
کارها هماهنگ نیست
برگزاری  برای  زیادی  زمان 
روز  پنج  تنها  است.  نمانده  انتخابات 
انتخابات  برگزاری  سازماندهی  برای 
حاال  تا  قاعدتا  دارد.  وجود  فرصت 
باید  برنامه ریزی ها  از  زیادی  بخش های 
کمیسیون  یک سو،  از  باشد.  شده  انجام 
شده  گرفته  آمادگی ها  همه ی  می گوید، 
انتخابات  برگزاری  آماده ی  نهاد  این   و 
در ششم میزان است. اما نهادهای دیگر 
احزاب،  جمله  از  نیستند.  نظر  این  به 
مدنی  نهادهای  و  نظارتی  نهادهای 
انتخابات  برای  آمادگی ها  می گویند 
گاهی  حتا  نیست.  رضایت بخش 
عدم  به دلیل  انتخابات  تأخیر  آوازه های 
این  آمادگی هم شنیده می شود. هرچند 
 حرف هنوز جدی نیست و در روزهای 
آینده روشن خواهد شد، اما در روزهای 
پرداخته اند  مواردی  به  رسانه ها  گذشته 
میان اعضای کمیسون  که نشان می دهد 
انتخابات و نهادهای انتخاباتی نیز تفاوت 
سه  در  دست کم  دارد.  وجود  دیدگاه 
تفاوت  این  اساسی  و  مهم  بسیار  مورد 
است:  مشهود  ناهماهنگی  و  دیدگاه 
مورد اول مراکز بسته ی انتخابات است. 
کمیسیون آماری که از مراکز باز و بسته 
در اختیار دارد، ۴۳۱ مرکز مسدود، ۶۷۵ 

مرکز با تهدیدات بلند امنیتی،...

بحث جنگ و صلح افغانستان وارد مرحله  ی جدید و 
پیچیده ای شده است. دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا 
به تازگی گفته است که دلیل اعالم توقف گفت وگو با طالبان، 
موضع  است.  بوده  آتش بس  برقراری  در  گروه  این  امتناع 
خارجی،  نیروهای  خروج  نخست  است،  روشن  اما  طالبان 
از  آتش بس.  نهایت  در  و  بین االفغانی  گفت وگوهای  سپس 
سویی هم هیأت طالبان در سفر اخیرش در مسکو اعالم کرد 
می تواند  گروه  این  دهد،  ادامه  به جنگ  متحده  ایاالت  اگر 

صدسال دیگر نیز بجنگد. 
که  است  کرده  اعالم  افغانستان  میان حکومت  این  در 
تالش های صلح را متوقف و روی برگزاری انتخابات تمرکز 

دارد. 
 29( جمعه  روز  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ  دونالد 
سنبله( در در یک نشست خبری مشترک با سکات موریسن، 
نخست وزیر استرالیا در واشنگتن گفت: »من برای دیدار با 
طالبان آمادگی کامل داشتم، اما وقتی که فهمیدم آن ها حاضر 
به آتش بس نیستند، گفتم که پس چرا باید زحمت بکشم؟« 

به گفته ی او، »طالبان گمان کرده بودند که...

تا یک سال پیش کسی »گرتا تونبرگ« را نمی شناخت 
اما اصطالح »تغییر اقلیم« برای همه آشنا بود؛ دو واژه ای که 
هرکسی را به یاد یخ های در حال آب شدن، خرس های قطبی 
برنده ی  و  زیست  محیط   فعال  گور«،  »ال  چهره ی  و  الغر 
جایزه نوبل صلح می اندازد. این اصطالح شاید باعث شده 
باشد شما احساس ناراحتی کنید. شاید هم برای رهایی از آن 
حس ناخوشایند، خواسته باشید این اصطالح را در اعماق 
اقیانوس های مملو از پالستیک دفن کنید و از شرش راحت 

شوید. می گویند نادانی نعمت است، مگرنه؟
نخیر، تونبرگ می گوید این طور نیست.

حاال که به تغییر اقلیم یا بحران تغییر اقلیم، آن طور که 
زیاد  احتمال  به  می کنید،  فکر  می شود،  اشاره  آن  به  امروزه 
به فکر تونبرگ می افتید، به فکر تعهد تزلزل ناپذیر او برای 
نجات کره ی زمین و عزم راسخش برای بیدارکردن بقیه ی 
جهان برای کمک به او. تونبرگ شاید نوجوانی بیش نباشد، 
اما این دختر سویدنی تغییرات کالنی را در اروپا و بقیه ی 

جهان کلید زده است.
گرتا تونبرگ کیست؟...

به  طالبان  هیأت  سفرهای  ادامه ی  در  روز:  اطالعات 
کشورهای منطقه، این بار یک هیأت نُه نفری این گروه به 
ریاست مال برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر به چین 
رفته و با دین شیجو، نماینده ی خاص چین برای افغانستان 

و هیأت همراه او دیدار کرده است.
سهیل شاهین، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان در قطر 
دیروز )یک شنبه، ۳۱ سنبله( در رشته تویتی گفته است که 
دو طرف در این دیدار در مورد توافق نامه ی امریکا و طالبان 
و  بحث  بود،  شده  توافق  آن  روی  مذاکره  دور  نُه  در  که 

گفت وگو کرده اند.
آقای شاهین گفته است که نماینده ی خاص چین برای 
چارچوب  را  طالبان  و  امریکا  صلح  توافقنامه ی  افغانستان 
خوب برای راه حل صلح آمیز عنوان کرده و از آن حمایت 

کرده است.
به گفته ی شاهین، مال برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان 
در قطر در این دیدار گفته است که این گروه با امریکا به یک 

توافق همه جانبه دست یافته بود، اما این که...

سفرهای منطقه ای طالبان؛ 
آیا پرونده ی صلح افغانستان بسته شد؟

گرتا تونبرگ؛ نوجوانی 
در پی نجات زمین

طالبان در چین: 
مسئول دوام ویرانی و خون ریزی 

در افغانستان امریکا است

طالبان در دو دهه ی گذشته با دولت افغانستان 
از  دولت  این  کردن  سرنگون  برای  و  جنگیده اند 
هیچ تالشی دریغ نکرده اند. اما همین طالبان متوجه 
نیستند که خودشان یکی از مهم ترین عوامل بقای 

دولت بوده اند و هستند. 
تجربه ای که مردم افغانستان از امارت اسالمی 
طالبان دارند تجربه ی کشتار است و تجربه ای که از 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان دارند تجربه ی 
طالبان  حاکمیت  از  مردم  تجربه ی  است.  دزدی 

تجربه ی مرگ است و...

از میان دزدان و قاتالن

مشترک  مستقل  )کمیته  میک  روز:  اطالعات 
در  اداری(  فساد  علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت 
به  امریکا مبنی  به اعالمیه وزارت خارجه  واکنش 
از  که  است  گفته  کمیته  این  به  مالی  تعلیق کمک 
»شگفت زده«  امریکا  خارجه  وزارت  تصمیم  این 

شده است.
وزارت خارجه امریکا پیش تر در اعالمیه ای از 
تا  به کمیته میک  این کشور  مالی  تعلیق همکاری 
پایان امسال خبر داده بود. کمیته میک در واکنش به 

این اقدام وزارت خارجه امریکا گفته،...

میک: 
از توقف کمک مالی 

امریکا به کمیته نظارت و ارزیابی 
شگفت زده شده ایم
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کوتینیو: 
لطف لواندوفسکی را 

جبران می کنم
به  مونیخ  بایرن  برزیلی  هافبک 
ستایش از لواندوفسکی پرداخت و 

تاکید کرد که لطف او را...

بدترین بارسلونا 
در ۲۵ سال اخیر

تنها شکست  گرانادا  برابر  بارسلونا 
در  را  آمارش  بدترین  بلکه  نخورد 

2۵ سال اخیر به ثبت رساند...

استقبال سازمان 
ملل متحد از پیشنهاد 

آتش بس حوثی ها
یمن  حوثی های  روز:  اطالعات 
پیشنهاد کرده اند که تمامی حمالت 

خود علیه عربستان را...

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور 
ولسوالی  که  است  کرده  اعالم 

»جغتو« والیت غزنی پس از...

ولسوالی »جغتو« 
غزنی از کنترل طالبان 

خارج شد

۷

۷

۶

۲
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انتخابات در قره باغ غزنی؛ 
در 17 مرکز امن این ولسوالی 

انتخابات برگزار نمی شود
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مستقل  )کمیته  میک  روز:  اطالعات 
علیه  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک 
فساد اداری( در واکنش به اعالمیه وزارت 
مالی  تعلیق کمک  به  مبنی  امریکا  خارجه 
به این کمیته گفته است که از این تصمیم 
شده  »شگفت زده«  امریکا  خارجه  وزارت 

است.
در  پیش تر  امریکا  خارجه  وزارت 
این  مالی  همکاری  تعلیق  از  اعالمیه ای 
امسال خبر  پایان  تا  به کمیته میک  کشور 
این  به  واکنش  در  میک  کمیته  بود.  داده 
اقدام وزارت خارجه امریکا گفته، از این که 
کرده  همگانی  را  اعالمیه ای  چنین  چرا  

است شگفت زده شده است.
این  در  ارزیابی  و  نظارت  کمیته 
اعالمیه همچنین گفته که این کمیته به دنبال 

تمویل کنندگان بین المللی جدید است.
که  است  آمده  همچنین  اعالمیه  در 
کمیته نظارت و ارزیابی پیشاپیش به تاریخ 
28 اگست امسال در یک نشست خصوصی 
با حضور اداره  ی توسعه بین المللی امریکا 
USAID و اداره توسعه بین المللی بریتانیا 
اعالم کرد که انتظار ندارد که این دو نهاد 
دوره های  طبیعی  پایان  به دلیل  بین المللی 
کمیته  تمویل  اصلی  منابع  دیگر  تمویل، 

نظارت و ارزیابی باشند.
این کمیته افزوده که برعکس اعالمیه ی 
و  نظارت  کمیته  امریکا،  خارجه  وزارت 
ارزیابی بخشی از دولت افغانستان نیست، 
به  متعهد  که  است  مستقل  نهاد  بلکه یک 
وزارت خانه های  در  فساد  از  پیش گیری 
دولتی می باشد: »بر بنیاد این جایگاه ویژه ی 

ارزیابی  و  نظارت  کمیته ی  اختیارات، 
دولت  وزارت های  به  ویژه ای  دسترسی 
را  آن ها  تا  دارد  تمویل گران  برنامه های  و 
در  را  آن ها  آسیب پذیری  و  کرده  بررسی 

برابر فساد کاهش دهد.«
این  در  ارزیابی  و  نظارت  کمیته 
امر کمک  در  نهاد  این  که  افزوده  اعالمیه 
افغانستان در راستای فساد مؤثر  با دولت 
کمیته  کار  سودمندی  و  است  کرده  عمل 
بین المللی  توسعه  اداره  سوی  از  نظارت 
بریتانیا  بین المللی  توسعه  اداره  و  امریکا 

تصدیق شده است.
بر بنیاد این اعالمیه، این دو اداره که از 
تمویل کنندگان کمیته نظارت و ارزیابی اند 
در نامه ای که در 28 اگست به این کمیته 
است:  نوشته  فرستاده  ارزیابی  و  نظارت 

»خرسندیم که از کمیته ی نظارت و ارزیابی 
به خاطر سهم ارزنده اش در راستای مبارزه 
تخصص گرایی  کنیم.  قدردانی  فساد  با 
و  کمیته  کنونی  اعضای  سخت کوشی  و 
در  پیشرفت  اصلی  عامل  آن  داراالنشای 
امر مبارزه با فساد تا به امروز بوده است. 
ارزیابی  و  نظارت  کمیته ی  ارزنده ی  سهم 
مبارزه  عرصه ی  در  نامش  تا  کرده  کمک 
با فساد اداری همچون ستاره ای درخشان 

بدرخشد.«
این  در  ارزیابی  و  نظارت  کمیته 
بخش  در  جدی  نیاز  بر  تأکید  با  اعالمیه 
با  مبارزه  میان  که  افزوده  فساد  با  مبارزه 
افغانستان  در  صلح  به  دست یابی  و  فساد 
برخوردار  بیش تر  اولویت  از  یک  هیچ 

نیست.

میک: 
از توقف کمک مالی امریکا به کمیته نظارت و ارزیابی شگفت زده شده ایم

ملیحـه  روز:  اطالعـات 
حسـن، کمیشنر پیشین کمیسیون 
مسـتقل انتخابـات افغانسـتان در 
وضعیـت صحـی بـد در زنـدان 

می بـرد.  به سـر 
الیـاس حسـن، از بسـتگان 
ایـن کمیشـنر پیشـین کمیسـیون 
روز  اطالعـات  بـه  انتخابـات 
صحـی  وضعیـت  کـه  گفـت 
ملیحه حسـن نگران کننده اسـت. 
بـه گفتـه ی بسـتگان خانـم 
حسـن، او از بیمـاری دیابـت و 
فشـار بلندخـون رنـج مـی بـرد 

و تـا کنـون بـه مشـکل صحی او 
رسـیدگی نشـده اسـت.

نصـرت  حـال  همیـن  در 
وزارت  سـخن گوی  رحیمـی، 
براسـاس  کـه  می گویـد  داخلـه 
قوانیـن نافـذه ی کشـور وضعیت 
در  کـه  افـرادی  تمـام  صحـی 
»وقتـا  می بـرد،  سـر  بـه  زنـدان 
فوقتا« بررسـی و کنترل می شـود. 
آقـای رحیمـی بـه روزنامـه 
»در  گفـت:  روز  اطالعـات 
تـداوی  بـه  نیـاز  کـه  صورتـی 
آنـی باشـد، در آن جا ]زنـدان[ ما 

امکانـات داریـم و در صورتی که 
بـاز مریـض وضعیـت اش وخیم 
بیـرون  باشـد، در شـفاخانه های 
حتا مـا او را تـداوی می کنیم، در 
او بخـش هیـچ مشـکلی وجـود 

نـدارد.«
وضعیـت  انتشـار  پـی  در 
صحی خانم حسـن، سـخن گوی 
دادسـتانی کل گفتـه اسـت که او 
و حمیـرا حقمل بـرای تداوی به 
شـفاخانه منتقـل شـده و تحـت 

درمـان قـرار دارند.
کمیشـنر  حسـن  ملیحـه 

پیشـین کمیسـیون انتخابـات 20 
روز پیـش بـا نُـه کمیشـنر دیگر 
دادگاه  حکـم  صـدور  از  پـس 
ابتدایـی مرکـز عدلـی و قضایـی 
مبـارزه بـا جرایم سـنگین فسـاد 
زنـدان  سـال  پنـج  بـه  اداری 
زنـدان  بـه  سـپس  و  محکـوم 

شـد. منتقـل 
گالجـان  دادگاه  ایـن 
عبدالبدیـع صیـاد، رییس پیشـین 
انتتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون 
معـاذاهلل  بادغیسـی،  وسـیمه 
دولتـی، رفیع اهلل بیـدار، عبدالقادر 

و  هاشـمی  حفیـظ اهلل  قریشـی، 
ملیحه حسـن کمیشـنران پیشـین 
کمیسـیون انتخابـات، عبدالعزیـز 
آریایی، رییس پیشـین کمیسـیون 
رسـیدگی به شـکایات انتخاباتی 
و حمیـرا حقمـل و عبدالبصیـر 
فایز کمیشـنران پیشین کمیسیون 
رسـیدگی به شـکایات انتخاباتی 
»تغییـر  اتهـام  بـه  رابطـه  در  را 
والیـت  نتایـج  ثبـت  فورم هـای 
کنـر« هرکـدام را بـه پنـج سـال 
کـرده  تنفیـذی محکـوم  حبـس 

اسـت.

بستگان ملیحه حسن: 
وضع سالمتی او در زندان وخیم است

و  امنیتی  پایین  تهدید  با  مرکز   90۷
سه هزار و ۳۶0 مرکز در سراسر کشور 
است.  شده  گزارش  باز  و  مصئون 
کمیسیون  کمیشنر  عبداهلل،  موالنا  اما 
کمیسیون  ملی  نشست  در  انتخابات 
انتخابات با نهادهای دخیل در پروسه ی 
واقعی  آمار  این  که  گفت  انتخابات 
عبداهلل  آقای  نمونه  به عنوان  نیست. 
قندهار  والیت های  بسته ی  مراکز  به 
اشاره می کند و می گوید که در  فراه  و 
قندهار  در  که  شده  گزارش  مجموع 
مسدود  مرکز   ۱۱ فراه  در  و  مرکز  پنج 
است. درحالی که با توجه به چالش های 
جدی امنیتی در این دو والیت این آمار 
از والیت ها  بسیار  در  است.  غیرواقعی 
واقعا در حال  دارد.  نگرانی وجود  این  
حاضر نیز تصویر روشن از مراکز باز و 
بسته وجود ندارد. زمانی  که کمیشنران 
مشترک  دیدگاه  انتخابات  کمیسیون 
هماهنگی ها  که  است  معلوم  ندارند، 

ضعیف است.
کمیسیون  میان  دوم،  مورد  در 
انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی 
دیدگاه  انتخابات  از  نظارت  سر  بر 
مشترک و هماهنگی الزم وجود ندارد. 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
وضعیت  از  نگرانی  ابراز  با  انتخاباتی 
که  می گویند  کشور،  در  امنیتی  وخیم 
ناامنی چالش اصلی در برابر نظارت از 
انتخابات است که نمی گذارد انتخابات 
به ٌطور وسیع نظارت شود. اما کمیسیون 
مستقل انتخابات اطمینان می دهد که از 
انتخابات پیش رو همانند گذشته نظارت 
خواهد شد. این نگاه دوگانه معلوم است 
که ریشه در ناهماهنگی دارد، در حالی که 
بسیار  مسأله  یک  انتخابات  از  نظارت 
جدی است. بدون شک نطارت ضعیف 

انتخابات را به بحران می برد. 
سر  بر  اختالف  مورد  سومین 
انتخابات  تخنیکی  کارهای  پیشرفت 
می گوید  انتخابات  کمیسیون  است. 
کارها به گونه ی درست پیش  رفته و این 
است.  انتخابات  برگزاری  آماده ی   نهاد 
اما با مرور فعالیت های انجام شده دیده 
می شود که نگرانی های قابل توجه وجود 
دارد. به عنوان مثال، کمیسیون انتخابات 
شش روز مانده به انتخابات تنها موفق 
به  ولسوالی   ۳۵0 حدود  میان  از  شده 
انتخاباتی  حساس  مواد  ولسوالی   ۱20
را انتقال دهد. درحالی که فرستادن مواد 
این  ولسوالی ها،  به  انتخاباتی  حساس 
بیش از یک هفته را در برگرفته است. 
زمانی که ارسال مواد حساس انتخاباتی 
تنها در ۱20 ولسوالی هشت روز زمان 
درظرف  است  ممکن  چگونه  گرفته، 
انتخاباتی  حساس  مواد  دیگر  روز   2
شود؟  فرستاده  دیگر  ولسوالی   2۳0 به 
مواد  جا به جایی  برای  صورت  این  در 
ولسوالی ها  مراکز  از  انتخاباتی  حساس 
مراکز  هزار  چهار  از  بیش  حدود  به 
رأی دهی نیز 2 روز فرصت باقی است. 
ناهماهنگی  تفصیل  از  نمونه  یک  این 
میان عمل و برنامه ی برگزاری انتخابات 
کارمندان  استخدام  در  است. مشکالت 
رهبری  سطوح  در  اختالف ها  موقت، 
از  نظارت  میکانیزم  کمیسیون ها، 
در  انتخابات  امنیت  تأمین  انتخابات، 
بحبوحه ی جنگ همه مواردی است که 

تصویر روشن از آن وجود ندارد. 
راستای  در  که  دیگر  نهادهای 
انتخابات فعالیت دارند، از جمله احزاب، 
نهادهای مدنی و نهادهای نظارت کننده 
از انتخابات به این نظرند که هماهنگی 
بسیار  انتخابات  درگیر  نهادهای  میان 
هیچ  موارد  بسا  در  و  است  ضعیف 
نیز چند  یوناما  ندارد.  هماهنگی وجود 
نهادهای  هماهنگی  خواهان  پیش  روز 
در  درگیر  نهادهای  سایر  و  انتخاباتی 
انتخابات بر سر برگزاری یک انتخابات 
به عنوان  شد.  قبول  قابل  و  شفاف 
و  نگرانی ها  این  مجموع  نتیجه گیری 
کارها  که  می رساند  دیدگاه ها  اختالف 
باید  وضعیت  این  و  نیست  هماهنگ 

تغییر کند.

به  طالبان  هیأت  سفرهای  ادامه ی  در  روز:  اطالعات 
به  گروه  این  نفری  نُه  هیأت  بار یک  این  منطقه،  کشورهای 
ریاست مال برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر به چین 
رفته و با دین شیجو، نماینده ی خاص چین برای افغانستان و 

هیأت همراه او دیدار کرده است.
قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی  شاهین،  سهیل 
دیروز )یک شنبه، ۳۱ سنبله( در رشته تویتی گفته است که دو 
طرف در این دیدار در مورد توافق نامه ی امریکا و طالبان که 
در نُه دور مذاکره روی آن توافق شده بود، بحث و گفت وگو 

کرده اند.
آقای شاهین گفته است که نماینده ی خاص چین برای 
چارچوب  را  طالبان  و  امریکا  صلح  توافقنامه ی  افغانستان 
از آن حمایت  برای راه حل صلح آمیز عنوان کرده و  خوب 

کرده است.

به گفته ی شاهین، مال برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان 
در قطر در این دیدار گفته است که این گروه با امریکا به یک 
توافق همه جانبه دست یافته بود، اما این که رییس جمهوری 
امریکا آن را نپذیرفته، مسئولیت ادامه ی ویرانی و خونریزی به 

دوش او ]ترمپ[ است.
پس از توقف گفت وگوهای صلح افغانستان میان امریکا 
در  طالبان  سیاسی  دفتر  اعضای  سفر  سومین  این  طالبان،  و 
قطر در دو هفته ی گذشته می باشد. هیأتی از این گروه پیش 
از این به روسیه و ایران رفته و با مقام های دو کشور دیدار و 

گفت وگو کرده بود.
به  طالبان  سفر  به  واکنش  در  پیشتر  افغانستان  حکومت 
روسیه و ایران گفته بود که میزبانی از این گروه خالف تمام 

اصول و روابط میان کشورها است.
دونالد ترمپ، رییس جمهوری ایاالت متحده ی امریکا به 

روند  که  بود  نوشته  تویتی  رشته  در  سنبله  شانزدهم  تاریخ 
مذاکرات با طالبان را به دلیل کشته شدن یک سرباز امریکایی 
متوتف  کابل  در  طالبان  حمله ی  یک  در  دیگر  نفر  یازده  و 

کرده است.
زلمی  که  آن گونه  طالبان  و  امریکا  مذاکرات  روند 
برای  امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد، 
مذاکره  نُه دور  در  بود، دو طرف  کرده  بیان  افغانستان  صلح 
که مدت ده ماه زمان را در بر گرفت، در اصول باهم به توافق 

رسیده بودند.
مذاکرات  که  بود  گفته  افغانستان  حکومت  آن  از  پس 
جاری  جنگ  و  خشونت ها  ادامه ی  به دلیل  طالبان  و  امریکا 
گروه  است.  شده  متوقف  افغانستان  مردم  برابر  در  طالبان 
مذاکرات،  این  متوقف کردن  که  بود  کرده  اعالم  نیز  طالبان 

بیانگر تزلزل امریکا در تعامل سیاسی است.

طالبان در چین: 
مسئول دوام ویرانی و خون ریزی در افغانستان امریکا است

فاریاب در حالی جلوگیری شده است که پیش از این گروه 
مخالفت  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  با  طالبان 
انتخابات  بود.  کرده و آن را به حمالت نظامی تهدید کرده 
ریاست جمهوری قرار است تا پنج روز دیگر )ششم میزان( 

برگزار شود.
ناامن  والیت های  از  کشور  شمال  در  فاریاب  والیت 
از ولسوالی های  می باشد که جنگ جویان طالبان در شماری 
آن به شمول شهر میمنه، مرکز این والیت حضور و فعالیت 

گسترده دارند.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم کرده است 
که از حمله ی تروریستی به دفتر کمیسیون مستقل انتخابات 

در ولسوالی قیصار والیت فاریاب جلوگیری شده است.
است  گفته  داخله  وزارت  سخن گوی  رحیمی،  نصرت 
دقیقه ی صبح دیروز )یک شنبه، ۳۱  که حوالی ساعت ۶:20 
تجهیزات  و  سالح  با  مجهز  طالب  جنگ جوی  سه  سنبله( 
با  داشتند  داشتند، قصد  بر سر  زنانه  نفرشان چادری  دو  که 
کمیسیون  دفتر  به  سراچه  نوع  موتر  عراده  یک  از  استفاده 
کنند که  فاریاب حمله  قیصار  انتخابات در ولسوالی  مستقل 

شناسایی  ولسوالی  این  »ساق«  منطقه ی  در  پولیس  سوی  از 
شده اند.

آقای رحیمی افزوده است که در درگیری کوتاه میان این 
جنگ جویان و نیروهای پولیس، دو جنگ جوی طالب کشته 

و یک نفر دیگرشان بازداشت شده است.
نیز  پولیس  سرباز  یک  درگیری  این  در  او،  گفته ی  به 

کشته و یک سرباز دیگر زخمی شده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

از حمله به دفتر کمیسیون انتخابات در ولسوالی قیصار 

از حمله به دفتر کمیسیون انتخابات در ولسوالی قیصار فاریاب جلوگیری شد

اطالعات روز: وزارت دفاع کشـور اعالم کرده اسـت که 
ولسـوالی »جغتـو« والیت غزنـی پس از دو سـال در نتیجه ی 
مرحلـه ی دوم عملیـات »مبیـن« از کنتـرل جنگ جویان طالب 
خـارج و بـه تصـرف نیروهـای دولتـی درآمـده اسـت. گروه 

طالبـان ایـن ادعـای وزارت دفاع را رد کرده اسـت.
وزارت دفـاع در اعالمیـه ای گفته اسـت که با پاکسـازی 
کامل ولسـوالی »جغتـو« از وجود جنگ جویان گـروه طالبان، 
ولسـوالی های مالسـتان، جاغوری، اجرسـتان و نـاور غزنی به 

مرکـز این والیت وصل شـده اسـت.
بـه  عملیـات  ایـن  جریـان  در  اعالمیـه،  براسـاس 
جنگ جویـان گـروه طالبـان تلفـات سـنگین وارد شـده، امـا 
آمـار آن ارایه نشـده اسـت. همچنـان در این عملیـات مقدار 

زیـادی ماین های جاسازی شـده کشـف و خنثی شـده اسـت.
عملیـات »مبیـن« بـرای یادبـود از عبدالمبیـن محبتـی، 
فرمانـده لـوای سـوم قـول اردوی تنـدر در سـه مرحلـه از 

تاریـخ دوزادهـم سـنبله آغـاز شـده بـود.
ایـن عملیـات در جنـوب غزنـی اجـرا  مرحلـه ی اول 
شـده و مرحلـه ی دوم آن نیـز از دو روز بدینسـو به منظـور 
آزادسـازی ولسـوالی جغتـو و دره ی قیـاق راه انـدازی شـده 

. ست ا
گفتنی اسـت کـه عبدالمبیـن محبتی، فرمانده لوای سـوم 
ارتـش در والیـت غزنـی بـه تاریخ 2۶ سـرطان سـال جاری 
در یـک حملـه ی خـودی در ولسـوالی قره بـاغ ایـن والیـت 

کشـته شـده بود.

ولسوالی »جغتو« غزنی از کنترل طالبان خارج شد
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داده اند  اجازه  دانش آموزان شان  به  نیویورک 
اوضاع  برای  جهانی  »اعتصاب  در  جمعه ها  که 
 2۷ تا  سپتامبر   20 از  بگیرند.  سهم  جوی« 
این  به  جهان  سراسر  در  نفر  میلیون ها  سپتامبر 
آن ها  خواست  پیوست.  خواهند  دانش آموزان 
آب  تغییرات  خصوص  در  بیش تر  اقدامات 
دانشجویی  اعتصاب کنندگان  است.  هوایی  و 
اتحادیه  »کنگره  حمایت  از  انگلستان  در 
بین الملل« برخوردارند. عفو  معامالت« و »عفو 
که  مکاتب جهان خواسته  از رؤسای  بین الملل 
نیدو«،  »کومی  کنند.  اعتراضات حمایت  این  از 
دبیرکل عفو بین الملل به حدود 2۵ هزار مکتب 
در  مکتب  هزار  دو  همچنین  و  انگلیس  در 
نوشته  نامه  اسپانیا  و  کانادا، مجارستان  نیوزلند، 
به  تا  خواسته  مکاتب  رؤسای  از  او  است. 
دانش آموزان شان اجازه بدهند که در اعتراضات 
من،  باور  »به  آمده:  او  نامه ی  در  کنند.  شرکت 
مبارزه می کنند  برای آن  این کودکان  هدفی که 
از چنان اهمیت تاریخی برخوردار است که من 
نامه از شما می خواهم که  با نوشتن این  امروز 
این  در  از شرکت  را  تان  دانش آموزان  جلو  نه 

اعتراضات بگیرید و نه آن ها را برای شرکت در 
این اعتراضات تنبیه کنید.«

فعاالن جوان توجه کنگره ی ایاالت متحده 
را نیز به خود جلب کرده اند. تونبرگ و چندتن 
امریکای  ایاالت متحده و  از  از فعاالن نوجوان 
جنوبی اخیرا در گفتمان آب و هوا در مجلس 
صحبت ها،  جریان  در  کردند.  شرکت  سنا 
را  همراهانش  و  تونبرگ  تعهد  کنگره  اعضای 
در قبال هدف شان ستودند و از آن ها خواستار 
مشوره در مورد چگونگی اقدام در برابر بحران 
آن ها  به  پاسخ  در  تونبرگ  شدند.  اقلیم  تغییر 
برای  را  تحسین تان  و  تشویق  »لطفا  گفت: 
خودتان نگهدارید. ما آن را نمی خواهیم. ما را 
به این جا دعوت نکنید که فقط بگویید ما چقدر 
واقعا  خودتان  این که  بدون  هستیم،  الهام بخش 
کاری انجام دهید. زیرا این کارتان ما را به جایی 
که  آنچه  درباره  »اگر  داد:  ادامه  او  نمی رساند.« 
باید انجام بدهید مشوره می خواهید، دانشمندان 
همکاری  خواهان  آن ها  از  و  کنید  دعوت  را 
شود.  شنیده  ما  صدای  نمی خواهیم  ما  شوید. 
ما می خواهیم صدای علم شنیده شود. می دانم 

تالش می کنید اما نه به اندازه ی کافی. متاسفم.«
بحران تغییر اقلیم

برای  بشر  که  می گوید  ملل  سازمان 
جلوگیری از بحران تغییر اقلیم کمتر از ۱2 سال 
وقت دارد. گزارشی که در پایان سال 20۱8 از 
اقلیم«  تغییر  مورد  در  بین دولتی  »هیئت  سوی 
»تغییرات  ایجاد  خواستار  جهان  از  شد،  منتشر 

بی سابقه« در همه  ی ابعاد جامعه می شود.
افزایش  به  رو  دمای  نکنیم  اقدام  ما  اگر 
و  اجتماعی  فاجعه های  به  جهان  در  هوا 
خشک سالی،  سیل،  جمله  از  زیست محیطی 
آتش سوزی جنگل ها و کمبود مواد غذایی برای 

میلیون ها نفر منجر می شود.
در  اقتصاد«  جهانی  »مجمع  در  تونبرگ 
آتش  در  ما  »خانه ی  گفت:  سویس  »داووس« 
که  کنیم  اعتراف  »باید  داد:  ادامه  او  می سوزد.« 
در مورد تغییر اقلیم شکست خورده ایم. همه ی 
این  در  فعلی شان  جنبش های سیاسی در شکل 
به  نتوانسته اند  نیز  رسانه ها  شریکند.  شکست 
افزود:  بعدا  او  کنند.«  کمک  عمومی  آگاهی  
و  سیاه  زندگی  در  چیزی  می گویید  »شما 
دروغ  یک  است.  دروغ  این  اما  نیست.  سفید 
یک ونیم  افزایش  جلو  یا  ما  خطرناک.  بسیار 
درجه ای دما را می گیریم یا نمی گیریم. ما یا از 
غیرقابل  کنترل شدن این چرخه ی برگشت ناپذیر 

جلوگیری می کنیم یا نمی کنیم.«
از  عاری  و  سخت  مبارزه اش  در  تونبرگ 
مالحظه و مروت است. اوایل سال جاری، محمد 
کشورهای  )سازمان   اوپک  دبیرکل  برکیندو، 
صادرکننده نفت( افکار عمومی پیرامون بحران 
تغییر اقلیم را تهدیدی برای صنعت نفت دانست. 
او گفت که فعالیت های محیط زیستی »شروع به 
آوردن تغییر در سیاست ها و تصامیم شرکت ها 
کرده است.« او افزود که مقامات حتی از سوی 
او  می کنند.  فشار  احساس  خانواده های شان 
گفت: »کودکان آن ها در مورد آینده ی شان سوال 
آن ها می بینند که هم سن و ساالن شان  می کنند. 
در خیابان ها علیه این صنعت دست به اعتراض 
که  است  صنایعی  از  یکی  فقط  نفت  می زنند.« 
دیگر  مورد  می زند.  دامن  اقلیم  تغییر  بحران  به 
ملل  سازمان  برنامه  گفته ی  به  است.  دامداری 
گوشت  مصرف  با  مقابله  زیست،  محیط  برای 
بیانیه ی  در  است.  جهان  مسأله« ی  »فوری ترین 
سال گذشته این سازمان آمده است: »استفاده از 
حیوانات برای تولید مواد غذایی ما را در آستانه 
گل خانه ای  گازهای  است.  داده  قرار  فاجعه  
از گاز های  تنهایی بیش تر  به  از دامداری  ناشی 
هواپیما  و  کشتی  موتر،  از  ناشی  گل خانه ای 
است. بدون کاهش قابل توجه در دامداری راهی 
برای دست یابی به اهداف توافق  پاریس وجود 

ندارد.«
که  پژوهشی  بزرگ ترین  گذشته،  سال 
صورت  غذایی  مواد  تولید  مورد  در  تاکنون 
گرفته نشان داد که بهترین راه برای این که یک 
مصرف کننده تاثیرات مخربش را بر کره ی زمین 
کاهش دهد، »وگان«  شدن است. »جوزف پور« 
پژوهش گر اصلی این پروژه در آن زمان گفت: 
برای  راه  یگانه  احتماال  وگان  غذایی  »رژیم 
کاهش تاثیر مخرب شما بر سیاره ی زمین است. 
با  سفر  از  خودداری  از  موثرتر  مراتب  به  این 
هواپیما یا خریدن موتر برقی است. کشاورزی 
مشکالت  جنبه های  همه ی  که  است  سکتوری 
زیست محیطی را در بر می گیرد. در واقع بخش 
بر  حیوانی  محصوالت  به  مشکالت  عمده ی 

می گردد.«
آیا گرتا تونبرگ، وگان است؟

تونبرگ به دلیل تاثیرات مخرب گوشت بر 
رژیم  یک  او  نمی خورد.  گوشت  زمین،  کره ی 
غذایی وگان را دنبال می کند. تونبرگ در گذشته 
گفته که معتقد است دامداری آینده ی او را نابود 
می کند. او در مصاحبه ای در اوایل سال جاری 
بحران  مورد  در  مادرش  و  پدر  با  صحبت  از 
از  پرهیز  برای  آن ها  متقاعدکردن  و  اقلیم  تغییر 
آغاز  »در  گفت:  او  زد.  سخن  گوشت  خوردن 
آن ها نیز مانند هرکس دیگری بودند. می گفتند 
اختراع  آینده  در  را  چیزی  کسی  نباش،  نگران 
کنترل  تحت  را  مسأله  این  مردم  کرد.  خواهد 
دارند.« او ادامه داد: »اما هرچه بیش تر درباره  ی 
تغییرات اقلیمی خواندم بیش تر فهمیدم که این 
مسأله از کنترل ما خارج شده است. پس از آن 
تاثیر  مورد  در  تونبرگ  شد.«  شروع  نگرانی ام 
و  مطالعه کرد  زمین  بر کره ی  دامداری  مخرب 
تالش کرد تا والدینش را متقاعد کند که رژیم 
مصاحبه اش  در  او  دهند.  تغییر  را  غذایی شان 
در  ما  آینده ی  که  آن ها می گفتم  به  »هی  گفت: 
شیوه ی  این  با  که  گفتم  آن ها  به  است.  خطر 
زندگی تان نمی توانید از حقوق بشر دفاع کنید. 
بعدش آن ها تصمیم گرفتند که رژیم غذایی شان 

را تغییر دهند.«

را  تونبرگ«  »گرتا  پیش کسی  تا یک سال 
برای  اقلیم«  »تغییر  اصطالح  اما  نمی شناخت 
همه آشنا بود؛ دو واژه ای که هرکسی را به یاد 
قطبی  خرس های  آب شدن،  حال  در  یخ های 
فعال محیط  زیست  »ال گور«،  الغر و چهره ی 
این  می اندازد.  صلح  نوبل  جایزه  برنده ی  و 
احساس  شما  باشد  شده  باعث  شاید  اصطالح 
ناراحتی کنید. شاید هم برای رهایی از آن حس 
در  را  اصطالح  این  باشید  خواسته  ناخوشایند، 
اعماق اقیانوس های مملو از پالستیک دفن کنید 
و از شرش راحت شوید. می گویند نادانی نعمت 

است، مگرنه؟
نخیر، تونبرگ می گوید این طور نیست.

حاال که به تغییر اقلیم یا بحران تغییر اقلیم، 
فکر  می شود،  اشاره  آن  به  امروزه  که  آن طور 
می کنید، به احتمال زیاد به فکر تونبرگ می افتید، 
به فکر تعهد تزلزل ناپذیر او برای نجات کره ی 
بقیه ی  بیدارکردن  برای  راسخش  عزم  و  زمین 
جهان برای کمک به او. تونبرگ شاید نوجوانی 
تغییرات  سویدنی  دختر  این  اما  نباشد،  بیش 
کالنی را در اروپا و بقیه ی جهان کلید زده است.

گرتا تونبرگ کیست؟
او  است.  سویدن  اهل  ساله   ۱۶ تونبرِگ 
بیرون  در  گذشته  سال  تابستان  را  اعتراضش 
ساختمان مجلس سویدن آغاز کرد. خواست او 
اقدامات بیش تر در مورد مسأله تغییر اقلیم بود. 
عمومی  انتخابات  به  منتهی  هفته های  تونبرگ 
کشورش را نشسته روی پله های خارج ساختمان 
مجلس در استکهلم سپری کرد. او پالکاردی در 
دست داشت که روی آن به زبان سویدنی نوشته 
 »Skolstrejk För Klimatet« شده بود
این  جوی«.  اوضاع  برای  مکاتب  »اعتصاب  یا 

تابلو اکنون به نماد این جنبش بدل شده است.
او در آن زمان گفت: »من این کار را انجام 
این  نمی کند.  کاری  هیچ کس  زیرا  می دهم، 
وظیفه ی اخالقی من است که آنچه را در توان 
دارم انجام دهم. من از سیاست مداران می خواهم 
قرار  خود  اولویت  در  را  اقلیم  تغییر  مسأله  که 
دهند. از آن ها می خواهم روی تغییر اقلیم تمرکز 

و با آن مانند یک بحران برخورد کنند.«
که  گفتند  تونبرگ  به  بسیاری  زمان  آن  در 
او باید در مکتبش باشد. پاسخ تونبرگ این بود 
خودم  با  اما  دارم.  خودم  با  را  »کتاب هایم  که 
فکر می کنم که چه چیزی را گم کرده ام؟ قرار 
است چه چیزی در مکتب بیاموزم؟ واقعیت ها 
دیگر اهمیتی ندارند. سیاست مداران گوش شان 
باید  چرا  پس  نیست  بدهکار  دانشمندان  به 

بیاموزم؟«
فکر  به  خیلی  هم  حاال  نوجوان  گرتای 
و  فعالیتش  به دلیل  اکنون  او  نیست.  مکتبش 
در  اقلیم،  تغییر  بحران  مورد  در  آگاهی  دهی 
سال  طی  تونبرگ  است.  مشهور  جهان  سراسر 
حکومت ها  تندش  سخنرانی های  با  گذشته 
در  حاال  تا  او  است.  واداشته  پاسخ گویی  به  را 
تغییر  مورد  در  امریکا  کنگره ی  و  ملل  سازمان 

اقلیم صحبت کرده و حتی نامزد دریافت جایزه 
صلح نوبل شده است. »فریدی اندره اوستگارد«، 
نماینده حزب سوسیالیست ناروی همراه با دو 
تونبرگ  کشور،  این  مجلس  دیگر  نماینده ی 
اوستگارد  آقای  کرده اند.  جایزه  این  نامزد  را 
کرده ایم  پیشنهاد  را  تونبرگ  گرتا  »ما  می گوید: 
اقلیم  تغییر  متوقف کردن  برای  کاری  اگر  زیرا 
انجام ندهیم، این مسأله به جنگ و درگیری و 
مهاجرت می انجامد. تونبرگ حرکت جمعی را 
آغاز کرده که به نظر من به صلح کمک اساسی 

می کند.«
تونبرگ پس از عبور از اقیانوس اطلس با 
یک قایق بادی سازگار با محیط زیست حاال وارد 
قاره ی امریکا شده تا پیامش را به سراسر ایاالت 
امریکای  و  مرکزی  امریکای  کانادا،  متحده، 
جنوبی برساند. او طی سفرش به ایاالت متحده 
خودداری  ترمپ  رییس جمهور  با  مالقات  از 
با ترمپ اتالف وقت  کرده و گفته که مالقات 
رییس جمهور  اوباما،  با  او  این حال  با  است. 
پیشین ایاالت متحده، مالقات و گفت وگو کرده 

است.
نوجوان  این  با  مالقاتش  از  پس  اوباما 
 ۱۶ »فقط  گرتا  که  نوشت  توییتی  در  سویدنی 
از بزرگ ترین  اما از هم اکنون یکی  ساله است، 
حامیان سیاره ی ماست. او با درک این  که نسل 
از  شد،  خواهد  متاثر  اقلیمی  تغییرات  از  وی 

تالش برای اقدامات واقعی ترسی ندارد.«
تونبرگ  مالقات  این  در  که  می شود  گفته 
او  به  اوباما  و  می دهند  دست  هم  با  اوباما  و 
می گوید: »تو و من، ما یک تیم هستیم.« همچنین 
اوباما از گرتا در مورد تظاهرات  محیط زیستی 
و  می پرسد  واشنگتن  و  نیویورک  در  جمعه ها 
خیلی خوب  »همه  که  می گوید  پاسخ  در  گرتا 
هستند و همه ی این جوانان خیلی خیلی مشتاق 

به نظر می رسند که چیز بسیار خوبی است.«
اعتراضات دانشجویی

انداخته  راه  به  تونبرگ  که  جنبشی 
می شود.  شامل  را  مکتب  دانش آموز  میلیون ها 
برای  جهان  سراسر  در  دانش آموز  میلیون ها 
روزهای  مسالمت آمیز،  و  معنادار  اعتراض 
خودداری  درسی  صنف  در  حضور  از  جمعه 
یا  اوضاع جوی«  برای  مکاتب  »اعتصاب  در  و 

»آدینه ها برای آیندگان« شرکت می کنند.
آگست  ماه  در  را  اعتصابش  تونبرگ 
20۱8 آغاز کرد. در ماه سپتامبر توجه رسانه ها 
نوامبر 20۱8 حدود  ماه  در  و  او جلب شد  به 
در  مختلف  کشور   2۴ در  دانش آموز  هزار   ۱۷
اندکی پس  »اعتصاب  جمعه ها« شرکت کردند. 
تکان دهنده اش  سخنرانی های  تونبرگ  این  از 
 2 به  نزدیک   20۱9 مارچ  ماه  تا  کرد.  آغاز  را 
میلیون دانش آموز در ۱۳۵ کشور علیه تغییرات 
ماه  در  زدند.  اعتراض  به  دست  هوایی  و  آب 
اعتصاب ها  در  که  افرادی  تعداد   20۱9 آگست 
کرده اند  شرکت  هوایی  و  آب  تغییرات  علیه 
شهر  سراسر  مکاتب  رسید.  نفر  میلیون   ۳.۶ به 

لیف کایندلیـ   شارلوته پوینتینگگرتا تونبرگ؛ نوجوانی در پی نجات زمین

مترجم: جلیل پژواک

تونبرِگ 1۶ ساله اهل 
سویدن است. او اعتراضش 
را تابستان سال گذشته در 
بیرون ساختمان مجلس 
سویدن آغاز کرد. خواست 
او اقدامات بیش تر در مورد 
مسأله تغییر اقلیم بود. 
تونبرگ هفته های منتهی به 
انتخابات عمومی کشورش را 
نشسته روی پله های خارج 
ساختمان مجلس در استکهلم 
سپری کرد. او پالکاردی در 
دست داشت که روی آن به 
زبان سویدنی نوشته شده بود 
 SkolStrejk För«
Klimatet« یا »اعتصاب 
مکاتب برای اوضاع جوی«. 
این تابلو اکنون به نماد این 
جنبش بدل شده است.
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لطف علی سلطانی

وارد  افغانستان  صلح  و  جنگ  بحث 
است.  شده  پیچیده ای  و  جدید  مرحله  ی 
دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا به تازگی 
گفته است که دلیل اعالم توقف گفت وگو با 
طالبان، امتناع این گروه در برقراری آتش بس 
است،  روشن  اما  طالبان  موضع  است.  بوده 
سپس  خارجی،  نیروهای  خروج  نخست 
نهایت  در  و  بین االفغانی  گفت وگوهای 
آتش بس. از سویی هم هیأت طالبان در سفر 
ایاالت  اگر  کرد  اعالم  مسکو  در  اخیرش 
متحده به جنگ ادامه دهد، این گروه می تواند 

صدسال دیگر نیز بجنگد. 
اعالم  افغانستان  حکومت  میان  این  در 
کرده است که تالش های صلح را متوقف و 

روی برگزاری انتخابات تمرکز دارد. 
دونالد ترمپ رییس جمهوری امریکا روز 
جمعه )29 سنبله( در در یک نشست خبری 
نخست وزیر  موریسن،  سکات  با  مشترک 
استرالیا در واشنگتن گفت: »من برای دیدار 
که  وقتی  اما  داشتم،  کامل  آمادگی  طالبان  با 
فهمیدم آن ها حاضر به آتش بس نیستند، گفتم 
که پس چرا باید زحمت بکشم؟« به گفته ی 
او، »طالبان گمان کرده بودند که کشتن مردم 

نشانه ی قوت شان است«.  

دولت  با  گذشته  دهه ی  دو  در  طالبان 
افغانستان جنگیده اند و برای سرنگون کردن 
نکرده اند.  دریغ  تالشی  هیچ  از  دولت  این 
نیستند که خودشان  متوجه  اما همین طالبان 
یکی از مهم ترین عوامل بقای دولت بوده اند 

و هستند. 
امارت  از  افغانستان  مردم  که  تجربه ای 
است  کشتار  تجربه ی  دارند  طالبان  اسالمی 
اسالمی  جمهوری  دولت  از  که  تجربه ای  و 
افغانستان دارند تجربه ی دزدی است. تجربه ی 
مردم از حاکمیت طالبان تجربه ی مرگ است و 
تجربه ی مردم از حاکمیت دولت دموکراتیک 
تجربه ی محرومیت. شما این سوال را از هر 

شهروند افغانستان بپرسید:
»اگر مجبور شوی میان مرگ و محرومیت 
انتخاب  را  یکی  کدام  کنی،  انتخاب  را  یکی 

هر  که  گفت  خارجه  وزارت  سخن گوی 
کشوری که زمینه ی گفت وگوهای صلح میان 
حکومت و طالبان را فراهم کند از آن استقبال 

می کنند. 
آگاهان  از  شماری  دیگر  سوی  در 
و  ایران  به  طالبان  نمایندگان  اخیر  سفرهای 
روسیه را نشانه ای از قوت سیاسی این گروه 

عنوان می کنند. 
مسایل  آگاه  سعیدی،  احمد  اعتقاد  به 
سیاسی و سفیر پیشین افغانستان در اسالم آباد، 
طالبان با سفر به کشورهای مثل چین و ایران 
در پی این است که برای ادامه گفت وگوهای 
اقدام  برابر  در  منطقوی  اجماع  یک  صلح 
گفت وگوهای  که  امریکا  رییس جمهوری 
صلح را منتفی اعالم کرده است، ایجاد کند. 
فرستادن  با  طالبان  سعیدی،  آقای  گفته ی  به 
ایران،  به کشورهای روسیه،  نمایندگان خود 
چین و پاکستان به دنبال جلب حمایت سیاسی 
این کشورها در راستای تقویت موضع طالبان 

در گفت وگوهای صلح با امریکا است. 
در  پالیسی  فارین  مجله  حال  همین  در 
مذاکرات  »فروپاشی  عنوان  تحت  مقاله ای 
روسیه«  نفع  به  یک-هیچ  طالبان؛  با  امریکا 
برای  روسیه  تالش های  که  است  نوشته 

اگر همه ی آن پول ها دزدی نشده اند، باید رد 
پای شان را در جایی، جز در جیب سهامداران 
هنوز  پایتخت(  )حتا  پایتخت  یافت.  قدرت، 

ترمپ،  دونالد  آن که  از  پس 
صلح  گفت وگوهای  امریکا  رییس جمهوری 
با طالبان را منتفی اعالم کرد، رهبری طالبان 
طالبان  فرستاد.  ایران  و  روسیه  به  را  هیأتی 
هیأت  یک  که  است،  کرده  اعالم  به تازگی 
به  حنفی،  رهبری  به  گروه  این  چهارنفری 
تهران رفته و با مقام های وزارت خارجه این 

کشور دیدار کرده است. 
سنبله،   22 جمعه،  روز  به  پیش تر 
رسانه های روسی گزارش دادند که یک هیأت 
سه نفری طالبان به رهبری شیر محمد عباس 
روسی  مقام های  با  مشوره  برای  استانکزی، 
روی روند صلح افغانستان به مسکو رفته اند.

مقام های  با  دیدار  در  طالبان  نمایندگان 
روسی خواهان ادامه مذاکره با امریکا شدند؛ 
اما در عین حال تأکید کردند که اگر امریکا 
طالب  جنگ جویان  نشود،  حاضر  مذاکره  به 

می توانند تا ۱00 سال دیگر بجگند.  
کشورهای  به  طالبان  سفرهای  ادامه  در 
منطقه، یک هیأت نُه نفری این گروه به ریاست 
به گفته ی  به چین هم سفر کردند.  برادر  مال 
سهیل شاهین، سخن گوی دفتر سیاسی طالبان 
در قطر، مال برادر در دیدار با نماینده ی خاص 
چین برای افغانستان گفته است که این گروه 

می کنی؟« یا »اگر قرار باشد که سرنوشتت به 
کدام  قاتالن،  به دست  یا  بیفتد  دزدان  دست 

یکی را ترجیح می دهی؟«
این  به  که  شهروندی  آن  شما،  به نظر 
سوال ها پاسخ می دهد، کدام گزینه را انتخاب 

می کند؟ 
به  -یا  شد  خواهند  پیدا  کسانی  حتما 
 راستی یا در حد شعار- که بگویند ما مرگ 
سرافرازانه را بر زیستن در محرومیت ترجیح 
می دهیم. اما این کسان اقلیت کوچکی خواهند 
بود. اکثر مردم می خواهند زنده باشند؛ حتا در 

سایه ی دیوار محرومیت. 
بین المللی کرده  محاسبه ای که جامعه ی 
بود )مخصوصا امریکا( هم ابتدائا همین بود 
بیاید  کار  هر حکومتی سر  افغانستان  در  که 
بهتر از طالبان است. این همان چیزی بود که 

آینده  منتخب  حکومت  که  است  »قرار 
افغانستان یکجا با ایاالت متحده امریکا روی 
در  تا  کنند  کار  صلح  همه جانبه  برنامه  یک 
گروه  و  دهد  نتیجه  مشترک  تالش  نهایت 
طالبان را وادار به این کنیم که از جنگ دست 

بکشند.«
»حمالت بر طالبان شدت یافته است«

ترمپ،  دونالد  آن که  از  پس 
رییس جمهوری امریکا گفت وگوهای صلح با 
طالبان را منتفی اعالم کرد، این جا در افغانستان 
میدان جنگ داغ تر شد. طالبان ظرف یک روز 
کنترل ولسوالی های درقد و ینگی قلعه را در 
تخار در دست گرفتند و چند روز پیش تر از 
آن اعالم کردند که ولسوالی اناردره ی فراه نیز 

به دست آنان سقوط کرده است. 
طی  افغانستان  دولت  دیگر  سوی  در 
حدود دو هفته، پنج ولسوالی را از طالبان پس 
از  گرفتند. ولسوالی های کران و منجان پس 
دو ماه، یمگان پس از چهار سال و وردج پس 
از پنج سال در بدخشان، ولسوالی ینگی قلعه 
ظرف یک هفته در تخار و ولسوالی اناردره 

طی حدود دوهفته بازپس گرفته شدند. 
براساس اطالعات وزارت دفاع، هم اکنون 
کم تر از 20 ولسوالی کشور در اختیار طالبان 
است. از میان ولسوالی های که در دو هفته ی 
گذشته به دست طالبان سقوط کرد، ولسوالی 

درقد تخار همچنان در اختیار طالبان است. 
دو  در  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت 
هفته ی گذشته، به ویژه پس از آن که مذاکرات 
امریکا و طالبان منتفی شد، حمالت نیروهای 
در  طالبان  مواضع  بر  افغان  امنیتی  و  دفاعی 

شمال کشور شدت یافته است.
وزارت  سخن گوی  معاون  عارف،  زبیر 
به روزنامه اطالعات روز گفت که در  دفاع 
و  بغالن  بلخ،  قندز،  بدخشان،  والیت های 
تخار عملیات های زمینی و هوایی شدت یافته 

و تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. 
از  ملی  دفاع  وزارت  حال  عین  در 
داده  خبر  غزنی  در  مبین  عملیات  راه اندازی 
است که به گفته  مقام های وزارت دفاع، هدف 
جغتو  و  رشیدان  ولسوالی های  پاکسازی  آن 
احمدزی،  روح اهلل  است.  طالبان  وجود  از 
)شنبه،  دیروز  ملی  دفاع  وزارت  سخن گوی 
۳0 سنبله( در یک کنفرانس خبری در کابل 
گفت که در نتیجه این عملیات 9 عضو گروه 
انتحاری  حمله ی  طراح  شمول  به  طالبان 
 ۳۱ و  بازداشت  زابل  حوزوی  شفاخانه  بر 
و  ده یک  ولسوالی های  در  طالب  شورشی 

رشیدان کشته شدند. 
وبسایت  در  که  اعالمیه های  براساس 
وزارت دفاع منتشر شده است، در یک هفته ی 
عملیات های  در  سنبله(   ۳0 تا   2۴( گذشته 
 ۶۵8 کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
زخمی   دیگر  تن   ۱۳۴ و  کشته  هراس افکن 
شده اند. در یک هفته ی گذشته مجموعا ۱8۶ 

حمله ی هوایی انجام شده است. 
روز  به  غنی  رییس جمهوری  پیش تر 
جمعه )22 سنبله( گفته بود که در یک هفته، 

بیش از هزار طالب کشته شده اند. 
ترمپ،  دونالد  حال  همین  در 
رییس جمهور امریکا نیز گفت که طالبان در 
روزهای اخیر به حدی سرکوب شده اند که 
ترمپ  آقای  است.  بوده  بی سابقه  در گذشته 

بیداد می کند؛ دو دهه است که هنوز پروژه ی 
توزیع تذکره ی الکترونیکی به سرانجام نرسیده 
است؛ نوسازی و بهسازی شهری ناپیداست؛ 

نیز  طالبان  با  دیپلماتیک  مشارکت  تقویت 
ممکن است جاه طلبی های توسعه طلبانه ی این 
گروه شورشی را دوچند کرده باشد، آن هم در 
زمانی که ایاالت متحده از طالبان خواسته بود 
که از هدف شان یعنی ایجاد دوباره ی امارت 
اسالمی در ازای خروج ایاالت متحده، دست 

بردارند.
نویسنده ی این مقاله در ادامه نوشته که 
با  را  طالبان  لحاظ رسمی  به  روسیه  هرچند 
می کند،  یاد  تروریستی  سازمان  برچسب 
»اولگ  مانند  روسی  بانفوذ  کارشناسان  اما 
بین الملل  روابط  »موسسه  از  بارابانوف« 
تا  دارند  تمایل  فزاینده ای  به طور  مسکو« 
به عنوان شرکای  را  طالبان  »میانه رو«  اعضای 

قابل اعتماد ببینند.
رهبر  مهدوی،  جعفر  حال  همین  در 
پیشین مردم کابل در  نماینده  حزب ملت و 
و  تأکید  که  است  معتقد  نمایندگان،  مجلس 
تالش  کشورهای مثل روسیه، چین، ایران و 
پاکستان بر ادامه ی مذاکرات طالبان و امریکا، 
کرده  فراهم  را  مذاکرات  سرگیری  از  زمینه 

است. 
»تالش های صلح متوقف و روی انتخابات 

تمرکز شده است«
روز  ریاست جمهوری  ارگ  سخن گوی 
شنبه هفته گذشته گفت که حکومت افغانستان 
تمامی تالش ها در راستای صلح را متوقف و 
ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  روی 
هر  افغانستان  »حکومت  است:  کرده  تمرکز 
تالش مربوط به پروسه صلح را متوقف کرده 
برگزاری  افغانستان  حکومت  اولویت  است. 

انتخابات است.«
کرد  تأکید  دیگر  بار  یک  آقای صدیقی 
و  صالحیت ها  از  صلح  روند  پیشبرد  که 
آینده است:  مسئولیت های حکومت منتخب 

برق ندارد؛ سرک ها و خیابان ها و جاده ها ترمیم 
نشده اند؛ از سیستم ترافیکی موثر، حتا در حد 
نصب چراغ، خبری نیست؛ آلودگی در شهر 

با امریکا به یک توافق همه جانبه دست یافته 
بود، اما لغو آن توسط رییس جمهور امریکا، 
مسئولیت ادامه ی خشونت ها را متوجه ترمپ 

می کند.
حکومت افغانستان اما سفر هیأت طالبان 
این  سیاسی  شکست  را  تهران  و  مسکو  به 

گروه عنوان می کند.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
افغانستان یک روز پس از  ریاست جمهوری 
شنبه،  روز  به  مسکو  به  طالبان  هیأت  سفر 
2۳ سنبله با بیان این که طالبان آدرس اصلی 
صلح را گم کرده گفت که سفرهای چند تن 
و  روسیه  کشورهای  به  طالبان  نمایندگان  از 
ایران بیان گر شکست قطعی سیاسی این گروه 

است. 
به  افزود که رفتن طالبان  آقای صدیقی 
روسیه و چین، بیان گر تحول خاصی نیست، 
مردم  و  دولت  صلح،  اصلی  آدرس  زیرا 
دروازه ی  به  که  تا  »طالبان  است:  افغانستان 
دولت و مردم افغانستان رجوع نکنند، چیزی 
شکست  با  که  این  جز  نمی آورند،  به دست 
سیاسی و نظامی در افغانستان روبه رو شوند.« 
وزارت خارجه کشور اما از سفر هیأت 
طالبان به ایران استقبال کرد. صبغت احمدی، 

طالب پرور  حکومت  دوران  در  کرزی  حامد 
خود به خوبی از آن استفاده کرد. روایتی که 
کرزی جا انداخت و سال ها مورد قبول اکثر 
ماجرا  بیرونی  بازی گران  و  افغانستان  مردم 
واقع شد این بود که حکومت دزدان بهتر از 

حکومت قاتالن است. 
طالبان  حکومت  این که  بگویید  شاید 
همان حکومت قاتالن است، به خوبی روشن 
است. اما چرا حکومت های دموکراتیک پس 

از سقوط طالبان را حکومت دزدان می نامی؟
برای این که حکومت های کرزی و غنی 
مفصلی  اسناد  به  بدانیم،  دزدان  حکومت  را 
که دزدی ها را مستند کرده باشند نیاز نداریم. 
فقط کافی است یک سوال ساده را بپرسیم: 
آن همه کمک میلیارد دالری که در دوران این 
آمدند، کجا شدند؟  افغانستان  به  حکومت ها 

سفرهای منطقه ای طالبان؛ 
آیا پرونده ی صلح افغانستان بسته شد؟

از میان دزدان و قاتالن
سخیداد هاتف 

دونالد ترمپ 
رییس جمهوری امریکا 
روز جمعه )۲9 سنبله( 
در در یک نشست 
خبری مشترک با 
سکات موریسن، 
نخست وزیر استرالیا 
در واشنگتن گفت: 
»من برای دیدار با 
طالبان آمادگی کامل 
داشتم، اما وقتی که 
فهمیدم آن ها حاضر به 
آتش بس نیستند، گفتم 
که پس چرا باید زحمت 
بکشم؟« به گفته ی او، 
»طالبان گمان کرده 
بودند که کشتن مردم 
نشانه ی قوت شان 
است«.  
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جلیل رونق 

انتخابات در قره باغ غزنی؛ 
در 17 مرکز امن این ولسوالی انتخابات برگزار نمی شود

در  کمیسیون  این  غزنی  والیتی  دفتر  به  انتخابات  کمیسیون 
مورد  وردک  میدان  سیدآباد  ولسوالی  در  »ساالر«  روستای 
حمله ی طالبان قرار می گیرد. به گفته ی آقای مومند، در نتیجه ی 
این حمله، چهار صندوق مواد حساس به صورت کامل تخریب 
و در ۱0 صندوق دیگر نیز »ورق های رأی دهی و رنگ انگشت« 

از بین برده شده است. 
رییس دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در غزنی می افزاید 
که بسته های این مواد در حضور نمایندگان نهادهای ناظر دوباره 
تکمیل شده و صرفا این چهار صندوق به علت نرسیدن دستگاه 
بیومتریک از دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات تکمیل نشده است.
او تأکید می کند: »ما امیدواریم که این مواد فورا برسید و در 
حضور ناظرین ما این بسته های انتخاباتی را تکمیل و به مراکز 

رأی دهی بفرستیم.«
با این حال اما، شماری از دسته های انتخاباتی و نهادهای 
عدم  در  که  می گویند  انتخابات  روند  بر  ناظر  مدنی  جامعه ی 

حضور آنان، این صندوق ها بررسی و تکمیل شده است. 
دیدبان  مؤسسه ی  برنامه های  مسئول  شینواری،  حبیب اهلل 
انتخابات  »کمیسیون  می گوید:  )ایتوا(  افغانستان  انتخابات 
هیچ گونه جزئیاتی با ناظرین ما در غزنی و یا در کابل از این مورد 
شریک نکرده است. ما شدیدا نگران استفاده جویی انتخاباتی از 

این موضوع می باشیم.«
عبدالمالک حبیبی، مسئول ستاد انتخاباتی دسته ی »ثبات و 
همگرایی« در غزنی نیز می گوید که آنان با وجود درخواست 
معلومات در این مورد از کمیسیون تا کنون معلومات و ارقام 
می کند:  تأکید  حبیبی  آقای  است.  نیاورده  دست  به  واضحی 
در  تقلب  خاطر  به  و  باشد  نداده  رخ  موضوع  این  »ممکن 
انتخابات این موضوع را مطرح کند. چون تا هنوز چیزی با ما 

شریک نشده است.«
دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در غزنی با رد این گفته ها 
اما می گوید که این کمیسیون متعهد به برگزاری انتخابات شفاف 

و عادالنه می باشد.
ولسوالی های بازپس گرفته شده؛ »انتخابات در آن ها برگزار 

نمی شود«
پس از ختم روند ثبت نام رأی دهندگان در کشور، کنترل 
ولسوالی جغتو دو روز پیش به دست نیروهای دولتی افتاد. رییس 
انتخابات و مقام های محلی در والیت  دفتر والیتی کمیسیون 
در  رأی دهندگان  نکردن  ثبت نام  دلیل  به  که  می گویند  غزنی 
ناوه و رشیدان  این ولسوالی و ولسوالی های اجرستان، گیرو، 

انتخابات برگزار نمی شود.
این در حالی است که پیش تر سیدشاه سقیم، سخن گوی 
اداره ی مستقل ارگان های محلی به روزنامه اطالعات روز گفته 
افغانستان از ۳8۷ ولسوالی در 2۵ ولسوالی آن  بود که دولت 
برای  مشترک  تالش های  که  بود  کرده  تأکید  او  ندارد.  کنترل 
بازپس گیری شماری از این ولسوالی ها و مساعدکردن زمینه ی 

برگزاری انتخابات در آن ها جریان دارد.
کمیسیون انتخابات ۴0۶ مرکز رأی دهی در غزنی را تثبیت 
کرده است که از آن جمله به خاطر ناامنی در این والیت، قرار 
است در 2۳۳ مرکز ۱۳ ولسوالی آن به شمول غزنی انتخابات 

برگزار شود.
گفتنی است که در انتخابات ریاست جمهوری کشور که 
قرار است در ششم میزان برگزار شود، 2۵0 هزار نفر رای دهنده 

ثبت نام کرده اند. 

از  شماری  انتخابات،  برگزاری  نزدیک شدن  با  همزمان 
مقام های محلی و باشندگان والیت غزنی از بسته بودن عمدی 
مراکز رأی دهی در مناطق امن و عمدتا »هزاره نشین« ولسوالی 

قره باغ این والیت خبر می دهند.
نصیراحمد فقیری، رییس شورای والیتی غزنی به روزنامه 
مناطق  در  رأی دهی  مرکز   ۱۷ که  می گوید  روز  اطالعات 
هزاره نشین قره باغ به صورت »سازماندهی شده« از فهرست مراکز 

فعال در غزنی حذف شده است. 
ناامن  او، مراکز رأی دهی در ساحات  همچنان به گفته ی 
این ولسوالی در جمع فهرست مراکز فعال رأی دهی گرفته شده 

است.
مراکز غیرفعال اعالم شده از سوی کمیسیون انتخابات قبال 
در جریان روند ثبت نام رأی دهندگان این انتخابات نیز مسدود 

بود. 
مسئوالن محلی سه ماه پیش )29 اسد( به روزنامه اطالعات 
روز گفته بود که این مراکز براساس گزارش اشتباه امنیتی مسدود 
اعالم شده است. محمدامین مبلغ، معاون والی غزنی در آن زمان 
گفته بود که این گزارش اصالح می شود و »به زودی در مورد 

آن ها تجدیدنظر می شود«.
با این حال اما، با گذشت سه ماه، این وعده تا کنون عملی 
نشده است و در مناطق امن و عمدتا هزاره نشین قره باغ هیچ 

رأی دهنده ای ثبت نام نکرده است.
مستقل  کمیسیون  از سوی  مرکز  قره باغ ۳۳  ولسوالی  در 
انتخابات کشور تثبیت شده است که تنها ۱۶ مرکز آن باز است.

مراکز رأی دهی فعال در روستاهای عسکرکوت، لیونی بازار، 
خونیان، نوروزخیل، ملوک، بهادورکی، شیرخان، بازار قره باغ، 
قلبی، قرچه، موشکی، قلعه  ی باران، گنگی، شیر باال، شیر پایین و 
کدی جمرات قرار دارد. این روستاها در شرق ولسوالی قره باغ 
از  به گفته ی شماری  ناامن می باشد که  عمدتا پشتون نشین و 
باشندگان قره باغ، مرکز اداری گروه طالبان برای این ولسوالی نیز 

در روستای نوروزخیل موقعیت دارد.
همچنان روستاهای میرک، آیین، جنگلگ، قلیاقل، بلدرغان، 
بیدره،  گلکوه،  گلکوه، سنگ ده  قلوچ،  باال، سه ده  قلوچ  نخته، 
زردالو، نی قلعه، جتنه ترقانی، شاکی نوکه، ده راضی و طاقچین 
از روستاهایی است که مراکز رأی دهی در آن تثبیت شده، ولی 
به علت »ناامن خواندن« آن در گزارش نهادهای امنیتی، هم اکنون 

از سوی کمیسیون مستقل انتخابات مسدود اعالم شده است.
این مناطق در غرب ولسوالی قره باغ کامال امن و عمدتا 

هزاره نشین است.
به گفته ی رییس شورای والیتی غزنی، تصمیم فعال کردن 
مراکز در ولسوالی پشتون نشین این ولسوالی بر اساس گزارش های 
تحریف شده ی مسئوالن امنیتی و حکومت محلی از وضعیت 
می افزاید  فقیری  آقای  است.  گرفته شده  ولسوالی  این  امنیتی 
که کمیسیون انتخابات نیز براساس »خواسته های شخصی این 
مسئوالن« اقدام کرده است و بر این اقدام شان نیز تأکید دارد: »با 
تأکید این کمیسیون بر این تصمیم سازماندهی شده، این مراکز 

به رغم تالش های ما هنوز مسدود می باشد.«
اما این گفته ها را رد می کند.  دفتر مطبوعاتی والی غزنی 
که  این والیت می گوید  والی  نوری، سخن گوی  محمدعارف 
کمیسیون انتخابات از گزارش امنیتی دو سال پیش در دوران 
والیت »عبدالکریم متین« در تثبیت مراکز فعال و غیرفعال ثبت نام 

رأی دهندگان در غزنی استفاده کرده است.

آینده  منتخب  حکومت  که  است  »قرار 
افغانستان یکجا با ایاالت متحده امریکا روی 
در  تا  کنند  کار  صلح  همه جانبه  برنامه  یک 
گروه  و  دهد  نتیجه  مشترک  تالش  نهایت 
طالبان را وادار به این کنیم که از جنگ دست 

بکشند.«
»حمالت بر طالبان شدت یافته است«

ترمپ،  دونالد  آن که  از  پس 
رییس جمهوری امریکا گفت وگوهای صلح با 
طالبان را منتفی اعالم کرد، این جا در افغانستان 
میدان جنگ داغ تر شد. طالبان ظرف یک روز 
کنترل ولسوالی های درقد و ینگی قلعه را در 
تخار در دست گرفتند و چند روز پیش تر از 
آن اعالم کردند که ولسوالی اناردره ی فراه نیز 

به دست آنان سقوط کرده است. 
طی  افغانستان  دولت  دیگر  سوی  در 
حدود دو هفته، پنج ولسوالی را از طالبان پس 
از  گرفتند. ولسوالی های کران و منجان پس 
دو ماه، یمگان پس از چهار سال و وردج پس 
از پنج سال در بدخشان، ولسوالی ینگی قلعه 
ظرف یک هفته در تخار و ولسوالی اناردره 

طی حدود دوهفته بازپس گرفته شدند. 
براساس اطالعات وزارت دفاع، هم اکنون 
کم تر از 20 ولسوالی کشور در اختیار طالبان 
است. از میان ولسوالی های که در دو هفته ی 
گذشته به دست طالبان سقوط کرد، ولسوالی 

درقد تخار همچنان در اختیار طالبان است. 
دو  در  که  می گوید  ملی  دفاع  وزارت 
هفته ی گذشته، به ویژه پس از آن که مذاکرات 
امریکا و طالبان منتفی شد، حمالت نیروهای 
در  طالبان  مواضع  بر  افغان  امنیتی  و  دفاعی 

شمال کشور شدت یافته است.
وزارت  سخن گوی  معاون  عارف،  زبیر 
به روزنامه اطالعات روز گفت که در  دفاع 
و  بغالن  بلخ،  قندز،  بدخشان،  والیت های 
تخار عملیات های زمینی و هوایی شدت یافته 

و تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. 
از  ملی  دفاع  وزارت  حال  عین  در 
داده  خبر  غزنی  در  مبین  عملیات  راه اندازی 
است که به گفته  مقام های وزارت دفاع، هدف 
جغتو  و  رشیدان  ولسوالی های  پاکسازی  آن 
احمدزی،  روح اهلل  است.  طالبان  وجود  از 
)شنبه،  دیروز  ملی  دفاع  وزارت  سخن گوی 
۳0 سنبله( در یک کنفرانس خبری در کابل 
گفت که در نتیجه این عملیات 9 عضو گروه 
انتحاری  حمله ی  طراح  شمول  به  طالبان 
 ۳۱ و  بازداشت  زابل  حوزوی  شفاخانه  بر 
و  ده یک  ولسوالی های  در  طالب  شورشی 

رشیدان کشته شدند. 
وبسایت  در  که  اعالمیه های  براساس 
وزارت دفاع منتشر شده است، در یک هفته ی 
عملیات های  در  سنبله(   ۳0 تا   2۴( گذشته 
 ۶۵8 کشور  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
زخمی   دیگر  تن   ۱۳۴ و  کشته  هراس افکن 
شده اند. در یک هفته ی گذشته مجموعا ۱8۶ 

حمله ی هوایی انجام شده است. 
روز  به  غنی  رییس جمهوری  پیش تر 
جمعه )22 سنبله( گفته بود که در یک هفته، 

بیش از هزار طالب کشته شده اند. 
ترمپ،  دونالد  حال  همین  در 
رییس جمهور امریکا نیز گفت که طالبان در 
روزهای اخیر به حدی سرکوب شده اند که 
ترمپ  آقای  است.  بوده  بی سابقه  در گذشته 

بیداد می کند؛ دو دهه است که هنوز پروژه ی 
توزیع تذکره ی الکترونیکی به سرانجام نرسیده 
است؛ نوسازی و بهسازی شهری ناپیداست؛ 

یازدهم  قربانیان  از  گرامی داشت  مراسم  در 
سپتامبر به تشدیت حمالت بر طالبان تأکید 

کرد. 
داده اند  هشدار  طالبان  دیگر  سوی  در 
نمایندگان  می دهند.  ادامه  جنگ شان  به  که 
پوتین،  ویالدمیر  نماینده  با  دیدار  در  طالب 
رییس جمهوری روسیه تأکید کردند که آنان 

حاضرند که تا ۱00 سال دیگر هم بجنگند.
رییس  استانکزی،  عباس  محمد  شیر 
هیأت گفت وگوکننده ی طالبان، در گفت وگو 
با شبکه ی خبری روسیه )ار تی( گفته بود که 
این گروه هنوز خواستار ادامه ی مذاکره است، 
اما امریکا خواستار دوام جنگ است و در این 
صورت »طالبان تا صد سال دیگر هم جنگ 

کرده می تواند«.
آگاهان  از  شماری  حال  همین  در 
می گویند که در صورتی که توافق میان امریکا 
و طالبان به کلی منتفی شود، هیچ راهی جز 

جنگ برای طالبان باقی نمی ماند.
دیپلمات  و  سیاسی  آگاه  مژده،  وحید 
روز  اطالعات  روزنامه  به  طالبان  پیشین 
مذاکرات  لغو  با  ترمپ  دونالد  که  می گوید 
صلح، گزینه ای دیگری جز جنگ در اختیار 

طالبان نگذاشته است. 
پس از لغو مذاکرات صلح، طالبان افزون 
که  تخار  والیت  در  ولسوالی  دو  تصرف  بر 
این  کنترل  دوباره  ولسوالی ها  آن  از  یکی 
گروه خارج شد، این گروه حمالت انتحاری 
مرگباری را نیز راه اندازی کردند. مرگ بارترین 
حمله بر شفاخانه ی حوزوی زابل انجام شد. 
انتحاری موتر مملو  در آن حمله که مهاجم 
در ورودی شفاخانه   را  انفجاری اش  مواد  از 
دیگر  نفر  نفر کشته و ۱۴0  منفجر کرد، ۳9 
زخمی شدند. پیش از آن در دو حمله ی دیگر 
و  کشته  نفر   ۴8 پروان  و  کابل  در  انتحاری 
آن  از  پیش تر  شدند.  زخمی  دیگر  تن   80
حمله ی انتحاری بر مرکز توزیع شناس نامه ی 
را  تن  چهار  جان  ننگرهار  در  الکترونکی 
گرفت و ۱2 نفر دیگر را زخمی کرد. اکثریت 
مطلق قربانیان این رویدادها غیرنظامیان بودند. 
طالبان،  پیشین  دیپلمات  این  گفته ی  به 
نمایندگان  میان  گفت وگو  آن که  از  پیش 
طالبان و زلمی خلیل زاد آغاز شود، شماری از 
فرماندهان و مقام های طالبان مخالف مذاکره 
گفت وگوها  لغو  با  اکنون  و  بودند  امریکا  با 
موضع طالبان تندرو و مخالف مذاکره، تقویت 
شده است: »پس از این جنگ شدت می یابد 
و موضع طالبانی که طرفدار مذاکره بودند، در 

میان طالبان ضعیف می شود.«
به اعتقاد آقای مژده طالبان، روی مسایلی 
که در ۱0 ماه گذشته با امریکا به توافق رسیده 
همین رو  از  و  است  سرخ شان  خط  است، 

جنگ و خشونت ها شدت خواهد یافت. 
مذاکرات صلح افغانستان پس از آن منتفی 
اعالم شد که طالبان یک موتر مملو از مواد 
منفجر  کابل  را در ساحه شش درک  انفجار 
و  امریکایی  کردند. در آن حمله  یک سرباز 
۱2 غیرنظامی جان باختند. کشته شدن سرباز 
امریکایی خشم دونالد ترمپ را برانگیخت و 
اعالم  منتفی  را  مذاکرات صلح  تویتی  او در 
دیگری  دالیل  بعدا  ترمپ  دونالد  البته  کرد. 
را نیز در ارتباط به لغو مذاکرات صلح گفته 

است. 

معاش معلمان، همان معاش نخور و بمیر، تا 
دولت  وعده های  نمی شوند؛  پرداخته  ماه ها 
قول هایی هستند نوشته شده بر یخ و نهاده شده 
در آفتاب؛ سربازان اردوی ملی غذای درست 
نمی خورند؛ بروکراسی نفس گیر ادارات روی 
اصالح را نمی بیند و سرعت کارکرد سیستم 
در حد سرعت سنگ پشت است؛ رشوه گیری 
نادر و  نه رویه ی  و  استثنا  نه  و  قاعده است 
بیرون  که  پایتخت  از  دیگر.  مورد  هزاران 
حتا  بازسازی  و  پیشرفت  و  تغییر  از  بروید، 

سخن هم گفته نمی شود. 
به  دهه  دو  در  که  دالری  میلیاردها  اگر 
افغانستان سرازیر شدند دزدی نشده اند، پس 
به کجا رفته اند؟ اگر حکومت کرزی حکومت 
حکومت  فعلی  حکومت  اگر  و  نبود  دزدان 
چگونه  دزدان  حکومت  نیست،  دزدان 

حکومتی است؟ 
با این همه، اکثر مردم هنوز زنده ماندن 
در حکومت دزدان را بر مردن در زیر شمشیر 
قاتالن ترجیح می دهند. مردم هنوز به انتخابات 
امید بیشتری دارند تا به پولیس امر به منکر و 

نهی از معروف طالبان.

آقای نوری همچنان می افزاید که آنان چندین بار به صورت 
مکتوبی از کمیسیون انتخابات خواسته است که تصمیم شان در 
مورد مراکز فعال و بسته در قره باغ را تغییر دهند، اما آنان توجهی 

به این مورد نکرده است.
اما  غزنی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر 
می گوید که این کمیسیون بر اساس گزارش های امنیتی مقام های 
محلی این والیت اقدام کرده است و مکتوبی هم مبنی بر تغییر 
در اصالح این گزارش از سوی هیچ مقامی دریافت نکرده است.
در  بود  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیش  ماه  سه 
اعالم  مراکز  این  امنیت  تأمین  از  امنیتی  نهادهای  که  صورتی 
آمادگی کنند، آنان به صورت »استثنا« مدت ثبت نام رأی دهندگان 
را در آن تمدید می کند و به طبع آن، مراکز رأی دهی را نیز فعال 

می شود. این گفته ها تا کنون عملی نشده است.
روند انتقال مواد حساس انتخاباتی در غزنی

روند انتقال مواد حساس انتخاباتی در تاریخ هشتم سنبله 
آغاز شد که بر بنیاد زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳98، 
این روند تا 22 ام به پایان رسید. پس از آن نیز روند انتقال این 
مواد از مرکز والیات به مرکز ولسوالی ها و مراکز و محالت 
رأی دهی آغاز شد که قرار است تا پنجم میزان )یک روز پیش از 

برگزاری انتخابات( این روند ادامه یابد. 
مواد حساس انتخاباتی شامل اوراق رأی دهی، دستگاه های 
اوراق  و  رأی دهندگان  فهرست  آرا،  نتایج  جدول  بیومتریک، 

شکایت می شود.
اکنون اما رییس دفتر والیتی کمیسیون انتخابات در غزنی 
نیز می گوید که روند انتقال ۴0۶ صندوق مواد حساس انتخاباتی 
در این والیت با یک روز تأخیر، در 2۳ ام سنبله به پایان رسیده 
است. به گفته ی نصیر مومند، روند انتقال این مواد از شهر غزنی 
به مراکز ولسوالی ها نیز تا دو روز پیش )شنبه، ۳0 سنبله( در 
هشت ولسوالی از طریق هوا به پایان رسیده است. او همچنان 
تأکید می کند که مواد حساس انتخاباتی به مراکز رأی دهی در 
شش ولسوالی به شمول شهر غزنی نیز تا پنجم میزان تکمیل 

خواهد شد.
از دفتر مرکزی  این مواد  انتقال  از سویی هم، در جریان 

مسئوالن محلی سه ماه پیش )۲9 اسد( 
به روزنامه اطالعات روز گفته بود که این 
مراکز براساس گزارش اشتباه امنیتی 
محمدامین  است.  شده  اعالم  مسدود 
زمان  آن  در  غزنی  والی  معاون  مبلغ، 
گفته بود که این گزارش اصالح می شود 
تجدیدنظر  آن ها  مورد  در  »به زودی  و 

می شود«.
با این حال اما، با گذشت سه ماه، این 
در  و  است  نشده  عملی  کنون  تا  وعده 
مناطق امن و عمدتا هزاره نشین قره باغ 

هیچ رأی دهنده ای ثبت نام نکرده است.
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اردوغان: 
ترکیه خود را برای حمله ی احتمالی در مرز سوریه آماده کرده است

اطالعات روز: رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری 
آغاز  آماده ی  کشور  این  که  کرد  اعالم  شنبه  روز  ترکیه 

عملیات در مرزهای جنوبی خود با سوریه است.
به گزارش یورونیوز فارسی، سخنان او یک روز پس 
استقرار  از  بین المللی  خبرگزاری های  که  شد  بیان  آن  از 
پزشکان شهرهای بزرگ ترکیه در مرز سوریه خبر دادند که 

نشانه ای از احتمال حمله قریب الوقوع است.
ایاالت  چنانچه  داد  هشدار  همچنین  اردوغان  آقای 

متحده در ماه جاری برای ایجاد یک »منطقه امن« در شمال 
شرق سوریه اقدامی نکند، ترکیه احتماال به طور یک جانبه 

این عملیات را آغاز خواهد کرد.
برای  نیویورک  مقصد  به  ترکیه  ترک  از  پیش  او 
شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت: 

»آماده سازی های ما در امتداد مرز کامل شده است.«
ترکیه در حالی سخن از آغاز عملیات در شمال سوریه 
می زند که به تازگی در کنار نیروهای امریکایی گشت زنی 

در مناطق شمالی سوریه را آغاز کرده است. با این وجود 
آنکارا می گوید که واشنگتن برای ایجاد یک منطقه امن در 
شمال سوریه و فشارآوردن به ُکردها برای دورشدن از مرز، 

بسیار کند عمل می کند.
ُکرد  شبه نظامیان  از  متحده  ایاالت  حمایت  از  ترکیه 
عضو یگان های مدافع خلق موسوم به »ی پ گ« عصبانی 
است و می خواهد که این نیروها به مکانی دورتر از ۴00 

کیلومتری مرز ترکیه بروند.

گروه »ی پ گ« نیز اعالم کرده که حاضر است در 
ترکیه  اما  کنند،  عقب نشینی  کیلومتر  تا ۱۴  مناطق  برخی 
اصرار دارد که براساس توافق با امریکا، منطقه امن باید تا 

۳2 کیلومتر در عمق خاک سوریه گسترش یابد.
ترکیه از سال 20۱۶ میالدی تا کنون دو بار به شمال 
سوریه حمله کرده است و در این حمالت نیروهای داعش 
داده  قرار  هدف  را  گ«  »ی پ  عضو  کردهای  همچنین 

است.

تظاهرات مصر؛ دومین شب اعتراضات به درگیری با پولیس انجامید

استقبال سازمان ملل متحد از پیشنهاد آتش بس حوثی ها

اطالعات روز: براساس گزارش ها در دومین شب پیاپی، 
به  سیسی  عبدالفتاح  حکومت  در  فساد  به  معترض  هزاران 

خیابان های شهر سوئز آمده اند.
بین  درگیری هایی  کرده  گزارش  فرانسه  خبرگزاری 

تظاهرکنندگان و پولیس رخ داشته است.
در  زیادی  ویدیوهای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
شبکه های اجتماعی منتشر شده که نشان دهنده ی تعداد باالی 
تظاهرات کنندگان است و معترضان خواهان استعفای آقای 

سیسی هستند.
روز شنبه تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در میدان تحریر 
قاهره مستقر شدند تا مانع از تجمع مجدد معترضان مانند جمعه 

شب در این میدان شوند.
در پی اعتراض های خیابانی جمعه شب چندین حزب و 
گروه سیاسی مصری، از جمله گروه اخوان المسلمین در روز 
شنبه از اعتراض ها حمایت کردند. عالوه بر این گروه، حزب 
انقالبی  و حزب سوسیالیست های  مصر  دموکرات  سوسیال 
مصر نیز در بیانیه های جداگانه که روز شنبه منتشر کردند از 

اعتراض های اخیر علیه عبدالفتاح سیسی حمایت کردند.
در بیانیه حزب سوسیال دموکرات مصر، حکومت سیسی 

به »فساد، قتل و شکنجه« متهم شده است.
همزمان سازمان دیده بان حقوق بشر نیز از حکومت مصر 
»خشونت های  تکرار  و  اعتراض ها  سرکوب  از  تا  خواست 

اطالعات روز: حوثی های یمن پیشنهاد کرده اند که تمامی 
حمالت خود علیه عربستان را متوقف کنند اگر عربستان هم 
کند.  متوقف  را  می کند  رهبری  که  ائتالفی  و  حمالت خود 
فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن از این پیشنهاد 
استقبال کرده و آن را گام نخستی برای پایان جنگ پنج ساله در 

یمن دانسته است.
به گزارش بی بی سی فارسی، سازمان ملل متحد عصر شنبه 
)2۱ سپتامبر/ ۳0 سنبله( با انتشار بیانیه ای گفت: »این پیشنهاد 
)حوثی ها( می تواند پیغام مهمی داشته باشد مبنی بر رضایت 

آن ها برای پایان بخشیدن به جنگ.«
پیشنهاد آتش بس حوثی ها دقیقا یک هفته پس از حمالت 
پهپادی و موشکی به تأسیسات نفت آرامکو عربستان صورت 

می گیرد.
حمالتی که حوثی ها مسئولیت آن را بر عهده گرفتند، اما 
نه عربستان و نه متحد اصلی این کشور یعنی امریکا می گویند 
ادعای حوثی ها باورپذیر نیست، بلکه به عقیده ی آن ها شواهد 
نشان می دهد که این حمالت از سوی ایران صورت گرفته 

است.
ایران این اتهام را قویا رد کرده است.

جنگ یمن تا کنون بیش از ۱0 هزار کشته برجای گذاشته و 
میلیون ها یمنی را با مصایبی چون قحطی غذا، دارو و گرسنگی 

مفرط روبرو کرده و یک فاجعه انسانی به بار آورده است.
عربستان سعودی و ائتالفی که از چند کشور خاورمیانه 
ربه  عبد  متواری شدن  از  و پس  از سال 20۱۵  داد  تشکیل 

منصور هادی، رییس جمهور یمن، 
شروع به حمله نظامی علیه حوثی ها 

کرده است.
از  پیشروی  با  که  حوثی ها 
را  صنعا  جنوب  به  شمال  سوی 
تحت کنترل خود گرفته اند، امروز 
پنجمین سالگرد »فتح پایتخت« را با 
حضور هزاران هوادار خود در مرکز 

صنعا برگزار کردند.
ائتالف  حمالت  به  پاسخ  در 
با  بارها  هم  حوثی ها  عربستان، 
مواضعی  پهپاد  و  راکت  موشک، 
قرار  هدف  را  عربستان  خاک  در 

گرفته اند.
حوثی ها چه پیشنهادی داده اند؟

مهدی المشاط، رییس شورای 
عالی سیاسی حوثی ها در سخنانی 
تلویزیونی اعالم کرد که این گروه 
خود  حمالت  تمامی  است  آماده 
اگر  کند  متوقف  را  عربستان  علیه 

پیشین« خودداری کند.
این سازمان همچنین از مقام های قضایی مصر خواست تا 

هرچه سریع تر معترضین بازداشت شده را آزاد کند.
به رغم واکنش های گسترده داخلی، اعتراض های مصر 
واکنش چندانی در عرصه بین المللی نداشته و به جز سازمان 
دیده بان حقوق بشر، تنها حکومت امارات درباره این اعتراض ها 

موضع گیری کرد.
در واکنش امارات از تشکیالت اداری و حکومت مصر 
حمایت شده و بخشی از اعتراض ها »تبلیغات اخوان المسلمین« 

توصیف شده است.
در حال حاضر عبدالفتاح سیسی برای حضور در مجمع 
عمومی سازمان ملل کشورش را ترک کرده و در امریکا به سر 
می برد. جمعه شب هزاران مصری در میدان التحریر و سایر 
نقاط مصر علیه عبدالفتاح سیسی، رییس جمهوری مصر دست 

به تظاهرات زدند.
روی  از  پس  عمومی  اعتراض  اولین  تظاهرات ها  این 

کارآمدن آقای سیسی در مصر از سال 20۱۴ می باشد.
و  اعتراضات  اصلی  محل های  از  یکی  التحریر  میدان 
تظاهرات ها در انقالب سال 20۱۱ بود که منجر به استعفای 
حسنی مبارک گردید. تظاهرات کنندگان حکومت آقای سیسی 

را متهم به فساد می کنند.
با  است  هنرپیشه مصری  و  تاجر  یک  که  علی،  محمد 

عربستان و متحدانش هم در مقابل چنین کنند.
آقای المشاط همزمان از همه گروه ها در یمن خواسته 
برای اتحاد ملی دور هم آیند هر چند گفته: »البته ما این حق را 
برای خودمان محفوظ می داریم که اگر به پیشنهاد ما توجهی 

نشد پاسخ دهیم«.
امروز همچنین مارتین گریفیتیس، نماینده ویژه سازمان 
ملل متحد در امور یمن با استقبال از پیشنهاد حوثی ها آن را 
بالقوه گامی برای پایان جنگ ۵ ساله یمن ارزیابی کرد و تاکید 
کرد که باید از این فرصت استفاده کرد و از آن برای حرکت 
به سوی گام های ضروری بعدی چون کاهش خشونت سود 
جست و همزمان از افزایش تنش نظامی و اظهارات غیرسازنده 

پرهیز کرد.
استقبال سازمان ملل متحد از پیشنهاد حوثی ها در حالی 
مطرح شده که عادل الجبیر، مشاور امورخارجه عربستان، روز 
شنبه یک بار دیگر تسلیحات به کار گرفته شده در حمالت 
آرامکو را ایرانی دانست و وعده داد که نتایج تحقیقات در این 

باره به زودی منتشر شود.
آقای جبیر که روز شنبه در ریاض با خبرنگاران سخن 
می گفت تاکید کرد که دولت عربستان مشغول هماهنگی و 
مشورت با متحدان خود است و پس از مشخص شدن نتیجه 

تحقیقات »اقدامات الزم« را صورت خواهد داد.
او گفته: »عربستان از جامعه جهانی می خواهد که وظیفه 
ذاتی خود را ایفا کند و ضمن محکوم کردن کسانی که پشت 
این حمالت بودند و در برابر این رفتار غیرمسئوالنه که اقتصاد 
موضع  می کند  تهدید  را  جهان 

قاطعی بگیرند.«
امریکا هم همسو با عربستان 
مدعی است که شواهدی در دست 
به  نشان می دهد حمالت  که  دارد 
جنوب  از  آرامکو  نفتی  تاسیسات 

ایران شکل گرفته است.
روز جمعه، امریکا از اعزام نیرو 
عربستان  به  پیشرفته  تجهیزات  و 
و  ضدهوایی  سیستم  تا  داد  خبر 
تقویت  را  کشور  این  سپرموشکی 
ناظران  سوی  از  که  اقدامی  کند. 
واکنش متوسطی از سوی کاخ سفید 

تعبیر شده است.
از  سالمی،  حسین  همزمان 
فرماندهان سپاه پاسداران ایران روز 
شنبه هشدار داد که هرگونه تعارضی 
ایران همراه خواهد  قاطع  پاسخ  با 
شد و تهران خود را به یک جبهه 
جغرافیایی هم محدود نخواهد کرد.

انتشار سلسله ویدیوهایی در فضای مجازی رهبران مصر را 
به هدر دادن سرمایه این کشور برای محل های اقامت لوکس و 
هتل های گران قیمت متهم کرد درحالی که بسیار از مردم مصر 
در فقر به سر می برند. مصر در سال های اخیر با سیاست های 

ریاضت اقتصادی روبه رو بوده است.
آقای سیسی اتهامات وارده به حکومتش را رد کرده و آن 

را »دروغ و تهمت« خوانده است.
در جریان کودتای سال 20۱۳، محمد مرسی، رییس جمهور 
مصر که به شکل دموکراتیک به این مقام رسیده بود از قدرت 

خلع و زندانی شد. او در سال 20۱9 در زندان درگذشت.
آقای مرسی یکی از اعضای گروه اخوان المسلمین بود.

اخوان  گروه  مرسی،  آقای  حکومت  سرنگونی  از  بعد 
المسلمین غیرقانونی اعالم شد و عالوه بر اعدام صدها تن از 

اعضایش، هزاران نفر از هوادارانش نیز زندانی شدند.
در آپریل امسال و در همه پرسی برای ایجاد تغییر در قانون 
اساسی امکان ادامه ریاست جمهوری آقای سیسی تا سال 20۳0 
ریاست جمهوری سال  انتخابات  در  آقای سیسی  ایجاد شد. 
20۱8 و در نبود هیچ رقیب قدرتمندی توانست 9۷ درصد آراء 

را به خود اختصاص دهد.
اعتراض ها چگونه آغاز شدند؟

در  ناگهانی  به شکل  ظاهرا  که  شنبه  روز  اعتراض های 
شهرهای مختلف مصر رخ دادند، نتیجه افشاگری ها و دعوت 

چهره ای است به نام »محمد علی« که از او به عنوان بازی گر و 
تاجر نام برده می شود.

آقای علی در تبعیدی خودخواسته در اسپانیا به سر می برد 
و می گوید که به مدت ۱۵ سال پیمانکار ارتش مصر بوده است.
او مدعی است که میلیون ها دالر از حکومت مصر طلب 
دارد و فساد خانواده عبدالفتاح سیسی موجب شده تا او سرمایه 
در  که  ویدئوهایی  در  علی  آقای  بدهد.  دست  از  را  زیادی 
فیس بوک منتشر کرد علیه حکومت سیسی »افشاگری« کرد و 
اتهامات بسیاری را به زبان آورد. او از جمله گفت که برای 

سیسی در یک مرکز نظامی یک کاخ ساخته است.
در نهایت سلسله »افشاگری ها« موجب شد تا عبدالتفاح 
سیسی، هفته گذشته شخصا در یک کنفرانس به این اتهامات 

واکنش نشان بدهد و در اقدامی کم سابقه از خود دفاع کند.
او به شکل مستقیم محمد علی را به دروغ گویی و »زدن 
افترا« متهم کرد. اندکی بعد تلویزیون دولتی مصر نیز مصاحبه ای 
ناراضی  این  پدر  آن،  در  که  کرد  منتشر  علی  محمد  پدر  با 

تبعیدی، پسرش را به دروغ گویی متهم کرد.
در نهایت آقای علی در ویدیویی که صبح جمعه منتشر کرد 
از مردم مصر خواست که برای پایان دادن به حکومت »فاسد« 
سیسی به خیابان بیایند و از نیروهای امنیتی نیز درخواست کرد 

که با مردم برخورد نکنند.
این دعوت به برپایی اعتراض های گسترده منجر شد.
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ورت مشارکت زنان در انتخابات  ضر

ترین رویداد سیایس، اجتمایع و تاریخر قرار گرفته است. انتخابات ریاست جمهوری در ی مهمکشور ما در آستانه
ان امسال ) ۶ ر ( برگزار یم شود و مردم رسنوشت سیایس خود را در سطح میل برای پنج سال آینده رقم ۱۳۹۸می 

دهخواهند زد.  ( در انتخابات پیشلذا، مشارکت گسیر های رو و حضور آنان در پای صندوقی مردم )از هر قشر
اک زنان در انتخابات، مهم و حیاتر دیه از اهمیت اسایس برخوردار است. در این میان، سهمرای ی و اشیر گی 

 پنداشته شده و برگزاری انتخابات بدون مشارکت آنان، ناقص خواهد بود. 

در قانون اسایس جمهوری اسالیم افغانستان برابر شناخته شده و ت در انتخاباو مردان دادِن زنان و رایمشارکت 
ده اک گسیر در  همچنان، این اصلاست.  کردهی زنان در انتخابات تأکید  این قانون به مثابه قانون مادر، بر اشیر

اک آنان در بیعت را  اک زنان و مردان در انتخابات، حیثیت اشیر ر مورد تاکید قرار گرفته و اشیر ر اسالم نی  دین مبی 
یع وجود ندارد.   داشته و در این خصوص، هیچ گونه ممانعِت رسر

ی ی گذشته و تمثیل دموکرایس در کشور، زنان در کنار مردان، نقش چشمدههخوشبختانه، در یط یک و نیم گی 
 و اقتصادی پیدا کرده و نقشرا در فعالیت

ی
دههای سیایس، اجتمایع، فرهنگ ی آنان را در تحوالت آفرینر گسیر

ی ی حال و آیندهتوانند با آگایه از اوضاع جاری، در بارهتوان نادیده گرفت. حاال، زنان یمسیایس و اجتمایع نیم
 خود و کشور تصمیم گرفته و به مردم

ی
کنند که چه ی، پاسخ مثبت دهند. آنان، اکنون انتخاب یمساالر زندگ

ان آیندهخواهند تصمیمرسنوشنر را برای خود و کشور خود رقم بزنند. آنان یم ان، مدیران و رهیر ی کشور خود گی 
 ی این خاک، صدای شان را بلند کنند. بوده و از هر نقطه

کشور برگزار شود که به رغم رقابنر بودن و مشارکت کمیسیون مستقل انتخابات، در تالش است انتخاباتر در  
ی مردم در آن، فارغ از دغدغه ر باشد. به سخن دیگر، کمیسیون در نظر دارد حداکیر های مرتبط با جنسیت نی 

ر مسایل جنسینر )تبعیض(، بههمه ده در ی اقشار مردم، اعم از زنان و مردان، بدون در نظر گرفیر صورت گسیر
اک   ی زنان و فرهنگ های گذشتهدهند. اما به دلیل محرومیت کرده و به کاندیدای دلخواه خویش رایانتخابات اشیر

رو، ای به آگایه و باال بردن سطح مشارکت زنان در انتخابات پیشی افغانستان، کمیسیون توجه ویژهسننر جامعه
ستان را تشکیل داده و حق دارند، ی افغانمعطوف کرده است. زیرا، آشکار است که زنان، نییم از پیکر جامعه

، به عنوان مشارکت شان را در پروسه تثبیت نمایند. « کنندهانتخاب»و « انتخاب شونده»های سیایس و انتخاتر
، توسعه ر کند تا از توان و قدرت تمایم افراد جامعه استفاده شود که بخش عظییم ی همه جانبه، ایجاب یمهمچنی 

ها، با وقار، متانت، کرامت ها و زمینهدهند. امروزه، زنان کشور در تمایم صحنهتشکیل یم ی ما را قشر زناناز جامعه
و پایک فعالیت کرده و حق دارند دارای فرصت، مصئونیت و حقوق اجتمایع و سیایس برابر با مردان باشند. 

، نه مرد را جنس اول یم ر مرد را برابر با یکدیگر دانسته و  داند و نه زن را جنس دوم؛ بلکه زن و معیارهای اسالیم نی 
 تاکید کرده است. بر همکاری هر دو پیکر اجتمایع در فعالیت

ی
 های سیایس، اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ

یع، بهشود تا بدون هیچاز تمایم زنان کشور دعوت یم بنابراین، ده در گونه محدودیت قانوتر و رسر صورت گسیر
ان  ۶انتخابات ریاست جمهوری  ر ند. ۱۳۹۸می  ر رئیس جمهور آینده، سهم بگی  اک کرده و در تعیی   ، اشیر

، به شماره  ید.  ۱۹۰برای معلومات بیشیر  تماس بگی 

 

 

  ۳شماره ی معلوماتر برگه



بدترین بارسلونا در ۲۵ سال اخیر
شکست  تنها  گرانادا  برابر  بارسلونا 
نخورد بلکه بدترین آمارش را در 2۵ سال 

اخیر به ثبت رساند.
نمایش  یک  در  شب  شنبه  بارسلونا 
شد  گرانادا  مغلوب  گل  دو  با  ضعیف 
هفته  در  را  بازی  این  مهم  امتیاز  سه  و 
شکست  این  داد.  دست  از  اللیگا  پنجم 
آبی  رساند.  جدول  صدر  به  را  گرانادا 
دیدار  این  در  را  بدی  رکوردهای  اناری ها 
میسترچیپ  گزارش  به  رساندند.  ثبت  به 
یک  هیچ  بارسلونا  اسپانیایی(  )کارشناس 
از بازی های خارج از خانه رسمی خود را 
در این فصل با پیروزی پشت سر نگذاشته 
نداده  رخ   ۱998 سال  از  اتفاق  این  است. 

فان خال هدایت  لوییس  بود. در آن زمان 
بارسا را بر عهده داشت.

از پنج بازی  شاگردان ارنستو والورده 
در اللیگا تنها ۷ امتیاز کسب کردند که آمار 
این   ۱99۴ سال  از  و  است  باری  فاجعه 
موضوع دیده نشده بود. یوهان کرویف در 

آن سال سرمربی تیم کاتاالنی بود.
آبی اناری ها شنبه شب نخستین ضربه 
ثبت  به   8۳ دقیقه  در  چارچوب شان  در 
تیم  این  چارچوب  در  ضربه  تنها  رسید. 
توسط لیونل مسی به سمت دروازه گرانادا 
یک  در  بارسا  که  باری  آخرین  شد.  زده 
 2۴ به  نداشت  چارچوب  در  ضربه  بازی 
در  اتفاق  این  می گشت.  بر   20۱۴ سپتامبر 

دیدار برابر ماالگا رخ داد.
اختالف دو  با  از سال ۱9۷2  گرانادا  
این  بود.  نداده  شکست  را  بارسلونا  گل 
تیم  خانه  از  خارج  پیاپی  بازی  هشتمین 
این  پیروز شود.  نتوانست  بود که  کاتاالنی 
شکست  گل  دو  با  سلتاویگو  برابر  تیم 
خورد. سپس در آنفیلد چهار گل دریافت 
مساوی   2 بر   2 ایبار  برابر  ادامه  در  کرد. 
کرد. والنسیا در فینال کوپا دل ری در سویا 
اتلتیک  داد.  شکست  را  بارسا  یک  بر   2
بیلبائو در هفته نخست اللیگا یک بر صفر 
بارسا مقابل اوساسونا  ادامه  پیروز شد. در 
2 بر 2 مساوی کرد. این تیم در دورتموند 
هم به تساوی بدون گل دست یافت و در 
نهایت مقابل گرانادا با دو شکست خورد. 
چنین آماری از سال 200۱ دیده نشده بود.

روملو لوکاکو، ستاره بلجیمی اینتر که شنبه شب 
در دربی دال مادونینا گل دوم تیمش را  به ثمر رساند 
بعد از بازی از سرمربی اش آنتونیو کونته تمجید کرد 

و گفت مربی ای مثل او می خواسته.
که  اینترمیالن  بلجیمی  ستاره  لوکاکو،  روملو 
از  حدیث  و  حرف  مدت ها  از  بعد  تابستان  امسال 
اینتر  منچستریونایتد جدا شد و با سفر به میالن به 
مادونینای  دال  دربی  اولین  در  شب  شنبه  پیوست، 
فصل یکی از دو گل اینتر را وارد دروازه آث میالن 
بازی  نراتزوری  پیروزی  در  مهمی  نقش  تا  کرد 
آنتونیو  از  ستایش  به  بازی  پایان  در  لوکاکو  کند. 
رابطه ای  او  با  پرداخت و گفت  کونته، سرمربی اش 

فوق العاده خوب برقرار کرده است.
اینتر با کونته فصل جدید سری آ را آغاز کرده و 
تا اینجا در چهار هفته اول فصل هر ۱2 امتیاز ممکن 
را به حساب خود واریز کرده است. لوکاکو می گوید 
کونته به او انگیزه ای مضاعف داده و باعث شده بیش 

از پیش بتواند توانایی هایش را به نمایش بگذارد.
گفت:"  خبرنگاران  به  بازی  پایان  در  لوکاکو 
رابطه من با کونته خیلی قوی است. کونته مربی ایی 
است که به من خیلی کمک می کند. من در 2۶سالگی 
مربی ایی مثل او می خواهم که به من انگیزه بدهد و 
ادامه  در  اینتر  بلجیمی  ستاره  کند".  کمکم  روز  هر 
گفت:" از اینکه اینجا هستم و با کونته کار می کنم 
بود  مهم  ما خیلی  برای  بازی  این  واقعا خوشحالم. 
و ما از سه امتیازی که در آن بدست آوردیم خیلی 
خوشحالیم. بازی قبلی ما با اسالویا پراگ سخت بود 
ولی ما بعد از آن خوب آماده شدیم و شنبه شب در 

دربی پاسخ محکمی به آن شکست دادیم".

لوکاکو: 
کونته همان مربی ای 
است که می خواهم

روز رکوردهای بزرگ منچسترسیتی بعد از پیروزی ۸ گله
منچسترسـیتی در بازی برابر 
رکوردهـای  توانسـت  واتفـورد 
زیـادی در لیـگ برتـر انگلیس به 

نـام خـود ثبـت کند.
بـه نقـل از تایمـز، در آغـاز 
لیـگ  رقابت هـای  ششـم  هفتـه 
دیـدار  چنـد  انگلیـس  برتـر 
از  یکـی  در  کـه  شـد  برگـزار 
بازی هـا منچسترسـیتی توانسـت 
صفـر  بـر   8 پـرگل  برتـری  بـا 
هفتـه  واتفـورد، شکسـت  برابـر 
قبـل برابـر نوریـچ را بـه دسـت 

بسـپارد. فراموشـی 

ایـن  در  سـیلوا  برنـاردو 
دیـدار توانسـت سـومین بازیکن 
پرتگالـی باشـد کـه هـت تریـک 
مـی کنـد. پیـش از او کریسـتیانو 
رونالـدو و ژوتـا توانسـته بودنـد 
در لیـگ برتـر هت تریـک کنند. 
ایـن نتیجـه هم چنیـن پرگل 
تریـن نتیجه در تاریـخ لیگ برتر 
انگلیس محسـوب می شـود. این 
سـنگین ترین  هم چنیـن  نتیجـه 
شـکت تاریخ واتفورد محسـوب 

می شـود.
سـرخیو آگوئـرو بـا گلزنـی 

در ایـن دیدار توانسـت بـه اولین 
بازیکـن تاریـخ لیگ برتـر تبدیل 
شـود کـه در هر ۶ دیـدار ابتدایی 
خـود در ایـن رقابت هـا گلزنـی 
در  آرجانتینـی  مهاجـم  می کنـد. 
ایـن دیـدار از روی نقطـه پنالتی 
بـرای تیمـش گلزنـی کـرد. ایـن 
بازیکـن هم چنیـن یکصدمین گل 
خـود را در ورزشـگاه اتحـاد در 
لیـگ برتـر بـه ثمـر رسـاند. تنها 
تیـری آنری در هایبـوری و وین 
اولدترافـورد توانسـته  رونـی در 
بودنـد بیـش از ۱00 گل بـه ثمر 

نند. برسا
هشـت گل منچسترسیتی در 
ایـن دیـدار را ۶ بازیکن مختلف 
بـه ثمـر رسـاندند کـه ایـن نیـز 
بـرای سـومین بار در یـک دیـدار 
اسـت.  داده  رخ  برتـر  لیـگ  در 
پیش تـر سـیتی برابـر پورتمـوث 
و اسـتوک سـیتی توانسـته بود به 

ایـن رکورد برسـد.
جالب این که منچسترسـیتی 
توانسـت در عـرض ۱8 دقیقه از 
بـازی، ۵ گل بـه ثمـر رسـاند که 
زودتریـن زمان ممکـن در تاریخ 
لیـگ برتر بـرای زدن ایـن تعداد 

گل بوده اسـت.

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.

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 تخمیانه، وسایل زراعتی 
ریاست  مورد ضرورت  والیت خوست  در  خانگی  قوریه جات  احداث  پروژه  کیمیاوی  کود  و 
جنگالت تحت داوطلبی باز داخلی با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G207/98 را به 
شرکت خالد شجاع  داودزی لمیتد دارای جواز نمبر )9811-0101( به قیمت مجموعی 

مبلغ )7,500,000.00( افغانی )هفت میلیون و پنج صدهزار افغاني( اعطا نماید. 
اعتراض  می توانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست 
تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام 

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

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

دو شنبه  1 میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸11ورزشی www.etilaatroz.com

Date: 5 August 2019

Grant No.
and Title:

بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
می شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد 
سیستم آبیاری سولری میران زی )بیشه( واقع قریه میران زی )بیشه( ولسوالی باالمرغاب 
واقع   )D-20143( نمبر  جواز  دارنده  ساختمانی خوست  به  شرکت  را  بادغیس  والیت 
عادل پالزا، سرک عمومی لکن، مرکز خوست را به قیمت مجموعی )8,503,780.70( 

هشت میلیون و پنج صد و سه هزار و هفت صد و هشتاد اعشاریه هفتاد افغانی اعطا نماید.
اعتراض  می توانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست 
تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

هافبک برزیلی بایرن مونیخ به ستایش از لواندوفسکی 
پرداخت و تاکید کرد که لطف او را جبران می کند.

به نقل از اسکای اسپورت، بایرن مونیخ در هفته پنجم 
پیروزی  به  گل  چهار  با  کلن  برابر  بوندسلیگا  رقابت های 

رسید.
از  توانست  بایرن  جدید  خرید  کوتینیو  دیدار  این  در 

روی نقطه پنالتی یکی از گل های تیمش را به ثمر رساند.
لواندوفسکی  بایرن  پنالتی زن نخست  با وجود آن که 
است و او می توانست با گل کردن پنالتی هت تریک کند 
به  بازیکن برزیلی هم  این  تا پای  به کوتینیو داد  اما آن را 

گلزنی باز شود.
گفت:  و  پرداخت  لواندوفسکی  از  ستایش  به  کوتینیو 

لواندوفسکی صحنه جالبی را به وجود آورد. او پنالتی را به 
من داد هر چند که می توانست خودش آن را بزند و هت 

تریک کند. این لطف او را جبران خواهم کرد.
بازیکن  لواندوفسکی  داد:  ادامه  برزیلی  بازیکن  این 
بزرگی است. او سال هاست که می درخشد و تالش خواهم 

کرد که با پاس گل های خود لطفش را جبران کنم.

کوتینیو: لطف لواندوفسکی را جبران می کنم
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لیاقت الیق 

با سایر نهاد ها و شرکای انتخاباتی در حالی مطرح 
است که شماری از نهاد های حامی رسانه ها نیز 
از عملکرد غیرشفاف، عدم دسترسی به اطالعات 
برای پوشش  رسانه ای  برنامه ی مشخص  نبود  و 
عبدالمجیب  دارند.  شکایت  انتخابات  روز 
عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  خلوتگر، 
تا هنوز  افغانستان به اطالعات روز می گوید که 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رسانه های  کمیته ی 
با  انتخابات  روز  رسانه ای  پوشش  چگونگی  در 
نداده  انجام  هماهنگی  هیچ  رسانه ها  نمایندگان 
است. از این رو خبرنگاران ممکن سرگردان و با 
برخورد نامناسب و خشونت آمیز روبه رو شوند. به 
گفته ی آقای خلوتگر، خبرنگاران با مشکل عدم 
دسترسی به اطالعات روبه رویند و به بسیاری از 

پرسش های آنان پاسخ داده نمی شود. 
انتخابات ریاست جمهوری امسال تا پنج روز 
دیگر، قرار است در شش میزان برگزار شود. انتظار 
می رود شهروندان بتوانند در صورت موجودیت 
امنیت و شفافیت، به پای صندوق های رأی رفته و 
از میان ۱۶ نامزد، یکی را به عنوان رییس جمهور 

آینده ی شان برگزینند.

ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  تا 
است. شماری  مانده  باقی  روز  پنج  میزان،  شش 
رسانه ای  فعاالن  و  احزاب  نهادهای  ناظر،  از 
می گویند میان کمیسیون انتخابات و این نهادهای 
مربوطه هماهنگی الزم وجود ندارد. همچنین میان 
کمیشنران و کمیسیون های انتخاباتی نیز در برخی 

موارد هماهنگی و دیدگاه مشترک وجود ندارد. 
به گفته ی این  نهادها شماری از پیشنهاد های 
آنان از سوی کمیسیون انتخابات پذیرفته نشده و 
در این زمینه همکاری نشده است. این نهادها انتقاد 
دارند که حتا به پرسش های شان نیز پاسخ »روشن« 
برگزاری  ناهماهنگی ها  این  که  است  نشده  داده 

انتخابات شفاف را با پرسش مواجه می سازد.
اما ذبیح اهلل سادات، از سخن گویان کمیسیون  
مستقل انتخابات به اطالعات روز می گوید که این 
کمیسیون تا کنون برای هماهنگی و زمینه سازی 
دریغ  تالشی  هیچ  از  انتخابات  از  نظارت  برای 
انتخابات شفاف در  از برگزاری  او  نکرده است. 

روز معین آن اطمینان می دهد. 
بنابر آمار رسمی کمیسیون مستقل انتخابات، 
تا کنون به ۱۱۵ نهاد ناظر ملی و بین المللی و بیش 
از ۱0۶ هزار نفر به شمول ناظران نامزدان، جامعه ی 
کارت  و  اعتبارنامه   رسانه ها،  و  احزاب  مدنی، 

نظارت داده شده است. 
در همین حال چند روز پیش نیز، دفتر هیأت 
معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان  )یوناما(، با 
نشر اعالمیه ای از کمیسیون های انتخاباتی خواست 
با  معتبر  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  برای  که 
نامزدان، جامعه ی مدنی و سایر شرکای انتخاباتی 

همسو و همکار باشند.

نیستند:  باهم هماهنگ و همسو  تصمیم گیری ها 
به  وابستگی شان  به  نظر  کمیشنران  از  »شماری 
احزاب سیاسی و مداخالت بیرونی عمل می کنند. 
مختل  را  بی طرف  تصمیم گیری های  روند  این 

می کند.« 
اظهارات شماری از کمیشنران کمیسیون های 
میان  هماهنگی  نبود  گویای  نیز  انتخاباتی 
است.  انتخاباتی  شرکای  و  نهادها  کمیسیون ها، 
موالنا عبداهلل یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل 
سنبله(   2۶( گذشته  هفته  نشست  در  انتخابات 
در  امنیتی  ارگان های  و  محلی  مسئوالن  گزارش 
باز و بسته بودن مرکز های رأی دهی را غیرواقعی 
اعتمادی،  چمن شاه  هم  سوی  از  کرد.  اعالم 
رییس داراالنشای کمیسیون رسیدگی به شکایات 
انتخاباتی به اطالت روز گفته است که انتخابات 
پیش رو به گونه ی قابل قبول نظارت نخواهد شد. 
اما نظر کمیسیون انتخابات چیزی دیگری است. 
کمیسیون بارها گفته است که نظارت از انتخابات 

قابل قبول خواهد بود.
از  متحد،  ملل  سازمان  دفتر  خواست 
کمیسیون های انتخاباتی، در همسویی و همبستگی 

شمارش معکوس؛ 5 روز تا انتخاباتی که 
هماهنگی حلقه ی گم شده ی آن است
کم رنگ است. 

 ، طقی نا محمد
حزب  اعضای  از 
وحدت اسالمی مردم 
می گوید  افغانستان 
طرح نظارتی احزاب 
سیاسی و مستقرشدن 
از سوی  نماینده   2۱
آنان، به عنوان ناظر در 

مقر کمیسیون مستقل انتخابات نیز پذیرفته نشده 
برنامه های  »مجبوریم  گفت:  ناطقی  آقای  است. 
بپذیریم.  نظارت  قسمت  در  را  کمیسیون  خود 
نگرانی  این رو  از  نشد.  پذیرفته  ما  نظارتی  طرح 
از تقلب وجود دارد، آن  هم تقلب های بزرگ و 

سازمان یافته.« 
رد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخن گوی 
احزاب  نظارتی  پیشنهاد های  از  شماری  و  طرح 
و نهاد های ناظر انتخاباتی را می پذیرد و می گوید 
استقالل کمیسیون ایجاب می کند که مستقل عمل 
کند. او می گوید که کمیسیون با احزاب سیاسی در 
نظارت از انتخابات هماهنگ است و توافق نامه ای 

که امضا شده است، تطبیق خواهد شد. 
نگرانی از نبود همبستگی با نهادهای ناظر، 
احزاب، رسانه ها و جامعه ی مدنی در حالی مطرح 
است که گفته می شود کمیشنران و کمیسیون های 

انتخاباتی نیز باهم هماهنگ نیستند.
عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه ی مدنی 
افغانستان می گوید نگرانی بزرگ تر این است. به  
انتخاباتی  کمیسیون های  و  کمیشنران  او  گفته ی 
در  سیاسی اند،  احزاب  نمایندگان  این که  از 

آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف 
روز  اطالعات  به  )فیفا(  افغانستان  عادالنه  و 
می گوید که این خواست یوناما برای هماهنگی 
دیرهنگام است. با باور آقای رشید تا کنون میان 
دست اندرکاران انتخابات هماهنگی درستی وجود 

ندارد. 
نعیم ایوب زاده، رییس بنیاد انتخابات شفاف 
می گوید  روز  اطالعات  به  نیز  افغانستان)تیفا( 
برای  که  نمی خواهد  عمدا  جهانی  جامعه ی  که 
نظارت  و  هماهنگی  شفاف،  انتخابات  برگزاری 
درست انجام شود؛ از این رو در این دور انتخابات 
ریاست جمهوری شماری از نهاد های ناظر داخلی 
بین المللی  نهاد های  و  جهانی  جامعه ی  از سوی 
حمایت مالی نشد و این نهاد ها با کمبود بودجه 

روبه رویند. 
بنابر اظهارات نهاد های ناظر انتخاباتی، تا کنون 
برنامه های کمیسیون های مستقل انتخاباتی با سایر 
نهاد ها و شرکای انتخاباتی نیز ناهماهنگ است. آقای 
رشید در این مورد گفت که برخالف دوره های 
کمیسیون های  هماهنگی  نشست های  قبلی، 
انتخاباتی و نهاد های ناظر، در هفته های پیش از 
برگزاری انتخابات وجود ندارد. آنچه که به گفته ی 
او باعث شده است که از چگونگی نظارت شفاف 
و عادالنه در جریان عملیات  های انتخاباتی نگران 
باشند. این نهادها می گویند از این نگرانند ناظرانی 
که از سوی نهادها ثبت شده و اعتبارنامه گرفته اند، 
داشته  حضور  صحنه  در  واقعا  و  نباشند  خیالی 

باشند.
مدنی  نهادهای  و  احزاب  حال  درهمین 
نیز می گویند هماهنگی ها بر سر انتخابات بسیار 


