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چهار شنبه  ۲ دلو ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۸۹۲

بودجه ملی باید 
مردمی و شفاف باشد

قرار  افغانستان  نمایندگان  مجلس 
سند  دلو(   2( چهارشنبه  امروز،  است 
بودجه ی سال مالی 1399 را که پس از 
تعدیل و تغییرات از سوی وزارت مالیه 
ارایه شده است، به رای بگذارد. وزارت 
را  مالی 1399  بودجه ی سال  مالیه سند 
در 23 عقرب سال جاری به شورای ملی 
فرستاد. در این سند، حکومت افغانستان 
مالی 1399  ملی سال  بودجه ی  مجموع 
گرفته  نظر  در  افغانی  میلیارد   ۴2۸ را 
آن  میلیارد   2۸9 میان  این  از  که  است 
آن  میلیارد   139 و  عادی  بودجه  شامل 

شامل بودجه انکشافی است. 
مجلس سنا این سند را تصویب کرد 
اما در مجلس نمایندگان  سند بودجه با 
برای  دوباره  و  شد  مواجه  انتقادهایی 
مسترد  مالیه  وزارت  به  تغییرات  آوردن 
گردید. بحث بر سر بودجه ی سال مالی 
1399 در مجلس نمایندگان باعث شده 
رخصتی  مجلس  این  اعضای  که  است 
تا  و  بیندازند  تأخیر  به  را  زمستانی شان 
نشده  تصویب  بودجه  سند  که  زمانی 
تعدیل  سند  نروند.  رخصتی  به  است، 
دلو(  )اول  سه شنبه  روز  بودجه  شده ای 
به اعضای مجلس نمایندگان توزیع شده 

است و...

۲ ۵

یافته های یک گزارش تحقیقی؛ 
»نیازهای اساسی مردم در حاشیه ی 

بودجه 1399 است« کوریای جنوبی ناوشکن 
نظامی برای گشت زنی به 
تنگه ی هرمز می فرستد

کوریای   دفاع  وزیر  رور:  اطالعات 
جنوبی اعالم کرد که این کشور یک 

ناوشکن نظامی همراه با...
۶

استیضاح ترمپ در سنا 
از اول دلو از سر گرفته 

می شود
اطالعات روز: روند دادرسی لوایح 
در مجلس  ترمپ  دونالد  استیضاح 

سنای امریکا روز اول دلو از...
۶

سرمربی های 
میلیارد یورویی

جهان  مشهور  سرمربیان  از  برخی 
در دوران حرفه ای خود برای خرید 

بازیکن بیش از یک میلیارد...
۷

برزیلی  ستاره  فیرمینو،  روبرتو 
را  جالبی  صحبت های  لیورپول 

درباره خوشحالی بعد از...

فیرمینو:
مانه عادت دارد از شادی 

گل من تقلید کند

۷

عروسی زندانی؛ مادری که در یافتن 
عشق برای پسرش به هر دری زد

روند رسیدگی به بیش از شش هزار 
شکایت استینافی آغاز شد

اعالم  کشور  معارف  وزارت  روز:  اطالعات 
در  کشور  والیت   30 باشندگان  که  است  کرده 
جریان سال تعلیمی 139۸ خورشیدی، 771 میلیون 

و 327 هزار افغانی به معارف کمک کرده اند.
از  دلو(   1 )سه شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
سوی وزارت معارف به نشر رسیده، آمده است که 
این مبلغ کمک در بخش های خرید زمین، ساخت 

صنف های درسی و...

می شنوید،  را  تروریست  کلمه ی  وقتی  شما 
از  آیا تصور شما  به ذهن تان می آید؟  آدم  چه رقم 
و  لنگی پوش  ریش دار،  مسلح،  »مرد  تروریست 
کسی است که هر دو هفته یک بار حمام می کند؟« 
اگر به همین چند مورد خالصه می شود، متاسفانه 
برای  تعریف و تصور شما کامل نیست. بگذارید 
بیان  روشن شدن این موضوع، شرح یک واقعه را 

کنم...

ساکنان 3۰ والیت 
بیش از ۷۷1 میلیون افغانی 

به معارف کمک کرده اند

تروریستان ُستره ی مشغول 
در دولت | طنز

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
هفته  دو  هوایی  حمله ی  نتیجه ی  در  که  است  کرده  اعالم 
پیش نیروهای حمایت قاطع در ولسوالی شیندند هرات، 10 

غیرنظامی کشته شده اند.
حقوق  کمیسیون  رسانه های  مسئول  فرهنگ،  ذبیح اهلل 
بشر دیروز )سه شنبه، 1 دلو( به روزنامه اطالعات روز گفت 
که در جریان این حمله بر یک قرارگاه جنگ جویان طالبان 
دیگر  غیرنظامی  پنج  را ه اندازی شده،  »پایکش«  منطقه ی  در 

نیز زخمی شده اند.
افراد کشته شده  در جمع  که  داد  توضیح  فرهنگ  آقای 
در این حمله، سه کودک و سه زن نیز شاملند. همچنان دو 

کودک در میان زخمیان این حمله قرار دارند.
او تأکید کرد که کشته شدگان همه...

۴ ۳ ۲

۲

۳

صندلی  روی  جوان  شاعر   – افغانستان  کندهار،  شهر 
آرایش گر، مقابل آینه ی بزرگی می نشیند که نمی تواند ببیند. 
او »ظاهراحمد زندانی« است و شبی که در پیش دارد، شب 
عروسی اش است. جنگ در افغانستان چیزهای زیادی را از 
او گرفته است؛ چشمانش، پدرش، خواهرش و اولین عشق 
زندگی اش را، اما او گذشته را پشت سر گذاشته و با شروعی 
تازه، آماده می شود تا با زنی عروسی کند که مادرش برای 

یافتن او، با تقدیر پیروزمندانه جنگیده است.
آقای زندانی به آرایش گر می گوید: »طوری اصالح کن 

که به هر طرف شانه کنم، خوب معلوم شود.«
محله ی  در  آن  از  تنگ تر  کوچه های  و  تنگ  خانه های 
آقای زندانی در شهر کندهار در جنوب افغانستان، تاریکند. 
از زمانی که طالبان لین برق شهر را با انفجار قطع کرده ، برق 

در رفت وآمد است، ولی با وجود تاریکی،...

کمیسیون حقوق بشر: 
در حمله ی نیـروهای حمایـت قاطع 
در هرات 1۰ غیرنظامی کشته شده اند

نتایج  به  مربوط  استینافی  شکایات  به  رسیدگی  روند 
ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان، دیروز سه شنبه 
به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون  شد.  آغاز  رسما  دلو(   1(
در  قانون،  اساس  به  که  کرد  اعالم  انتخاباتی  شکایات 
مدت 15 روز آینده به شش هزار و 292 شکایت استینافی 

رسیدگی خواهند کرد.
این میزان شکایت استینافی پس از آن ثبت شده است 
به  رسیدگی  کمیسیون  والیتی  دفاتر  فیصله های  عمدتا  که 
شکایات در مورد بیش از 16  هزار 500 شکایت مربوط به 
نتایج ابتدایی در سه شنبه )2۴ جدی( اعالم شد. فیصله های 
که در آن آرای بیش از پنج هزار محل رای دهی به بازشماری 
رفت و آرای 109 محل دیگر باطل شد. همچنان به اساس 

فیصله ی دفاتر والیتی کمیسیون...



صفحه ویـژه جـوانان

چهار شنبه  ۲ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۲گزارش خبرهای داخلیچهار شنبه  ۲ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۲

برف باری در زابل؛ شاه راه کابل – قندهار به روی ترافیک باز شد
قندهار   – اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت زابل می گویند که شاه راه کابل 
که به دلیل برف باری های شدید در ولسوالی شاه جوی این والیت به روی ترافیک مسدود 

بود، باز شده است.
زمری سهاک، آمر مطبوعات فرماندهی پولیس زابل به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این شاه راه حوالی ساعت 1:00 پس از چاشت دیروز )سه شنبه، 1 دلو( به روی موترهای 

مسافربری و باربری باز شده است.
این شاه راه در بخش هایی از ولسوالی شاه جوی از حوالی ساعت 3:00 پس از چاشت 

روز )دوشنبه، 30 جدی( در نتیجه ی برف باری ها مسدود شده بود. آمر مطبوعات فرماندهی 
هوا  وضعیت  و  متوقف  ولسوالی  این  در  برف باری ها  هم اکنون  که  گفت  زابل  پولیس 

نیمه ابری می باشد. به گفته ی آقای سهاک، عملیات برف پاکی نیز در این مسیر ادامه دارد.
شاه راه کابل – قندهار از شاه راه های بزرگ کشور به شمار می رود که والیت های غربی، 

جنوبی و شماری از والیت های مرکزی و جنوب شرقی را به کابل وصل می کند.
این شاه راه همه ساله در فصل زمستان هر از گاهی به دلیل بارش برف سنگین در 

مربوطات والیت های زابل، غزنی و میدان وردک بر روی ترافیک مسدود می شود.

جوان شیر حیدری، رییس اتحادیه ی سینماگران افغانستان در گذاشت
اتحادیـه ی  رییـس  مشـهور،  سـینماگران  از  حیـدری،  جوان شـیر  روز:  اطالعـات 
سـینماگران و عضـو کمیسـیون بررسـی تخطی هـای رسـانه ای کشـور در کابل در گذشـته 

. ست ا
صحـرا کریمـی، رییس افغـان فلم بـه روزنامه اطالعـات روز گفت که آقـای حیدری 
حوالـی سـاعت 1:30 بامـداد دیـروز )سه شـنبه، 1 دلـو( در پـی باالرفتـن فشـار خـون و 

بیمـاری قلبـی در شـفاخانه ی »صدری ابن سـینا« در گذاشـته اسـت.
در همیـن حـال، نبـی تنهـا، از همـکاران سـابق آقـای حیدری گفـت که او بـه تازگی 

در شـهر مسـکو، پایتخـت روسـیه به خاطـر تکلیـف قلبـی اش عملیـات شـده و عصر روز 
دوشـنبه، 30 جـدی به افغانسـتان برگشـته بود.

جوان شیر حیدری در فلم های زیادی به عنوان کارگردان و بازیگر کار کرده است.
او فلم هـای »بابـا«، »جادوگر سـبز«، »صبح روشـن، شـام تاریک«، »مجاهـده«، »آخرین 

شـب«، »آخرین شـعر« و... را تهیه و کارگردانی کرده اسـت.
همیـن طور آقـای حیـدری در فلم های »حادثـه«، »الماس«، »گنـاه«، »رویا«،  »سـربند«، 

»دهکده هـا بیـدار می شـوند« و چندیـن فلـم سـینمایی دیگـر نقش بازی کرده اسـت.

در پی راکت پراکنی های پاکستان در کنر، سه سرباز افغان زخمی شدند
نتیجه ی  در  که  می کنند  تأیید  کنر  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
راکت پراکنی های نظامیان پاکستانی در ولسوالی سرگان های این والیت، سه سرباز نیروهای 

سرحدی زخمی شده اند.
عبدالغنی مصمم، سخن گوی والی کنر به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد 
روز دوشنبه، 30 جدی در خط مرزی در روستای »نواپاس« ولسوالی سرگان ها رخ داده 
است. به گفته ی آقای مصمم، در نتیجه ی این راکت پراکنی های پاکستان که سه ساعت ادامه 

داشته است، یک خانه نیز به صورت قسمی تخریب شده است.
او همچنان افزود که نیروهای افغان در واکنش به این راکت پراکنی های نظامیان پاکستان، 

نیز ده ها فیر راکت به طرف نیروهای مرزی پاکستان شلیک کرده است.
سخن گوی والی کنر افزود: »ممکن در نتیجه ی انداخت های متقابل ما نیز تلفاتی بر 

نظامیان پاکستان وارد شده باشد.«
حمالت راکتی پاکستان از چند سال به این سو بر برخی مناطق مرزی افغانستان با آن 

کشور ادامه دارد.
هرچند دولت افغانستان بارها از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت 
کرده، اما این شکایت ها چندان کارساز نبوده و مانع راکت پراکنی های نظامیان پاکستان بر 

خاک افغانستان نشده است.

تصمیم خواهند  آن  مورد  در  امروز  نمایندگان  این 
گرفت. 

مجلس نمایندگان در ماه عقرب به دلیل آنچه 
خوانده  متوازن«  انکشاف  اصل  نشدن  »رعایت  که 
شده است، سند بودجه سال مالی 1399 را تصویب 
در  که  می کنند  استدالل  نمایندگان  از  برخی  نکرد. 
سند بودجه برای شماری از والیت های درجه سه 
و چند والیت دیگر پروژه های اندک در نظر گرفته 
نظر  در  که  پروژه های  این،  بر  افزون  است.  شده 
گرفته شده بیشتر مربوط به سال های گذشته است 
و یا پروژه هایی است که برای مناطق ناامن در نظر 
گرفته شده و قابلیت تطبیق شدن را ندارد. اختصاص 
پول بیشتر برای کودهای احتیاطی، اختصاص بودجه 
ناکافی برای واحدهای بودجوی که در سال گذشته 
عملکرد بهتر داشته و اختصاص بودجه برای واحد 
عملیاتی و حمایوی انکشاف ارگ ریاست جمهوری 
مالی  سال  بودجه  سند  در  جنجالی  موارد  دیگر  از 

1399 گفته شده است.
نهادهای  نمایندگان،  انتقادهای مجلس  از  جدا 
نیز در مورد سند بودجه  جامعه مدنی و تحقیقاتی 
سال مالی 1399 مالحظات جدی دارند. یافته های 
نیز نشان می دهد که در  افغانستان  دیدبان شفافیت 
مردم  ضروری  و  عاجل  نیازهای  بودجه  سند  این 
انعکاس نیافته است. یافته های این نهاد نشان می دهد 
که مشارکت مردم در بودجه سال مالی 1399 بسیار 
ضعیف است و با وجود این که سکتورهای صحت و 
معارف »وضعیت اسفبار دارند اما بودجه الزم حفظ 

و مراقبت برای شان اختصاص داده نشده است.«
گذشته  روز  مالیه  وزارت  مورد،  آخرین  در 
اعالم کرده است که پس از »بحث های همه جانبه 
با کمیسیون های اختصاصی و سایر کمیسیون ها به 
انکشاف  برای  متوازن  بودجه  نظرگیری  در  منظور 
والیات« طرح بودجه را در نشست عمومی مجلس 
نمایندگان ارایه می کند. این وزارت گفته است که 
سند بودجه براساس واقعیت ها، منابع دست داشته، 
و  حکومت  اولویت های  و  نتایج  بر  مبنی  متوازن، 
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  و  شده  ترتیب  مردم 
ایجاد  از  جلوگیری  »به خاطر  تا  است  خواسته 
کارمندان  معاشات  پرداخت  کارها،  در  سکتگی 
به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و آغاز 
کار پروژه ها به زمان معین آن طرح بودجه ملی را 

مورد تصویب قرار دهند.«
مجلس  اعضای  که  نیست  روشن  هنوز 
برخورد  چگونه  بودجه  سند  با  امروز  نمایندگان 
اساسی  رکن  به عنوان  ملی  شورای  اما  می کنند 
وزارت  نیز  و  حکومت  عملکرد  بر  ناظر  و  دولت 
مالیه به عنوان اداره ی مسئول و ترتیب کننده ی طرح 
بودجه بایستی نکات ذیل را در بودجه ملی در نظر 

بگیرند.
اول، فقر و بی سوادی، وضعیت صحی مردم و 
بیکاری از چالش های جدی مردم افغانستان است. 
در حال حاضر بیش از 50 درصد مردم افغانستان در 
چندین بعد فقیر اند. برای رفع این چالش ها و بهبود 
وضعیت معیشتی و صحی مردم، حکومت افغانستان 
به عنوان مجری و تهیه کننده ی بودجه ملی بایستی 
اولویت ها و ضرورت های مردم را در بودجه سازی 
در نظر بگیرد. مردم باید در تهیه بودجه شریک باشند 
و نظرات، نیازمندی ها و خواسته های آنان در بودجه 
بودجه سازی  در  مردم  مشارکت  شود.  شامل  ملی 
و  شود  بیشتر  بودجه  کارآمدی  تا  می شود  باعث 
حمایت مردم از پروژه های در نظر گرفته شده در 
بودجه ملی، می تواند در اجرایی شدن پروژه کمک 
کند. عالوه بر این بودجه ی مردمی محور می تواند به 

انکشاف متوازن در کشور نیز ممد واقع شود.
دوم، هرچند میزان مصرف بودجه در حکومت 
وحدت ملی نسبت به حکومت دوره ی حامد کرزی 
فساد  اما  یافته  افزایش  مصرف  میزان  و  شده  بهتر 
مالی هنوز یکی از اساسی ترین چالش ها در عرصه 
افغانستان  نمایندگان  مجلس  است.  حکومتداری 
از  افغانی  میلیون ها  بر سر چگونگی مصرف  هنوز 
مالیه  وزارت  با   139۸ و   1397 مالی  سال  بودجه 
جنجال دارد. حکومت افغانستان در مواردی در قبال 
چگونگی مصرف بودجه پاسخگویی الزم را نداشته 
بودجه  از  افغانی  میلیون ها  مثال،  به گونه ی  است. 
کودهای احتیاطی برای مقاصد شخصی استفاده شده 
سال های  در  احتیاطی  کودهای  بودجه ی  و  است 
پسین پیشتر از میزان استندرد آن در نظر گرفته شده 
است. بودجه ملی باید طوری در نظر گرفته شود که 
زمینه ی فساد مالی و سوءاستفاده های شخصی در آن 
ناممکن باشد و مجرای مصرف آن شفاف و روشن 
باشد. برعالوه، شورای ملی نیز بایستی نقش نظارتی 
خود را در چگونگی تهیه طرح بودجه و نیز مصرف 
بیشتر و جدی تر سازد. بخش  از تصویب  آن پس 
تمویل می شود و  ملی  درآمد  از  ملی  بودجه  اعظم 
بایستی در مسیر درست و برای مقاصد درست به 

مصرف برسد.
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کشور  معارف  وزارت  روز:  اطالعات 
والیت   30 باشندگان  که  است  کرده  اعالم 
 139۸ تعلیمی  سال  جریان  در  کشور 
خورشیدی، 771 میلیون و 327 هزار افغانی 

به معارف کمک کرده اند.
 1 )سه شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
دلو( از سوی وزارت معارف به نشر رسیده، 
آمده است که این مبلغ کمک در بخش های 
و  درسی  صنف های  ساخت  زمین،  خرید 
میز  پایه های  خرید  و  ترمیم  مکاتب،  تعمیر 
و چوکی، رنگمالی صنف های درسی، تهیه ی 
رفع  و  درسی  کتاب های  البراتورای،  مواد 

شده  استفاده  مکاتب  نیازمندی های  سایر 
است.

به نقل از اعالمیه، این کمک ها از طرف 
دایکندی،  خوست،  والیت های  ساکنان 
کاپیسا، میدان وردک، سرپل، بامیان، پنجشیر، 
نیمروز،  بلخ،  قندهار،  بادغیس،  سمنگان، 
هرات  و  لوگر  جوزجان،  هلمند،  کابل، 

صورت گرفته است.
همچنان بخشی دیگری از این کمک ها 
پکتیا،  هرات،  والیت های  ساکنان  طرف  از 
پروان،  ننگرهار،  کنر،  لغمان،  فراه،  غزنی، 
و  بدخشان  تخار،  زابل،  بغالن،  فاریاب، 

پکتیکا به معارف کشور صورت گرفته است.
این  که  است  گفته  معارف  وزارت 
در  که  مکاتب  شوراهای  سوی  از  کمک ها 
ترکیب آن آموزگاران، والدین دانش آموزان، 
مالامامان مساحد، اعضای شوراهای محلی، 
بزرگان محل و افراد معارف دوست شاملند، 
جمع آوری شده و تحت نظارت این شوراها 

به مصرف رسیده است.
وزارت معارف در حالی از کمک بیش 
داده  خبر  معارف  به  مردم  میلیونی   771 از 
است که این وزارت سال 1397 خورشیدی 
آن  تعقیب  به  و  معارف  از  سال حمایت  را 

را  خورشیدی   1۴09 الی   1397 سال  از 
است.  کرده  نام گذاری  معارف  دهه ی  به نام 
دهه ی  تا  متعهد  که  است  گفته  وزارت  این 
در  معارف  مشکالت  پایان  دهه ی  معارف 

سطح کشور باشد.
از  حال  عین  در  معارف  وزارت 
شهروندان کشور خواسته است که در دهه ی 
معارف در راستای رشد آموزش و پرورش 
در کشور سهم گرفته و در قسمت شامل کردن 
کودکان بیرون از مکتب، حفظ و مراقبت از 
و  آموزگاران  تدریس  از  نظارت  مکاتب، 

حاضر دانش آموزان همکاری کنند.

ساکنان ۳۰ والیت بیش از ۷۷۱ میلیون افغانی به معارف کمک کرده اند

کمیسیون حقوق بشر: 
در حمله ی نیروهای حمایت قاطع در هرات ۱۰ غیرنظامی کشته شده اند

مسئوالن  جدی(   1۸ )چهارشنبه،  پیش  روز  دوازده 
که  کردند  تأکید  روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات  در  محلی 
در جریان عملیات نیروهای افغان و خارجی بر قرارگاه مال 
ننگیالی، یکی از فرماندهان انشعابی گروه طالبان، تعدادی از 

غیرنظامیان نیز کشته و یا زخمی شده اند.
پس از آن، نیروهای امریکایی در افغانستان اعالم کردند 
که این حمله به درخواست نیروهای افغان انجام شده است، 
اما وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرد که نیروهای دولتی در 

این حمله به »هدفی که داشتند«، دست یافته اند.
مورد کشته شدن  در  که  بود  کرده  تأکید  اما  این وزارت 

غیرنظامیان در جریان این حمله ی هوایی، تحقیق می کند.
ننگیالی هوادار مال رسول رهبر خودخوانده طالبان  مال 
بود. این فرمانده طالبان سال ها به درگیری با مال صمد، هوادار 
در  پرداخت و  کنونی طالبان در شیندند  مال هیبت اهلل، رهبر 
برخی موارد این درگیری ها خونین و پرتلفات نیز بوده است.

افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
هفته  دو  هوایی  حمله ی  نتیجه ی  در  که  است  کرده  اعالم 
پیش نیروهای حمایت قاطع در ولسوالی شیندند هرات، 10 

غیرنظامی کشته شده اند.
ذبیح اهلل فرهنگ، مسئول رسانه های کمیسیون حقوق بشر 
به روزنامه اطالعات روز گفت که  دیروز )سه شنبه، 1 دلو( 
این حمله بر یک قرارگاه جنگ جویان طالبان در  در جریان 
نیز  دیگر  غیرنظامی  پنج  شده،  را ه اندازی  »پایکش«  منطقه ی 

زخمی شده اند.
آقای فرهنگ توضیح داد که در جمع افراد کشته شده در 
این حمله، سه کودک و سه زن نیز شاملند. همچنان دو کودک 

در میان زخمیان این حمله قرار دارند.
او تأکید کرد که کشته شدگان همه رابطه ی خویشاوندی 
با جنگ جویان طالبان داشته و قرارگاه مورد هدف نیروهای 

حمایت قاطع نیز در داخل منطقه ی مسکونی بوده است.

در همین حال کمیسیون حقوق بشر با نشر اعالمیه ای از 
کشته شدن غیرنظامیان در این حمله ابراز نگرانی کرده، گفته 
و  بشردوستانه  بین الملل  اصول حقوق  و  اهداف  بنیاد  بر  که 

قوانین کشوری، آسیب رساندن به غیرنظامیان ممنوع است.
این کمیسیون از طرف های درگیری خواسته است که در 
جریان عملیات های شان به گونه ی »جدی« حفاظت از جان و 

مال غیرنظامیان را در نظر داشته باشند.
»کمیسیون  بارها  است:  شده  تأکید  اعالمیه  این  در 
انجام  در  که  است  خواسته  خارجی  و  داخلی  نیروهای  از 
افراد ملکی  به  تا  باشند  داشته  بیشتری  نظامی دقت  عملیات   
با تکرار چنان رویدادی ،  از  اکنون  خسارت و آسیب نرسد. 
طرف های درگیر مجدانه می خواهد که ضمن دقت در انجام 
بشردوستانه  بین الملل  حقوق  اصول  نظامی،  عملیات  هرنوع 
هدف  مورد  را  غیرنظامیان  و  کنند   رعایت  جدی  به طور  را 

قرار ندهند.«

دانمارک سه میلیون دالر به دهقانان آسیب دیده کمک می کند
هزینه می شود.

او تأکید کرده است که این پروژه ها در مدت یک سال 
تکمیل می شود.

کابل  در  دانمارک  سفیر  جیبسن،  لوند  میکایل  همچنان 
با امضای تفاهم نامه ی این کمک ها گفته است که این کشور 
نیازهای  به برآورده کردن  پاسخ گویی  و  همکاری  به  متعهد 

اضطراری افغان ها می باشد.
ملل  زراعت  و  خوراکه  سازمان  رییس  آریال،  راجندرا 
متحد در افغانستان از این کمک های دانمارک استقبال کرده، 
گفته است که تعدادی زیادی از خانواده ها در افغانستان به دلیل 
خشک سالی و سیالب در نبود مصئونیت غذایی به سر می برند.

او تأکید کرده است که این کمک ها تأثیر مثبتی در بهبود 
وضعیت زندگی دهقانان آسیب دیده می گذارد.

مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  روز:  اطالعات 
می گوید که دانمارک درنظر دارد تا سه میلیون دالر به دهقانان 
آسیب دیده ناشی از خشک سالی و سیالب ها در کشور کمک 

کند.
رسیده،  نشر  به  وزارت  این  از سوی  که  خبرنامه ای  در 
آمده که تفاهم نامه ی این کمک دیروز )سه شنبه، 1 دلو( میان 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و سفارت دانمارک در کابل 

به امضا رسیده است.
براساس تفاهم نامه، این کمک ها به منظور بهبود تغذیه و 
تأمین امنیت غذایی به 15هزار و 500 خانواده ی زراعت پیشه 
ارزگان  و  هرات  غور،  دایکندی،  بدخشان،  والیت های  در 

صورت می گیرد.
در خبرنامه، به نقل از گفته های حشمت اهلل غفوری، معین 

آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری آمده 
توزیع  پروژه ی  راه اندازی  با  دانمارک  کمک های  که  است 
و  زراعتی  وسایل  کیمیاوی،  کود  و  اصالح شده  تخم های 
باغچه های خانگی و احیای سیستم های آبیاری برای این افراد 

عیسا قلندر

زابل 2۸، و والیت فاریاب چهار شکایت ثبت شده است. 
زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون مستقل رسیدگی 
این  تخنیکی  تیم های  که  گفت  انتخاباتی  شکایات  به 
کمیسیون از روز  گذشته به این سو عمال کار دسته بندی و 
تحلیل این شکایات را آغاز کرده است. او گفت براساس 
کارشیوه، رسیدگی به شکایات استینافی به گونه ی عادالنه 
و با طی مراحل تصنیف، بررسی، تحلیل، تدقیق، فیصله و 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  تطبیق  برای  و  انجام  ابالغ 

فرستاده خواهد شد. 
با آغاز رسیدگی به شکایات استینافی، روند انتخابات 
نهایی  نتایج  مورد  در  نهایی  تصامیم  حساس  مرحله ی  به 
انتخابات ریاست جمهوری رسیده است. روند اعالم نتایج 
نامزدان  اختالف های  و  با موضع گیری ها  انتخابات  ابتدایی 
به ویژه دو تکت انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت ساز 
مواجه بود. با توجه به آن میزان ثبت شکایات نیز بلند است. 

نگرانی نهادهای ناظر
در  آن  موضوعات  و  فیصله ها  شکایات،  بلند  میزان 
شماری  نگرانی  نهایی،  و  ابتدایی  رسیدگی  مرحله ی  دو 
شاکیان  و  نامزدان  اقناع  در  را  انتخاباتی  ناظر  نهاد های  از 

برانگیخته است. 
آزاد و عادالنه ی  انتخابات  بنیاد  رییس  یوسف رشید، 
درج  بلند  رقم  که  است  گفته  روز  اطالعات  به  افغانستان 
شکایات استینافی، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی 
با یک مرحله ی دشوار روبه رو کرده است. او گفته که  را 
نگرانی آنان از این بوده که تا پایان دوره ی سه روزه ی ثبت 
هزار  دو  از  بیش  به  آن  میزان  احتماال  استینافی،  شکایات 
شکایت برسد. اکنون که که به بیش از شش هزار شکایت 
شده  بیشتر  انتخاباتی  ناظر  نهادهای  نگرانی های  و  رسیده 

است. 
شکایات  درج  بلند  میزان  که  است  گفته  رشید  آقای 
کمیسیون  تصمیم گیری های  که  است  این  بیانگر  استینافی 
رسیدگی به شکایات تا این مرحله قناعت بخش نبوده است. 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات به این باورند که کمیسیون 
فیصله های  و  رسیدگی  در  شکایات  به  رسیدگی  مستقل 
رییس  است.  نکرده  برخورد  گونه ی جدی  به  ابتدایی شان 
افغانستان گفته  انتخابات آزاد و عادالنه ی  اجرایی مؤسسه 
برای  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  که  است 
این که با مسایل بسیار جدی مواجه نشود، حدود پنج هزار 
محل رأی دهی را به بازشماری و 111 شکایت را به تأیید 

کمیسیون های والیتی این کمیسیون استثنا قرار داده است.
روز  اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  رشید  آقای 
گفته است که رقم باالی شکایات ثبت شده نزد کمیسیون 
رسیدگی به شکایات انتخاباتی به کیفیت کار این کمیسیون 
هزار  نُه  از  بیش  شدن  رد  او،  باور  به  است.  زده  آسیب 
شکایات  به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون  سوی  از  شکایت 

آدم  چه رقم  می شنوید،  را  تروریست  کلمه ی  وقتی  شما 
از تروریست »مرد مسلح،  آیا تصور شما  به ذهن تان می آید؟ 
ریش دار، لنگی پوش و کسی است که هر دو هفته یک بار حمام 
متاسفانه  می شود،  خالصه  مورد  چند  همین  به  اگر  می کند؟« 
تعریف و تصور شما کامل نیست. بگذارید برای روشن شدن 

این موضوع، شرح یک واقعه را بیان کنم.
افغانستان  دولت  در  ُستره ای  و  منظم  مرد  پیش  سال ها 
کشور،  کالن  تصمیم گیری های  در  او  بود.  خدمت  مشغول 
نقش بسیار داشت. او برای یک افغانستان بهتر، برای تقویت 
در  را  مهمی  مسئولیت  افغانستان  بازسازی  و  مردم ساالری 
این  رسم  زمان  آن  گرفت.  عهده  به  افغانستان  نوپای  دولت 
امنیتی  نیروهای  داوطلبان جلب وجذب در صفوف  از  که  بود 
ترتیب  به  را  شایسته  داوطلبان  و  بگیرند  امتحان  افغانستان 
مسئولیت  آن ها  به  نهایت  در  و  بدهند  آموزش  کنند،  جذب 
و  گذشت  امتحان  یکی-دو  بسپارند.  را  کشور  امنیت  تامین 
این  انتظار  بیرون شدند، برخالف  امتحان موفق  از  کسانی که 
مرد منظم و تعداد دیگر از مقامات بلندپایه ی دولت بود. آن ها 
دوست داشتند جوانان و نوجوانان قریه، والیت و در نهایت 
ملی  امنیت  و  پولیس  اردو،  صفوف  در  بیشتر  خودشان  قوم 
نشستند  هم  کنار  روز  یک  یا  شب  یک  همین،  برای  باشند. 
نیروهای  ساختار  در  خویش  قوم  جوانان  جابه جایی  برای  و 

امنیتی افغانستان طرح ریختند. 
بود.  امنیتی  ارگان های  تشکیالت  سهمیه بندی  طرح،  این 
در  باید  نفوسش  فیصدی  نسبت  به  هرقوم  سهمیه،  اساس  بر 
بدنه ی ارگان های امنیتی حضور می یافتند. این طرح در سطح 
کالن مورد قبول همه واقع شد و خیلی زود، یگانه راه رفتن 
تنگ  دروازه ی  کشور،  امنیتی  نیروهای  صف  در  پیوستن  و 
بر  دیگر  داوطلبان  این طرح،  اجرای  از  بعد  بود.  سهمیه بندی 
اساس شایستگی جذب نیروهای امنیتی نشدند، بلکه با نشان 

و علم قومی وارد می شدند. 
برای وزارت داخله مهم نبود مثاًل توریالی  نامی که ثبت 
یونیفورم  حرمت  از  چه قدر  است؟  باهوش  چه قدر  کرده  نام 
تعریفش  فارغ می شود،  اکادمی  از  پولیس می داند و روزی که 
از جامعه، از مردم و از مسئولیت چیست. همین کافی بود که 
بر اساس سهمیه بندی قومی تشکیالت وزارت داخله، توریالی 
در  را  باافتخار  قوم  یک  سهمیه ی  که  است  کسانی  جمله  از 
وزارت داخله تکمیل می کند. توریالی شادمان از اکادمی فارغ 
حمایت  با  توریالی  گرفت.  مسئولیت  داخله  وزارت  در  شد، 
مراجع  و  پارلمان  داخله،  وزارت  در  دوستانش  از  تن  چند 
باالتر از وزارت داخله، هرسال ترفیع گرفت و به جایی رسید 
امنیتی شهر کابل دخیل شد. مقامات  که در تصمیم گیری های 
باالتر از توریالی به صورت منظم از او گزارش می خواست و 
توریالی در گزارش هایش مدام از بهبودی اوضاع و پیشرفت 
نیروهای پولیس سخن می گفت. در رسانه ها به مردم وعده ی 
بهبود اوضاع می داد و رفقایش او را در حد یک قهرمان باال 
او جذب  مثل  بسیاری  مسئولین  نبود،  تنها  توریالی  می بردند. 
امنیت  تامین  مسئولیت  و  گرفتند  ترفیع  داخله شدند،  وزارت 
وزارت  و  ملی  امنیت  در  همین طور  شدند.  عهده دار  را  کابل 
کار  و  گرفتند  مسئولیت  شدند،  وارد  توریالی ها  کشور.  دفاع 
هر  در  و  شب  هر  و  روز  هر  اکنون  که  رسید  به جایی  کابل 
گوشه ای کابل، مردم با چاقو، با چماق، با تبر و تیشه، با تیر 
را  مرد  و  زن  دارایی های  دزدان  می شوند.  سالخی  تفنگ  و 
روز روشن و شب تاریک، جلو چشم مردم و در کوچه های 
خلوت غارت می کنند، وحشت همه جا را گرفته، شاید کم تر 
نشده  تجاوز  و  قتل  و  راهزنی  قربانی  که  باشد  خانواده ی 
کابل  امنیتی  اوضاع  بهبود  و  جلوگیری  از  خبری  اما  باشند، 
نیست. نیروهای امنیتی انگار مقرر شده اند که پایان هرماه در 
همه ی  البته  بگیرند.  معاش  و  بکشند  صف  کشور  بانک های 
نیروهای امنیتی چنین نیست، حساب آدم های باهوش و متعهد 
هم فراوان است، اما مسئولین و تصمیم گیرندگان بخش امنیت، 
سهمیه بندی  فیصدی  را  شان  حضور  که  می باشند  توریالی ها 
گارانتی می کند. اگر در وزارت داخله ناکام شدند، در وزارت 
نتوانستند،  کار  هم  دفاع  وزارت  در  اگر  می شوند،  مقرر  دفاع 
می چرخند  همین طور  و  می گیرند  مسئولیت  ملی  امنیت  در 
است؟  یادتان  ستانکزی  معصوم  می خندند.  همه  به ریش  و 
امنیت ملی  شورای عالی صلح، وزارت دفاع، وزارت داخله، 
آخرسر  که  بغلطد  در خون  کابل  داد  اجازه  آن قدر  آخرسر  و 

مجبور شدند او را برکنار کنند.
یک  طرح  توریالی ها،  دست  به  امنیتی  نهادهای  سپردن 
و  پشمی  مسلح  مرد  که  مفهوم  به  )تروریست  تروریست 
می کردند،  روز حمام  هر  که  بود  کسانی  نبود، طرح  چرکین( 
می زدند.  شایسته ساالری  از  داد  همه جا  و  می تراشیدند  ریش 
این آدم ها، شایستگی و لیاقت را از نهادهای امنیتی کشور ترور 
خشخاش  مزارع  از  فارغ  توریالی های  باجابه جایی  و  کردند 
و  کابل  از  را  آرامش  و  امنیت  امنیتی،  ارگان های  بدنه ی  در 
آدم ها،  این  کردند.  ترور  دیگر  و شهرهای  همین طور والیات 
چندین و چند سال، سکان دار امور و تصمیم گیری های مملکت 
بودند. از وزارت خانه ها گرفته تا پارلمان و مجلس سنا و ارگ 
ریاست جمهوری حضور داشتند. این آدم ها تروریست بودند. 

تروریستان ستره ی مشغول در دولت! هنوزهم حضور دارند.

نتایج  به  مربوط  استینافی  شکایات  به  رسیدگی  روند 
دیروز  میزان،   6 جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی 
سه شنبه )1 دلو( رسما آغاز شد. کمیسیون مستقل رسیدگی 
در  قانون،  اساس  به  که  کرد  اعالم  انتخاباتی  شکایات  به 
مدت 15 روز آینده به شش هزار و 292 شکایت استینافی 

رسیدگی خواهند کرد.
این میزان شکایت استینافی پس از آن ثبت شده است 
به  رسیدگی  کمیسیون  والیتی  دفاتر  فیصله های  عمدتا  که 
شکایات در مورد بیش از 16  هزار 500 شکایت مربوط به 
نتایج ابتدایی در سه شنبه )2۴ جدی( اعالم شد. فیصله های 
به  رای دهی  محل  هزار  پنج  از  بیش  آرای  آن  در  که 
بازشماری رفت و آرای 109 محل دیگر باطل شد. همچنان 
به اساس فیصله ی دفاتر والیتی کمیسیون مستقل رسیدگی 
به شکایات انتخاباتی، بیش از نه هزار ۸00 شکایت رد شد. 
دفاتر والیتی این کمیسیون 111 شکایت را استثنا قرار داد 
و در مورد آن هیچ فیصله ی نکرد و آن را به دفتر مرکزی 

واگذار کرد. 
اکنون دفتر مرکزی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
مکلفند در مدت 15روز آینده به شکایات استینافی ناشی 
کنند.  رسیدگی  کمیسیون  این  والیتی  دفاتر  فیصله های  از 
فیصله های  اعالم  از  پس  روزهای  در  استینافی  شکایات 
دفاتر والیتی ثبت شده است که به اساس قانون برای ثبت 

شکایات استینافی سه روز زمان تعیین شده است. 
انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  مسئوالن 
 200 و  هزار  شش  از  بیش  که  گفتند  نشستی  در  دیروز 
شکایت استینافی در 29 والیت به ترتیب از سوی تیم های 
عبداهلل،  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی 
انتخاباتی  تیم  و  محمداشرف  غنی  رهبری  به  دولت ساز 
صلح و عدالت به رهبری گلبدین حکمتیار ثبت شده است. 
با  نتایج  برگه ی  آرای  تفاوت  استینافی  شکایات  موضوع 
دستگاه بایومتریک، آرای خارج از زمان رای دهی، آرای غیر 

بایومتریک و آرای مشکوک است.  
به  رسیدگی  کمیسیون  مسئوالن  معلومات  اساس  به 
به  مربوط  استینافی  شکایات  بیشترین  انتخاباتی،  شکایات 
ارزگان، سمنگان  به والیات  مربوط  آن  کمترین  و  کندهار 
و نورستان هرکدام دو شکایت است. بیش از یک هزار و 
500 شکایت استینافی تنها مربوط کندهار است. مربوط به 
پنج والیت پروان، میدان وردک، تخار، جوزجان و بادغیس 
شکایت استینافی ثبت نشده است. در سایر والیات میزان 

شکایات استینافی به گونه ی زیر است:  
ننگرهار   ،132 لوگر   ،۴2 کاپیسا  شکایت،   505 کابل 
شش،  بامیان  بغالن۸0،  سه،  پنجشیر   ،177 لغمان   ،۸1۸
بلخ شش،   ،60 نیمروز   ،1۸ فراه   ،16 هرات   ،215 هلمند 
غزنی ۸6، پکتیکا ۴۸5، پکتیا ۸53، خوست 772، کنر 225، 
بدخشان سه، کندز 1۴، سرپل سه، غور 1۴2، دایکندی 20، 

بر سر  انتخاباتی  بین تکت های  داد که  نیز نشان  انتخاباتی 
درج شکایات رقابت وجود داشته و این مسأله باعث شده 

است که آمار بلند برود و کیفیت کار پایین بیاید.
بیش  آرای  شدن  راجع  که  گفته  فیفا  اجرایی  رییس 
بازشماری و 111 شکایت  به  پنج هزار محل رأی دهی  از 
استثنایی از موضوعات سنگینی اند که ممکن است کمیسیون 
رسیدگی به شکایات انتخاباتی را در محراق توجه سیاسیون 

قرار داده و کار این کمیسیون را بیشتر پیچیده کند.
با  انتخاباتی  باور آقای رشید رسیدگی به شکایات  به 
میزان بلند آن باالی نتایج نهایی انتخابات تاثیرگذار خواهد 
انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  مسئوالن  بود. 
زمان  در  کامل  صداقت  و  تعهد  با  را  کار  این  که  گفتند 
منشی  الیاسی،  محمدقاسم  داد.  خواهند  انجام  آن  معین 
این کمیسیون به رسانه ها گفت که تصمیم نهایی در مورد 
بازشماری بیش از پنج هزار محل رای دهی پس از آن گرفته 
خواهد شد که شکایات استینافی دسته بندی و در مورد آن 

فیصله صورت بگیرد. 
به  از  پیش  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسئوالن 
برای  را  محل  هزار  پنج  فهرست  که  بودند  گفته  رسانه ها 
مستقل  کمیسیون  به  مشخص  برنامه ی  با  بازشماری 
انتخابات می فرستد تا این روند به زودی آغاز شود. اکنون 
آقای الیاسی می گوید تا کنون در این مورد فیصله ی نهایی 
نشده است که تمام این محالت به بازشماری برود یا نه. 
او گفت این کار پس از دسته بندی و فیصله  روی شکایات 

استینافی احتماال تاپایان هفته ی جاری انجام می شود.  
ابتدایی کمیسیون مستقل شکایات  به اساس فیصله  ی 
انتخاباتی، آرای بیش از پنج هزار محل در والیات به گونه ی 
زیر به بازشماری رفته است: آرای یک  هزار و 699 محل 
در کابل، یک هزار و 5۸2 محل در ننگرهار، 3۸3 محل در 
پکتیکا، 265 محل در هلمند، 2۴3 محل در کنر، 1۸6 محل 
در پکتیا، 177 محل در نیمروز، 121 محل در قندهار، 117 
محل در کاپیسا، 92 محل در پروان، 73 محل در تخار، 65 
محل در غزنی، 61 محل در زابل، 60 محل در هرات، 53 
محل در خوست، 51 محل در غور، ۴6 محل در قندوز، 
۴3 محل در لغمان، 25 محل در میدان وردک، 1۸ محل در 
لوگر و شش محل دیگر در لغمان به بازشماری رفته است.
تصمیم بر بازشماری دوباره ی بیش از پنج هزار محل 
ابتدایی  نتایج  اعالم  از  پیش  که  می شود  گرفته  حالی  در 
انتخابات نیز کمیسیون مستقل انتخابات آرای بیش از هشت 
اعتراض های  با  روند  این  کرد.  بازشماری  را  محل  هزار 
زیادی تیم ثبات و همگرایی همراه بود. تاجایی که این روند 
چند روز متوقف ماند. این بازشماری پس از اختالف ها بر 
سر بااعتبار یا بی اعتبار شناختن آرای آن محالت انجام شده 
بود. اختالف بر سر »صدها هزار« رای که بر نتایج انتخابات 

تاثیرگذار است.  

تروریستان ُستره ی 
مشغول در دولت

لیاقت الیق

روند رسیدگی به بیش از شش هزار شکایت استینافی آغاز شد

عالوه بر  که  است  معتقد  فرزام  آقای 
آلودگی هوای پایتخت، تولید روزانه ی 
انبارشدن  و  کابل  در  زباله  ُتن  صدها 
شهر،  نزدیکی  در  زباله  ُتن  هزاران 
تهدیدی جدی تر و غیرملموس تری برای 
زندگی  و  است  کابل  زیست  محیط 

ساکنان پایتخت را تهدید می کند.

ارزیابی خدمات صحی سال 19 – 
2018 در افغانستان دریافته است 
که 30 درصد مراکزی که خدمات 
می کنند،  ارایه  را  خانواده  تنظیم 
دست کم یک نفر از کارمندان آن 
در دو سال گذشته آموزش داده 
گفته  عین حال  در  است.  نشده 
از  درصد   15 در  که  است  شده 
مریض  کودکان  که  مراکز صحی 
را مراقبت می کند، دست کم یک 
نفر از کارمندان آن ها آموزش دیده 
در  ارزیابی،  این  براساس  است. 
مراکزی که خدمات پیش از والدت 
را ارایه می کنند، نیز دست کم یک 
نفر از کارمندان آن ها آموزش دیده 

است.

جریان  در  پولیس  دیگر  سرباز  یک  او،  گفته ی  به 
درگیری ها با مهاجمان در این رویداد، زخمی شده است.

آقای خاکسار تأکید کرد که مهاجمان مربوط به گروه 
طالبان بوده و قصد حمله بر یک ایست بازرسی پولیس را 
داشته اند. براساس گفته های او، مهاجمان دو نفر بوده اند و 

قبل از حمله کنند، توسط پولیس شناسایی می شوند.
معاون سخن گوی فرماندهی پولیس قندهار گفت: »این 
نیمه کاره  داخل یک ساختمان  فورا  شناسایی  از  افراد پس 

می شوند که پس از نیم ساعت درگیری از پا درآمدند.«

قندهار  والیت  در  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
می گویند که در نتیجه ی حمله ی جنگ جویان گروه طالبان 
بر یک ایست بازرسی پولیس در شهر قندهار، یک سرباز 

کشته شده است.
فرماندهی  سخن گوی  معاون  خاکسار،  عبدالبشیر 
این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  قندهار  پولیس 
دیروز  چاشت  از  پیش   11:00 ساعت  حوالی  رویداد 
مربوطات  از  هرات«  »بازار  ساحه ی  در  دلو(   1 )سه شنبه، 

حوزه ی اول امنیتی شهر قندهار رخ داده است.

همزمان با این حمله، یک انفجار در ساحه ی »مارکیت 
میوه« در حوزه ی پنجم امنیتی این شهر نیز رخ داده است 
که به گفته ی پولیس، تلفاتی در پی نداشته است. پولیس هم 

این حمله را به گروه طالبان نسبت داده است.
گروه طالبان اما تا کنون در مورد این دو رویداد چیزی 

نگفته است.
ناامن  از والیت های  در جنوب کشور  قندهار  والیت 
این  ولسوالی های  از  شماری  در  طالبان  گروه  که  می باشد 

والیت فعالیت و حضور گسترده دارد.

حمله ی طالبان بر یک ایست بازرسی در شهر قندهار تلفات بر جای گذاشت



سازمان ملل متحد محول خواهد شد.
»87 درصد تعهد حکومت در ساخت مکاتب عملی 

نشده است«
که  است  آمده  همچنان  تحقیقی  گزارش  این  در 
نیازهای اساسی مردم  از  سکتورهای صحت و معارف 
است، اما این نیازها در پیش نویس بودجه ی سال مالی 

1399 خورشیدی در حاشیه قرار گرفته است.
محمدناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات 
این  پژوهش گران  از  افغانستان و یکی  دیدبان شفافیت 
»نیازهای  گفت:  گزارش  این  نشر  مراسم  در  تحقیق 
اساسی و ضروری مردم در حاشیه های بودجه ملی است. 
با وجودی که سکتورهای صحت و معارف در وضعیت 
اسف باری قرار دارند، اما بودجه ی الزم حفظ و مراقبت 

برای شان اختصاص داده نشده است.«
براساس این گزارش، رییس جمهور اشرف غنی در 
ماه مارچ 201۸ میالدی وعده سپرده بود که طی دو سال 
ساخت  کار  می سازد.  جدید  مکتب  هزار  شش  حدود 
200 مکتب در ماه جنوری 2019 میالدی به پایان رسیده 
مارچ سال  ماه  تا  بود و کار ساخت 600 مکتب دیگر 

جاری میالدی )2020( تکمیل خواهد شد.
دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش خود توضیح 
دو  برای  انکشاف دهات  و  احیا  که وزارت  است  داده 

هزار و 6۴7 مکتب دیگر بودجه دریافت کرده است. 
تعیین  در  حکومت  که  گفت  نیز  تیموری  آقای 
اولویت ها از جمله در انتخاب یکی از این موارد )بهبود 
مکاتب  اعمار  و  مکاتب  در  آموزشی  خدمات  عرضه 
جدید( با مشکالت جدی روبه رو است. به گفته ی او، 
حکومت در بهار سال 1397 خورشیدی به ساخت شش 
هزار مکتب طی دو سال تعهد سپرده بود، اما با گذشت 
دو سال اکنون حکومت ادعا می کند که تنها ۸00 مکتب 

را تا بهار سال آینده اعمار خواهد کرد.
از  که  می دهد  نشان  گزارش  در  شده  ارایه  آمار 
اعمار  تنها 13.3 درصد آن  مجموع شش هزار مکتب، 
شده است. به نقل از این گزارش، عملی نشدن تعهدات 
کامل حکومت در این زمینه »بیانگر ُگِسست میان آنچه 
رهبری سیاسی به مردم وعده می کنند و آنچه بروکراسی 

اجرا می کند، است«.
»فقر کاهش نیافته«

شفافیت  دیدبان  تحقیقی  گزارش  از  بخشی  در 
دوران  در  انکشافی  بودجه ی  که  است  آمده  افغانستان 
به  قبلی  حکومت وحدت ملی در مقایسه به حکومت 
ریاست حامد کرزی افزایش یافته است. اما این امر سبب 

کاهش در میزان فقر در کشور نشده است.
مالی  دیدبان  عضو  و  دانشگاه  استاد  نوروزخان، 
»با  گفت:  گزارش  این  یافته های  به  اشاره  با  افغانستان 
وجودی که مصرف بودجه ی انکشافی در دوران حکومت 
کشور  در  فقر  میزان  اما  است،  رفته  بلند  ملی  وحدت 

کاهش نیافته است.«
سال  پنج  در  ملی  وحدت  حکومت  که  افزود  او 

صفحه ویـژه جـوانان

چهار شنبه  ۲ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۲گزارشترجمهچهار شنبه  ۲ دلو 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۸۹۲ www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.com

نیویورک تایمزـ  مجیب مشعل

مترجم: جلیل پژواک

من به حقوق او احترام می گذارم و بدی نخواهم کرد.« 
آقای زندانی آن گفت وگو را خوب به خاطر دارد: »من 
معلول  من  که  خاطر  این  به  گفتیم:  آن ها  به  مادرم  و 
هستم و شما این قدر با من نیکی می کنید، دخترتان تاج 

سرم خواهد بود.«
از  کوچکی  کاروان  می رسد؛  فرا  عروسی  روز 
عروس  خانه ی  عازم  زندانی  آقای  خانه ی  از  موترها 
می شود. دامادخیل خیابان های کندهار را یکی پی دیگر 
طی می کنند. دهل نواز 1۴ ساله و هیجان زده، از پشت 
را  داماد  کاروان  دهلش  صدای  با  چرخ(  )سه  ریکشا 

همراهی می کند.
نظر  به  هیجان زده  و  خوشحال  نیز  زندانی  آقای 
و  او  قبلی  عشق  از  که  آنچه  می گوید  او  می رسد. 
فقط  اکنون  مانده،  باقی  آن  از  ناشی  دل شکستگی 
الهام  بخش شعرهایش است. او یکی از آخرین شعرهای 

پیشنهاد شده است که حکومت به سرمایه گذاری روی 
عودت کنندگان  و  داخلی  بی جاشدگان  جمله  از  مردم 
توجه کند. همچنان پیشنهاد شده است که بودجه ی ملی 
پاسخ گو شود، انحراف در بودجه به »حداقل« برسد و 

شفافیت و نظارت بر بودجه نیز تقویت شود. 
پاسخ وزارت مالیه

پیشنهادات  به  پاسخ  در  کشور  مالیه ی  وزارت 
مطرح شده در گزارش تحقیقی دیدبان شفافیت افغانستان 
می گوید که حکومت دیدگاه های مردم را در تهیه ی سند 
بودجه در نظر می گیرد، اما به دلیل محدودیت امکانات و 
منابع مالی نمی تواند تمامی پروژه های پیشنهادی مردم را 

در سند بودجه دخیل و آن را تطبیق کند.
شمروز خان مسجدی، سخن گوی وزارت مالیه در 
اطالعات روز گفت که 50 درصد  با روزنامه  صحبت 
بودجه ی حکومت افغانستان از سوی همکاران بین المللی 
در  افغانستان  حکومت  و  می شود  تمویل  کشور  این 
بین المللی  همکاران  سوی  از  که  پروژه هایی  قسمت 

تمویل می شود، دست باز ندارد.
آقای مسجدی همچنان گفت که بخش دیگری از 
مردم  پیشنهادات  و  دیدگاه  براساس  بزرگ  پروژه های 
اقتصادی حکومت تطبیق  نه، بلکه براساس دید بزرگ 
جاده های  آب،  بزرگ  بندهای  ساخت  از  او  می شود. 
برنامه های  و  علفچرها  برق،  پایه های  بزرگ،  حلقوی 

زیربنایی دیگر به عنوان نمونه یاد کرد.
که  کرد  تأکید  ادامه  در  مالیه  وزارت  سخن گوی 
یک بخشی از پروژه های پیش بینی شده در سند بودجه 
براساس پیشنهادات مردم تطبیق می شود. آقای مسجدی 
گفت که وزارت مالیه برای مشوره و اخذ دیدگاه مردم 
به خاطر تهیه ی سند بودجه ی سال مالی 1399 خورشیدی 

به ده والیت کشور سفر کرده است. 
مردم  از  می کنیم،  سفر  والیت ها  »به  افزود:  او 
می شنویم و باآلخره یک تعداد محدودی از پروژه ها را با 
در نظرداشت امکانات بودجوی خود تعیین می کنیم و در 

سند بودجه ی ملی داخل می کنیم.«
بودجه ی ملی سال مالی 1399 خورشیدی

مالی 1399 خورشیدی،  ملی سال  بودجه  مجموع 
آن  میلیارد   2۸9 که  شده  تعیین  افغانی  میلیارد   ۴2۸.۴
بودجه عادی و 139 میلیارد آن بودجه انکشافی است. 
سقف عواید دولت در سال آینده 20۸.9 میلیارد افغانی 
را  ملی  بودجه  کل  که ۴۸ درصد  است  پیش بینی شده 

تأمین می کند.
از مجموع بودجه انکشافی 63 میلیارد آن اختیاری 
است؛ به این معنی که از عواید داخی تأمین می شود و 
جامعه  از سوی  و  است  غیراختیاری  دیگر  میلیارد   75

بین المللی تأمین می شود.
پیش نویس این بودجه در ماه عقرب برای تصویب 
به شورای ملی فرستاده شد. مجلس سنا این پیش نویس 
نمایندگان  مجلس  سوی  از  کنون  تا  اما  کرد،  تأیید  را 

تصویب نشده است.
شماری از نمایندگان مجلس می گویند که در بودجه 
سال 1399 اصل انکشاف متوازن رعایت نشده است و 
در عین حال شمار پروژه های انکشافی جدیدی که اضافه 
شده هم اندک و محدود است. به گفته ی آنان پروژه های 
امسال درج شده است،  بودجه ی  انکشافی که در سند 
پروژه هایی است که از سال گذشته و سال های قبل از 

آن باقی مانده است.
تعدیالت  برخی  نمایندگان  مجلس  هم،  سویی  از 
 1399 مالی  سال  ملی  بودجه  سند  پیش نویس  در  را 
پیش نویس  است  قرار  است.  کرده  وارد  خورشیدی 
برای تصویب  این بودجه روز چهارشنبه  تعدیل شده ی 

به رأی گیری گذاشته شود.

گذشته 517 میلیارد افغانی از بودجه ی انکشافی اش را 
مصرف کرده است، در حالی که در دور دوم حکومت 
حامد کرزی تنها 295 میلیارد افغانی بودجه ی انکشافی 

به مصرف رسیده بود.
گزارش دریافته است که حکومت وحدت ملی از 
را  درآمد  روند صعودی  کنون  تا  کارش  به  آغاز  زمان 
حفظ کرده است. این گزارش همچنان ادعای حکومت 
مبنی بر افزایش درآمد بر اثر جلوگیری از ضایعات در 

درآمد را به چالش کشیده است. 
حکومت  که  است  کرده  تأکید  شفافیت  دیدبان 
قبلی و کنونی در پایبندی به معیارهای قانون امور مالی 
احتیاطی  ُکدهای  نگهداشتن  بر  مبنی  عامه  مصارف  و 
گزارش  براساس  بوده اند.  ناکام  درصد،  سه  سقف  زیر 
این نهاد، حکومت وحدت ملی 202 میلیارد افغانی در 
ُکدهای احتیاطی تخصیص داده است در حالی که این 
مبلغ نباید از 5۴ میلیارد افغانی تجاوز می کرد. همچنان 
ُکدهای  در  افغانی  میلیارد   156 کرزی  آقای  حکومت 
احتیاطی اختصاص داده بود که نباید از مرز 37 میلیارد 

افغانی تجاوز می کرد.
صالحیت های  تمرکز  و  زنان  نیازهای  انعکاس 
بودجوی از دیگر موضوعاتی است که در این گزارش 

روی آن تأکید شده است.
فروزان رسولی، معاون مؤسسه برابری برای صلح 
که  گفت  گزارش  این  نشر  هنگام  نیز  ساالری  مردم  و 
در  زنان  نیازهای  انعکاس  برای  تالش هایی  حکومت 
بودجه انجام داده، اما در عمل بودجه ی ملی نیازمندی های 

زنان را برآورده نمی کند.
عضو  و  دانشگاه  استاد  شهاب،  علی دوست 
دیدبان مالی افغانستان نیز ضمن ابراز نگرانی از تمرکز 
صالحیت های بودجوی، گفت: »صالحیت های بودجوی 
در جریان سال های گذشته از ادارات سکتوری به دفتر 
رییس جمهور متمرکز شده است.« آقای شهاب همچنان 
گفت که تمرکز مسئولیت بودجه در واحد عملیاتی و 
ریاست جمهوری  امور  اداره ی  اداری  و  مالی  حمایوی 
هنوز هم یک مسأله است. به گفته ی او، اداره ی عملیاتی 
ارگ ریاست جمهوری در سال های گذشته صدها پروژه 
در  تردید  و  باعث شک  این مسأله  اما  تطبیق کرده،  را 
مورد توانایی رهبری سیاسی برای معرفی اصالحات و 

ظرفیت سازی در وزارت خانه ها نیز شده است.
پیشنهاد گزارش

که  است  کرده  پیشنهاد  افغانستان  شفافیت  دیدبان 
مشارکت مردم در روند تهیه ی سند بودجه به طور قابل 
توجه بهبود یابد تا دیدگاه ها، نیازها و خواسته های مردم 
نهاد همچنان  این  در بودجه سازی در نظر گرفته شود. 
گفته است که افزایش مشارکت مردم باعث کاهش نقش 
بازیگران سیاسی در بودجه و بهبود موثریت آن می شود 
و ممکن است به تطبیق بهتر پروژه ها از طریق حمایت و 

مالکیت مردم، کمک کند.
افغانستان  شفافیت  دیدبان  گزارش  از  بخشی  در 

ادامه دهد.
این روزها بی بی صدیقه به عنوان معلم سوادآموزی 
قندهار  روستاهای  به  روزانه  او  است.  کار  مشغول 
می رود تا به بزرگ ساالن خواندن و نوشتن آموزش دهد 
و هنگام شب، به خانه بر می گردد تا درس و تحصیل 
خودش را ادامه  دهد. )درست چند روز قبل از مراسم 
صنف  امتحانات  صدیقه  بی بی  زندانی،  آقای  عروسی 
یازدهم خودش را به پایان رساند.( آقای زندانی پس از 
بازگشت از راهپیمایی فرساینده و گاه غم انگیِز کاروان 
علیه خشونت، که سال گذشته  صلح خواهان هلمندی 
برادر کوچک ترش  با  به خود جلب کرد،  توجهات را 

شروع به یخ فروشی در شهر قندهار می کنند.
انگیزه ی آقای زندانی برای ازدواج، آن هم ازدواج 
زودهنگام، از زخمی ناشی شده که او سال ها پیش آن را 
متحمل شده بود. خانواده ی عشق نوجوانی  وی، پس از 
این که آقای زندانی نابینا می شود، دست رد به سینه ی او 
می زنند و دخترشان را به عقد فرد دیگری در می آورند. 
پس از آن، آقای زندانی تصمیم می گیرد که ثابت کند 

نابینایی پایان راه نیست.

با این حال، متقاعدکردن یک خانواده که دخترشان 
را به یک مرد نابینا بدهند، کار سنگینی است که بار آن 
آقای زندانی  بر دوش می کشید.  باید  را بی بی صدیقه 
می گوید که مادرش دروازه ی دست کم 1۸ خانواده  را 

زده است.
آقای زندانی آن روزها را به یاد دارد: »همه می گفتند 
’اگر نابینا نمی بود با خوشحالی قبول می کردیم.‘ مادرم 
آن ها  شد.‘  خواهد  جور  پسرم  ’چشمان  می گفت 

می گفتند ’هر زمان که جور شد باز بیا.‘«
خانم صدیقه از این که پسرش روزی بینایی خود 
را باز خواهد یافت، ناامید نمی شود. او حتی جواهرات 
کابل  به  و  می گیرد  قرض  پول  می فروشد،  را  خود 
می رود تا خرج چاره ای را بدهد که بعدا معلوم می شود، 

کالهبردارِی بیش نبوده است.
صدیقه  بی بی  می شود  باعث  واکسیناسیون  کار 
در  سیما  خانم  شود.  آشنا  سیما  به نام  جوانی  زن  با 
خانه ی خود به اطفال قرآن یاد می داده و بی بی صدیقه 
در  کند.  واکسن  را  اطفال  تا  می رفته  سیما  خانه ی  به 
همین رفت وآمدها او کم کم از سیما خوشش می آید و 
سراغ خانواده اش می رود. پس از دیدوبازدیدهای بسیار 
در طول یک سال ، پدر و مادر سیما موافقت می کنند. 
آن ها می گویند که نابینایی آقای زندانی تا زمانی که او 
شخصیت خوبی داشته باشد و ثابت کند که می تواند از 
خانواده ی جدیدش مراقبت کند، مسأله ای نیست. آقای 
زندانی به آن ها اطمینان می دهد که او می تواند به خوبی 
خودش  او  برآید؛  خانواده  تشکیل  و  ازدواج  پس  از 
خانواده اش  و  کرده  دریافت  معلولیت  مزایای  کارت 
مالک جایداد و زمین  زیادی در روستای شان در گرشک 
از  می توانند  دوباره  آن ها  بروند،  طالبان  وقتی  هستند. 
سرانجام  سیما  مادر  و  پدر  کنند.  استفاده  خود  زمین 

می گویند که دخترشان رضایت داده است.
اما قبل از »بلِی« نهایی، مادر و خواهر سیما برای 
خانه ی  به  خانواده،  آینده ی  داماد  با  گفت وگو  آخرین 

آقای زندانی می آیند.
آقای زندانی می گوید: »آن ها می خواستند مطمین 
شوند که من شوهر خوبی برای دخترشان می شوم، که 

روی  جوان  شاعر   – افغانستان  کندهار،  شهر 
که  می نشیند  بزرگی  آینه ی  مقابل  آرایش گر،  صندلی 
شبی  و  است  زندانی«  »ظاهراحمد  او  ببیند.  نمی تواند 
جنگ  است.  عروسی اش  شب  دارد،  پیش  در  که 
است؛  گرفته  او  از  را  زیادی  چیزهای  افغانستان  در 
چشمانش، پدرش، خواهرش و اولین عشق زندگی اش 
را، اما او گذشته را پشت سر گذاشته و با شروعی تازه، 
با زنی عروسی کند که مادرش برای  تا  آماده می شود 

یافتن او، با تقدیر پیروزمندانه جنگیده است.
آقای زندانی به آرایش گر می گوید: »طوری اصالح 

کن که به هر طرف شانه کنم، خوب معلوم شود.«
در  آن  از  تنگ تر  کوچه های  و  تنگ  خانه های 
جنوب  در  کندهار  شهر  در  زندانی  آقای  محله ی 
لین برق شهر  از زمانی که طالبان  تاریکند.  افغانستان، 
انفجار قطع کرده ، برق در رفت وآمد است، ولی  با  را 
و  پذیرایی  مشغول  زندانی  آقای  تاریکی،  وجود  با 

سرگرم کردن دوستان و نزدیکانش است.
داده،  ترتیب  را  زندانی  عروسی  جشن  که  کسی 
مادر وی است، بی بی صدیقه، تکیه گاه خانواده ای که از 
هر سو زخم خورده. مادری که تمام توانش را به کار 
بسته تا نگذارد فرزندانش ناامید شوند، تا اجازه ندهد 

خانواده اش از هم بپاشد. 
مراسم حنابندان است؛ مادر و گروهی از زنان آقای 
زندانی را به خانه ی عروس می برند. در آنجا عروس و 
داماد با حنا قرص کامل، اما کوچک ماه را روی کف 
دست یک دیگر نقاشی می کنند. شب به پایان می رسد و 
عصر روز بعد، عروس در صندلی جلوی موتر می نشیند 

و راهی خانه ی جدید خود می شود. 
بی بی  صدیقه پس از مراسم عروسی می گوید: »این 

اولین خوشی واقعی ام در زندگی  بود.«
جایی  مردساالر،  و  سنتی  شدت  به  جامعه ای  در 
ندارند،  را  بیرون  در  دیده شدن  حق  بسیاری  زنان  که 
حتی بی بی صدیقه، که نان آور اصلی خانواده اش است، 
گرفته  عکسی  وی  از  گزارش  این  برای  نمی خواهد 

شود. او حتی برای مصاحبه دو دل است.
ازدواج  که  بوده  ساله   1۴ می گوید  صدیقه  بی بی 
اول  را در سال های  این حال، همسرش  با  کرده است. 
به  متحده  ایاالت  رهبری  به  ائتالف  نیروهای  حمله ی 
افغانستان، در اثر حمله ی هوایی نیروهای امریکایی در 
او  می دهد.  دست  از  هلمند،  والیت  گرشک  ولسوالی 
آن زمان 26 ساله بوده و پس از کشته شدن همسرش، با 
سه دختر جوان و دو پسر تنها می ماند. ظاهر در آن زمان 

پسر هفت ساله ای بیش نبوده است.
پس از مرگ همسر، بی بی صدیقه آواره ی آن سوی 
مرز می شود و در منطقه ی مرزی چمن در خاک پاکستان 
رحل اقامت می افکند. بی بی صدیقه برای رساندن لقمه 
و  آشپزی  پاکستانی ها  خانه ی  در  فرزندانش،  به  نانی 
پاک کاری می کند. پسران نوجوانش هر کدام برای مبلغ 
ناچیزی شاگرد مستری )مکانیک( می شوند. در آن زمان، 
ظاهر عاشق دوست دوران کودکی اش است؛ عشق دو 
مالقات های  و  یک دیگر  به  هدیه  فرستادن  با  نوجوان 

دزدکی، روز به روز عمیق تر می شود.
از مرگ پدر دیری نمی گذرد که فاجعه ی دیگری 
دامن خانواده را می گیرد. اتوبوس حامل ظاهر 17 ساله 
و خواهر کوچک ترش که هر دو در حال سفر به هرات 
برای دیدن اقوام شان بودند، با ماین کنار جاده ای طالبان 
برخورد می کند. خواهر ظاهر از سوختگی شدید جان 
بی بی  می دهد.  از دست  را  بینایی اش  ظاهر  و  می دهد 
صدیقه او را در کابل شفاخانه به شفاخانه می گرداند، 
می روند،  پاکستان  کراچی  شهر  به  نمی شود.  درمان 
صدیقه  بی بی  بعد،  سال ها  نمی شود.  پیدا  چاره ای  اما 
مردم،  برای  آشپزی  و  سال ها رخت شویی  پس اندازِ  با 
بینایی  اما  می برد،  مداوا  برای  هند  به  حتی  را  پسرش 

ظاهر بر نمی گردد.
بی بی صدیقه می گوید: »آن ها ]شفاخانه ها[ گفتند 

که رگ های عصب چشم از بین رفته اند.«
بی بی صدیقه خانواده  اش را به شهر قندهار منتقل 
به عنوان واکسیناتور  را  قندهار، چند سال  می کند. در 
برای چکاندن  کار می کند و روزها، خانه به خانه  پولیو 
قطره ی ضد فلج به دهان اطفال شهر، می گردد. روز که 
به پایان می رسد، بی بی  صدیقه به صنف شبانه می رود 
بود،  در صنف سوم مختل شده  که  را  تا تحصیالتش 

شفافیت  دیدبان  تحقیقی  گزارش  یک  یافته های 
افغانستان نشان می دهد که در بودجه ی ملی سال مالی 
مردم  ضروری  و  عاجل  نیازهای  خورشیدی   1399
این  سند  تهیه ی  در  مردم  مشارکت  و  نیافته  انعکاس 

بودجه نیز بسیار ضعیف بوده است.
ابراهیم خان، کارشناس شفافیت بودجه در دیدبان 
شفافیت افغانستان  دیروز )سه شنبه، 1 دلو( هنگام نشر 
جلسات  مالیه  وزارت  که  گفت  کابل  در  گزارش  این 
مشورتی را در رابطه به تهیه ی پیش نویس طرح بودجه 
برگزار کرده، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که نظریات 

مردم در بودجه انعکاس یافته است.
مالیه  »وزارت  گفت:  همچنان  خان  ابراهیم  آقای 
روند  در  مردم  مشارکت  تقویت  راستای  در  گام هایی 
جلسات  برگزاری  جمله  از  است،  برداشته  بودجه 
مشورتی در ۸ والیت از مجموع 3۴ والیت افغانستان. 
اما وزارت مالیه نشان نداده است که آیا دیدگاه مردم در 
طی جلسات مشورتی در سند نهایی بودجه بازتاب یافته 

است یا خیر؟«
»ُگسست  نشان دهنده ی  امر  این  او،  گفته ی  به 
چشم گیر« میان ضرورت به مشوره با مردم و تخصیص 

بودجه ی واقعی در وزارت خانه ها است.
شفافیت  دیدبان  در  بودجه  شفافیت  کارشناس 
فشار  از  باید  حکومت  که  افزود  ادامه  در  افغانستان 
پروژه های  اضافه کردن  به منظور  مجلس  نمایندگان 
او،  باور  به  کند.  جلوگیری  ملی  بودجه ی  در  انکشافی 
حوزه های  به  دادن  نقش  طریق  از  می تواند  امر  این 

انتخاباتی شان در روند بودجه سازی صورت بگیرد. 
در این گزارش از عدم مشوره ی حکومت با جامعه 
توسعه  مورد  مورد  در  پارلمان  و  دانشگاهیان  مدنی، 
اقتصادی و سیاست های مالی نیز ابراز نگرانی شده است. 
این در حالی است که براساس تحقیقات جامعه مدنی 
ملی و جهانی، افغانستان از نظر مشارکت مردم در روند 

بودجه سازی از 100 امتیاز، 15 امتیاز کسب کرده است.
سهم ناچیز بی جاشدگان و عودت کنندگان

هماهنگی  اداره ی  گزارش  آخرین  براساس 
کمک های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان در ماه 
نفر در جریان سال  از ۴26 هزار  بیش  جاری میالدی، 
گذشته ی میالدی در افغانستان در نتیجه ی درگیری های 
داخلی آواره شده اند و نزدیک به 296 هزار نفر دیگر به 

دلیل حوادث طبیعی بی جا شده اند.
در 2019  ملل،  سازمان  گزارش  براساس  همچنان 
میالدی ۴61 هزار نفر از ایران، 25۴ هزار نفر از پاکستان 
و 25 هزار و 600 نفر دیگر از سایر کشورهای جهان به 

کشور عودت کرده اند.
گزارش  در  افغانستان  شفافیت  دیدبان  اکنون 
بزرگ  رقم  به  توجه  با  که  است  گفته  تحقیقی اش 
عودت کنندگان و بی جاشدگان داخلی، نیاز فوری است 
تا بودجه ی مناسب به آنها تخصیص داده شود و منابع نیز 

به صورت موثر برای این افراد مورد استفاده قرار گیرد.
براساس گزارش دیدبان شفافیت، در بودجه سال 
و  مهاجرین  امور  برای وزارت  مالی 1399 خورشیدی 
عودت کنندگان مبلغ ۴20 میلیون افغانی بودجه ی عادی 
گرفته  درنظر  انکشافی  بودجه ی  افغانی  میلیون  و 175 
شده است. به نقل از گزارش، حکومت افغانستان قادر 
به پاسخ گویی به نیازهای بی جاشدگان داخلی، مهاجران 
و عودت کنندگان که رقم بزرگ نیازمندان را در کشور 

تشکیل می دهند، نیست.
است  گفته  همچنان  شفافیت  دیدبان  حال  این  با 
نیازهای  به  رسیدگی  مسئولیت  صورت  این  در  که 
مهاجران و بحران بی جاشدگان داخلی در افغانستان به 
تمویل کنندگان بین المللی، سازمان های غیردولتی و دفاتر 

خود را زمزمه می کند:
به این کوچه آمده ام تا از عشقم سراغ گیرم

سرگردان ویرانه هایم؛ آه، کاش مرا بشنود
از  قبل  زندگی  تصاویر  با  هنوز  که  می گوید  او 
نابینایی اش سر می کند؛ این که پس از برخورد با ماین، 
خود  ذهن  در  را  جدید  آشنایان  چهره ی  نمی تواند 
چشمان  با  »عشق  می گوید:  زندانی  آقای  کند.  مجسم 
باز ـ افتادن در دام عشق کسی که می بینی اش ـ با عشق 
نمی توانی  وقتی  دارد.  بسیار  تفاوت  بسته  چشمان  با 

طرفت را ببینی، شوقت مثل سابق نیست.«
می رسد.  عروس  خانه ی  به  داماد  کاروان 
عروس خیل مردانی را که همراه داماد هستند به ایوان 
مسجد روباز و زنان خانواده ی داماد را به منزل پدر و 
مادر عروس راهنمایی می کنند. در حالی که خورشید 
رو به غروب است و صدای دهل و آوازخوانی زنان 
در محله می پیچد، مردان جوس مالته می نوشند. مراسم 
پس از حدود یک ساعت و با دعای مولوی محل پایان 
ابدی  عشق  آرزوی  عروس  و  داماد  برای  او  می یابد. 
همسرش  و  محمد  حضرت  »بین  که  عشقی  می کند، 

خدیجه« جاری بود.
موتر  به  پا  مادرش  و  پدر  خانه ی  از  عروس 
گل پوش می گذارد. طبله نواز جوان ریتم ساده ای را سر 
می گیرد و به هنگامی که ماه پرتوش را بر محله هدیه 
کرده، رفقای آقای زندانی به رقص و شادی می پردازند. 
آقای  خانه ی  به  داماد  و  عروس  کاروان  وقتی 
می خوانند  آواز  همچنان  که  زنان  می گردد،  بر  زندانی 
تخت  به  و  گرفته  را  عروس  دست  می نوازند،  دف  و 
آقای  دارد.  ادامه  دیروقت شب  تا  مهمانی  می برندش. 
زندانی در بیرون خانه می ماند، کوچه همچنان تاریک 

است، دوستانش نیز سرگرم رقص و آواز.
یکی از دوستانش چرخ می زند و چرخ می زند و 
چرخ می زند تا زمانی که دست طبله نواز جوان خسته 
زندانی  آقای  عروسی  جشن  پایان  زنگ  و  می شود 

نواخته می شود. 
می توانستم  کاش  »ای  می گوید:  زندانی  آقای 

]عروسی ام را[ ببینم، اما دلم شاد است.«

عروسی زندانی؛ 
مادری که در یافتن عشق برای پسرش به هر دری زد

کسی که جشن 
عروسی زندانی را 
ترتیب داده، مادر وی 
است، بی بی صدیقه، 
تکیه گاه خانواده ای 
که از هر سو زخم 
خورده. مادری که 
تمام توانش را به 
کار بسته تا نگذارد 
فرزندانش ناامید 
شوند، تا اجازه ندهد 
خانواده اش از هم 
بپاشد. 

آقای زندانی می گوید: »آن ها 
می خواستند مطمین شوند 
که من شوهر خوبی برای 

دخترشان می شوم، که من به 
حقوق او احترام می گذارم و 

بدی نخواهم کرد.« آقای زندانی 
آن گفت وگو را خوب به خاطر 

دارد: »من و مادرم به آن ها 
گفتیم: به این خاطر که من 

معلول هستم و شما این قدر 
با من نیکی می کنید، دخترتان 

تاج سرم خواهد بود.«

وقتی کاروان عروس و داماد به 
خانه ی آقای زندانی بر می گردد، 
زنان که همچنان آواز می خوانند 
و دف می نوازند، دست عروس 
را گرفته و به تخت می برندش. 
مهمانی تا دیروقت شب ادامه 
دارد. آقای زندانی در بیرون 
خانه می ماند، کوچه همچنان 
تاریک است، دوستانش نیز 
سرگرم رقص و آواز.
یکی از دوستانش چرخ می زند 
و چرخ می زند و چرخ می زند تا 
زمانی که دست طبله نواز جوان 
خسته می شود و زنگ پایان 
جشن عروسی آقای زندانی 
نواخته می شود. 

یافته های یک گزارش تحقیقی؛ 
ابوذر ملک نژاد»نیازهای اساسی مردم در حاشیه ی بودجه 1399 است«

IWA

براساس گزارش دیدبان شفافیت، در بودجه سال مالی 1399 خورشیدی 
برای وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مبلغ 420 میلیون افغانی 
بودجه ی عادی و 175 میلیون افغانی بودجه ی انکشافی درنظر گرفته 
شده است. به نقل از گزارش، حکومت افغانستان قادر به پاسخ گویی 
رقم  که  عودت کنندگان  و  مهاجران  داخلی،  بی جاشدگان  نیازهای  به 

بزرگ نیازمندان را در کشور تشکیل می دهند، نیست.



لیورپول  برزیلی  ستاره  فیرمینو،  روبرتو 
صحبت های جالبی را درباره خوشحالی بعد از گل 

سادیو مانه مطرح کرده است.
که  اند  داده  نشان  سادیو مانه  و  فیرمینو  روبرتو 
همواره رابطه بسیار خوبی با یکدیگر دارند و درون 
دو  این  بین  العاده ای  فوق  های  همکاری  نیز  زمین 
ستاره شکل می گیرد؛ این دو در کنار محمد صالح 
لیورپول  حمله  خط  در  را  ای  العاده  فوق  مثلث 
ترین  مهم  از  یکی  که  موضوعی  اند؛  داده  تشکیل 
اخیر  فصول  در  کلوپ  یورگن  تیم  موفقیت  ارکان 

بوده است.
اما فیرمینو صحبت های جالبی را درباره  حاال 
خوشحالی بعد از گل هم تیمی سنگالی خود مطرح 
"سادیو  گوید:  می  برزیلی  ستاره  این  است.  کرده 
عادت کرده که از شادی بعد از گل های من تقلید 
کند. من هر کاری انجام می دهم او نیز شبیه به آن 
زمین  درون  به  تنها  موضوع  این  می دهد.  انجام  را 
مربوط نمی شود بلکه خارج از فوتبال نیز این اتفاق 
رخ می دهد. همیشه این موضوع را به سادیو متذکر 
می شوم اما او دوباره کار خودش را انجام می دهد و 
به صحبت هایم توجهی نمی کند. عجیب تر این که 
او می گوید من از روی شادی گلهای تو تقلید نمی 

کنم و من نیز تنها به این موضوع می خندم. "
که  است  " چهار سال  ادامه گفت:  در  فیرمینو 
یکدیگر هستیم و شناخت خوبی  کنار  لیورپول  در 
نیز نسبت به هم داریم. از اینکه توانست جایزه مرد 
سال آفریقا را از آن خود کند خوشحال هستم و این 

موضوع را به سادیو تبریک می گویم."

فیرمینو:
مانه عادت دارد از شادی 

گل من تقلید کند

ژرمن  سن  پاری  فرانسوی  پدیده  امباپه  کیلین 
الگوی  اولین  زیدان  زین الدین  کودکی  در  می گوید 
تاثیر زیادی در زندگی فوتبالی اش  او بوده و  بزرگ 

داشته است.
کیلین امباپه ستاره فرانسوی پاری سن ژرمن و 
تیم ملی فرانسه درباره الگوهای بزرگ فوتبالی اش در 
کودکی و نوجوانی صحبت کرده و می گوید در آن 
رئال  روزهای  این  سرمربی  زیدان  زین الدین  دوران 

مادرید بیشترین تاثیر را بر روی او داشته است.
امباپه 21ساله در یکی دو سال گذشته موفق شده 
به یکی از شناخته شده ترین چهره های دنیای فوتبال 
تبدیل شود. این مهاجم پاری سن ژرمن که به همراه 
فرانسه قهرمان جام جهانی هم شده در حالی که به 
تازگی دوران نوجوانی را پشت سر گذاشته افتخاراتی 
در کارنامه اش دارد که تنها با بزرگان فوتبال این کشور 
قابل مقایسه است. امباپه که در یکی از حومه های فقیر 
شهر پاریس بزرگ شده در زمانی کودکی اش را پشت 
سر گذاشته که زیدان در قله فوتبال دنیا ایستاده بوده.

بنیاد  افتتاح  مناسبت  به  که  مهمانی ای  در  امباپه 
گفت:"  باره  این  در  بود  کرده  برگزار  خود  خیریه 
زندگی فوتبالی من چند مرحله داشت. وقتی تازه در 
بچگی فوتبال را شروع کرده بودم الگوی بزرگم زیدان 
بود. شما وقتی پسربچه هستید و در فرانسه زندگی 

می کنید، الگوی اصلی تان زیدان است".
هایش  صحبت  ادامه  در  فرانسوی  ستاره 
الگوی من کریستیانو رونالدو شد  بعد  گفت:" ولی 
از  او را  اینقدر خوش شانس بودم که  و خوشبختانه 
نزدیک ببینم. الگوی بعدی من هم رونالدوی برزیلی 
بود، به خاطر سبک بازی اش. من هم می خواهم مثل 
آنها تاثیر خودم را در دنیای فوتبال به جا بگذارم و 

پیامم را در تاریخ فوتبال به ثبت برسانم".

امباپه: 
الگـوی بـزرگ من 
زین الدین زیدان بود

ماتیاس دی لیخت، ستاره هالندی یوونتوس، می گوید 
که روز به روز شرایط او در این تیم بهتر خواهد شد.

ماتیاس دی لیخت در تابستان و با قراردادی به ارزش 
در  او  پیوست.  یوونتوس  به  آژاکس  از  یورو  میلیون   ۸5
مقطعی  در  و حتی  بوده  مواجه  انتقاداتی  با  اخیر  هفته های 
جای خود را در قلب خط دفاعی یوونتوس به مریح دمیرال 
داد اما با مصدومیت این ستاره ترکیه ای، دی لیخت حاال 

دوباره به ترکیب اصلی یوونتوس بازگشته است. 
دی لیخت حاال در مصاحبه ای به هواداران برای انتقاد 
کردن از او حق داده است اما می گوید در حال حاضر تنها 
به پیشرفت کردن فکر می کند. ستاره هالندی در این باره 

گفت: " انتقادات هواداران طبیعی است. اگر من هم جای 
اما  شدم  می  عصبانی  اشتباهاتی  چنین  از  شاید  بودم  آنها 
به عنوان بازیکن اینها اشتباهاتی هستند که برای من اصال 
جالب نیست. من فقط باید پیشرفت کردن فکر کنم. اطمینان 

دارم که بازی به بازی بهتر خواهم شد. "
دی لیخت در ادامه درباره کریستیانو رونالدو نیز گفت: 
"ما کریستیانو را خوب می شناسیم. او بازیکن فوق العاده 
قرار  انتقاد  مورد  پیش  ماه  چند  که  دارم  یاد  به  است.  ای 
گرفت اما توانست بعد از آن همه آنها را ساکت کند. او بعد 
از یک دوران نه چندان خوب به اوج بازگشت و من برای 

او بسیار خوشحال هستم."

دی لیخت: رونالدو منتقدانش را ساکت کرد

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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تقدیر مایک پمپئو از اقدام کشورهای امریکای التین در تروریست شناختن حزب هللا لبنان

مکزیک مانع مسیر صدها مهاجر به مقصد امریکا شد

امنیت  تامین  و  همکاری  گسترش  مشتاق 
همگانی هستم.«

پمپئو همچنین گفت: »همه ی ما می دانیم 
متعلق  تروریستی  نیابتی  گروه  حزب اهلل،  که 
ونزوئالی تحت حاکمیت  در  ایران،  رژیم  به 
مادورو، خانه ای برای خود یافته است و این 

غیرقابل قبول است.«
وزیر خارجه ی امریکا سپس در صفحه ی 
داد  این خصوص هشدار  در  نیز  توییتر خود 
از  فراملی،  تروریستی  »گروه های  نوشت:   و 
جمله حزب اهلل تحت حمایت ایران، هنوز در 

نیم کره ی غربی فعالند.«
وزیران  نشست  سومین  همچنین  پمپئو 
نیم کره ی  تروریسم در  با  مقابله  برای  خارجه 
تقویت تالش های  برای  مهمی  گام  را،  غربی 

جمعی در مبارزه با تهدیدهای خطرناک علیه 
آزادی در منطقه توصیف کرد.

ونزوئال  اپوزیسیون  رهبر  گوایدو،  خوان 
که از سوی بیش از 50 کشور از جمله ایاالت 
مشروع  رییس جمهوری  عنوان  به  متحده 
کنفرانس  در  نیز  می شود،  شناخته  ونزوئال 
مقابله با تروریسم در نیم کره ی غربی داشت و 

در بوگوتا با پمپئو مالقات کرد.
منبع  یک  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
در  گوایدو  خوان  می شود  پش بینی  که  گفت 

نشست اقتصادی داوس نیز شرکت کند.
نشست ضدتروریسم  در  شرکت کنندگان 
مبارزه  اهمیت  بر  تروریسم،  بر  بوگوتا عالوه 
کشت  با  مقابله  و  مخدر  مواد  کارتل های  با 

ماری جوانا نیز تاکید کردند. 

اطالعات روز: مایک پمپئو، وزیر خارجه 
سخنانی  طی  دوشنبه  روز  متحده،  ایاالت 
تروریسم  با  مقابله  کنفرانس  افتتاحیه  در 
اقدام  از  بوگوتا،  در  غربی  نیم کره ی  در 
گواتماال  هندوراس،  کلمبیا،  رییس جمهوری 
امریکای التین در معرفی  و دیگر کشورهای 
تروریستی  سازمانی  عنوان  به  لبنان  حزب اهلل 

تقدیر کرد.
کلمبیا و  گواتماال اعالم کردند که حزب اهلل 
لبنان را در فهرست گروه های تروریستی قرار 
می دهند. یک روز قبل از آغاز کنفرانس مقابله 
میزبانی  به  غربی  نیم کره ی  در  تروریسم  با 
رییس جمهوری  بوگوتا،  شهر  در  و  کلمبیا 
برای  کشورش  تصمیم  از  نیز  هندوراس 
داده  خبر  حزب اهلل  کردن  اعالم  تروریستی 

بود. خوان اورالندو هرناندز، رییس جمهوری 
نوشت:   خود  توییتر  صفحه ی  در  هندوراس، 
کلمبیا،  در  تروریسم  با  مقابله  نشست  »در 
سازمانی  را  لبنان  حزب اهلل  هندوراس، 

تروریستی اعالم می کند.«
به گزارش ایران اینترنشنال، مایک پمپئو، 
با  متحده، روز دوشنبه   ایاالت  وزیر خارجه 
امریکای  کشورهای  اقدام  این  از  استقبال 
غربی  نیم کره ی  گفت:  »کشورهای  التین، 
چشم گیری  پیشرفت  تروریسم  با  مقابله  در 

داشته اند.«
او با اشاره به اینکه بسیاری از کشورها، 
حمایت  دلیل  به  را  سازمان ها  و  افراد  برخی 
از گروه های تروریستی غیرقانونی اعالم کرده 
»ما  لبنان را تحریم کردند، گفت:  و حزب اهلل 

دعوا و دادخواهی اولیه خود وقت خواهند داشت.
پیشنهادی  ضوابط  در  تغییراتی  کنند  تالش  دمکرات ها  می رود  انتظار 
مک کانل ایجاد کنند تا به این طریق شاهدانی به روند دادرسی احضار شوند.
به مانند  که  نمایندگان  مجلس  دمکرات های  مقررات،  تصویب  از  پس 
»دادستان ها« در این دادگاه عمل خواهند کرد، علیه دونالد ترمپ طرح دعوا 

خواهند کرد.
آن جایی  از  دارد.  نیاز  سنا  نمایندگان  آرای  دو سوم  به  ترمپ  برکناری 
تقریبا  است، چنین چیزی  با سناتورهای جمهوری خواه  در سنا  اکثریت  که 

غیرممکن برآورد شده است.
سوئیس  راهی  داووس  اجالس  در  شرکت  برای  خود  ترمپ  دونالد 

خواهد شد. او روز دوم دلو به واشینگتن باز می گردد.

استیضاح دونالد ترمپ در مجلس  لوایح  اطالعات روز: روند دادرسی 
سنای امریکا روز اول دلو از سر گرفته می شود.

هفته  در  روز  است شش  قرار  امریکا  رییس جمهوری  استیضاح  دادگاه 
جریان داشته باشد؛ روزهای یک شنبه تعطیل خواهد بود.

مجلس نمایندگان امریکا رای به استیضاح دونالد ترمپ داده و در همین 
راستا نیز ادامه ی این روند به مانند دادگاه در مجلس سنا ادامه دارد.

دموکرات ها به تاریخ 2۸ جدی آقای ترمپ را متهم کردند »با سوءاستفاده 
از قدرت نهاد تحت ریاستش« بر دولت اوکراین »فشار آورده تا در انتخابات 
ایاالت متحده، برای رسیدن به منافع سیاسی خود )دونالد ترمپ(، دخالت 
کند و سپس تالش کرده تا با ممانعت از انجام تحقیقات در مورد این کار 

خالف، بر قضایا سرپوش بگذارد.«

که  ترمپ  آقای  وکالی  تیم  دفاعیات  از  فردا، شرحی  رادیو  از  نقل  به 
110 صفحه است، می گوید رییس جمهوری هیچ کار اشتباهی انجام نداده و 

جرمی مرتکب نشده است.
قانون  »از  امریکا  نمایندگان  مجلس  نوشته اند،  ترمپ  دونالد  وکالی 
را  آن  شدیدا  و  فورا  باید  سنا  که  شده  منحرف  خطرناکی  به طور  اساسی 

محکوم کند.«
میچ  پیشنهادهای  سر  بر  دلو  اول  جنوری/   21 تاریخ  به  می رود  انتظار 
استیضاح  روند  مورد  در  سنا،  در  جمهوری خواه  اکثریت  رهبر  مک کانل، 

مباحثه و رای گیری انجام گیرد.
بر  که  کرد  پیشنهاد  را  قوانین و ضوابطی  سناتور مک کانل  روز گذشته 
برای طرح  2۴ ساعت  کاخ سفید، هر یک  دمکرات ها و وکالی  آن  اساس 

استیضاح ترمپ در سنا از اول دلو از سر گرفته می شود

پیش از این ایاالت متحده امریکا پیشنهاد تشکیل یک ائتالف بین المللی 
برای حفاظت از کشتی رانی کشتی های تجاری و نفتکش ها هنگام حرکت در 

آب های منطقه به خصوص عبور از تنگه ی هرمز را داده بود.
استرالیا، بحرین و بریتانیا از جمله کشورهایی هستند که اعالم کرده اند، 

حاضرند به ائتالف بین المللی به رهبری امریکا در خلیج فارس بپیوندند.
برخی منابع به خصوص منابع امریکایی حکومت ایران را مسئول حمله به 
نفتکش ها معرفی کرده اند و وزیر خارجه امریکا نیز گفت که هدف حکومت 
ایران از این اقدامات، ایجاد بحران در بازارهای نفتی و افزایش قیمت جهت 

فشار بر ایاالت متحده است.
در حال حاضر هند اسکورت کشتی های خود را به طور مستقل آغاز کرده 
است. جاپان هم گفته که به ائتالف امریکا نمی پیوندد، اما از کشتی های خود 

در منطقه به طور مستقل حفاظت خواهد کرد.
ایران تشکیل این ائتالف به رهبری امریکا و حضور هرگونه نیروی نظامی 

خارجی در منطقه را باعث بی ثباتی در منطقه خوانده است.

اطالعات رور: وزیر دفاع کوریای  جنوبی اعالم کرد که این کشور یک 
ناوشکن نظامی همراه با 300 سرباز را به تنگه ی هرمز می فرستد.

روز گذشته نیز وزیر خارجه ی فرانسه اعالم کرد که هشت کشور عضو 
اتحادیه ی اروپا از ماموریت گشت زنی و مراقبت  از کشتی رانی در تنگه ی هرمز 

حمایت کرده اند.
خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که کوریای  جنوبی پس از تحت فشار 
قرار گرفتن از سوی امریکا با ارسال نیروی نظامی به خلیج فارس و تنگه ی 

هرمز موافقت کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، وزارت دفاع کوریای جنوبی در بیانیه ای گفته 
است که این کشور »به صورت موقت دامنه ی ماموریت نیروهایش را افزایش 
انجام  سومالی  سواحل  در  که  را  دزدان دریایی  با  مبارزه  ماموریت  و  داده« 

می شود را تا گشت زنی در خلیج فارس و دریای عمان گسترش خواهد داد.
کوریای جنوبی گفته است که ماموریت این ناوشکن جزئی از برنامه ی 
امریکا برای حفاظت از کشتی رانی در خلیج فارس و تنگه ی هرمز نیست،  با 

منطقه همکاری  امریکایی در  نیروهای  با  »اشتراک اطالعات«  برای  این حال 
خواهند داشت.

روز گذشته همچنین وزارت خارجه ی فرانسه اعالم کرد که هشت کشور 
عضو اتحادیه اروپا برای انجام گشت زنی در تنگه ی هرمز »حمایت سیاسی« 
دانمارک،  بلژیک،  فرانسه،  خبرگزاری  گفته ی  به  کرده اند.  اعالم  را  خودشان 
کشوری  هشت  فرانسه،  خود  همراه  به  پرتغال  و  هلند  ایتالیا،  یونان،  آلمان، 
هستند که این گروه گشت زنی را تشکیل می دهند و مرکز فرماندهی آنان قرار 

است بندر ابوظبی در امارت متحده عربی باشد.
قرار  هلند  به کشور  متعلق  ناوچه  این خبرگزاری یک  براساس گزارش 

است از آخر ماه فبروری نخستین دور از گشت زنی ها را آغاز کند.
و  هرمز  تنگه ی  و  فارس  خلیج  در  نفتکش ها  به  حمله  چندین  از  پس 
توقیف نفتکش بریتانیایی توسط ایران و تنش های رخ داده بین ایران و ایاالت 
متحده امریکا در منطقه، کشورهای اروپایی اقدام به توافق بر سر گشت زنی در 

خلیج فارس، تنگه ی هرمز و دریای عمان کرده اند.

کوریای جنوبی ناوشکن نظامی برای گشت زنی به تنگه ی هرمز می فرستد
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کرد  هزینه  میلیون   70 بازیکن  این  جذب 
که هرگز در تفکر گواردیوال جای نگرفت. 
تیم های  در  مجموع   در  کاتاالنی  سرمربی 
بارسلونا، بایرن مونیخ و منچسترسیتی یک 
او  کرد.  یورو خرج  میلیون  و 16۸  میلیارد 

بیش از همه برای مدافع ها هزینه کرد.
این باشگاه میلیاردی را مانوئل پیگرینی 
تکمیل می کند. سرمربی سابق وستهام که در 

سال 2009 هدایت رئال مادرید را بر عهده 
همچون  بازیکنانی  تابستان  آن  در  گرفت 
کریستیانو رونالدو، کاکا، کریم بنزما و ژابی 
آلونسو را خرید. مهاجم پرتگالی گرانترین 
خرید سرمربی شیلیایی محسوب می شود اما 
او با حضور در تیم هایی همچون سیتی رقم 
جابجایی ها را به یک میلیارد و 77 میلیون 

یورو رساند.

در  جهان  مشهور  سرمربیان  از  برخی 
بازیکن  خرید  برای  خود  حرفه ای  دوران 

بیش از یک میلیارد یورو خرج کردند.
به نقل از آس، در فصل نقل و انتقاالت 
هر سال جابجایی های بیشتری دیده می شود 
خرج  نیز  بیشتری  پول  خاطر  همین  به  و 
می شود. بازیکنان در حالی به تیم های دیگر 
قراردادشان  ارزش  بار  هر  که  می پیوندند 
بیشتر می شود. رکورد انتقال تا 222 میلیون 
یورو رسید که پاری سن ژرمن برای جذب 

نیمار به بارسلونا پرداخت کرد.
درخواست  به  انتقال ها  این  تمام 
تقویت  تیم  تا  می شود  انجام  سرمربی ها 
آنها  از  برخی  برسد.  اهدافش  به  و  شود 
سر  به  سطح  باالترین  در  که  سال هاست 
می برند و به همین خاطر بازیکنان سطح باال 
پول های  باشگاه ها  می کنند.  درخواست  را 
زیادی هزینه می کنند و میلیاردها یورو خرج 

می شود.
در این رابطه ژوزه مورینیو در جایگاه 
سرمربی  باشگاه های  دارد.  قرار  نخست 
تنها  مربیگری اش  دوران  طول  در  پرتگالی 

سرمربی های میلیارد یورویی برای امضای قرارداد با بازیکنان، یک میلیارد 
است.  کرده  خرج  یورو  میلیون   520 و 
مورینیو این آمار را در باشگاه های چلسی، 
رئال مادرید و منچستریونایتد به ثبت رساند. 
گرانترین بازیکنی که خرید، پل پوگبا بود و 
در جایگاه های دوم و سوم لوکا مودریچ و 

دیدیه دروگبا دیده می شوند.
آنچلوتی  کارلو  به  دوم  جایگاه 
اختصاص دارد. سرمربی ایتالیایی، جانشین 
با  و  شد  مادرید  رئال  نیکمت  در  مورینیو 
حضورش گرانترین انتقال تاریخ رقم خورد 
امضا  قرارداد  اسپانیایی  تیم  با  بیل  و گرت 
بزرگ  تیم های  هدایت  که  آنچلوتی  کرد. 
 1995 سال  در  گرفته  عهده  بر  را  اروپایی 
خریدهای  او  کرد.  شروع  را  خود  حرفه 
داشت.  تورس  فرناندو  همچون  گرانقیمتی 
 5۸ اسپانیایی  مهاجم  جذب  برای  چلسی 

میلیون یورو به لیورپول پرداخت.
در ادامه این فهرست نام پپ گواردیوال 
دیده می شود. رکورد خرید سرمربی اسپانیایی 
با یک بازیکن رقم خورد که او کسی نبود 
برای  بارسلونا  ایبراهیموویچ.  زالتان  جز 

تیم دوم رئال مادرید خواهد شد. همچنین 
 30 انتقال  این  قیمت  که  رسد  می  نظر  به 

میلیون یورو بوده است.
به  پیوستن  از  برزیلی حاال  پدیده  این 
جهان  های  باشگاه  ترین  بزرگ  از  یکی 
 " گفت:  او  است.  کرده  خوشحالی  ابراز 
رئال  در  بودن  که  است  واقعیت  یک  این 
فوتبال  قله  در  حضور  معنای  به  مادرید 
در  است.  ترین  بزرگ  مادرید  رئال  است. 
کودکی بازی های رئال مادرید و کهکشانی 
عاشق  من  کردم.  می  تماشا  پدرم  با  را  ها 
رئال مادرید بودم و از آن زمان تا کنون این 

تیم را دوست داشته ام. چهار لیگ قهرمانان 
اروپا که آن ها در فصول گذشته برده اند، 
من را خوشحال کرد. توضیح غرور پیرامون 

این موضوع دشوار است."
" زیدان و کاکا  ادامه گفت:  رینیر در 
با  که  چرا  اند  بوده  من  الگوی  همیشه 
میانی  در خط  خاصی  و جسارت  ظرافت 
داشته اند. با این وجود من بازیکنان خوب 
زیادی را در رئال مادرید مشاهده کرده ام. 
مطمئن  اما  کنم  شروع  کجا  از  دانم  نمی 
هستم که کار سختی پیش روی من خواهد 

بود."

رئال  جدید  خرید  ژسوس،  رینیر 
ابراز  تیم  این  به  پیوستن  از  مادرید، 

خوشحالی کرد.
باشگاه رئال مادرید در سالیان گذشته 
جوان  بازیکنان  جذب  به  زیادی  عالقه 
از  پس  و  داده  نشان  برزیلی  استعداد  با  و 
جونیور  وینیسوس  نظیر  بازیکنانی  انتقال 
و رودریگو گوئس، حاال یک ستاره جوان 
دیگر به نام رینیر ژسوس به جمع کهکشانی 
فصل  پایان  تا  رینیر  است.  شده  اضافه  ها 
از  پس  و  ماند  خواهد  باقی  فالمینگو  در 
برگزاری رقابت های المپیک 2020، راهی 

رینیر ژسوس و رئال؛ این یک داستان عاشقانه است

درخشش استثنایی پدیده نروژی در اسپانیا
آمار عجیب؛ تهاجمی ترین بازیکن اللیگا مسی نیست

فصل  در  انتظار  خالف  بر 
بازیکن  تهاجمی ترین  جاری 
اللیگا نه لیونل مسی بلکه مارتین 
سوسیداد  رئال  ستاره  اودگارد، 

بوده است.
درباره  آماری  بررسی  یک 
فصل  در  تهاجمی  کنش های 
داده  نشان  اسپانیا  اللیگای  جاری 
که بر خالف انتظار، تهاجمی ترین 
مسی  لیونل  نه  اللیگا  بازیکن 
مارتین  بلکه  بارسلونا،  ابرستاره 
رئال  جوان  ستاره  اودگارد 
سوسیداد بوده است. لیونل مسی 
در این فهرست آماری پشت سر 

قرار گرفته  رتبه دوم  اودگارد در 
است.

اساسی  چه  بر  آمار  این  اما 
تهاجمی ترین  و  شده  تنظیم 
معیارهایی  اساس چه  بر  بازیکن 
انتخاب شده است؟ این آمار همه 
اجزای کلیدی تهاجم و حمله را 
گلزنی،  شامل  و  گرفته  بر  در 
کلیدی،  های  پاس  گل،  پاس 
می  ها  شوت  و  کلیدی  حرکات 
شود. یعنی از جمع تعداد گل ها، 
پاس های گل، پاس های کلیدی، 
حرکات کلیدی و شوت های هر 
بازیکن عددی به دست آمده که 

از آن به عنوان معیار استفاده شده 
است.

بیست  هفته  شروع  از  قبل 
آمار  این  اسپانیا،  لیگ  یکم  و 
نشان می دهد که تا اینجای فصل 
پیشی  همه  از  اودگارد  مارتین 
گرفته و صدرنشین جدول است. 
را  آمار  این  که  جالبی  نکته  اما 
منحصربه فرد می کند پیشی گرفتن 
لیونل  از  سوسیداد  رئال  ستاره 

مسی در این جدول است.
در  سوسیداد  نروژی  پدیده 
دست  به  امتیاز   231 آمار  این 
که  است  حالی  در  این  و  آورده 

امتیاز   217 کسب  با  مسی  لیونل 
در رتبه دوم جدول ایستاده. فابین 
اورالنا هم با کسب 21۴ امتیاز در 

رتبه سوم ایستاده است.
که  می دهد  نشان  آمار  این 
بازیکن  اودگارد،  مارتین  چرا 
به  قرضی  صورت  به  که  رئال 
رئال سوسیداد رفته این روزها در 

اسپانیا تا این حد تحسین شده و 
حتی رئال مادرید از قرض دادن 
می کند  سعی  و  است  پشیمان  او 
برنابئو  به  اولین فرصت  او را در 
گزینه  بهترین  رئالی ها  برگرداند. 
را این می دانند که تا پیش از پایان 
به  را  نروژی شان  پدیده  فصل، 

مادرید برگردانند.

با  تا  داشتند  قصد  که  مهاجر  صدها  روز:  اطالعات 
گذشتن از یک رودخانه در جنوب مکزیک وارد این کشور 
شده و به سمت امریکا بروند با ممانعت نیروهای امنیتی این 

کشور مواجه شده اند.
بیشتر این مهاجران اهل هندوراس بوده و پس از آنکه 
نتوانستند از طریق پل وارد مکزیک شوند، سعی کردند از 

رودخانه گذر کرده و مسیرشان را ادامه دهند.
به  اشک آور  گاز  شلیک  با  مکزیک  امنیتی  نیروهای 
از رودخانه  که  کردند  مجبور  را  آنان  مهاجران،  این  سوی 
عبور نکنند و برخی از آنان را که موفق به عبور شده بودند 

دستگیر کردند.
به نقل از بی بی سی فارسی، مکزیک پس از فشارهای 
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، مسیر حرکت مهاجران 

از طریق این کشور به امریکا را بسته است.
کاله های  به  مجهز  که  مکزیک  ملی  گارد  نیروهای 
از  مهاجران  نگذارند  تا  کردند  تالش  بودند،  شورش  ضد 

دیواره های رودخانه سوچیاته باال بیایند.
این منطقه مرز بین مکزیک و گواتماال است.

شده  دستگیر  مهاجران  مکزیک،  مقامات  گفته ی  به 
طی  از  پس  تا  شده اند  منتقل  مهاجران  نگهداری  مراکز  به 

مراحل قانونی به کشورشان بازگردانده شوند.
تکون اومان  شهر  از  خارج  در  مهاجران  این  بیشتر 
گواتماال و در نزدیکی مرز مکزیک در کمپ هایی سکونت 

دارند.
هشت نفر به نمایندگی از مهاجران اجازه یافته اند که به 
داخل مکزیک رفته و با مقامات این کشور گفت وگو کنند و 
نامه ی خود به آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رییس جمهور 

مکزیک تحویل دهند.
این مهاجران از رییس جمهور مکزیک خواسته اند تا به 
آنها اجازه دهد از مکزیک عبور کنند و قول داده اند که به 

قوانین مکزیک احترام بگذارند.
کسانی که تالش کردند روز دوشنبه از روزدخانه عبور 

کنند جزو گروه دو هزار تا سه هزار و 500 نفره  هستند.
این گروه از مهاجران در گذشته نیز تالش هایی برای 
مرز  به  رسیدن  برای  و  گسترده  طور  به  مکزیک  از  عبور 

ایاالت متحده داشته اند.
هزاران  چهارشنبه  روز  از  کرده  اعالم  هم  گواتماال 
سمت  به  و  شده اند  کشور  این  وارد  هندوراس  از  مهاجر 

مکزیک حرکت کرده اند.
بسیاری از این مهاجران گفته اند که به دلیل خشونت ها 

و قتل های گسترده و فقر اقدام به این سفر کرده اند.
در  می توانند  مهاجران  این  که  است  گفته  مکزیک 
اجازه ی  اما  کنند،  پناهندگی  درخواست  و  بمانند  مکزیک 

عبور آنها به امریکا را نخواهد داد.
اما مهاجران این گفته مقامات مکزیک را نوعی »حیله 
و نیرنگ« می دانند و می گویند »آنها می خواهند ما را گول 
بزنند که اول پناهندگی خود را ثبت کنیم و سپس ما را به 

کشورمان بازگردانند.«
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سخیداد هاتف

حسین بخش

از آن پس چهار قومندان اصلی چهار قله تصمیم گرفتند که 
عملیات را متوقف کنند. 

استاد رحیمی، فرمانده عمومی جبهه ی شهید سلمان، اما از 
توقف عملیات ها بی حوصله شده بود و تصمیم گرفته بود که 
بدون جلب موافقت قومندان های دیگر دست به یک عملیات 
سریع شبانه بزند. او افراد خود را به سه دسته ی پانزده نفری 
تقسیم کرده بود و برای هر دسته یک سرگروه تعیین کرده بود. 
برای حسین بخش که در تمام عملیات های هشت ماه گذشته 
نقش محوری داشت، در عملیات پیش رو هیچ نقشی در نظر 
گرفته نشده بود. شما، خواننده ی گرامی، می پرسید چرا؟ یادم 
باشد علتش را کمی پایین تر، در همین روایت، برای تان شرح 
بدهم. فعال همین قدر بدانید که استاد رحیمی گفته بود قومندان 
برای  و  برود  قریه ها  به  عملیات  در  شرکت  جای  به  لعلی 

مجاهدین غذا و کمک مالی جمع کند. 
حسین بخش صبح زود از کوه فرود آمد؛ اما به هیچ قریه ای 
برای جمع کردن کمک نرفت. پیاده و تنها از چندین قریه عبور 
رسید.  سرخ سنگ  در  خود  خانه ی  به  غروب  نزدیک  و  کرد 
گلی  زینه ی  از  و  داشت  شانه  بر  کاه  از  پر  سبدی  همسرش 
کاهدان پایین می آمد. سایه ی دندانه دار کوه پرصخره ی رو به 
رو به پای دیوارهای هفتادساله ی خانه ی پدری حسین بخش 
گفت:  و  نداد  سالم  معمول،  طبق  حسین بخش،  بود.  رسیده 

»بگذار. بگذار. بگذار من ببرمش.«
گل بخت سبد را  در سه کنجی دیوار گذاشت و گفت: 

»مانده نباشی. خیریت است؟ آمدی؟ تفنگت کجاست؟«
حسین بخش دستمال چهارخانه ی سیاه و سفید را از سر 
خود باز کرد و به دست گل بخت داد؛ سبد را برداشت و بر 
کمر راست خود گذاشت و گفت: »تفنگ را در جبهه یله کردم. 

خالص شد.« 
گل بخت گفت: »چه خالص شد؟ جنگ خالص شد؟«

حسین بخش بدون آن که روی خود را به سوی گل بخت 
باالتر کشید و  با تکانی قوی بر کمر خود  برگرداند، سبد را 

گفت: »جنگ هم خالص می شود؟ من جبهه را یله کردم.« 

قومندان شدن وضع مالی اش نیز خوب تر نشد؛ حتا بدتر شد. 
از هفت گوسفند و چهار بزی که داشت، چهار گوسفند ماندند 
و سه بز. سه گوسفند و یک بز خود را خرج میهمانی هایی کرد 
که ازشان گزیری نداشت. هر بار که »استاد« و افراد مسلحش 
به قریه می آمدند یا از قریه عبور می کردند، حسین بخش باید 
بار  یک  گل بخت،  همسرش،  کشت.  می  گوسفند  برای شان 
اعتراض کرد، اما حسین بخش به او گفت:»چه کار کنم؟ استاد 
و مجاهدین را چای بدهم؟ بد است. مردم گپ جور می کنند. 
بهتر  این مردم سرخ سنگ را خودت  به هر صورت،  دیگران 

می شناسی.« 
***

اواخر ماه حمل بود. فقط در بعضی بلندی های سایه رخ 
اما سرد  کوهستان پاره های خاکستری برف مانده بودند. هوا 
بود. به همان سردی ماه حوت. مجاهدین منتظر مانده بودند که 
برف ها آب شوند تا حمله  بر پوسته ی دولتی را از سر بگیرند. 
که  نمی گذاشت. سردبادی  اما سرما  بودند،  آب شده  برف ها 
شب و روز از پارگی سمت شمال کوهستان می وزید و گاهی 
در دامنه ی کوه چرخ می زد تا پوست زمین را سخت تر بخراشد، 
الیه ای از زهر بر روی آدم ها می کشید و می گذشت. این الیه ی 
مسموم وقتی مثل آتش شروع به سوزش می کرد که مجاهدین 
صبح و شام در هنگام وضو به دست و روی خود آب می زدند. 
در عملیات ضد دولتی، مشکل اصلی مجاهدین این نبود که 
از کوه ُگنگو فرود بیایند و خود را به پوسته ی دولتی برسانند. 
باال  از محل عملیات و  آنچه کار را دشوار می کرد، برگشتن 
که  بود  از یک عملیات شبانه  برگشت  در  بود.  کوه  از  رفتن 
شیراحمد جان خود را از دست داده بود. شیراحمد از قسمت 
پایینی سمت چپ شکم خود زخم عمیقی برداشته بود. ضامن 
و قدرت اهلل، شیراحمد را تا پای کوه بر دوش آورده بودند، اما 
شیراحمد چنان تنومند و سنگین بود و توان باقی مانده ی ضامن 
و قدرت اهلل چنان اندک که هیچ چاره ای نداشتند جز آن که او 
را در پای کوه به دیواره ی بسیار سرد یک شیله ی برهنه  تکیه 
با پاهای تقریبا کرخت شده از کوه باال بروند.  بدهند و خود 

***
گل بخت بعد از غذا پیاله ی حسین بخش را از چای سیاه 
داغ لبالب کرد. می دانست حسین بخش پیاله را در آن حد پر 
می خواهد. هر وقت که پیاله اش نیم سانتی هم خالی می ماند، 
به گل بخت می گفت: »بریز، بریز، آب زمزم که نیست؛ چای 

تلخ است.« 
شریف کوچک کنار زانوی مادر خود به خواب رفته بود. 
گل بخت برای حسین شرح داد که در مدتی که او در خانه 
نبوده، در قریه چه گذشته. ماده گاو عبدالمومن مرده بود. »حرام 
شد؟« »نه، حاللش کردند. گوشتش را مردم خریدند.« »خوب، 
خانه ی مردم آباد.« »مردم چندان پول ندادند. به گاو خودمرده 
کی پول می دهد؟« حسین بخش گفت: »کار خدا را ببین. من 
پارسال به یخن عبدالمومن چسپیده بودم که ماده گاو خود را 
به من بفروشد. اگر حالی آن گاو در خانه ی ما می مرد چه کار 

می کردیم؟« 
نهالشانی  زیاد  امسال  شیراحمد  »برادر  گفت:  گل بخت 

کرده. شش نهالش سر ِ  زمین پشت سنجد ما آمده.«
حسین بخش گفت: »کدام برادرش؟«

گل بخت گفت: »برادر کالنش.« 
حسین بخش نوک بروت خود را زیر دندان گرفت و پس 
از مکثی طوالنی گفت: »بازمحمد. بی شرف بی ناموس! از شهید 
شدن برادر خود هم حیا نکرد. دهانش هنوز پرخون است. ای 

بدذات!«
گل بخت از شتاب خود در خبررسانی پشیمان شد. با آن 
کاشته  را  نهال های خود  بازمحمد چه وقت  نبود  مطمئن  که 
بود، دست خود را آهسته بر سینه ی شریف گذاشت و گفت: 
»به خیالم پیش از شهید شدن برادر خود این کار را کرده بود. 

جگرخون نشو. فرصت که شد برو با او گپ بزن.« 
حسین بخش به نیمرخ گل بخت نگاه کرد. لب های پژمرده  
و ابروهای سیاه و پرپشت او به طرز غریبی دلش را گرم کردند. 
به پنجه ی دست تیره رنگ و الغر گل بخت خیره شد؛ از آنجا 
باالتر آمد و به انحنای شانه  و گردن او نظر انداخت. لختی بر 
چادر گالبی کهنه و ریزگلی که گل بخت بر سر داشت درنگ 
کرد. تمام وجودش تنور خواهش شد. می خواست همان جا و 
همان لحظه، قبل از آن که خبر بد دیگری او را از آن حال ِ نادر 

بیرون بیندازد، او را در آغوش بکشد. 
»خودت خوبی گل بخت؟«

گل بخت با لبخندی که تولیدش فقط از عهده ی یک زن 
بر می آید، جواب داد: »شکر. معده ام را که خبر داری؛ دایم درد 
می کند. شریف زکام کرده بود. سبک بود. دیگر کدام شکایت 
آمده.  چهل گرگ  منطقه ی  در  هوشیار  کدام  می گویند  ندارم. 

دوای یونانی می دهد. مردم خیلی ازش راضی هستند.«
حسین بخش گفت: »پیشش می رفتی.«

گل بخت گفت: »هنوز فرصت نشده. قصد داشتیم با مادر 
طاووس برویم.«

حسین بخش هر دو دست خود را بر زانوان خود قفل کرد 
و با لحنی که رگه هایی از شرم هم داشت، گفت: »چهل گرگ را 

چه می کنی. غم این گرگ بیچاره را بخور.«
»کدام  گفت:  و  ریخت  چای  خود  پیاله ی  در  گل بخت 

گرگ را؟« 
حسین بخش گفت: »گرگ خودت.« 

گل بخت صدای خود را پایین آورد و گفت: »این گرگ... 
صبر کند.«

حسین بخش خندید. 
گل بخت گفت: »مزاح نمی کنم. مریض هستم.«

حسین بخش گردن خود را کشید، پس کله ی خود را به 
دیوار تکیه داد و گفت: »مریض است. دوازده ماه مریض است.« 
گل بخت لحن غیردوستانه ی حسین بخش را احساس کرد 
و گفت: »پاک نیستم. یک کالغ را چهل کالغ می کنی. سیاه سر 

دوازده ماه مریض می شود؟«
حسین بخش جواب نداد. گل بخت پس از مکثی ادامه داد: 

»خودت هر چیز را می فهمی. تنها فردا و پس فردا.«  
پای خود کشید و  از  را  حسین بخش جوراب های خود 
به کنج خانه انداخت. آن گاه از جای خود برخاست و گفت: 
نماز را خوانده در میهمان خانه  »من خسته ام. می روم قضایی 

می خوابم.« 
او را به  از زیر زانو و گردن شریف گرفت و  گل بخت 
جای خوابش انتقال داد و لحاف کوچک او را تا زیر چانه اش 

کشید. 
ادامه دارد...

بخش اول
علی دوید و آمد پیش پدرش. آیفون پدرش در دستش 
بود. نفسک می زد. شریف از اره کردن شاخه ی خشک بادام 
دستت  از  لحظه  یک  را  المذهب  »همین  گفت:  و  بازایستاد 

بگذار. دیوانه کردید مرا.« 
علی گفت: »پدر جان، حسین بخش مسابقه را برد.« 

شریف گفت: »حسین  بخش کیست؟« 
را  روسی  نفر  هست.  که  »ورزشکار  داد:  جواب  علی 
شکست داد. مسابقه اش اینجا هست. اینجا. اینجا. می خواهی 

ببینی؟«
داد  می  نشانش  آیفون  در  علی  که  به صفحه ای  شریف 

نگاهی انداخت و گفت: »مسابقه در کجا بود؟«
علی گفت: »در لندن بود.« 

شریف گفت: »بابه ی تو هم حسین بخش نام داشت.« 
علی گفت: »خبر دارم.«

شریف یک بار ماجرای پدر خود، حسین بخش را ) البته با 
تغییر و تعدیل هشتاد درصدی( برای علی قصه کرده بود، اما 
اسم او را به پسر خردسال خود نگفته بود. برای همین پرسید: 

»کی گفت برایت؟« 
علی گفت: »کاکایم گفت. کاکایم می گوید بابه ام پهلوان 

بود.« 
شریف با تکان دادن سر خود پهلوان بودن پدر خود را 

تایید کرد. 
شریف به علی گفته بود که حسین بخش، پدرکالن علی، به 
آسانی می توانست با ده نفر بجنگد. گفته بود که در آن جنگی 
که حسین بخش در آن جان خود را از دست داده بود، پانزده 
نفر بر او حمله کرده بودند و پس از یک ساعت نبرد نفس گیر 
سرانجام توانسته بودند به ضرب چوب و سنگ او را بر زمین 
بیندازند و پانزده نفری دست و پای او را ببندند. شریف گفته 
بود که حسین بخش قبل از آن که بر زمین بیفتد همه ی آن پانزده 

نفر را سیاه و کبود و لنگ و الش کرده بود. 
اما چنان نبود. چنان نشده بود. 

***
پدر شریف، یعنی پدرکالن علی، حسین بخش نام داشت. 
برای سال ها مردم او را »بخَشی« می گفتند. شریف شش ساله 
یا  در حضور خودش  دیگر، حداقل  را  پدرش  مردم  که  بود 
می گفتند.  لعلی  آقای  او  به  نمی گفتند.  بخَشی  خانواده اش، 
شریف هشت ساله بود که پدرش قومندان شد. حسین بخش 
به قومندانی رسید، اخالقش  بعد  لعلی شد و  آقای  وقتی که 
با  نبود.  مغرور  اما  بود،  خونگرمی  آدم  نکرد.  تفاوت  چندان 

استاد رحیمی، فرمانده عمومی جبهه ی شهید سلمان، اما از توقف 
عملیات ها بی حوصله شده بود و تصمیم گرفته بود که بدون جلب موافقت 
قومندان های دیگر دست به یک عملیات سریع شبانه بزند. او افراد خود را 
به سه دسته ی پانزده نفری تقسیم کرده بود و برای هر دسته یک سرگروه 
تعیین کرده بود. برای حسین بخش که در تمام عملیات های هشت ماه 
گذشته نقش محوری داشت، در عملیات پیش رو هیچ نقشی در نظر گرفته 
نشده بود. شما، خواننده ی گرامی، می پرسید چرا؟ یادم باشد علتش را کمی 
پایین تر، در همین روایت، برای تان شرح بدهم. فعال همین قدر بدانید که 
استاد رحیمی گفته بود قومندان لعلی به جای شرکت در عملیات به قریه ها 
برود و برای مجاهدین غذا و کمک مالی جمع کند. 


