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 شنبه  ۳ حوت ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۹۱۲

بحران پیش آمده نباید 
دسـت کم گرفتـه شود

می دهد  نشان  پیش آمده  وضعیت 
معرض  در  افغانستان  سیاسی  ثبات  که 
کشور  و  گرفته  قرار  فروپاشی  خطر 
مشروعیت  بحران  مرحله ی جدید  وارد 
مشروعیت  است.  شده  سیاسی  نظام 
انتخابات  نتایج  اعالم  به  تنها  سیاسی 
انتخابات  نتیجه ی  پذیرش  نیست،  بسته 
مهم تر است. اگر مدعیان قدرت نتیجه را 
نپذیرد، روشن است که ثبات سیاسی و 
مشروعیت نظام در معرض خطر جدی 
قرار می گیرد. نتیجه ی نهایی انتخابات را 
نپذیرفته اند.  انتخاباتی  دسته های  اغلب 
حاال هم غنی و هم عبداهلل خودشان را 
آقای  هواداران  می دانند.  رییس جمهور 
عبداهلل در برخی از والیت ها عکس های 
آقای غنی را پایین کشیدند و در برخی 
از والیت ها نیز عکس های آقای عبداهلل 
دور انداخته شده  است. ممکن است این 
تنش ها بیش تر شده و به کابل هم کشیده 
به  را  خیابانی جایش  مانورهای  و  شود 
این رو،  از  بدهد.  جدی تری  تنش های 
که  نکنند  کاری  سیاسی  جریان های 
وضعیت از این هم بدتر شود. ضرورت 
معطوف  طرف ها  تمام  تالش  که  است 
به حل مشکل باشد، نه پیچیده کردن آن. 

دسته ی ارگ و...

۲ ۲

دوره ی هفت روزه 
کاهش خشونت ها آغاز شد

کاهش  روزه  هفت  دوره  روز:  اطالعات 
 ۱۲ ساعت  حوالی  افغانستان  در  خشونت ها 
آغاز شد.  شب گذشته )جمعه، ۲ حوت( رسما 
همین  به  پیامی  در  غنی  اشرف  رییس جمهور 
مناسبت از نیروهای امنیتی خواسته است که در 
این مدت محتاطانه عمل کرده و وضعیت را به 

گونه ی جدی نظارت کنند. 
آقای غنی در این پیام همچنان گفته است که 
نظارت  به منظور  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  برای 
دستورالعمل  خشونت  کاهش  دوره  ارزیابی  و 
واضح صادر کرده است و این نیروها در سطح 

بلند احضارات دارند...

برگزاری انتخابات 
یازدهمین دوره ی مجلس 

ایران در سایه ی 
تحریم و کرونا

برگزاری  فرایند  روز:  اطالعات 
مجلس  دوره ی  یازدهمین  انتخابات 

شورای اسالمی در...
۶

اشرف غنی: هیچ کسی 
صالحیـت »انـحالل 
جمهوریت« را ندارد

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف 
غنی گفته است که با وجود فشارهای 

زیاد، انتخابات ریاست جمهوری...
۲

واکنش گواردیوال به مصاحبه 
جنجالی استرلینگ

پپ گواردیوال، سرمربی منچسترسیتی 
مدعی شد همیشه تحت تاثیر عملکرد 

لسترسیتی قرار داشته است...

اطالعات روز: وزارت دفاع ترکیه روز 
پنج شنبه اول حوت از آغاز حمالت 

ارتش ترکیه و...

آغاز حمالت ارتش ترکیه 
به نیروهای بشار اسد

۶

۷

چرا امریکا در افغانستان ناکام ماند؟ ۳ مخالفت، سکوت و احتیاط؛ 
واکنش هـای داخلی و بین المـللی 
به نتیجه ی نهایی انتخابات افغانستان

افغانستان تا امضای توافق نامه ی امریکا 
و طالبان چه کارهایی را باید انجام دهد؟

خارجه ی  وزیر  پمپئو،  مایک  روز:  اطالعات 
کشورش  که  است  گفته  امریکا  متحده ی  ایاالت 
از  را  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج 

نزدیک دنبال می کند.
آقای پمپئو دو روز پیش )پنج شنبه، 1 حوت( 
در جریان سفرش به عربستان سعودی، گفته است: 

»در مورد افغانستان چیزی برای گفتن ندارم،...

اطالعات روز: وزارت خارجه ی امریکا اعالم 
کاهش  طرح  موفقانه ی  اجرای  با  که  است  کرده 
خشونت ها، توافق نامه ی صلح میان امریکا و طالبان 

در 29 فبروری )دهم حوت( امضا می شود.
)جمعه،  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
2 حوت( منتشر شده، آمده است که در هفته های 

اخیر، مذاکره کنندگان امریکا در قطر،...

حکومت  رییس  غنی،  محمداشرف  سفر  با  همزمان 
و  امریکا  مونیخ،  امنیتی  نشست  به  افغانستان  ملی  وحدت 
طالبان از پیشرفت در مذاکرات صلح میان دو طرف خبر داده 
و اعالم کردند که در 29 فبروری )10 حوت( توافق نامه ی 
تا  رسیده اند  توافق  به  طرف  دو  می کنند.  امضا  را  صلح 
خشونت ها در افغانستان کاهش یابد و پس از آن مذاکرات 

بین االفغانی آغاز شود.
آقای غنی پس از برگشت به کشور رای زنی ها درباره ی 
و  والی ها  با  را  آن  مدیریت  و  خشونت  کاهش  چگونگی 
در نشست مشورتی  او  است.  کرده  آغاز  نظامی  فرماندهان 
بار  اولین  برای  پولیس والیات گفته است که  با فرماندهان 
منجر  آتش بس  به  که  خشونت  بنیادی  »کاهش  به  طالبان 
از  نقل  به  ارگ  اعالمیه ی  در  کرده اند.  موافقت  می گردد« 

رییس جمهور آمده است: »باتوجه به فرصت ها و...

انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعالم  از  روز  دو  گذشت  با 
کم کم  بین المللی  نهادهای  افغانستان،  ریاست جمهوری 
سکوت شان را در قبال نتیجه ی نهایی که کمیسیون مستقل 
در  می شکنند.  کرد،  اعالم  برنده  را  غنی  اشرف  انتخابات 
ملل  سازمان  نمایندگی  و  اروپا  اتحادیه  مورد،  تازه ترین 
برعکس  داده اند.  نشان  واکنش  )یوناما(  افغانستان  در  متحد 
و  گسترده  داخلی  واکنش های  خارجی،  کم  واکنش های 

عمدتا اعتراضی بوده است.
)یوناما( صبح  افغانستان  در  متحد  ملل  معاونت  هیأت 
روز پنج شنبه، اول حوت اعالمیه ای منتشر کرد و گفت که 
ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از  نهاد  این 
نتایج  به اعالم  انتخاباتی که منتج  نهادهای  افغانستان و کار 

گردید، آگاهی دارد...

خود  ریاست جمهوری  دوران  از  نیمی  طی  که  بوش 
دهد،  مانور  افغانستان  در  باشد  الزم  هرگونه  بود  آزاد 
فرصت های قابل توجهی را از دست داد. اوباما در مواجهه با 
محدودیت های شدیدتر، فقط با کارتی می توانست بازی کند 
که در اختیارش قرار گرفته بود. دولت افغانستان در دوران 
وی شکل گرفته بود، خشونت به امر معمول تبدیل شده بود 
و روحیه مقاومت نزد مردم افغانستان بازگشته بود. خطاهای 
فرصت های  از  استفاده  از  عمدی  امتناع  از  کم تر  اوباما 
دمِ دست و بیش تر از نظارت و محاسبات غلط صورت گرفته 
پیامدهای  خطاها  این  این حال،  با  شد.  ناشی  فشار،  تحت 

قابل توجهی به همراه داشتند.
ترس

در  جنگ  اندک  مزایای  و  باال  هزینه ی  به  توجه  با 
افغانستان، چرا ایاالت متحده افغانستان را ترک نکرد؟ پاسخ 

این پرسش، ترکیب تروریسم و...

مایک پمپئو: 
امریکا نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری افغانستان را 
از نزدیک دنبال می کند

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان 
در دهـم حوت امضا می شـود

۵ ۴ ۳ ۲

۲



صفحه ویـژه جـوانان
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جریان های همسو با آن باید درک کند 
نیروهای  اعتراض های  نمی تواند  که 
سیاسی دیگر را نایده بگیرد. جریان های 
سیاسی بیرون از حلقه ارگ یک صدا و 
با قاطعیت نتیجه ی اعالم شده را مردود 
آبستن  اوضاع  بنابراین  کرده اند.  اعالم 
جریان  است.  نگران کننده   تحوالت 
عمده مخالف ارگ به شمول دسته ثبات 
وضعیت  این  متوجه  باید  همگرایی  و 
باشد که با حکومت موازی و دامن زدن 
نمی برند.  جایی  به  راه  خشونت ها  به 
این کار فقط به پیچیده ترشدن وضعیت 

کمک می کند. 
می دانند  افغانستان  سیاست مداران 
که فرصت به دست آمده برای رسیدن به 
است.  دیگر  زمان  هر  از  بیش تر  صلح 
برای  طرحی  که  است  آن  زمان  اینک 
رسیدن به صلح به میان آید. تشکیل یک 
گفت وگوهای  برای  همه شمول  هیأت 
کنونی،  تقابل  از  فارغ  و  االافغانی  بین 
و  مدیریت  را  صلح  فرایند  می تواند 
پایدار  صلح  یک  به  رسیدن  زمینه ی 
اولویت  که  شرایطی  در  کند.  فراهم  را 
و  است  صلح  گفت وگوهای  اصلی 
بین االافغانی  گفت وگوهای  آغاز  امکان 
وجود دارد، افغانستان نباید دچار بحران 
به  تنها  کار  این  شود.  درونی  تقابل  و 
سود طالبان است. مردم انتظار داشتند که 
از دل انتخابات یک نظام بیرون بیاید که 
ثبات و پایداری داشته باشد. اما این کار 
انتخاباتی  نهادهای  به دلیل سوءمدیریت 
ناکام شد و اکنون ثبات نیم بند افغانستان 
در معرض تهدید بزرگ تری قرار دارد. 
و  خویشتن داری  با  تنها  تهدید  این 
خنثا  سیاسی  گفت وگوهای جریان های 

می شود. 
و  کشورها  کنون  تا  کلی  به طور 
افغانستان  با  که  بین المللی  نهادهای 
همکاری  بر  مبتنی  و  دوستانه  رابطه ی 
برخورد  پیش آمده  وضعیت  با  دارند، 
می رسد  به نظر  داشته اند.  احتیاط آمیزی 
این موضع گیری درست و حساب شده 
بین المللی  نیاز است که دوستان  است. 
افغانستان که 18 سال هزینه های سنگین 
جانی و مالی کرده اند تا افغانستان دارای 
ثبات سیاسی نسبی شود، از این وضعیت 
که  ندارد  وجود  شکی  کند.  محافظت 
نقش دوستان بین المللی افغانستان برای 
بی بدیل  پیش آمده  وضعیت  مدیریت 
در  سیاسی  جریان های  بیش تر  است. 
افغانستان از حامیان بین المللی افغانستان 
حرف شنوی دارند و با آن ها همسویند. 
بین المللی  دوستان  برخورد  بنابراین، 
باید با وضعیت پیش آمده احتیاط آمیز و 
معطوف به بهبود وضعیت و راه حل و 

بی طرفانه باشد. 
بین المللی  نهادهای  کار  از  بخشی 
در انتخابات افغانستان باید بازگرداندن 
اعتبار نهادهای انتخاباتی باشد. متاسفانه 
به شدت  انتخاباتی  نهادهای  اعتبار 
در  سوءمدیریت  است.  دیده  آسیب 
کسی  برای  انتخاباتی  کمیسیون های 
آن ها  کارکرد  از  انتقاد  نیست.  پوشیده 
تنها محدود به تیم های رقیب اقای غنی 
نهادهای  را  انتقاد  بیش ترین  نمی شود. 
ناظر از عملکرد کمیسیون ها دارند. هنوز 
نهادهای انتخاباتی استدالل قانع کننده ی 
که  نامزدانی  برای  قانونی  و  تخنیکی 
دارند،  اعتراض  و  شده  اعالم   بازنده  
انتخاباتی  نهادهای  باید  است.  نداده 
مورد ارزیابی قرار گیرد. متأسفانه دولت 
نمی خواهد  یا  نمی تواند  یا  افغانستان 
همین  نیز   2014 در  کند.  را  کار  این 
کمیشنران بودند که افغانستان را تا مرز 
فروپاشی سیاسی پیش برد که در نهایت 
وحدت  حکومت  امریکا،  پادرمیانی  با 
ملی سر کار آمد. اما مسئوالن نهادهای 
وضعیت  این  مسبب  که  انتخاباتی 
بودند، هیچ گاهی به پنچه قانون سپرده 
برخوردهای  از  پیش  دور  اگر  نشدند. 
انتخاباتی  کارگزاران  سهلنگارانه ی 
پرسیده می شد، افغانستان امروز دوباره 
انتخاباتی  نهادهای  به دلیل سوءمدیریت 
و  تمام عیار  بحران  یک  آستانه ی  در 

سراشیبی سقوط ایستاده نبود. 
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وزیر  پمپئو،  مایک  روز:  اطالعات 
گفته  امریکا  متحده ی  ایاالت  خارجه ی 
انتخابات  نتایج  کشورش  که  است 
نزدیک  از  را  افغانستان  ریاست جمهوری 

دنبال می کند.
)پنج شنبه،  پیش  روز  دو  پمپئو  آقای 
عربستان  به  سفرش  جریان  در  1 حوت( 
افغانستان  مورد  »در  است:  گفته  سعودی، 
ما  این که  جز  ندارم،  گفتن  برای  چیزی 
دنبال  نزدیک  بسیار  از  را  انتخابات  نتایج 

می کنیم.«
در  خبرنگاران  از  جمعی  در  که  او 

عربستان  در  هوایی شهزاده سلطان  پایگاه 
که  است  گفته  همچنان  می کرد،  صحبت 
امریکا می خواهد مطمین شود که همه چیز 

درست پیش رفته است.
او در عین حال افزوده است: »پیش از 
آن که بسیار دیر شود، اعالمیه ای در آن مورد 
ریاست جمهوری  انتخابات  نهایی  ]نتایج 

افغانستان[ صادر خواهیم کرد.«
نتایج  اعالم  از  روز  سه  که  اکنون 
نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
گذشته است، تا کنون به جز اتحادیه اروپا، 
هند و کویت، دیگر هیچ کشوری واکنش 

در  است.  نداشته  مورد  این  در  رسمی 
مورد  در  سناتوران  از  تنها شماری  امریکا 

انتخابات افغانستان اظهار نظر کرده اند.
برجسته ی  سناتور  گراهام،  لندسی 
جمهوری خواه امریکا در یک پیام تویتری 
از  و  گفته  تبریک  را  غنی  اشرف  پیروزی 
در  شجاعت شان  به خاطر  افغانستان  مردم 
»پذیرفتن روند دموکراتیک« ستایش کرده 

است.
روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نتایج  دلو(   29( جاری  هفته ی  سه شنبه 
نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور را 

اعالم کرد. براساس این نتایج، اشرف غنی 
قرار  آرا در صدر  با کسب 50.64 درصد 
گرفته و یک بار دیگر رییس جمهور منتخب 

افغانستان اعالم شده است.
غنی،  اصلی  رقیب  عبداهلل،  عبداهلل 
نتایج اعالم شده را تقلبی خوانده و آن را رد 
کرده است. او همچنان گفته است که تیم 
ثبات و هم گرایی دولت همه شمول تشکیل 

خواهد داد.
حکمتیار،  گلبدین  و  نبیل  رحمت اهلل 
دو نامزد دیگر انتخابات نیز با نتایج نهایی 

اعالم شده مخالفت کرده اند.

مایک پمپئو: امریکا نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را از نزدیک دنبال می کند

مسئوالن  هرات:   - روز  اطالعات 
شهروندان  از  هرات  والیت  در  صحی 
بازدید  ایران  قم  شهر  از  اخیرا  که  افغان 
می خواهد  برگشته اند،  کشور  به  و  کرده 
که برای دو هفته از خانه بیرون نشوند.

اعالم  هرات  عامه  صحت  ریاست 
عالیم  اگر  حتا  افراد  این  که  است  کرده 
باید  باشند،  نداشته  هم  را  کرونا  بیماری 
از  بیشتر  یا  روزه  پانزده  دوره ی  ختم  تا 
آن در خانه بمانند. این ریاست همچنان 
از این افراد خواسته است که از روبوسی 
و  کرده  پرهیز  دیگر  افراد  با  مصافحه  و 

دست های شان را با صابون بشویند.
صحت  معاون  کبیر،  محمدآصف 
روزنامه  با  صحبت  در  هرات  عامه 
به  که  افرادی  از  همچنان  روز  اطالعات 
برگشته اند،  به هرات  ایران  قم  از  تازگی 
عالیم  داشتن  صورت  در  که  خواست 
به  تنفسی  مشکالت  دیگر  و  سرفه  تب، 

مراکز صحی مراجعه کنند.
که  گفت  حال  عین  در  کبیر  آقای 
اسالم قلعه،  بندرهای  در  صحی  تیم های 
مستقر  هرات  هوایی  میدان  و  تورغندی 
کشور  وارد  که  افرادی  تمام  و  شده اند 

گفته ی  به  می کنند.  بررسی  را  می شوند، 
او، 30 بستر در شفاخانه حوزوی هرات 
کرونا  ویروس  به  مبتال  افراد  برای 

اختصاص داده شده است.
صحت  وزارت  پیش  روز  دو 
در والیت های  مرزی  مسئوالن  به  کشور 
بود  داده  هدایت  نیمروز  و  فراه  هرات، 
ویروس  کنترل  و  پیشگیری  به منظور  تا 
روی دست  را  الزم  اقدامات  کرونا 

بگیرند.
که  گفته اند  کشور  صحی  مقام های 
تاکنون مورد مثبت ویروس کرونا در این 

کشور به ثبت نرسیده است. در ایران اما 
را  نفر  چهار  جان  کنون  تا  ویروس  این 
به  ایران  در  دیگر  نفر   18 است.  گرفته 

ویروس کرونا مبتال شده اند.
حدود  بار  نخستین  کرونا  ویروس 
شیوع  ووهان چین  شهر  از  پیش  ماه  دو 
در  چین  به شمول  کنون  تا  و  کرد  پیدا 
ثبت  به  جهان  کشور   30 به  نزدیک 
این  به  مبتالیان  شمار  است.  رسیده 
ویروس در چین به بیش از ۷5 هزار نفر 
و آمار مرگ و میر آن هم به بیش از دو 

هزار نفر رسیده است. 

کرونا در ایران؛ »افغان هایی که اخیرا از ُقم برگشته اند، برای دو هفته از خانه بیرون نشوند«

روزه  هفت  دوره  روز:  اطالعات 
حوالی  افغانستان  در  خشونت ها  کاهش 
ساعت 12 شب گذشته )جمعه، 2 حوت( 
رسما آغاز شد. رییس جمهور اشرف غنی 
نیروهای  از  مناسبت  همین  به  پیامی  در 
مدت  این  در  که  است  خواسته  امنیتی 
به  را  وضعیت  و  کرده  عمل  محتاطانه 

گونه ی جدی نظارت کنند. 
همچنان  پیام  این  در  غنی  آقای 
و  امنیتی  نیروهای  برای  که  است  گفته 
دوره  ارزیابی  و  نظارت  به منظور  دفاعی 
واضح  دستورالعمل  خشونت  کاهش 
صادر کرده است و این نیروها در سطح 
او،  گفته ی  به  دارند.  احضارات  بلند 

دستورالعمل برای نیروهای امنیتی پس از 
مشوره ها با اقشار مختلف مردم تهیه شده 
است. غنی تاکید کرده است که در نهایت 
این مردم افغانستان است که درباره هفته 
کاهش خشونت ارزیابی و رضایت شان را 

بیان خواهند کرد.
در بخشی از پیام رییس جمهور غنی 
راستای  در  بعدی  "اقدامات  است:  آمده 
پروسه ی صلح مربوط به نتیجه و ارزیابی 
خشونت  چشم گیر  کاهش  هفته  از  ما 
اقدامات  جهت  و  مسیر  که  بود  خواهد 
بعدی ما را روشن می سازد و باید تصریح 
و  رهبری  تحت  صلح  پروسه ی  که  کرد 
برده  پیش  به  افغانستان  دولت  مالکیت 

می شود."
نیروهای  افزوده است که  آقای غنی 
امنیتی و دفاعی در هفته کاهش خشونت 
به  و  داشته  قرار  فعال  دفاعی  حال  در 
در  را  عملیات های شان  طالبان،  از  جز 
گروه های  دیگر  و  القاعده  داعش،  مقابل 

تروریستی همچنان ادامه خواهند داد.
نیز  طالبان  گروه  حال،  همین  در 
خواسته  جنگ جویانش  از  اعالمیه ای  در 
است که در جریان هفته کاهش خشونت 
به  رفتن  از  و  کرده  عمل  برنامه  مطابق 
ساحات تحت حاکمیت دولت خودداری 

کنند.
جنگ جویانش  از  همچنان  طالبان 

خواسته اند که در صورت نقض احتمالی 
کاهش خشونت، آماده ی دفاع باشند.

اخیر  هفته های  در  طالبان  و  آمریکا 
مصروف مذاکرات در دوحه بر سر طرح 
کاهش خشونت بودند تا در نهایت چند 
امریکا  دفاع  و  پیش وزیران خارجه  روز 
در  غنی  رییس جمهور  با  دیداری  در 
حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان از 
توافق دو طرف بر سر کاهش هفت روزه 

خشونت خبر دادند.
به دنبال آن، روز گذشته دفتر شورای 
امنیت ملی اعالم کرد که دوره هفت روزه 
جمعه   12 ساعت  از  خشونت ها  کاهش 

شب آغاز می شود.

دوره ی هفت روزه کاهش خشونت ها آغاز شد

توافق نامه ی صلح امریکا و طالبان در دهم حوت امضا می شود
تالش  طرف  دو  که  است  گفته  همچنان  گروه  این 
می کنند تا در نهایت راه برای خروج تمام نیروهای خارجی 
از افغانستان هموار شود و از خاک افغانستان به هیچ کشور 

دیگر ضرر نرسد. 
رسانه های  به  نیز  طالبان  گروه  در  منابعی  این  از  پیش 
خارجی گفته بودند که قرار است دوره ی کاهش خشونت ها 
در 22 فبروری آغاز و در 29 فبروری توافق نامه ی صلح میان 

امریکا و طالبان امضا شود.
به تازگی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان نیز اعالم کرده 
است که دوره ی هفت روزه ی کاهش خشونت ها از ساعت 12 

جمعه شب آغاز می شود.
عبدالکبیر واثق، معاون سخن گوی دفتر شورای امنیت ملی 
دیروز )جمعه، 2 حوت( به روزنامه اطالعات روز گفت که 

دوره ی کاهش خشونت برای یک هفته ادامه خواهد داشت.
جاوید فیصل، سخن گوی دفتر شورای امنیت ملی نیز به 
بی بی سی گفته است که مرحله ی هفت روزه کاهش خشونت 
سراسری است و در برگیرنده تمامی والیات و ولسوالی های 

کشور خواهد بود.
او همچنان گفته است که دولت افغانستان آمادگی کامل 
برای استفاده اعظمی از این مرحله را دارد و امیدوار است که 

این فرصت، زمینه ساز آتش بس دایمی در این کشور باشد.

اطالعات روز: وزارت خارجه ی امریکا اعالم کرده است 
که با اجرای موفقانه ی طرح کاهش خشونت ها، توافق نامه ی 
صلح میان امریکا و طالبان در 29 فبروری )دهم حوت( امضا 

می شود.
حوت(   2 )جمعه،  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
منتشر شده، آمده است که در هفته های اخیر، مذاکره کنندگان 
امریکا در قطر، در مشوره با حکومت وحدت ملی، در مورد 
با گروه  افغانستان  در  کاهش چشم گیر خشونت و سراسری 

طالبان به توافق رسیده اند.
براساس اعالمیه، پس از تطبیق موفقانه ی کاهش خشونت، 
دو  و  است  طالبان  و  امریکا  توافق نامه ی  امضای  بعدی  گام 
طرف در حال آماده شدن است تا امضای این توافق نامه در 29 

فبروری صورت بگیرد.
از  پس  که  است  کرده  تأکید  امریکا  خارجه ی  وزارت 
امضای توافق نامه ی صلح با طالبان، مذاکرات بین االفغانی برای 
یک آتش بس فراگیر و دایمی و نقشه ی راه سیاسی برای آینده 

افغانستان آغاز خواهد شد. 
به گفته ی این وزارت، تنها راه دست یابی به صلح پایدار 
در افغانستان این است که تمام افغان ها دورهم جمع شوند و 

در مورد آینده ی شان به توافق برسند.
راستا  این  در  چالش ها  که  است  شده  گفته  اعالمیه  در 

گرفته،  صورت  دوحه  در  که  پیشرفت هایی  اما  دارد،  وجود 
نمایندگی  واقعی  فرصت  یک  از  و  است  امیدواری  مایه ی 

می کند. 
در همین حال، مایک پمپئو، وزیر خارجه ی امریکا نیز در 
یک پیام تویتری کاهش خشونت ها را یک گام مهم در راستای 
رسیدن به صلح دانسته و از مردم افغانستان خواسته است که 

از این ُفرصت استفاده کنند. 
آقای پمپئو نوشته است: »پس از چندین دهه درگیری، ما 
افغانستان  با طالبان در مورد کاهش چشم گیر خشونت ها در 
به توافق رسیده ایم. این یک گام مهم در مسیر طوالنی برای 
صلح است و من از تمام افغان ها می خواهم که از این ُفرصت 

استفاده کنند.«
توافق نامه ی  قرار  که  است  کرده  تأیید  نیز  طالبان  گروه 

صلح میان این گروه و امریکا در 29 فبروری به امضا برسد.
قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی  شاهین،  سهیل 
گفته است که این توافق نامه در حضور نمایندگان بلندرتبه ی 

شماری از کشورها و سازمان های جهانی امضا خواهد شد.
طالبان همچنان در اعالمیه ای گفته اند که در حال حاضر 
دو طرف ترتیبات الزم را در مورد رهایی زندانیان زیر دست 
مذاکرات  زمینه ی  کشور  مختلف  جهت های  با  و  گرفته 

بین االفغانی را مساعد می کنند.

منتشر  حکومتی  منابع  از  نقل  به  را  طرح  این 
هفته ی  در  گزارش،  این  براساس  است.  کرده 
کاهش خشونت ها، حمالت طالبان تا 80 درصد 
هیچ  و  هیچ شهر  باالی  طالبان  می یابد،  کاهش 
مرکز نظامی امریکا حمله نمی کنند. همچنین بر 
حمله  افغان  نظامیان  کندک های  و  اردوها  قول 
شاهراه ها  باالی  را  عملیاتی  هیچ  و  نمی کنند 

انجام نمی دهند. 
»با  است:  آمده  گزارش  این  از  بخشی  در 
آغاز تاریخ کاهش خشونت ها، نیروهای امنیتی 
تهاجمی  طالبان حمله ی  بر  امریکا  و  افغانستان 
انجام نمی دهند، اما در صورت حمله ی طالبان، 
نیروهای  و  می کنند  دفاع  امنیتی  نیروهای 

امریکایی نقش حمایتی را بازی می کنند.«
تشکیل هیأت مذاکره کننده

در یک سال پسین چگونگی تشکیل هیأت 
مذاکره کننده از سوی دولت افغانستان با طالبان 
و حضور افراد در آن یکی از بحث های جنجالی 
سیاسی  است. جریان های  بوده  مذاکرات صلح 
در داخل افغانستان هیأتی را که حکومت معرفی 
دیگر  در سوی  و  نمی دانند  قبول  قابل  می کند، 
تشکیل  از  را  خود  مشخص  دیدگاه  حکومت 
جریان های  حکومت،  برخالف  دارد.  هیأت 
بتواند  که  فراگیر  هیأت  امریکا روی  و  سیاسی 
از همه در افغانستان نمایندگی کند، تأکید دارند.
اختالف بر سر ترکیب هیأت برای شرکت 
در گفت وگوهای صلح با طالبان تا حدی بوده 
است که در یک مورد فهرست شرکت کنندگان 
نشست غیررسمی با طالبان از جانب افغانستان 
شرکت کنندگان  باالی  رقم  رسید.  نفر   250 به 
باعث شد تا نشست غیررسمی که قرار بود در 
قطر برگزار شود، لغو شد و طالبان نیز به کنایه 
نه  گفته بودند که »نشست دوحه یک مهمانی، 

بلکه یک نشست پالن شده است.«
اکنون که امریکا و طالبان تا پایان ماه جاری 
میالدی قرار است توافق نامه ی صلح امضا کنند، 
مذاکره کننده ی  هیأت  است  مکلف  حکومت 
پیش  هرچند  کند.  معرفی  را  افغانستان  دولت 
از این حکومت یک هیأت 15 نفری را معرفی 
حکومت  مقام های  اکنون  اما  است،  کرده 

می گویند ترکیب این هیأت تغییر می کند.
امضای  از  پس  که  افزود  عمر  وحید 
توافق نامه میان امریکا و طالبان، مرحله ی بعدی 
دولت  جانب  مذاکرات  برای  گرفتن  آمادگی 
این مرحله بحث  افغانستان و طالبان است. در 
اصلی چگونگی تعیین هیأت مذاکره کننده است. 
او افزود که در تعیین هیأت از جانب افغانستان 

دو سه مسأله جدی گرفته می شود.
یک  است.  بودن  شامل  »یکی  گفت:  او 
هیأتی تعیین شود که بتواند از کلیت افغانستان و 
نظام فعلی به درستی نمایندگی کند. در پهلوی 
ظرفیت  و  موثریت  باشد،  محدود  تعدادش  آن 
تخنیکی برای پیشبرد یک مذاکره ی خیلی مغلق 
به  هیأت  اعتقاد  سوم،  بحث  باشد.  داشته  را 
ارزش هایی است که در 18 سال گذشته به دست 

آمده و بتواند از آن دفاع کند.«
ارتباطات  امور  در  رییس جمهور  مشاور 
تعیین  که  گفت  عامه  روابط  و  استراتژیک 
»کار  افغانستان  سیاسی  فعلی  فضای  در  هیأت 
گروه های  گفت  او  است.  مغلق«  بی نهایت 
تیم های  محور  در  فعال  که  افغانستان  سیاسی 
روند صلح  یگانه شرکای  انتخاباتی جمع شده 
رسانه ای،  جامعه  مدنی،  جامعه  بلکه  نیستند، 
اقشار جامعه  باقی  و  معیوبین  و  معلوالن  زنان، 
در  دیگران شرکای ذی نفع  و  پارلمان  از جمله 

مذاکرات صلح اند.
می رود،  مذاکره  برای  که  »تیمی  گفت:  او 
اما مهم است که  بحث های تخنیکی را می کند 
در کابل یک جمعی موجود باشد که تیم به آن 
گزارش بدهد. در جایی که مشارکت به معنای 
کالن آن تمثیل شده بتواند که 15 یا 20 نفری 
که مذاکره می کنند، بیایند به یک تیم کالن که در 
باشد،  نظر گرفته شده  آن شمولیت سیاسی در 
گزارش دهد. تصمیم های کالن سیاسی درباره ی 
کابل گرفته شود و  احتمال قوی در  به  مذاکره 
در  را  سیاسی  تخنیکی  بحث  مذاکره کننده  تیم 

دور میز به پیش ببرد.« 
که  می کند  استدالل  افغانستان  حکومت 
که  سندی  ابتدایی  توافق  از  بعد  است  ممکن 
امضا می شود به پارلمان فرستاده شود و احتمال 
این که یک لویه جرگه کالن ایجاد و سند به آن 
ارایه شود، نیز وجود دارد. حکومت به این باور 
است که مذاکرات بین االفغانی اصطالح درست 
افغان ها  بین  جنگ  افغانستان  در  زیرا  نیست، 
اسالمی  جمهوری  میان  جنگ  بلکه  نیست 

افغانستان و گروهی به نام طالبان است.
جاوید لودین، معین پیشین وزارت خارجه 
افغانستان به این باور است که مرور تاریخ کشور 
نشان می دهد که افغان ها در مقاطع مهم تاریخی، 
فرصت های مهم را از دست داده اند. به گفته ی 
او، اکنون افغانستان در همین مقطع مهم تاریخی 
قرار دارد و گفت وگوهای کنونی صلح مقطعی 
است که یا به جنگ چهل ساله خاتمه می دهد و 

یا »بازهم راه غلط را انتخابات می کنیم.«
ده  افغانستان  حکومت  گفت  لودین  آقای 
صلح  به  رسیدن  برای  تالش ها  که  است  سال 
به  است.  کرده  شروع  سیستماتیک  به شکل  را 
گفته ی او، نگرانی این است که چقدر می توان 
گفت وگوهای صلح را که به ابتکار امریکا شروع 
امریکا  مذاکرات  که  بعدی  دور  در  است،  شده 
نگرانی  بسازیم.  افغانی  می شود،  تمام  طالب  و 
بعدی  دور  در  که  است  این  لودین  آقای  دوم 
مذاکرات صلح، نظام جمهوری افغانستان نتواند 

از موقف قوی وارد بحث شود.  
درصورتی که  است  این  »ترس  گفت:  او 
و  امضا شود  امریکایی ها  با  طالبان  توافق نامه ی 
ما نتوانیم در وقت معین یک تیم قوی بسازیم، 
ساختن  باالی  می شود  امروز  که  تمرکزی 
وقت  گذشته  سال  یک ونیم  در  یا  و  لیست ها 
ملت را ضایع کردند به خاطر ساختن لیست ها و 
هیأت ها، یکی از مثال های به بیراهه رفتن همین 

است.«
به دلیل  و  اخیر  سال  دو  در  طالبان  گروه 
هویت  و  مشروعیت  درجه ی  امریکا  با  مذاکره 
سیاسی خود را در منطقه و جهان باال برده است. 
موضوعات  روی  امریکا  با  توانسته  گروه  این 
حساس یک ونیم سال مذاکره کند. همین مسأله 
هیأت  که  است  کرده  بیش تر  را  نگرانی  این 
مذاکره کننده ی افغانی نیز باید استعداد قوی برای 
مذاکره داشته باشد تا بتواند در پشت میز مذاکره 
در برابر مذاکره کنندگان طالبان از موضع دولت 

افغانستان دفاع کنند.

رییس  غنی،  محمداشرف  سفر  با  همزمان 
نشست  به  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت 
پیشرفت  از  طالبان  و  امریکا  مونیخ،  امنیتی 
و  داده  خبر  دو طرف  میان  مذاکرات صلح  در 
حوت(   10( فبروری   29 در  که  کردند  اعالم 
طرف  دو  می کنند.  امضا  را  صلح  توافق نامه ی 
افغانستان  در  تا خشونت ها  رسیده اند  توافق  به 
بین االفغانی  از آن مذاکرات  یابد و پس  کاهش 

آغاز شود.
کشور  به  برگشت  از  پس  غنی  آقای 
کاهش خشونت  درباره ی چگونگی  رای زنی ها 
و مدیریت آن را با والی ها و فرماندهان نظامی 
با  مشورتی  نشست  در  او  است.  کرده  آغاز 
برای  که  است  گفته  پولیس والیات  فرماندهان 
اولین بار طالبان به »کاهش بنیادی خشونت که 
کرده اند.  موافقت  می گردد«  منجر  آتش بس  به 
در اعالمیه ی ارگ به نقل از رییس جمهور آمده 
است: »باتوجه به فرصت ها و خطرات، آمادگی 
خط  در  ملی  پولیس  همچنان  و  داشته  کامل 

نخست تأمین امنیت قرار خواهد داشت.«
هنوز جزئیات زیادی در مورد طرح کاهش 
گذشته  روز  اما  است،  نشده  همگانی  خشونت 
نماینده  خلیل زاد،  زلمی  دلو(   30 )چهارشنبه، 
ویژه ی امریکا برای صلح افغانستان در دیدار با 
اشرف غنی درباره ی جزئیات کاهش خشونت 
حکومت  سوی  از  آن  مدیریت  چگونگی  و 

افغانستان بحث کرده است. 
زلمی  منتشرشده،  گزارش های  براساس 
خلیل زاد در آخرین سفرش به قطر با نمایندگان 
طالبان به توافق رسیده تا خشونت ها برای یک 
قرار  که  امری  یابد؛  کاهش  افغانستان  در  هفته 
صلح  موافقت نامه ی  امضای  برای  را  راه  است 
باز  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  خروج  و 
کند. دفتر شورای امنیت به اطالعات روز گفته 
است که این طرح از روز شنبه برای یک هفته 
خشونت  کاهش  دیگر  سوی  از  می  شود.  آغاز 
روند مذاکرات صلح را وارد مرحله ی تازه به نام 

»گفت وگوهای بین االفغانی« خواهد ساخت.
پیش  هفته های  تا  افغانستان  حکومت 
کشور  در  خشونت  کاهش  طرح  با  به شدت 
آتش بس سراسری  برقراری  و  مخالفت می کرد 
می خواند.  صلح  مذاکرات  شروع  پیش شرط  را 
براساس طرح هفت ماده ای صلح که اشرف غنی 
مذاکره  اصلی  آتش بس شرط  است،  کرده  تهیه 
با طالبان بود، اما در یک هفته ی اخیر حکومت 
کاهش  طرح  که  است  کرده  قناعت  افغانستان 

خشونت را بپذیرد.
ریاست جمهوری افغانستان مشخص نکرده 
که چه تغییرات و تحوالت جدی در یک هفته ی 
از  را  گذشته رونما شده است که موضع خود 
آتش بس به پذیرفتن کاهش خشونت تغییر داده 
است. صدیق صدیقی، سخن گوی رییس جمهور 
که  گفت  مونیخ  امنیتی  نشست  پایان  از  پس 

تا  کرده  موافقت  خشونت  کاهش  با  افغانستان 
به آتش بس برسد.

که  گفته اند  طالبان  و  امریکایی  مقام های 
توافق نامه ی صلح را در 29 ماه فبروری 2020 
افغانستان  حکومت  زمان  آن  تا  می کنند.  امضا 
هرچند  دهد.  انجام  باید  که  دارد  مکلفیت هایی 
پرشتاب  تحوالت  که  نیست  روشن  هنوز 
روزهای اخیر چه سناریوهایی را برای افغانستان 
حکومت  ارشد  مقام  یک  اما  می زند،  رقم 
افغانستان کارخانگی حکومت را در نشستی در 

کابل توضیح داده است.
آمادگی برای مدیریت کاهش خشونت

امنیتی  نشست  از  پس  غنی  رییس جمهور 
فرماندهان  والیات،  والیان  با  کنون  تا  مونیخ 
پولیس، فرماندهان قول اردوهای ارتش و اعضای 
کرده  مشوره  والیتی  شوراهای  و  سنا  مجلس 
رییس جمهور  ارشد  مشاور  عمر،  وحید  است. 
در امور استراتژیک و روابط عامه روز سه شنبه 
مطالعات  انستیتوت  در  نشستی  در  دلو(   29(
هفته ی  در  که  گفت  افغانستان  استراتژیک 
پیش رو حکومت مصروف صحبت با مقام های 
محلی و نیروهای امنیتی در ارتباط به چگونگی 

عیار ساختن نیروها و حکومتداری است.
در  غنی  آقای  عمر،  آقای  گفته ی  به 
کاهش خشونت،  »مفهوم  مورد  در  دیدارهایش 
طالبان  با  اصلی جنگ  به عنوان طرف  حکومت 
چه باید کند و طالبان چه می خواهند، و در کدام 
کرده  بحث  است«،  نیاز  اقدامی  سناریو چگونه 

است. 
افغانستان  ریاست جمهوری  این  از  پیش 
جدی   22 در  بود.  مخالف  خشونت  کاهش  با 

افغانستان تا امضای توافق نامه ی امریکا و طالبان 
چه کارهایی را باید انجام دهد؟

صدیق صدیقی، سخن گوی رییس جمهور اعالم 
نظامی،  دقیق  معنای  خشونت  کاهش  که  کرد 
بر  تأکید  با  او  ندارد.  عملی  جنبه ی  و  حقوقی 
آتش بس، گفته بود که تعریف آتش بس واضح 
است.  برخوردار  بین المللی  تجارب  از  و  است 
پیش از آن سالم رحیمی، وزیر دولت در امور 
برای  خشونت  کاهش  که  بود  گفته  نیز  صلح 

دولت و مردم معنا ندارد. 
اما در پایان آخرین دور مذاکرات طالبان و 
امریکا و سفر غنی به مونیخ، موضع گیری ارگ 
بوده  این  آن  از  پس  ارگ  استدالل  کرد.  تغییر 
است که پذیرش طرح کاهش خشونت به نحوی 
مشروط است تا مذاکرات وارد مرحله ی دیگر 
موضوع  »یک  به حیث  آتش بس  روی  و  شده 

اساسی در مذاکرات« بحث شود.
چه  که  سوالی  به  پاسخ  در  عمر  وحید 
بر  تأکید  از  حکومت  که  کرد  تغییر  چیزی 
آتش بس به کاهش خشونت راضی شد، گفت: 
»آتش بس قطع خشونت است. کاهش خشونتی 
که در یک هفته میان طالبان و امریکایی ها فیصله 
باید  این  که  بودیم  نظر  این  به  ما  است،  شده 
آتش بس می بود. کاهش خشونت قابل پیمایش 
اما طبعا ما به عنوان یکی  اندازه گیری نیست.  و 
وقت ها  بعضی  که  داریم  الزاماتی  طرفین  از 
به  قدم  یک  موارد  بعضی  در  که  بپذیریم  باید 
می مانیم.  پیش  به  قدم  یک  و  می مانیم  عقب 
سیاست شخ و ایستادشدن روی یک موقف در 

حکومتداری معموال کارگر نمی افتد.«
تا  طالبان  و  امریکا  افغانستان،  حکومت 
کاهش خشونت  مورد جزئیات طرح  در  کنون 
جزئیات  آزادی  رادیو  اما  نداده اند،  معلومات 

اشرف غنی: هیچ کسی صالحیت »انحالل جمهوریت« را ندارد
به عنوان  دیگر  یک بار  غنی  اشرف  نتایج،  این  براساس  کرد. 

رییس جمهور منتخب اعالم شده است.
عبداهلل عبداهلل، رقیب اصلی اشرف غنی، نتایج اعالم شده 
را »تقلبی« و »کودتای انتخاباتی« خوانده و آن را رد کرده است. 
همگرایی  و  ثبات  تیم  که  است  گفته  همچنان  عبداهلل  آقای 

حکومت همه شمول تشکیل خواهد داد.
نیز  ریاست جمهوری  نامزدان  شورای  قبل،  روز  دو 
یک  باید  که  بود  گفته  و  شده  انتخابات  نتایج  لغو  خواستار 

حکومت مشارکت ملی تشکیل شود.

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی گفته است که 
با وجود فشارهای زیاد، انتخابات ریاست جمهوری با حمایت 
ملت،  بقای  معنای  به  روند  این  موفقیت  و  برگزار شد  مردم 

قانون اساسی و نظام جمهوریت است.
ارگ ریاست جمهوری در اعالمیه ای گفته است که آقای 
غنی شام دو روز پیش )پنج شنبه، 1 حوت( با رییسان و معاونین 
کمیته های مختلف لویه جرگه مشورتی صلح دیدار کرده است.
به نقل از اعالمیه، غنی در این دیدار تأکید کرده است که 

هیچ کسی صالحیت انحالل »جمهوریت« را ندارد.

رییس جمهور غنی این اظهارات را در واکنش به طرح های 
ایجاد حکومت موازی و حکومت مشارکت ملی مطرح کرده 

است.
ریاست جمهوری،  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از  پیش 
جنرال دوستم گفته بود در صورتی که اشرف غنی در نتیجه ی 
حکومت  شود،  اعالم  رییس جمهور  به عنوان  »تقلبی«  آرای 

موازی به رهبری عبداهلل عبداهلل اعالم خواهند کرد.
سه شنبه  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  نهایت،  در 
هفته ی جاری نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعالم 

حکومت افغانستان، 
امریکا و طالبان تا 
کنون در مورد جزئیات 
طرح کاهش خشونت 
معلومات نداده اند، اما 
رادیو آزادی جزئیات این 
طرح را به نقل از منابع 
حکومتی منتشر کرده 
است. براساس این 
گزارش، در هفته ی کاهش 
خشونت ها، حمالت 
طالبان تا 80 درصد 
کاهش می یابد، طالبان 
باالی هیچ شهر و هیچ 
مرکز نظامی امریکا حمله 
نمی کنند.
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پرسش این است که چرا سخن گویان با رسانه ها حرف نمی زنند؟ وقت ندارند؟ 
اگر گاهی حرف می زنند، چرا فقط به پاسخ های کلی، مبهم و نامشخص بسنده 

می کنند؟ معلومات کافی ندارند؟ از اعتراف به اشتباه ها می ترسند؟ اطالعات 
محرم است؟ اگر اطالعات محرم است، چرا واضح به خبرنگاران نمی گویند؟ 
باالخره این شعار »فرهنگ پاسخ گویی« حکومت چه وقت عملی می شود؟
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مخالفت، سکوت و احتیاط؛ 
واکنش های داخلی و بین المللی به نتیجه ی نهایی انتخابات افغانستان

گلبدین حکمتیار، رهبر دسته ی انتخاباتی »صلح و 
عدالت اسالمی« که در نتیجه ی نهایی در ردیف سوم قرار 
دارد، روز چهارشنبه در نشست خبری اعالم کرد که باید 
انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان باطل و انتخابات 

ریاست جمهوری دوباره برگزار شود.
آقای حکمتیار افزود که که انتخابات ریاست جمهوری 
و  مردم  اشتراک  نگاه  از  مشروعیت  مبنای  گونه  هیچ 
شفافیت نداشته و باید از سوی یک حکومت »قابل قبول 
همه« دوباره برگزار شود. حکمتیار افزود که کمیسیون های 
انتخاباتی نتایج انتخابات کنونی را »عجوالنه« و به گونه ی 
کرده  اعالم  تطمیع ها«  و  »تهدید  براساس  »غیرقانونی« 
یک  سوی  از  باید  انتخابات  که  کرد  تأکید  او  است. 

کمیسیون »بی طرف« و »صادق« برگزار شود.
هرچند  صحبت هایش  از  بخشی  در  همچنان  او 
اما خواستار  از تشکیل حکومت موازی حمایت نکرد، 
تشکیل یک حکومت »قابل قبول« برای همه ی اطراف، 
به شمول گروه طالبان شد. آقای حکمتیار افزود که این 
برگزاری  ضامن  و  صلح  پروسه ی  ممد  باید  حکومت 
انتخابات شفاف در آینده باشد. به گفته ی آقای حکمتیار، 
بحث ها روی چگونگی تشکیل این حکومت با نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی جریان دارد.

رحمت اهلل نبیل، رییس دسته ی انتخاباتی »امنیت و 
عدالت« که در جایگاه چهارم قرار دارد، می گوید که روند 
و نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری از سوی این دسته ی 
انتخاباتی باطل است و باید حکومت »مصالحه ی ملی« 

تشکیل شود.
آقای نبیل روز چهارشنبه، 30 دلو در نشست خبری 
گفت که این دسته ی انتخاباتی روند انتخابات را به دلیل 
این که نتوانسته در حل مشکالت و چالش های افغانستان 
روند  همچنان  نبیل  است.  کرده  باطل  شود،  واقع  ممد 
انتخابات ریاست جمهوری را غیرشفاف و روز اعالم نتایج 
نهایی انتخابات را روز »مرگ دموکراسی« خواند و گفت 
که در این انتخابات حدود 1.2 میلیون رأی تقلبی استفاده 
شده بود. به گفته ی او، از این جمله فقط در حدود 800 

رأی آن از رده خارج شده است.
کمیسیون های  در  تصامیم  که  افزود  نبیل  آقای 
درنظرگیری  بدون  و  یک جانبه  به صورت  انتخاباتی 
فشارهای  تحت  کشور  نافذه ی  قوانین  و  طرزالعمل ها 
شماری  مالی  و  اقتصادی  قومی،  گرایش های  سیاسی، 
از دسته های انتخاباتی گرفته شده است. او از جامعه ی 
جهانی خواست که تا »روشن نشدن وضعیت کنونی« هیچ 

یکی از دسته های انتخاباتی را به رسمیت نشناسند.
از سویی هم، او نسبت به برخی از تحرکات ابراز 
نگرانی کرده، گفت: »متأسفانه کشور ما در شرایط بسیار 
حساسی قرار دارد. در والیت های مختلف سالح توزیع 
شده و در قسمت های مختلف یک تعداد حلقاتی باشند 
که یا از روی احساسات و یا این که در حق شان عدالت 
نشده،… عکس های یکدیگر را پایین می کنند و از تربیون 

رسمی دولت اخطار می دهند.« 
نتیجه ی  نیز  انتخابات  دیگر  نامزدان  از  شماری 

انتخابات را نپذیرفته اند.
واکنش حامد کرزی و گروه طالبان

در  افغانستان  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
واکنش به اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
گفته است که انتخابات روند »غیر ملی« بود که تحمیل 

در سال 2014،  افغانستان شد. سپس  از  و سریع  کامل 
ظهور »دولت اسالمی عراق و شام« در عراق و سوریه و 
سلسله حمالت تروریستی مرگ بار این گروه در اروپا و 
ایاالت متحده باعث شد نه تنها پیشنهاد خروج کامل بلکه 
برنامه خروج قسمی نیروهای امریکایی از افغانستان نیز 
به لحاظ استراتژیک و سیاسی کم تر عملی به نظر برسد. 
جامعه اطالعاتی امریکا پس از افزایش ناامنی و خشونت 
در سال 2015 به این نتیجه رسید که اگر خروج نیروها 
آغاز شود، وضعیت امنیتی افغانستان امکان دارد در حدی 
وخیم شود که گروه های تروریستی بار دیگر بتوانند در 
افغانستان النه ی امن ایجاد کنند. اوباما در مواجهه با این 
نگه  بر  مبنی  را  ارشد خود  توصیه های جنراالن  یافته ها 
پشتیبانی  ارائه  افغانستان،  در  امریکایی  نیروهای  داشتن 
هوایی بیش تر به ارتش و پولیس این کشور و ادامه عملیات 
ضدتروریسم در خاک افغانستان، پذیرفت. گزینه ی خروج 

در مواجهه با واقعیت ها از روی میز برداشته شد.
ترمپ نیز تا کنون سرنوشت مشابهی در خصوص 
افغانستان داشته است. ترمپ به بیزاری از جنگ افغانستان 
معروف است. عجله ی ترمپ برای خروج باعث شد که 
مذاکرات بین طالبان و ایاالت متحده در سال 2018 آغاز 
شود. تالش ها برای آغاز مذاکرات در سال های 2010 و 
2013 به جایی نرسیده بود، زیرا شرایط در آن  سال ها به 
اندازه ی کافی مناسب نبود؛ کاخ سفید درگیر مسایلی غیر 
از جنگ افغانستان بود، تیم های مذاکره کننده تشکیل نشده 
بود و مال عمر، رهبر طالبان -که بعدا در سال 2013 مرد- 
گوشه نشینی اختیار کرده بود. تا سال 2019 این موانع از 
راه برداشته شده بود و ترمپ نیز مصمم به ترک افغانستان 
شده بود. در نتیجه ایاالت متحده بیش از هر زمان دیگری 

به پایان دادن به جنگ خود در افغانستان نزدیک شد.
ترمپ  ویژه ی  فرستاده  به عنوان  دیگر  بار  خلیل زاد 
رهبری تیم  مذکره کننده امریکا را برعهده گرفت و با ارائه 
جدول زمانی برای خروج کامل نیروهای امریکایی در ازای 
توافق طالبان به مذاکره با دولت افغانستان، کاهش خشونت 
-هنگامی که دو طرف برای اجرای آتش بس کامل تالش 
می کنند- و خودداری طالبان از کمک به القاعده و سایر 
صلح،  مذاکرات  شرایط  به عنوان  تروریستی،  گروه های 
سریعا به پیشرفت هایی دست یافت. ایاالت متحده و طالبان 
طی 9 دور مذاکرات، بر سر پیش نویس توافق نامه صلح به 
پیشرفت هایی دست یافتند. با این که نمایندگان  طالبان در 
مذاکرات و رهبران ارشد این گروه از برآورده کردن تمام 
شرایط خلیل زاد خودداری کردند، اما ترمپ به توافق نامه 
اولیه به عنوان یک فرصت واقعی برای خارج کردن ایاالت 
برای  فرصتی  داشتن  همچنین  و  افغانستان  از  متحده 

برقراری صلح در این کشور نگاه می کرد. 
با این حال اوضاع خوب پیش نرفت و توافق نامه اولیه 
ایده برگزاری یک نشست  از هم پاشید. هرچند ترمپ 
نمایشی کالن را برای اعالم توافق با طالبان در ماه سپتامبر 
دیری  اما  می پروراند،  سر  در  دیوید«  »کمپ  در   2019
نگذشت که بر سر یک دوراهی قرار گرفت؛ او در مبارزات 
انتخاباتی خود قول داده بود که »جنگ های بی پایان« ایاالت 
متحده را پایان دهد، اما خروج ایاالت متحده از افغانستان 
می توانست منجر به بازگشت تروریست ها به این کشور 
ایاالت  تروریستی علیه  تهدید  میان آمدن  به  نتیجه  و در 
متحده شود. بازخیزش گروه های تروریستی و تهدیدات 
افغانستان می توانست به او به لحاظ  تروریستی از خاک 

استراتژی، باید نتایج متنوع را برای آن مدنظر داشته باشد. 
شاهد  بارها  متحده  ایاالت  جنراالن  و  جمهور  رؤسای 
ناکامی طرح های شان شدند، زیرا آنچه انتظار داشتند اتفاق 
کامل شکست  به  طور  طالبان  داشت  انتظار  بوش  نیفتاد. 
میدان جنگ  به  از گذشته  این گروه قوی تر  اما  بخورد، 
بازگشت. مک کریستال و پترئوس انتظار داشتند افزایش 
به  اما فقط منجر  به نفع آن ها برگرداند،  نیروها ورق را 
نیروهای  تلفات  و  هزینه  افزایش  و  طوالنی شدن جنگ 
امریکایی شد. اوباما انتظار داشت افزایش نیروها تهدید 
تروریستی از خاک افغانستان را ریشه کن کند، اما برعکس 
از  می خواست  ترمپ  شدند.  قدرت مندتر  تروریست ها 
گزاف تر  آن  سیاسی  هزینه ی  اما  شود،  خارج  افغانستان 
از آنچه او فرض کرده بود ثابت شد. اگر رهبران ایاالت 
متحده به جای یک گزینه و یک نتیجه، روش های مختلف 
و نتایج مختلف را مدنظر می گرفتند، امکان داشت ایاالت 
متحده و افغانستان جنگی کم هزینه تر و خشونت کم تر 
را تجربه می  کردند یا حتا به صلح دست می یافتند. این 
»اسناد  در  واشنگتن پُست  افشاگری  به  دوراندیشی  عدم 
افغانستان« مبنی بر این که رهبران ایاالت متحده مردم امریکا 
را در مورد جنگ و پیشرفت ها در افغانستان فریب داده اند، 
بی ربط نیست. پافشاری رهبران ایاالت متحده بر گرفتن 
نتایج دلخواه باعث نادیده گرفته شدن شواهد ناخوشایند در 
تصمیم گیری های ایاالت متحده شد. رهبران ایاالت متحده 
در بسیاری از موارد یا ناخواسته شواهد عینی را نادیده 
پیش  به خوبی  اوضاع  که  بودند  معتقد  واقعا  یا  گرفتند 
می رود. ولی در کل شواهد عدم موفقیت ایاالت متحده 
در افغانستان به نظر می رسد که عمدا نادیده گرفته شده اند. 
گذشته ی افغانستان ممکن نیست که آینده ی این کشور 
نیز باشد. دشواری جنگ افغانستان نمی تواند دلیل این باشد 
که این جنگ به طور نامحدود ادامه خواهد یافت. ترمپ 
در نوامبر 2019 مذاکره با طالبان را از سر گرفت. اکنون 
فرصت این وجود دارد که خلیل زاد یک توافق سیاسی را با 
طالبان سامان دهد. اگر توافق صورت نگیرد، ترمپ ممکن 
است تصمیم بگیرد به هرحال خارج شود. ترمپ متعهد 
شده است که تعداد نیروها را به همان سطحی کاهش دهد 
که در اواخر دوره ریاست جمهوری اوباما شاهد بودیم. در 
مورد کاهش بیش تر از این بعدا تصمیم گرفته خواهد شد. 
رقابت قدرت های بزرگ نگرانی روزافزون واشنگتن است. 
با کشته شدن ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در سال گذشته، 
متحده  ایاالت  سر  از  دیگر  سپتامبر  یازده  یک  سایه ی 
برداشته شده و وحشت ناشی از تروریسم ممکن است 
تأثیر خود بر سیاست امریکا را تا حدی از دست دهد. 
در عین حال، رویارویی پرحاشیه ی ایاالت متحده با ایران 
کارت غیرقابل پیش بینی است که می تواند ماهیت جنگ 
ایاالت  به درازاکشاندن حضور  با  از جمله  را  افغانستان 

متحده در این کشور، تغییر دهد.
اما هیچ کدام از مسایلی که در باال مورد بحث قرار 
جنگ  دهد.  تغییر  را  گذشته  سال  نمی تواند 18  گرفت 
متحده  ایاالت  جنگ  طوالنی ترین  همچنان  افغانستان 
مطالعه  با  دست کم  می توانند  امریکایی ها  بود.  خواهد 
فرصت هایی که از دست رفتن شان مانع پیشرفت ایاالت 
نه  را  این جنگ  بگیرند. و سرانجام،  متحده شد، درس 
به عنوان یک حماقت اجتناب پذیر و نه به عنوان یک فاجعه 
اجتناب ناپذیر بلکه باید به عنوان یک معضل حل نشده درک 

کرد.

سیاسی آسیب وارد کند. ترمپ طی مصاحبه ای با »فاکس 
نیوز« در ماه آگست سال گذشته اظهارات صریحی در 
خصوص خروج کامل از افغانستان نداشت. او گفت: »ما 
تعداد نیروهای مان را به هشت هزار و 600 سرباز کاهش 
ترمپ  گرفت.«  خواهیم  تصمیم  آن  از  پس  و  می دهیم 
گفت که ایاالت متحده حضور استخباراتی سنگین خود 
در افغانستان را حفظ خواهد کرد. از این رو وقتی طالبان 
توافق صلح  احتمالی  اعالم  آستانه  در  را  حمالت خود 
با ایاالت متحده شدت بخشیدند و در نتیجه یک سرباز 
امریکایی در کابل کشته و بسیاری دیگر در نتیجه ی موج 
جدید حمالت طالبان زخمی شدند، ترمپ به این نتیجه 
رسید که توافقش با طالبان یک معامله ی بد است. بنابراین 
اعتماد  او مذاکرات را متوقف کرد و طالبان را غیرقابل 
خواند. ترمپ همانند اوباما نمی خواهد کاری کند که بعدا 
در نتیجه ی آن، متهم به بازکردن قفل تهدید تروریستی 
علیه ایاالت متحده از خاک افغانستان شود. این طوری یکی 
دیگر از فرصت ها برای پایان دادن به این جنگ از چنگ 

ایاالت متحده در رفت. 
را  افغانستان  باید  متحده  ایاالت  که  فکر  این 
بی قیدوشرط ترک می کرد بر این فرض استوار است که 
رؤسای جمهور ایاالت متحده آزادند هر وقت بخواهند 
از  خروج  واقع  در  اما  بگیرند.  تصمیمی  هر  می توانند 
افغانستان به اندازه ی پیروزی در این کشور دشوار است. 
این که یک رییس جمهور با قاطعیت قول خروج ایاالت 
متحده از افغانستان در آینده ی نزدیک را بدهد یک چیز 
است و وقتی با توجه به ابهامات، پیامد سیاسی خروج 
و بازخیزش تروریست ها لحظه ی برداشتن چنین گام و 

اجرای چنین وعده ای برسد، چیز دیگری است.
در انتظار بد، آماده ی بدترین

ایاالت متحده عمدتا به دلیل نارضایتی های رفع نشدنی، 
مداخله پاکستان و تعهد شدید افغان ها به مقاومت در برابر 
ایاالت متحده  افغانستان شکست خورد.  اشغال گران در 
از خاک  رفع نشدنی  تروریستی  تهدیدات  به دلیل  عمدتا 
افغانستان و تأثیرات آن بر سیاست انتخاباتی ایاالت متحده 
در این کشور ماند. اکنون ایاالت متحده نه برای غلبه بر 
شکست و نه برای خروج از افغانستان، از شانس کافی 

برخوردار نیست.
در این وضعیت، گرفتن نتیجه ی بهتر مستلزم یک 
استراتژی خوب مدیریت شده است. ایاالت متحده اکنون 
به جای تمرکز بر گزینه ی دلخواه خود به عنوان برایند این 

سادگی به نفع غنی مختومه اعالم نشود.
انتخابات،  نهایی  نتیجه ی  اعالم  از  پس  ساعاتی 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و 
یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که پس از غنی 
انتخاباتی  با هم پیمانان سیاسی و  بیش ترین آرا را برده، 
نتیجه ی  نپذیرفتن  برگزار و ضمن  خود نشست خبری 
اعالم شده، گفت که تیم »ثبات  و همگرایی« براساس آرای 
شفاف و بیومتریک شده، پیروز انتخابات است و این تیم 

»حکومت همه شمول« تشکیل می دهد.
آقای عبداهلل نتیجه ی اعالم  شده از سوی کمیسیون 
دزدی  »نتیجه ی  غیرقانونی«،  اساس  »از  را  انتخابات 
انتخابات« و»کودتا علیه مردم ساالری« خواند و اعضای 
کمیسیون های انتخاباتی را متهم کرد که در بدل پول و 

تطمیع به یک روند ملی خیانت کرده اند.
پس  فردای  در  نکرد.  اکتفا  این  به  عبداهلل  عبداهلل 
اعضای  شدن  ممنوع الخروج  خواستار  نتیجه ،  اعالم  از 
کمیسیون های انتخاباتی شد و از وزارت داخله خواست 
که از رفتن اعضای کمیسیون های انتخاباتی به بیرون از 
کشور جلوگیری کند. وزارت داخله اما در واکنش گفت 
که دستور ممنوع الخروجی تنها از صالحیت های دادستانی 

و دادگاه عالی است.
همچنان عبداهلل در نامه ای از سفارت ها و مؤسسات 
خارجی مقیم در کابل خواست تا از نتیجه ی اعالم شده ی 
انتخابات حمایت نکنند. او در این نامه نوشته: »احترامانه 
و  دوست  کشور های  سفارت های  تا  می رود  توقع 
غیرقانونی  اعالن  روی  کابل  مقیم  بین المللی  مؤسسات 
و  نداده  اثر  ترتیب  انتخابات  کمیسیون  تقلب  بر  متکی 
بی طرفی کامل خود را در خصوص این موضوع حساس 

ملی و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان حفظ نمایند.«
به  واکنش  در  پنج شنبه  روز  عبداهلل  عبداهلل 
به جوزف  اشرف غنی  به  اروپا  اتحادیه ی  تبریک نامه ی 
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نامه  نوشت 
و در آن از تبریک دادن او به اشرف غنی ابراز تأسف و 
تعجب کرد. آقای عبداهلل در این نامه نوشته: »با تأسف 
و تعجب اطالع حاصل نمودم که از طرف جناب شما 
پیام تبریکیه عنوانی تیم متقلب صادر گردیده است که 
خالف توقع مردم افغانستان، تیم های انتخاباتی و برخالف 
ارزیابی  اروپا  اتحادیه  بی طرفانه  و  سازنده  موضع گیری 
می گردد. امیدوارم هیأت محترم اتحادیه اروپا مقیم کابل 
موضع گیری  و  نموده  ارائه  الزم  توضیحات  زمینه  در 

سازنده خویش را با مردم افغانستان شریک سازد.«
در  غنی  محمداشرف  نتیجه  اعالم  از  پس  ساعاتی 
جمع هواداران و هم پیمانانش به شمول شماری از نامزدان 
این انتخابات که قبال به تیم »دولت ساز« پیوسته بودند، در 
ارگ ریاست سخنرانی کرد و پیروزی اش را به هوادارانش 

تبریک گفت.
را  انتخابات  روند  سخنرانی  این  در  غنی  آقای 
ختم شده خواند و تالش کرد به طرف های دیگر انتخابات 
بگوید که نتیجه را پذیرفته و در آینده دولت داری با او 

همکاری کنند.
جمهوریت«  و  مردم  »پیروزی  را  پیروزی اش  غنی 
خوانده و از کمیسیون های انتخاباتی به دلیل برگزاری و 
مدیریت انتخابات تشکر کرد: »ما به وحدت آمده ایم، من 
به هیچ کس به چشم حریف و رقیب نمی بینم. لحظه ی 

رقابت ها و مخالفت ها امروز پایان یافت.«

محمداشرف غنی در ادامه ی سخنان خود گفت که 
افغانستان برقرار شود و  زمان آن فرارسیده تا صلح در 
بیاورد:  افغانستان صلح  تمام  برای  تا  آمده است  او  تیم 
»ما به جرأت به جانب مذاکرات صلح می رویم و مذاکره 
افغانستان  مردم  تصمیم  به  نهایی  نتیجه  ی  ولی  می کنیم 
مربوط خواهد بود. هیچ کار خارج از چارچوب قانون 

اساسی افغانستان انجام نخواهیم داد.«
مستقل  کمیسیون  نتیجه،  اعالم  از  پس  روز  یک 
انتخاباتی  وثیقه ی  غنی  اشرف  به  مراسمی  در  انتخابات 
داد. در متن وثیقه ی انتخاباتی آمده است که این کمیسیون 
طی فیصله نامه ی شماره 122-1398 مورخ 29 دلو 1398 
آقای غنی را به عنوان »رییس جمهور منتخب تصدیق و 

اعالن نمود.«
آنچه معلوم می شود اشرف غنی تالش دارد تا هرچه 
زودتر مراسم تحلیف را نیز برگزار کرده و کار را یک سره 
کند. عبداهلل عبداهلل، رقیب اصلی او نیز در تالش است که 

نتیجه ی انتخابات را به چالش بکشد.
واکنش  های اعتراضی و گسترده ی داخلی

واکنش ها در داخل افغانستان ساعاتی پس از اعالم 
اخیر  روز  دو  و طی  آغاز شد  انتخابات  نهایی  نتیجه ی 
برخی  و  انتخابات، سیاست گران مطرح  نامزدان  بیش تر 
از احزاب سیاسی به آن واکنش نشان داده اند. واکنش ها 
عمدتا اعتراضی و متمرکز به نپذیرفتن نتیجه ی انتخابات 

بوده است.
انتخابات،  نهایی  نتیجه ی  اعالم  از  پس  فردای  در 
انتخابات  نامزدان  بیش تر  شد.  گسترده تر  واکنش ها 
ریاست جمهوری با برگزاری کنفرانس های خبری موضع 
خود را اعالم کردند. یکی از واکنش های جدی اظهارات 
جنرال عبدالرشید دوستم، معاون رییس جمهور فعلی و از 
حامیان تیم »ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل 
بود. او در محل اقامت خود در والیت جوزجان در میان 
هوادارانش گفت که از تصمیم عبداهلل عبداهلل برای تشکیل 

»حکومت همه شمول« »از دل و جان« حمایت می کند.
انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعالم  دوستم  آقای 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  ریاست جمهوری 
از  و  خواند  پذیرش  غیرقابل  و  انتخاباتی«  »کودتای  را 
هوادارانش خواست که برای معرفی والی های شان آمادگی 

بگیرند.
دوستم افزود که اعضای کمیسیون انتخابات نتیجه ی 
نهایی را به حمایت از دسته ی »انتخاباتی دولت ساز« به 
است:  کرده  اعالم  غنی،  اشرف  رییس جمهور  رهبری 
»این ها یا پول گرفته و یا تحت تأثیر دسته ی انتخاباتی 
دولت ساز )به خاطر گرفتن پول و یا وعده ی چوکی( قرار 

گرفتند.«
نهایی  نتیجه ی  برابر  در  خاموشی  دوستم  جنرال 
مثابه ی  به  می داند،  غیرشفاف  را  آن  او  که  انتخابات 
خودکشی خواند و از هواداران دسته ی انتخاباتی »ثبات و 
همگرایی« و حزب جنبش اسالمی افغانستان خواست در 

برابر اعالم نتیجه ی انتخابات خاموش نمانند.
دو روز پس از اعالم نتیجه ی انتخابات، شماری از 
باشندگان والیت های شمال از حکومتی به رهبری عبداهلل 
اعالم حمایت کردند. در شهر تالقان مرکز والیت تخار 
تجمع اعتراضی برگزار شد و در شماری از والیت های 
»رییس جمهوری  عنوان  با  عبداهلل  عبداهلل  تصویر  دیگر 

منتخب جمهوری اسالمتی افغانستان« باال شد.

با گذشت دو روز از اعالم نتیجه ی نهایی انتخابات 
کم کم  بین المللی  نهادهای  افغانستان،  ریاست جمهوری 
سکوت شان را در قبال نتیجه ی نهایی که کمیسیون مستقل 
انتخابات اشرف غنی را برنده اعالم کرد، می شکنند. در 
ملل  نمایندگی سازمان  و  اروپا  اتحادیه  مورد،  تازه ترین 
متحد در افغانستان )یوناما( واکنش نشان داده اند. برعکس 
واکنش های کم خارجی، واکنش های داخلی گسترده و 

عمدتا اعتراضی بوده است.
هیأت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( صبح 
روز پنج شنبه، اول حوت اعالمیه ای منتشر کرد و گفت که 
این نهاد از اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان و کار نهادهای انتخاباتی که منتج به اعالم نتایج 

گردید، آگاهی دارد.
نتیجه ی  اعالم  از  نه  اعالمیه  این  در  یوناما هرچند 
نهایی استقبال کرده و نه پیروزی اشرف غنی را تبریک 
متحد  ملل  سازمان  که  شده  یادآور  اخیر  در  اما  گفته ، 
»آماده ی استقبال و همکاری با دولت آینده« است و در 
ضمن »بر اهمیت احترام به تنوع افغانستان و برای آن عده 
از افغان هایی که با وجود محدودیت های امنیتی جدی در 
تعهد خود به یک فرایند مهم دموکراتیک شجاعانه رای 

دادند، تأکید می ورزد.«
یوناما گفته که ملل متحد بر اهمیت یک پروسه ی 
منظم که منجر به اعالم نتایج نهایی شود و در عین زمان 
بر اهمیت بسیج ملی در دوره ی پیش رو تأکید دارد: »ملل 
مرتبط  مشکل  گونه  هر  اهمیت حل  بر  همچنان  متحد 
مطابقت  در  انتخابات،  نهایی  نتایج  اعالم  پروسه ی  به 
ثبات و  اساسی کشور و در جهت  قانون  با مقررات و 

همبستگی، تأکید می کند.«
به  توجه  »با  است:  آمده  اعالمیه  از  بخشی  در 
بعد  حامیان شان  و  کاندیداها  سوی  از  که  نگرانی هایی 
متحد  ملل  شده،  مطرح  انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  از 
به شمول  افغانستان  نهادهای  و  مردم  از  حمایت  برای 
تمام احزاب سیاسی به کار خود ادامه می دهد و به منظور 
ترغیب نهادهای اداره کننده ی انتخابات برای رسیدگی به 
مطالبات قانونی کاندیداها برای وضاحت در مورد تصامیم 
اتخاذشده در مورد تفتیش و بازشماری آرا مشوره های 

بی طرفانه و مسلکی ارائه می کند.«
پیام تبریکی اتحادیه اروپا 

نشر  با  اروپا  اتحادیه  دلو   30 چهارشنبه،  روز 
سیاست  مسئول  بورل،  جوزف  که  گفت  خبرنامه ای 
خارجی این اتحادیه در صحبت تلفنی با اشرف غنی، از 
پایان روند انتخابات استقبال کرده و نتیجه ی انتخابات را 

به آقای غنی تبریک گفته است.
آقای جوزف بورل گفته که اتحادیه اروپا همواره از 
قانون اساسی و نهادهای افغانستان حمایت کرده و با توجه 
به نتیجه ی نهایی انتخابات، این اتحادیه آماده ی همکاری 
او  است.  غنی  محمداشرف  رهبری  به  جدید  دولت  با 
همچنان از تعهد آقای غنی به تشکیل دولت فراگیر که »از 
همه ی مردم افغانستان نمایندگی« کند، استقبال کرده است.
انتخاباتی  نهادهای  کار  از  همچنان  اروپا  اتحادیه 
افغانستان با وجودی که با چالش هایی روبه رو بود، نیز 

تمجید کرده است.
مسئول  از  نقل  به  خبرنامه  این  در  هم  سوی  از 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید شده که اولویت فعلی 
افغانستان »یکپارچگی« برای حمایت از یک روند فراگیر 
صلح خواهد بود. این اتحادیه همچنین برای حمایت از 
این روند اعالم آمادگی کرده و آن را فرصتی خوانده که 

نباید از دست داده شود.
روز پنج شنبه، اول حوت وزارت خارجه ی هند نیز 
انتخاب شدن دوباره ی اشرف غنی  به عنوان رییس جمهور 
این  که  است  کرده  تأکید  و  گفته  تبریک  را  افغانستان 
می دهد.  ادامه  دولت جدید  با  همکاری خود  به  کشور 
در اعالمیه ای  که از سوی وزارت خارجه ی هند منتشر 
امیدوار است دولت جدید و  آمده است که هند  شده، 
تمام رهبران سیاسی افغانستان برای تقویت اتحاد ملی و 

حفاظت از حقوق تمامی اقشار جامعه باهم کار کنند.
روز پنج شنبه صباح احمد جابر صباح، امیر کویت نیز 
با فرستادن پیامی، پیروزی دوباره ی محمداشرف غنی را 

به عنوان رییس جمهور افغانستان تبریک گفته است.
اما بیش تر کشورهای همسو که با افغانستان همکاری 
نزدیک دارند تا کنون در مورد نتیجه ی انتخابات و پیروزی 

آقای غنی سکوت کرده اند. 
اقدامات غنی و عبداهلل پس از اعالم نتیجه ی انتخابات

محمداشرف غنی که کمیسیون مستقل انتخابات او 
را برنده اعالم کرده و عبداهلل عبداهلل که خودش خود را 
برنده اعالم کرده، تا کنون اقداماتی روی دست گرفته که 
به نحوی معلوم می شود اولی در پی ختم و خالص کردن 
کار است و دومی تالش دارد، مانع شود تا کارها به همین 

بخش سوم و پایانی
بوش که طی نیمی از دوران ریاست جمهوری خود 
دهد،  مانور  افغانستان  در  باشد  الزم  هرگونه  بود  آزاد 
فرصت های قابل توجهی را از دست داد. اوباما در مواجهه 
با محدودیت های شدیدتر، فقط با کارتی می توانست بازی 
کند که در اختیارش قرار گرفته بود. دولت افغانستان در 
دوران وی شکل گرفته بود، خشونت به امر معمول تبدیل 
شده بود و روحیه مقاومت نزد مردم افغانستان بازگشته 
بود. خطاهای اوباما کم تر از امتناع عمدی از استفاده از 
محاسبات  و  نظارت  از  بیش تر  و  دمِ دست  فرصت های 
غلط صورت گرفته تحت فشار، ناشی شد. با این حال، این 

خطاها پیامدهای قابل توجهی به همراه داشتند.
ترس

در  اندک جنگ  مزایای  و  باال  هزینه ی  به  توجه  با 
نکرد؟  ترک  را  افغانستان  متحده  ایاالت  افغانستان، چرا 
پاسخ این پرسش، ترکیب تروریسم و سیاست انتخاباتی 
ایاالت متحده است. در جهان پسا یازدهم سپتامبر، رؤسای 
در  منابع  مصرف  بین  شده اند  مجبور  امریکا  جمهوری 
کشورهای به لحاظ جئواستراتژیک کم اهمیت و پذیرفتن 
برخی خطرهای ناشناخته یک حمله تروریستی انتخاب 
کنند. آن ها نگران بوده اند که اگر تهدید تروریسم را دست 
کم بگیرند و بعد اتفاقی بیفتد، رای دهندگان و حزب شان 
هرگز آن ها را نخواهد بخشید. این چنین پویایی در هیچ 
مسأله ی دیگری جز مسأله ی افغانستان تا این حد آشکار 

نبوده است.
در سال های اولیه پس از حمالت یازدهم سپتامبر، 
فضای سیاسی ایاالت متحده مملو از ترس از یک حمله ی 
موسسه  نظرسنجی  چندین   2002 سال  طی  بود.  دیگر 
که  معتقدند  امریکایی ها  اکثریت  که  داد  نشان  »گالوپ« 
احتمال یک حمله ی دیگر به ایاالت متحده باال است. این 
یکی از دالیلی است که بوش پس از نظارت بر شکست 
اولیه القاعده و طالبان در افغانستان، هرگز تصمیم نگرفت 
اعالم پیروزی کند و سربازانش را به خانه برگرداند. او 
گفته است که گزینه ی »حمله ]به افغانستان[، نابودکردن 
طالبان، نابودکردن القاعده به بهترین وجه ممکن و سپس 
زیرا چنین  است  نبوده  ]افغانستان[« هرگز جذاب  ترک 
آن  در  که  کند...  ایجاد  خالیی  »می توانست  تصمیمی 

رادیکالیسم می توانست قوی تر از گذشته شود.«
تهدید تروریستی از خاک افغانستان در نیمه نخست 
ریاست جمهوری اوباما کاهش یافت، اما او نیز نتوانست 
احتماالت را نادیده بگیرد. احتمال یک حمله ی تروریستی 
کامل  خروج  گزینه  شد  باعث  متحده،  ایاالت  به  دیگر 
نیروهای امریکایی از افغانستان از میز تصمیم گیری برداشته 
شود. طبق شواهد موجود، در جریان بحث و رای زنی ها 
در مورد افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان، هیچ یک 
از مقامات دولت اوباما طرف دار چنین اقدامی، یعنی خروج 
کامل نیروها از افغانستان، نبوده است. یکی از نگرانی ها 
این بود که خروج کامل نیروها از افغانستان دولت اوباما 
را در معرض انتقاد شدید قرار می دهد و احتماال برنامه و 
سیاست داخلی اوباما را که بر احیای اقتصاد ایاالت متحده 
پس از بحران مالی سال 2008 و رکود اقتصادی ناشی از 

آن متمرکز بود، مختل می کند.
برای ایاالت متحده به صفر رساندن رقم نیروهایش 
در افغانستان تنها پس از از مرگ بن الدن قابل تصور شد. 
چند روز پس از کشته شدن بن الدن در ماه می 2011، 
امریکا  نظرسنجی گالوپ نشان داد که 59 درصد مردم 
معتقدند که مأموریت ایاالت متحده در افغانستان به انجام 
خود  جون 2011  ماه  سخنرانی  در  اوباما  است.  رسیده 
در مورد کاهش نیروها گفت: »وقت آن است که روی 
ملت سازی در خانه تمرکز کنیم.« با این وجود، نگرانی ها در 
مورد توانایی دولت افغانستان در مهار تهدیدات تروریستی 
پیشنهادهای  ردشدن  به  منجر  کشور،  این  در  باقی مانده 
مورد حمایت برخی از اعضای دولت اوباما مبنی بر خروج 

شد و او از قبل می دانست که نتیجه ی آن مورد پذیرش 
قرار نمی گیرد.

آقای کرزی با نشر اعالمیه ای گفت که افغانستان در 
وضعیت کنونی بیش از هر زمانی به وحدت و هم سویی 
نیاز دارد تا همه با هم »با ملی ساختن روند صلح« شاهد 
در کشور  امنیت سراسری  و  تأمین هرچه زودتر صلح 
باشیم.  کرزی افزود که او پیش از این هم به مردم گفته 
بود که برگزاری انتخابات در شرایطی که زمینه ی دایرشدن 
سبب  نباشد،  مساعد  کشور  در  آن  عادالنه ی  و  شفاف 
بحران و افتراق شده و کشور را تضعیف و روند صلح 

را مختل می سازد.
انتخابات  نهایی  نتیجه ی  اعالم  به  نیز  طالبان  گروه 
تعیین  که  گفت  و  داد  نشان  واکنش  ریاست جمهوری 
نه تنها  رییس جمهور  به عنوان  غنی  اشرف  دوباره ی 
غیرقانونی است و مشروعیت ندارد، بلکه با محتوای روند 

جاری صلح نیز در تضاد قرار دارد.
در  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
ناکام« و  را »جعلی«، »تالش  انتخابات  اعالمیه ای، روند 
»خاک زدن به چشم مردم« خوانده است. در اعالمیه ی 
طالبان همچنان آمده است که مردم افغانستان پس از پایان 
حضور خارجی ها، در مورد مسایل داخلی تصمیم گرفته و 

سرنوشت سیاسی شان را مشخص خواهند کرد.
واکنش نهادهای ناظر انتخابات

از  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  از  شماری 
که  گفته اند  و  کرده  نگرانی  ابراز  انتخابات  بحرانی شدن 
اعالم نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری کشور بدون 
تطبیق حدود 20 درصد فیصله های کمیسیون رسیدگی به 

شکایت های انتخاباتی صورت گرفته است.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان )تیفا( روز چهارشنبه 
گفت:  و  خوانده  »شتاب زده«  را  انتخابات  نتایج  اعالم 
فیصله های  درصد   20 حدود  تیفا  نظارت  »براساس 
در  بازشماری(  و  )تفتیش  انتخاباتی  کمیسیون شکایات 

تعدادی از والیات ناتکمیل باقی مانده است.«
در خبرنامه ی این نهاد آمده است که تفتیش ویژه 
در کمیسیون مرکزی نیز شب هنگام بدون حضورداشت 
نهادهای  ناظران  و  انتخاباتی  ناظران کمیسیون شکایات 

ملی و بین المللی صورت گرفته است.
تیفا »نقض« الیحه  ی تفتیش و بازشماری آرا از سوی 
کمیسیون مستقل انتخابات، تقابل کمیسیون های انتخاباتی 
و عدم تکمیل روند بازشماری آرا در تعدادی از والیات 
از جمله ی مشکالت مرحله ی نهایی انتخابات خواند و 
گفت که کمیسیون انتخابات به صورت عجوالنه و بدون 
در جریان گذاشتن شرکای انتخاباتی، نتایج نهایی را اعالم 

کرده است.
از سویی هم، این نهاد از شرکای بین المللی انتخابات 
افغانستان و جامعه ی جهانی و رهبران سیاسی خواسته 
است که در رابطه با اعالم نتایج انتخابات سکوت اختیار 
نکنند و در جست وجوی راه حل مناسب و مورد قبول 

برای طرف ها باشند.
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه ی افغانستان )فیفا( نیز در 
اعالمیه ای با انتقاد از عملکرد نهادهای انتخاباتی گفته که 
کارکرد کمیسیون های انتخاباتی ضمن آن که باعث به درازا 
کشانیده شدن پروسه انتخابات شد در عین حال نتوانست 
اعتماد تمامی تکت های انتخاباتی را به پذیرش نتیجه ی 

نهایی انتخابات کسب کند.
از  پس  را   1398 ریاست جمهوری  انتخابات  فیفا 
اعالم نتیجه ی نهایی انتخابات پایان یافته دانسته، در ضمن 
از واکنش متفاوت تکت های انتخاباتی و ترس از تقابل 
سیاسی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این نهاد 
اعتماد ملی و  انتخابات از شخصیت های مورد  بر  ناظر 
انتخابات مداخله  بین المللی خواسته است که در روند 
کنند تا زمینه ی گفت وگو میان طرف ها به میان آید و از 

شکل گیری بحران سیاسی در کشور جلوگیری شود.
انتخابات ریاست جمهوری 1398 افغانستان به تاریخ 
ششم میزان برگزار شد. پس از حدود پنج ماه کشمکش و 
جنجال باآلخره نتایج نهایی آن به تاریخ 29 دلو اعالم شد 
که براساس آن محمداشرف غنی، رییس جمهوری فعلی 
با به دست آوردن 923 هزار و 592 رأی )50.64 درصد( 
کل آرا، در جایگاه اول و عبداهلل عبداهلل نیز با کسب ۷20 
هزار و 841 رأی معادل )39.52 درصد( کل آرا در جایگاه 

دوم قرار گرفت.
گلبدین حکمتیار 3.85 درصد، رحمت اهلل نبیل 1.86 
درصد، فرامرز تمنا 0.99 درصد، سید نوراهلل جلیلی 0.85 
درصد، عبداللطیف پدرام 0.69 درصد، عنایت اهلل حفیظ 
0.62 درصد، محمدحکیم تورسن 0.36 درصد، احمدولی 
مسعود 0.22 درصد، محمدشهاب حکیمی 0.18 درصد، 
غالم فاروق نجرابی 0.09 درصد و نور رحمان لیوال نیز 

0.05 درصد کل آرا را به دست آورده اند.

چرا امریکا در افغانستان ناکام ماند؟

برای ایاالت متحده به صفر 
رساندن رقم نیروهایش در 

افغانستان تنها پس از از مرگ 
بن الدن قابل تصور شد. چند روز 

پس از کشته شدن بن الدن در 
ماه می 2011، نظرسنجی گالوپ 

نشان داد که 59 درصد مردم 
امریکا معتقدند که مأموریت 

ایاالت متحده در افغانستان به 
انجام رسیده است.

این فکر که ایاالت متحده باید 
افغانستان را بی قیدوشرط ترک 
می کرد بر این فرض استوار 
است که رؤسای جمهور ایاالت 
متحده آزادند هر وقت بخواهند 
می توانند هر تصمیمی بگیرند. 
اما در واقع خروج از افغانستان 
به اندازه ی پیروزی در این کشور 
دشوار است.



میکل آرتتا، سرمربی آرسنال از پیروزی تیمش 
برابر المپیاکوس ابراز خوشحالی کرد.

آرسنال در ادامه روند موفقیت آمیز خود با میکل 
آرتتا پنجشنبه شب موفق شد در مرحله یک شانزدهم 
گل  یک  با  آتن  در  را  المپیاکوس  اروپا  لیگ  نهایی 
شکست دهد تا به نوعی نیمی از راه صعود را طی 
 " بازی گفت:  پایان  از  باشد. میکل آرتتا پس  کرده 
حضور در چنین ورزشگاه دشواری و پیروز شدن در 
آن کار بسیار سختی بود. ما در 10 دقیقه ابتدایی بازی 
سختی کشیدیم اما در ادامه پیشرفت کردیم. من بارها 
به بازیکنانم تاکید کرده ام که باید از دفاع کردن لذت 
ببرند. معتقدم که تیم باید بعد از اوت دادن توپ به 

عقب برگردد. حاال تیم اتحاد بیشتری دارد.
در 10  که  کنم  می  "فکر  گفت:  ادامه  در  آرتتا 
دقیقه آغازی بازی کمی خوش شانس بودیم؛ اتفاقی 
که در 20 دقیقه پایانی برای حریف افتاد چرا که فکر 
می کنم ما قادر بودیم در آن زمان دو یا سه گل وارد 
دروازه المپیاکوس کنیم. من از این موضوع که آنها در 
خانه عالی کار می کنند آگاه بودم. با این وجود اعتقاد 
دارم که در امارات رقابت متفاوتی رقم خواهد خورد.

هواداران المپیاکوس نیز جو فوق العاده ای را در 
ورزشگاه ایجاد کرده بودند؛ جایی که کار را برای هر 
بازیکنان  به  زیادی  انرژی  آنها  تیمی دشوار می کند. 

خود منتقل می کنند."

آرتتا: 
به بازیکنانم گفتم که از 
دفاع کردن لذت ببرند

سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
به  بازگشت  شد  مدعی  تاتنهام 
او  برای  استمفوردبریج  استادیوم 

حس ویژه ای ندارد.
دیداری  در  امشب  تاتنهام 
خانه  در  دشوار  و  کننده  تعیین 
می  تیم  این  مصاف  به  چلسی 
رود و این دیدار در مسیر کسب 
اهمیت  از  قهرمانان  لیگ  سهمیه 
باالیی برخوردار خواهد بود. ژوزه 
مورینیو مدعی شد تیمی در اروپا 
را  دشواری  شرایط  تاتنهام  ماننند 
بازیکنان مصدوم تجربه  از حیث 

نمی کند.
ژوزه مورینیو گفت: "اگر به 

نظر من بود آرزو داشتم اکنون در 
ماه جون  مقطع پیش فصل و در 
پیش رو قرار داشتیم، هیچ یک از 
نبودند  مصدوم  تاتنهام  بازیکنان 
و از هفته اول و مساوی با امتیاز 
را  برتر  لیگ  فصل  ها  تیم  دیگر 
آغاز می کردیم. باز هم تاکید می 
فوق  عملکردی  بازیکنانم  کنم 
گرفتن  قرار  برای  و  داشته  العاده 
در بین چهار تیم برتر و جایگاهی 
که تاتنهام به آن تعلق دارد مبارزه 
نه  کنم  می  تصور  من  کنند.  می 
در  بلکه حتی  برتر،  لیگ  در  تنها 
هیچ  نیز  اروپایی  های  لیگ  بن 
تیمی مانند ما در شرایط دشواری 

قرار ندارد، اما ما به کارمان ادامه 
خواهیم داد.

هیونگ  سون  و  کین  هری 
گل  از  اعظمی  بخش  زننده  مین 
به  فصل  این  بودند.  تاتنهام  های 
بوده  منفی  طور خاص  به  قدری 
که حاال این دو بازیکن در مقطعی 
ترکیب  به حضور در  قادر  مشابه 
بتوانیم  ما  اگر  نیستند.  تاتنهام 
در  بازیکن  دو  این  بدون حضور 
رتبه چهارم لیگ برتر قرار گیریم، 
برای  العاده  فوق  دستاوردی 
باشگاه تاتنهام رقم خورده است."
بازگشت یه استمفوردبریج: 
"خیر، این دیدار برای من خاص و 

ویژه نبوده و یک بازی ماند بازی 
های دیگر خواهد بود. من انسانی 
حرفه ای هستم و همانطور که در 
باشگاه  ام، وقتی در  گذشته گفته 
داشتم،  حضور  ام  قبلی  های 
200 فیصد به آنها تعلق داشتم و 
نکته  تنها  است.  همین  چیز  همه 

که  است  بازی  پایان  در  متفاوت 
استادیوم  از  پیاده  توانم  می  من 
من  اما حتی  بروم،  خانه خود  به 
کنم،  نمی  استفاده  مزیت  این  از 
چون با بازیکنانم از استادیوم باز 
خواهیم گشت. من از این مزیت 

استفاده نخواهم کرد."

مورینیو: 
بازگشت یه استمفوردبریج برایم خاص نیست!

واکنش گواردیوال به مصاحبه جنجالی استرلینگ
منچسترسیتی  سرمربی  گواردیوال،  پپ 
عملکرد  تاثیر  تحت  همیشه  شد  مدعی 

لسترسیتی قرار داشته است.
دشوار  دیدار  در  منچسترسیتی  امشب 
تیم خواهد  این  مهمان  لسترسیتی  در خانه 
مصاحبه  در  استرلینگ  رحیم  دیروز  بود. 
ای احتمال انتقال به رئال مادرید را رد کرد 
پیش  خبری  نشست  در  گواردیوال  پپ  و 
تعهد  به  شد  مدعی  لستر،  مقابل  دیدار  از 

بازیکنان تیمش ایمان دارد.
بازی  از  "قبل  گفت:  گواردیوال  پپ 
عملکرد  تاثیر  تحت  چقدر  گفتم  نیز  رفت 
تیمی  سازماندنی  ام.  گرفته  قرار  لسترسیتی 
بازیکنان لسترسیتی  العاده بوده و  آنها فوق 
می دانند چه کاری باید انجام دهند. تماشای 

بازی تیم هایی مانند لستر لذت بخش است. 
راجرز  برندان  مانند  سرمربیانی  حضور 
جیمی  خورد.  می  انگلیس  فوتبال  درد  به 
واردی یکی از بهترین مهاجمانی است که 

من تاکنون دیده ام.
پایانی  دقایق  در  سیلوا  داوید  تعویض 
هوشمندانه بوده و باعث شد مصدومیت او 
مراحل  در  استرلینگ  رحیم  نشود.  تشدید 
آخر ریکاوری قرار داشته و شرایط او بهتر 
شده است. روند بهبود لروی سانه نیز خوب 
است، اما طبیعتا او بعد از شش ماه دوری 
از میادین به زمان بیشتری نیاز دارد. در کل 
همه این بازیکنان شرایط مساعدی دارند، اما 

در 100% آمادگی قرار نگرفته اند."
در  استرلینگ  رحیم  اخیر  مصاحبه 

آزاد هستند  "بازیکنان  مادرید:  رئال  مورد 
دارند  باور  بدان  که  چیزی  آن  مورد  در 
بازیکنانم  صحبت کنند. من در مورد تعهد 
کامال اطمینان دارم و آنها سالهای سال است 
که این موضوع را نشان داده اند. هیچ کس 
نمی داند چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد، 
اما در حال حاضر من در مورد بازیکنانم در 

طی سه ماه گذشته تردیدی ندارم. "
قهرمانان:  لیگ  از  سیتی  محرومیت 
"نمی توان افکار مردم را تغییر داد، اما من 
می دانم که ما چقدر تالش کرده ایم. من به 
افتخار می کنم.  زحمات این سالهای تیمم 
هیچکس خارج از تیم به ما کمک نکرد، ما 
می  و  داد  خواهیم  نظر  تجدید  درخواست 

بینیم در آینده چه اتفاقاتی رخ می دهد."

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک یک پایه ترانسفارمر معه ملحقات آن ضرورت ریاست خدمات 
مالداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تحت شماره تشخیصیه MAIL/PD/NLB/G110/99 را به شرکت تولید و ترمیم مکسن ترانسفارمر دارنده جواز نمبر 51089 به قیمت مجموعی مبلغ )1,115,400( 

یک میلیون و یک صد و پانزده هزار و چهارصد افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

» اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

www.etilaatroz.com خبرهای خارجی

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی:
پروژه طرح جمع آوری آب باران سقف بام ساختمان های وزرات انرژی و آب که تضمین آفر پروژه )68000( شصت و هشت هزار افغانی می باشد، اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در مقابل مبلغ 
)500( افغانی غیرقابل برگشت از ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن به مدت 

22 روز تقویمی به آمریت تدارکات امور ساختمان، بالک 6، تعمیر ریاست منابع بشری منزل چهارم وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالمان ارایه نمایند.
آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل قبول نبوده ضرب العجل و جلسه آفرگشایی طبق مندرجات شرطنامه می باشد.

اعالن تدارکات

ورزشی www.etilaatroz.com  شنبه  ۳ حوت 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۹1۲ شنبه  ۳ حوت 1۳۹۸  سال نهم  شماره 1۹1۲

عربستان می گوید »چند موشک بالیستیک« پرتاب شده از یمن را ردیابی کرده است

به  می رسد،  یمن  در  حوثی  شورشیان  به  که 
تسلیحات ساخت ایران شباهت دارد.

فرماندهی  سخن گوی  چهارشنبه  روز 
در  سنتکام،  امریکا،  متحده  ایاالت  مرکزی 
توقیف شده  اخیرا  تسلیحات  جزئیات  مورد 
»در مسیر یمن« اظهار داشت، تهران »مسئول 

ارسال  و  برنامه ریزی، سازماندهی و ساخت« 
آن ها برای حوثی هاست.

رهبری  که  ائتالفی  و  سعودی  عربستان 
سازمان های  گسترده  انتقادهای  با  نیز  می کند 
فرادولتی و نیز نهادهای وابسته به ملل متحد 
به  که  فله ای  و  گسترده  حمالت  زمینه  در 

کشتار غیرنظامیان انجامیده، متهم هستند.
از جمله در روز گذشته صندوق کودکان 
سازمان ملل متحد، یونیسف، اعالم کرد حمله 
هوایی تازه عربستان به منطقه جوف در شمال 
یمن، که تحت کنترل حوثی هاست، 31 کشته 
بر جای گذاشت که از این میان 19 نفر کودک 

بودند.
سعودی  عربستان  رهبری  به  ائتالف 
در  که  که  کرده  اعالم  بار،  اولین  برای  اخیرا، 
ارتکاب  احتمال  قوانین جنگی و  مورد نقض 
جنایات از سوی نظامیان خود تحقیق خواهد 

کرد.
مختلفی  اتهام های  با  نیز  یمن  حوثی های 
نقض  و  کودک سربازان  از  استفاده  جمله  از 

حقوق بشر روبه رو هستند.
از  یکی  با  جهان  سطح  در  یمن 
از  ناشی  انسانی  بحران های  گسترده ترین 
جنگ روبه رو شده است؛ بحرانی که نه تنها به 
آوارگی و کشته شدن شهروندان انجامیده که به 
شیوع بیمار های مرگبار، کمبود مواد خوراکی 

و بهداشتی و دیگر چالش ها دامن زده است.

اطالعات روز: عربستان سعودی می گوید 
موشک  چند  حوت،  دوم  جمعه  روز  بامداد 
این  به سوی  یمن  حوثی های  که  را  بالیستیک 
منهدم  و  ردیابی  بودند،  کرده  پرتاب  کشور 

کرده است.
به  سعودی  عربستان  رسمی  خبرگزاری 
درگیر  که  ریاض  رهبری  به  ائتالف  از  نقل 
نبردها علیه شبه نظامیان حوثی در یمن است، 
در  که  است؛ خبری  کرده  منتشر  را  خبر  این 

رسانه های بین المللی نیز بازتاب یافته است.
به گزارش رادیو فردا، سخن گوی ائتالف 
عربی به خبرگزاری رسمی سعودی گفته این 
پایتخت یمن که در  از شهر صنعا،  موشک ها 

کنترل حوثی ها است، شلیک شده اند.
مسئولیت  حوثی ها  کنون  تا  حال  این  با 

این حمالت را برعهده نگرفته اند.
به  ائتالف  سخن گوی  مالکی،  ترکی 
»به صورت  ریاض می گوید موشک ها  رهبری 
دادن  قرار  هدف  برای  فله ای  و  سیستماتیک 
)عربستان(  شهرهای  و  غیرنظامی  شهروندان 
شلیک شده اند، اقدامی که نقض فاحش قوانین 

بین المللی است«.
به »مرکز  پایتخت یمن  افزوده که  مالکی 
موشک های  پرتاب  و  سرهم بندی  ساخت، 
تبدیل  ]سعودی[  پادشاهی  به سوی  بالیستیک 

شده است«.
 2015 سال  بهار  در  سعودی  عربستان 
علیه  نبردها  وارد  و  داد  تشکیل  ائتالفی 
حوثی های یمن شد؛ تا قدرت را که آن ها از 
ربه منصور هادی، رییس جمهوری مورد  عبد 
قبول سازمان ملل گرفته بودند، به دولت آقای 

هادی بازگرداند.
بارها از سوی امریکا،  جمهوری اسالمی 
عربستان و کشورهای اروپایی، متهم شده که 
کمک های  و  تسلیحات  یمن،  حوثی های  به 
نظامی رسانده  یا به قطعنامه های سازمان ملل 
پایبند نیست. تهران که حمایت از حوثی ها را 
پنهان نمی کند ارسال سالح برای آن ها را رد 

کرده است.
ملل  سازمان  کارشناسان  حال  این  با 
ویژگی های  کرده اند  تاکید  گزارشی  در  اخیرا 
پهپادهایی  قطعات  و  سالح ها  از  برخی  فنی 

یازدهمین  انتخابات  برگزاری  فرایند  روز:  اطالعات 
سایه ی  در  ایران  در  اسالمی  شورای  مجلس  دوره ی 
نگرانی ها درباره ی تشدید شیوع بیماری کرونا و با وجود 
موجی از مخالفت  و تحریم  از سوی چهره های سیاسی و 

گروه های مدنی در سراسر این کشور آغاز شد.
به گزارش ایران اینترنشنال، از صبح جمعه دوم حوت 
رای گیری برای انتخاب 290 نماینده مجلس در حالی آغاز 
نامزدی در  داوطلبان  شده است که رد صالحیت گسترده 
تحریم  همچنین  و  بین المللی  انتقاد های  با  انتخابات  این 
انتخابات از سوی گروه های سیاسی داخل و خارج کشور 

مواجه شده است.
تعدادی از گروه های سیاسی،  حقوق بشری،  و زندانیان 
نخواهند  شرکت  انتخابات  این  در  کرده اند  اعالم  سیاسی 

کرد. 
در  زن  سیاسی  زندانی  دوازده  دلو   28 دوشنبه  روز 
نامه ای در همین زمینه شرکت در انتخابات را »تاییدی بر 

نظام حاکم و جنایاتش« خواندند. 
برخی  دانشجویان  از  نفر  صدها  نیز  سویی  از 
طی  امیرکبیر،  دانشگاه   جمله  از  تهران  دانشگاه های 
هواپیمای  کشته شدگان  چهلم  با  هم زمان  تجمع های 
مسافربری اوکراین و در اعتراض به سرکوب اعتراض های 
سراسری آبان ماه با شعارهایی همچون »نه صندوق،  نه آرا،  
تحریم انتخابات« به اعالم مخالفت با شرکت در انتخابات 

پرداختند.
مرگ  و  آلودگی  مشاهده  رسمی  تایید  هم زمان، 

و  قم  در  کرونا  ویروس  به  مبتال  بیماران  از  تعدادی 
نگرانی ها  برخی شهرستان های دیگر طی روزهای گذشته 
درباره ی امکان شیوع این بیماری در تجمع ها و حوزه های 

رای گیری را افزایش داده است. 
مقام های دولت بدون اعالم تمهیدات خاص بهداشتی 
برای رفع این نگرانی، تاکنون تنها اعالم کرده اند که استفاده 

از استامپ برای رای دادن الزامی نخواهد بود.  
تأیید  ایران  بهداشت  وزارت  مقام های  هم،  سویی  از 
کرده اند که تا کنون چهار نفر در اثر ابتال به ویروس کرونا 
جان باخته اند و 18 نفر دیگر به این ویروس مبتال شده اند.

جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی  انتخابات  آستانه  در 
داشتن  »دوست  خاطر  به  بود  خواسته  مردم  از  اسالمی،  
ایران« در این انتخابات شرکت کنند و در تهران نیز به »30 

نفر« رای بدهند. 
افکارسنجی  نظرسنجی های مرکز  اخرین  این حال،  با 
دانشجویان ایران )ایسپا( دو روز پیش از انتخابات حاکی  
انتخابیه تهران  از مردم حوزه  تنها حدود 2۷ درصد  است 

برای رای دادن ابراز تمایل کرده اند.
از  استفاده  با  کاربران  اجتماعی  رسانه های  در 
هشتگ هایی از جمله »تحریم انتخابات« و همچنین انتشار 
تصاویری از شناسنامه بدون مهر خود یکدیگر را تشویق 

به شرکت نکردن در انتخابات می کنند. 
در مقابل نیز،  کاربران و چهره های نزدیک به حکومت 
توصیه به استقبال از انتخابات و مشارکت در آن کرده اند. 

رییس جمهوری،  اول  معاون  جهانگیری،   اسحاق 

به  اشاره  بدون  به صندوق،  انداختن رای خود  با  هم زمان 
آمار مشخصی، حضور مردم را »خوب و معنادار« و »مانند 

گذشته« توصیف کرد.
اسالمی  جمهوری  صداوسیمای  که  آن   با  سویی  از 
تصاویری از تشکیل صف در برخی حوزه های رای گیری 
سوی  از  منتشرشده  ویدیوهای  و  تصاویر  می کند؛  منتشر 
حوزه های  برخی  بودن  خلوت  از  توییتر  در  کاربران 

رای گیری در برخی نقاط ایران حکایت داد.
»نمایش  را  انتخابات  این  امریکا  دولت  مقام های 

تمام عیار« خوانده اند. 
روز پنجش نبه وزارت خزانه داری ایاالت متحده اعالم 
کرد چهار عضو شورای نگهبان از جمله احمد جنتی دبیر 
و عباسعلی کدخدایی سخن گوی آن  را به اتهام »ممانعت از 
برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه« در فهرست تحریم های 

خود قرار داده است.
بنا بر اعالم مسئوالن جمهوری اسالمی 5۷ میلیون و 
918 هزار و 159 نفر از شهروندان واجد شرایط رای دادن 

در این انتخابات به شمار می آیند.

برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ی مجلس ایران در سایه ی تحریم و کرونا

بیش از 3.۷ میلیون سوری است.
پست های  به  اسد  بشار  نیروهای  حمالت  همچنین  جاری  ماه  اوایل 
دیدبانی ترکیه در ادلب، به کشته شدن 12 سرباز ترک انجامید. وزارت دفاع 
ترکیه می گوید به تالفی این رخداد حمالت سنگینی را به ده ها موضع نیروهای 

بشار اسد انجام داده و ده ها نفر را نیز کشته است.
این  از کشته شدن دو سرباز  ترکیه  پنج شنبه همچنین وزارت دفاع  روز 
کشور و زخمی شدن 5 نفر دیگر در درگیری های ادلب خبر داد و اعالم کرد 
50 هدف از جمله پنج تانک، دو خودرو زرهی و دیگر ادوات نیروهای سوری 

را به تالفی آن مورد حمله قرار داده است.
همزمان روسیه طی بیانیه ای از حمالت نظامی به »تروریست ها« در ادلب 
خبر داده و گفته است این عملیات باعث شد نیروهای بشار اسد با موفقیت 

حمالت شورشیان را دفع کنند.
از ترکیه  ترکیه شورشیان مخالف بشار اسد را »تروریست« می خواند و 

می خواهد حمایت از آنها را متوقف کند.
با  را  کرد که شورشیان  متهم  را  ترکیه  پنج شنبه  نیز  دفاع روسیه  وزارت 

تسلیحات سنگین مجهز می کند.

آغاز  از  حوت  اول  پنج شنبه  روز  ترکیه  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
حمالت ارتش ترکیه و شورشیان به نیروهای بشار اسد خبر داد.

به نقل از رادیو فردا، روز گذشته رجب طیب اردوغان رییس جمهوری 
آغاز  می تواند  لحظه  در هر  ارتش سوریه  علیه  »عملیات  که  بود  کرده  اعالم 

شود«. وی نیروهای اسد را به عقب نشینی از منطقه ادلب فراخواند.
وزارت دفاع ترکیه طی گزارشی که منتشر کرده می گوید نیروهای ترکیه و 
اپوزیسیون در روز پنج شنبه روستای نیرب را که 1۷ روز پیش به کنترل ارتش 

سوریه درآمده بود، بعد از درگیری سنگینی آزاد کرده است.
این روستا در 10 کیلومتری شهر ادلب و شش کیلومتری شهر استراتژیک 

سراقب قرار دارد.
بر اساس توافق سپتامبر 2018 میان ترکیه و روسیه، قرار شد منطقه ادلب، 
به عنوان آخرین پایگاه شورشیان از تنش ها مصون بماند، اما از دسامبر پارسال 
ارتش سوریه با حمایت هوایی جنگنده های روسی پیشروی به ادلب را آغاز 

کرده است.
ترکیه می گوید طی این مدت 1۷00 نفر در ادلب کشته شدند و بیش از 
1.۷ میلیون نفر مجبور به فرار به مرزهای ترکیه شده اند. ترکیه هم اکنون میزبان 

آغاز حمالت ارتش ترکیه به نیروهای بشار اسد



محمدناصر تیموری، 
مسئول دادخواهی و 
ارتباطات دیدبان شفافیت 
افغانستان اما عمده ترین 
مشکل در بهبودنیافتن 
کیفیت خدمات مخابراتی، 
انجام ندادن درست 
مسئولیت های اداره ی اترا 
می داند. به گفته ی او، این 
اداره یک نهاد نظارتی و 
انتظامی است که به دلیل 
عدم استقاللیت روند 
کارش با مشکلی مواجه 
بوده است.

ده ماه پیش، ساعت حدودا 10 قبل ازظهر گروهی از دزدان در بازار 
کارته سخی با هم درگیر می شوند. حسین علی 45 ساله در همان 
نزدیکی مصروف خرید بوده است. در آن هنگام تیر دزدان به خطا یا 
عمد به زانوی پای راست حسین علی اصابت می کند؛ تنها کارگر یک 

خانواده ی ده نفره که در خانه ی اجاره ای زندگی می کند.
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عابر شایگان
دزدان امان ساکنان کارته سخی را بریده اند

ساکنان کارته سخی می گویند که محله شان 
مدت هاست که امنیت ندارد و همیشه در ترس 
و بیم زندگی می کنند. ترسی که رفته رفته حاال 
زبان آن ها را هم گرفته است. آن ها می گویند که 
امنیت خانواده  و حفظ  دزدان  از  ترس  به دلیل 
شکایت  هم  پولیس  به  حتا  اقارب شان  و 
مسأله،  این  پی بردن  با  دزدان  زیرا  نمی توانند، 
هنگام  می زنند.  آسیب  و  شناسایی  را  آن ها 
نمی شود  حاضر  آن ها  از  یک  هیچ  مصاحبه 
گرفتن  اجازه ی  یا  و  بگویند  را  اسم شان  که 
عکس شان را بدهند. همه با نگرانی که در لحن 
منطقه  این  ناامنی  می گویند  نهفته،  نگاه شان  و 
نمی شناسد و کوچه ها  دیگر روز و شب  حاال 
در تصرف دزدان است. فیاض با احتیاط اجازه 
می دهد که فقط از جای زخمش عکس بگیرم. 
متین به شرط شطرنجی کردن صورتش اجازه ی 
نشر عکسش را می دهد. اما لحظه ای بعد دنبالم 
عکسش  نشر  از  دزدان  بیم  به دلیل  و  می آید 

پشیمان می شود.
ده ماه پیش، ساعت حدودا 10 قبل ازظهر 
هم  با  کارته سخی  بازار  در  دزدان  از  گروهی 

درگیر می شوند. حسین علی 45 ساله در همان 
آن  در  است.  بوده  خرید  مصروف  نزدیکی 
هنگام تیر دزدان به خطا یا عمد به زانوی پای 
کارگر  تنها  می کند؛  اصابت  حسین علی  راست 
اجاره ای  خانه ی  در  که  ده نفره  خانواده ی  یک 
بیکار  او  که  است  ماه  ده  زندگی می کند. حاال 
است و داکتران گفته اند که کاسه ی زانویش از 
کارافتاده و دیگر نمی تواند کار کند. حسین علی 
فلج و چهار  پدر  مریض،  و  پیر  مادر  که حاال 
روی  هستند،  سال   15 زیر  همه  که  فرزندش 
چه  زندگی اش  با  که  نمی داند  مانده،  دستش 
پولیس  نمی توانم.  »از ترس شکایت هم  بکند: 
آمد و اظهاراتم را گرفت و گفت که ما رسیدگی 
ما  از  که هیچ خبری  است  ماه  ده  اما  می کنیم. 
نگرفته است. هیچ کاری نکرد. و ما همین طور 

بی سرنوشت مانده ایم. آینده ام خراب شد.«
نمانده  باقی  برایش  امیدی  دیگر  هرچند 
و  او  دست  که  می خواهد  دولت  از  بازهم  اما 
خانواده اش را بگیرد: »حاال که زندگی ام خراب 
کند.  کمک  من  به  می خواهم  دولت  از  شده، 
این طور  که  نیستم  من  تنها  بگیرد.  را  امنیت 

شده ام، بیش تر آدم های کارگر و فقیر و بیچاره 
قربانی این دزدها می شوند.«

می گویند  فقیرنشین  محله ی  این  ساکنان 
چندین سال است که کارته سخی امنیت ندارد. 
به  نمی شناسد.  سال  و  فصل  و  روز  که  ناامنی 
اهالی منطقه شبانه در  همین خاطر چند مدتی 
ساکنان  از  یکی  می کرده اند.  نگهبانی  کوچه ها 
هم  سالح  »حتا  می گوید:  محله  این  قدیمی 
می کردیم.  نگهبانی  دنده  و  چوب  با  نداشتیم. 
یک روز آمر حوزه آمد و با خشم گفت که ما 
نیروی کافی برای تأمین امنیت داریم، شما چرا 
این کار را می کنید. ما گفتیم که از شما خیری 
ندیده ایم مجبور به انجام این کار شده ایم. چند 
بود  آرام  منطقه  و  می آمد  پولیس  گشت  روز 
شده  زیاد  ناامنی  و  دزدها  دوباره  حاال  ولی 

است.«
هیچ  شام   5 ساعت  از  بعد  که  گفت  او 
خانه اش  از  باشد  مجبور  هم  قدر  هر  کسی 
به  رو  دزدان  دلیل  به همین  و  نمی شود  بیرون 

سرقت روزانه آورده اند. 
پولیس کابل می گوید که برای تأمین امنیت 
منطقه ی کارته سخی تالش زیادی کرده و قبال 
کرده  بازداشت  جرم  اتهام  به  را  زیادی  شمار 
سارقان  سه نفره ی  گروه  یک  جمله  از  است. 
مسلح را از نزدیکی »گردنه ی کارته سخی« که 

در سرقت منازل دست داشته اند. 
پولیس  سخن گوی  فرامرز،  فردوس 
نواحی  امنیت  تأمین  برای  که  می گوید  کابل 
از 4 صبح  پولیس  کابل گشت های  آسیب پذیر 
تا 10 قبل ازظهر و از 4 عصر تا 10 شب حضور 
»اهالی  گفت:  سخی  کارته  اهالی  به  او  دارند. 
شاهد  به زودی  که  باشند  مطمئن  منطقه  این 

تغییرات مثبت خواهند بود.« 
دیگر  بار  که  ساکنان محل تصمیم گرفتند 
مسأله ی ناامنی را به پولیس گزارش دهند و در 
صورتی که اوضاع بهتر نشود، خود برای خرید 
پولیس  کنند.  اقدام  کوچه ها  نگهبانی  و  سالح 
خودسرانه  اقدام  به جای  که  می گوید  اما  کابل 
الزم  همکاری  پولیس  با  امنیت،  تأمین  برای 
بکنند، زیرا تأمین امنیت وظیفه پولیس است نه 
مردم. فردوس فرامرز می گوید که در کابل جرم 
محیطی صورت می گیرد و به همین دلیل نقش 
موفقیت  در  شناسایی  آن ها  در  محل  ساکنان 

پولیس مهم است.
یک  اهل  همه  متین  و  فیاض  حسین علی، 
که  افرادی  تعداد  است.  سخی  کارته  کوچه ی 
اندازه ی  به  می تواند  می شوند،  دزدان  قربانی 
فیاض  باشد.  زیاد  محله  این  کوچه های  شمار 
شفاخانه  در  که  روزی  و  شب  یک  می گوید 
از  همه  که  آوردند  آن جا  را  نفر  چندین  بوده، 
کارته سخی بودند و توسط دزدان زخمی شده 

بودند. 

یک شبنه، ساعت 3 بعدازظهر. اهالی کارته 
سخی جلو خانه فیاض 24 ساله گرد آمده اند. 
همه عصبانی و نگرانند. نگران امنیت محله شان 
متفق القول  همه  پولیس.  ضعف  از  ناراحت  و 
می گویند که پولیس نه خود امنیت شان را تأمین 
می کند و نه اجازه می دهد که ساکنان محل این 

کار را انجام دهند. 
دزدان  توسط  که  هم محله شان  آخرین 
آسیب دیده، جوانی به اسم فیاض است. دزدان 
مسلح، نوک خنجرشان را روز جمعه در گردن 
فیاض فرو کرده اند. آن هم در کوچه ی مزدحم 
نزدیک خانه اش، جلو چشم عابران و دکانداران 
دزدان  آن که  از  بعد  روز  دو  درست  محل. 
و  تصویربردار  شقیقه ی  روی  را  تفنگچه شان 
و  گذاشتند  روز  اطالعات  روزنامه  خبرنگار 
هنگام  را  آنان  همراه  گوشی های  و  کار  لوازم 
تهیه ی گزارش با خود بردند و همان طوری که 
آهسته و با خیال راحت از محله دور می شدند، 
مردم محل را تهدید کردند که کسی دنبال شان 

نکند.
فیاض ساکن کارته سخی، ساعت 2 بعد از 
ظهر روز جمعه همراه با پسر مامایش از خانه 
بیرون می شوند و وقتی از سراشیب کوچه پایین 
می روند، سه دزد با سالح گرم و سرد، دورشان 
می کند،  مقاومت  فیاض  وقتی  می زنند.  حلقه 
یکی از دزدان با چاقو به او حمله می کند: »سه 
نفر بودند. یکی تفنگچه داشت و یکی چاقو و 
یکی اش به احتمال زیاد دست خالی بود. من با 

پسر مامایم بودم. دو تایش او را گرفتند و یکش 
با من درگیر شد. گوشی و پول پسر مامایم را 
با چاقو زد.  گرفتند. وقتی من درگیر شدم مرا 
بعد فرار کردم تا از مردم کمک بخواهم. کسی 
کمک هم نکرد. بعد به دلیل خون ریزی شدید با 

تاکسی به شفاخانه ی علی آباد رفتیم.«
این  شفاخانه  محافظان  می گوید  فیاض 
اتفاق را به پولیس خبر می دهند و پولیس هم 
طبق معمول اظهارات او را می گیرد و وعده ی 

پی گیری می دهد. 
دزدی  ماجرای  از  پیش  هفته  یک  دقیق 
کمره و لوازم کار خبرنگاران روزنامه اطالعات 
مسلح  دزدان  تور  در  ساله   1۷ متین  روز، 
می افتد. او ساعت 11 قبل ازظهر روز چهارشنبه 
)1۷ دلو( وقتی برای خرید گاز از خانه بیرون 
که  مسلح  نفر  دو  برگشت،  راه  در  می شود، 
را  راهش  بودند،  پوشانده  را  صورت شان 
می گیرند: »یکی شان تفنگچه اش را کنار گوشم 
گرفت و یکی دیگرش مرا بررسی بدنی کرد و 
مرا زدند و  را گرفتند و  پولم  گوشی همراه و 

خودشان رفتند.«
چنگال  از  وقتی  فیاض  مثل  هم  متین 
پولیس  به  را  اتفاق  این  می شود،  رها  سارقان 
اعتماد  پولیس  به  دیگر  زیرا  نمی دهد؛  گزارش 
چنین  با  مردم  وقتی  می گوید  متین  ندارند. 
خبر  پولیس  به  و  می شوند  مواجه  مواردی 
می دهند، آن ها به طور »نمادین« به محل رویداد 

می آیند و دیگر هیچ کاری نمی کنند. 
حسین علی، فیاض و متین همه اهل این کوچه ی کارته سخی است که با دزدان مواجه شده اند

آرشیف


