
شمشیر دست شماست
به مناسبت  دیروز  رییس جمهور 
در  و  کشور  استقالل  سال روز  صدمین 
این روز  از  گرامی داشت  مراسم رسمی 
از مردم خواست که شمشیرها را از نیام 
کنند.  مبارزه  تروریزم  علیه  و  برکشند 
شهروندان  از  بیانیه ای  در  رییس جمهور 
کشور خواست که علیه »افکار داعشی« 
مقابله کنند و از موجودیت این افکار در 
قریه، ناحیه، کار و اداره ی شان به هدف 
مقابله با آن به ارگان های امنیتی و کشفی 
منطقی  خواست  این  دهند.  گزارش 
در  مردم  همکاری  این که  به دلیل  است، 
انکارناپذیر  ضرورت  یک  امنیت  تأمین 
نیست.  این  مسأله  تمام  اما  است؛ 
همکاری مردم یک مرحله بعد از اراده ی 
با  مبارزه  و  امنیت  تأمین  در  حکومت 
اصلی  دلیل  متاسفانه  است.  تروریزم 
کوتاهی  افغانستان  امروز  ناامنی های 
حکومت در امر مبارزه با تروریزم است. 
امر  یک  وضعیت  این  در  مردم  نقش 
فرعی است. از این رو، درست این است 
که رییس جمهور این خواست را اول به 
حواله  حکومتش  امنیتی  دستگاه  آدرس 
امنیت  تأمین  در  حکومت  ناکامی  کند. 
رییس جمهور  این سخنان  است.  روشن 
یک روز پس از حمله ی مرگ بار در یک 

محفل عروسی و...

غنی: 

پاکستان در روند صلح افغانستان 
همکاری نمی کند

فیفا و اعالم نامزدهای 
بهترین گل سال

جایزه  نامزدهای  دیروز  فیفا 
پوشکاش را اعالم کرد و مسی بار 

دیگر در این فهرست دیده...

کلوپ: 
خدا را شکر که این 
سه مهاجم را دارم

یورگن کلوپ سرمربی لیورپول 
مهاجمش صالح،  سه  از  تمجید  با 

فیرمینو و سادیو مانه...

ترمپ: کاهش 
فروش نفت ایران 

بیش  از انتظار ماست
ترمپ  دونالد  روز:  اطالعات 
می گوید فشار تحریم های نفتی بر 

ایران بیش تر از انتظار امریکا...

امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
در والیت ننگرهار می گویند که در 

نتیجه ی پنج انفجار ماین...

چندین انفجار پی هم 
در ننگرهار ۵۲ زخمی 

بر جای گذاشت

به گونه ی  که  بود  قرار  کشور  استقالل  سالروز  صدمین 
ویژه جشن گرفته شود. از حدود شش ماه به این سو برای 
بود.  ترتیبات ویژه در نظر گرفته شده  این جشن  برگزاری 
تمام آمادگی ها برای برگزاری یک جشن باشکوه گرفته شده 
بود که در شب 26 اسد، حمله ی انتحاری مرگباری در سالن 
به  را  کشور  کابل شهروندان  ناحیه ششم شهر  در  عروسی 
و  کودکان  به شمول  آن حمله  در  برد.  فرو  سنگینی  شوک 
زنان 63 نفر کشته و نزدیک به 200 نفر دیگر زخمی شدند. 
به دنبال این  رویداد، رییس جمهور غنی جشن استقالل را به 
تأخیر انداخت و در روز 28 اسد تنها به سخنرانی کوتاه در 
این سخنرانی اش  در  غنی  آقای  کرد.  بسنده  داراالمان  قصر 
قربانی های  به  احترام  به خاطر  افغانستان  گفت که حکومت 
این حمله ی تروریستی بزرگداشت ویژه از صدمین سالگرد 

استقالل کشور را به تعویق انداخته است. 
رییس جمهور چه گفت؟

آقای غنی تأکید کرد که تروریستان را ریشه کن می کند و 
حامیان آنان را به گلیم غم می نشاند: »انتقام قتل شهروندان و 

هر قطره ی خون مردم بی گناه از...

این که  بر  مبنی  ترمپ  دونالد  اعالمیه های  و  اظهارات 
راه  سد  اصلی  مانع  شود،  خارج  افغانستان  از  می خواهد 
متحده  ایاالت  جنگ  به  پایان دادن  برای  دولتش  تالش های 
او  که  است  کرده  تأکید  بارها  ترمپ  است.  افغانستان  در 
ساله ی   18 جنگ  از  را  امریکایی  نیروهای  تمام  می خواهد 
از  پس  جمعه  روز  او  که  موضوعی  کند؛  بیرون  افغانستان 
مالقات و گزارش دهی مشاورانش به وی درباره ی وضعیت 

مذاکرات صلح با طالبان، دوباره مطرح کرد.
ایاالت متحده  اما به گفته ی چندین مقام فعلی و سابق 
هستند،  رایزنی ها  و  بحث ها  این  جریان  در  نزدیک  از  که 
اظهارات عمومی و درز سخنان پشت پرده ی ترمپ درباره ی 
و  موضع  کشور،  این  در  متحده  ایاالت  جنگ  و  افغانستان 
جایگاه مذاکره کنندگان امریکایی را در میز مذاکره با طالبان 
به  اقداماتش  و  اظهارات  با  پیوسته  او  است.  تضعیف کرده 
طالبان نشان داده که او به شدت خواهان یک معامله و توافق 

است.
برای  دارد  ترمپ  ارشد  مذاکره کننده ی  خلیل زاد،  زلمی 

نهمین دور گفت وگو با طالبان آماده می شود...

شنبه شب که نوازندگان ساز زندگی نو میرویس و خانم 
حضرتی را می نواختند، بیش تر جوانان اهالی میرزا عبدالقادر 
و افشار دور آن ها حلقه زده بودند و با دست زدن های موزون 
و هلهله های شاد و سر و کله جنباندن های ریتمیک، مجلس 

را گرم نگهداشته بودند. 
اتاق  در  داماد  و  عروس  خانواده ی  بزرگ ترهای 
بقیه ی  بودند.  پای خطبه ی عقد عزیزان شان نشسته  کناری، 
اشتراک کنندگان عروسی، شبیه حبیب، پسر و پسر برادرش، 
پلو  بودند.  زده  حلقه  غذاخوری  میز  دور  نفر  شش شش 
دم کشیده بود. آشپز و کمک آشپز با دیدن قورمه های لعاب دار، 
بشقاب ها  روی  صافی ای  و  پیشمانی  عرق  بر  دستمالی 
کشیدند. گارسون ها کمربندشان را یک خانه محکم تر بستند. 
و ناگهان صاعقه ی مرگ از میان حلقه ی مطربان و رقاصان 
بلند شد و خون ها روی سقف و کف و دیواره ها شتک زد. 
حبیب که چشم باز کرد، خودش را میان تاریکی گم کرده 
بود. دستانش را که در اطرافش چرخاند، دست کوچکی را 
الی دستانش گرفت و به سمت بیرون دوید و پشت سر هم 

چند نفس کوتاه کشید...

رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
ارشد  مشاوران  با  جلسه   از  پس  روز  دو  امریکا 
است  گفته  افغانستان،  مورد صلح  در  امنیتی خود 
در صورت خروج کامل نظامیان ایاالت متحده از 
در  خود  استخباراتی  به حضور  امریکا  افغانستان، 

این کشور ادامه می دهد.
اسد(  )یک شنبه، 27  قبل  روز  دو  ترمپ  آقای 
در مورد کاهش سربازان امریکایی در افغانستان به 

خبرنگاران توضیح داده است...

حالی  در  کشور  استقالل  صدسالگی  جشن 
افغانستان در وضعیت شکننده  برگزار می شود که 
طالبان  و  امریکا  میان  صلح  مذاکرات  دارد؛  قرار 
در  کنون  تا  افغانستان  دولت  اما  دارد،  جریان 
مذاکراتی که بر سر آینده ی کشور است، اجازه ی 
ریاست جمهوری  انتخابات  است.  نیافته  حضور 
نزدیک است، اما مذاکرات صلح بر آن سایه افکنده 

و احتمال تأخیر یا لغو آن می رود...

از صدمین سال روز استقالل کشور 
چگونـه بزرگداشت شـد؟

ترمپ چگونه تالش های صلح را 
ضربه می زند؟

عروسی با صدای انفجار 
و رقص مردگان

ترمپ: 
با طالبان صلح هم شود، 

استخبارات ما در افغانستان 
می ماند

100 سالگی استقالل افغانستان؛ 
دیدگاه ها چیست 

و دست آوردها کدام اند؟
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غنی: 
پاکستان در روند صلح افغانستان همکاری نمی کند

امنیتـی  مسـئوالن  روز:  اطالعـات 
در  کـه  می گوینـد  ننگرهـار  والیـت  در 
نتیجـه ی پنـج انفجـار ماین جاسازی شـده 
ولسـوالی  و  مرکـز  جالل آبـاد،  شـهر  در 
ایـن والیـت ۵2 نفـر زخمـی  خوگیانـی 

ند. شـده ا
فرماندهـی  سـخن گوی  اتـل،  مبـارز 
روزنامـه  بـه  ننگرهـار  والیـت  پولیـس 
اطالعـات روز گفـت که ایـن انفجارها از 
صبـح تا ظهـر دیروز )دوشـنبه، 28 اسـد( 

رخ داده اسـت.
بـه گفتـه ی او، چهـار انفجـار آن در 

مربوطـات شـهر جالل آبـاد و یـک انفجار 
دیگـر آن در روسـتای »چمتلی« ولسـوالی 

خوگیانـی رخ داده اسـت.
از جمـع ۵2  افـزود کـه  اتـل  آقـای 
زخمـی، ۴7 تـن آنـان در نتیجـه ی وقـوع 
انفجارهـا در شـهر جالل آبـاد و پنـج نفـر 
انفجـار در  نتیجـه ی یـک  نیـز در  دیگـر 

شـده اند. زخمـی  خوگیانـی  ولسـوالی 
از سـویی هـم آقـای اتل عـالوه کرد 
کـه از صبـح تـا عصر دیـروز پنـج انفجار 
دیگـر ناشـی از بمب هـای صوتـی نیز در 
شـهر جالل آبـاد رخ داده کـه تلفاتـی بـه 

همراه نداشـته اسـت.
کنـون  تـا  گروهـی  یـا  و  شـخص 
عهـده  بـه  را  انفجارهـا  ایـن  مسـئولیت 
نگرفتـه اسـت، ولـی در این والیـت ناامن 
در شـرق کشـور بیشـتر گروه هـای طالبان 

فعال انـد. داعـش  و 
)دوشـنبه(  دیـروز  هـم،  سـویی  از 
مراسـم بزرگ داشـت از صدمیـن سـالگرد 
نیـز  لغمـان  در والیـت  اسـتقالل کشـور 
هـدف اصابـت یـک فیـر مرمـی موشـک 

قـرار گرفتـه اسـت.
سـخن گوی  افغان یـار،  شـفیع اهلل 

بـه  لغمـان  والیـت  پولیـس  فرماندهـی 
روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه ایـن 
رویـداد در پایـان مراسـم رخ داده کـه در 
یـک  به شـمول  غیرنظامـی  شـش  نتیجـه 

شـده اند. زخمـی  کـودک 
مسـئولیت ایـن رویـداد را نیز کسـی 

بـه عهـده نگرفته اسـت.
دیـروز  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
صدمیـن  از  گرامی داشـت  به مناسـبت 
سـالگرد اسـترداد اسـتقالل افغانسـتان در 
امنیتـی  ویـژه ی  تدابیـر  کشـور  سراسـر 

بـود. شـده  گرفتـه  روی دسـت 

ترمپ: 
با طالبان صلح هم شود، استخبارات ما در افغانستان می ماند

ترمـپ،  دونالـد  روز:  اطالعـات 
رییس جمهـوری امریـکا دو روز پـس از 
جلسـه  بـا مشـاوران ارشـد امنیتـی خـود 
در مـورد صلـح افغانسـتان، گفتـه اسـت 
در صـورت خـروج کامل نظامیـان ایاالت 
متحـده از افغانسـتان، امریـکا بـه حضـور 
اسـتخباراتی خـود در ایـن کشـور ادامـه 

می دهـد.
آقـای ترمـپ دو روز قبل )یک شـنبه، 
سـربازان  کاهـش  مـورد  در  اسـد(   27
خبرنـگاران  بـه  افغانسـتان  در  امریکایـی 
توضیـح داده اسـت. او گفتـه اسـت کـه 
تعـداد ایـن سـربازان را تا سـطح 13 هزار 
کاهـش داده و کمـی بیش تـر از ایـن نیـز 

کاهـش خواهنـد داد.
رییس جمهـور ترمـپ در عیـن حـال 
گفته اسـت که پـس از کاهش سـربازانش 
گرفـت  تصمیـم خواهنـد  افغانسـتان،  در 
کـه به حضـور نظامـی  در افغانسـتان ادامه 

خواهنـد داد یـا خیر؟ 
آقـای ترمـپ همچنـان تأکیـد کـرده 
کامـل  خـروج  صـورت  در  کـه  اسـت 
نظامیـان امریکایـی از افغانسـتان، حضـور 
اسـتخباراتی کشـورش در افغانسـتان ادامه 
خواهـد داشـت. او دلیـل ایـن حضـور را 
علیـه  بالقـوه  تهدید هـای  از  جلوگیـری 
امریـکا و متحدانـش عنـوان کـرده اسـت.
از سـویی هـم رییس جمهـور ترمـپ 

صلـح  گفت وگوهـای  در  پیشـرفت  از 
بـا  مذاکـرات  از  و  داده  خبـر  افغانسـتان 
گـروه طالبـان و دولت افغانسـتان نیز ابراز 

رضایـت کـرده اسـت.
ترمـپ بـه خبرنـگاران گفتـه اسـت: 
»گفت و گوهـای خوبـی بـا طالبـان داریـم. 
بـا دولـت افغانسـتان هـم گفت و گوهـای 

خوبـی داریـم.«
آقـای ترمـپ در حالـی بـه حضـور 
در  افغانسـتان  در  کشـورش  اسـتخباراتی 
صـورت خـروج نظامیانـش از این کشـور 
لیندسـی  اخیـرا  کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد 
گراهـام، یک سـناتور امریکایـی از امضای 
یـک توافـق بـد بـا طالبـان هشـدار داده 

. ست ا
او بـه دونالـد ترمپ و تیمش هشـدار 
مانـع  کـه  توافقـی  هـر  کـه  اسـت  داده 
امریکایـی در  نیروهـای  حضـور معنـادار 
افغانسـتان بـرای مبـارزه بـا تروریـزم ـ تا 
هـر زمانـی که نیـاز بـود ـ شـود، در واقع 
توافـق صلـح نـه، بلکـه دسـتورالعمل یک 

فاجعـه  ی دیگـر اسـت.
او گفتـه اسـت: »هـر توافـق صلحـی 
کـه مانع حضـور نیرو هـای ضـد تروریزم 
توافـق  می شـود،  افغانسـتان  در  امریـکا 
صلـح نـه، بلکـه راه را بـرای حملـه باالی 
خـاک امریـکا و منافـع امریکا در سراسـر 

جهـان بـاز می کنـد.«

چندین انفجار پی هم در ننگرهار ۵۲ زخمی بر جای گذاشت

اطالعات روز: رییس جمهور اشـرف غنـی در دیداری 
بـا دینگ شـیجون، نماینـده ی ویژه ی چین برای افغانسـتان 
و پاکسـتان گفتـه اسـت کـه حمایـت پاکسـتان از گـروه 
طالبـان هنـوز هـم ادامـه دارد و کابـل تا کنون شـاهد اقدام 
جـدی اسـالم آباد بـرای کاهـش خشـونت و همـکاری در 

رونـد صلح نبوده اسـت.
در ایـن دیـدار کـه شـام دو روز قبـل )یک شـنبه، 27 
اسـد( در ارگ ریاسـت جمهوری انجـام شـده، آقـای غنـی 
همچنـان گفتـه اسـت در صورتی کـه پاکسـتان از حمایت 
و دادن پنـاه گاه بـه گـروه طالبـان دسـت بـردارد، این گروه 

بیـش از ایـن دوام نخواهـد آورد.
او در عیـن حـال گفتـه اسـت کـه رهبـری حکومـت 
افغانسـتان مذاکـرات با رهبری پاکسـتان را آغـاز کرده و به 
ایـن باورند که پاکسـتان و هیچ کشـور دیگری، افغانسـتان 
آیینـه ی  »طالبـان  او،  گفتـه ی  بـه  نمی خواهنـد.  طالبانـی 

بدبختی انـد«. و  عقب گرایـی 
در اعالمیـه ی ارگ ریاسـت جمهوری بـه نقـل از غنی 
آمده اسـت: »ما برای صلح آماده هسـتیم و صلح براسـاس 
خواسـت مـردم افغانسـتان صـورت خواهـد گرفـت. مـا 
و  می باشـیم  روابـط  عادی سـازی  خواهـان  پاکسـتان  بـا 
امیدواریـم پاکسـتان موضـوع کشـمیر را با پروسـه ی صلح 

مـا ربـط ندهد.«
در  غنـی  رییس جمهـور  سـوی  از  اظهـارات  ایـن 
حالـی مطـرح می شـود که چنـدی قبل سـفیر پاکسـتان در 
واشـنگتن گفتـه بود کـه ممکن اسـت تنش بین اسـالم آباد 
و دهلـی نـو بـر سـر مسـأله ی کشـمیر روی رونـد صلـح 

افغانسـتان نیـز تأثیر بگـذارد.

از سـویی هـم رییس جمهور غنـی در این دیـدار گفته 
اسـت کـه طالبان هنـوز هم به حیـث یک گروه تروریسـتی 
روابـط نزدیـک بـا شـمار زیادی از شـبکه های تروریسـتی 
 )ETIM( در افغانسـتان از جمله جنبش ترکسـتان شـرقی

دارند.
او همچنـان عـالوه کرده اسـت کـه افغانسـتان با چین 
همـکاری تنگاتنـگ امنیتـی داشـته و بـا گروه تروریسـتی 
جنبـش ترکسـتان شـرقی)ETIM( چیـن که تهدیـد برای 

ایـن کشـور اسـت، مبـارزه می کند.
آقـای غنـی خطـاب بـه نماینـده ی ویژه ی چیـن برای 
افغانسـتان و پاکسـتان افـزوده اسـت: »مـا بایـد بـا طالبـان 
منحیـث یـک گروه برخـورد کنیـم و نباید این گـروه را به 
همـان دیـدی ببینیـم کـه به یـک دولت مشـروع نگریسـته 
می  شـود، زیـرا این خـالف اصـول و موازیـن بین  المللی و 

کشـور چین می باشـد.«
در اعالمیـه ی ارگ بـه نقـل از آقـای غنـی آمده اسـت 
کـه طالبـان باالی هیچ یکـی از والیات و نفوس افغانسـتان 
کنتـرل ندارنـد و ادعاهـای این گـروه مبنی بـر این که چند 
درصـد خـاک ایـن کشـور را زیـر تسـلط دارنـد، »دور از 

حقیقت« اسـت.
او همچنـان بـا اشـاره بـه تفاهم نامـه ی »ابتدایـی« کـه 
قـرار اسـت بین امریـکا و طالبان بـه امضا برسـد، نیز گفته 
اسـت کـه ایـن تفاهم نامه زمینـه را برای مذاکرات مسـتقیم 

حکومـت افغانسـتان با طالبـان فراهم خواهـد کرد.
بـه گفتـه ی رییس جمهور، بـا هیچ گروهـی روی نظام 
جمهوری افغانسـتان بحـث نخواهد شـد و »طالبان مجبور 
هسـتند کـه یـک راه حـل سیاسـی را انتخاب کننـد«. آقای 

غنـی تأکیـد کرده اسـت کـه طالبـان هرگـز نمی تواند یک 
نظام بـزرگ را سـقوط دهد.

رییس جمهـور غنـی همچنـان در این دیـدار طالبان را 
عامـل اصلـی تلفـات غیرنظامیان دانسـته و گفته اسـت که 
ادامـه ی حمـالت تروریسـتی ایـن گـروه بزرگ تریـن مانع 
رونـد صلح تلقی شـده و خواسـت مردم را بـرای پیش برد 

مذاکـرات بـا طالبان تضعیـف می کند.
او همچنـان تأکیـد کرده اسـت در صورتی کـه طالبان 
بـه حمـالت تروریستی شـان ادامـه بدهند، راه بـرای صلح 
تنگ تـر خواهـد شـد و »مـردم از مـا خواهند خواسـت که 

در ایـن خصـوص تصمیم شـدیدتر بگیریم«.
در همیـن حال دینگ شـیجون، نماینده ی ویژه ی چین 
بـرای افغانسـتان و پاکسـتان بـا اشـاره به روابـط نزدیک و 
حسـنه میان چین و افغانسـتان، همچنان تأکید کرده اسـت 

که کشـورش از افغانسـتان حمایـت خواهد کرد.
آقـای شـیجون همچنـان ابـراز امیـدواری کرده اسـت  
بـا  افغانسـتان،  مـردم  پذیـرش خواسـت  بـا  طالبـان  کـه 
حکومـت افغانسـتان کـه طـرف اصلـی ایـن گروه اسـت، 
وارد مذاکـرات شـوند. او همچنـان ابـراز امیـدواری کـرده 
اسـت کـه طالبان بـا اعالم آتش بـس، وارد زندگی سیاسـی 

در افغانسـتان شـوند.
نماینـده ی چیـن بـرای افغانسـتان و پاکسـتان افـزوده 
نیـک  به حیـث همسـایه ی  کـه  دارد  آرزو  »چیـن  اسـت: 
افغانسـتان در تحقـق پروسـه ی صلـح نقـش فعـال خود را 
ایفـا کنـد و خواهـان تأمیـن روابـط نزدیـک افغانسـتان و 
پاکسـتان بـوده و حاضـر اسـت در بهبـود روابـط ایـن دو 

کند.« کشـور کمـک 

در فاصلـه ی نزدیـک از محـل حادثه  ایراد 
شـد. رییس جمهـور بـه  یاد داشـته باشـد 
کـه مسـئول تأمیـن امنیـت کشـور و جان 
شـهروندان اسـت. بدون هیچ کم وکاسـتی 
در ایـن حادثـه مقصـر اصلـی حکومـت 

ست. ا
از دومـاه گذشـته طالبـان  در کم تـر 
موفـق شـده اند چندیـن حملـه ی مرگ بار 
را در کابـل و در چنـد والیت دیگر انجام 
دهنـد. در میدان هـای جنـگ نیز سـربازان 
مواجـه  بسـیار  مدیریتـی  مشـکالت  بـا 
هسـتند. بارهـا اتفـاق افتـاده کـه به دلیـل 
امنیتـی  نیروهـای  بـه  کمـک  نرسـیدن 
تلفـات سـنگینی  در خـط مقـدم جنـگ 
در  آمده انـد.  وارد  امنیتـی  نیروهـای  بـه 
چهـار سـال حکومـت وحـدت ملـی ۴۵ 
هـزار سـرباز کشـته شـدند. در سـایه ی 
والیت هـای  ملـی،  وحـدت  حکومـت 
سـوءمدیریت،  به دلیـل  غزنـی  و  قنـدوز 
به دسـت طالبـان سـقوط کـرد. فسـاد در 
پولیـس  به خصـوص  امنیتـی،  نهادهـای 
ملـی، در حدی اسـت که نمی تـوان از آن 
چشـم پوشـید. مجموع این مسـایل نشان 
مبـارزه  امـر  در  حکومـت  کـه  می دهـد 
بـا تروزیـرم موفـق نبـوده اسـت. اکنـون 
طالبـان بـر بخش هـای وسـیعی از خـاک 
افغانسـتان حکم روایـی می کننـد. بنابراین، 
محصـول  کشـور  در  حاکـم  وضعیـت 
سیاسـت و مدیریتـی اسـت کـه از سـوی 
حکومـت بـه اجرا گذاشـته شـده اسـت. 
دیـروز  سـخنان  از  دیگـر  بخـش 
صدمیـن  به مناسـبت  رییس جمهـور 
افغانسـتان  اسـتقالل  اسـترداد  سـالگرد 
گفـت:  غنـی  اسـت.  توجـه  قابـل  نیـز 
»تروریسـتان را ریشـه کن و حامیان شـان 
را بـه گلیـم غـم می نشـانیم.« آقـای غنـی 
تأکیـد کـرد کـه انتقـام »قتـل شـهروندان 
و هـر قطـره ی خـون مـردم بی گنـاه« از 
ایـن  شـد.  خواهـد  گرفتـه  تروریسـتان 
هـر  نیسـت.  حکومـت  وعـده ی  اولیـن 
بـاری کـه فاجعـه در افغانسـتان رخ داده، 
حکومـت و به صـورت رییس جمهـور بـه 
مـردم وعـده ی انتقـام داده اسـت: بـرای 
نمونـه در حمـالت انتحاری بـر تظاهرات 
جنبـش روشـنایی؛ مسـجد امام زمـان در 
کابـل؛ حملـه بـر مقـر فرماندهـی پولیس 
به شـمول  کشـته   ۴2 بـا  پکتیـا  والیـت 
فرمانـده آن؛ حملـه بـر پایگاه هـای امنیتی 
در  نظامـی  پایـگاه  نابـودی  غزنـی؛  در 
قندهـار بـا ۴۹ سـرباز کشـته؛ حملـه بـر 
نفـر  بـا 18  کابـل  امنیتـی  حـوزه ششـم 
کشـته و 1۴۵ زخمـی؛ حمله بـر چهار راه 
زنبـق و چندیـن حملـه ی مرگ بـار دیگر. 
داده نشـد  آگاهـی  بـه مـردم  هیچ گاهـی 
کـه انتقـام خـون صدهـا شـهروند کجا و 
چگونـه گرفته شـد. به جـای آن حکومت 
در چنـد ماه گذشـته صدهـا زندانی طالب 

را از بنـد رهـا کردنـد. 
شمشـیر  کـه  اسـت  ایـن  مـا  نظـر 
مـردم.  نـه  اسـت  حکومـت  به دسـت 
وعده هـای  و  محـض  محکومیـت 
امنیـت  تأمیـن  بـه  کمکـی  غیرعملـی، 
کـه  بـود  ایـن  مـردم  انتظـار  نمی کنـد. 
رییس جمهـور امـروز مقام هـای بلندپایـه 
وظیفـه  از  ناکامـی  به دلیـل  را  امنیتـی 
حملـه  ی  دسـتور  می کـرد.  سـبک دوش 
دشـمنان  علیـه  بـر  را  و گسـترده  قاطـع 

مـی داد. افغانسـتان  مـردم 
مـردم همـواره در تأمیـن امنیـت بـا 
حکومـت همـکار بوده انـد. اکتفـا بـه این 
از  چشم پوشـی  و  فرافکنـی  خواسـت 
ناکامـی و کوتاهـی دسـتگاه امنیتی اسـت. 
بایـد  رییس جمهـور  نشـده.  دیـر  هنـوز 
کار  از  را  امنیتـی  ارشـد  مسـئوالن  فـورا 
سـبک دوش کنـد. بـا ناکامی هـای پی هـم 
دلیـل بـر ادامـه ی کار ایـن افـراد وجـود 
نـدارد. سیاسـت ملتمسـانه حکومـت در 
تغییـر کنـد. توقـف  بایـد  برابـر دشـمن 
رهایـی زندانیـان طالـب خواسـت مـردم 
می گوییـم  کـه  این روسـت  از  اسـت. 

شمشـیر دسـت شـما اسـت.

کمیسیون  روز:  اطالعات 
اعالم  کشور  انتخابات  مستقل 
زنان  عکس  گرفتن  که  کرد 
توسط دستگاه های بیومتریک در 
روز انتخابات را اجباری بوده و 
یکی از شرایط رأی دهی خواهد 

بود.
از  ابراهیمی،  عبدالعزیز 
مستقل  کمیسیون  سخن گویان 
 28 )دوشنبه،  دیروز  انتخابات 
روز  اطالعات  روزنامه  به  اسد( 
به منظور  تصمیم  این  که  گفت 

بیش تر  هرچه  شفافیت  ایجاد 
از آرای خیالی که  و جلوگیری 
پیش از این به نام خانم ها استفاده 

می شد، گرفته شده است.
همچنان  ابراهیمی  آقای 
گرفتن  این  از  پیش  که  گفت 
دستگاه های  توسط  زنان  عکس 
انتخابات  روز  در  بیومتریک 
اختیاری بود اما پس از این یکی 
بود  رأی دهی خواهد  از شرایط 
و در صورتی که کسی نخواهد 
حق  از  شود،  گرفته  عکس اش 

رأی دهی محروم خواهد شد.
این  هم  سویی  از 
مستقل  کمیسیون  سخن گوی 
انتخابات گفت که در حدود 11 
میلیون اوراق رأی دهی از خارج 
به کابل رسیده است. او گفت که 
آمار  از  بیش تر  چیزی  رقم  این 
که  است  واقعی  رأی دهندگان 
چاپ  اضافه  احتیاطی  به گونه ی 

شده است.
براساس معلومات کمیسیون 
و  میلیون  نُه  انتخابات،  مستقل 

رأی دهنده   7۴۵ و  هزار    66۵
نزد این کمیسیون به ثبت رسده 
است که از این میان سه میلیون 
و 33۴ هزار و 230 نفرشان زنان 
و  هزار   331 و  میلیون  شش  و 

۵3۴ نفر دیگر مردان هستند.
پنج  مجموع  در  همچنان 
هزار و 337 مرکز رأی دهی در 
که  است  فعال  کشور  سراسر 
محل   ۵86 و  هزار   2۹ شامل 
از مجموع 2۹ هزار و  می شود. 
۵86 محل رأی دهی، 11 هزار و 

11۹ محل آن زنانه و 18 هزار و 
۴67 محل دیگر آن مردانه است.
است  حالی  در  این 
روز  چهل  تا  است  قرار  که 
انتخابات  میزان(  )ششم  دیگر 

ریاست جمهوری برگزار شود. 
کرسی  به  رسیدن  برای 
نفر   18 ریاست جمهوری، 
اشرف  رییس جمهور  به شمول 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی 
نامزد  را  خود  کشور  اجرایی 

کرده اند.

کمیسیون انتخابات: 
گرفتن عکس زنان توسط دستگاه های بیومتریک در روز انتخابات اجباری است
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برهان الدین ربانی، طالبان، حامد کرزی و محمداشرف غنی.
به گفته ی صاحب نظران، افغانستان 100 سال اخیر را در کشمکش داخلی 
بر سر قدرت و افتادن سیاست مداران آن در دامن قدرت های بزرگ جهانی و 
استقاللیت  از  تنها در دوره ی کوتاهی  و  حتا کشورهای همسایه، سپری کرد 

نسبی برخوردار بود.
به گفته ِی محمود صیقل، نماینده پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد، 
از 100 سال اخیر، شصت سال اول را در صلح نسبی ولی فقر و  افغانستان 
کشورهای  نیابتی«  جنگ های  و  مستقیم  »اشغال  در  را  باقی  و  عقب ماندگی 

بزرگ جهان و منطقه گذراند.
دوم  جهانی  جنگ  در  جهان  آن جایی  که  از  می گوید  موسوی  عسکر 
بود،  برخوردار  نسبی  استقالل  از  دوره  این  در  تنها  افغانستان  بود،  مصروف 
امنیت داخلی محفوظ بود، اقتصاد رشد اندکی داشت و این کشور در  چون 

جهان به لحاظ سیاسی اعتبار پیدا کرد.
مسعود حسینی، استاد تاریخ در دانشگاه هرات می گوید که پس از 1۹1۹ 
کلکانی  حبیب اهلل  و  می شود  شناخته  استقالل  بانی  که  خان  امان اهلل  از  اگر 
به  افغانستان  زمام داران  تمام  بگذریم،  کرد،  حکم روایی  کوتاهی  دوره ی  که 
حمایت یک کشور بیگانه به قدرت رسید که این امر استقالل را در دوره های 

مختلف زیر سوال می برد.
به گفته ی این استاد دانشگاه، محمدنادرخان عمال به کمک، پول و سالح 
انگلیسی ها وارد افغانستان شد و به قدرت تکیه زد. در دوره محمدظاهرشاه، 
محمودخان،  شاه  و  محمدهاشم خان  صدارت  دوره های  در  مخصوصا 
افغانستان اتکای بیش از حد به انگلیس داشت. افغانستان در دوره ی صدارت 
محمدداوود خان متکی به روسیه شد. در دوره ی کمونیستی با تجاوز شوری 
استقالل کامال ساقط شد. مجاهدین چون پشتوانه آن چنانی نداشتند و دخالت 
نیز  ببرند. طالبان  به پیش  نتوانستند حکومت داری را  بود،  نیز پررنگ  بیرونی 
مشخص است که از کدام آدرس وارد افغانستان شدند. نظام پسا طالبانی که 

نیز مشخص است.
علی امیری هرچند معتقد است که افغانستان در این صدسال مستقل بوده، 
اخیر در  افغانستان در صدسال  اما در صفحه ی فیس بوک خود می نویسد که 
بن بست بوده است: »تأسیس دولت به عنوان یک نهاد عقالنی-حقوقی چیزی 
است و داشتن حق رسمی روابط خارجی چیزی دیگر. صدسال استقالل سبب 
نشد که نخبگان سیاسی افغانستان بن بست ایجاد دولت را بشکند. ... اما اگر 
صدسال استقالل در ضمن ما را به صدسال بن بست متوجه نسازد، افق آینده 
تاریک خواهد بود. اگر پس از یک صدسال بن بست بتوانیم به بن بست دولت 
و  اجتماعی  که ظرفیت  وقتی  بود.  ما خواهد  استقالل  این سرآغاز  بیندیشیم، 
صد  ندارد،  وجود  دولت(  )تأسیس  عقالنی-حقوقی  تعهد  یک  برای  انسانی 
سالگی جشن استقالل می تواند صدسال بن بست و در جازدن نیز معنا داشته 
باشد. راستی اگر به لطف جهالت جبلی شده ی ما نبود، باز هم می توانستیم از 

این صدسالگی تجلیل کنیم؟!«
عزیز رفیعی می گوید که هرچند افغانستان از نظر سیاسی و جغرافیایی در 
زمان امان اهلل به یک استقاللیت ارضی و سیاسی رسید، اما این استقالل یکی دو 
سال بعدتر شدیدا زیر سوال رفت و امان اهلل خود دوباره برای دریافت کمک، 
به انگلیسی ها رجوع کرد و خواستار کمک های گسترده در مسایل اجتماعی، 
کل  به صورت  دوباره،  وابستگی  »این  شد:  سیاسی  حتا  و  فرهنگی  اقتصادی، 
استقالل اولی را زیر سوال برد. امان اهلل و مردم در آن زمان چیزی را که خوب 
درک کرده بود شعار زمان بود که یعنی در مورد شعار زمان و استقالل خوب 
عمل کرد، اما در مورد این که پس از آزادی چه  چیزی را ما باید انجام دهیم، 

متأسفانه هیچ فکری نشد.«
استقالل صد ساله چه ثمری برای شهروندان داشته؟

آن،  جدید  مفهوم  به  استقالل  شاخصه های  از  کارشناسان،  گفته ی  به 
برای  خوب  اثرات  نتیجه ی  اجتماعی،  خدمات  به  مردم  دست رسی  باالرفتن 
شهروندان، امنیت داخلی، حفظ تمامیت ارضی، رشد اقتصادی، عدم وابستگی 
تام و تمام و ... است، اما از استقالل افغانستان که امروز به آن افتخار می شود 
قابل  اثر  افغانستان  شهروندان  برای  می شود،  گرفته  جشن  آن  صدسالگی  و 

مالحظه ای در پی نداشته است.
مورد حکم  این  در  که  است  مشکل  خیلی  هرچند  می گوید  رفعی  عزیز 
شود، اما آنچه واضح است این که افغانستان پس از استقالل همچنان اسیر بوده 
کشورهای  اسیر  بلکه  کالن،  استعمارهای  تنها  نه  اسیر  نیز  حاضر  حال  در  و 

همسایه نیز است.

افغانستان  که  می شود  برگزار  در حالی  استقالل کشور  جشن صدسالگی 
طالبان جریان  و  امریکا  میان  مذاکرات صلح  دارد؛  قرار  در وضعیت شکننده 
کشور  آینده ی  سر  بر  که  مذاکراتی  در  کنون  تا  افغانستان  دولت  اما  دارد، 
نزدیک است،  انتخابات ریاست جمهوری  نیافته است.  است، اجازه ی حضور 
می رود.  آن  لغو  یا  تأخیر  احتمال  و  افکنده  سایه  آن  بر  صلح  مذاکرات  اما 
در وضعیت  که  دارند  باور  و  می دانند  انتخابات  بر  مقدم  را  بسیاری ها صلح 
با  شهروندان  از  بسیاری  می برد.  بحران  به  را  افغانستان  انتخابات  کنونی 
هراس  مذاکرات  این  نتیجه ی  از  و  می کنند  دنبال  را  صلح  مذاکرات  نگرانی 
دارند که مبادا از درون آن چیزی برآید که یا امارت اسالمی طالبان باشد یا 
وخیم  به شدت  امنیتی  وضعیت  شود.  قربانی  پسین  سال   18 دست آوردهای 
است؛ دو روز پیش از جشن استقالل، 63 تن در حمله ی انتحاری در محفل 
عروسی در کابل کشته شدند؛ گروه طالبان سال به سال به وسعت قلمروشان 
دارد.  قرار  این گروه  کنترل  افغانستان در  تقریبا نصف خاک  اکنون  افزوده و 
فقر رو به رشد بوده و تا جایی که آمارهای رسمی نشان می دهد، در دو سال 
افغانستان  می کنند.  زندگی  فقر  زیر خط  کشور  نصف جمعیت  از  بیش  اخیر 
به خاطر تأمین بودجه ی دولت شدیدا وابسته به کمک های خارجی است و اگر 
چند ماه این کمک ها قطع شود، معلوم نیست کشور به چه سرنوشتی روبه رو 
و  فشار  با  و  اساسی  قانون  برخالف  نیز  افغانستان  فعلی  دولت  شد.  خواهد 
ایاالت متحده امریکا ایجاد شده که بسیاری ها آن را نامشروع و حتا  اراده ی 

دست نشانده می خوانند.
آنچه  که روایت شده/ می شود شاه امان اهلل در 28 اسد 12۹8 برابر با 1۹ 
و  تاریخ نویسان  اما  گرفت.  بریتانیا  از  را  افغانستان  استقالل   1۹1۹ اگوست 
صاحب نظران در مورد چگونگی به دست آمدن استقالل افغانستان، سال و ماه 
و روز آن شدیدا اختالف نظر دارند و برخی می گویند چیزی که از آن امروز 
به عنوان استقالل افغانستان یاد می شود، تنها در اختیارگرفتن سیاست خارجی 
افغانستان از بریتانیا توسط شاه امان اهلل بود، نه مانند هند یا کشورهای مشابه 

که از زیر سلطه ی بریتانیا یا امپراطوری دیگر رهایی یابد و مستقل شود.
در چنین وضعیتی که تعریف شد، افغانستان در این روزها جشن ویژه ی 
صدسالگی استقالل را می گذارند. حکومت وحدت ملی جشن ویژه و وسیع به 
مناسب صدمین سالروز استرداد استقالل کشور تدارک داده است که به لحاظ 
بودجه و وسعت جشن، بی پیشینه است. این جشن ویژه و کلیت استقالل با 
توجه به وضعیت نابه سامان فعلی افغانستان و وابستگی شدید کشور به کمک 
مالی و حمایت سیاسی خارجی ها که در تضاد با روحیه ی استقالل است، با 

نقدها و پرسش های جدی روبه رو است.
چون  معناهای  »استقالل«  واژه ی  به  فارسی  زبان  لغت نامه های  در 
»خودمختاری، اداره کشور با اختیار و آزادی بدون مداخله کشورهای بیگانه، 
آزادی داشتن، به آزادی کارکردن، بدون مداخله ی کسی کار خود را اداره کردن، 
وابستگی،  آزادی، ضد  تصمیم گیری،  امور کشور،  اداره ی  در  دولت ها  آزادی 

برداشتن و بلندکردن، بلند برآمدن و ...« داده است.
آنچه که از معنا و مفهوم واژه  استقالل درک می شود و بیش تر کاربرد دارد، 
این است که یک ملت، کشور یا دولت توانایی خودگردانی سیاسی، اقتصادی 

بر  تام  حاکمیت  و  اجتماعی،  و 
امور  اداره ی  و  مردم،  و  سرزمین 
دولتی  یعنی  باشد.  داشته  را  خود 
روابط  برقراری  و  کشور  اداره  در 
عمل  آزادی  دیگر  کشورهای  با 
داشته باشد و بتواند امور کشور را 
خارجی  کشورهای  مداخله  بدون 

مدیریت کند.
در رابطه به استقالل افغانستان 
سال  رژیم های صد  و  دولت ها  در 
جشن  که  فعلی  دولت  و  پسین 
برگزار  را  استقالل  صدسالگی 

شرایط  با  کشوری  می توان  آیا  است.  طرح  قابل  اساسی  پرسش  سه  می کند، 
امروز،  تا  امان اهلل خان  شاه  زمان  از  دانست؟  مستقل  را  افغانستان  ویژگی  و 
این  در  افغانستان  آیا  کرده،  حکم روایی  افغانستان  در  مختلف  رژیم های 
دوره ها واقعا استقالل داشته؟ صد سال استقالل چه نتیجه و ثمری برای مردم 

افغانستان داشته که باید سال رزو استقالل را به گرمی تجلیل کنند؟
از کجا گز کنیم که به استقالل برسیم؟

شماری از تاریخ دانان و صاحب نظران با تحلیل وضعیت فعلی افغانستان 
یک  الزمه ی  که  شاخصه های  و  نیست  مستقل  فعلی  افغانستان  که  می گویند 
کشور مستقل است در افغانستان دیده نمی شود. این صاحب نظران استقالل را 
در جهان امروز یک مفهوم و مقوله ی چند وجهی می دانند که بدون استقالل 

اقتصادی، فرهنگی و نظامی استقالل سیاسی معنا ندارد.
دکتر عسکر موسوی، تاریخ نگار و مردم شناس معتقد است که افغانستان 
مستقل نیست؛ چون توانایی اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... را ندارد: »استقالل 
که  نیستیم  مستقل  نه تنها  نیستیم.  مستقل  اصال  ما  نیست.  شعار  و  غیرت  تنها 
اصال ما به فهم استقالل نرسیده ایم. در زمان امان اهلل خان هم به فهم استقالل 
و  احساسات  و  عواطف  از  خارج  قضایا  این  به  که  زمانی   تا  بودیم.  نرسیده 
این خواب  از  که  زمانی   تا  نشود،  نگاه  ساله  پنج  هزار  تاریخ  به  واهی  افتخار 
بیدار نشدیم و تا زمانی که قبول نکردیم که یک ملت بسیار عقب مانده، وابسته 

و تحقیرشده هستیم، نمی فهمیم که استقالل واقعی چیست.«
این است  آقای موسوی، شاخصه های مستقل بودن یک کشور  به گفته ی 
دفاعی  نظر  از  بیایستد،  خود  پای  روی  و  باشد  مستقل  اقتصادی  نظر  از  که 
توانایی دفاع از خاک خود را داشته باشد، از لحاظ امنیتی آن قدر مطلع باشد 
رقابت های  جهانی،  تولیدات  در  سهمش  می گذرد،  چه  جهان  در  بفهمد  که 

100 سالگی استقالل افغانستان؛ 
عصمت اهلل سروشدیدگاه ها چیست و دست آوردها کدام اند؟

جهانی و بازار اقتصاد، سیاست و فرهنگ مسلم باشد و توانایی تولید فرهنگی 
را داشته باشد: »تولید فرهنگی اگر نداشته باشیم، تولید اقتصادی نداریم؛ اگر 
امنیت  برقراری  و  قوی  ارتش  ایجاد  توانایی  باشیم،  نداشته  اقتصادی  تولید 

خوب را داریم.«
مسعود حسینی، استاد تاریخ در دانشگاه هرات در گفت وگو با اطالعات 
روز می گوید که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، این کشور از استقالل 
الزم که شاخصه ی آن قدرت اراده و اداره ی مملکت باشد، برخوردار نیست: 
است،  استقالل  به نام  مقوله ای  تشکیل دهنده   عناصری که  علمی،  لحاظ  به  »بنا 
در افغانستان فعلی دیده نمی شود. همین قضیه به لحاظ تاریخی پس از سال 
1۹1۹ نیز تعبیر می شود. متأسفانه مقوله ی استقالل مثل خیلی از چیزهای دیگر 
در دست یک عده قرار گرفته و از آن استفاده ی ابزاری می کنند. در مقاطع از 
تاریخ، واقعیت تاریخی نشان می دهد که ما به آن استقالل که باید، نرسیده ایم. 
استقالل آن است که به لحاظ اقتصادی متکی به غیر نباشیم، استقالل آن است 

که ما توان اداره ی سرزمین خود را داشته باشیم.«
آقای حسینی می افزاید که یکی از عناصر استقالل این است که تمامیت 
تمامیت  ندهد  اجازه  که  باشد  مقتدری حاکم  یعنی دولت  ارضی حفظ شود، 
ارضی کشور مورد تجاوز بیگانگان قرار بگیرد، اما حریم هوایی افغانستان در 
کنترل دولت نیست و دولت آگاه نیست که هواپیماهایی امریکایی چه زمانی 

وارد افغانستان و چه زمانی خارج می شود. 
در  شوروی  ارتش  تجاوز  با  که  دارند  باور  کارشناسان  از  شماری 
افغانستان، استقالل نسبی افغانستان عمال ساقط شد و پس از آن تا کنون ادامه 
دوره حضور  مشابه  نیز  را  طالبان  از  دوره ی جدید پس  آقای حسینی  یافت. 
اقتصادی  به کمک  افغانستان متکی  افغانستان می داند و می گوید  شوروی در 
امریکا است و اگر پول امریکا نباشد، حتا چرخ موترهای نیروهای امنیتی نیز 
همین  که  نکنید  »شک  نمی چرخد: 
امروز امریکا هر اراده و خواسته ی 
فعلی  دولت  همین  بر  را  خود 
می تواند تحمیل کند. امریکا هرچه 
که بخواهد صالحیت انجام دادن آن 
را دارد. همین اکنون، امریکا بدون 
افغانستان  فعلی  دولت  به  این که 
وارد  طالبان  با  رفته  بگذارد،  وقعی 
گفت وگو و معامله شده است. اگر 
که  کیست  خلیل زاد  هست،  دولت 
اگر  می کند،  گفت وگو  طالبان  با 
چیست  دولت  است،  خلیل زاد 
پس؟ بدون شک که استقالل وجود ندارد. استقالل آیا واقعًا همین است که 
نداشته  افغانستان خبر  بگیرد و دولت  افغانستان تصمیم  قبال  برود در  امریکا 
برای  و  نیست  مستقلی  دولت  دولت،  این  که  است  معنا  این  به  این  باشد؟ 

امریکایی ها هیچ ارزشی ندارد.« 
پدیده ی  با  که  است  معتقد  سیاسی  مسایل  تحلیل گر  رفیعی،  عزیز 
جهانی شدن، استقالل به مفهوم کالسیک دیگر وجود ندارد و نوع وابستگی های 
را  آن  کالسیک  مفهوم  به  استقالل  از  تعریف  کشورها  غیرمستقیم  و  مستقیم 
زیر سوال می برد. با توجه به تعریف جدید نه تنها افغانستان، بلکه بسیاری از 
کشورهای پیش رفته جهان را نمی توان مستقل دانست، اما وابستگی افغانستان 
زیر  را  آن  استقالل  که  است  همه جانبه  و  شرط  و  قید  بدون  وابستگی  یک 

سوال می برد.
امروز  جهان  در  استقالل  مهم  شاخصه های  از  که  می افزاید  رفیعی  آقای 
آگاهی اجتماعی و فردی و خصوصا دست رسی شهروندان یک کشور و نظام 

به خدمات خوب اجتماعی است. 
اما علی امیری، استاد دانشگاه می گوید از آنجایی  که استقالل یک مسأله 
حقوقی است، افغانستان پس از گرفتن استقالل از بریتانیا در زمان شاه امان اهلل 
تاکنون مستقل بوده است. او برخالف بسیاری از صاحب نظران دیگر می گوید 

که افغانستان حتا در زمان حضور شوروی ها، مستقل بوده است.
وضعیت استقالل از دوره امان اهلل خان تا حاال

در صد سال اخیر به ترتیب این افراد در قالب نظام های شاهی، جمهوری، 
است:  رسیده  قدرت  به  افغانستان  در  اسالمی  جمهوری  و  اسالمی  امارت 
محمد  شاه،  ظاهر  محمد  نادرخان،  محمد  کلکانی،  حبیب اهلل  خان،  امان اهلل 
داوود خان، نور محمد ترکی، حفیظ اهلل امین، ببرک کارمل، صبغت اهلل مجددی، 

به گفته ی کارشناسان، از شاخصه های استقالل به مفهوم جدید آن، 
باالرفتن دست رسی مردم به خدمات اجتماعی، نتیجه ی اثرات 
خوب برای شهروندان، امنیت داخلی، حفظ تمامیت ارضی، رشد 
اقتصادی، عدم وابستگی تام و تمام و ... است، اما از استقالل 
افغانستان که امروز به آن افتخار می شود و صدسالگی آن جشن 
گرفته می شود، برای شهروندان افغانستان اثر قابل مالحظه ای در 

پی نداشته است.
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اظهارات و اعالمیه های دونالد ترمپ مبنی بر این که می خواهد از افغانستان خارج شود، 
مانع اصلی سد راه تالش های دولتش برای پایان دادن به جنگ ایاالت متحده در افغانستان 
است. ترمپ بارها تأکید کرده است که او می خواهد تمام نیروهای امریکایی را از جنگ 
18 ساله ی افغانستان بیرون کند؛ موضوعی که او روز جمعه پس از مالقات و گزارش دهی 

مشاورانش به وی درباره ی وضعیت مذاکرات صلح با طالبان، دوباره مطرح کرد.
اما به گفته ی چندین مقام فعلی و سابق ایاالت متحده که از نزدیک در جریان این بحث ها 
و رایزنی ها هستند، اظهارات عمومی و درز سخنان پشت پرده ی ترمپ درباره ی افغانستان و 
جنگ ایاالت متحده در این کشور، موضع و جایگاه مذاکره کنندگان امریکایی را در میز مذاکره 
با طالبان تضعیف کرده است. او پیوسته با اظهارات و اقداماتش به طالبان نشان داده که او 

به شدت خواهان یک معامله و توافق است.
زلمی خلیل زاد، مذاکره کننده ی ارشد ترمپ دارد برای نهمین دور گفت وگو با طالبان آماده 
می شود. خلیل زاد به دنبال توافقی است که بتواند منجر به بازگرداندن 13 هزار سرباز امریکایی 

مستقر در افغانستان به خانه شود.
»کریستوفر کولندا«، دگروال بازنشسته ی ارتش و کهنه سرباز جنگ افغانستان که به طور 
غیررسمی با نمایندگان طالبان در ارتباط بوده، می گوید که »بی تابی ترمپ برای خروج، عمال 
خلیل زاد را مجبور کرده است تا از موضع پایین مذاکره کند و طالبان را انگیزه دهد که تعلل 
کنند و تقاضاهای سخت تری داشته باشند تا ببینند که آیا می توانند آنچه را که می خواهند مفت 

به دست آورند یا خیر.«
به عنوان مثال درست چند هفته پس از آن که در ماه دسامبر سال گذشته خلیل زاد به عنوان 
فرستاده ی دولت ترمپ برای مصالحه افغانستان انتخاب شد، ترمپ با دستور خروج فوری 
نیمی از سربازان امریکایی از افغانستان مشاورانش را غافل گیر کرد؛ دستوری که بعدا ترمپ 

آن را پس گرفت.
یکی از مقامات پیشین وزارت دفاع ایاالت متحده که در در آن زمان روی مسایل افغانستان 
کار می کرد، می گوید: »تو کسی را به عنوان مذاکره کننده ارشد خود انتخاب می کنی و صالحیت 
می دهی که این جلسات را برگزار کند، اما شش هفته بعد جار می زنی که در بدل هیچ چیز، 

نیمی از آنچه را که طرف مقابلت می خواهد تقدیمش می کنی.«
یک مقام نظامی فعلی که اخیرا ماموریتش را در کابل به پایان رسانده، با اشاره به اظهارات 
ترمپ شش هفته بعد از شروع ماموریت خلیل زاد می گوید: »از این بدتر نمی شد؛ به شدت 
مضر واقع شد. ما کارمان را دو چند کردیم. زیرا طالبان فکر کردند ’شما که به هر حال رفتنی 

هستید، چرا باید مذاکره کنیم؟‘«
این دو مقام و شش نفر دیگر که برای این گزارش مصاحبه  شده اند، به شرط پنهان ماندن 
هویت شان با »پولیتیکو« صحبت کردند زیرا اجازه نداشتند در مورد بحث و رای زنی های 

داخلی در مورد روند صلح یا برنامه خروج نیروها صحبت کنند.
خلیل زاد روز جمعه به ترمپ در مورد پیشرفت مذاکرات گزارش داد. »مایک  پنس« 
معاون ترمپ، »مایک پمپئو« وزیر امور خارجه، »مارک اسپر« وزیر دفاع، جنرال »جوزف 

دانفورد« رییس ستاد مشترک، »جان بولتون« مشاور امنیت ملی و »جینا هاسپل« رییس سازمان 
سیا نیز در این نشست که پشت درهای بسته در پیست گلف ترمپ در »بدمینسترِ« نیوجرسی 

برگزار شد، حضور داشتند.
»هوگان گیدلی«، سخن گوی کاخ سفید در بیانیه ای گفت: »بحث ها روی مذاکرات جاری 
ما و توافق احتمالی با طالبان و حکومت افغانستان متمرکز بود. جلسه بسیار خوب پیش رفت 
و مذاکرات ادامه دارد.« مایک پمپئو در بیانیه جداگانه ای اضافه کرد که »ما به دست یابی به یک 
توافق صلح جامع از جمله کاهش خشونت و آتش بس، اطمینان از تبدیل نشدن دوباره خاک 
افغانستان به بستر تهدید علیه ایاالت متحده و متحدانش و یک پارچه کردن افغان ها برای کار 

در راستای صلح، همچنان متعهد هستیم.«
دو سال پیش در همین استراحت گاه نیوجرسی ترمپ بود که تیم امنیت ملی وی او را 
متقاعد کردند تا اعزام نیروهای اضافی و تشدید حمالت هوایی را به امید مجبورکردن طالبان 
به مذاکره، تایید کند. ترمپ در سخنرانی اش در آگست سال 2017 برای اعالم این تصمیم 
گفت: »غریزه ی اصلی من می گوید خارج شویم و به لحاظ تاریخی من دوست دارم از غرایزم 

پیروی کنم.«
وضعیت کنونی تنش دیرینه بین ترمپ و دستگاه امنیت ملی امریکا بر سر افغانستان را 
نشان می دهد. بیش از دو سال است که مقر ارتش امریکا در کابل با اضطراب منتظر تویت، 
اعالمیه یا دستوری از جانب رییس جمهوری برای توقف استراتژی 2017 هستند؛ استراتژِی 

که ایاالت متحده هدف آن را مجبورکردن طالبان به مذاکره خوانده بود.
بزرگ ترین نگرانی و ترس زمانی به وجود آمد که ترمپ در دسامبر 2018 دستور خروج 
نیروهای نظامی ایاالت متحده از سوریه را صادر کرد که حتی باعث استعفای »جیمز متیس« 
وزیر دفاع وقت شد. ترمپ همچنین اعالم کرد که می خواهد نیمی از سربازان امریکایی را از 

افغانستان خارج کند.
یک مقام پیشین وزارت دفاع درباره تصمیم ترمپ می گوید: »رییس جمهور گفت که 
’بیاید انجامش دهیم‘ ولی کسی برای آن آماده نبود. این تصمیم همه را گیج کرده بود. وزارت 

خارجه ]از پنتاگون[ می پرسید که ’کاهش نیرو دیگر چیست؟‘ و ما پاسخی نداشتیم.«
ترمپ علنا ماندن در افغانستان را زیر سوال برده است. او اوایل ماه جنوری در جریان 
سخنرانی اش در جلسه کابینه که از تلویزیون هم پخش می شد، گفت: »چرا ما در جایی هستیم 

که 6 هزار مایل از ما فاصله دارد؟«
به گفته یک مقام سابق وزارت دفاع، جنجال در کنگره بر سر سوریه و استعفای متیس 
همراه با درخواست های شخصی رهبران سنا از ترمپ برای تجدیدنظر موثر واقع شد. او 
می گوید: »لیندسی گراهام نقش کلیدی و میچ مک کانل نقش چشم گیری ]در متقاعدکردن 

ترمپ[ داشتند.«
»لیندسی گراهام« در یک بیانیه ی عمومی در آن زمان هشدار داد که خروج ناگهانی از 
افغانستان »راه را برای 11 سپتامبر دوم هموار می کند.« یکی دیگر از مقامات سابق وزارت 
دفاع می گوید که جنرال دانفورد نیز به ترمپ توصیه کرد که کاهش نیروها فقط باید همزمان 

با مذاکرات اتفاق بیفتد. او می گوید: »برای ما 
کامال واضح بود که رییس جمهور می خواهد 
توصیه  بهترین  اما  شود،  عملی  تصمیمش 
نظامی این بود که 'استراتژی کار می کند، ما در 
حال شروع گفت وگو هستیم بنابراین هرگونه 
کاهش نیرو باید با پیشرفت فرستاده ویژه در 

مذاکرات با طالبان مرتبط باشد.'«
دفاع  وزارت  کنونی  مقامات  از  یکی 
می گوید که پس از نگرانی ها از تصمیم ترمپ 
میلر«،  »استین  جنرال  زمستان،  جریان  در 
فرمانده نظامیان امریکایی در افغانستان به »گروه 
کوچک« متشکل از افسران امریکایی در مقر 
فرماندهی این نیروها در کابل هدایت داد تا 
برنامه ریزی برای کاهش نیروها را شروع کنند 
تا در صورت دریافت دستوری از کاخ سفید، 
آماده باشند. او می گوید: »این گروه کوچک بود 
و جزء جزء شده بود، زیرا آن ها نمی خواستند 
متحدین شان به شمول افغان ها را نگران کنند.«

این برنامه ریزی سرانجام با مذاکرات خلیل زاد با طالبان در دوحه ی قطر پیوند خورد. 
همان مقام کنونی وزارت دفاع می گوید که جنرال میلر گزینه های مختلفی را برای کاهش 
نیروها به خلیل زاد ارایه کرد از جمله گزینه ی کاهش شدید که در آن تنها یک واحد کوچک 
نیروی ضدتروریسم باقی می ماند. مقامات ارتش و تیم مذاکره کننده سرانجام توافق کردند 
که اولین خروج باید نیروها را به حدود 8600 تا ۹ هزار کاهش دهد. در حال حاضر تعداد 
نیروهای نظامی ایاالت متحده به 13 هزار نفر می رسد زیر جنرال میلر برخی از سربازان مستقر 
در مقر این نیروها در کابل را به خانه یا به پایگاه ارتش ایاالت متحده در قطر فرستاده است.

در حال حاضر ارتش امریکا دارد آماده می شود تا در صورت موافقت طالبان به آتش بس، 
قطع رابطه با شبکه القاعده ـ که مدت طوالنی زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت داشته 
است ـ و گفت وگوی مستقیم با حکومت افغانستان، حدود ۴ هزار تا ۴۵00 سرباز را از این 

کشور خارج کند.
همان مقام فعلی وزارت دفاع می گوید که خروج این تعداد از نیروها حدود چهار ماه 
طول خواهد کشید. پس از آن، وقتی تعداد نیروها به 8600 یا ۹ هزار نیرو رسید، نیروهای 
ویژه ایاالت متحده ماموریت های شان را در کنار سربازان نخبه افغان ادامه خواهند داد اما 
مشاوران امریکایی از برخی از پایگاه های نظامی بزرگ افغانستان خارج خواهند شد و برخی 

از پایگاه ها نیز بسته خواهند شد.
اما در طی مذاکرات طالبان یک خواسته ی اصلی داشته اند و آن این که تمام نیروهای 

عروسی با صدای انفجار و رقص مردگان

پولیتیکوـ  وسلی مورگان

مترجم: جلیل پژواک
ترمپ چگونه تالش های صلح را ضربه می زند؟

شنبه شب که نوازندگان ساز زندگی نو 
میرویس و خانم حضرتی را می نواختند، 
و  عبدالقادر  میرزا  اهالی  جوانان  بیش تر 
با  و  بودند  زده  حلقه  آن ها  دور  افشار 
دست زدن های موزون و هلهله های شاد و 
سر و کله جنباندن های ریتمیک، مجلس را 

گرم نگهداشته بودند. 
عروس  خانواده ی  بزرگ ترهای 
خطبه ی  پای  کناری،  اتاق  در  داماد  و 
بقیه ی  بودند.  نشسته  عزیزان شان  عقد 
اشتراک کنندگان عروسی، شبیه حبیب، پسر 
میز  دور  نفر  شش شش  برادرش،  پسر  و 
غذاخوری حلقه زده بودند. پلو دم کشیده 
بود. آشپز و کمک آشپز با دیدن قورمه های 
پیشمانی  عرق  بر  دستمالی  لعاب دار، 
کشیدند.  بشقاب ها  روی  صافی ای  و 
خانه  یک  را  کمربندشان  گارسون ها 
محکم تر بستند. و ناگهان صاعقه ی مرگ 
از میان حلقه ی مطربان و رقاصان بلند شد 
و خون ها روی سقف و کف و دیواره ها 

شتک زد. 
حبیب که چشم باز کرد، خودش را 
میان تاریکی گم کرده بود. دستانش را که 
را  کوچکی  دست  چرخاند،  اطرافش  در 
بیرون  سمت  به  و  گرفت  دستانش  الی 
کوتاه  نفس  چند  هم  سر  پشت  و  دوید 
کشید. دست برادر کوچکش را که به دست 
آشنایی گذاشت، چراغ کم نوری فندکش 
را روشن کرد و با پای برهنه، روی خرده 
شیشه ها و سنگ و سیمان ها پا گذاشت و 
نور چراغ دستی اش الی  وارد سالن شد. 
ضجه های ممتد، الی نفس های آخر، الی 

تاریکی انبوه گم شده بود. 
»تاریکی بود و داد و فریاد و صداهای 
را  آدمی زاد  استخوان  که  دیوانه کننده ای 
می لرزاند. هرچه دست می انداختم به کف 
سالن، دست و پا به دستم می آمد. هر کس 
به هر سمتی روی کف سالن افتاده بودند 
و ِخر ِخر نفس می کشیدند اما حرف زده 

نمی توانستند«.
پایین  سرود  و  ساز  صدای  وقتی 
می کشد، صدا می زنند که عموی عروس 
کجاست. امیرمحمد ۵0 ساله در اتاق بغلی 
برادرزاده اش  سالن، در مراسم عقدخوانی 

باال  آفتاب  که  نمی شود. صبح  باز  رویش 
با جنگ  می رود،  می آید، حوصله اش سر 
به داخل شفاخانه.  باز می کند  و دعوا راه 
خالف انتظار، حامد 1۴ ساله اش را به جای 
تخت زخمیان، در قطار آخر جنازه ها میان 
تابوت می بیند: »پسرم را زنده تحویل دادم 

و در تابوت تسلیمم کردند.«
مادر بچه هایش دو سال پیش در اثر 
ایست قلبی در گذشته است: »فرزندانم یتیم 

هستند.« 
خودش محافظ یکی از رهبران حزبی 

همراهش آورده بود به عروسی. وقتی شهید 
شد مقدار کمی از آن پول در جیبش مانده 
بود. همه اش شبیه خودش پرپر شده بود.«

حبیب ۴۴ ساله، دیشب وقتی از کار 
به خانه برمی گردد، مادر پیرش می گوید که 
باید به سالن عروسی برود و بچه هایش را 
به خانه بیاورد، اما اتفاق طوری پیش می آید 
که او بچه ها را به جای خانه به شفاخانه ببرد. 
تا دم صبح در بیرون شفاخانه ایمرجنسی 
می نالد و تقال می کند که فقط بگذارند که 
ببیند پسرش نفس می کشد یا نه، اما در به 

می رود. وقتی قرار می شود، خطبه ی عقد 
لرزشی  و  مهیب  صدای  شود،  جاری 
یک  در  می لرزاند،  را  آدمی  بند  چهار  که 
سالن  آدم های  تمام  سر  بر  را  زندگی  آن 

عروسی »شهر دبی« آوار می کند.
مجتبا، فرزند 18 ساله ی امیرمحمد که 
آغاز  و  عمو  دختر  عروسی  همهمه ی  در 
پا  از  سر  خود،  مشترک  زندگی  احتمالی 
نمی شناخت، در آمد و شد میان آشپزخانه، 
سالن مردانه و زنانه بود و نیم نگاهی هم 
پیراهن جدیدش داشت که  به جیب های 

است و پسر بزرگ ترش شاگرد خیاط. با 
در  سال خورده اش،  مادر  و  فرزند  شش 
محله ی فقیرنشین میرزا عبدالقادر زندگی 
اهالی اش  که  قدیمی ای  محله ی  می کند. 
تنیده ای  هم  در  خویشاوندی  پیوندهای 

دارند. 
در  اسد،   26 یک شنبه،  روز  صبح 
صدمین  جشن  برپایی  و  هلهله  آستانه ی 
میرزا  اهالی  افغانستان،  استقالل  سالگرد 
مراسم  قربانیان  اجساد  برای  عبدالقادر 
عروسی میروس، 17 قبر در گورستانی در 

همان نزدیکی ها کنده بودند. 
گذر  وکیل  محرابی،  فرید  احمد 
از  که  می گوید  عبدالقادر  میرزا  محله ی 
ساعت 6 صبح مراسم دفن و کفن جنازه ها 
یکی  به صورت  آن هم  کرده اند.  شروع  را 
یکی که مبادا ازدحام بیش تر شود و هدف 

حمله ی دیگری قرار بگیرند. 
»وضعیت زخمی ها هم وخیم است و 
یکی پشت دیگری فوت می کنند. هنوز هم 
دفن می کنیم و معلوم نیست چه وقت ختم 
می شود. دولت هنوز نه برای بررسی حمله 

آمده و نه هم برای دلجویی مردم«.
در  از  »مصیبت«  محرابی،  گفته ی  به 
و دیوار همه ی ۵۵0 خانه ی محله ی میرزا 
شبیه  همه  چون  می رود،  باال  عبدالقادر 
اعضای یک خانواده اند؛ همان قدر نزدیک 
و همان قدر وابسته و صمیمی. این جا جایی 
و  می شود  درد  »درد« ۵۵0  یک  که  است 
اهالی  همه ی  آمده،  »فاجعه«  که  حاال 

می میرند و زنده می شوند.
از  تن  هشت  که  حشمت حسین 
از  را  نزدیکش  و  دور  فامیل های  اعضای 
به مسجد  منتهی  داده، در کوچه ی  دست 
محله ی شان بنا داشت که سیگارش را آتش 
بزند. وقتی خواست توضیح بدهد که چه 

افغانی، مصارف  نکند سه صد و 30 هزار 
حرفه ی  از  که  بعدش  هفته  دو  عروسی 
دست  بود،  کرده  پس انداز  نجاری اش 
کسی بیفتد. پدرش که حاال چشمان سبزه 
و قهوه ای اش را به  سختی نیمه باز می کند 
و دیواره های چشمانش را شبیه کف سالن 
چند  دشواری  به  گرفته،  سرخی  عروسی 
کلمه را سرهم می کند: »یک ونیم سال بود 
که نامزد کرده بود. دو سه هفته بعد عروسی 
خودش بود. پول ها را در خانه نگذاشت که 
دزد و دغلی نبرد. در جیب خود گذاشت و 

عابر شایگان
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با مذاکرات اتفاق بیفتد. او می گوید: »برای ما 
کامال واضح بود که رییس جمهور می خواهد 
توصیه  بهترین  اما  شود،  عملی  تصمیمش 
نظامی این بود که 'استراتژی کار می کند، ما در 
حال شروع گفت وگو هستیم بنابراین هرگونه 
کاهش نیرو باید با پیشرفت فرستاده ویژه در 

مذاکرات با طالبان مرتبط باشد.'«
دفاع  وزارت  کنونی  مقامات  از  یکی 
می گوید که پس از نگرانی ها از تصمیم ترمپ 
میلر«،  »استین  جنرال  زمستان،  جریان  در 
فرمانده نظامیان امریکایی در افغانستان به »گروه 
کوچک« متشکل از افسران امریکایی در مقر 
فرماندهی این نیروها در کابل هدایت داد تا 
برنامه ریزی برای کاهش نیروها را شروع کنند 
تا در صورت دریافت دستوری از کاخ سفید، 
آماده باشند. او می گوید: »این گروه کوچک بود 
و جزء جزء شده بود، زیرا آن ها نمی خواستند 
متحدین شان به شمول افغان ها را نگران کنند.«

این برنامه ریزی سرانجام با مذاکرات خلیل زاد با طالبان در دوحه ی قطر پیوند خورد. 
همان مقام کنونی وزارت دفاع می گوید که جنرال میلر گزینه های مختلفی را برای کاهش 
نیروها به خلیل زاد ارایه کرد از جمله گزینه ی کاهش شدید که در آن تنها یک واحد کوچک 
نیروی ضدتروریسم باقی می ماند. مقامات ارتش و تیم مذاکره کننده سرانجام توافق کردند 
که اولین خروج باید نیروها را به حدود 8600 تا ۹ هزار کاهش دهد. در حال حاضر تعداد 
نیروهای نظامی ایاالت متحده به 13 هزار نفر می رسد زیر جنرال میلر برخی از سربازان مستقر 
در مقر این نیروها در کابل را به خانه یا به پایگاه ارتش ایاالت متحده در قطر فرستاده است.

در حال حاضر ارتش امریکا دارد آماده می شود تا در صورت موافقت طالبان به آتش بس، 
قطع رابطه با شبکه القاعده ـ که مدت طوالنی زیر چتر طالبان در افغانستان فعالیت داشته 
است ـ و گفت وگوی مستقیم با حکومت افغانستان، حدود ۴ هزار تا ۴۵00 سرباز را از این 

کشور خارج کند.
همان مقام فعلی وزارت دفاع می گوید که خروج این تعداد از نیروها حدود چهار ماه 
طول خواهد کشید. پس از آن، وقتی تعداد نیروها به 8600 یا ۹ هزار نیرو رسید، نیروهای 
ویژه ایاالت متحده ماموریت های شان را در کنار سربازان نخبه افغان ادامه خواهند داد اما 
مشاوران امریکایی از برخی از پایگاه های نظامی بزرگ افغانستان خارج خواهند شد و برخی 

از پایگاه ها نیز بسته خواهند شد.
اما در طی مذاکرات طالبان یک خواسته ی اصلی داشته اند و آن این که تمام نیروهای 

کارزار  شروع  زمان  از  ترمپ  که  چیزی  همان  دقیقا  شود؛  خارج  افغانستان  از  امریکایی 
انتخاباتی اش به آن تاکید کرده بود.

مقامات نظامی فعلی و پیشین هشدار می دهند که اظهارات عمومی و خصوصی ترمپ 
در مورد تمایلش به خروج از افغانستان مذاکرات را طوالنی  کند. این که مذاکرات چقدر طول 
می کشدـ  و آیا اصال ثمری دارد یا خیرـ  تا حدی به این بستگی دارد که طالبان تا چه اندازه 

تمایل ترمپ به ترک افغانستان را جدی می گیرند.
»تام جوسلین«، کارشناس افغانستان در »بنیاد دفاع از دموکراسی ها« می گوید: »چرا طالبان 
در ازای کاری که رییس جمهور قبل از قبل گفته می خواهد انجام دهد، از چیزی دست 

بردارند؟ حقیقت این است که او می خواهد تا انتخابات 2020 خارج شده باشد.«
کولندا می گوید: »طالبان متوجه ی این چیزها هستند و با خود می گویند ’ببینیم که آیا 
می توانیم جدول زمانی خروج را با حداقل هزینه به دست آوریم یا خیر‘. اگر تنها چیزی 
که می خواهید خروج باشد، دست یابی به یک توافق آسان است. اما خطر این جاست که با 
شروع کاهش سربازان، طالبان می توانند برای مدتی بازی و فریب کاری کنند و بعد وقتی تعداد 

سربازان ما کاهش یافت دوباره کارزار نظامی شان را از سر بگیرند.«
ترمپ پس از جلسه روز جمعه در توییتی گفت که به نظر او توافق نزدیک است. او 
نوشت: »همین حاال جلسه بسیار خوبی را در مورد افغانستان به اتمام رساندیم. در صورت 

امکان، ما و بسیاری ها از طرف مقابل این جنگ 1۹ ساله به دنبال توافق هستیم!«

که  بود  قرار  کشور  استقالل  سالروز  صدمین 
شش  حدود  از  شود.  گرفته  جشن  ویژه  به گونه ی 
ترتیبات  جشن  این  برگزاری  برای  این سو  به  ماه 
ویژه در نظر گرفته شده بود. تمام آمادگی ها برای 
که  بود  شده  گرفته  باشکوه  جشن  یک  برگزاری 
در  مرگباری  انتحاری  حمله ی  اسد،   26 شب  در 
سالن عروسی در ناحیه ششم شهر کابل شهروندان 
کشور را به شوک سنگینی فرو برد. در آن حمله به 
به  نزدیک  و  کشته  نفر   63 زنان  و  کودکان  شمول 
این  رویداد،  به دنبال  شدند.  زخمی  دیگر  نفر   200
تأخیر  به  را  استقالل  جشن  غنی  رییس جمهور 
انداخت و در روز 28 اسد تنها به سخنرانی کوتاه 
این  در  غنی  آقای  کرد.  بسنده  داراالمان  قصر  در 
به خاطر  افغانستان  که حکومت  گفت  سخنرانی اش 
تروریستی  حمله ی  این  قربانی های  به  احترام 
بزرگداشت ویژه از صدمین سالگرد استقالل کشور 

را به تعویق انداخته است. 
رییس جمهور چه گفت؟

آقای غنی تأکید کرد که تروریستان را ریشه کن 
می نشاند:  غم  گلیم  به  را  آنان  حامیان  و  می کند 
مردم  خون  قطره ی  هر  و  شهروندان  قتل  »انتقام 

بی گناه از تروریستان گرفته خواهد شد.«
بر  حمله  مسئولیت  داعش  گروه  درحالی که 
به  را  دبی«  »شهر  عروسی  سالن  در  غیرنظامیان 
طالبان  به  را  آن  غنی  آقای  اما  است،  گرفته  عهده 
مسئولیت  رد  با  طالبان  که  گفت  او  داد.  نسبت 
به گفته ی  کند.  تبرئه  را  نمی تواند خود  این حمله، 
فعالیت  برای  بستر  تهداب  طالبان  غنی  آقای 
کرده  فراهم  افغانستان  در  را  تروریستی  گروه های 
وحشیانه  ظالمانه،  حمالت  »چنین  مسئول  و  است 
عامه«  اماکن  و  مکاتب  مساجد،  در  بی رحمانه  و 

می باشند. 
صحبت هایش  ادامه ی  در  غنی  رییس جمهور 
پاکستان را متهم به حمایت از گروه های تروریستی 
افغانستان کرد و گفت که در سال های متمادی  در 
اکثر فرماندهان گروه طالبان و شماری از گروه های 
شرقی  و  جنوبی  مرزهای  در  دیگر  تروریستی 
افغانستان کشته شده اند و این امر نشان می دهد که 

النه و منشأ جنگ در آن سوی خط دیورند است. 
کشور  شهروندان  از  خود  بیانیه ی  در  غنی 
از  و  کنند  مقابله  داعشی«  »افکار  علیه  که  خواست 
کار  ناحیه،  قریه،  محیط  در  افکار  این  موجودیت 
ارگان های  به  آن  با  مقابله  هدف  به  اداره ی شان  و 

امنیتی و کشفی گزارش دهند.
و  امنیتی  ارگان های  که  کرد  تأکید  همچنان  او 
کشفی باید برای مقابله با این افکار با جدیت تالش 

کنند.
نگرانی عبداهلل

عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
سالگرد  صدمین  اعالمیه ای  نشر  با  فقط  اما  ملی 

استقالل کشور را تبریک گفته است. 
آقای عبداهلل در این اعالمیه با اشاره ی تلویحی 
به تیم دولت ساز گفته است که نباید از روزهای ملی 
به ویژه سالروز استقالل کشور بهره برداری انتخاباتی 
کمیسیون های  از  کشور  اجرایی  رییس  شود. 

و  سالم  مدیریت  برای  که  است  خواسته  انتخاباتی 
برگزاری یک انتخابات شفاف تالش کنند. 

گفته  نیز  صلح  به  رابطه  در  عبداهلل  عبداهلل 
که  می دهد  اطمینان  افغانستان  مردم  به  که  است 
صلح به معنای معامله ی دست آرودها و ارزش های 
مردم ساالری نیست: »ما از اصول و ارزش های ملی 
با  صلح  به  دست یافتن  برای  مذاکرات  جریان  در 

قاطعیت پشتیبانی و حمایت می کنیم.«
ضمن  پیامی  در  امریکا  خارجه ی  وزارت 
استقالل  سالروز  صدمین  مناسبت  به  تبریکی 
امریکا  متحده ی  ایاالت  که  است  گفته  افغانستان 
آینده ی  یک  برای  افغانستان  با  را  همکاری هایش 

صلح آمیز برای افغان ها، دوبرابر می کند. 
گفته  امریکا  خارجه ی  وزیر  پومپئو،  مایک 
شرکای  افغانستان  و  امریکا  متحده  »ایاالت  است: 
و  پایدار  صلح  یک  به  رسیدن  برای  و  پایدارند 
مصئون و آینده ی بهتر برای تمام افغان ها، باهم کار 

می کنند.«
حال و هوای شهر در این  روز

در بخش های از شهر کابل از سال روز استقالل 
کشور با رقص و پایکوبی و رژه موترهای مزین با 

پرچم افغانستان بزرگداشت شد. 
شبیه شهر کابل در دیگر  والیت های کشور نیز 
ویژه  برنامه های  اجرای  با  کشور  استقالل  سالروز 

برگزار شد.
در همین حال دیروز یک زوج جوان در بلخ 
به مناسبت صدمین سالروز استقالل کشور، مراسم 
عروسی شان را با پوشیدن لباس شاه امان اهلل خان و 

ملکه ثریا جشن گرفتند. 
در  دیروز  کشور  استقالل  سالروز  صدمین  از 
قول  در  شد.  تجلیل  نیز  کشور  قول اردوهای  تمام 
و  نظامی  رژه  اجرای  با  شمال  در  شاهین  اردوی 
برنامه های دیگر در داخل محوطه ی این قول اردو 

از سالروز استقالل کشور تجلیل شد.
تجلیل از  روز استقالل در قلمرو طالبان

استقالل  جشن  برگزاری  از  نیز  طالبان  گروه 
در مناطق تحت کنترل شان خبر داده است. ذبیح اهلل 
ارسال یک گزارش ویدیویی گفته است  با  مجاهد 

که از صدمین سالروز استقالل کشور در والیت های 
مختلف به طور ویژه بزرگداشت شده است. 

سالگرد  صدمین  از  گرامی داشت  به مناسبت 
استرداد استقالل افغانستان دیروز در سراسر کشور 
بود.  شده  گرفته  روی دست  امنیتی  ویژه ی  تدابیر 
از  در شماری  انفجاری  و  راکتی  آن هم حمالت  با 

والیت  به وقوع پیوست. 
کشور  استقالل  سالروز  از  بزرگداشت  مراسم 
خورد.  به هم  موشکی  حمله ی  با  لغمان  والیت  در 
پولیس  فرماندهی  سخن گوی  افغان یار،  شفیع اهلل 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  لغمان  والیت 
این رویداد در ساعات پایانی مراسم رخ داد که در 
کودک زخمی  به شمول یک  غیرنظامی  نتیجه شش 

شدند.
در همین حال دیروز وزارت داخله اعالم کرد 
از  می خواستند  که  را  نفر  دو  امنیتی  نیروهای  که 
ریاست جمهوری  ارگ  به  زمان خان«  قلعه  منطقه ی 
استقالل  سالگرد  از صدمین  گرامی داشت  محفل  و 
کشور در وزارت دفاع راکت پرتاپ کنند، بازداشت 
کرده اند. نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله 
گفته که افراد بازداشت شده اعضای شبکه ی حقانی 

هستند
برای 28 اسد چه برنامه هایی چیده شده یود؟

کشور  استقالل  سالگرد  صدمین  برای 
بود  شده  گرفته  نظر  در  متنوع  و  وسیع  برنامه های 
اجرا  کنون  تا  اول حمل  از  برنامه ها  از  که شماری 
شده است و برخی دیگر نیز قرار بود تا 31 اسد، 
اجرا  شود. براساس طرح برنامه های جشن استقالل 
در  است،  گرفته  قرار  روز  اطالعات  اختیار  در  که 
سالروز جشن استقالل )28 اسد( یک جشن بزرگ 
در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شد. در همان 
دارد،  جریان  آن  بازسازی  که  داراالمان  قصر  روز 
افتتاح می شد. یک جشن در پغمان برگزار و قصر 
همان  در  می شد. همچنین  افتتاح  نیز  پغمان  باالباغ 
افتتاح  نیز  ثریا  ملکه  و  امان اهلل  شاه  مقبره ی  روز 

می شد.
اسد   28 در  جشن ها   کمیته ی  همچنان 
محلی،  رقص های  نمایش،  اجرای  کنسرت ها، 
نمایشگاه ها، آتش بازی، و برنامه های تفریحی دیگر 
قصر  پغمان،  قصر  کابل،  در  غازی  استدیوم  در  را 
قندهار،  بلخ،  بامیان،  والیت های  در  و  داراالمان 

هرات، ننگرهار، پکتیا و جوزجان برگزار می کرد. 
متنوع  و  بزرگ  جشن  این  برگزاری  برای 
به طور مجموعی نزدیک ۴00 میلیون افغانی بودجه 

اختصاص داده شده است. 
فیروز بشری، سخن گوی کمیته برگزاری جشن 
صدمین سالروز استقالل کشور به روزنامه اطالعات 
جشن،  این  برگزاری  پایان  از  پس  که  گفت  روز 
بودجه  این  مقدار  چه  که  شد  خواهد  مشخص 
مصرف شده است: »حدود 380 میلیون افغانی برای 
این جشن بودجه اختصاص داده شده است. به این 

معنی که ممکن تمام این پول مصرف نشود.«
اجرا  اسد  بود در 28  قرار  برنامه های که  تمام 
افتاده است. این که این برنامه ها چه  شود به تأخیر 

زمانی اجرا می شود هنوز مشخص نیست.

از صدمین سال روز استقالل کشور 
چگونـه بزرگداشت شـد؟

است و پسر بزرگ ترش شاگرد خیاط. با 
در  سال خورده اش،  مادر  و  فرزند  شش 
محله ی فقیرنشین میرزا عبدالقادر زندگی 
اهالی اش  که  قدیمی ای  محله ی  می کند. 
تنیده ای  هم  در  خویشاوندی  پیوندهای 

دارند. 
در  اسد،   26 یک شنبه،  روز  صبح 
صدمین  جشن  برپایی  و  هلهله  آستانه ی 
میرزا  اهالی  افغانستان،  استقالل  سالگرد 
مراسم  قربانیان  اجساد  برای  عبدالقادر 
عروسی میروس، 17 قبر در گورستانی در 

همان نزدیکی ها کنده بودند. 
گذر  وکیل  محرابی،  فرید  احمد 
از  که  می گوید  عبدالقادر  میرزا  محله ی 
ساعت 6 صبح مراسم دفن و کفن جنازه ها 
یکی  به صورت  آن هم  کرده اند.  شروع  را 
یکی که مبادا ازدحام بیش تر شود و هدف 

حمله ی دیگری قرار بگیرند. 
»وضعیت زخمی ها هم وخیم است و 
یکی پشت دیگری فوت می کنند. هنوز هم 
دفن می کنیم و معلوم نیست چه وقت ختم 
می شود. دولت هنوز نه برای بررسی حمله 

آمده و نه هم برای دلجویی مردم«.
در  از  »مصیبت«  محرابی،  گفته ی  به 
و دیوار همه ی ۵۵0 خانه ی محله ی میرزا 
شبیه  همه  چون  می رود،  باال  عبدالقادر 
اعضای یک خانواده اند؛ همان قدر نزدیک 
و همان قدر وابسته و صمیمی. این جا جایی 
و  می شود  درد  »درد« ۵۵0  یک  که  است 
اهالی  همه ی  آمده،  »فاجعه«  که  حاال 

می میرند و زنده می شوند.
از  تن  هشت  که  حشمت حسین 
از  را  نزدیکش  و  دور  فامیل های  اعضای 
به مسجد  منتهی  داده، در کوچه ی  دست 
محله ی شان بنا داشت که سیگارش را آتش 
بزند. وقتی خواست توضیح بدهد که چه 

»بالیی« بر سرش آمده، کلمات از دهنش 
گم شد: »از برای خدا 8 نفر از یک فامیل. 
همه بچه های کاکا و نواسه های ماما. جاوید 

2۵ ساله، سجاد 18 ساله...«
آقای محرابی روی قبر قدیمی نشسته، 
کس  هیچ  که  دلی  و  بادکرده  چشمان  با 
می گوید  می گذرد،  چه  آن  در  نمی داند 
این  دادیم.  دست  از  را  زیادی  »جوانان 
دردی است که برای مان جبران ناپذیر است« 
و بعد با انگشت به ردیف سنگ قبرهایی 
که خاکش هنوز تازه است اشاره می کند و 
اسامی قربانیان را می خواند: »مریم ۹ ساله، 
صنف دوم. حامد 16 ساله، صنف هشتم. 
روح اهلل 1۵ ساله. کاکا خداداد راننده، ۵0 
ناصر 2۴ ساله پسر خاله ی داماد و  ساله. 
تنها نان آور خانه. جاوید 3۴ ساله، پدر پنج 
کودک و تنها نان آور خانه، دو فرزندش هم 
سه  پدر  جاوید  برادر  کریم  شده.  زخمی 
فرزند و تنها نان آور خانه. فرزاد 22 ساله 
و تنها نان آور خانه. و دو برادر 1۵ و 17 

ساله...« 
آمار  کشور،  داخله ی  امور  وزارت 
تعداد  نفر و  این رویداد را 63  کشته های 
همه  که  گفته  نفر   182 را  آن  زخمیان 

غیرنظامیان و شامل زنان و کودکان اند. 
مسعود اندرابی، وزیر داخله می گوید 
که مواد و شیوه ی انجام حمله ی انفجاری 
شب گذشته با مواد و شیوه ی حمله ی قبلی 
طالبان هیچ فرقی نداشته است. او به طور 
گروه  که  است  گفته  رسانه ها  به  صریح 
طالبان منحیث »چتر برای فعالیت تروریسم 
در افغانستان« عمل می کند و نمی تواند با 
نشر اعالمیه ای، رفع مسئولیت کند. گروه 
طالبان پیش تر با محکوم کردن این حمله، 
کرده  رد  را  آن  در  دست داشتن  گونه  هر 
بود. این گروه با نشر اعالمیه ای گفته است 
که »این گونه قتل های عمدی و وحشیانه و 
هدف قراردادن زنان و اطفال هیچ توجیه و 

جواز ندارد.«
گروه  اعالمیه ،  این  از  پس  ساعات 
گرفت.  عهده  بر  را  آن  مسئولیت  داعش 
اما یک مقام بلندپایه ی امنیت ملی، با شرط 
حفظ نامش، به من گفت که نوع و جنس 
مواد و شیوه ی کارگذاری و انجام آن، دقیقا 

شبیه حمله های قبلی طالبان و به ویژه موادی 
است که چند روز قبل ماموران امنیت ملی 
در  جاسازی شده  و  باربری  موتر  یک  از 
طالبانه،  گروه  به  متعلق  سیمان  کیسه های 

کشف کرده بودند.
میرزا  محله ی  متری  صد  چند  در 
دارالمان  افشار  محله ی  به  عبدالقادر، 
دور  فامیل های  همه ی  که  جایی  می روم. 
و نزدیک عروس، در یک حویلی محقر و 
بزرگ عزا گرفته  اند. زنان خانواده که سمت 
چپ حویلی جمع شده  اند، آن قدر ماتم به 
راه انداخته اند که صدای گریه و ضجه شان 
در کوچه های دور و نزدیک محله می پیچد. 
سفره ی  حویلی،  راست  سمت  مردان  و 
عزا پهن کرده و برنجی دم کرده اند که از 
مردان  نمی رود.  پایین  کسی  هیچ  گلوی 
محله ی افشار با چهره های مغموم می گویند 
قبرستانی  در  را  نفر  هشت  دست کم  که 
محله شان دفن کرده اند و زخمی هایی هم 
در وضعیت بدی قرار دارند که باید برای 

دفن شان آمادگی داشته باشند. 
خواهش  با  مجتبا  پدر  امیرمحمد، 
جدی دوستانش، کنار سفره غذا نشست. 
یکی از مردان خطاب به او گفت: »خوش 
راحت  و  رفتند  که  همین هایی  به حال 
شدند. این زندگی پر غم و غصه ی ما چه 
ارزشی دارد!« امیرمحمد یکی دو قاشق برنج 
برداشت، اما از گلویش پایین نرفت. گفت 
که در غم و ماتم از دست دادن مجتبا است 
و هنوز نمی داند که چند نفر از بستگانش 
کشته یا زخمی شده اند: »همین قدر می دانم 
کشته  هم  عروس  کوچک  برادر  یک  که 

شده است.«
از حبیب و دیگر مردان محله  وقتی 
و  بروند  مسجد  به سمت  می خواستند  که 
جنازه ی  تازه برگشته از شفاخانه را آماده ی 
دفن کنند، پرسیدم که دولت در آستانه ی 
صلح با گروه طالبان است، با این وضعیت، 
همه  دارد؟  معنایی  چه  شما  برای  صلح 
آدم های که دور و بر حبیب ایستاده بودند، 
یک صدا و عصبانی گفتند که »صلح چه؟ 
با صلح صلح گفتن دشمن را می آورند و 
در شهرها جابه جا می کنند که بیش تر قتل 

کنند.« 

رییس جمهور غنی در ادامه ی 
را  پاکستان  صحبت هایش 
متهم به حمایت از گروه های 
افغانستان  در  تروریستی 
کرد و گفت که در سال های 
متمادی اکثر فرماندهان گروه 
طالبان و شماری از گروه های 
تروریستی دیگر در مرزهای 
افغانستان  شرقی  و  جنوبی 
کشته شده اند و این امر نشان 
می دهد که النه و منشأ جنگ 
در آن سوی خط دیورند است. 
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به  ترکیه  حمایت  مورد  نظامی  شبه  گروه های  پایبندی  عدم  سوریه  ارتش 
توافق نامه آتش بس را دلیل آغاز دوباره عملیات در استان ادلب اعالم کرده است. 
نیز  شام  تحریر  هیأت  جهادی  گروه  فرمانده  الجوالنی،  محمد  ابو  پیش تر  البته 
هرگونه عقب نشینی نیروهایش از منطقه جدید حائل در استان ادلب را رد کرده 
نامه  توافق  از شروط  به عنوان یکی  منطقه حائل غیرنظامی  از  بود. عقب نشینی 

آتش بس و توافق نامه صلح سوچی مطرح بود.
کنترل گروه  اسد است که تحت  بشار  پایگاه مخالفان دولت  ادلب آخرین 

جهادی هیأت تحریر شام، شاخه سابق نیروهای القاعده در سوریه قرار دارد.

با وجود ورود نیروهای دولتی به این شهر، همچنان درگیری میان شبه نظامیان 
تحت حمایت ترکیه و ارتش سوریه ادامه دارد. در همین حال، شبه نظامیان مستقر 
به  ادلب روز دوشنبه مدعی شدند که حمالت هوایی ارتش سوریه  در جنوب 

سمت اهدافی در نزدیکی محل استقرار نیروهای ترکیه همچنان ادامه دارد.
شمار  به  اسد  آقای  مخالفان  مقاومت  سنگر  آخرین  سوریه  غرب  شمال 
با  گذشته  اپریل  ماه  اواخر  از  که  منطقه  این  به  سوریه  ارتش  می رود. حمالت 

حمایت روسیه آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
 ۵00 دست کم  کنون  تا  حمالت  این  پی  در  که  است  معتقد  ملل  سازمان 

غیرنظامی جان خود را از دست داده اند و صدها هزار نفر نیز آواره شده اند.

اطالعات روز: نیروهای ارتش ترکیه روز دوشنبه با هدف حمایت از شبه 
نظامیان گرفتار در شهر خان شیخون، وارد شمال غرب سوریه شدند.

به گزارش یورونیوز، تلویزیون دولتی سوریه با اعالم این خبر، به انتقاد از 
حمایت آنکارا از »شورشیان« مستقر در شمال غرب سوریه پرداخت و ترکیه را 
با روسیه، متحد اصلی بشار اسد رییس جمهوری سوریه  برای معامله  به تالش 

متهم کرد.
پیشروی نظامیان ترکیه پس از آن صورت گرفت که نیروهای تحت حمایت 
ارتش سوریه یک شنبه شب و پس از ۵ سال کنترل شهر خان شیخون در استان 

ادلب را به دست گرفتند.

ارتش ترکیه وارد سوریه شد؛ انتقاد دمشق به حمایت آنکارا از »شورشیان«

ترمپ: کاهش فروش نفت ایران بیش  از انتظار ماست

1. The Islamic Republic of Afghanistan has received financing from the Asian De-
velopment Bank (ADB) toward the cost of Water Resources Development Invest-
ment Program – Project 2. Part of this financing will be used for payments under 
the contract named above. Bidding is open to Bidders from eligible source coun-
tries of ADB.
2. The National Procurement Authority (NPA), on behalf of the Ministry of En-
ergy and Water (MEW) of the Islamic Republic of Afghanistan ("the Employer") 
invites sealed bids from eligible bidders for the Rehabilitation of Lower Kokcha 
Irrigation - Zone II: Archi Jaded Canal (AJC), LKIP/AJC Washes and Drains Civil 
Works (the Works). Construction period is 450 days.
3. International Competitive Bidding (ICB) will be conducted in accordance with 
ADB’s Single-Stage: One-Envelope bidding procedure and is open to all bidders 
from eligible countries of the ADB as described in the Bidding Document. 
4. Only eligible bidders with the following key qualifications, summarized from 
the bidding document, should participate in the bidding. Bidders are requested to 
refer to Section 3 of the bidding documents for a full range of criteria prior to 
submitting bid.
• Submission of audited financial statements for the last five (5) years. As a min-
imum, the Bidder’s net worth for the last year calculated as the difference be-
tween total assets and total liabilities should be positive;
• The Bidder shall have a minimum average annual construction turnover (calcu-
lated as total certified payments received for contracts in progress or completed) 
within the last five (5) years of at least USD 4.70 million;
• Bidders must demonstrate sufficient financial resources defined in FIN-3 (usually 
comprising of Working Capital supplemented by credit line statements or over-
draft facilities and others) less its financial obligations for its current contract 
commitments defined in FIN-4, meet or exceed the total requirement for the Sub-
ject Contract of USD 790,000.00;
• The Bidder shall have participated in at least one contract within the last ten 
(10) years that has been successfully or substantially completed and that is simi-
lar to the proposed works, where the value of the Bidder’s participation exceeds 
USD 2.00 million. The similarity  of the Bidder’s participation shall be based on the 
physical size, nature of works, complexity, methods, technology or other charac-
teristics as described in Section 6, Employer’s Requirements;
Bidders are requested to refer to Section 3 of the Bidding Documents for a full 
range of
criteria prior to submitting bid.
5. To obtain further information and inspect the bidding documents, bidders should 
contact:
National Procurement Authority (NPA), 
Administrative Office of the President, 
2nd Floor (Tendering Facilitation Dept.), Directorate of Projects Analysis and 
Programs Development (PAPD).
Kabul, Afghanistan

Attention: Ahmad Noor Shinwari
E-Mail Address: ahmad.shinwari@npa.gov.af 
Copied to: aziz.obzidi@npa.gov.af, fardeen.azimi.b@gmail.com and waisuddin.ra-
himi@gmail.com 
Office PH NO: +93 (0) 20-214-7554
6. A complete set of Bidding Documents, in English, may be obtained by interested 
eligible bidders by downloading the same from the website www.ageops.net (direct 
link: https://ageops.net/en/procurement-procedure/announcement/bidding) free of 
cost. Bidding Documents may also be obtained in a flash memory from the NPA 
office (at the address given above). In case of any difficulty in downloading from 
NPA website, interested bidders may contact at e-mail address ahmad.shinwari@
npa.gov.af, aziz.obaidi@npa.gov.af and To download Bidding Documents, clarifi-
cations and amendments, bidders are required to register in NPA website: www.
ageops.net Bidders should refer to BID INFO menu, BIDDERS REGISTRATION, 
suppliers registration for public procurement biddings form should be filled con-
sidering these points: User Name, Password, Re-Type Password, Email, Security 
Question, Security Answer, Name, Father Name, Family Name, Gender, Age, Compa-
ny Name, License No, Province, City, Phone No, Address. 
7. Deliver bid:
• to the address below 
Attention: Safiullah Alokozai
Procurement Liaison Specialist| Evaluation Facilitation Secretariat|Deputy Oper-
ation & Resources| 
Address: National Procurement Authority (NPA) Administrative Office of the 
President (AOP), Pashtunestan Wat, Kabul, Afghanistan | Islamic Republic of Af-
ghanistan.
Office PH NO: +93 (0) 20-214-7488| + (93) 791 045 505
Email:  Safiullah.Alokozai@npa.gov.af,  copied to fardeen.azimi.b@gmail.com, 
waisuddin.rahimi@gmail.com & Mirwais.rahimi@npa.gov.af
• on or before the deadline: 17 September 2019, 10:00 hours (Kabul local time)
• Together with a Bid Security as described in the Bidding Document. 
• Electronic submission of bid is not permitted.
Late bids shall be rejected. Bids will be opened immediately after the bid submission 
deadline in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend.
8. Bid securities provided in currencies other than US Dollar shall be converted 
to US Dollar (only for the purpose of evaluation) based on exchange rate indicat-
ed for cash selling rates in Central Bank of Afghanistan website 28 days prior to 
the bid submission deadline. Bid Security shall remain valid for 28 days beyond the 
validity of bid (i.e. up to 208 days) after the bid submission deadline date. The Bid 
Validity Period shall be 180 days.
9. A Pre-bid meeting will be held on 28 August 2019 at 10:00 hours Kabul local 
time in the Program Management Office, Ministry of Energy and Water, Darula-
man Road, Kabul, Afghanistan.

InvItatIon for BIds
Date: 5 August 2019

Grant No.
and Title: 0362-AFG: Water Resources Development Investment Program-Project 2

Contract No.
and Title:

IFB Ref.: NPA/MEW/98/W-2511/ICB 
Rehabilitation of Lower Kokcha Irrigation - Zone II: Archi Jaded Canal (AJC), LKIP/AJC Washes and Drains Civil Works

Deadline for
Submission of Bids: 17 September 2019 10:00 hours (Kabul local time)

اطالعات روز: دونالد ترمپ می گوید فشار تحریم های 
نفتی بر ایران بیش تر از انتظار امریکا بوده است.

او همچنین بار دیگر تکرار کرد که ایران در پی مذاکره 
با امریکاست ولی نمی داند چه کند.

خبرنگاران  با  نیوجرسی  در  یک شنبه  ترمپ  آقای 

صحبت می کرد.
سوالی  به  پاسخ  در  او  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
الطارق،  جبل  در  ایرانی  نفت کش  از  توقیف  رفع  درباره ی 
بدون اشاره به این کشتی گفت: ایران می خواهد مذاکره کند. 
آن ها فقط نمی دانند چه کنند. آن ها مردمان مغروری هستند.

ایران  اقتصاد  وضع  به  اشاره  با  همچنین  ترمپ  آقای 
گفت کاهش فروش نفت ایران بیش تر از حد انتظار امریکا 

بوده است.
آقای ترمپ گفت: اقتصاد ایران در حال سقوط است. 
نفت  آن ها  است.  بد  وضع شان  باالست.  به شدت  تورم 

می  کم تری  نفت  و  کردیم  تحریم شان  ما  نمی فروشند. 
فروشند. یعنی کم تر از آن چه فکر می کردیم.

او در ادامه گفت حس می کند که می تواند با ایران به 
صورت  توافقی  است  ممکن  کرد  تأکید  اما  برسد،  توافق 

نگیرد.



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.

سه شنبه  ۲۹ اسد 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۷۹۰ورزشی www.etilaatroz.com

Strategic Grain Reserve Project (SGRP)
Loan No. /Credit No. /Grant No.:P160606
Addendum No-1 for this procurement is available in these websites. https://www.mail.gov.af ,  https://www.npa.gov.af , https://www.undb.org 
and https://www.acbar.org,   for receiving soft copy of the addendum please contact to Mr. Ziauddin Zia Sr. Procurement Specialist for 
SGRP/MAIL or Mohammadullah Sahil procurement director of MAIL through the below email address during office hours - 09:00 AM to 
15:00 PM hours: ziauddin.zia@mail.gov.af  and mohammadullah.sahil@mail.gov.af.
Propose of the Addendum: As per majority companies request during the pre-bid meeting of above mentioned package, that to extend the bid 
submission deadline for two (2) more weeks. In order, to have enough time for preparation of all documents for this package.

 addEndUM no: to IfB no - sGrP-Cs-2019-0010
ProCUrEMEnt of dEsIGn, sUPPly and InstallatIon of GraIn stEEl sIlo for KaBUl ProvInCE 

Original Bid Opening Date and Time  
Date: August 21, 2019
Time: 10:00 AM, Kabul Local Time\

Date: September 05, 2019
Time: 10:00 AM, Kabul Local Time

Modified  Bid Opening Date and Time  

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 11 قلم خوراکه و ادویه جات ماهی ضرورت 
MAIL/PD/( دارای شماره تشخیصیه )باز ملی آمریت ماهی  پروری قرغه تحت روش داوطلبی 
0101-( نمبر  جواز  دارنده  لمیتد  دانش نوید  شرکت  به  را   )NCB/G183/02/98/ReBID

14147( به قیمت مجموعی مبلغ )2,382,500( دومیلیون و سه صد و هشتاد و دوهزار و پنج صد 
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 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  کارته سخی، جمال  واقع  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل و سـوم قانون تـدارکات بـه اطالع عموم رسـانیده می شـود که 
وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری در نظـر دارد تـا پـروژه }تـدارک 4500000 قطعـه لیبـل همراه 
بـا 900 حلقـه کارتریـج آن بـرای درختـان مثمـر، مـورد ضـرورت ریاسـت تصدیق دهـی تخم هـای 
بـذری تحت داوطلبـی شـماره )MAIL/PD/NCB/G-109/98ReBID( را به شـرکت محترم 
عبدالرحیم بابـا لمیتـد بـه قیمـت مجموعـی مبلـغ )5,970,000( پنج میلیون و نه صـد و هفتاد هزار 

نماید. اعطـا  افغانی 
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 
قانون  پنجاهم  ماده  احکام  وفق  مینه،  کارته سخی، جمال  واقع  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت 

تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

فیفا دیروز نامزدهای جایزه پوشکاش را اعالم کرد و 
مسی بار دیگر در این فهرست دیده می شود.

فوتبال   2018-1۹ فصل  گل  زیباترین  نامزدهای  فیفا 
زالتان  که  کرد  اعالم  را  پوشکاش  جایزه  همان  یا  جهان 
ابراهیموویچ و لیونل مسی سرشناس ترین نامزدهای کسب 

این جایزه هستند.
با  ابراهیموویچ به خاطر شوت سرضرب خود  زالتان 
بیرون پا مقابل تورنتو نامزد این جایزه شده است. مهاجم 

کرد.  باز  را  حریف  دروازه  تماشایی  ای  ضربه  با  سوئدی 
مسی نیز به خاطر ضربه فنی و دقیق "چیپ" خود مقابل 
این   2013 سال  در  ابراهیموویچ  است.  شده  نامزد  بتیس 
جایزه را برد اما مسی با وجود این که در یازده سال اخیر 
هفت بار نامزد شده اما هرگز جایزه پوشکاش را نبرده است. 

لیست نامزدهای جایزه پوشکاش بدین شرح است: 
ماتیاس کنیا، بایر لورکوزن مقابل الیپزیش

خوان فرناندو کینترو، ریورپالته مقابل راسینگ
زالتان ابراهیموویچ، تورنتو مقابل گالکسی

لیونل مسی، رئال بتیس مقابل بارسلونا
آیارا انچوت، تیم زنان کامرون مقابل تیم زنان نیوزیلند

فابیو کوالیارال، سمپدوریا مقابل ناپولی
امی رودریگز، تیم زنان اوتا رویالز مقابل اسکای بلو

تیم  مقابل  سوئیفتس  سیون  زنان  تیم  سیمپسون،  بیلی 
زنان کلیفتونویل

آندرس تاونسند، کریستال پاالس مقابل منچسترسیتی
دنیل ژوری، دبرسن مقابل فرانس واروش

یورگـن کلـوپ سـرمربی لیورپـول بـا تمجیـد از سـه 
از  می گویـد  مانـه  و سـادیو  فیرمینـو  مهاجمـش صـالح، 
اینکـه ایـن سـه مهاجـم را در اختیـار دارد خـدا را شـاکر 

. ست ا
یورگـن کلـوپ، سـرمربی لیورپـول بعـد از پیـروزی 
2-1 تیمـش مقابـل سـاوتهمپتون کـه با دو گل سـادیو مانه 

و روبرتـو فیرمینـو بـه دسـت آمـد از سـه مهاجـم اصلـی 
خـود صـالح، فیرمینـو و مانـه تمجیـد کـرده و می گوید از 
اینکـه سـه مهاجم توانمند مثـل آنها را در اختیـار دارد خدا 

را شـاکر است.  
مقابـل  شـاگردانش   1-2 پیـروزی  از  بعـد  کلـوپ 
سـاوتهمپتون در دومیـن بـازی فصـل جدیـد لیـگ برتـر 
بـرای مرسی سـایدی ها بـه وبسـایت باشـگاه گفـت:" مـن 
در زندگـی ام بارهـا پیـش آمده کـه بازیکنانی اسـتثنایی در 
اختیـار داشـته ام و آنهـا بازیکنانـی فوق العـاده بودنـد، ولی 
فوتبالیسـت هایی در کالس جهانـی نبودنـد. ولـی حاال خدا 
را شـکر بازیکنانـی در کالس جهانـی دارم کـه می تواننـد 

نتیجـه بازی هـا را تغییـر دهنـد".
سـرمربی لیورپـول در ادامه گفـت:" سـادیو مانه، بابی 
فیرمینـو و محمـد صـالح، آنهـا واقعـا خارق العاده هسـتند. 
در بـازی بـا سـاوتهمپتون آنهـا دائمـا دروازه حریـف را 
تهدیـد می کردنـد و درخشـش آنهـا بـود کـه بـازی را بـه 

سـود ما تغییـر داد".

مسی و زالتان سرشناس ترین ها
فیفا و اعالم نامزدهای بهترین گل سال

کلوپ: 
خدا را شکر که این سه مهاجم را دارم
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی
دبیران: الیاس نواندیش، خادم حسین کریمی، سهراب سروش و عابر شایگان
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می کند.  حساب  امور  اداره  را  کرایه ی شان  که 
می آوریم.«  کابل  به  هوایی  را  شما  بگویید 
دعوت نامه ها فرستاده شد. حاال باید برای صدها 
نفر بلیت طیاره آماده شود. پول از حساب کسر 
مصارف  ستون  در  اکسل  فایل  در  و  می شود 
اما  می شود.  درج  ترانسپورت«  »مصارف  نام  به 

میلیونش  بیست  می کند؛  حساب  کته  بدهد. 
شصت وچند  سروده ایم،  استقالل  ترانه ی  را 
کردیم.  مصرف  ترانسپورت  برای  را  میلیونش 
بچه ها شب و روز کار می کردند، تشنه می شدند 
میلیون   1۵ بنابراین  داشتند،  الزم  انرژی  و 

دیگرش را نوشیده ایم.
گالیله  نظر  از  را  این سه مورد  بیایید  حاال 
ارزیابی کنیم. ببینیم در کجای این  کارها شاهد 
پیشرفت دانش ایم و در کجای این کارها، شاهد 
به  ربطی  ترانه  ساختن  دوم.  گزینه ی  پیشرفت 
و  می شوند  جمع  نفر  چند  وقتی  دارد.  دانش 
استقالل  برای  جشنی«  »هموتو  ترانه ی  چهار 
می سرایند، از دانش خویش کار می گیرند. دزدی 
در  ما  پیشرفت  ترانه ها، گواه  این  به نام مصرف 
گزینه ی دوم است. می بینید یک مسأله ساده را 
چه قدر پیچیده می توان دید؟! برداشت میلیونی 
به نام بلیت طیاره و انتقال مهمان ها با طیاره های 
نظامی، پیچیدگی دیگری است در این بگیرونمان 
که  نیست  هم  این طوری  اما  باشکوه.  استقالل 
که  دیدیم  همه  باشند.  غارت شده  پول ها  تمام 
اداره امور، صد فرد معتاد را معاینه کرده، حمام 
داده و به تمام جهان هم نشان دادند که جشن 
مزین  هم  دست آوردها  این  با  ما  صدسالگی 
است. معاینه و حمام آن ها خرج دارد. همان طور 
که قبال گفتم، آقای قتالی دانشمند است. ما موفق 
برداشت های شخصی- تمامی  از  شد  نخواهیم 

صدروزه ی  بگیرونمان های  در  او  گروهی 
ضرورت  شویم.  باخبر  کشور  استقالل  استرداد 
هم نیست. چون اگر قتالی نزند، دیگران خواهد 
زد. برای ما چه فرقی می کند که اداره امور بزند 
یا وزارت دولت در امور پارلمانی؟ هیچ دیگه! 

هرزگی  و  بی کفایتی  لطف  به  که  حاال 
تعویق  به  هم  استقالل  جشن  امنیتی،  نهادهای 
جمهور  صاحب  رییس  جناب  از  ما  افتاده، 
میلیون  کم، صد  از  کم  که  تقاضامندیم  مجدانه 
دیگر در اختیار برادر عزیزمان آقای قتالی قرار 
نباید  هم  جمهور  صاحب  رییس  برای  بدهد. 
فرق بکند که چه کسی می زند. اگر آقای غنی در 
این مسأله کوتاهی کند، آبروی ما پیش پاکستان 

دال خور خواهد رفت.

سنگینی  جمله ای  اعدامش  از  قبل  گالیله 
متوقف  بشر  دانش  »نه  است:  گفته  بشر  برای 
می شود نه حماقت بشر.« از زمان گالیله تا کنون، 
دانش پیشرفت قابل مالحظه ای کرده و حماقت 
به   پیچیده ای  ُفرم  با دانش، شکل و  هم موازی 
نیست،  زنده  گالیله  که  است. حاال  گرفته  خود 
استرداد  سالگی  صد  جشن  شما  و  ما  بیایید 

استقالل را از این منظر بررسی کنیم.
اداره ی امور ریاست جمهوری برای تجلیل 
افغانستان،  استقالل  استرداد  سالگرد  از صدمین 
است.  گرفته  دست  روی  را  ویژه ای  برنامه ی 
اداره ی  که  است  این  برنامه  این  ویژگی  اولین 
امور ریاست جمهوری طرح این جشن صدروزه 
آقای  است.  دزدیده  حمیدی  بصیر  آقای  از  را 
موفقیت  با  گام  اولین  که  می بیند  وقتی  قتالی 
برداشته شده، گام بزرگ تری برمی دارد و طرح را 
با رییس جمهور شریک می کند. رییس جمهور 
هم خدازده ای است که چه پرسان می کنی، فورا 
فرمان اعطای 38۴ میلیون افغانی را امضا کرده به 
آقای قتالی می دهد. رقم نُه رقمی این بودجه دل 
قتالی را گرم می کند. حاال زمان آن فرارسیده که 
برای این مبلغ هنگفت، صورت حساب ترتیب 

کند. 
قتالی مرد جوان و دانشمندی است،  آقای 
کرده  همکارانش  به  رو  او  کند.  حفظش  خدا 
می گوید: »حالی آب را ِگل کرده ایم، بیایید پیش 
خبر  وردک  فاروق  و  رحیمی  سالم  این که  از 
شوند، ما ماهی خود را بگیریم.« اولین ماهی را 
به کمک مشاور شعری رییس جمهور می گیرند؛ 
نواختن  و  ساختن  برای  افغانی  میلیون  بیست 
چهار ترانه. شعار مخصوص در این قسمت این 
است: »هستیم و می زنیم، ما نزنیم دیگرا می زنه. 

بِل بیست میلیونی  قسمی که سال ها زده.« یک 
آماده شد.

دومی  واحدهای  است.  بعدی  قدم  حاال 
وزارت خانه ها و ریاست های مستقل را از والیات 
دعوت نامه  بچا!  »هله  فراخواند.  باید  کابل  به 
از  دعوت نامه  در  که  کنید  هوش  کنید.  دیزاین 
نکنید،  را  کابل  به  آن ها خواهش تشریف آوری 
امر کنید. تأکید کنید که آمدن و اشتراک شان در 
کابل حتمی است. مکتوب متحدالمال بنویسید و 
به وزارت خانه ها بفرستید. به آن ها مژده بدهید 

کابل  به  نظامی  طیاره های  با  مهمان های والیتی 
هیچ  بدون  بلیتی!  هیچ  بدون  می شوند.  منتقل 
کرایه ای! رییس جمهور کاری به چگونگی آمدن 
آن ها از والیات ندارد. مهم حضورشان در کابل 
و در محافل تجلیل از استقالل است. قتالی هم 
حساب  دانه  دانه  را  پول ها  نمی بیند  ضرورتی 

عیسا قلندر 

دعوت نامه ها فرستاده شد. حاال باید برای صدها نفر بلیت طیاره در بگیرونمان جشن استقالل | طنز
آماده شود. پول از حساب کسر می شود و در فایل اکسل در ستون 
مصارف به نام »مصارف ترانسپورت« درج می شود. اما مهمان های 
والیتی با طیاره های نظامی به کابل منتقل می شوند. بدون هیچ 
بلیتی! بدون هیچ کرایه ای! رییس جمهور کاری به چگونگی آمدن 
آن ها از والیات ندارد. مهم حضورشان در کابل و در محافل تجلیل 

از استقالل است. 


