
اقدام دیرهنگام، 
اما درست

خبر استعفای معصوم استانکزی روز 
پنج شنبه رسانه ای شد. رییس جمهور در 
پی کشته شدن چهار عضو یک  خانواده 
در جالل آباد توسط نیروهای امنیت  ملی، 
استعفای  که  کرد  اعالم  در یک نشست 
است.  کرده  منظور  را  استانکزی  آقای 
اطالعات   روزنامه  به  ارگ  در  منابع  اما 
روز می گویند آقای غنی استعفای رییس 
این  در  بود؛  خواسته  را  ملی  امنیت 
آقای  برکناری  به معنای  این   صورت، 

استانکزی است.
معصوم استانکزی حدود چهار سال 
مدیریت  را  افغانستان  ملی  امنیت  نهاد 
کنار  استانکزی  آقای  که  اکنون  و  کرد 
دشواری  روزهای  افغانستان  می رود، 
در  می گذراند.  امنیت  زمینه ی  در  را 
چندین  کابل  گذشته  یک  ماه  از  کم تر 
شاهد  را  انفجاری  مرگ بار  حمله ی 
دوران  طول  در  استانکزی  آقای  بود. 
پرونده ی  در  زیادی  ناکامی های  کاری، 
وقت  بسیار  او  این رو،  از  دارد.  خود 
ملی  امنیت  دستگاه  رأس  از  باید  پیش 
که  ندارد  وجود  تردیدی  می رفت.  کنار 
خطای امنیت ملی در جالل آباد، بیش تر 
این  اما  بود؛  امنیتی ساده  از یک خطای 

نخستین بار نبود که...

انتخابات  از  نظارت  به دست آمده،  اطالعات  براساس 
کاستی های  و  چالش ها  با  میزان  ششم  ریاست جمهوری 
شفافیت  از  نگرانی  پیش  از  پیش  که  است  روبه رو  جدی 
به  رسیدگی  کمیسیون  می برد.  باال  را  انتخابات  سالمت  و 
بیش تر  گذشته  انتخابات های  در  که  انتخاباتی  شکایت های 
از پنج هزار ناظر و ناظم استخدام می کرد، تا کنون که حدود 
20 روز به انتخابات مانده، ناظران و ناظمان خود را به دلیل 
نهادهای  نکرده  است.  استخدام  بودجه،  تخصیص نیافتن 
و  ندارند  انتخابات  از  نظارت  به  چندانی  تمایل  بین المللی 
دو نهاد کالن و معتبر غیردولتی داخلی ناظر بر انتخابات نیز 
به دلیل مشکالت مالی یا نیافتن تمویل کنندگان مالی، معلوم 

نیست که از انتخابات نظارت می توانند یا نه.
انتخابات  از  که  مهم  داخلی  دولتی  نهادهای  از  یکی 
نظارت می کند، کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 
است و به  دلیل این که یافته ها و بعد تصمیم های این کمیسیون 
براساس آن یافته ها، بر نتیجه و اعتبار انتخابات تأثیر مستقیم 

می گذارد، نقش این نهاد را به عنوان ناظر انتخابات،...

می گویند  فراه  والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
که حمله ی جنگ جویان گروه طالبان به شهر فراه از سوی 
نیروهای حمایت قاطع دفع شده و مرکز جلب وجذب ارتش 
ملی که صبح دیروز )جمعه، 15 سنبله( به دست طالبان افتاده 
درآمده  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  کنترل  تحت  دوباره  بود، 

است.
نیروهای  که  است  گفته  نیز  کشور  داخله ی  وزارت 
را  فراه شده و عملیات تصفیوی  وارد شهر  پولیس  ویژه ی 

آغاز کرده اند.
به  فراه  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  محب،  محب اهلل 
روزنامه اطالعات روز گفت که این حمله ی طالبان حوالی 
حمالت  پی  در  دیروز  پیش ازظهر  دقیقه ی   11:30 ساعت 
هوایی نیروهای حمایت قاطع دفع شده و جنگ جویان گروه 
این  پشت کوه  و  اناردره  ولسوالی های  روستاهای  به  طالبان 

والیت عقب نشینی کرده اند.
میان  درگیری  حاضر  حال  در  که  گفت  محب  آقای 
ولسوالی  دو  این  در  طالب  جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای 

جریان دارد...

اطالعات روز: اخیرا کمیته ی روابط خارجی کانگرس 
امریکا از زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی 
برای  که  است  خواسته  افغانستان  صلح  برای  کشور  این 
نشست  به  طالبان،  با  توافق نامه ی صلح  مورد  در  وضاحت 

ویژه ی این کمیته حاضر شود.
کانگرس  خارجی  روابط  کمیته  رییس  اینگل،  الیوت 
امریکا روز پنج شنبه )14 سنبله/ 5 سپتامبر( در نامه ای عنوانی 
آقای خلیل زاد، از او خواسته است که در مورد سود، زیان 
و پیامدهای احتمالی این توافق نامه به کانگرس توضیحات 

بدهد.
آقای اینگل در این نامه نوشته است که مردم امریکا و 
افغانستان می خواهند بفهمند که استراتژی دیپلماتیک اداره ی 

رییس جمهور ترمپ برای افغانستان چه است؟
در این نامه آمده است که کانگرس می خواهد مطمیین 
امضا  را  صلح  توافق نامه ی  افغانستان  در  امریکا  که  شود 

می کند، نه توافق نامه ی خروج نیروهایش از افغانستان را.
همچنان در نامه آمده است که کمیته ی روابط خارجی 

کانگرس امریکا پیش از این نیز دوبار از...

چالش های نظارت از انتخابات؛ 
کمیسیون شکایات هنوز ناظر استخدام 

نکرده، فیفا و تیفا بودجه ندارند

دفع حمله ی طالبان به شهر فراه؛ 
۸۵ جنگ جوی طالب کشته شدند

کانگرس امریکا از خلیل زاد خواست در 
مورد توافق نامه با طالبان وضاحت بدهد

اطالعات روز: وزارت ترانسپورت اعالم کرده 
است که نخستین محموله ی صادراتی افغانستان دو 
بندری  شهرک  از  سنبله(   14 )پنج شنبه،  قبل  روز 
شده  فرستاده  چین  به  کشور،  شمال  در  حیرتان 

است.
وزن  ترانسپورت،  وزارت  معلومات  براساس 
مجموعی این محموله ی صادراتی یک هزار و 100 
تُن گفته شده که در 41 واگون بارگیری شده است. 

همچنان گفته شده است که...

نخستین محموله ی صادراتی 
افغانستان از بندر حیرتان 
به چیـن فرسـتاده شـد

اطالعات روز: وینی کمار، سفیر هند در کابل 
در دیداری با رییس جمهور اشرف غنی گفته است 
که کشورش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

در افغانستان حمایت می کند.
در این دیدار که شام دو روز قبل )پنج شنبه، 
14 سنبله( در ارگ انجام شده است، دو طرف در 
به گسترش روابط، تجارت و حمایت هند  رابطه 
گفت وگو  و  بحث  افغانستان  انتخابات  روند  از 

کرده اند...

هند از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در افغانستان 

حمایت می کند
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حمایت فن دایک از 
ستاره هالندی یوونتوس

هالندی  ستاره  فن دایک  ویرژیل 
هموطنش  از  حمایت  با  لیورپول 

ماتیس دی لیخت که بعد از...

تیته: 
نیمار سومین فوتبالیست 

بزرگ دنیا است
از  برزیل  ملی  تیم  سرمربی  تیته، 
به  تیمش  ملی پوش  ستاره  نیمار، 

عنوان بازیکنی توقف ناپذیر...

رابرت موگابه، 
رییس جمهوری سابق 

زیمبابوه درگذشت
موگابه،  رابرت  روز:  اطالعات 
در  زیمبابوه  سابق  رییس جمهوری 

سن ٩5 سالگی درگذشت...

فرانسه  درحالی که  روز:  اطالعات 
برای  طرحی  اجرای  صدد  در 

کاهش فشار مالی بر ایران...

ترمپ در تماس با مکرون: 
تحریم ایران در زمان 

حاضر لغو نمی شود
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»آسمان باز« و پرواز چهارم »فالی 
دبی« به  افغانستان؛ آیا شرکت های 
 هوایی  داخلی ورشکست می شوند؟
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کانگرس امریکا از خلیل زاد خواست در مورد توافق نامه با طالبان وضاحت بدهد
در  استانکزی  آقای  مسئولیت  دوران  در 
رخ  فاجعه ای  چنین  ملی،  امنیت  ریاست 
می  داد. افغانستان شاهد کشتارهای خون بارتر 
اسد،  دوم  تظاهرات  بر  حمله  بود:  این  از 
حمالت انتحاری بر واحد محافظت از رجال 
زنبق،  برجسته، حمله ی خون بار چهارراهی 
در  مراسم عروسی  در یک  حمله ی خونین 
کابل و ده ها فاجعه ی دیگر. از طرف دیگر با 
هیچ توجیهی آقای استانکزی نمی تواند این 
رویدادها  این  تمام  کند.  انکار  را  ناکامی ها 
ضعف  به دلیل  دیگر  مشابه  رویدادهای  و 
استخباراتی و معلوماتی رخ داده است. عمق 
هر کدام از این فاحعه ها به قدری زیاد بود 
که آقای استانکزی می بایست به دلیل وجدان 
اما  می رفت؛  کنار  فاجعه  اولین  در  کاری، 
کار  این  استانکزی  آقای  که  نه تنها  متأسفانه 
را نکرد که حتا از یک پاسخ ساده به مردم 

امتناع کرد.
در ناکامی های رییس  پیشین امنیت ملی، 
رییس جمهور  به عنوان  غنی  محمداشرف  
است.  مسئول  نیز  اعال  سرقومندان  و 
به  وقت  پیش  خیلی  باید  رییس جمهور 
معصوم  برکناری  بر  مبنی  مردم  خواست 
حمله  هر  از  پس  می داد.  پاسخ  استانکزی 
مردم انگشت اتهام را به سوی رییس امنیت 
رفتند  نشانه  اشرف  غنی  حکومت  ملی 
عبارت  به  شدند.  او  برکناری  خواهان  و 
مختلف  نقاط  در  حمله  هر  از  پس  دیگر، 
آقای  آن،  از  جلوگیری  در  ناکامی  و  کشور 
استعفا  برای  شدید  فشار  تحت  استانکزی 
این  هیچ گاهی  غنی  آقای  اما  داشت،  قرار 
استانکزی  آقای  ناکامی  نشنید و  خواست ها 
را نپذیرفت و اجازه داد فاجعه پشت فاجعه 
انتقادهای  به رغم  استانکزی  آقای  دهد.  رخ 
فراوان و اتهام های زیاد و با وجود تغییرات 
در  امنیتی،  دستگاه های  سایر  در  گسترده 
رییس جمهور  ماند.  پابرجا  طول چهار سال 
در  خود  گفت وگوی  آخرین  در  غنی 
برنامه  پاسخ مجری  تلویزیون طلوع نیوز در 
که از او در مورد ناکامی رییس امنیت ملی 
داد.  نومیدکننده   پاسخ  پرسید،  حکومتش 
آقای غنی گفت که کار آقای استانکزی مورد 
که  را  پیامی  بود.  ما  خارجی  دوستان  قبول 
آقای  به مناسبت کناررفتن  رییس جمهور هم 
تأمل برانگیز است. غنی  نیز  داده،  استانکزی 
در صفحه ی توییترش نوشته است: »به عنوان 
یک دولت مسئول، تلفات غیرنظامیان برای 
استعفای  متاسفانه  نیست.  تحمل  قابل  ما 
رییس امنیت ملی، آقای استانکزی را که در 
بخش های دیگر کارش موفق بود، پذیرفتم.« 
آقای  کار  کرده،  فراموش  رییس جمهور  اما 
افغانستان  مردم  قبول  مورد  اصال  استانکزی 
این  در  و  نبود  او  کار  سال  چهار  طول  در 
مدت غیرنظامیان زیادی به دلیل کم کاری او و 
دیگر مسئولین امنیتی در کشور قربانی شدند.
استانکزی  آقای  آمدن  آغاز،  همان  از 
که  است  روشن  بود.  اشتباه  ملی  امنیت  در 
این گزینش سیاسی و تیمی صورت گرفت، 
وگرنه منطقی وجود ندارد کسی که تجربه ی 
ندارد، در رأس  استخباراتی-امنیتی  کارهای 
استراتژیک  و  تخصصی  کامال  اداره ی  یک 
استانکزی  آقای  که  زمانی  گیرد. مدت  قرار 
دست آوردی  هیچ  بود،  دفاع  وزارت  در 
جز ناکامی نداشت. امنیت ملی یک اداره ی 
تخصصی است و کسی می تواند این دستگاه 
را درست مدیریت کند که با پیچیدگی کار 

آشنا باشد.
آقای  چه  صورت  دو  هر  در  اکنون 
برکنار شده  یا  باشد  کرده  استعفا  استانکزی 
آقای  از  نیست.  کافی  به  تنهایی  این  باشد، 
باید خواسته شود که پاسخ تمام  استانکزی 
بدهد.  افغانستان  مردم  به  را  ناکامی ها  این 
اتهامات ریز و درشت که بر او وارد است، 
است  کم ترین  کاری  این  شود.  روشن  باید 
و  آسیب دید گان  حق  در  رییس جمهور  که 
می تواند  استانکزی  آقای  کم کاری  قربانیان 
برکناری  یا  رفتن  به هر صورت  دهد.  انجام 
اما  دیرهنگام،  هرچند  استانکزی،  آقای 
اقدام درستی است. اکنون که شرایط امنیتی 
صلح  گفت وگوهای  و  انتخابات  به دلیل 
است،  دیگری  زمان  هر  از  آسیب پذیرتر 
حکومت با گماشتن فرد مهم و آگاه در رأس 
اداره ی امنیت ملی کشور و فارغ از هر نوع 
مالحظه ی سیاسی-تباری و تیمی مسئولیت 

خود را باید به درستی انجام دهد.

کانگرس  اخیرا کمیته ی روابط خارجی  اطالعات روز: 
امریکا از زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت خارجه ی 
برای  که  است  خواسته  افغانستان  صلح  برای  کشور  این 
نشست  به  طالبان،  با  صلح  توافق نامه ی  مورد  در  وضاحت 

ویژه ی این کمیته حاضر شود.
کانگرس  خارجی  روابط  کمیته  رییس  اینگل،  الیوت 
نامه ای  در  سپتامبر(   5 سنبله/   14( پنج شنبه  روز  امریکا 
مورد  در  که  است  خواسته  او  از  خلیل زاد،  آقای  عنوانی 
این توافق نامه به کانگرس  پیامدهای احتمالی  سود، زیان و 

بدهد. توضیحات 
امریکا  مردم  که  است  نوشته  نامه  این  در  اینگل  آقای 
دیپلماتیک  استراتژی  که  بفهمند  می خواهند  افغانستان  و 

اداره ی رییس جمهور ترمپ برای افغانستان چه است؟
در این نامه آمده است که کانگرس می خواهد مطمیین 
امضا  را  صلح  توافق نامه ی  افغانستان  در  امریکا  که  شود 

می کند، نه توافق نامه ی خروج نیروهایش از افغانستان را.
همچنان در نامه آمده است که کمیته ی روابط خارجی 
کانگرس امریکا پیش از این نیز دوبار از زلمی خلیل زاد در 
هر  در  آقای خلیل زاد  اما  بود،  مورد وضاحت خواسته  این 

دو دفعه برای وضاحت به این کمیته حاضر نشده است.
در این نامه تأکید شده است که خلیل زاد این بار باید 
در نشست این کمیته حاضر شده و در مورد مسایل ذکرشده 

توضیح بدهد.
خود  منابع  از  نقل  به  پشتو  بی بی سی  حال  همین  در 
میلر،  اسکات  با  همراه  خلیل زاد  زلمی  است  کرده  گزارش 
رفته اند،  دوحه  به  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  فرمانده 
آغاز  را  طالبان  با  مذاکرات  دهم  دور  که  نیست  »معلوم  اما 

می کند یا خیر«.
پایان  از  پس  خلیل زاد  زلمی  که  است  حالی  در  این 
نهمین دور مذاکرات امریکا و طالبان، روز یک شنبه هفته ی 
متن  کابل  به  سفرش  جریان  در  او  آمد.  کابل  به  جاری 
توافق نامه ی امریکا با طالبان را به رهبران حکومت وحدت 

ملی نشان داد.
با  ویژه  گفت وگوی  یک  در  خلیل زاد  این،  با  همزمان 
اصول  در  طالبان  و  امریکا  بود  گفته  نیوز  طلوع  تلویزیون 
بود  گفته  همچنان  خلیل زاد  آقای  رسیده اند.  توافق  به  باهم 
که براساس این توافق، در مرحله ی نخست پنج هزار سرباز 
پایگاه خارج می شوند و در عوض طالبان خشونت  پنج  از 

را در کابل و پروان کاهش می دهند.
او گفته بود: »در 135 روز پنج پایگاه را ترک می کنیم. 
اگر کوشش شود که نظریات یک طرف باالی دیگران قبول 

شود، معنایش جنگ است.«
پنج  شامل  که  امریکایی  ارشد  دیپلمات   ٩ آن  دنبال  به 
سفیر پیشین امریکا در افغانستان، یک فرستاده ی ویژه ی این 

خارجه  وزیر  پیشین  معاون  یک  و  افغانستان  برای  کشور 
امریکا می شود، در یک اعالمیه ی مشترک نسبت به خروج 

شتاب زده از افغانستان هشدار دادند.
نیروهای  کامل  خروج  که  بود  آمده  اعالمیه  این  در 
با طالبان به توافق  افغانستان  از آن که دولت  امریکایی پیش 
داخلی  »جنگ  به  را  این کشور  یابند،  واقعی« دست  »صلح 

تمام عیار« می کشاند.
از  سنبله(   13( چهارشنبه  روز  نیز  افغانستان  حکومت 
زلمی  میان  توافق نامه  متن  مورد  در  امریکا  متحده ی  ایاالت 
خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی این کشور برای صلح افغانستان 

با طالبان وضاحت خواست.
در رشته  ریاست جمهوری  صدیق صدیقی، سخن گوی 
امریکا  میان  توافق نامه  متن  مورد  در  که  بود  گفته  تویتی 
پیامدهای  و  خطرات  تا  شود  داده  وضاحت  باید  طالبان  و 
گرفته  نیز  خطرات  جلو  و  تحلیل  کامل  دقت  با  آن  ناگوار 

شود.
افغانستان  آقای صدیقی همچنان نوشته بود: »حکومت 
از هرگونه پیشرفت هایی در پروسه ی صلح حمایت می کند 
افغانستان  در  ختم جنگ  و  پایدار  تأمین صلح  به  منجر  که 
افغانستان در تفاهم نامه ی  اما نگرانی اصلی حکومت  گردد، 
امریکا با طالبان، در این است که از پیامدها و خطرات ناشی 

از آن چگونه جلوگیری به عمل می آید؟«

امنیتی  منابع  اطالعات روز: 
که  می گویند  فراه  والیت  در 
گروه  جنگ جویان  حمله ی 
سوی  از  فراه  شهر  به  طالبان 
دفع  قاطع  حمایت  نیروهای 
شده و مرکز جلب وجذب ارتش 
ملی که صبح دیروز )جمعه، 15 
سنبله( به دست طالبان افتاده بود، 
نیروهای  کنترل  تحت  دوباره 

امنیتی و دفاعی درآمده است.
نیز  کشور  داخله ی  وزارت 
ویژه ی  نیروهای  که  است  گفته 
شده  فراه  شهر  وارد  پولیس 
آغاز  را  تصفیوی  عملیات  و 

کرده اند.
محب اهلل محب، سخن گوی 
فرماندهی پولیس فراه به روزنامه 
این  که  گفت  روز  اطالعات 
ساعت  حوالی  طالبان  حمله ی 

پیش ازظهر  دقیقه ی   11:30
هوایی  حمالت  پی  در  دیروز 
دفع  قاطع  حمایت  نیروهای 
شده و جنگ جویان گروه طالبان 
ولسوالی های  روستاهای  به 
والیت  این  پشت کوه  و  اناردره 

عقب نشینی کرده اند.
که  گفت  محب  آقای 
میان  درگیری  حاضر  حال  در 
جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای 
طالب در این دو ولسوالی جریان 

دارد.
جریان  در  که  گفت  او 
 40 دیروز  درگیری های 
به شمول  طالب  جنگ جوی 
گروه  این  استخبارات  مسئول 
برای فراه، مولوی داوود، مولوی 
از  نوراحمد  مولوی  و  فاضل 
طالبان  برجسته ی  فرماندهان 

کشته و 20 جنگ جوی دیگر این 
گروه زخمی شده اند. 

وزارت دفاع اما آمار تلفات 
کشته   85 را  طالب  جنگ جویان 

و 30 زخمی اعالم کرده است.
وزارت داخله نیز کشته شدن 
کرده  تأیید  را  نوراحمد  مولوی 
نام نهاد  معاون  به عنوان  او  از  و 
استخبارات طالبان برای فراه یاد 

کرده است.
فرماندهی  سخن گوی 
پولیس فراه افزود که در جریان 
کشته شدن  کنون  تا  درگیری ها 
پنج  زخمی شدن  و  سرباز  یک 

سرباز دیگر تثبیت شده است.
به گفته ی او، والی فراه نیز 
لباس نظامی بر تن کرده و خط 
حضور  طالبان  با  نبرد  نخست 
فراه  پولیس  سخن گوی  دارد. 

عالوه کرد که اوضاع امنیتی فراه 
رو به بهبود است.

شاه محمود  حال  همین  در 
والیتی  شورای  معاون  نعیمی، 
فراه نیز از تلفات سنگین طالبان 
در منطقه ی ریگی، حومه ی شهر 

فراه خبر می دهد.
روزنامه  به  نعیمی  آقای 
اطالعات روز گفت که در حال 
حاضر چرخبال ها و هواپیماهای 
قاطع  حمایت  نیروهای  جیت 
و  است  زنی  گشت  حال  در 
در  طالبان  گروه  جنگ جویان 

حال عقب نشینی اند.
قسمت  در  که  افزود  او 
غرب شهر فراه نیز جنگ جویان 
نیروهای مردمی درگیر  با  طالب 
شدند که در آن ساحه نیز تلفاتی 
وارد  گروه  این  جنگ جویان  به 

شده است.
که  است  حالی  در  این 
جنگ جویان گروه طالبان حوالی 
ساعت 6:00 صبح دیروز جمعه 
فراه  شهر  بر  استقامت  چند  از 

حمله کردند. 
طالبان  گروه  آن  دنبال  به 
این حمله  در  بود که  ادعا کرده 
کمربند شهری مرکز فراه شکسته 
نیروهای  جلب وجذب  مرکز  و 
به دست  نیز  فراه  در  امنیتی 
کرده  سقوط  گروه  این  اعضای 

است. 
والیت فراه در غرب کشور 
به  ناامن  والیت های  از  یکی 
طالبان  گروه  که  می آید  حساب 
و  حضور  آن  بخش هایی  در 
تروریستی  گسترده ی  فعالیت 

دارد.

دفع حمله ی طالبان به شهر فراه؛ ۸۵ جنگ جوی طالب کشته شدند

اطالعــات روز: وینــی کمــار، ســفیر هنــد در کابــل در 
ــه اســت کــه  ــی گفت ــا رییس جمهــور اشــرف غن ــداری ب دی
کشــورش از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری در 

ــد. ــت می کن ــتان حمای افغانس
ــنبه، 14  ــل )پنج ش ــام دو روز قب ــه ش ــدار ک ــن دی در ای
ــه  ــرف در رابط ــت، دو ط ــده اس ــام ش ــنبله( در ارگ انج س
ــد  ــد از رون ــت هن ــارت و حمای ــط، تج ــترش رواب ــه گس ب

ــد. ــو کرده ان ــث و گفت وگ ــتان بح ــات افغانس انتخاب

در اعالمیــه ی ارگ ریاســت جمهوری آمــده اســت: 
ــه از  ــت همه جانب ــن حمای ــد ضم ــفیر هن ــار، س ــی کم »وین
ــه  ــان داد ک ــتان، اطمین ــت جمهوری افغانس ــات ریاس انتخاب
ــش  ــتر از پی ــتان بیش ــد و افغانس ــان هن ــاری می ــط تج رواب

ــت.« ــد یاف ــعه خواه توس
در همیــن حــال رییس جمهــور غنــی نیــز بــا اشــاره بــه 
روابــط دیرینــه ی افغانســتان و هنــد گفتــه اســت کــه دهلــی 

نــو دوســت خــوب و اســتراتژیک کابــل اســت.

براســاس اعالمیــه ی ارگ ریاســت جمهوری، آقــای 
ــتان از  ــردم افغانس ــت و م ــی از حکوم ــه نمایندگ ــی ب غن
ــف  ــای مختل ــد در بخش ه ــه ی هن ــای همه جانب همکاری ه
ــی  ــتان قدردان ــا افغانس ــی ب ــای زیربنای ــه پروژه ه از جمل
ــت  ــی از حمای ــل در حال ــد در کاب ــفیر هن ــرده اســت. س ک
ــات ریاســت جمهوری افغانســتان  ــد انتخاب کشــورش از رون
خبــر داده اســت کــه قــرار اســت ایــن انتخابــات تــا 21 روز 

ــزار شــود. ــزان( برگ دیگــر )ششــم می

هند از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان حمایت می کند

ترانسپورت  وزارت  روز:  اطالعات 
محموله ی  نخستین  که  است  کرده  اعالم 
)پنج شنبه،  قبل  روز  دو  افغانستان  صادراتی 
14 سنبله( از شهرک بندری حیرتان در شمال 

کشور، به چین فرستاده شده است.
براساس معلومات وزارت ترانسپورت، 
صادراتی  محموله ی  این  مجموعی  وزن 
 41 در  که  شده  گفته  تُن   100 و  یک هزار 
گفته  همچنان  است.  شده  بارگیری  واگون 
شده است که بیشتر این محموله ی صادراتی 

بعد  که  می دهد  تشکیل  تالک  سنگ  را 
تولید  در  آن  از  دسته بندی،  و  پروسس  از 

داروهای طبی استفاده می شود.
روز  وزارت  این  سرپرست  یاری،  یما 
مناسبت  همین  به  که  محفلی  در  پنج شنبه 
بود،  برگزار شده  بندری حیرتان  در شهرک 
گفته است: »وعده ی ما این است که از طریق 
ترانسپورتی،  راه های  انکشاف  و  بازشدن 
تولیدات و محصوالت کشور را به بازارهای 

بزرگ جهان برسانیم.«

گفتنی است که در این محفل افزون بر 
از  شماری  ترانسپورت،  وزارت  سرپرست 
محلی،  مقام های  حکومتی،  ارشد  مقام های 
قزاقستان،  و  ازبکستان  کشورهای  سفیران 
کنسل تجارتی خلق چین در کابل و شماری 

از تاجران ملی نیز حضور داشته اند.
در همین حال دفتر مطبوعاتی والی بلخ 
نخستین  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  نیز 
مسیر  از  افغانستان  صادراتی  محموله ی 
ترانزیتی کشورهای ازبکستان و قزاقستان به 

دوازده  تا  است  قرار  و  شده  فرستاده  چین 
روز آینده به مقصد برسد.

تجارتی  شرکای  بزرگ ترین  از   چین 
بیش  ارزش  به  ساالنه  که  است  افغانستان 
افغانستان صادر  به  کاال  دالر  میلیارد  یک  از 

می کند.
افغانستان نیز در سال گذشته ی میالدی 
هزار  یک  از  بیش  هوایی،  دهلیز  طریق  از 
که  کرد  صادر  چین  به  جلغوزه  تُن   300 و 

ارزش آن 45 میلیون دالر اعالم شد.

نخستین محموله ی صادراتی افغانستان از بندر حیرتان به چین فرستاده شد

والی نام نهاد طالبان برای والیت بدخشان کشته شد
اطالعات روز: وزارت دفاع ملی کشور از کشته شدن والی نام نهاد گروه طالبان برای 

والیت بدخشان خبر داده است.
این وزارت در اعالمیه ای گفته است که قاری فصیح الدین، والی نام نهاد گروه طالبان 
برای والیت بدخشان حوالی ساعت 2:55 دقیقه ی بعدازظهر دیروز )جمعه، 15 سنبله( در 
این والیت کشته  افغان در مربوطات ولسوالی وردوج  نیروهای  نتیجه ی حمالت هوایی 

شده است.
والی های  »خطرناک ترین«  و  »مهم ترین«  به عنوان  فصیح الدین  قاری  از  دفاع  وزارت 

نام نهاد طالبان یاد کرده است.
قاری  این حمله ی هوایی، یک محافظ  در جریان  این وزارت،  اعالمیه ی  از  نقل  به 

فصیح الدین نیز کشته شده است.
امنیتی و غیرنظامیان در جریان این حمله ی هوایی چیزی  در مورد تلفات نیروهای 

گفته نشده است.
گروه طالبان خبر کشته شدن والی نام نهاد این گروه برای والیت بدخشان را رد کرده 

است.
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یوسف رشید، رییس اجراییه بنیاد انتخابات 
می گوید  )فیفا(  افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد 
در  که  بین المللی  تمویل کننده  نهادهای  که 
نهاد را حمایت مالی  این  انتخابات های گذشته 
پیش رو،  انتخابات  از  نظارت  برای  می کردند، 
نهاد حمایت  این  از  به دلیل برخودهای سیاسی 
کنون  تا  نهاد  این  او،  گفته ی  به  نکرده اند. 
انتخابات  از  نظارت  و  ناظران  استخدام  برای 

تمویل کننده پیدا نکرده است.
به عنوان نمونه، نهاد فیفا در انتخابات 2005 
انتخابات 2014  ناظر و در  با حدود شش هزار 
نظارت  انتخابات  از  ناظر  هزار   10 حدود  با 
می کرد. با توجه به افزایش ناظران این نهاد در 
هر انتخابات نسبت به انتخابات قبلی، اگر این 
انتخابات  از  مالی  مشکالت  به دلیل  نتواند  نهاد 
 10 از  بیش تر  یا   10 یعنی حدود  کند،  نظارت 
از  نمی توانند  مستقل  نهاد  یک  از  ناظر  هزار 

انتخابات نظارت کنند. 
به صورت  نهاد  این  که  می گوید  رشید  آقا 
با  مجهز  مدرن  برنامه های  طرح  با  و  جدی 
انتخابات  از  که  داشت  تصمیم  روز  تکنولوژی 
پیش رو به صورت گسترده و دقیق نظارت کند. 
در وضعیتی که این نهاد نتوانسته منابع مالی پیدا 
کنند، اما آقای رشید می گوید که ناظران این نهاد 
تا حد ممکن به صورت رضاکارانه از انتخابات 

نظارت خواهند کرد. 
نظارت  برای  رشید  آقای  اراده ی  هرچند 
به نظر  قاطع  بسیار  انتخابات  از  رضاکارانه 
می رسید، اما در شرایط امنیتی و هشدار طالبان 
و  انتخابات  برگزاری  از  جلوگیری  به  مبنی 
به نظر  سخت  رأی دهی،  مراکز  قراردادن  هدف 
به خطرانداختن  با  فیفا  ناظر  می رسدکه هزاران 
به صورت  میزان  ششم  انتخابات  از  جان شان 

رضاکارانه نظارت کنند.
)تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 
همانند فیفا نتواسته که برای نظارت از انتخابات 
ریاست جمهوری تمویل کنندگان مالی پیدا کند. 
که  می گوید  بنیاد  این  رییس  ایوب زاده،  نعیم 
حکومت  و  بین المللی  بازی گران  از  تعدادی 
افغانستان بنابر دالیل سیاسی و سلیقه ای، تالش 
از  مطرح  نهاد  دو  این  دور،  این  در  که  کردند 
که  می افزاید  او  نتوانند.  نظارت  انتخابات 
نظارت  اعتبارنامه ی  انتخابات  کمیسیون مستقل 
نتواند  نهاد  این  تا  داد  ناوقت  نیز  را  تیفا  به 

کارهای خود را بهتر پیش ببرد.
آقای ایوب زاده می گوید: »وضعیت را یک 
حمایت  نظر  از  را  ما  که  کردند  مهندسی  نوع 
تعدادی  کنند.  مواجه  به مشکل  بهتر  نظارت  و 
حکومت  همچنان  بین المللی،  بازی گران  از 
افغانستان و تا جایی کمیسیون مستقل انتخابات، 
متأسفانه در این مورد مقصرند. آن ها همیشه یک 
ترس داشتند از این دو نهاد که ضعف های شان 

برمال نشود.«
او دلیل عمده ی این برخود سیاسی در مورد 
می دهد:  شرح  گونه  این  را  ناظر  نهاد  دو  این 
»آن ها می فهمند که چالش های انتخاباتی در این 
نهاد  این دو  دور بیش تر خواهد بود و نظارت 
به موقع صورت  باعث می شود که اطالع رسانی 
گیرد و کاستی ها افشا شود. به همین دلیل تصمیم 
حمایت  مورد  را  نهاد  دو  این  که  شده  گرفته 
قرار  بین المللی  از تمویل کنندگان  تعدادی  مالی 

ندهند.«
برخورد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 
حکومت  سوی  از  را  نهاد  دو  این  با  سیاسی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به ویژه  و  افغانستان 
نهاد  دو  این  این که  می گوید  و  می کند  رد 
مالی  بگیرند و حمایت کنندگان  پروژه  نتوانسته 
پیدا کنند، به خود این نهادها و تمویل کنندگان 
خارجی برمی گردد. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون 
کمیسیون  می گوید  کمیسیون  این  سخن گوی 
و  دارد  همکاری  نهادها  دو  این  با  انتخابات 
هزینه ی  بتوانند  آن ها  که  کرد  خواهد  تالش 

نظارت از انتخابات را پیدا کنند.
ریاست جمهوری  انتخابات  در  فیفا  بنیاد 
انتخابات  در  و  ناظر   7500 خورشیدی   13٩7
پارلمانی سال گذشته، 7200 ناظر داشت که از 
سراسر  در  رأی دهی  مراکز  درصد   75 از  بیش 
افغانستان را پوشش می داد. ایوب زاده می گوید 
که  است  دشوار  بسیار  پیش آمده،  مشکل  با  که 
از  نظارت  برای  را  ناظران  رقم  این  بتواند  فیفا 
اما  می کنیم  »نظارت  کند:  موظف  انتخابات 

پوشش نظارتی ما بسیار پایین خواهد بود.«
اگر بنا را به حداقل بگذاریم، از بیش از 17 
ناظر  از 10 هزار  بیش  نهاد،  این دو  ناظر  هزار 
انتخابات ریاست جمهوری  نهاد  این دو  از  تنها 

ششم میزان را نظارت نخواهند توانست.
خواهد  نظارت  ریاست جمهوری  انتخاب  از 

شد؟
نظارت  از  انتخابات  بر  ناظر  نهاد  دو  این 
شدیدا  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پایین 
ابراز نگرانی می کنند و می گویند که در صورت 
عدم نظارت مستقالنه و بی طرفانه از انتخابات، 
انتخابات با  شفافیت پروسه و پذیرش نتیجه ی 

مشکل مواجه می شود.
شدیدا  آن ها  که  می گوید  ایوب زاده  نعیم 
است،  وضع  این  با  انتخابات  برگزاری  نگران 
چون به گفته ی او، نظارت یگانه تضمین برای 
نتیجه ی  قبول بودن  قابل  و  پروسه  شفافیت 
نامزدان  ممکن  او،  گفته ی  به  است.  انتخابات 
اما  کنند،  نظارت  انتخابات  از  بتوانند  انتخابات 
چون آن ها در پروسه دخیل هستند، نمی توانند 
مستقالنه  و  بی طرفانه  همه جانه،  به صورت 

نظارت کنند.
می گویند  تیفا  و  فیفا  نهادهای  مسئوالن 

نهادهای بین المللی نیز تمایل ندارند که همانند 
انتخابات های گذشته از انتخابات پیش رو نظارت 
کنند و نهادهای ناظر داخلی که بنابر زدوبندهای 
سیاسی بودجه ی تمویل کنندگان بین المللی را از 
آن خود کرده اند، نهادهایی نیستند که در زمینه ی 
انتخابات و نظارت از انتخابات، تجربه و نیروی 

انسانی کافی داشته باشند.
ایوب زاده می گوید که شماری از نهادهای 
داخلی که اعبتارنامه دریافت کرده اند به جز کابل 
در دیگر والیت ها دفتر ندارند و چهار نهاد جز 
یک نفر حتا دفتر ندارند: »ما نگرانیم. مشروعیت، 
بدون  انتخابات  نتیجه ی  پذیرش  و  شفافیت 
نظارت سرتاسری، یک چالش کالن و بحران زا 
خواهد بود. ما شدید نگران هستیم که انتخابات 

به طرف بحران کشانده می شود.«
نظارت  از  نگرانی  افزایش  با  همچنان 
شماری  اخیرا  پیش رو،  انتخابات  از  کم رنگ 
هیأت  تشکیل  صدد  در  انتخابات  نامزدان  از 
به صورت هماهنگ  تا  برآمدند  نظارتی مشترک 
براساس  کنند.  نظارت  انتخابات  از  مشترک  و 
به  تصمیم  انتخاباتی  دسته ی   13 اطالعات، 
تشکیل هیأت مشترک نظارتی گرفته و تخمین 
این  قالب  ناظر در  از 50 هزار  زده اند که بیش 
این  اتحاد  کنند.  نظارت  انتخابات  از  هیأت 
انتخاباتی  دسته های  با  مقابل  در  ظاهرا  نامزدان 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل ایجاد شده اند. این 
نامزدان نگران اند که در صورت نظارت کم رنگ 
و پراکنده ی آن ها، ممکن است میدان برای این 
زمینه ی  و  بماند  خالی  انتخاباتی  دسته ی  دو 

تقلب به نفع آن ها فراهم شود.
اطمینان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اما 
انتخابات پیش رو همانند گذشته  از  می دهد که 
در تالش  کمیسیون  این  و  نظارت خواهد شد 
را  انتخابات  از  بهتر  نظارت  زمینه ی  که  است 

برای نهادهای داخلی و بین المللی فراهم کند.
سخن گوی  معاون  ابراهیمی،  عبدالعزیز 
با  صحبت  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اطالعات روز می گوید که تا کنون 53 نهاد ناظر 
بین المللی،  نهاد  هشت  به شمول  انتخابات  بر 
نهادهای ناظر داخلی، احزاب سیاسی، نهادهای 
از  نظارت  اعتبارنامه  رسانه ها  و  مدنی  جامعه 

انتخابات دریافت کرده اند.
به گفته ی آقای ابراهیمی، افزون به 53 نهاد، 
18 نامزد انتخابات نیز اعتبارنامه نظارت دریافت 
»ثبات و  تیم  ناظران  به جز  کنون  تا  کرده اند که 
نامزدان  دیگر  ناظران  »دولت ساز«  و  همگرایی« 

درج سیستم نشده است.
ناظر  تعد  چه  که  نیست  معلوم  حاال  تا 
نظارت   13٩8 ریاست جمهوری  انتخابات  از 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کرد.  خواهند 
از  پیش  روز  چند  ناظران  شمار  که  می گوید 

انتخابات مشخص خواهد شد.

نظارت  به دست آمده،  اطالعات  براساس 
با  میزان  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  از 
است  روبه رو  جدی  کاستی های  و  چالش ها 
که پیش از پیش نگرانی از شفافیت و سالمت 
به  رسیدگی  کمیسیون  می برد.  باال  را  انتخابات 
انتخابات های  در  که  انتخاباتی  شکایت های 
ناظم  و  ناظر  پنج هزار  از  بیش تر  گذشته 
استخدام می کرد، تا کنون که حدود 20 روز به 
انتخابات مانده، ناظران و ناظمان خود را به دلیل 
نکرده  است.  استخدام  بودجه،  تخصیص نیافتن 
نظارت  به  چندانی  تمایل  بین المللی  نهادهای 
معتبر  و  کالن  نهاد  دو  و  ندارند  انتخابات  از 
به دلیل  نیز  انتخابات  بر  ناظر  داخلی  غیردولتی 
مالی،  تمویل کنندگان  نیافتن  یا  مالی  مشکالت 
نظارت می توانند  انتخابات  از  که  نیست  معلوم 

یا نه.
از  از نهادهای دولتی داخلی مهم که  یکی 
رسیدگی  کمیسیون  می کند،  نظارت  انتخابات 
به  دلیل  و  است  انتخاباتی  شکایت های  به 
این که یافته ها و بعد تصمیم های این کمیسیون 
براساس آن یافته ها، بر نتیجه و اعتبار انتخابات 
تأثیر مستقیم می گذارد، نقش این نهاد را به عنوان 
ناظر انتخابات، بسیار بااهمیت می کند. اما منابع 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  از  معتبر 
انتخاباتی به اطالعات روز می گویند که تا کنون 
کمیسیون  این  ناظران  استخدام  برای  بودجه 
نتواند  کمیسیون  این  اگر  و  نیافته  اختصاص 
ناظران خود را استخدام کند، سالمت و اعتبار 
انتخابات با پرسش مواجه خواهد شد: »اگر ما 
نتوانیم ناظران خود را استخدام و موظف کنیم، 
مجبوریم یا نتیجه ی انتخابات را نپذیریم که در 
توان ما نیست یا چشم بسته نتیجه ی انتخابات 

را ولو هرچه باشد، بپذیریم.«
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
انتخاباتی در انتخابات های گذشته حدود 5500 
ناظر برای نظارت از انتخابات در سراسر کشور 
ا استخدام می کرد که در واقع نتیجه ی انتخابات 
را براساس گزارش ناظران ارزیابی و در مورد 

آن تصمیم می گرفت.
کمیسیون  سخن گوی  الیاسی،  قاسم 
رسیدگی به شکایت های انتخابات در گفت وگو 
این  ناظران  استخدام  عدم  روز  اطالعات  با 
را  نیافتن بودجه  تخصیص  به دلیل  کمیسیون 
اخیر  روزهای  در  که  می گوید  اما  می پذیرد، 
از سوی ریاست جمهوری  »شنیدیم« که بودجه 
تایید شده است و به زودترین فرصت ناظرین و 

ناظمین این کمیسیون استخدام می شود.
میزان  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات 
قرار است در چهار هزار و ٩42 مرکز رأی دهی 
برگزار شود. آقای الیاسی می گوید که برای هر 
مرکز رأی دهی یک ناظر و برای هر ناحیه و هر 
ولسوالی یک ناظم از سوی کمیسیون رسیدگی 

شد  خواهد  استخدام  انتخاباتی  شکایت های  به 
انتخابات  روند  از  گذشته  سال های  همانند  که 
خواهند  گزارش  کمیسیون  این  به  و  نظارت 
ناظمان  و  ناظران  به  نسبت  هفته  این  »تا  داد: 
خود نگران بودیم، چون مسأله ی بودجه معلوم 
طریق  از  یا  بین المللی  منابع  سوی  از  که  نبود 
منابع داخلی تأمین می شود. تا دیروز و پریروز 
خوشبختانه  هفته  همین  نبود.  معلوم  وضعیت 
شده  نهایی  ریاست جمهوری  سوی  از  بودجه 
البته  آمده.  جمهوری  ریاست  از  فرمان  است. 
است.  نشده  گرفته  مالیه  وزارت  نظر  کنون  تا 
روز شنبه نظر وزارت مالیه گرفته می شود. اگر 

مشکلی پیش نیاید، صددرصد نهایی می شود.«
چالش نظارت از انتخابات برای نهادهای فیفا 

و تیفا
نظارت گسترده از انتخابات یگانه تضمین 
نتیجه ی  قبول بودن  قابل  و  شفافیت  برای 
رسیدگی  کمیسیون  عملکرد  است.  انتخابات 
انتخابات های  در  انتخاباتی  شکایت های  به 
گذشته با انتقادهای زیادی مواجه است. منتقدان 
غیردولتی  نهاد  آن که یک  با  این  نهاد  می گویند 
انتخابات گذشته گاهی مصلحتی  در  اما  است، 
این  مصلحتی  برخورد  از  است.  کرده  عمل 
انتخابات ریاست جمهوری 13٩3  کمیسیون در 
و نتیجه ی انتخاباتی پارلمانی 13٩7 والیت کابل 

به عنوان شاهد بر این ادعا نام برده می شود. 
داخلی  غیردولتی  ناظر  نهادهای  مقابل  در 
نظارت  انتخابات  از  واقع بینانه تر  و  مستقل تر 
کرده و از وضعیت گزارش داده است. نظارت 
در  غیردولتی  ناظر  نهادهای  گزارش دهی  و 
و  صریح   13٩7 پارلمانی  انتخابات  به  ارتباط 
انتخابات  از  نظارت  برای  اما  بود.  واقع بینانه 
ریاست جمهوری پیش رو، دو نهاد کالن و مهم 
قادر  مالی  مشکالت  به دلیل  انتخابات  بر  ناظر 
از  گذشته  سال های  همانند  که  بود  نخواهند 

انتخابات نظارت کنند.
افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
)تیفا(  افغانستان  انتخابات شفاف  بنیاد  )فیفا( و 
در  انتخابات  بر  ناظر  معتبر  و  باسابقه  نهاد  دو 
گذشته  انتخابات های  که  است  افغانستان 
از  همواره  و  کرده  نظارت  ناظر،  هزاران  با  را 
انتخابات  شفافیت  عدم  و  شفافیت  و  وضعیت 
گزارش داده است. اما این دو نهاد امسال هیچ 
و  ناظران  استخدام  برای  مالی  تمویل کننده ی 
مالی  مشکل  و  نکرده  پیدا  انتخابات  از  نظارت 
انتخابات  که  شد،  خواهد  باعث  نهاد  دو  این 

پیش رو از سوی ناظران آن ها نظارت نشود.
با  گفت وگو  در  نهاد  دو  این  مسئوالن 
اطالعات روز می گویند به دلیل برخورد سیاسی 
تبانی  با  بین المللی  تمویل کننده ی  نهادهای 
مالی  هزینه ی  دریافت  از  افغانستان،  حکومت 

برای نظارت از انتخابات محروم مانده اند.

عصمت اهلل سروش

چالش های نظارت از انتخابات؛ کمیسیون شکایات 
هنوز ناظر استخدام نکرده، فیفا و تیفا بودجه ندارند

از  که  مهم  داخلی  دولتی  نهادهای  از  یکی 
انتخابات نظارت می کند، کمیسیون رسیدگی 
به  دلیل  و  است  انتخاباتی  شکایت های  به 
این که یافته ها و بعد تصمیم های این کمیسیون 
اعتبار  و  نتیجه  بر  یافته ها،  آن  براساس 
انتخابات تأثیر مستقیم می گذارد، نقش این 
نهاد را به عنوان ناظر انتخابات، بسیار بااهمیت 
می کند. اما منابع معتبر از کمیسیون رسیدگی 
روز  اطالعات  به  انتخاباتی  شکایت های  به 
استخدام  برای  بودجه  کنون  تا  که  می گویند 
ناظران این کمیسیون اختصاص نیافته و اگر 
این کمیسیون نتواند ناظران خود را استخدام 
پرسش  با  انتخابات  اعتبار  و  سالمت  کند، 
ناظران  نتوانیم  ما  »اگر  شد:  خواهد  مواجه 
خود را استخدام و موظف کنیم، مجبوریم یا 
نتیجه ی انتخابات را نپذیریم که در توان ما 
نیست یا چشم بسته نتیجه ی انتخابات را ولو 

هرچه باشد، بپذیریم.«
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»آسمان باز« و پرواز چهارم »فالی دبی« به  افغانستان؛ 
آیا شرکت های  هوایی  داخلی ورشکست می شوند؟

اطالعات روز به اسنادی دست یافته است که 
نشان می دهد افغانستان در شرایط نامناسب و بدون 
تحلیل وضعیت بازار، موافقت نامه ی »آسمان باز« را 
امارات متحده عربی و موافقت نامه ی سهمیه ی  با 
غیرمحدود را با کشور ترکیه امضا کرده است که 
»شدیدا شرکت های هوایی داخلی را متضرر کرده و 

بیش ترشان با ورشکستی روبه رو شده اند.« 
یافته ها نشان می دهد که موافقت نامه ی »آسمان 
هوانوردی،  مستقل  اداره ی  نظر  برخالف  باز« 
سیاسی  مصلحت  براساس  و  داخلی  شرکت های 
به  خارجه  وزیر  توسط  قبلی  حکومت  زمان  در 
با  گفت وگو  و  اسناد  تحلیل  است.  رسیده  امضا 
منابع مختلف نشان می دهد که شرکت های هوایی 
پیاده  افغانستان  در  را  »دمپنگ«  سیاست  خارجی 

می کنند. 
در اسنادی که اطالعات روز در اختیار دارد، 
شرکت های  حق  دالر  میلیون   62 که  است  آمده 
داخلی ساالنه به جیب شرکت های امارات متحده 

عربی می رود. 
به تازگی شرکت هوایی »فالی دبی« درخواست 
کرده است تا چهارمین پرواز خود را به افغانستان 
آغاز کند. اما شرکت های هوایی داخلی می گویند 
این  شرکت ها  ورشکسته شدن  پرواز،  این  آغاز  با 
حتمی است. همزمان مسئوالن شرکت های داخلی 
از فشار  استفاده  با  امارات متحده عربی  مدعی اند 
سیاسی و از طریق شورای امنیت ملی تالش دارد 
افغانستان  هوانوردی  اداره ی  به  را  خواست  این 
با  گفت وگو  در  ملی  امنیت  شورای  اما  بقبوالند، 
را  این خصوص  در  فشار  اطالعات روز هرگونه 

رد می کند.
در سراشیب ورشکستگی

شرکت های هوایی آریانا و کام ایر ماه هاست به 
ادارات مختلف دولت افغانستان مراجعه می کنند تا 
به شکایات آنان مبنی بر ممانعت از پرواز چهارم 
عربی  متحده  امارات  دبی  فالی  هوایی  شرکت 
داخلی  شرکت های  این  شود.  رسیدگی  کابل  به 
شاکی اند که اگر اداره ی هوانوردی ملکی افغانستان 
اجازه ی چهارمین پرواز را به شرکت هوایی فالی 
دبی صادر کند، دو شرکت آریانا و کام ایر ورشکسته 

خواهند شد.
که  می کنند  استدالل  شرکت ها  این 
امارات  و  افغانستان  میان  هوایی  موافقت نامه ی 
متحده عربی که با استفاده از حقوق »آسمان باز« 
است،  شده  امضا   »Open Sky Policy« یا 
به  و  است  افغانستان  هوانوردی  صنعت  ضرر  به 

شرکت های داخلی این کشور آسیب می زند.
اسنادی که روزنامه اطالعات روز به آن دست 
هوایی  شرکت های  که  می دهد  نشان  است،  یافته 
آریانا و کام ایر در چند سال اخیر به چندین نهاد 
ملکی،  هوانوردی  مستقل  اداره  جمله  از  دولتی 
وزارت اقتصاد، ریاست عمومی اداره امور، شورای 
امنیت ملی و داراالنشای شورای وزیران شکایت 
پروازهای  در  توازن  رعایت  خواهان  و  کرده 
مسیر  در  افغانستان  و  امارات  هوایی  شرکت های 
کابل-ُدبی شده اند. همچنان این شرکت ها خواهان 
جلوگیری از پرواز چهارم شرکت هوایی فالی دبی 
به  افغانستان  اما هنوز دولت  افغانستان شده اند  به 

شکایت این دو شرکت رسیدگی نکرده است.
آسمان باز

ملکی،  هوانوردی  اداره  معلومات  براساس 
و  افغانستان  میان  هوایی  خدمات  موافقت نامه ی 
امارات متحده عربی در 24 سپتامبر 2013 توسط 
وزیران خارجه دو کشور در نیویورک امضا شده 
است. این موافقت نامه بر پالیسی آسمان باز میان دو 
کشور تاکید کرده و »تا حقوق ترافیکی هفتم را به 
شرکت های هوایی دو طرف پیش بینی نموده است«. 
این موافقت نامه را از جانب افغانستان، زلمی 
رسول، وزیر خارجه آن وقت با شیخ عبداهلل، وزیر 
شصت وهشتمین  حاشیه ی  در  امارات  خارجه 
امضا  نیویورک  در  ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
خارجه  وزارت  خبرنامه  براساس  است.  کرده 
افغانستان، این موافقت نامه برای شرکت های هوایی 
تا در حریم  دو کشور زمینه ای را فراهم می سازد 
انجام دهند و برای  یکدیگر بدون نشست، پرواز 
مقاصد غیرترافیکی در خاک یکدیگر توقف کرده 
و مسافرین را انتقال دهند. افزون بر این، دو کشور 
و  هوایی  میدان  هوایی،  از خطوط  که  دارند  حق 
استفاده  تبعیض  دیگر سهولت های یکدیگر بدون 
این  داخلی  هوایی  شرکت های  اکنون  اما  کنند. 
موافقت نامه را به نفع افغانستان نمی دانند و شکایت 

دارند که باید این موافقت نامه تعدیل شود. 
یافته  آن دست  به  روز  اطالعات  که  اسنادی 
است، نشان می دهد که فرید پیکار، رییس اتحادیه 
مکتوب  در  افغانستان  داخلی  هوایی  شرکت های 
اداره  عنوانی   13٩8/6/5 مورخ   14٩1٩ شماره 
که  است  نوشته  افغانستان  ریاست جمهوری  امور 
بدون  و  نامناسب  شرایط  در  افغانستان  حکومت 
تحلیل وضعیت مارکیت، موافقت نامه ی آسمان باز 
را با امارات متحده عربی و موافقت نامه ی سهمیه 

افغانستان بیایند و هم شرکت های ما پرواز داشته 
باشند، از حکومت تقاضای حفظ موازنه را کردیم. 
به این معنا که هرقدر پرواز از آن طرف می آید، از 
طرف ما هم همان قدر پرواز انجام شود. متأسفانه 
در سال 2013 قبل از انتخابات، درحالی که من باید 
به عنوان وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی امضا 
وزیر  با  نیویورک  در  آن را  رسول  زلمی  می کردم، 

خارجه امارات امضا کرد.«
محمد قاسم وفایی زاده، رییس اداره هوانوردی 
ملکی نیز می گوید که در زمان امضای موافقت نامه ی 
متحده  امارات  و  افغانستان  میان  هوایی  خدمات 
نشده  گرفته  کشور  هوانوردی  اداره  دیدگاه  عربی 
آزادی های  از  استثنایی  به صورت  آن  در  و  است 
یکم تا هفتم به شرکت های هوایی دو طرف داده 
شده است، درحالی که در تمام موافقت نامه های ما 
)افغانستان( به صورت عموم از آزادی چهارم به بعد 

»به هیچ کشوری اعطا نکرده ایم.«
رییس اداره هوانوردی ملکی به اطالعات روز 
متحده  امارات  با  افغانستان  قرارداد  در  که  گفت 
عربی پالیسی آسمان باز دنبال و در آن آزادی پنجم 
به جانب امارات که شامل ترانزیت می باشد، داده 
هوانوردی  اداره  کنون  تا  عمل  در  اما  است  شده 
آزادی  است.  نداده  آن را  از  استفاده  اجازه  ملکی 
ششم که بردن مسافر از یک کشور سوم به امارات و 
از آن جا دوباره به افغانستان است، نیز در توافق نامه 
داده شده، اما افغانستان تا کنون این اجازه را به هیچ 
شرکت هوایی اماراتی نداده است. آزادی هفتم نیز 
در موافقت نامه درج شده که شامل انتقال مسافر بین 
کشور سوم و افغانستان است و این اجازه نیز به 

شرکت های اماراتی تا کنون داده نشده است.
آقای وفایی زاده گفت: »در عمل پالیسی آسمان 
است.  نشده  تطبیق  آمده،  موافقت نامه  در  که  باز 
فقط تنها نقطه ای که شکایت وجود دارد، باالبودن 
شکایت  براساس  مشکل  این  است.  پرواز  تعداد 
بار در شورای  شرکت های هوایی داخلی چندین 
عالی اقتصادی مطرح شد که این موافقت نامه مورد 
موافقت نامه  اول  بار  بگیرد.  قرار  مجدد  بررسی 
براساس مصوبه شماره 25 شورای عالی اقتصادی 
کابینه به شرکت حقوقی DLA Piper داده شد تا 
چارچوب های حقوقی بازبینی و تعدیل موافقت نامه 
را بررسی کنند اما کار آن ها به نتیجه نرسید و مشوره 

الزم در این زمینه داده نشد.«
هوایی  خدمات  موافقت نامه ی  متن  براساس 

غیرمحدود را با کشور ترکیه امضا کرده است که 
»شدیدا شرکت های هوایی داخلی را متضرر کرده و 

بیش ترشان ورشکست شده اند.«
آقای پیکار در بخشی از این نامه نوشته است: 
»اداره هوانوردی افغانستان همین اکنون یادداشت 
از  عربی  متحده  امارات  هوانوردی  به  رسمی 
چینل دیپلوماتیک و مستقیم صادر نمایند و رسما 
تعدیل  افغانستان خواهان  که  ابالغ گردد  آن ها  به 
به دلیل آن که در  باز است.  در موافقت نامه آسمان 
مواد همین موافقت نامه تذکر داده شده که طرفین و 
شرکت های هوایی هر دو کشور باید از تسهیالت و 
مفادات قرارداد مساویانه و عادالنه استفاده نمایند.«

شرکت های هوایی آریانا و کام ایر طی مکتوب 
ریاست  عنوانی   13٩8/1/13 مورخ   156 شماره 
عمومی اداره امور ریاست جمهوری و طی مکتوب 
وزارت  عنوانی   13٩8/5/2 مورخ   313 شماره 
و  ترکیه  با  افغانستان  موافقت نامه ی  از  نیز  اقتصاد 
در  نام برده  شرکت های  کرده اند.  شکایت  امارات 
مقام  به   13٩8/5/27 مورخ   340 شماره  مکتوب 
شورای امنیت ملی افغانستان نیز پالیسی حکومت 
افغانستان در خصوص خدمات هوایی را نادرست 

خوانده اند.
در شکایت دو شرکت داخلی که به شورای 
دو  »هر  آمده:  است،  شده  فرستاده  ملی  امنیت 
شرکت متذکره در حالت رشد می باشد اما بعضی 
توافق نامه های  قبیل  از  قبلی  پالیسی های حکومت 
با  پروازها  توازن  نگرفتن  نظر  در  و  باز  آسمان 
هوایی  شرکت های  مقابل  جانب  کشورهای 
شاید  که  نموده اند  مواجه  چالش  با  را  افغانستان 
شرکت  مانند  فعلی  شرکت  دو  این  رکود  باعث 

هوایی صافی و شرکت های هوایی قبلی گردد.«
اسناد نشان می دهد که شورای عالی  بررسی 
اقتصادی در جلسه هجدهم خود در روز یک شنبه، 
عمومی  اداره  درخواست   13٩7 عقرب   13
هوانوردی امارات متحده عربی مبنی بر افزایش دو 
پرواز شرکت هوایی فالی دبی در مسیر کابل-دبی 

را بررسی کرده است. 
فیصله کرده است که  این شورا در آن زمان 
وزارت مالیه در همکاری با اداره مستقل هوانوردی 
ملکی افغانستان در مدت یک ماه موثریت و نحوه 
را  باز  آسمان  موافقت نامه ی  در  تعدیل  یا  خروج 
 DLA Piper تخصصی  نظر  دریافت  از  »بعد 
ارزیابی نمایند.« اما در عریضه ی دو شرکت هوایی 

میان افغانستان و امارات متحده عربی، هر یک از 
طرفین در صورتی که بخواهند قرارداد را تعدیل 
طرف  رسمی  یادداشت  طی  قبل  ماه  شش  کنند، 
مقابل را از تصمیم خود باخبر می کند. در شورای 
عالی اقتصادی فیصله شده است که پیش از صدور 
یادداشت مبنی بر تعدیل توافق نامه ی وضعیت بازار 
هوایی تحلیل شود. اداره هوانوردی ملکی وضعیت 

را تحلیل و گزارش آن را ارایه کرده است.
توزیع ناعادالنه و سیاست دمپنگ

درحال  افغانستان  داخلی  هوایی  شرکت های 
حاضر نمی توانند به کشورهای اروپایی و یا امریکا 
پرواز کنند. این امر باعث شده است که شرکت های 
انتقال  را  ترانزیت  مسافرین  نتوانند  داخلی  هوایی 
دهند. شرکت های هوایی خارجی با استفاده از این 
در  را  دمپنگ  سیاست  می کنند  تالش  محدودیت 
افغانستان پیاده کنند و عالوه بر مسافرین ترانزیت، 
هوایی  شرکت های  که  را  نقاطی  سایر  مسافرین 

افغانستان به آن پرواز دارند نیز انتقال دهند.
شرکت های هوایی داخلی افغانستان می گویند 
شرکت  سه  به ویژه  خارجی،  هوایی  شرکت های 
هوایی امارات متحده عربی با استفاده از سیاست 

امور  اداره  آریانا و کام ایر عنوانی ریاست عمومی 
ریاست جمهوری آمده است که تا کنون این مصوبه 

عملی نشده است.
محمود شاه حبیبی، رییس پیشین اداره مستقل 
که  است  باور  این  به  افغانستان  ملکی  هوانوردی 
پالیسی آسمان باز به نفع کشورهای قوی با اقتصاد 
پیشرفته است و کشورهایی که شرکت های هوایی 

ضعیف دارند، از این پالیسی نفع زیاد نمی برند.
او در گفت وگو با اطالعات روز گفت که از 
باز  آسمان  پالیسی  براساس  که  موافقت نامه هایی 
عقد شده است، کشورهای امارات و حاشیه خلیج 
فارس خوب استفاده کرده اند؛ زیرا بخشی از درآمد 
اصلی این کشورها از راه صنعت هوانوردی به دست 
آمده و دولت های این کشورها نیز از شرکت های 

هوایی شان حمایت می کنند.
رقابت نابرابر

شرکت های  اتحادیه  رییس  پیکار،  فرید 
هوایی داخلی افغانستان در گفت وگو با اطالعات 
روز گفت که شرکت های داخلی مخالف امضای 
بودند و  باز  آسمان  براساس سیاست  توافق نامه ی 
به رغم اعتراض آنان و مخالفت اداره هوانوردی، این 
توافق نامه به خاطر منافع سیاسی براساس پیشنهادی 
و  امضا  زلمی رسول  توسط  بود،  داده  امارات  که 

سپس به اداره هوانوردی فرستاده شد.
از  داخلی  شرکت های  نتیجه  »در  گفت:  او 
موضوع  این  روی  شد.  ورشکست  صافی  جمله 
اقتصادی  بار در کمیسیون ها و کمیته های  چندین 
و شورای وزیران بحث شده است. در این بحث ها 
تحلیل شده است که این سیاست به ضرر افغانستان 
در  ولی  شود.  تعدیل  که  شده  پیشنهاد  و  است 
پرواز  سال  هر  بلکه  نکردند،  تعدیل  نه تنها  عمل 
ما  دولت مردان  و  اضافه شد  شرکت های خارجی 

به آن اجازه دادند.«
داوودعلی نجفی، وزیر پیشین ترانسپورت و 
هوانوردی نیز پالیسی آسمان باز را به نفع افغانستان 
نمی داند. او می گوید از مخالفان امضای توافق نامه ی 
متحده  امارات  و  افغانستان  میان  هوایی  خدمات 
عربی بود، اما در عوض او وزیر خارجه وقت این 

توافق نامه را امضا کرده است.
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  نجفی  آقای 
گفت، شرکت های داخلی افغانستان توان رقابت با 
شرکت های بزرگ اماراتی را ندارند: »ما برای این که 
به  معتبر  کنیم که هم شرکت های  را حفظ  توازن 

رییس  حبیبی،  شاه  محمود 
پیشین اداره مستقل هوانوردی 
باور  این  به  افغانستان  ملکی 
باز به  پالیسی آسمان  است که 
اقتصاد  با  قوی  کشورهای  نفع 
پیشرفته است و کشورهایی که 
شرکت های هوایی ضعیف دارند، 
از این پالیسی نفع زیاد نمی برند.
روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  او 
گفت که از موافقت نامه هایی که 
براساس پالیسی آسمان باز عقد 
امارات  کشورهای  است،  شده 
خوب  فارس  خلیج  حاشیه  و 
استفاده کرده اند؛ زیرا بخشی از 
درآمد اصلی این کشورها از راه 
صنعت هوانوردی به دست آمده 
و دولت های این کشورها نیز از 
حمایت  هوایی شان  شرکت های 

می کنند.

داخلی  هوایی  شرکت های 
حاضر  درحال  افغانستان 
نمی توانند به کشورهای اروپایی 
و یا امریکا پرواز کنند. این امر 
باعث شده است که شرکت های 
هوایی داخلی نتوانند مسافرین 
دهند.  انتقال  را  ترانزیت 
خارجی  هوایی  شرکت های 
محدودیت  این  از  استفاده  با 
تالش می کنند سیاست دمپنگ 
و  کنند  پیاده  افغانستان  در  را 
ترانزیت،  مسافرین  بر  عالوه 
که  را  نقاطی  سایر  مسافرین 
شرکت های هوایی افغانستان به 
آن پرواز دارند نیز انتقال دهند.
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الیاس نواندیش

داخلی  هوایی  شرکت های  اتحادیه  رییس 
استدالل می کند که هدف از پرواز چهارم شرکت 
فالی دبی به افغانستان که در واقع ششمین پرواز 
به  بود،  خواهد  افغانستان  به  اماراتی  شرکت های 
مقصد »انتقال زایرین حج عمره و جذب مسافرین 

افغانستان به عربستان سعودی می باشد.« 
نوشته  امور  اداره  به  باره  این  در  پیکار  فرید 
است: »قرار قیمت تکت عربستان سعودی که مبلغ 
گردیده  معین  هوانوردی  اداره  توسط  دالر   550
است، با در نظرداشت 180 سیت ظرفیت طیارات 
فالی دبی مبلغ ٩٩ هزار دالر در روز که 36 میلیون 
مسلم  حق  و  می باشد  سال  در  دالر  هزار   135 و 
شرکت های افغانی است نیز به جیب شرکت های 

امارات متحده عربی می رود.«
او خواهان جلوگیری از پرواز چهارم شرکت 
فالی دبی به افغانستان شده و گفته است که اداره 
مسافرین  دقیق  احصاییه  باید  ملکی  هوانوردی 
مسافرین  تفکیک  با  و سپس  بگیرد  را  کابل-دبی 
ترانزیت، برای تعدیل موافقت نامه جدید سهم هردو 
کشور در بازار هوایی به صورت عادالنه و مساویانه 
شرکت های  ورشکست شدن  »از  تا  شود  تنظیم 

افغانی جلوگیری به عمل آید.«
هوایی  شرکت های  نگرانی  وفایی زاده  قاسم 
اما  می داند  جا  به  را  خصوص  این  در  داخلی 
امضا  موافقت نامه ای  امارات  با  افغانستان  می گوید 
کرده است که تا آزادی هفتم به شرکت های اماراتی 
اجازه پرواز می دهد هرچند که اداره هوانوردی در 
او گفت  است.  نداده  را  اجازه  این  کنون  تا  عمل 
زمانی که به شرکت العربیه اجازه پرواز داده شد، 
شرط افغانستان این بود که به شرکت هوایی کام ایر 
اجازه پرواز داده شود اما امارات به آن عمل نکرد. 

او گفت: »دبی در عمل در برابر کام ایر مشکل 
معاون  و  رییس  با  که  در صحبتی  من  کرد.  خلق 
که  بود  این  حرف شان  داشتم،  امارات  هوانوردی 
آنان مشکل ندارند و جواز پرواز را صادر کرده اند 
اما تعیین »سالت« به عهده میدان هوایی دبی است 

که یک اداره مستقل است.«
که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  یافته های 
اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عربی پس از 
دبی  پرواز چهارم شرکت فالی  آن که درخواست 
به افغانستان رد شده است، به مشاور امنیت ملی 
کرده  کمک  درخواست  و  نوشته  نامه  افغانستان 

است.
سوی  از   201٩ جوالی   30 در  که  نامه  این 
رییس اداره هوانوردی ملکی امارات متحده عربی 
 75-A/5-DCAA/ASA شماره  مکتوب  طی 
عنوانی حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی افغانستان 
نوشته شده، از آقای محب خواسته است که برای 
صدور اجازه پرواز چهارم به شرکت هوایی فالی 
دبی میان اداره هوانوردی ملکی افغانستان و اداره 

هوانوردی امارات پادرمیانی کند.
»اداره  است:  آمده  مکتوب  این  از  بخشی  در 
شما  اطالع  به  می خواهد  دبی  ملکی  هوانوردی 
تایید  برای  را  درخواستش  دبی  فالی  که  برساند 
 ACAA عملیاتی چهارمین پرواز روزانه اش را در
درخواست  این  این حال  با  است.  کرده  درج 
به دلیل ظرفیت موجود میدان هوایی حامد کرزی، 
همان طور که در مکتوب ACAA ذکر شده، رد 

شده است.«
پس  که  می دهد  روز  اطالعات  یافته های 

به صورت  افغانستان  هوایی  بازار  از  باز  آسمان 
ناعادالنه استفاده می کنند و در عین زمان سیاست 

»دمپنگ« را نیز به کار می گیرند.
داخلی  هوایی  شرکت های  اتحادیه  رییس 
مورخ   14٩1٩ شماره  مکتوب  در  افغانستان 
ریاست جمهوری  امور  اداره  عنوانی   13٩8/6/5
با کشورهای  باز  آسمان  »قرارداد  که  است  نوشته 
امارات متحده عربی و ترکیه با وجود مخالفت های 
شرکت های هوایی داخلی و اداره محترم هوانوردی 

به طور غیرعادالنه منعقد گردیده است.«
نقل  به  که  مکتوب  این  معلومات  براساس 
کرزی  حامد  بین المللی  هوایی  میدان  احصاییه  از 
آورده شده است، در هفت ماه )از جنوری 2018 
تا جوالی 2018( سه شرکت هوایی امارات متحده 
عربی -فالی امارات یک پرواز، فالی دبی سه پرواز 
و العربیه یک پرواز- در یک روز پنج پرواز انجام 
داده اند. ظرفیت مجموعی چوکی های هواپیماهای 
این سه شرکت 247 هزار و 417 چوکی گفته شده 
است، اما در عمل این هواپیماها 17٩ هزار و 438 

مسافر را انتقال داده اند.
بازار  فعلی  نامه وضعیت  این  در  پیکار  آقای 
نوشته  و  کرده  تحلیل  را  کابل-دبی  مسیر  هوایی 
است: »در جدول فوق به مشاهده می رسد که تعداد 
فکتور  لود  و  بوده  خالی  سیت   ٩7٩ و  هزار   67
قابل تذکر  نشان می دهد.  را  مجموعی 72 درصد 
است که 80 درصد مسافرین ترانزیت بوده و صرف 
20 درصد آن از افغانستان به مقصد امارات متحده 

عربی سفر نموده اند.«
براساس معلومات رییس اتحادیه شرکت های 
هوایی داخلی، سه شرکت اماراتی در هفته 35 پرواز 
آریانا  تنها  افغانستان  از  انجام می دهد و در مقابل 
براساس  دارد.  امارات  به  پرواز  پنج  هفته  در یک 
محاسبه فرید پیکار، به صورت متوسط شرکت های 
هوایی امارات ماهانه 25 هزار و 631 مسافر را از 
افغانستان به امارات انتقال می دهند و بدون در نظر 
گرفتن نوعیت چوکی های هواپیماها، قیمت تکت 
پرواز کابل-دبی در یک ماه به طور اوسط 5 میلیون 
و 126 هزار و 200 دالر امریکایی و در یک سال 61 

میلیون و 514 هزار و 400 دالر می شود. 
او نوشته است: »اگر همین عواید مذکور حتا 
مناصفه آن حق شرکت های افغانی محسوب گردد، 
از مبلغ 62 میلیون دالر  دیده می شود که اضافه تر 
حق شرکت های داخلی ساالنه به جیب شرکت های 

در حکومت  دیگر  نهاد  یا  و  سیاسی  فشار  تحت 
افغانستان است یا نه گفت که اداره هوانوردی امارات 
بیش تر از ده ها مکتوب در دو سال گذشته ارسال 
فیصله شورای  گذشته  سال  گفت  او  است.  کرده 
عالی اقتصادی این بود که پرواز چهارم فالی دبی از 
یکی از میدان های هوایی دیگر افغانستان و ترجیحا 

میدان هوایی قندهار انجام شود.
امارات متحده عربی پیشنهاد افغانستان در این 
دالیل  به  کشور  این  است.  نپذیرفته  را  خصوص 
داشتن رقابت های سیاسی با ایران و نزدیکی هرات 
به آن کشور، گفته است که از میدان هوایی هرات 
پرواز نمی کند و میدان هوایی قندهار نیز به نفع آنان 
مزار شریف  هوایی  میدان  در خصوص  و  نیست 

غور می کند. 
آقای وفایی زاده گفت: »ما مقاومت کردیم و در 
جلسه ای پرواز چهارم از کابل را به شرطی پذیرفتیم 
که امارات یک والیت دیگر را نیز در نظر بگیرد 
و در عین حال باید شرکت های هوایی افغانستان 
سهم شان در بازار امارات تثبیت شود. این ها موفق 
نشدند و یک کمپاین وسیعی را راه اندازی کردند. 
به دفتر رییس صاحب جمهور و شورای امنیت ملی 
مستقیم  نامه  افغانستان  دیگر  نهادهای  از  و خیلی 
دادند. در نهایت گفته شد که با در نظرداشت منافع 
کالن ملی و نقش امارات در روند صلح افغانستان و 
ورود رهبری امارات به این بحث، به پرواز چهارم 
تا  شود  داده  اجازه  مشروط  و  موقت  به صورت 
این که یک بررسی نهایی از وضعیت مارکیت انجام 
بدهیم و به نتیجه جدید برسیم. این بررسی فعال 
وجود دارد و در شورای عالی اقتصادی روی آن 

تصمیم گرفته خواهد شد.«
ملی  امنیت  شورای  سخن گوی  حقمل،  کبیر 
روز  اطالعات  سوال های  به  پاسخ  در  افغانستان 
در  فعال  اداره ی  منحیث  امنیت  شورای  که  گفت 
ریاست جمهوری مکاتب متعددی را در موضوعات 
دریافت  خارجی  و  داخلی  ارگان های  از  مختلف 
می کند و سپس براساس سمت وسوی کاری شان به 

ادارات فرستاده می شود.
کاری شان  اجراآت  در  »ادارات  گفت:  او 
مستقل اند و هیچ نوع فشار و اعمال نفوذ از طرف 
نمی توانیم  ما  نیست.  موجود  ملی  امنیت  شورای 
روان  ما  به  را  مکتوب  چرا  که  بگوییم  را  کسی 
کرده اید. ولی هر مکتوبی که به ما می رسد، آن را به 
ادارات مشخص ارجاع می دهیم. در این موضوع، 
ادارات  به  ما  آدرس  از  رسمی  مکتوب  نوع  هیچ 
فرستاده نشده است. اداره هوانوردی مستقل است 
قانون  طبق  را  پروازها  به  رابطه  در  تصمیم ها  و 

می گیرد.«
داوودعلی نجفی، وزیر پیشین ترانسپورت و 
هوانوردی نیز به این باور است که اداره هوانوردی 
را تحت  امارات  افغانستان جانب  ملکی و دولت 
فشار قرار دهند تا به تعداد پروازهای شرکت های 
هوایی دو کشور توازن به میان بیاید و شرکت های 
هوایی هم خدمات خود را بهبود بخشیده به وقت 

و زمان پرواز کنند.
اداره  پیشین  رییس  حبیبی،  شاه  محمود   
پروازهای  اگر  که  می افزاید  نیز  ملکی  هوانوردی 
شرکت های هوایی خارجی به افغانستان در مسیر 
که  است  معنا  این  به  می شود،  اضافه  کابل-دبی 
افغانستان مسیرهای دیگر شرکت های هوایی خود 

را بسته می کند.

امارات متحده عربی واریز می گردد.«
ملکی  هوانوردی  اداره  رسمی  معلومات 
افغانستان نیز نشان می دهد که روزانه حدود 2300 
از  اماراتی  و  داخلی  شرکت های  توسط  مسافر 
افغانستان به امارات سفر می کنند که ٩0 درصد آن 
کابل را به مقصد سایر نقاط دنیا ترک می کنند و 
»نقطه ی وصل شان را میدان بین المللی دبی انتخاب 
می نمایند و بقیه 10 درصد مسافر را کسانی تشکیل 
سفر  عربی  متحده  امارات  مقصد  به  که  می دهد 

می کنند.«
شرکت های هوایی داخلی افغانستان در بخشی 
اماراتی  شرکت های  که  مدعی اند  شکایت شان  از 
انتقال  تالش  در  دمپنگ،  سیاست  از  استفاده  با 
مسافرین نقاط دیگر از جمله مسافرین افغان که به 

عربستان می روند، نیز هستند.
امور  اداره  به  مورد  این  در  پیکار  فرید 
های  »شرکت  است:  نوشته  ریاست جمهوری 
عرب  متحده  امارات  از  جز  به  دبی  فالی  هوایی 
را  افغانی  های  شرکت  مستقیم  پروازهای  سایر 
پروازهای شان  اکثر  که  به خاطر  ساخته  متضرر 
و  ناسالم  سیاست  می باشد،  منطقوی  محدوده  در 
افغانی  شرکت های  پروازهای  دمپنگ شان  پالیسی 
را در سطوح منقطوی شدیدا با تأثیر منفی متضرر 

نموده است.«
که  مسافرینی  می گوید  نیز  وفایی زاده  قاسم 
مسافر  آن  درصد   80 می روند،  دبی  و  کابل  بین 
ترانزیت اند و کم تر از 20 درصد آن مسافرینی اند 
که بین کابل-دبی پرواز می کنند. او می افزاید که با 
توجه به محدودیت های شرکت های هوایی مربوط 
افغانستان، برای وصل شدن به دنیا به میدان هوایی 

دبی وابسته هستیم. 
اداره مستقل هوانوردی ملکی استدالل می کند 
مسیر  در  پرواز   40 روزانه  حاضر  حال  در  که 
کابل-دبی انجام می شود که از این میان 36 پرواز 
توسط شرکت های هوایی امارات و چهار پرواز آن 
توسط شرکت هوایی آریانا انجام می شود. براساس 
معلومات این اداره، روزانه 2 هزار و 300 نفر بین 

کابل و دبی در رفت وآمد هستند.
ما  کنید  زاده گفت: »شما تصور  وفایی  آقای 
هوایی  شرکت های  به  دادیم  اختصاص  پرواز   20
داخلی و 20 پرواز به شرکت های هوایی امارات. 
20 پروازی که به شرکت های داخلی می دهیم، با 
توجه به این که نمی توانند مسافر ترانزیت را انتقال 
مسافرینی  تعداد  برای  پرواز   20 بنابراین  دهند، 
می کنند،  سفر  دبی  و  کابل  بین  هفته  یک  در  که 
اضافه است. 20 پروازی که به شرکت های امارات 
اختصاص می دهیم که مسافرین ترانزیت را انتقال 
دهند، این تعداد پروازها کم است و جوابگوی 80 
درصد مسافرین روزانه نیست. بنأ باعث می شود که 
قیمت ها بیش تر از حد فعلی باال برود و مارکیت 
مورد  دولت  صورت  آن  در  بیاید.  به وجود  سیاه 

اعتراض مردم قرار می گیرد.« 
اداره هوانوردی ملکی افغانستان وجود رقابت 
تایید  را  عربی  متحده  امارات  شرکت های  ناسالم 
می کند و می گوید زمانی که شرکت هوایی صافی 
به امارات پرواز داشت، شرکت های اماراتی قیمت 
تکت کابل-دبی را تا ٩0 دالر امریکایی پایین آورده 
به  همواره  ملکی  هوانوردی  اداره  هرچند  بودند. 
شرکت های هوایی قیمت تکت را مشخص می کند 

اما شرکت های هوایی به آن پابندی ندارند.
از  بخشی  در  هوانوردی  اداره  رییس 
صحبت هایش برای عادالنه ساختن خدمات هوایی 
میان کابل و دبی گفت: »در جلسه بعدی شورای 
عالی اقتصادی روی طرح های بدیل بحث می شود. 
امیدواری ما این است که چندین گزینه را در نظر 
بگیریم. گزینه اول اعمال فشار بر امارات است تا 
وادار کنیم که به شرکت های هوایی افغانستان اجازه 
بازار را فراهم کند، در غیر آن  از  عادالنه استفاده 
دولت افغانستان اقدام جدی باالمثل را روی دست 

خواهد گرفت.«
گزینه ی دوم اداره هوانوردی ملکی افغانستان 
هوایی  شرکت های  تا  شود  تالش  که  است  این 
افغانستان از لیست سیاه کشورهای اروپایی بیرون 
شود تا از متکی بودن به پروازهایی که به کشورهای 

همسایه، روسیه و ترکیه دارند، نیز برآیند.
نقطه ی اختالفی

به تازگی شرکت هوایی فالی دبی درخواست 
کرده است تا چهارمین پرواز خود را به افغانستان 
آغاز کند. شرکت های هوایی داخلی افغانستان ماه ها 
است که تالش می کنند حکومت افغانستان را وادار 
کنند تا به چهارمین پرواز این شرکت اجازه ندهد.

شرکت های هوایی آریانا و کام ایر در چندین 
خواهان  افغانستان  مختلف  ادارات  به  شکایت 
چهارم  پرواز  برای  اجازه  صدور  از  جلوگیری 
شرکت ها  این  شده اند.  دبی  فالی  هوایی  شرکت 
استدالل می کنند که این پرواز به دو شرکت داخلی 
صدمه رسانده و مقدار کمی از مسافرین کابل-دبی 
را که سهم شرکت های داخلی است، را نیز انتقال 

خواهند داد.

در  افغانستان  ملکی  هوانوردی  اداره  رییس  آن  از 
عنوانی   201٩/8/3 مورخ   2025 شماره  مکتوب 
رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی امارات متحده 
عربی در خصوص واگذاری پرواز چهارم شرکت 
فالی دبی به کابل نوشته است که »با توجه به نامه 
اداره عمومی هوانوردی ملکی امارات متحده عربی 
چهارمین  مورد  در   )1٩-075/GCAA/ATD(
پرواز فالی دبی، چنان که در »صورت جلسه مورد 
دسامبر   13 تاریخ  به  که  دولت  دو  هیأت  توافق« 
2018 در ICON 2018 در نایروبی کنیا به امضا 
توافق نامه خدمات  شرایط  براساس  نیز  و  رسیده، 
هوایی بین دو دولت، من مفتخرم که به شما اطالع 
می دهم که ما، از لحظه صدور این مکتوب و پس از 
تسلیمی برنامه پرواز، از پرواز چهارم فالی دبی در 

بخش Kabul-DXB استقبال می کنیم.«
است  کرده  یادآوری  امارات  به جانب  اما  او 
که باید خطوط هوایی دو کشور سهم مساوی در 
پرواز  از حق فرود و  بتوانند  باشند و  بازار داشته 
خدمات  توافق نامه ی  در  شده  تعریف  نقاط  در 
هوایی و تفاهم نامه، به دست آورند. او گفته است 
که »حمایت عالیجناب را در گرفتن تاییدی برای 
درخواست کام ایر به منظور پرواز به میدان هوایی 
پروازهای  افزایش  که  می خواهم  و  خواهانم  دبی 
نقاط  میدان هوایی دبی و سایر  به  را  افغان  آریانا 

امارات متحده عربی تسهیل کنید.«
داخلی  هوایی  شرکت های  اتحادیه  رییس 
و  ملکی  هوانوردی  اداره  که  می گوید  افغانستان 
سایر نهادهای حکومتی در پاسخ به شکایت آنان 
می گویند که ادعای دو شرکت داخلی برحق است 

اما در عمل اقدام نمی کنند.
به  »من  گفت:  این خصوص  در  پیکار  آقای 
اداره هوانوردی ملکی رفته بودم. می گویند از باال، 
دفتر شورای امنیت و دفتر ریاست جمهوری مداخله 
می کنند. اداره هوانوردی در جلسه با ما اعالن کرد 
که تمام مشکالت را درک می کند ولی به عنوان یک 

مامور دولت نمی تواند کاری بکند.«
دکتر قاسم وفایی زاده در پاسخ به سوالی که 
واگذاری پرواز چهارم به شرکت اماراتی فالی دبی 

محمد قاسم وفایی زاده، رییس 
نیز  ملکی  هوانوردی  اداره 
امضای  زمان  در  که  می گوید 
هوایی  خدمات  موافقت نامه ی 
میان افغانستان و امارات متحده 
هوانوردی  اداره  دیدگاه  عربی 
و  است  نشده  گرفته  کشور 
از  استثنایی  به صورت  آن  در 
به  هفتم  تا  یکم  آزادی های 
طرف  دو  هوایی  شرکت های 
درحالی که  است،  شده  داده 
ما  موافقت نامه های  تمام  در 
)افغانستان( به صورت عموم از 
آزادی چهارم به بعد »به هیچ 

کشوری اعطا نکرده ایم.«
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صلیـب سـرخ جهانـی بیـم آن دارد کـه 45 درصـد از خانه هـای گرنـد 
باهامـا و جزایـر آباکـو به شـدت صدمـه دیـده و یـا تخریـب شـده باشـد.

بارندگـی در بخش هایـی از باهامـا بـه 8٩ سـانت رسـیده و سـیل مناطق 
وسـیعی را دربرگرفته اسـت.

فروریختـه،  کـه  را  خانه هـا  سـقف  آباکـو  جزایـر  از  هوایـی  تصاویـر 
خودروهـا، قایق هـا و کانتینر هـای حمـل کاال را کـه واژگـون شـده، نشـان 

می دهـد.
عملیات جستجو و نجات همچنان در جریان است.

بیـش از 5 میلیـون دالـر بـرای عملیات سـه ماهـه اضطـراری در باهاما به 
سـازمان ملل اختصاص داده شـده اسـت.

اطالعـات روز: آمـار رسـمی مـرگ و میـر ناشـی از »توفنـد دوریـن« در 
باهامـا بـه دسـت کم 30 نفـر رسـیده و مقامـات از افزایـش شـمار کشـته ها 

داده اند. خبـر 
بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، جزایـر آباکو بیـش از سـایر مناطق تحت 
تاثیـر ایـن طوفان قرار گرفته و غیرقابل سـکونت گزارش شـده اسـت. آب و 
بـرق قطـع شـده و برای جلوگیری از غارت اموال نیرو تشـکیل شـده اسـت.

در  دوریـن  توفنـد  کشـته های  اجسـاد  دریافتـی  گزارش هـا،  براسـاس 
جزایـر آباکـو روی هـم انباشـته شـده اسـت.

200 کیسه جسد به این منطقه فرستاده شده است.
مقامـات می گوینـد کـه صدهـا و احتمـاال هـزاران نفـر هنـوز در آباکو و 

گرنـد باهامـا ناپدیـد هسـتند. این توفنـد با سـرعت 250 کیلومتر در سـاعت 
بـه جزایـر باهاما رسـید و آباکو و گرنـد باهاما را دو روز کامـل در هم کوبید.

نخسـت وزیر باهامـا توفنـد دورین را یکـی از بزرگ ترین سـوانح طبیعی 
در تاریخ این کشـور خوانده اسـت.

توفنـد دوریـن کـه از یک شـنبه تـا سه شـنبه گذشـته شـمال باهامـا را 
تخریـب کـرد، حـال با کاسته شـدن از شـدتش به سـواحل کارولینـای جنوبی 

وشـمالی در امریکا رسـیده اسـت.
سـرعت بادهـای ایـن توفنـد درحـال حاضر بـه 175 کیلومتر در سـاعت 
رسـیده ولـی کارشناسـان آب و هـوا مـی گوینـد قـدرت آن به مـرور و نهایتا 

در چنـد روز آینـده کم تـر خواهد شـد.

توفند دورین؛ احتمال افزایش »بیش از حد« شمار کشته ها

رابرت موگابه، رییس جمهوری سابق زیمبابوه درگذشت
یافت.

دولتی  سوءمدیریت  و  فساد 
شد  منجر  اقتصادی  بحران  بروز  به 
وجود  به  را  آن  موگابه  رابرت  که 
داد.  نسبت  سفیدپوست  زمین داران 
به  بحران،  این  به  واکنش  در  وی 
مصادره ی اراضی و تقسیم آن عمدتا 
در میان هوادران خود و بدون توجه 
بی کفایتی  پرداخت.  آنان  کارآیی  به 
اراضی  این  از  استفاده  در  افراد  این 
باعث شد که زیمبابوه که زمانی انبار 
آذوقه آفریقا خوانده می شد با کمبود 
به کمک خارجی  نیاز  و  مواد غذایی 

مواجه شود.
حکومت  آخر  سال های  در 
عمیق  بحران  با  زیمبابوه  موگابه، 
مردم  گسترده  مهاجرت  و  اقتصادی 

کشور رهبری گروهی از چریک های 
مسلح چپ گرا را در دست داشت.

او از محبوبیت  از استقالل،  پس 
بود  برخوردار  مردم  میان  در  فراوانی 
امکانات  گسترش  در  او  اقدامات  و 
فراوانی  استقبال  آموزشی  و  درمانی 
را در داخل و خارج از کشورش در 

پی آورد.
ابتدا  همان  از  همه،  این  با 
حقوق  نقض  مورد  در  نگرانی هایی 
رهبری  تحت  دولت  حرکت  و  بشر 
فردی  و  حزبی  استبداد  به سوی  او 
بعد،  سال های  در  و  می شد  ابراز 
کشورهای  از  یکی  به عنوان  زیمبابوه 
دارای پرونده ی نامناسب حقوق بشر، 
و  سیاسی  آزادی های  محدودکننده ی 
مبتال به فساد رو به گسترش شهرت 

موگابه،  رابرت  روز:  اطالعات 
در  زیمبابوه  سابق  رییس جمهوری 

سن ٩5 سالگی درگذشت.
موگابه از زمان استقالل زیمبابوه 
سمت های  در   1٩80 سال  در 
نخست وزیر و رییس جمهوری بر این 
کشور حکومت کرد و در نوامبر سال 
حاکم  حزب  فشار  از  پس  و   2017
قدرت،  از  کناره گیری  برای  ارتش  و 
سرانجام از این سمت کنار رفت. پس 
همچنان  او  قدرت،  از  کناره گیری  از 
در زیمبابوه باقی ماند و دولت زندگی 

مرفهی را برای او فراهم آورد.
فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
»رودزیا«  استقالل  زمان  تا  زیمبابوه 
نام داشت و رابرت موگابه در جریان 
این  نژادپرست  دولت  علیه  مبارزه 

این کشور به خارج برای کار و کسب 
کمک های  کاهش  همزمان،  و  درآمد 
دولت  سیاست های  به خاطر  خارجی 
همزمان،  بود.  مواجه  کشور  این 
امکانات  به  اتکا  با  رییس جمهوری 
تشکیالتی  و  حاکم  حزب  گسترده 
امنیتی، فشار بر مخالفان و منتقدان را 

افزایش می داد.
آقای  اجباری  کناره گیری  با 
معاون  امنانگاگوا،  امرسون  موگابه، 
موگابه  توسط  که  رییس جمهوری 
بود  رفته  خارج  به  و  شده  منزوی 
دست  در  را  ریاست جمهوری  سمت 
گرفت. تا پیش از آن، گفته می شد که 
رابرت موگابه در نظر داشت شرایطی 
ایجاد کند که پس از مرگ، همسرش 

جانشین او شود.

ترمپ در تماس با مکرون: 
تحریم ایران در زمان حاضر لغو نمی شود

اطالعـات روز: درحالی کـه فرانسـه در صـدد اجرای 
بـوده،  ایـران  بـر  مالـی  فشـار  کاهـش  بـرای  طرحـی 
لغـو  بـرای  اقدامـی  هرگونـه  امریـکا  رییس جمهـوری 

اسـت. دانسـته  مـردود  را  ایـران  تحریم هـای 
روز جمعـه )15 سـنبله( جـود دییر، سـخن گوی کاخ 
سـفید، در تویتـر خـود از تمـاس تلفنی امانوئـل مکرون، 
رییس جمهـوری فرانسـه، بـا دونالـد ترمـپ خبـر داد و 
گفـت کـه در ایـن مکالمـه طـرح فرانسـه بـرای حفـظ 
توافـق هسـته ای با ایـران )برجام( مطرح شـد. بـه گفته ی 
»بـار  امریـکا  رییس جمهـوری  سـفید،  کاخ  سـخن گوی 
دیگـر تأکیـد کـرد کـه در ایـن زمـان، لغـو تحریـم ایران 

افتاد.« نخواهـد  اتفـاق 
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، در روزهـای اخیـر، 
بـرای  فرانسـه  دولـت  ابتـکاری  طـرح  از  گزارش هایـی 
قانع کـردن ایـران بـه عمـل بـه تمامـی تعهـدات خـود در 
برجـام در برابـر دریافـت یـک خـط اعتبـار مالـی منتشـر 
شـده بـود. براسـاس ایـن طـرح، کشـورهای اتحادیـه ی 
اروپـا مبلـغ 15 میلیـادر دالـر را به صورت اعتبـار در برابر 
تحویـل تدریجـی نفـت در آینـده در اختیـار ایـران قـرار 
می دهنـد و در مقابـل، دولـت ایـران بـه تمامـی تعهـدات 

خـود در برجـام عمـل می کنـد.
روز چهارشـنبه، معـاون وزارت خارجـه ایـران گفت 
کـه ایـران آمـاده اسـت در برابـر دریافـت این مبلـغ برای 
سـه ماهـه آخر سـال جـاری میـالدی از کاهـش تعهدات 
خـود در برجـام صـرف نظـر کنـد. او افـزود کـه کسـب 
اروپاییـان  عهـده  بـر  طـرح  ایـن  بـا  امریـکا  موافقـت 
اسـت. سـاعاتی بعـد، حسـن روحانـی، رییس جمهـوری 
تـا  طـرح  ایـن  عملی شـدن  احتمـال  کـه  گفـت  ایـران، 
سـوم  مرحلـه  بـرای  ایـران  اعالم شـده ی  ضرب االجـل 
کاهـش در تعهـدات برجامـی خـود وجـود نـدارد و از 
روز جمعـه )15 سـنبله( ایـران بخشـی از تعهـدات خـود 

می کنـد. لغـو  را 
اعطـای یک خـط مالی به ایـران در برابـر پیش خرید 

رییسـان  مشـترک  خبـری  نشسـت  جریـان  در  نفـت 
نیـز  آگسـت   26 روز  در  فرانسـه  و  امریـکا  جمهـوری 
به صـورت گـذرا مـورد اشـاره قـرار گرفت. این نشسـت 
خبـری در پـی اجـالس سـران کشـورهای گـروه 7 در 

بیاریتـز، فرانسـه برگـزار شـد.
در ایـن نشسـت خبـری، آقـای مکـرون اعـالم کـرد 
کـه حسـن روحانـی آمـاده ی دیـدار و مذاکـره ی رو در 
از  ترمـپ  آقـای  و  امریکاسـت  رییس جمهـوری  بـا  رو 
چنیـن مالقاتـی جهـت حـل اختالف دو کشـور اسـتقبال 
کـرد. آقـای ترمـپ در همین نشسـت خبری در پاسـخ به 
سـوالی در مـورد تسـهیالت مالـی بـرای ایـران گفـت که 
اگـر دیگـران بخواهند یک خـط اعتبـاری در اختیار ایران 
قـرار دهنـد، چنیـن اقدامـی امکان پذیر اسـت، زیـرا ایران 
دارای منابـع نفتـی به عنـوان پشـتوانه ایـن اعتبـار اسـت. 
مشـخص نیسـت کـه آیـا موضـع اعطـای خـط اعتبـاری 
در گفت وگوهـای رییسـان جمهـوری امریـکا و فرانسـه 
عنـوان شـده بـود یـا نـه، امـا اظهـارات رییس جمهـوری 

امریـکا احتمـاال بـه ایـن معنـی بـود کـه در برابـر کسـب 
امتیازاتـی در جریـان دیـدار بـا حسـن روحانی بـا کاهش 
مخالفـت  طـرح  ایـن  اجرایی شـدن  جهـت  تحریم هـا 

کرد. نخواهـد 
سـاعاتی پـس از ایـن نشسـت خبری، آقـای روحانی 
به صـورت تأکیـدی هرگونـه ارتبـاط و مذاکـره بـا امریکا 
در  کـه  گفـت  نیـز  ایـران  وزیـر خارجـه  و  کـرد  رد  را 
امـکان  برجـام،  بـه  متحـده  ایـاالت  بازگشـت  صـورت 
در چارچـوب موضوعـات  منحصـرا  دولـت  دو  ارتبـاط 
برجامـی وجـود دارد، امـا رییس جمهوری ایـران هرگز با 

نخواهـد کـرد. امریـکا مالقـات  رییس جمهـوری 
به نظـر می رسـد کـه آقـای مکـرون بـا وجـود ناکامی 
در ترتیـب دادن مالقات رییسـان جمهـوری ایاالت متحده 
و ایـران همـراه بـا تاکیـد مقامـات امریکایـی بـر ادامـه و 
ایـن طـرح را  ایـران، همچنـان  تشـدید تحریم هـا علیـه 

دنبـال کرده اسـت.
برخـی ناظـران معتقدنـد کـه بـا توجـه بـه شـرایط 

کنونـی اتحادیـه اروپـا، رییس جمهـوری فرانسـه در نظـر 
دارد بـا کسـب یک دسـت آورد مهم دیپلماتیـک، موقعیت 
خـود و کشـورش را در افـکار عمومـی جهانیـان ارتقـا 
دهـد. در عیـن حـال، ابتـکار نافرجـام آقـای مکـرون بـه 
اعـالم آمادگـی رهبـران ایـران و امریـکا بـرای مذاکـره ی 
ایـاالت  از  کنونـی  انتظـار  و  مـاه گذشـته  در  رو  در  رو 
متحـده بـرای لغو یـا کاهش نامحتمـل تحریم علیـه ایران 
بـرای موفقیت طـرح اعطای خـط اعتباری باعـث نگرانی 
در مـورد نوعـی شـتاب زدگی در رویکـر دولـت فرانسـه 

است. شـده 
تأکیـد قاطعانـه ی رییس جمهـوری امریـکا بـر ادامـه 
تحریـم ایـران در حالـی گـزارش می شـود کـه از امـروز 
ایـران دور دیگـری از کاهـش تعهـدات برجامـی خود را 
بـه اجـرا گذاشـته اسـت. وزیـر خارجـه ایـران در نامه ای 
بـه فدریـکا موگرینی، مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه 
ایـران  اروپـا، بـا اعـالم ایـن تصمیـم، گفتـه اسـت کـه 
آمادگـی دارد بـه گفت وگـو بـا طرف هـای باقی مانـده در 
برجـام در تمامـی سـطوح ادامـه دهد و در صـورت عمل 
طرف هـای مقابـل بـه تمامـی تعهـدات خـود در برجـام، 

مجـددا بـه اجـرای کامـل برجـام بازگردد.
ایـران گفتـه اسـت انتظـار دارد کشـورهای باقی مانده 
در برجـام، به ویـژه دولت هـای اروپایـی، انتظـارات ایران 
در مـورد منافـع مالی برجام را دسـت کم به همـان میزانی 
کـه قبـل از خروج ایـاالت متحـده وجود داشـت تضمین 
کننـد و به خصـوص، امـکان صـدور نفـت خـام ایـران و 

دریافـت عایـدی ارزی حاصـل از آن را فراهـم آورند. 
از آن جـا کـه معامـالت بازرگانـی و نقـل و انتقاالت 
مالـی در کشـورهای اروپایی در دسـت بخـش خصوصی 
خواسـته های  تحمیـل  در  دولت هـا  اختیـارات  و  بـوده 
خـود بـر سـازوکارهای تجـاری و مالـی محـدود اسـت، 
نهادهـای  قانع کـردن  بـه  انتظـارات  ایـن  برآورده شـدن 
قبـول عواقـب  بـه  ایـن کشـورها  بخـش خصوصـی در 

امریـکا بسـتگی دارد. از نقـض تحریم هـای  ناشـی 

تشکیل دولت سودان پس از برکناری عمر البشیر؛ برای نخستین بار یک زن وزیر خارجه شد
اطالعات روز: نخست وزیر سودان از تشکیل نخستین 

دولت پس از برکناری حکومت عمر البشیر خبر داد.
نخست وزیر  به عنوان  پیش تر  که  حمدوک  عبداهلل 
 14( پنج شنبه  روز  بود،  کرده  یاد  سوگند  انتقالی  دولت 

سنبله( اسامی وزرای کابینه این کشور را اعالم کرد.
ارتش  توافق  براساس  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
و ائتالف مخالفان در سودان بر سر تقسیم قدرت در این 
کشور آفریقایی، دولت انتقالی به مدت سه سال قدرت را 

در دست خواهد گرفت و بعد از آن انتخابات سراسری 
برای تعیین رییس جمهور برگزار می شود.

اسامی 18 وزیر  اعالم  امروز ضمن  آقای حمدوک، 
در کابینه جدید گفت که نام دو وزیر باقی مانده را بعدا 
معرفی خواهد کرد. در بین وزرای اعالم شده، اسما عبداهلل 
اسما  خانم  از  شد.  معرفی  خارجه  امور  وزیر  به عنوان 
سمت  این  به  سودان  در  که  است  زنی  نخستین  عبداهلل 
می رسد. غیر از او دو وزیر زن دیگر نیز در کابینه جدید 

معرفی شده اند.
آقای حمدوک در سخنانی تشکیل دولت را مرحله ای 
»شرایط  گفت:  و  کرد  توصیف  سودان  تاریخ  در  جدید 
برای صلح فراهم است و مهم ترین اولویت دولت انتقالی 

توقف جنگ است.«
اقتصاددان  البداوی،  ابراهیم  همچنین  نخست وزیر 
معرفی  مالیه  برای رهبری وزارت  را  بانک جهانی  سابق 
بیمار  اقتصاد  در  بازنگری  کارشناسان،  گفته ی  کرد. طبق 

انتقالی  دولت  چالش های  مهم ترین  از  یکی  سودان 
محسوب می شود.

حمل   22 در  حکومت  دهه  سه  از  پس  عمرالبشیر 
گذشته و در پی چهار ماه اعتراض سراسری مردم با فشار 
رییس جمهور سابق سودان  رفت.  کنار  قدرت  از  ارتش، 
هم اکنون در زندان کوبر خارطوم تحت بازداشت است و 
امروز )شنبه، 16 سنبله/ 7سپتامبر( چهارمین جلسه دادگاه 

وی برگزار می شود.
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حمایت فن دایک از ستاره هالندی یوونتوس

هالندی  ستاره  فن دایک  ویرژیل 
ماتیس  هموطنش  از  حمایت  با  لیورپول 
چندان  نه  شروع  از  بعد  که  دی لیخت 

خوب در یوونتوس مورد انتقاد قرار گرفته 
می گوید او همیشه خونسردی اش را حفظ 

می کند.

ستاره  دی لیخت،  ماتیس  آنکه  از  بعد 
ملی پوش هالندی یوونتوس در شروع فصل 
تیم  این  در  موفقی  چندان  شروع  جدید 
است،  شده  مواجه  انتقادهایی  با  و  نداشته 
ویرژیل فن دایک ستاره هالندی لیورپول و 
مرد سال فوتبال اروپا از هم تیمی اش در تیم 
ملی هالند حمایت کرده و می گوید مطمئن 
است او با وجود انتقادها آرامش خود را از 

دست نخواهد داد و موفق خواهد شد.
از آنجا  ایتالیا  انتقادها از دی لیخت در 
دیدار  در  یکشنبه   روز  او  که  شد  شروع 
مصدومیت  دلیل  به  ناپولی  مقابل  یووه 
در  و  رفت  میدان  به  کیه لینی  جیورجیو 
کنار لئوناردو بونوچی در مرکز خط دفاعی 
مقابل  در  ولی دی  لیخت  ایستاد.  یوونتوس 
حمالت ناپولی ناتوان نشان می داد و روی 
تا  بازی  این  در  یووه  دریافتی  گل  سه  هر 

حدودی مقصر بود.
در  دی لیخت  از  دفاع  در  اما  فن دایک 
کنفرانس خبری پیش از دیدار هالند و آلمان 
در مقدماتی یورو2020 گفت:" من عملکرد 
اشتباهی  هیچ  او  می  بینم.  عادی  را  ماتیس 
را می شناسد  ماتیس  که  نداشت. هر کسی 
آرامش  شرایطی  چنین  در  او  که  می داند 

خود راحفظ کرده و خونسرد می ماند".
مرد سال فوتبال اروپا در ادامه گفت:" 
با او صحبت کرده ام. ولی ما  البته من  بله، 
الزم نیست خیلی چیزها را به هم بگوییم. 
این مسائل چیزهایی است که وقتی دو نفر 
می بینند  را  همدیگر  دوری  مدتها  از  بعد 
راجع به آنها صحبت می کنند ولی ما با هم 
خیلی نزدیکیم. تمرکز ماتیس از این به بعد 
رو به آینده است و ما حاال تمام حواس مان 

را به بازی بعدی در مقابل آلمان داده ایم".

فرانسـوی  مهاجـم 
رئـال مادریـد اعتـراف 
دوران  در  کـه  کـرد 
رونالـدو بـرای او بازی 
ایـن  بـه  و  می کـرد 
خاطر کمتـر گل می زد.

از  نقـل  بـه 
کریـم   ،360 اسـپورت 
دوران  طـول  در  بنزمـا 
کریسـتیانو  حضـور 
رئـال  در  رونالـدو 
گل  کمتـر  مادریـد 

مـی زد. ایـن در حالـی بود کـه او پیراهن شـماره ٩ 
می کـرد. تـن  بـر  را 

هـواداران رئـال هیـچ گاه رابطـه خوبی بـا بنزما 
نداشـتند و بارهـا او را هـو کردند تا اینکـه رونالدو 
از رئـال جـدا شـد و االن بنزمـا بـه بهتریـن گلـزن 

تیمـش تبدیل شـده اسـت.
ایـن بازیکـن فرانسـوی در فیلـم مسـتندی که 
دربـاره او سـاخته شـد سـرانجام اعتـراف کـرد و 
گفـت: در رئال من وظیفه داشـتم که بـرای رونالدو 
فضاسـازی کنـم تا او بـه خوبی در موقعیت شـوت 
و گلزنـی قـرار گیـرد. مـن در لیـون مهاجـم نـوک 
بـودم و بـه همیـن خاطـر گل هـای زیـادی بـه ثمر 
رسـاندم امـا در نقـش مـن تغییـر کـرد و رونالـدو 

تبدیـل بـه گلـزن تیم شـد.
او ادامـه داد: مـن هـم در رئـال گل مـی زدم اما 
بیشـتر در نقش گل سـاز و فضا سـاز بـرای رونالدو 
بـودم. مـن بـه عقـب می رفتـم تـا رونالـدو کـه در 
کناره هـا بـود بـه دروازه نزدیک شـود. سـبک بازی 
مـن در رئـال بـا وجود پوشـیدن شـماره ٩ متفاوت 

بـود و ایـن رونالـدو بـود کـه گلزن تیـم بود.
گفـت:  رئـال   BBC مثلـث  دربـاره  بنزمـا 
فرارهـای  و  بـود  موشـک  مثـل  بیـل  شـوت های 
سـریعی داشـت امـا رونالـدو گلـزن مـا بـود و من 
می شـدم. بازیکـن  دو  ایـن  بیـن  رابـط  بایـد  هـم 

بنزما سرانجام اعتراف کرد

بارسا  ستاره  پیکه،  جرارد 
می گوید بعد از بسته شدن پنجره نقل 
و انتقاالت تابستانی با نیمار صحبت 
کرده و می گوید امیدوار است مسی 

تا 40سالگی در بارسا بماند.
جرارد پیکه، ستاره بارسا که این 
روزها بعد از تعطیلی موقت تمرینات 
ارنستو  سوی  از  دوشنبه  تا  بارسلونا 
والورده، سرمربی این تیم، به آمریکا 
رقابتهای  نزدیک  از  تا  کرده  سفر 
از  کند،  تماشا  را  آمریکا  اپن  تنیس 
از  بعد  نیمار  با   خود  صحبت های 
انتقاالت  و  نقل  پنجره  شدن  بسته 
تابستانی گفته و می گوید با نیمار در 

این مورد صحبت کرده و هیچ چیز 
بعدی  فرصت های  در  و  نشده  تمام 
همیشه احتمال بازگشت او به بارسا 
وجود خواهد داشت. پیکه همچنین 
می گوید امیدوار است لیونل مسی تا 

40 سالگی در بارسا ماندگار باشد.
پیکه در گفتگو با شبکه رادیویی 
تابستان  طول  در  گفت:"  سر  کادنا 
حدیثهای  و  حرف  نیمار  داستان 
با  البته  که  بود  کرده  درست  زیادی 
هم  خیلی  نیمار  موقعیت  به  توجه 
همه  دیگر  حاال  ولی  است.  طبیعی 
را  آن صفحه  باید  و  تمام شده  چیز 
و  کردم  نیمار صحبت  با  من  بست. 

به او گفتم برایش بهترین آرزوها را 
امسال  امیدوارم  گفتم  نیمار  به  دارم. 
باشی.  بهترین فصل ممکن را داشته 
فرصتهای  در  دیدی،  چه  را  خدا 
بعدی ممکن است هر اتفاقی بیفتد و 
احتمال بازگشت تو به بارسا همیشه 

وجود دارد".
خود  صحبتهای  ادامه  در  پیکه 
با این شبکه رادیویی می گوید اینکه 
و  اسپانیا  در  انتقاالت  و  نقل  پنجره 
جز  به  اروپایی  کشورهای  دیگر 
انگلیس، سه هفته بعد از شروع فصل 
عقالنی  غیر  می شود  بسته  جدید 
اگر  می گوید  پیکه  است.  مسخره  و 
پنجره نقل و انتقاالت پیش از شروع 
فصل جدید بسته شود بخش زیادی 
از شایعات کاسته خواهد شد و تیمها 
آغاز  را  فصل  آرامش  در  می توانند 

کنند.
پیکه درباره مسی و آینده اش با 
توجه به گزارشهای اخیر درباره بند 
این  لئو  گفت:"  او  قرارداد  خروج 
حق را بدست آورده که بتواند درباره 
آینده اش تصمیم گیری کند. امیدوارم 
او تا وقتی 40 ساله می شود در بارسا 

بماند".

پیکه: 
امیدوارم مسی تا ۴۰ سالگی در بارسا بماند

تیته: 
نیمار سومین فوتبالیست بزرگ دنیا است

تیـم  سـرمربی  تیتـه، 
سـتاره  نیمـار،  از  برزیـل  ملـی 
عنـوان  بـه  تیمـش  ملی پـوش 
بازیکنـی توقف ناپذیـر یـاد کرده 
فوتبـال  دنیـای  در  می گویـد  و 
تنهـا لیونـل مسـی و کریسـتیانو 
هسـتند. بهتـر  او  از  رونالـدو 

ملـی  تیـم  سـرمربی  تیتـه، 
برزیـل از نیمـار، سـتاره برزیلی 
پرحاشـیه پـاری سـن ژرمـن به 
عنـوان یکـی از سـه فوتبالیسـت 
برتـر دنیـا یـاد کـرده و می گوید 
از  بعـد  تـا  اسـت  آمـاده  نیمـار 
مدتهـا دوری از میادیـن به دلیل 
مصدومیـت بـه میـدان بازگشـته 
و بـرای تیـم ملـی کشـورش هم 

بـرود. میدان  بـه 

نیمـار از  اوایل ماه جون که 
پیـش از آغـاز کوپـا آمه ریکا در 
یـک بـازی دوسـتانه مقابـل قطر 
از ناحیـه قـوزک پـا آسـیب دید 
تـا کنـون نـه بـرای باشـگاهش 
کشـورش  ملـی  تیـم  بـرای  نـه 
بـه میـدان نرفتـه اسـت. امـا نام 
نیمـار بـرای بـازی دوسـتانه تیم 
ملـی برزیـل مقابـل کلمبیـا کـه 
دیشـب در شـهر میامـی برگـزار 
شـد اعالم شـده بود و پزشـکان 
او را آمـاده بازی در این مسـابقه 

. نستند ا د
کنفرانـس  در  تیتـه 
مطبوعاتـی پیـش از ایـن بـازی 
مصدومیتـی  از  نیمـار  گفـت:" 
کـه حتمـا همـه یادشـان هسـت 

آمه ریـکا  کوپـا  در  نگذاشـت 
بـازی کنـد رهایـی پیدا کـرده و 
بهبـود کامـل یافته اسـت. اگر او 
کامـال بهبـود نیافتـه بـود بـه تیم 
ملـی دعـوت نمی شـد. مـا وقتی 
سـالمتی  مشـکل  بازیکـن  یـک 
دارد بـه هیـچ وجـه او را تحـت 
فشـار نمی گذاریـم. مـن و کادر 
دقـت  بـه  را  او  شـرایط  فنـی ام 
زیـر نظـر خواهیـم داشـت. ولی 
نیمـار آمـاده اسـت و می توانـد 

کنـد". بـازی  سلسـائو  بـرای 
ادامـه  در  برزیـل  سـرمربی 
گفـت:" وقتـی نیمـار بـا پیراهن 
دارد  حضـور  زمیـن  در  برزیـل 
پنجـاه فیصـد گلهایی که توسـط 
تیـم ملـی ما بـه ثمر می رسـد یا 

گلهایـی اسـت کـه خـود نیمـار 
می زنـد یـا پـاس گل شـان را او 
می دهـد. از نظـر کیفیـت تکنیک 
فردی مـن معتقدم مسـی بهترین 
بازیکـن دنیـا اسـت و بعـد از او 
قـرار  رونالـدو  کریسـتیانو  هـم 
دارد. چـون آنهـا بـه یـک نسـل 
در  ولـی  دارنـد.  تعلـق  دیگـر 

نسـل بعـدی بـه نظـر مـن نیمار 
فوتبالیسـت  دو  هـازارد  ادن  و 
اسـتثنایی هسـتند. مزیـت نیمـار 
بـه هـازارد ایـن اسـت کـه آنهـا 
ولـی  می کننـد  فکـر  هـم  مثـل 
سـریعتر  را  حرکاتـش  نیمـار 
واقعـا  نیمـار  می کنـد.  اجرایـی 

اسـت". توقف ناپذیـر 
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نورستانی: آ یادم اس، میارم برت.
پنج  صیب.  رییس  آباد  خانه  امرخیل: 
میلیون قطی بیاری، خودت گفتی که مره پنج 

میلیون حساب می کنی.
نورستانی: لُچکی نکو. دو سه رقم عطر 
برت میارم بس خالص. مه خو توره از خاطر 

گوسفندایت پنج میلیون حساب می کنم.
باز شروع کدی رییس صیب؟  امرخیل: 
برت  جمهور  صیب  رییس  مانده  یادت 
طالع واال  بسیار  نورستانی صیب  که  می گفت 
اما  نمی ارزی  امرخیله  گوسفند  یک  هستی، 

بازم رییس انتخابات ما هستی.
نورستانِی: بعععععععع. بگیر که نگیرت.

امرخیل: دروغ میگم؟
نورستانی: نی نی خدا نکنه. یکی دروغ 
در کیش تو نیست یکی هم تقلب. از این دو 
خاطر مه پیشت بیخی کف دستی سالم میتم.

امرخیل: راستی رییس صیب امو وقتایی 
که مه و خودت چیز می کدیم نی؛ کدام وقتی 
از زندانی شدن ترسیده بودی؟ یانی د فکرت 

کدام تشویش نداشتی؟
که  فقط  بچه.  او  می کنی  بال  نورستانی: 
نمی کنه.  کار  فکر  مه  از  که  نداری  خبر  تو 
گدوود  ای رقمی  وطنه  که  می کد  کار  اگه 

نمی کدیم.
وقتته  زیاف  صیب  رییس  امرخیل: 
نمی گیرم. فقط خواستم کمی د مورد زندانی 
همرایت  کمیسیون  دو  هر  کمیشنرای  شدن 

پُس پُسک کنم، بس خالص.
نورستانی: الهی جوانه مرگ نشی.

امرخیل: برو رییس صیب وقتت خوش. 
اگه  دعا می کنم هیچ وقت د محکمه نروی، 
نی تو گپای پنج دقیقه پیشت یادت نمی مانه. 

به زور خوده دروغ ثابت می کنی.
خودت  خیال  د  بچیم  برو  نورستانی: 
تو  کاکایت  می آیی.  خپک  خان  خوشحال 
درس  هم  دیگه  سال  شصت  را  آدما  واری 

داده می تانه.
خان  خوشحال  او  خو  اول  امرخیل: 
واز  مره  دان  دوم؛  اس،  ختک  نیس،  خپک 

نکو نی، اگه نی باز خفه میشی.
دهن  با  دور  راه  از  بای بای.  نورستانی: 

نزدیک می بوسمت.
رقم  قیافه ته  مقصد  ببوس.  بیا  امرخیل: 
روزی که نتیجه انتخاباته اعالن می کدی حق 

به جانب نگیری.
نورستانی: خو باز یگان وقت می بینیم.

امرخیل: برو به خدا می سپارمت.
نورستانی: بادار ما استی.

امرخیل: ای مشره، سالم می ومنی. خبر 
شدی؟

نورستانی: اِی بیادر کجا استی که بیخی 
ُگم ُگم می زنی. از ما خبر هیچ نمی گیری. چه 

گپاس د کابل؟
خبرا  هیچ  صیب  رییس  وی  امرخیل: 
زندان  به  را  کمیشنر  ده  نمی کنی.  گوش 

فرستاده.
نورستانی: خوب است دیگر. در زندان 

کار ساده است. کسی شک نمی کنه.
که  می نوشی  چه  صیب  رییس  امرخیل: 
چه  منظورت  می زنی.  گپ  فضایی  بیخی 

می باشه؟
نورستانی: راست میگم او بچه. در زندان 
که  نمی مانه  هم  ملفن  تلفن  باالست.  امنیت 
کسی ویدیو ثبت کنه یا صدا ضبط کنه. امی 
خبرنگارا هم اجازه نداره. بگیر صندوقا ره پُر 
کو گوشه بان، پُر کو گوشه بان. باز د موترای 

زره انتقالش بته، اونه کمیسیون هم نزدیکه.
اوناره  صیب.  رییس  بس  بس  امرخیل: 
جرم  به  اوناره  نبرده.  کدن  پُر  صندوق  بری 

تقلب برده که زندانی کده جزا بته.
نی!  حرام....  کدام  کده.  بد  نورستانی: 
طرفدار  وقت  از  مه  کده.  کده خوب  خوب 
انتخابات شفاف بودم. مُچم برت گفته بودم 

یا نه، یادم نمی ماند امی گپا.
امرخیل: اِی مشره! یاره خو میگم خو بر 

منکرش نالت.
خو  کنایه  کدام  بچه  او  نورستانی: 
نمیگی؟ اگه گپ کنایه است که برت صدای 

گوسفنده پلی کنم. بعععععععععع...
شده.  تکراری  گوسفند  صدای  امرخیل: 
بزه  صدای  بدهی،  آزار  مره  می خوایی  اگه 

بکش.
همی  میایه.  بدم  بسیار  بز  از  نورستانی: 
طرف بز که سیل می کنم، فقط که مه پنج صد 
صلوات قرضدار باشم اموقه سرم فشار میایه.
ما  وقتای  د  اگه  صیب  رییس  امرخیل: 
محاکمه  ره  تو  و  مه  بی شرفا  همی  شما  و 

می کدن حالی نقد د زندان بودیم اَنی؟!
که  می فامیدم  اولش  از  مه  نورستانی: 
دنیا  از  خوده  کمره ها  پیش  مه  نمیشه.  ایتو 
بی خبر می گرفتم، اما از کل چیز خبر داشتم. 
»چیزی  که  می گفتن  سارنواال  و  قاضیا  خود 
که  راستی شی هم  وگرنه  نمیایه  ما  دست  از 

روزگار هردوی تانه خراب می کدیم«.
ازت  دفعه  چند  ناجوان!  ای  امرخیل: 
چه؟  بتن  بازی  ماره  اگه  که  کدیم  پرسان 
دفعه  هر  ندادی.  خاطرجمعی  خو  یک دفه 

نبودن مه  بودن و  تقلب نشه،  چه. جایی که 
یکی ست. یانی از بودن مه کده نبودنم خوب 

اس.
بیخی  هم  مه  میگی.  راست  نورستانی: 
دق آوردیم. اینجه هر کسی که از مه نفوس 
یادم  به  تو  اگر  می کنه،  پرسان  افغانستانه 
به  تو  اگر  اس،  میلیون  سی  میگم  نبودی، 
پنج  میلیون. توره  یادم بودی میگم سی و پنج 

میلیون حساب می ُکنُم.
امر خیل: کاکه استی مشره. یادت است 

مره عطر وعده شده بودی؟

عیسا قلندر 

پُس پُسک امرخیل و نورستانی | طنز

امرخیل: نمی مانه. میگه تو رویت سیاه س 
پیش مردم، بدتر کاروبار ما را خراب می کنی. 

بهتر همی اس که د شعبه خودت باشی.
نورستانی: خو برش بگو که یگان جای 

سفیر مقررت کنه.
امرخیل: نمیشه. د کشورای چوس وپوس 
مره  اروپایی  کشورای  د  نمیشم،  سفیر  مه 

بلک لست کدن، اونا قبول نمی کنه.
نورستانی: بچیش خوده شریک می کدی 

د پروسه صلح.
کار  چه  صلح  بیادر؟!  کنم  چه  امرخیِل: 

دنیا  کجای  د  بخدا.  توکل  برو  که  می گفتی 
تو  و  ما  که  کرده  توکل خدا غلطی  به  مردم 

کدیم؟
تیر  دیگه  گپا  امی  گمش کو  نورستانی: 

شده. از خودت بگو چه کاروبار می کنی؟
میتم  جماعت  نماز  بیکاری  از  امرخیل: 

مردمه.
ووی  ووی  ههههههههههههه.  نورستانی: 
د خدای لپاره. نکو او خانه خراب ریشخندی 
هم از خود حد داره. ازو کده برو بری رییس 

صیب کمپین کو.

نورستانی: گمش کو امی گپا دیگه تیر شده. از خودت بگو چه کاروبار می کنی؟
امرخیل: از بیکاری نماز جماعت میتم مردمه.

نورستانی: ههههههههههههه. ووی ووی د خدای لپاره. نکو او خانه خراب ریشخندی هم از خود حد داره. ازو کده برو 
بری رییس صیب کمپین کو.

امرخیل: نمی مانه. میگه تو رویت سیاه س پیش مردم، بدتر کاروبار ما را خراب می کنی. بهتر همی اس که د شعبه 
خودت باشی.


