
کمیسیون را وادار به 
 عملکرد فراقانونی نکنید

برای  احزاب  از  شماری  تالش 
بر  بیومتریک نشده  آرای  قبوالندن 
کمیسیون انتخابات خالف قانون، خالف 
برای  است.  جنجال آفرین  و  طرزالعمل 
انتخابات  چهارمین  در  شفافیت  تأمین 
بیومتریک  دستگاه  از  ریاست جمهوری 
انتخابات  شفافیت  که  شد  استفاده 
وابسته به آن است. این تصمیمی است 
طرف ها  تمام  میان  آن  روی  قبال  که 
یک  به عنوان  و  گرفته  صورت  توافق 
طرزالعمل شناخته شده است. اتفاقا یکی 
انتخابات  چهارمین  مهم  تفاوت های  از 
قبلی،  دوره های  با  ریاست جمهوری 
استفاده ی سراسری از دستگاه بیومتریک 
است. نهادهای ناظر گفته اند که در روز 
انتخابات دست کم در 98 درصد مراکز 
استفاده  بیومتریک  دستگاه  از  رای دهی 
شده است. از این جهت اعتباربخشیدن 
خالف  بیومتریک نشده  آرای  به 
کار  این  طرفی  از  است.  طرزالعمل 
جنجال آفرین نیز است. نامزدان انتخابات 
پیوسته یک روز پس از انتخابات اعالم 
است.  انتخابات  این  پیروز  که  کرده اند 
و  همگرایی«  و  »تبات  تیم  دو  بیش تر 
پیروزی  اعالم  پیش آهنگ  »ولت ساز« 

زودهنگام است. جناح بندی سیاسی...

که  هستند  مدعی  اطالعاتی  منابع  برخی  و  کارشناسان 
از  فارغ  آغاز خواهد شد.  مجددا  افغانستان  مذاکرات صلح 
این که مذاکرات صلح چه زمانی از سر گرفته می شود، همه ی 
رویکرد  این  به  افغانستان  منازعه ی  در  درگیر  طرف های 
مشترک رسیده اند که جنگ افغانستان راه حل نظامی ندارد و 
برای پایان دادن به آن باید به راه حل های سیاسی فکر کرد. 
قطعی شدن راه حل سیاسی جنگ افغانستان برای طرف های 
می کند.  تضمین  را  صلح  مذاکرات  سرگیری  از  درگیر، 
متوقف کردن  از  متحده پس  ایاالت  که  معتقدند  کارشناسان 
به دنبال  ترمپ،  دونالد  دستور  به  طالبان  با  صلح  مذاکرات 
دست آویز و بهانه ای است که با توسل به آن مذاکرات صلح 

با طالبان را از سر بگیرد.
ایاالت  دیپلمات های  فشرده ی  مذاکرات  ماه  یازده 
امضای  آستانه ی  تا  اگرچه  طالبان  نمایندگان  و  متحده 
توافق نامه ی صلح به پیش رفته بود، اما در عمل این توافق 
به لحاظ تضمین منافع طرف های درگیر و پایان خشونت و 
به دلیل عدم مشارکت دولت  افغانستان می لنگید.  جنگ در 
می شد،  حاصل  پایان  در  که  آنچه  مذاکرات،  در  افغانستان 

صرفا آتش بس و توافق صلح میان طالبان و...

ایاالت متحده به طور قابل درکی از »طوالنی ترین« جنگ 
امریکا  نه مردم  ترمپ و  نه دولت  خود خسته شده است. 
اکنون سوال  ندارند.  افغانستان  در  ماندن  برای  تمایلی  هیچ 
یا  می کند  ترک  را  افغانستان  متحده  ایاالت  که  نیست  این 
خیر، بلکه این است که چه موقع و چگونه. مذاکرات صلح 
ایاالت متحده با طالبان )که فعال متوقف شده و احتماال از 
سر گرفته می شود( پس از 18 سال جنگ با این گروه نیاز 
به یک توضیح دارد و این توضیح باید فراتر از خستگی از 

جنگ و ناتوانی در پیروزی نظامی می باشد.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان که در گفت وگوهای 
صلح با طالبان به ایاالت متحده کمک کرده است، روایتی 
در سفرهای عمران  است.  کرده  ارائه  این خصوص  در  را 
خان به ایاالت متحده -اولی برای مالقات با ترمپ و دومی 
برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد- یکی 
با طالبان بود. در این  از موضوعات بحث، مذاکرات صلح 
زمینه از خان به ویژه در اندیشکده هایی که او حضور یافت، 

در مورد رابطه پاکستان، تروریسم و طالبان پرسیده شد.
آنچه خان می گوید

تروریسم و طالبان موضوعی است که...

بامیان، والیت فقیر مرکزی به لحاظ برپایی جشنواره های 
فرهنگی و هنری در یک دهه و نیم اخیر یک سر و گردن 
از دیگر والیت های اسم و رسم دار کشور بلندتر بوده است. 
برگزاری  ابریشم،  راه  فرهنگی  جشنواره ی  دور  ده  برپایی 
دور  سه  راه اندازی  و  بودا  با  شبی  برنامه ی  دور  هفت 
جشنواره ی هنری فرهنگی دمبوره و گل کچالو، بامیان را در 
برگزاری  است.  داده  قرار  فرهنگی رسانه ها  صدر خبرهای 
نیز  مخالفانی  مردم،  گرم  استقبال  با  همزمان  برنامه ها  این 
داشته است، به ویژه برگزاری جشنواره ی دمبوره و مخالفت 
جدی برخی روحانیان و نمایندگان مراجع تقلید؛ مخالفتی که 

حاال به مقاطعه با والی بامیان انجامیده است. 
این مخالفت ها از کجا می آید؟ آیا جنگ مال و مطرب 
است یا عوامل سیاسی دارد؟ اعالم مقاطعه به معنای چیست 
بامیان  محلی  اداره ی  و  مردم  روابط  روی  تأثیری  چه  و 

خواهد گذاشت؟
اعالم مقاطعه

گروهی روحانیان بامیان به اسم...

جبران خطاها در فصل دوم صلح روایت ناقص عمران خان درباره طالبان از مخالفت تا مقاطعه؛ 
چرا جشنواره  ی دمبوره ی بامیان 

حساسیت برانگیز شده است؟

روایت  از  پرده  نوشته  این  در  می خواهم 
دهشتناکی بردارم که شاید با آن هیچ گاه روبه رو 
گرمای  وسط  در  درست  که  داغی  باشید؛  نشده 
تابستان و در روز دهم اسد سال 1398 قلب مادر 

و پدر فرزند سیزده ساله را تا ابد آتش زد. 
پدر با چشمانی اشک بار به دادستان می گوید: 
»بارها به او گفتم که مواظب باش و زود به خانه 

برگرد و او...

در آرزوی عدالت؛ 
روایت پدری که »امید«ش 

قربانی آدم ربایی شد

اسپنتا،  دادفر  رنگین  داکتر  روز:  اطالعات 
کشور  پیشین  رییس جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
می گوید روند صلحی را که ایاالت متحده ی امریکا 
نه، بلکه  افغانستان  در پیش دارد، متعلق به مردم 

معامله بر سرنوشت آنان است.
آقای اسپنتا که دیروز )جمعه، 26 میزان( در 
می کرد،  صحبت  هرات  امنیتی  نشست  هشتمین 
روند  نیست،  ما  روند  کنونی  صلح  »روند  گفت: 

میان امریکا و پاکستان است و...

اسپنتا: 
روند صلح امریکا و طالبان، 

معامله بر سرنوشت مردم 
افغانستان است
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سال هشـتم  شماره ۱۸2۸

فن دایک: 
بازی با یونایتد مهم ترین 

بازی فصل نیست
هالندی  ستاره  دایک،  فن  ویرژیل 
دیدار  درباره  لیورپول،  باشگاه 

حساس این تیم...

همه ال کالسیکوهای به 
تعویق افتاده و نتایج آنها

بارسلونا در ال کالسیکوهای معوقه 
نسبت به رئال مادرید برتری داشته 

است...

تظاهرات و اعتراض های 
ضد دولتی در لبنان

تظاهرکننده  هزاران  روز:  اطالعات 
چند  و  لبنان  پایتخت  بیروت،  در 

شهر دیگر این کشور...

به  موفق  ونزویال  روز:  اطالعات 
بشر  حقوق  شورای  در  عضویت 

سازمان ملل متحد شده است...

ونزویال عضو شورای 
حقوق بشر 

سازمان ملل شد
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تلفات انفجار در مسجدی در ننگرهار 
به 62 کشته و 36 زخمی رسید



www.etilaatroz.com شنبه  ۲7 میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۲۸ خبرهای داخلی

شش غیرنظامی در یک انفجار ماین کنار جاده ای در هرات کشته شدند
ــد کــه در نتیجــه ی انفجــار یــک  ــی در والیــت هــرات می گوین ــع محل اطالعــات روز: مناب
مایــن کنــار جــاده ای در مربوطــات ولســوالی »زاول« ایــن والیــت دســت کم شــش غیرنظامــی 

ــج غیرنظامــی دیگــر زخمــی شــده اند. کشــته و پن
ــن  ــه ای ــت ک ــات روز گف ــه اطالع ــه روزنام ــرات ب ــی ه ــخن گوی وال ــاد، س ــی فره جیالن
ــر  ــزان( هنگامــی رخ داده اســت کــه یــک عــراده موت ــل )پنج شــنبه، 25 می ــداد دو شــب قب روی
ــورد  ــاده ای برخ ــار ج ــن کن ــا مای ــوالی زاول ب ــگال« ولس ــتای »چن ــان در روس ــل غیرنظامی حام

ــد. ــان می باش ــرل طالب ــت کنت ــتاهای تح ــگال« از روس ــتای »چن ــت. روس ــرده اس ک
آقــای فرهــاد گفــت کــه سرنشــینان ایــن موتــر به ســوی یــک مراســم عروســی در حرکــت 
ــن  ــدگان ای ــامل کشته ش ــودک ش ــار ک ــک زن و چه ــرد، ی ــک م ــه ی او، ی ــه گفت ــد. ب بوده ان

ــد. رویدادن
ســخن گوی والــی هــرات افــزود کــه ایــن مایــن از ســوی گــروه طالبــان کارگــذاری شــده 

بــوده اســت. گــروه طالبــان امــا تــا کنــون در ایــن بــاره چیــزی نگفتــه اســت. 

اطالعـات روز: دفتـر مطبوعاتـی والـی 
ننگرهـار اعـالم کرده اسـت که دـر نتیجه ی 
منطقـه ی  دـر  مسـجد  یـک  دـر  انفجـار 
مینـه«  »هسـکه  ولسـوالی  »جودـره«ی 
 ۳۶ و  کشـته  غیرنظامـی   ۶2 والیـت  ایـن 

شـده اند. زخمـی  دیگـر  غیرنظامـی 
پولیـس  سـخن گوی  اتـل،  مبـارز 
ننگرهـار بـه روزنامـه اطالعـات روز گفته بود 
کـه این انفجـار حوالی سـاعت ۱:۳۰ دقیقه ی 

بعدازظهـر دیـروز )جمعـه، 2۶ میـزان( هنگام 
ادـای نمـاز جمعـه رخ دادـه اسـت. نوعیـت 
انفجـار هنـوز مشـخص نشـده، اما آقـای اتل 
گفـت  روز  اطالعـات  روزنامـه  بـه  پیش تـر 
کـه ایـن افـراد دـر نتیجـه ی اصابـت یـک 
فیـر مرمـی راکـت بـه یـک مسـجد کشـته 
گفتـه ی سـخن گوی  بـه   زخمـی شـده اند.  و 
انفجار  این  نتیجـه ی  دـر  ننگرهـار  پولیـس 

است. فروریخته  نیز  مسجد  سقف 

اتـل تأکیـد کـرد کـه ایـن آمـار ابتدایی 
اسـت. او دـر عیـن حـال گفـت کـه زخمیان 
رویدـاد بـرای درمـان بـه شـفاخانه ها منتقـل 

شـده اند.
فـرد یـا گروهی تـا کنون مسـئولیت این 

رویدـاد را به عهده نگرفته اسـت.
دـر همیـن حـال شـاه محمود میاخیـل، 
و  نظامـی  شـفاخانه های  بـه  ننگرهـار  والـی 
غیرنظامـی دـر ننگرهـار هدایـت داده اسـت 

کـه بـرای درمـان زخمیـان رویدـاد به گونه ی 
کنند. اقدـام  عاجـل 

کشـور  شـرق  دـر  ننگرهـار  والیـت 
گـروه  خاسـتگاه  و  ناامـن  والیت هـای  از 
مـی رود.  به شـمار  افغانسـتان  دـر  داعـش 
گروه هـای طالبـان و داعـش دـر شـماری از 
شـهر  به شـمول  والیـت  ایـن  ولسـوالی های 
گسـترده ی  فعالیـت  آن  مرکـز  جالل آبـاد، 

دارنـد. تروریسـتی 

تلفات انفجار در مسجدی در ننگرهار به ۶۲ کشته و ۳۶ زخمی رسید
کـه  اسـت  به  صورتـی  تیـم  دـو  ایـن 
پایـان  معنـای  بـه  هرکدـام،  پیـروزی 
یـا  مقابـل  جنـاح  سیاسـی  حیـات 
آن  شـدید  سیاسـی  انـزوای  دسـت کم 
اسـت. بـه همین دلیـل هر نـوع مداخله 
دـر کار کمیسـیون و عملکـرد فراقانونی 
زمینـه و دامنـه ی جنجال هـا را بیش تـر 

 . می کنـد
قبال نیز هرازگاهـی صداهای برای 
اعتباربخشـیدن به آرای بیومتریک نشـده 
نمونـه  به عنـوان  اسـت.  شـده  شـنیده 
رییـس مجلـس  فضل هادـی مسـلمیار، 
سـنا و از متحدان انتخاباتی محمداشرف  
غنـی دـر نشسـت عمومی مجلس سـنا 
ارای  بخواهـد  کمیسـیون  اگـر  گفـت 
سـاقط  اعتبـار  از  را  بیومتریک نشـده 
کمیسـیون  سـر  بـر  زور  بـا  او  کنـد، 
بخشـید.  خواهـد  اعتبـار  آرا  ایـن  بـه 
نگرانی هـا از مداخلـه و سرنوشـت آرای 
بیومتریک نشـده زیـاد اسـت. هفته پیش 
رحمـت اهلل نبیـل، از نامزدـان انتخابـات 
نامزدـان  شـورای  خبـری  نشسـت  دـر 
گفـت، تیـم حاکـم )دولت سـاز( در صدد 
اعتباربخشـیدن به آرای بیومتریک نشـده 
بـا اسـتفاده از حکـم دادـگاه اسـت. اما 
اسـت  کردـه  اعـالم  بارهـا  کمیسـیون 
کـه آرای بیومتریک نشـده اعتبـار ندارد. 
انتظـار مردم از کمیسـیون همین اسـت 
کـه نبایـد تسـلیم فشـارها شـود. بدـون 
شـک دـر شـرایطی کـه حساسـیت های 
سیاسـی زیـاد اسـت، تنها عمـل و رجوع 
انتخابـات  اسـت.  حـل  راه  قانـون  بـه 
انتخاباتـی  هـر  مثـل  میـزان  ششـم 
بـود.  همـراه  چالش هایـی  بـا  دیگـری 
فهرسـت  دـر  مشـکالت  جملـه  از 
رای دهنده هـا. امـا بـه گواهـی نهادهای 
ناظر مشـکالت بـه اندازه ای بـزرگ نبود 
کـه تمام رونـد انتخابات را سـبوتاژ کند. 
متأسـفانه بسیاری از شـهروندان به دلیل 
مدیریـت ضعیـف کمیسـیون انتخابات از 
حـق رای شـان محـروم شـدند. اعضای 
ایـن  دـر  بایـد  انتخابـات  کمیسـیون 
زمینـه بـه مردـم پاسـخ دهنـد. امـا بـه 
سـازوکار  نادیده گرفتـن  بهانـه،  ایـن 
بیومتریک کار درسـتی نیسـت و این کار 
زمینـه ی مداخله نهادهـا و نامزدان را در 
فعالیت هـای کمیسـیون فراهـم می کند. 
تعییـن  و  نهـی  و  امـر  نـوع  هـر 
تکلیـف در کار کمیسـیون اسـتقالل این 
نهـاد را زیـر سـوال می بـرد. کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات به عنـوان یـک نهـاد 
تطبیـق  و  پالیسی سـازی  دـر  مسـتقل 
آن اسـتقالل دارد. به یاد داشـته باشـیم 
کـه اگـر هـر کـس و نهادـی بخواهـد 
اسـتقالل کمیسـیون را نادیدـه بگیـرد، 
رونـد انتخابـات را زیـر سـوال می بـرد. 
بـرای  احـزاب  یـا  نامزدـان  هـم  اگـر 
شـفافیت نتیجـه ی انتخابـات توصیـه ای 
به عنـوان  آن  را  اسـت  بهتـر  دـارد، 
مشـورت با نهادهـای انتخاباتی در میان 
کمیسـیون های  از  این کـه  نـه  بگـذارد، 
داشـته  انتظـار  و  بخواهـد  انتخاباتـی 
باشـد کـه دسـت بـه اقدـام فراقانونـی 
بزنـد. خطر این کار بسـیار بزرگ اسـت؛ 
آرای  تفکیـک  زمینـه ی  کار  ایـن  زیـرا 
سـیاه از سـفید را دشـوار می کنـد و اگـر 
کمیسـیون نتوانـد آرای سـیاه از سـفید 
را دـر یـک میکانیـزم روشـن و قانونـی 
جدـا کنـد، کسـی نتیجـه ی انتخابـات را 
نخواهـد پذیرفـت. قبـال هـم گفته شـد 
کـه جناح بندـی سیاسـی تیم هـای تحت 
به  صورتـی  پیشـتاز  نامـزد  دـو  رهبـری 
اسـت کـه پیـروزی هرکدـام، بـه معنای 
پایـان حیـات سیاسـی جنـاح مقابـل یـا 
آن  شـدید  سیاسـی  انـزوای  دسـت کم 
دـر  متأسـفانه  دیگـر،  سـوی  از  اسـت. 
شکسـت  پذیـرش  فرهنـگ  افغانسـتان 
دـر رقابـت دموکراتیـک دـر ذهنیـت و 
رفتـار سیاسـت مداران مـا نهادینه نشـده 
بـا  مـا  سیاسـت مداران  معمـوال  اسـت. 
منطـق بـازی برد-برد بـه امـر انتخابات 
می نگرنـد و ظرفیت پذیرش شکسـت را 

دـر خـود ایجـاد نکرده انـد.

اطالعـات روز: روالنـد کوبیـا، 
بـرای  اروپـا  اتحادیـه  نماینـده 
بـرای  کـه  می گویـد  افغانسـتان 
نیـاز  خشـونت ها،  بـه  دادن  پایـان 
اسـت تـا آتش بـس میـان حکومت 
افغانسـتان و گـروه طالبـان اعـالم 
ایـاالت  میـان  صلـح  مذاکـرات  و 
متحـده ی امریـکا و گـروه طالبان از 

سـر گرفتـه شـود.
آقـای کوبیا که دیـروز )جمعه، 
نشسـت  هشـتمین  در  میـزان(   2۶
می کـرد،  صحبـت  هـرات  امنیتـی 
و  امریـکا  مذاکـرات  کـه  گفـت 

طالبـان تـا زمانـی بایـد ادامـه یابـد 
کـه بـه نتیجـه برسـد. او افـزود که 
اتحادیـه ی اروپـا خواسـتار آتش بس 
اسـت تا مذاکـرات به نتیجه برسـد. 
او در عیـن حـال گفتـه اسـت کـه 
اتحادیـه اروپـا بـرای آتش بـس در 

می کنـد. دادخواهـی  افغانسـتان 
نماینـده  اتحادیـه اروپـا بـرای 
افغانسـتان در بخشـی از سـخنانش 
گفت کـه رونـد گفت وگوهای صلح 
باید شفاف سـازی و دسـت آوردهای 
از  افغانسـتان  مـردم  سـاله ی   ۱8
جوانـان  اقلیت هـا،  حقـوق  جملـه 

و زنـان در ایـن رونـد حفـظ شـود. 
کوبیـا گفـت: »حکومت افغانسـتان 
شـامل  صلـح  مذاکـرات  در  بایـد 
نقـش  بین المللـی  جامعـه  باشـد. 
ایـن  کمک کننـده ی  و  حامـی 
بایـد  می کنـد.  ایفـا  را  مذاکـرات 
مالکیـت  تحـت  صلـح  همیشـه 
اروپـا  اتحادیـه  باشـد.  افغانسـتان 
و  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  از 
حمایـت  افغان هـا  مالکیـت  تحـت 
اتحادیـه  نماینـده ی  می کنـد.« 
اروپـا بـرای افغانسـتان در حالـی به 
ازسـرگیری مذاکـرات میـان امریکا 

و طالبـان تأکیـد می کند کـه دونالد 
امریـکا  رییس جمهـوری  ترمـپ، 
کـرد  اعـالم  سـنبله  شـانزدهم  در 
کـه مذاکـره بـا طالبـان را به دلیـل 
کشته شـدن ۱2 نفـر از جملـه یـک 
سـرباز امریکایـی در یـک حملـه ی 
کـرده  متوقـف  کابـل،  در  طالبـان 

اسـت.
از سـویی هـم دیـروز )جمعـه( 
رنگیـن دادفر اسـپنتا، مشـاور امنیت 
پیشـین  رییس جمهـوری  ملـی 
کشـور در ایـن نشسـت گفـت روند 
متحـده ی  ایـاالت  کـه  را  صلحـی 

امریـکا در پیـش دارد، متعلـق بـه 
مـردم افغانسـتان نـه، بلکـه معامله 

بـر سرنوشـت آنـان اسـت.
»رونـد  گفـت:  اسـپنتا  آقـای 
صلـح کنونی رونـد ما نیسـت، روند 
میـان امریـکا و پاکسـتان اسـت و 
معاملـه بـر سرنوشـت ما اسـت و ما 

نداریم.« خبـر 
حکومـت  رهبـران  اسـپنتا 
افغانسـتان را نیـز بـه بی خبـری از 
رونـد صلـح کنونـی متهـم کـرده، 
گفـت کـه ایـن رهبـران بـه مـردم 

می گوینـد. دروغ  افغانسـتان 

اتحادیه اروپا خواستار از سرگیری گفت وگوهای صلح افغانستان شد

اطالعـات روز: دفتـر شـورای امنیـت ملـی 
کشـور در واکنـش بـه گـزارش هیـأت معاونـت 
سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا( در 
مـاه  نُـه  در جریـان  غیرنظامیـان  تلفـات  مـورد 
گذشـته ی سـال جـاری میـالدی، گفتـه اسـت 
کـه گـروه طالبان بـه زندگـی غیرنظامیـان توجه 
نـدارد و کـودکان بی گنـاه را عمـدا هـدف قـرار 

می دهـد.
در اعالمیـه ی دفتـر شـورای امنیـت ملـی 
تروریسـتان  کـه  اسـت  شـده  گفتـه  همچنـان 
)گـروه طالبـان( از سـال 2۰۱7 میـالدی تا کنون 
ده هـا بـاب مکتـب را از بیـن بـرده و همچنـان 

آمـوزگار، دانش آمـوز و کارکنـان  از 48۰  بیـش 
کشـته اند. را  معـارف 

بـه نقـل از اعالمیـه، در حالـی کـه طالبـان 
حمـالت مسلسـل در برابـر اهـداف غیرنظامـی 
افغانسـتان گام هـای  انجـام می دهـد، حکومـت 
اسـتواری را به منظـور حفاظـت از مـردم، کاهش 
و  درگیری هـا  جریـان  در  غیرنظامیـان  تلفـات 
ارایـه ی کمک هـا بـه بازمانـدگان غیرنظامـی و 

مـی دارد. بـر  بی جاشـدگان 
هیـأت معاونت سـازمان ملل متحـد )یوناما( 
نشـر  بـا  میـزان(   25 )پنج شـنبه،  پیـش  روز  دو 
گزارشـی در مورد تلفـات غیرنظامیـان در جریان 

درگیری هـا در افغانسـتان گفتـه اسـت کـه در ۹ 
مـاه اول سـال جـاری میـالدی )2۰۱۹( دو هزار 
و 5۶۳ غیرنظامـی در افغانسـتان کشـته شـده اند. 
در گـزارش یونامـا همچنـان آمـده اسـت کـه در 
ایـن مـدت پنـج هـزار و ۶7۶ غیرنظامـی دیگـر 

نیـز زخمـی شـده اند.
یونامـا بـا ابـراز نگرانـی از باالبـودن تلفات 
غیرنظامیـان در ۹ مـاه گذشـته ی سـال جـاری 
میـالدی و بـا اشـاره بـه کشـته و زخمـی شـدن 
هشـت هـزار و 2۳۹ نفـر گفتـه اسـت کـه تلفات 
غیرنظامیان به باالترین سـطح آن رسـیده اسـت.

تلفـات  میـزان  گـزارش  ایـن  براسـاس 

غیرنظامیـان در ۹ مـاه گذشـته در مقایسـه بـه 
مدت مشـابه در سال گذشـته ی میالدی )2۰۱8( 

می دهـد. نشـان  را  افزایـش  درصـد   42
جنـگ  طرف هـای  از  یونامـا  گـزارش  در 
بـه  کـه  اسـت  شـده  خواسـته  افغانسـتان 
مکلفیت شـان در مـورد حفاظـت از غیرنظامیـان 
در مطابقـت به قانـون بشردوسـتانه ی بین المللی 

باشـند. متعهـد 
ایـن  نشـر  بـه  واکنـش  در  طالبـان  گـروه 
گـزارش گفتـه اسـت کـه یونامـا تحـت فشـار 
امریکایـی هـا اسـت و در ایـن گـزارش تـالش 
شـده اسـت که بـه امریکایی ها برائت داده شـود.

در سه سال گذشته ۴۸۰ آموزگار و دانش آموز از سوی تروریستان کشته شده اند

را  پاکسـتان  اهـداف  بیش تـر  امـا  جهادی شـان اند،  سیاسـت های 
می کننـد. عملـی 

جنـگ  اساسـی  و  عمـده  علـت  کـه  افـزود  اسـپنتا  آقـای 
افغانسـتان، مداخلـه پاکسـتان در امـور داخلی افغانسـتان اسـت. به 
گفتـه ی او، پاکسـتان عمال به تروریسـتان پایـگاه و پناهگاه فراهم 
کـرده اسـت. او گفـت: »جنـگ پاکسـتان سـال ها پیـش از آن کـه 
حتـا یـک سـرباز ناتـو در افغانسـتان حضـور داشـته باشـد، علیـه 
مـا آغاز شـد. حضـور قـوای خارجـی در افغانسـتان بهانـه ای برای 
ایـن جنـگ خونیـن و کثیـف اسـت و ایـن بهانـه بـه جنگ جویـان 

انگیـزه ی اعتقـادی و دینـی می دهـد.«
بـه باور اسـپنتا، جنگ در افغانسـتان جهاد نیسـت و از تعبیر و 
تفسـیر جهـاد بـرای روپـوش گذاشـتن به یـک قتل عام گسـترده و 
حاکم سـاختن خردخفتگـی و دموکراسی سـتیزی اسـتفاده می شـود. 
اسـپنتا گفـت: »از دیـن و دیـن اسـالم در ایـن جنـگ بدون شـک 

اسـتفاده ی ابرازی می شـود.«
در  عیـن حـال  در  افغانسـتان  پیشـین حکومـت  مقـام  ایـن 
جـاری  جنـگ  در  کـه  گفـت  هـرات  امنیتـی  نشسـت  هشـتمین 
افغانسـتان، نیروهـای امنیتـی و دفاعی این کشـور تـالش می کنند 
که از قانون اساسـی، اسـتقالل و تمامیت ارضی کشـور دفاع کنند. 
بـه گفتـه ی او، نیروهـای امنیتـی و دفاعـی این کار را در شـرایطی 
انجـام می دهنـد کـه نخبگان سیاسـی افغـان از قانون اساسـی و از 

آزادی هـای مطبـوع در آن هیـچ چیـزی را نافـذ نگذاشـته اند.
گفتنـی اسـت کـه هشـتمین نشسـت امنیتـی هـرات دیـروز 
)جمعـه( در شـهر هـرات آغـاز شـده و بـرای دو روز ادامـه خواهـد 
به شـمول  نفـر  از صـد  بیـش  امنیتـی،  نشسـت  ایـن  در  داشـت. 
بیسـت کشـور شـرکت  بـه  نزدیـک  دیپلمات هـای  و  نماینـدگان 

کرده انـد.

اطالعـات روز: داکتـر رنگیـن دادفـر اسـپنتا، مشـاور امنیـت 
ملـی رییس جمهـوری پیشـین کشـور می گویـد روند صلحـی را که 
ایـاالت متحـده ی امریکا در پیـش دارد، متعلق به مردم افغانسـتان 

نـه، بلکـه معاملـه بر سرنوشـت آنان اسـت.
آقـای اسـپنتا کـه دیـروز )جمعـه، 2۶ میـزان( در هشـتمین 
امنیتـی هـرات صحبـت می کـرد، گفـت: »رونـد صلـح  نشسـت 
کنونـی رونـد مـا نیسـت، رونـد میـان امریـکا و پاکسـتان اسـت و 

معاملـه بـر سرنوشـت مـا اسـت و مـا خبـر نداریـم.«
بی خبـری  بـه  نیـز  را  افغانسـتان  حکومـت  رهبـران  اسـپنتا 
از رونـد صلـح کنونـی متهـم کـرده، گفـت کـه ایـن رهبـران بـه 
در  کـه  گفـت  همچنـان  او  می گوینـد.  دروغ  افغانسـتان  مـردم 
گفت وگوهـای کنونـی صلـح عمـال بـه قـدرت سیاسـی طالبـان 
مشـروعیت داده شـده و از نظـر حقـوق بین المللی مشـروعیت دادن 
بـه قـدرت سیاسـی طالبـان بـه معنـای ادامـه ی حقوقـی امـارت 
افغانسـتان  متحـدان  او،  گفتـه ی  بـه  اسـت.  افغانسـتان  اسـالمی 

پذیرفته انـد. را  اسـالمی  امـارت  حقوقـی  ادامـه ی 
ایـن مقـام پیشـین حکومـت افغانسـتان گفـت که رونـد صلح 
در تمـام ابعـاد آن بایـد بـا مالکیت افغان هـا و زیر رهبـری افغان ها 
بـه پیـش بـرده شـود. بـه گفتـه ی آقـای اسـپنتا، در هـر گونـه 
صلحـی، بایـد عـدم حضـور تروریسـتان خارجـی داعـش و القاعده 

در قلمـرو جمهـوری اسـالمی افغانسـتان ضمانـت شـود. 
اسـپنتا در ادامـه گفـت کـه نیروهـای خارجی براسـاس توافق 
دوجانبـه میـان کابـل و واشـنگتن در افغانسـتان حضـور دارنـد و 
هـر گونـه توافقـی در مـورد خـروج ایـن نیروهـای بایـد بـا دولـت 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان صـورت بگیـرد نـه بـا فرد یـا گروه 
دیگـری. او تأکیـد کـرد کـه دولـت و مـردم افغانسـتان بایـد در 

گفت وگوهـای صلـح حضـور فعـال داشـته باشـند.

ایـن  در  والـی هـرات  در همیـن حـال عبدالقیـوم رحیمـی، 
نشسـت گفـت که مردم افغانسـتان چهل سـال اسـت کـه با جنگ 
درگیرنـد. جنگـی کـه به گفتـه ی والی هـرات نتیجـه اش هنوز هم 
معلـوم نیسـت. آقـای رحیمی بـه پایان جنـگ و رسـیدن منطقه به 
صلـح تأکیـد کرد و گفـت که صلـح از پایتخت کشـورهای خارجی 

نـه، بلکـه از ولسـوالی های افغانسـتان شـروع شـده می تواند. 
بـه بـاور والی هـرات، دخیل شـدن کشـورهای دیگـر در روند 
صلـح افغانسـتان همواره به کشـمکش و امتیازطلبـی انجامیده و از 

مـردم افغانسـتان قربانی گرفته اسـت.
و  اسـتخباراتی  بلکـه  نـه،  افغانسـتان جهـاد  »جنـگ 

اسـت« نیابتـی 
از سـویی هـم داکتـر رنگیـن دادفـر اسـپنتا، مشـاور امنیـت 
ملـی رییس جمهـوری پیشـین کشـور می گویـد کـه جنـگ کنونی 
افغانسـتان جهـاد نه، بلکـه جنگ اسـتخباراتی و نیابتی کشـورهای 

خارجـی اسـت کـه از مـردم افغانسـتان قربانـی می گیـرد.
آقـای اسـپنتا جنـگ کنونـی افغانسـتان را »کثیـف« توصیف 
کـرد. اسـپنتا گفـت که روسـیه با امریـکا، امریکا با چین، عربسـتان 
بـا ایـران، امریـکا بـا ایـران، و پاکسـتان بـا هنـد همـه در جنـگ 
قربانـی  ایـن جنـگ  در  افغانسـتان  مـردم  و  درگیر نـد  افغانسـتان 
جنـگ  ایـن  در  پیـروزی  امـکان  کـه  کـرد  تأکیـد  او  می دهنـد. 

»کثیـف« نیـز وجود نـدارد.
مشـاور امنیـت ملـی رییس جمهـوری پیشـین در بخشـی از 
سـخنانش بـا اشـاره ی مسـتقیم بـه پاکسـتان گفت که این کشـور 

هنـوز هـم در پی عمـق اسـتراتژیک در افغانسـتان اسـت.
داعـش  و  القاعـده  تروریسـتی  گروه هـای  او،  گفتـه ی  بـه 
و یـا گروهـی کـه به نـام داعـش نام گـذاری شـده و در واقـع بـا 
داعـش شـرق میانـه کم تـر رابطـه دارنـد، ظاهـرا در پـی پیشـبرد 

اسپنتا: 
روند صلح امریکا و طالبان، معامله بر سرنوشت مردم افغانستان است
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ــه ی سیاســی  ــن عقب ــا این کــه ای همــراه اســت، ام
ــد.  ــی ندارن ــا دارد، از آن اطالع ــه در کج ریش

ــان  ــان بامی ــوی، از روحانی ــکندر عل ــید اس س
معتقــد  نیــز  فیــاض  آیــت اهلل  دفتــر  عضــو  و 
ــند  ــرادی باش ــان اف ــن در بین ش ــه ممک ــت ک اس
کــه غرض هــای شــخصی یــا حزبــی داشــته 
کل  در  کــه  می گویــد  علــوی  آقــای  باشــند. 
دینــی  بلکــه  نــه،  سیاســی  موضع گیری شــان، 
ــان  ــه بامی ــت ک ــن اس ــأله ای ــل مس ــت: »اص اس
مرکــز قــدرت و مرکــز مذهبــی و فرهنگــی و فکری 
تشــیع و مناطــق مرکــزی اســت. وقتــی در این جــا 
فرهنــگ تشــیع تخریــب می شــود، فرهنــگ تمــام 
ــر  ــت تأثی ــین تح ــق شیعه نش ــات و مناط هزاره ج

می گیــرد.« قــرار 
ــت  ــد اســت آنچــه مخالف ــی معتق ــن روحان ای
او  بــه قــول  برانگیختــه،  را  بامیــان  روحانیــان 
ســبب  کــه  اســت  »حواشــی«  و  »منکــرات« 
»اختــالط« و »تحریــک« زنــان و مــردان می شــود.
»ایــن مراســم در ســطح بامیــان برگــزار 
می شــود و آن هــم مختلــط بــا زن و مــرد و جــوان. 
حواشــی هــم دارد. تحریک آمیــز اســت. مخصوصــا 
اختــالط جوانــان، یعنــی رودررونشســتن و خوانــدن 
و دمبــوره زدن دختــران و پســران. چنیــن چیــزی در 
مرکــز فکــری و فرهنگــی تشــیع صحیــح نیســت. 
ــه نشــانه ی ایــن اســت کــه همــه تشــیع و  ایــن ب
ــم  ــوره بزنی ــد دمب ــه بای ــه و هم ــا آن را پذیرفت علم
ــت  ــن جه ــم. از ای ــوش بدهی ــوره گ ــه دمب و هم

حساســیت برانگیز اســت.«
ــد  ــی، اســتاد دانشــگاه معتق ــم اخالق عبدالرحی
اســت کــه شــکل و شــمایل اعالمیــه ی منتشــره ی 
اخیــر برخــی روحانیــان و نماینــدگان مراجــع تقلیــد 
در بامیــان بیش تــر بــه تصمیــم شــخصی و توافــق 
چنــد نفــر می مانــد و از موقــف فتــوا اعــالم نشــده 

اســت. 
ــه  ــن علی ــگاه، دی ــتاد دانش ــن اس ــاور ای ــه ب ب
ــای  ــورای علم ــت ش ــدارد و مخالف ــی ن ــر جنگ هن
بامیــان و تعــدادی از نماینــدگان مراجــع تقلیــد 
بــا جشــنواره دمبــوره عمدتــا یــا در نحــوه ی تدبیــر 
جشــنواره دمبــوره یــا این کــه در یــک قرائــت 
ــه  ــادی« ریش ــری« و »غیراجته ــی«، »قش »افراط
جهــان  نقــاط  اقصــی  در  »افراط گرایــان  دارد: 
و  کــرده  حســاس  را  عــادی  مســایل  اســالم، 

» . می کننــد
اعالم مقاطعه نگران کننده است؟

و  روحانیــان  از  گروهــی  آن کــه  از  پــس 
و  نشســت  تقلیــد  مراجــع  برخــی  نماینــدگان 
برخاســت خــود بــا والــی بامیــان را ممنــوع اعــالم 
کردنــد، پرســش هایی را نیــز به وجــود آورد. بــا 
ــان  ــه و نفــوذ روحانی ــودن جامع ــه مذهبی ب توجــه ب
میــان مــردم، ایــن موضع گیــری روی روابــط مــردم 
و اداره محلــی بامیــان تأثیــری خواهــد گذاشــت؟ آیا 
می شــود آن را نوعــی تقابــل مــردم و نماینــده 
و  کــرد؟  تعبیــر  بامیــان  در  افغانســتان  دولــت 
روی هم رفتــه پیامــد حساس شــدن ایــن مســأله 

ــت؟ چیس
دانشــگاه  اســتاد  اخالقــی،  عبدالرحیــم 
می گویــد کــه مســأله ی جــدی اتقــاق نیفتــاده کــه 
ــن  ــاور او چنی ــه ب ــد. ب ــته باش ــی داش ــد خاص پیام
اعالمیــه ای بیــش از آن کــه چنــد صباحــی خــوراک 
و ســرگرمی کاربــران فضــای مجــازی شــود، تاثیــر 

ــت. ــد داش ــری نخواه دیگ
اســماعیل ذکــی، مســئول شــبکه جامعــه 
ــت  ــد اس ــز معتق ــان نی ــر بامی ــوق بش ــی و حق مدن
ــدگان  ــان و نماین ــی روحانی ــه برخ ــع رابط ــه قط ک
ــی  ــد خوب ــان، پیام ــی بامی ــا وال ــد ب ــع تقلی مراج
ــردم  ــان م ــه می ــد ســبب فاصل ــا نمی توان ــدارد، ام ن

ــود.  ــان ش ــی بامی و اداره محل
ــی حرف شــنوی  ــال حاضــر خیل ــردم در ح »م
ــاید از  ــردم ش ــه م ــد و عام ــا ندارن ــرف علم از ط
ــه آن اهمیــت  ــا ب ــه آگاهــی نداشــته و ی ایــن قضی

نمی دهنــد«.
والــی  ســخن گوی  احمــدی،  عبدالرحمــن 
ــت  ــه و مخالف ــه اعــالم مقاطع ــد ک ــان می گوی بامی
ــی از  ــوره، بخش ــنواره دمب ــا جش ــان ب ــن روحانی ای
جامعــه ی چندصدایــی اســت و تمــام اقشــار جامعــه 
ــت  ــای حکوم ــه برنامه ه ــه ب ــد در رابط ــق دارن ح
ــر  ــد و نظ ــی نق ــی و فرهنگ ــای اجتماع و رویداده

ــند.  ــته باش داش
»مــا تمــام دیدگاه هــا را می شــنویم اگــر 
ــم  ــود، آن را می پذیری ــردم ب ــه و م ــع جامع ــه نف ب
و در غیــرآن مــا صــدای آن هــا را خفــه نمی کنیــم. 
ــا  ــه اعالمیه ه ــر این گون ــاهد تأثی ــاال ش ــا ح ــا ت م
مــردم  روابــط  روی  فیصله هــا  و  بیانیه هــا  و 
و حکومــت نبودیــم. حکومــت و مــردم روابــط 

دوطرفــه و نیــک دارنــد و حامــی برنامه هــای 
بوده انــد«. مختلــف  عرصه هــای  در  حکومــت 

جشنواره دمبوره، تغییر سفره مردم
ــوره در  ــنواره دمب ــه جش ــت ک ــال اس ــه س س
ــنواره آن  ــتین جش ــود. نخس ــزار می ش ــان برگ بامی
در ۱۶ و ۱7 ســرطان ۱۳۹۶، دومین آن در هشــتم و 
نهــم ســرطان ۱۳۹7 و ســومین دور ایــن جشــنواره 
در ۳۱ اســد و اول ســنبله امســال برگــزار شــد. 
ــا« و اداره  ــی باب ــاد فرهنگ ــنواره را »نه ــن جش ای
محلــی بامیــان بــا حمایــت مالــی دولــت چیــن بــه 
هــدف معرفــی و توســعه موســیقی محلــی دمبــوره، 
ــذب  ــدگان و ج ــان و نوازن ــت از آوازخوان نیکوداش

گردش گــران برگــزار می کنــد. 
برگزارکننــدگان ایــن جشــنواره می گوینــد 
ــا و  ــن احی ــان ضم ــن کارش ــا ای ــا ب ــی علم برخ
ــران  ــای گردش گ ــی، پ ــیقی هزارگ ــعه ی موس توس
ــر و محصــور در  ــت فقی ــن والی ــری را در ای بیش ت
کوه هــا می کشــانند و تغییــری در ســفره مــردم 

ــی آورد. م
ــان از  ــی بامی ــر، وال ــر زهی ــه ی طاه ــه گفت ب
ــه  ــی ک ــمار گردش گران ــد، ش ــه بع ــال ۱۳۹4 ب س
ــده  ــر ش ــب بیش ت ــه مرات ــد، ب ــان رفته ان ــه بامی ب
ــداد  ــال ۱۳۹4، تع ــل از س ــد قب ــت. او می گوی اس
ــد،  ــر ســر می زده ان ــد امی ــه بن ــه ب ــی ک گردش گران
تنهــا 2۰ هــزار نفــر بــوده، امــا در ســال های بعــد از 
ــده  ــر ش ــب بیش ت ــران به مرات ــمار گردش گ آن ش
و در ســال ۱۳۹7 تــا ســقف 25۰ هــزار و در جریــان 
ــزار  ــه صده ــال ب ــان امس ــد قرب ــه ی عی ــک هفت ی

نفــر رســیده اســت.
ــم،  »مــا فحشــا و منکــرات را ترویــج نمی کنی
ترویــج گردش گــری می کنیــم. مــا تغییــر بــه 
دســترخوان مــردم میاوریــم. ۶۱ درصــد مــردم 
ــد.  ــی می کن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــت زی ــن والی ای
ــر  ــم. دیگ ــارت نداری ــذر و تج ــدر، گ ــچ بن ــا هی م
کســی بــرای مــا از آســمان خرمــا نمی ریــزد. شــما 
)روحانیــان مخالــف جشــنواره( هــم تــوان ایجــاد کار 

ــد«.  را نداری
در مقابــل روحانیــان مخالــف جشــنواره دمبوره 
ــان« در  ــه »شــورای علمــای مرکــز بامی موســوم ب
تمــام ایــن ســه ســال روی »حرام«بــودن برگــزاری 
ــا امســال در  ــد. آن ه ــد کرده ان ــن جشــنواره تأکی ای
آســتانه ی ســومین دور برگــزاری جشــنواره دمبــوره 
بــا صــدور اعالمیــه گفتنــد: »ایــن اعمــال براســاس 
ــی  ــرام قطع ــد ح ــع تقلی ــا و مراج ــام علم ــر تم نظ
ــذب  ــه ج ــادی، ن ــاد ش ــه ی ایج ــه بهان ــوده، ن ب
ــر  ــت هن ــه حمای ــاد و ن ــد اقتص ــه رش ــت، ن توریس
و  توجیه گــر  نمی توانــد  هیچ کــدام  هنرمنــد،  و 

مشــروعیت بخش آن باشــد.«
ایــن  برگزارکننــدگان  از  عزیــزی،  نــوراهلل 
ــی  ــا، جای ــن مخالفت ه ــه ای ــد ک ــنواره می گوی جش
را نگرفتــه، جــز این کــه نــوع تبلیغــات بــوده و 
ــده  ــردم ش ــر م ــتقبال بیش ت ــور و اس ــبب حض س

ــت.  اس

بامیــان، والیــت فقیــر مرکــزی به لحــاظ 
برپایــی جشــنواره های فرهنگــی و هنــری در یــک 
ــر  ــردن از دیگ ــر و گ ــک س ــر ی ــم اخی ــه و نی ده
ــوده  ــر ب والیت هــای اســم و رســم دار کشــور بلندت
اســت. برپایــی ده دور جشــنواره ی فرهنگــی راه 
ــا  ــه ی شــبی ب ــت دور برنام ــزاری هف ابریشــم، برگ
بــودا و راه انــدازی ســه دور جشــنواره ی هنــری 
فرهنگــی دمبــوره و گل کچالــو، بامیــان را در صــدر 
خبرهــای فرهنگــی رســانه ها قــرار داده اســت. 
ــتقبال  ــا اس ــان ب ــا همزم ــن برنامه ه ــزاری ای برگ
گــرم مــردم، مخالفانــی نیــز داشــته اســت، به ویــژه 
ــدی  ــت ج ــوره و مخالف ــنواره ی دمب ــزاری جش برگ
برخــی روحانیــان و نماینــدگان مراجــع تقلیــد؛ 
مخالفتــی کــه حــاال بــه مقاطعــه بــا والــی بامیــان 

ــت.  ــده اس انجامی
آیــا  می آیــد؟  کجــا  از  مخالفت هــا  ایــن 
ــا عوامــل سیاســی  جنــگ مــال و مطــرب اســت ی
ــه  ــت و چ ــای چیس ــه معن ــه ب ــالم مقاطع دارد؟ اع
تأثیــری روی روابــط مــردم و اداره ی محلــی بامیــان 

ــت؟ ــد گذاش خواه
اعالم مقاطعه

گروهــی روحانیــان بامیــان بــه اســم »شــورای 
علمــای مرکــز بامیــان« و نمایندگــی برخــی مراجــع 
ــزان  ــم می ــت در یازده ــن والی ــیعه در ای ــد ش تقلی
امســال بــا صــدور اعالمیــه ای نشســت و برخاســت 
ــت  ــل آنچــه »اهان ــان به دلی ــی بامی ــا وال خــود را ب
جشــنواره  برگــزاری  و  می خواننــد  دیــن«  بــه 
ــود  ــا خ ــا ب ــد. آن ه ــالم کردن ــوع اع ــوره ممن دمب
فیصلــه کرده انــد کــه دعــوت والــی را نپذیرنــد و در 
مجالســی کــه او ترتیــب می دهــد اشــتراک نکننــد، 
ــی را آزاد  ــر دولت ــای دیگ ــتراک در برنامه ه ــا اش ام

گذاشــته اند. 
عنوان هــای  اعالمیــه،  ایــن  مقدمــه ی  در 
ــدگان  ــان«، »نماین ــز بامی ــای مرک ــورای علم »ش
دفاتــر آیــت اهلل سیســتانی، آیــت اهلل محقــق کابلــی، 
آیــت اهلل فیــاض و آیــت اهلل شــیرازی« بــه کار رفتــه 
ــه  ــده ک ــته ش ــی خواس ــر روحان ــر آن از ه و در آخ

ــد.  ــان کن ــی« را بی ــن وال ــای ضــد دی »کاره
ــر  ــی عضــو دفت ــوی، روحان ســید اســکندر عل
ــان، ضمــن  ــاض در بامی ــت اهلل محمداســحاق فی آی
ــات روز  ــه اطالع ــه روزنام ــه ب ــن اعالمی ــد ای تأیی
ــی بامیــان چنــدی  می گویــد کــه طاهــر زهیــر، وال
ــوره،  ــنواره دمب ــزاری جش ــوص برگ ــش در خص پی
علیــه عالمــان دیــن ادبیــات تنــدی بــه کار بــرده و 
ــالف  ــا ایســتاده اســت: »ریشــه ی اخت ــل علم مقاب
ــا والــی  در همیــن اســت و علمــا دیگــر مشــکلی ب
ندارنــد. در رابطــه بــا قطــع رابطــه علمــا بــا والــی، 
والــی بایــد راهــی برایــش بســنجد. رابطــه خــود را 
حســنه کنــد و ادبیــات خــود را اصــالح. مــا مشــکلی 
ــروف  ــه مع ــر ب ــه ام ــا وظیف ــی. علم ــا وال ــم ب نداری
و نهــی از منکــر دارد و وظیفه شــان اســت کــه 
نســبت بــه شــخص والــی یــا دســت اندرکاران ایــن 
برنامــه بیانیــه صــادر کنــد و نهــی از منکــر بکنــد.«

از  بخشــی  بــه  علــوی  آقــای  اشــاره ی 
صدمیــن  مراســم  در  زهیــر  طاهــر  ســخنرانی 
ــه در آن  ــت ک ــتان اس ــتقالل افغانس ــالگرد اس س
آقــای زهیــر مخالفــت روحانیــان بامیــان بــا دمبــوره 
ــود  ــه ب ــده و گفت ــال و مطــرب« خوان ــگ م را »جن

ــدارد. ــم ن ــی باه ــر نزاع ــن و هن ــه دی ک
آقــای زهیــر در صحبت هایــش کــه تــا هنــوز 
کاربــران شــبکه های اجتماعــی آن را همرســانی 
می کننــد، خطــاب بــه روحیــان بامیــان گفتــه 
ــه  ــه علی ــد ک ــرت نداری ــان غی ــه »یکی ت ــت ک اس
و  طالبــان  و  داعــش  تکفیری هــا،  تروریســتان، 
همسایگان شــان  و  بــاداران  تمویل کننــدگان، 
ــر  ــا( س ــان ها )ماله ــن انس ــی ای ــا بعض ــه گاه -ک
در همــان آخــور دارد- اطالعیــه صــادر کنیــد. 
ــد کــه چــه  ــه صــادر می کنی ــوره اطالعی ــه دمب علی

ــود؟« ش
حساسیت مذهبی یا عوامل سیاسی؟

ــیقی  ــا موس ــلمان ب ــان مس ــت روحانی مخالف
ایــن  دارد.  دراز  پیشــینه  افغانســتان  در  به ویــژه 
نخســتین  برگــزاری  بــا  همزمــان  مخالفت هــا 
ــه ای  ــان، وارد مرحل ــوره در بامی ــنواره دمب دور جش
ــان  ــی روحی ــه گروه ــی ک ــا جای ــد. ت ــری ش دیگ
بامیــان موســوم بــه »شــورای علمــای مرکــز 
بامیــان« بــا صــدور اعالمیــه ای جشــنواره دمبــوره را 
تحریــم کــرده و برپایــی آن را حــرام اعــالم کردنــد. 

به وجــود  را  ایــن پرســش  ایــن جبهه گیری هــا 
ــان  ــدر در بامی ــرا این ق ــأله چ ــن مس ــه ای آورده ک
ــا  حســاس اســت؟ جنــگ مــال و مطــرب اســت، ی
جنــگ دیــن و هنــر یــا عوامــل سیاســی دارد؟ آیــا 
مالهــا به دلیــل نســبت های حزبــی و سیاســی 
ــورد  ــی برخ ــداد فرهنگ ــک روی ــا ی ــد ب می خواهن

ــد؟ ــی کنن سیاس
اســماعیل ذکــی، مســئول شــبکه جامعــه مدنی 
و حقــوق بشــر بامیــان بــه روز نامــه اطالعــات روز 
از  یکــی  در  بامیــان  روحانیــان  کــه  می گویــد 
جشــنواره های راه ابریشــم نیــز مخالفت شــان را 
ــت  ــا مخالف ــد، ام ــرده بودن ــالم ک ــیقی اع ــا موس ب
آن هــا بــا جشــنواره دمبــوره زمانــی اوج گرفــت کــه 
ــرد.  ــدا ک ــژادی پی ــی و ن ــه سیاس ــأله وج ــن مس ای
ــال  ــرطان س ــی در ۱5 س ــای ذک ــه ی آق ــه گفت ب
ــی کــه نخســتین جشــنواره  ۱۳۹۶ خورشــیدی زمان
ــید  ــت س ــالگرد درگذش ــتین س ــا نخس ــوره ب دمب
ــی  ــر یک ــادی و رهب ــده جه ــوری، فرمان ــین ان حس
ــادف  ــالمی مص ــت اس ــزب حرک ــاخه های ح از ش
ــوره  ــنواره دمب ــزاری جش ــا برگ ــا ب ــد، مخالفت ه ش
هــم اوج گرفــت: »ایــن موضــوع بــه حــدی جــدی 
ــع  ــیار موض ــزاری بس ــینی م ــای حس ــه آق ــد ک ش
سرســختانه گرفــت و اطالعیه هایــی هــم از طــرف 
ــع آن  ــت قاط ــر محکومی ــی ب ــان مبن ــز تبی مرک
ــه  ــم ک ــان شــاهد بودی ــا در بامی ــرد. و م پخــش ک
قضیــه سیاســی و قومــی شــده بــود تــا مذهبــی، و 
یــا بــه عبــارت دیگــر ردای ســیادت و قومیــت را بــه 

ــد.« ــرده بودن ــن مذهــب ک ت
جامعــه  شــبکه  مســئول  روی هم رفتــه 
ــه  ــت ک ــد اس ــان معتق ــر بامی ــوق بش ــی و حق مدن
جبهه گیــری روحانیــان مخالــف جشــنواره دمبــوره، 
ــه نهادهــای اســت کــه از آن  نوعــی پاســخ گویی ب

طریــق تمویــل می شــوند. 
طاهــر زهیــر، والــی بامیــان در صحبت هایــش 
ــن ســالگرد اســتقالل افغانســتان  در مراســم صدمی
ــوره  ــنواره دمب ــف جش ــان مخال ــه روحانی ــاب ب خط
ــی،  ــاد دین ــا بنی ــت آن ه ــه مخالف ــود ک ــه ب گفت
منطقــی و مذهبــی نــدارد، بلکــه برخــی از آن هــا در 

ــی در افغانســتان هســتند.  ــگ مذهب ــی جن پ
ــات روز  ــه اطالع ــان ب ــی بامی ســخن گوی وال
می گویــد کــه موضع گیــری برخــی روحانیــان 
ــا عقبــه ی سیاســی  ــا جشــنواره دمبــوره ب بامیــان ب

از مخالفت تا مقاطعه؛ 
چرا جشنواره  ی دمبوره ی بامیان حساسیت برانگیز شده است؟

عابر شایگان

برگزارکنندگان این جشنواره می گویند برخی علما با این کارشان ضمن احیا و توسعه ی موسیقی هزارگی، 
پای گردش گران بیش تری را در این والیت فقیر و محصور در کوه ها می کشانند و تغییری در سفره مردم 

می آورد.
به گفته ی طاهر زهیر، والی بامیان از سال 1394 به بعد، شمار گردش گرانی که به بامیان رفته اند، به 
مراتب بیش تر شده است. او می گوید قبل از سال 1394، تعداد گردش گرانی که به بند امیر سر می زده اند، 
تنها 20 هزار نفر بوده، اما در سال های بعد از آن شمار گردش گران به مراتب بیش تر شده و در سال 1397 

تا سقف 250 هزار و در جریان یک هفته ی عید قربان امسال به صدهزار نفر رسیده است.
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از »طوالنی تریـن«  قابل درکـی  به طـور  متحـده  ایـاالت 
جنـگ خـود خسـته شـده اسـت. نـه دولـت ترمـپ و نـه مردم 
امریـکا هیـچ تمایلی بـرای ماندن در افغانسـتان ندارنـد. اکنون 
سـوال ایـن نیسـت کـه ایـاالت متحـده افغانسـتان را تـرک 
می کنـد یـا خیـر، بلکـه ایـن اسـت کـه چـه موقـع و چگونـه. 
مذاکـرات صلـح ایـاالت متحـده بـا طالبـان )کـه فعـال متوقف 
شـده و احتماال از سـر گرفته می شـود( پس از ۱8 سـال جنگ 
بـا این گـروه نیاز به یک توضیـح دارد و این توضیـح باید فراتر 
از خسـتگی از جنـگ و ناتوانـی در پیـروزی نظامـی می باشـد.

عمران خان، نخسـت وزیر پاکسـتان کـه در گفت وگوهای 
صلـح با طالبـان به ایـاالت متحده کمـک کرده اسـت، روایتی 
را در ایـن خصـوص ارائه کرده اسـت. در سـفرهای عمران خان 
بـه ایـاالت متحـده -اولـی بـرای مالقـات بـا ترمـپ و دومـی 
بـرای سـخنرانی در مجمع عمومی سـازمان ملـل متحد- یکی 
از موضوعـات بحـث، مذاکـرات صلـح بـا طالبـان بـود. در این 
زمینـه از خـان به ویـژه در اندیشـکده هایی که او حضـور یافت، 

در مـورد رابطه پاکسـتان، تروریسـم و طالبان پرسـیده شـد.
آنچه خان می گوید

تروریسـم و طالبـان موضوعـی اسـت کـه او دوسـت دارد 
در مـورد آن صحبـت کنـد. او در ایـن مـورد روایتـی فرسـوده 
و   ۱۹8۰ دهـه  خـان،  روایـت  آغـاز  دارد.  دسـت نخورده ای  و 
آمـوزش مجاهدیـن توسـط پاکسـتان بـا کمک ایـاالت متحده 
بـرای مبـارزه بـا اتحـاد جماهیر شـوروی اسـت. خـان می گوید 
کـه جهـاد در آن زمـان در پاکسـتان مقـدس پنداشـته می شـد 
)و جهادی هـای از جانـب رییس جمهـور »رونالـد ریـگان« بـه 
عنـوان »قهرمـان« مورد تمجیـد قرار گرفتند.( در سـال ۱۹8۹، 
ایـاالت متحـده جهـاد و جهادی هـا را تـرک کـرد و پاکسـتان 
مانـد و ایـن گروه هـا و جنگ جویـان آن کـه بـه گفتـه ی خـان 

»آمـاده ی ]جنـگ[ بودنـد و جایـی بـرای رفتن نداشـتند.«
خـان می گویـد کـه آن هـا می توانسـتند این گروه هـا را در 
آن زمـان برچیننـد )چه زمان؟ دوسـت دارم از خان بپرسـم( اما 
پـس از ۱۱ سـپتامبر، وقتی که ارتش پاکسـتان بـرای کمک به 
امریـکا در جنـگ علیه تروریسـم وارد میدان شـد، ایـن گروه ها 

برچسب دشـمن خوردند.
خـان می گویـد کـه واردشـدن پاکسـتان بـه جنـگ علیه 
تروریسـم »یکـی از بزرگ تریـن اشـتباهاتی بـود که پاکسـتان 
مرتکـب شـده اسـت.« او حمـالت ایـن گروه ها به پاکسـتان را 
کـه در نتیجـه ی آن ده هـا هـزار نفـر از مردم پاکسـتان کشـته 
شـدند، بـا ایـن تصمیـم کشـورش مرتبـط می دانـد. او می گوید 
کـه پاکسـتان باید بی طـرف می مانـد. بعد لحن عـوض می کند 
و می گویـد کـه تاریـخ حکـم می کنـد که مسـأله ی افغانسـتان 
هرگـز نمی توانـد راه حـل نظامـی داشـته باشـد. او می گوید که 
اسـتداللش همیشـه این بـوده و خوش بختانه دولـت ترمپ نیز 
اکنـون بـه ایـن موضـوع پـی بـرده اسـت؛ این که توافـق صلح 
بـا طالبـان تنهـا راه برون رفـت اسـت. او ایـن نکتـه را به عنوان 

توجیـه اسـتدالل دیرینـه اش تلقـی می کند. 
روایـت  می گویـد  پاکسـتان  نخسـت وزیر  آنچـه 

یادداشـت: اسـم ها در ایـن مطلـب، مسـتعار 
ست ا

می خواهـم در ایـن نوشـته پـرده از روایـت دهشـتناکی 
بـردارم کـه شـاید با آن هیـچ گاه روبه رو نشـده باشـید؛ داغی 
کـه درسـت در وسـط گرمـای تابسـتان و در روز دهـم اسـد 
سـال ۱۳۹8 قلـب مـادر و پـدر فرزنـد سیزده سـاله را تـا ابـد 

آتـش زد. 
پـدر با چشـمانی اشـک بار به دادسـتان می گویـد: »بارها 
بـه او گفتـم کـه مواظـب بـاش و زود بـه خانه برگـرد و او در 

جـواب همیشـه می گفت: چشـم پـدر جان!«

بـا هـزار دل آشـوب و تشـویش، عاقبـت بـه شـفاخانه ها 
و بـه حـوزه ی پولیـس مراجعـه می کننـد. حوالـی عصـر تلفن 
زنـگ می خـورد و کسـی پشـت تلفـن می گوید: »خسـته نکن 

خـودت را! امیـد پیش ماسـت!«
بـا شـنیدن ایـن صـدای ناآشـنا و خشـن، امیـد در دل 
پـدر امیـد جوانـه می زنـد. او بـه دادسـتان می گویـد: »حداقل 
امیـدی در دلـم پیدا شـد کـه فرزندم زنده اسـت. آن هـا گفتند 

کـه صـد هـزار دالـر در بـدل آزادی امیـد می خواهنـد.«
امیـد  پـدر  بـه  پولیـس  می شـود.  ماجـرا  وارد  پولیـس 
می گویـد شـماره ی تمـاس را زیـر نظـر دارد: »بهتـر اسـت 

احتیـاط کنیـم تـا بـه امیـد آسـیبی نرسـد.«
امشـب  پایـان  تـا  می گویـد  امیـد  پـدر  بـه  آدم ربایـان 
در  کـه  بکشـیم  را  بچه ی  تـان  طـوری  »واال  دارد:  فرصـت 
کفـن جـور نیایـد.« افراد آدم ربـا سـرانجام به چهل هـزار دالر 

می دهـد.  رضایـت 
هنـوز مهلـت بـه پایـان نرسـیده و پـدر امیـد تـا شـب 
فرصـت داشـت پـول را بـه آدم ربایـان بدهـد، امـا پیـش از 
رسـیدن شـب، زندگـی پـدر امید از شـب سـیاه تر شـد. تلفنی 
از حـوزه ی پولیـس خبـر یافتـن پیکـر کودکـی هم سـن امیـد 
را در باغـی در همـان حوالـی می دهـد. پیکر کودک آماسـیده 
و تمـام صـورت و گـردن و بدنـش کبـود شـده بود. پـدر امید 
جـرأت نگاه کـردن را نـدارد. زلمـی پسـر خالـه پـدر امیـد بـه 
جسـد نـگاه می کنـد و می گویـد کـه ایـن جسـد متعلـق بـه 
امیـد نیسـت. امـا در واقع جسـد متعلـق به امید اسـت. کاکای 

امیـد از روی چپلـک و پیراهنـش امیـد را می شناسـد.
ایـن روایـت دردنـاک پـدر امیـد از جریـان مـرگ فرزند 

کوچکـش بـه دادسـتان پرونده اسـت. 
پـدر امید دسـت های دادسـتان را می فشـارد و بـا صدایی 

کـرد کـه حمـالت هواپیماهای بدون سرنشـین ایـاالت متحده 
»ریشـه اصلـی سـتیزه جویی« در خیبـر پختونخـوا و مناطـق 

قبیلـه ای فـدرال )FATA( اسـت. 
بـه همیـن دالیـل، یعنـی حمایـت از مذاکـرات، کمک به 
تئوری هـای توطئـه و حمـالت هواپیماهـای بـدون سرنشـین 
را مقصـر سـتیزه جویی دانسـتن، برخـی او را »طالبـان خـان« 
نامیدنـد. در واقـع افـراد بسـیاری، از جمله اسـالم گرایانی چون 
فضل الرحمـان )کـه اکنـون سرسـخت مخالـف خـان اسـت( 
هماننـد خـان از ایـن روایـات حمایـت می کردنـد. خـان کمک 
لیبرال تـر و شـهری اش،  بـرای هـواداران  روایـات  ایـن  کـرد 
دوست داشـتنی و دلپذیرتـر باشـد. لقب طالبان خـان هنوز روی 

شسـته رفته ای اسـت و خـان بی کم وکسـر آن را ارائـه می کنـد. 
بـا این حـال خـوب اسـت روایـت او را تجزیـه و تحلیـل کنیـم 
تـا ببینیـم کـه او از گفتـن چـه چیـزی خـودداری می کنـد زیرا 
بـا این کـه ایـن روایـت از بعضـی جهـات از جانـب یـک رهبـر 
او  پاکسـتانی صادقانـه به نظـر می رسـد، ولـی تصویـری کـه 

ترسـیم می کنـد کامـل نیسـت. 
آنچه خان الپوشانی می کند

اول در مـورد شورشـی کـه از طـرف مجاهدیـن سـابق 
علیـه دولـت پاکسـتان آغـاز شـد: خـان تنهـا کسـی نبـود کـه 
در اوایـل دهـه 2۰۰۰ نسـبت بـه ایـن گروه هـا رفتـار دوگانـه 
داشـت؛ جنرال هـای ارتـش پاکسـتان شورشـیان را »بـرداران 
مـا« خواندنـد و گفتنـد که می تواننـد آن ها را کنتـرل کنند. من 
در این جـا اسـتدالل کـرده ام کـه ایـن دوگانگی یکـی از دالیل 

رشـد شـورش بوده اسـت. 
ایـن شورشـیان، یـا همـان مجاهدیـن سـابق، در نهایـت 
تبدیـل  پاکسـتان(  طالبـان  )تحریـک  پاکسـتانی  طالبـان  بـه 
و از طالبـان افغـان متمایـز شـدند، تمایـزی کـه خـان همـواره 
شورشـیان  می گویـد  خـان  این کـه  نمی کنـد.  توجـه  آن  بـه 
علیـه  جنـگ  به خاطـر  را  پاکسـتان  دولـت  بـر  حمالت شـان 
تـرور امریـکا و اتحـاد دولـت پاکسـتان بـا ایـاالت متحـده در 
آن جنـگ، انجـام می دادند، درسـت اسـت. ایـن در واقـع دقیقا 
روایـت خود شورشـیان اسـت. بـا این حال، شورشـیان خواسـتار 
براندازی دموکراسـی پاکسـتان و نصب شـریعت در این کشـور 
نیـز بودنـد و خـان هرگـز بـه ایـن ایدئولـوژی اشـاره نمی کند. 
او همچنیـن از خیـر اشـاره بـه حمالت شورشـیان بر کلیسـاها، 
مسـاجد احمـدی و افـراد و گروه هایـی که از نظر آن هـا مرتد و 

رافضـی بودنـد، می گـذرد.
ایـن روایـت، یعنـی ایـاالت متحـده را مقصر دانسـتن، در 
اوج شـورش در پاکسـتان در بیـن مـردم رایـج بود، طـوری که 
یـک مغـازه دار در الهـور در مصاحبه بـا »اناتول لیـون« گفت: 
»طالبـان فقـط بـه ایـن خاطر بـه ما حملـه می کنند کـه ارتش 
پاکسـتان از امریـکا پـول گرفـت تـا بـه آن هـا حملـه کنـد.« 
مـن در کتابـم اسـتدالل کـرده ام کـه ایـن روایـت الزامـا تایید 
تحریـک طالبـان پاکسـتان بود و سـایر روایت های مشکل سـاز 
نیـز یکـی از دالیلـی بـود کـه فرونشـاندن شـورش آن هـا در 

پاکسـتان این قـدر طوالنی شـد.
خان همچنین به برجسـته سـاختن تئوری هـای توطئه در 
آن زمـان کمـک کرد. پـس از حمله ای به کلیسـایی در پشـاور 

ایـن روایـت بـرای دادسـتان آشـنا اسـت. او بارهـا و در 
چنـد سـال توانسـته مجرمـان زیـادی را بـه پنجـه عدالـت 
بسـپارد. امـا بـا آن هـم دادسـتان بارهـا آرزو کرده هیچ چشـم 
پراشـکی بـرای او قصـه ی چنیـن تلـخ نگویـد و هیـچ پـدر و 

مـادری داغ فرزنـد نبینـد.
امیـد سـیزده سـاله ایـن بار بـه خانه بازنگشـت. سـاعت 
از ۹ شـب می گـذرد و پـدر از نگرانـی بـه همسـایه و پسـر 
خالـه اش زنـگ می زنـد: »الـو سـالم، امید خانـه نیامده! شـما 

ندارید؟«  خبـری 
و  پریشـان  حالتـی  بـا  امیـد  پـدر  خالـه  بچـه ی  زلمـی 

اعصـاب خـان اسـت و او به ایـن در مـاه جوالی در واشـنگتن 
اشـاره کـرد. با این حـال، این روایـات از جانب رهبران سیاسـی 
چـون خـان بـود کـه دیـدگاه مـردم پاکسـتان را ِگل آلـود و 

شـورش را طوالنـی کرد.
سـرانجام تحریک طالبان پاکسـتان از حد خود گذشـت و 
در جـون 2۰۱4 بـه میـدان  هوایی کراچی و سـپس در دسـامبر 
همـان سـال به مکتـب نظامی ارتش در پشـاور حملـه کرد که 
۱۳۰ دانش آمـوز کشـته شـدند. ارتـش پاکسـتان بـا راه انـدازی 
حملـه ی تهاجمـی علیـه این گـروه، تحریـک طالبان پاکسـتان 
را فلـج کـرد و در نهایـت سـطح خشـونت در پاکسـتان کاهش 
یافـت. ایـن امر واضح سـاخت کـه مذاکـره با تحریـک طالبان 

بریـده و چشـم هایی از حدقـه بیـرون زده می گویـد: »بچـه ام 
زنـده نشـد! بچـه ام را بی رحمانه کشـتند.«

دادسـتان جـوان که سـه سـال اسـت پرونده های مشـابه 
را دیـده و رویدادهـای غم انگیـزی زیادی شـنیده بـه پدر امید 
آغـاز  تحقیقـات  می کنـد.  تأمیـن  را  عدالـت  می دهـد  وعـده 
می شـود و بـا شـروع رونـد تحقیقات قضایـی و جنایـی، چهار 
از همیـن اشـخاص، زلمـی  تـن دسـت گیر می شـوند. یکـی 

بچـه ی خالـه پـدر امید اسـت. 
کـه  می گویـد  خـود  اولیـه  اعترافـات  جریـان  در  او 
سال هاسـت همسـایه پـدر امیـد اسـت: »به پیشـنهاد سـلطان 
کـه از دوسـتان کودکـی او و معتـاد بـه چرس اسـت، تصمیم 
بـه اختطـاف امیـد کوچـک گرفتیـم. دلیلـش این بـود که پدر 
امیـد کار می کـرد و وضعیـت مالـی نسـبتا خوبـی داشـت. بـه 
امیـد مـدام پیشـنهاد کـردم کـه روزی برایت موبایـل می خرم 

تـا بیش تـر بـه مـا اعتمـاد کند.« 
می گوینـد:  اختطـاف  چگونگـی  بـه  پاسـخ  در  متهمـان 
»عصـر روز اختطـاف او را بـه بهانـه ی این کـه در فـالن بـاغ 
پـول پنهـان کرده ایـم با خـود بردیـم و وعده دادیـم که برای 
او صـد دالـر می دهیـم. او کـه خوشـحال بـود، قبـول نکـرد و 
گفـت پنج صـد دالـر بایـد به مـن بدهیـد. گفتیم پـول در کنج 
بـاغ پنهـان اسـت. امیـد بـه مـن کـه مثـل کاکایـش بودیـم 
دسـت های  بـا  امیـد  کـه  زمانـی  نمی کـرد.  شـک  هیـچ گاه 
کوچکـش مصـروف کنـدن زمیـن شـد، سـلطان دسـتمالش 
را بـه دور گـردن امیـد انداخـت. مـن پاهـای امیـد را محکـم 
گرفتـه بـودم تـا فـرار نکنـد. در همین موقـع پدر امیـد به من 
زنـگ و جریـان نیامـدن امیـد را گفـت. بـا حالـی شـتاب زده 
جوابـش را دادم. ده دقیقـه طـول کشـید کـه دسـت و پای امید 
از حرکـت ایسـتاد. گـردن و صورتش کبود شـده بود و دسـت 

در سـال 2۰۱۳ کـه مسـئولیت آن را تحریک طالبان پاکسـتان 
بـه عهـده گرفـت، خـان گفـت: »توطئـه ای در حـال انجـام 
اسـت تـا این کشـور را بـه باتـالق ده سـال پیـش بازگرداند.« 
بـرای مختل کـردن گفت وگوهـای  ایـن حملـه  او گفـت کـه 
صلـح بـا طالبان پاکسـتان -کـه قرار بـود به زودی آغاز شـود- 
انجـام شـده اسـت. او در آن زمـان از گفت وگوهـای صلـح بـا 
از  پاکسـتان حمایـت می کـرد. خـان در واقـع یکـی  طالبـان 
افـرادی بـود کـه طالبـان پاکسـتانی انتخاب کـرده بودنـد تا در 
گفت وگوهـا بیـن ایـن گروه و حکومـت پاکسـتان میانجی گری 
کنـد. او حاضـر بـه میانجی گـری نشـد، امـا همچنـان حامـی 
گفت وگوهـای صلـح بـود. در آن زمان خان همچنین اسـتدالل 

صدایـی نفـس زده می گویـد کـه در خیاطـی اسـت و هنـوز به 
خانـه نرفتـه و خبـری نـدارد. 

پـدر کـه کاری جـز تلفـن و پرس و جـو و دعـا نمی تواند، 
خـود را راضـی می کنـد کـه شـاید امیـد بـه  خانـه ی قـوم و 
خویـش رفته اسـت. هـر لحظـه منتظـر تک تـک دروازه خانه 
یـا صـدای تلفـن اسـت. شـب بـا تمـام سـیاهی اش بـه صبح 
می رسـد، آفتـاب طلـوع می کنـد و پـدر کوچـه  بـه  کوچـه و 
خیابـان بـه خیابـان خانـه ی اقـوام، خانـه ی دوسـتان امیـد، 
آشـنایان قدیمـی و حتـا بـه مکتـب مـی رود. بـه هرجایـی که 
فکـرش می رسـد مـی رود، امـا امیـد در هیـج جایـی نیسـت.

بروکینگزـ  مدیحه افضل

مترجم: جلیل پژواک
روایت ناقص عمران خان درباره طالبان

در آرزوی عدالت؛ 
روایت پدری که »امید«ش قربانی آدم ربایی شد
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مصطفی 

خادم حسین کریمی
جبران خطاها در فصل دوم صلح

افغانستان  صلح  مذاکرات  که  هستند  مدعی  اطالعاتی  منابع  برخی  و  کارشناسان 
مجددا آغاز خواهد شد. فارغ از این که مذاکرات صلح چه زمانی از سر گرفته می شود، 
رسیده اند  مشترک  رویکرد  این  به  افغانستان  منازعه ی  در  درگیر  طرف های  همه ی 
راه حل های  به  باید  آن  به  پایان دادن  برای  و  ندارد  نظامی  راه حل  افغانستان  که جنگ 
سیاسی فکر کرد. قطعی شدن راه حل سیاسی جنگ افغانستان برای طرف های درگیر، از 
سرگیری مذاکرات صلح را تضمین می کند. کارشناسان معتقدند که ایاالت متحده پس از 
متوقف کردن مذاکرات صلح با طالبان به دستور دونالد ترمپ، به دنبال دست آویز و بهانه ای 

است که با توسل به آن مذاکرات صلح با طالبان را از سر بگیرد.
یازده ماه مذاکرات فشرده ی دیپلمات های ایاالت متحده و نمایندگان طالبان اگرچه 
تا آستانه ی امضای توافق نامه ی صلح به پیش رفته بود، اما در عمل این توافق به لحاظ 
تضمین منافع طرف های درگیر و پایان خشونت و جنگ در افغانستان می لنگید. به دلیل 
صرفا  می شد،  حاصل  پایان  در  که  آنچه  مذاکرات،  در  افغانستان  دولت  مشارکت  عدم 
آتش بس و توافق صلح میان طالبان و ایاالت متحده بود. چنین توافقی الزاما به معنای 
در  نبود.  طالبان  و جنبش  افغانستان  دولت  میان  آتش بس  و  افغانستان  در  پایان جنگ 
در  را  جنگ  پایان  آن  انعقاد  این که  به  توجه  با  می شد،  منعقد  توافق  این  که  صورتی 
افغانستان تضمین نمی کرد و از سوی دیگر، جمهوری اسالمی افغانستان در آن توافق 
و  متحده  ایاالت  میان  بد  تعامل  یک  توافق  این  که  گفت  می توان  نداشت،  مشارکتی 

طالبان بود.
پروسه،   آغاز مجدد  در صورت  آغاز می شود.  زود  یا  دیر  افغانستان  مذاکرات صلح 
پایدار میان  و  تعامل سیاسی خوب  پایان جنگ و یک  بتواند  سه مالحظه ی جدی که 

طرف های درگیر را رقم بزند باید در پروسه شامل شود:
اصلی جنگ، جمهوری  از طرف های  یکی  افغانستان،  ساله ی  در جنگ ۱8  یکم: 
اسالمی افغانستان بود. دولت و مردم افغانستان در این جنگ، قربانیان بسیاری داده و 
به ویژه در پنج سال گذشته، پیش قراول اصلی نبرد با شورش گری و تروریزم بوده است. با 
توجه به قربانیان دولت و مردم افغانستان در جنگ با شورش گری و تروریزم باید سرنوشت 

سیاسی افغانستان در مذاکرات صلح، یک خط سرخ جدی و اساسی باشد.
در طول یازده ماه مذاکرات میان دیپلمات های ایاالت متحده و نمایندگان طالبان، 
از  سرسختانه  طالبان  نداشت.  مشارکتی  پروسه  این  در  عمال  افغانستان  مردم  و  دولت 
پذیرش سه جانبه بودن مذاکرات )ایاالت متحده، طالبان و دولت افغانستان( سر باز زدند 

و ایاالت متحده نیز مذاکرات صلح و دوام آن را به حضور رسمی 
مذاکرات  اصلی  طرف  یک  به عنوان  افغانستان  مردم  و  دولت 
مرحله ی  دو  به  گفت وگوها  پروسه،  طرح  در  نکردند.  مشروط 
بین االفغانی  مذاکرات  و  طالبان  و  متحده  ایاالت  میان  مذاکرات 
تهدیدی  به  خود  مذاکرات  مرحله ای شدن  دو  بود.  شده  تفکیک 

باالقوه برای منتج نشدن مذاکرات به پایان جنگ تبدیل شده بود.
باید طرح  افغانستان،  آغاز مجدد مذاکرات صلح  در صورت 
مردم  و  دولت  و  کند  تغییر  گفت وگوها  جانبه بودن  دو  از  پروسه 
افغانستان به عنوان یک ضلع مذاکرات در پروسه مشارکت داشته 
باشد. در صورت غیبت دولت و مردم افغانستان در مذاکرات، به نظر 
که  آن  از  بیش  طالبان  و  متحده  ایاالت  میان  مذاکرات  می رسد 
گفت وگو و تعامل برای پایان جنگ افغانستان باشد، خروج ایاالت 
افغانستان  در  جنگ  صورت،  آن  در  است.  جنگ  این  از  متحده 
پایان نیافته و تهدیدات این جنگ در قامت تهدیدات استراتژیک 
تروریستی دیر یا زود یقه ی ایاالت متحده و متحدان  منطقه ای اش 

را خواهد گرفت.
در صورت از سرگیری مذاکرات، اگر به هر دلیل و توجیهی، 
و  تأمین  صلح  مذاکرات  در  افغانستان  مردم  و  دولت  مشارکت 
تضمین نشود، باید به هر طریق ممکن، اجرای کل یا بخش های 
مهم توافق صلح میان ایاالت متحده و طالبان به نتیجه بخش بودن 
از  طالبان  که  صورتی  در  تا  شود  مشروط  بین االفغانی  مذاکرات 
مذاکره، تعامل سیاسی و آتش بس سر باز زدند و در پی دوام جنگ 

در غیبت نیروهای بین المللی بودند، توافق برگشت پذیر باشد.
از  متحده  ایاالت  امتناع  و  طالبان  مقاومت  از  فارغ  دوم: 
افغانستان  مردم  و  دولت  پذیرش  برای  گروه  این  بر  فشار  ایجاد 
در  سیاسی  شدید  اختالفات  صلح،  مذاکرات  ضلع  یک  به عنوان 
میان جناح های داخلی نیز مزیدی بر علت بود. جمهوری اسالمی 

افغانستان در مذاکرات صلح، نه تنها موضع و دیدگاه منسجم و واحدی نسبت به پروسه 
و میکانیزم مذاکرات و اجرای توافق احتمالی نداشتند که در برخی موارد عمال در تقابل 

قرار داشتند/دارند.
طالبان،  نمایندگان  و  متحده  ایاالت  دیپلمات های  میان  مذاکرات صلح  جریان  در 
جناح ها و چهره های سیاسی تأثیرگذار افغانستان در یک پراکندگی و اختالف نظر عمیق 
به صورت  داخلی  اختالفات سیاسی  از  به سر می بردند/می برند. طالبان موفق شدند که 
جناح ها  برخی  که  شد  باعث  عمیق  اختالفات  این  کنند.  استفاده  خود  نفع  به  برجسته 
و چهره های سیاسی برای گفت وگوهای پراکنده و فاقد تضمین های اجرایی و رسمی، 
به صورت گروهی و فشرده در برابر نمایندگان طالبان صف بکشند و جناح های سیاسی 
با  دیگر، در نقطه ی عکس این موضع قرار بگیرند و چالش های پروسه را چارج کنند. 
این اختالفات عمیق سیاسی در جبهه ی جمهوری اسالمی افغانستان، طالبان در موضع 

منسجم و برتر قرار گرفتند.
اجرای  مشروط شدن  دست کم  یا  مذاکرات  جانبه بودن  سه  بر  تأکید  با  موازات  در 
توافق صلح میان ایاالت متحده و طالبان به حسن نیت این گروه در مرحله ی مذاکرات 
میکانیزم  و  طالبان  با  مذاکرات  بر سر چگونگی  داخلی  سیاسی  اختالفات  بین االفغانی، 
که  صورتی  در  برسد.  انسجام  به  باید  آن  اجرای  و  بین االفغانی  توافق  به  دست یابی 
تقویت موضع طالبان،  برآیند آن جز  یابد،  ادامه  این سطح  اختالف نظرهای سیاسی در 
اسالمی  جمهوری  برای  بد  سیاسی  تعامل  یک  به  بین االفغانی  مذاکرات  منتج شدن 

افغانستان و ذی نفع برای گروه طالبان نخواهد بود.
مستقیما  می شود  خارج  آن  از  که  توافقی  و  صلح  مذاکرات  سرنوشت  مسئولیت 
جبهه ی  اگر  برمی گردد.  افغانستان  اسالمی  جمهوری  سیاسی  چهره های  و  جناح ها  به 
رویکردی  با  و  نکرده  توحید  را  دیدگاه های شان  و  مواضع  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
منسجم و هماهنگ در مذاکره با طالبان قرار نگیرند، توافق صلح با طالبان، یک باخت 

جدی روی دست جمهوری اسالمی افغانستان خواهد گذاشت.
سوم: ۱8 سال پس از سقوط امارت اسالمی، افغانستان در بعد سیاسی و اجتماعی، 
اقلیت های  و  زنان  بیان، حقوق  آزادی  اکنون،  تغییرات چشم گیری دست یافته است.  به 
مذهبی، آزادی های مدنی، رسانه های آزاد و احزاب سیاسی مستقل بخش غیرقابل انکار 
جامعه ی سیاسی و اجتماعی افغانستان در هر تحول و تغییر سیاسی و اجتماعی است. 
افغانستان جدید با هویت متکثر و مدنی، بر هر رخداد سیاسی و اجتماعی تأثیرگذار است و 
هر تغییری که در این جغرافیا روی دست گرفته شود، بدون حضور 

این واقعیت های اجتماعی انکارناپذیر، محکوم به شکست است.
با  صرفا  اجتماعی  و  سیاسی  بعد  در  طالبان  با  مصالحه 
نیروهای سیاسی سنتی ممکن نیست. بخش قابل توجهی از ماجرا 
و موفقیت این پروسه به آشتی و توافق طالبان با افغانستان جدید 
و نیروهای سیاسی و اجتماعی نوظهور وابسته است. طالبان باید با 
جامعه ی مدنی، زنان، رسانه ها و اقلیت های مذهبی افغانستان نیز 
به توافق و مصالحه برسند. در واقع مصالحه ی اصلی اگر قرار باشد 
صورت بگیرد، میان طالبان و افغانستان جدید، متکثر و نوگرا است.

و  دوحه  مذاکرات  بر  اعم  افغانستان  صلح  مذاکرات  در 
نوگرا  نیروهای  و  جدید  افغانستان  بین االفغانی،  گفت وگوهای 
افغانستان  صلح  و  جنگ  اصلی  طرف های  از  یکی  که  متکثر  و 
جامعه ی  هم  و  طالبان  هم  بود.  غایب  قطعی  به صورت  هستند، 
سیاسی افغانستان نسبت به حضور معنادار و تأثیرگذار این نیروها 
در پروسه نگاه حذفی و بدبینانه داشتند اما واقعیت این است که 
هیچ صلحی بدون حضور و مشارکت این نیروها ممکن و اجرایی 
نیست. ممکن است که در کوتاه مدت، توافق سیاسی میان طالبان 
در  اما  شود،  اجرا  و  منعقد  افغانستان  سنتی  سیاسی  جامعه ی  و 
و  طالبان  توافق صلح  با  نوگرا  و  افغانستان جدید  نزاع  درازمدت 

جامعه ی سنتی سیاسی افغانستان آغاز خواهد شد.
متحده،  ایاالت  افغانستان،  صلح  پروسه ی  مجدد  آغاز  با 
که  بپذیرند  باید  افغانستان  سنتی  سیاسی  گروه های  و  طالبان 
نیروهای سیاسی  تأثیرگذار  و  معنادار  بدون مشارکت  پروسه  این 
به مقصود نخواهد رسید.  افغانستان  نوگرای  اجتماعی جدید و  و 
شمولیت گروه های سیاسی و اجتماعی جدید و تکوین یافته پس از 
سقوط امارت اسالمی، یک توافق صلح همه جانبه، پایدار و قاطع 

را تضمین می کند.

پاکسـتان شـیوه ی درسـتی نبـوده؛ این که حملـه ی نظامی علیه 
ایـن گـروه همـواره بهتریـن گزینـه بـوده اسـت. خـان بـه این 
نکتـه اشـاره نمی کنـد. او همچنیـن از ذکـر ایـن نکتـه کـه 
جهـاد ایـده ای نیسـت کـه در دهـه ۱۹8۰ از جنـگ شـوروی 
در افغانسـتان سرچشـمه گرفتـه باشـد، طفـره مـی رود. ارتـش 
پاکسـتان حتـا جنگ هـای متعـارف خـود با هنـد را در سـال ها 
۱۹۶5 و ۱۹7۱ جهـاد نامیـده بـود. »جهـاد« در کنـار »ایمان« 
و »تقـوا« حتا بخشـی از شـعار رسـمی ارتش پاکسـتان اسـت. 
ذکر جهاد در کتب درسـی مکاتب پاکسـتان هنوز شـایع اسـت.

هزینه مذاکرات صلح و نیاز به روایت کامل
راه حـل  افغانسـتان  جنـگ  کـه  می گویـد  راسـت  خـان 
نظامـی نـدارد. همگرایـی دیـدگاه  ترمـپ و خـان به پیشـرفت 
رونـد صلـح )هرچنـد فعـال متوقـف شـده اسـت( در سـالی که 
گذشـت کمـک کرده اسـت. خـان بـرای ترمپ در پیشـبرد این 
رونـد مفیـد واقـع شـده اسـت. به نظـر می رسـد کـه او کمـک 
کـرده اسـت تـا مـال بـرادر بخشـی از هیـأت طالبـان باشـد. 
مـال بـرادر در مذاکـرات صلـح ایـاالت متحـده طالبـان نقـش 
مهمـی ایفـا کـرده اسـت. با این حـال سـواالتی در مورد پشـت 
پـرده رونـد وجـود دارد و این کـه دو مرحله ای کـردن مذاکرات، 
مرحلـه ی اول بـا ایـاالت متحـده و مرحلـه ی دوم بـا حکومـت 
افغانسـتان، چقـدر مفیـد بوده اسـت. شـاید یـک »بازنشـانی«، 
آن طـور کـه ترمپ دسـتور داده اسـت، بتواند به بهبـود روند در 

دور دوم کمـک کنـد. 
بـا این حـال مـا بایـد واضـح سـازیم کـه مذاکـرات صلـح 
بـه  پاکسـتان هزینـه ای  بـرای منطقـه و  بـا طالبـان  امریـکا 
همـراه دارد. از نظـر خـان، مذاکـرات امـروز روایـت قدیمـی او 
را اثبـات می کنـد. ایـن روایـت امـا برخـالف درسـی اسـت که 
پاکسـتان از پیـروزی دشـوار و جنگـش علیه طالبان پاکسـتانی 
گرفتـه اسـت. روایـت خـان همچنین جنـگ علیه تـرور ایاالت 
یک ونیـم  خشـونت های  مقصـر  را  افغانسـتان  در  متحـده 
این کـه  این حـال  بـا  می دانـد.  پاکسـتان  در  گذشـته  دهـه ی 
شـبه نظامیان ایـن طـرف مـرز بایـد از طریـق نظامی شکسـت 
داده شـوند، امـا شـبه نظامیان آن طـرف مـرز بـا گزینـه توافق 
صلـح روبـه رو می شـوند -البتـه کـه دو گـروه طالبـان مختلف 
در دو کشـور بسـیار متفـاوت هسـتند- پیـام نگران کننـده ای را 
بـه شـبه نظامیانی می رسـاند کـه در پاکسـتان و منطقـه باقـی 

مانده انـد.
ایـاالت متحـده همچنان کـه می خواهـد افغانسـتان را از 
طریـق صلـح بـا طالبـان تـرک کنـد، بایـد ایـن روایـات را که 
هزینـه و پیامدهـای طوالنـی مـدت بـه همـراه دارد، جـدی 
بگیـرد. یـک خـروج مسـئوالنه بایـد شـامل روایتـی امریکایی 
باشـد؛ روایتـی کـه بپذیرد مذاکره بـا تروریسـت ها هزینه دارد و 
توضیـح دهـد که چـرا مذاکره ضروری بوده اسـت. ایـن روایت 
همچنیـن بـه نقش امریکا در مسـیری که پاکسـتان در آن قرار 
دارد اذعـان و نقـش خـود پاکسـتان در آن را مشـخص کنـد. 
بـرای منطقـه ای بـه ایـن پیچیدگـی، ایـن وضاحت سـودمند و 

بـه نفـع مـردم امریکا نیـز خواهـد بود.

و پایـش کـج مانـده بـود. سـلطان دسـتمال را از دور گـردن 
امیـد رهـا کرد و مطمیین شـدیم کـه او دیگر زنده نیسـت. در 

کنـج بـاغ جسـد بی جـان او را انداختیـم!«
برنامـه ی آدم ربایـان بـه خوبـی پیـش نرفت. آن هـا قرار 
بـود امیـد را بکشـد و فـردا شـب پـول را بگیـرد و جنـازه را 
تحویـل پـدرش دهـد، امـا پیـش از تحویـل پـول، جنـازه ی 
امیـد توسـط پولیـس کشـف شـد. هـر دو متهـم در جریـان 
تحقیقـات ابتدایـی بـه جـرم خـود اعتـراف کرده انـد. امـا در 
جریـان تحقیقـات قضایـی بـا انـکار، می گوینـد در ایـن قضیه 

نداشـته اند.  نقشـی  هیـچ 
دادسـتان جـوان با تکمیـل تحقیقات و اسـناد به وعده ای 
کـه بـرای پـدر امیـد داده بـود عمـل کـرد. و بـرای متهمـان 
پرونـده از دادگاه خواسـتار اعـدام آنـان شـد. دادسـتان پرونده 
می گویـد به دلیلـی خواسـتار مجـازات اعـدام شـده کـه درس 
عبرتـی باشـد بـرای دیگـران. به بـاور ایـن دادسـتان، نگرانی 
از عـدم مجـازات و عـدم تطبیـق قانون در مـورد آدم ربایان در 
سـال های گذشـته یکـی از دالیـل عمـده ی خروج سـرمایه و 
تاجـران بـوده و بـا پی گیـری چنیـن قضایایی تا حـدودی این 

نگرانـی رفع شـده اسـت. 
اداره ی دادسـتانی کل می گویـد پی گیـری قضایایـی مثل 
اختطـاف یکـی از مـوارد مهم در دسـتور کار آن هـا برای حفظ 
جان و سـالمت شـهروندان کشـور اسـت. ایـن اداره می گوید 
کـه در سـال ۱۳۹5 بـا پی گیـری ۱۹۶ پرونـده در رابطـه بـا 
۳2۹ فـرد مجـرم، و در سـال ۱۳۹۶ بـا پی گیـری ۱4۰ پرونده 
در رابطـه بـا 2۱۰ فـرد مجـرم، و در سـال ۱۳۹7 بـا پی گیری 
ایـن  توانسـته  فـرد مجـرم  بـا 4۹4  رابطـه  در  پرونـده   2۳8
افـراد را بـه دادگاه و مجـازات برسـانند و گـراف دسـت گیری 

مجرمیـن در سـال ۱۳۹8 بـه درجـه ی باالتر رسـیده اسـت.

اعصـاب خـان اسـت و او به ایـن در مـاه جوالی در واشـنگتن 
اشـاره کـرد. با این حـال، این روایـات از جانب رهبران سیاسـی 
چـون خـان بـود کـه دیـدگاه مـردم پاکسـتان را ِگل آلـود و 

شـورش را طوالنـی کرد.
سـرانجام تحریک طالبان پاکسـتان از حد خود گذشـت و 
در جـون 2۰۱4 بـه میـدان  هوایی کراچی و سـپس در دسـامبر 
همـان سـال به مکتـب نظامی ارتش در پشـاور حملـه کرد که 
۱۳۰ دانش آمـوز کشـته شـدند. ارتـش پاکسـتان بـا راه انـدازی 
حملـه ی تهاجمـی علیـه این گـروه، تحریـک طالبان پاکسـتان 
را فلـج کـرد و در نهایـت سـطح خشـونت در پاکسـتان کاهش 
یافـت. ایـن امر واضح سـاخت کـه مذاکـره با تحریـک طالبان 

بریـده و چشـم هایی از حدقـه بیـرون زده می گویـد: »بچـه ام 
زنـده نشـد! بچـه ام را بی رحمانه کشـتند.«

دادسـتان جـوان که سـه سـال اسـت پرونده های مشـابه 
را دیـده و رویدادهـای غم انگیـزی زیادی شـنیده بـه پدر امید 
آغـاز  تحقیقـات  می کنـد.  تأمیـن  را  عدالـت  می دهـد  وعـده 
می شـود و بـا شـروع رونـد تحقیقات قضایـی و جنایـی، چهار 
از همیـن اشـخاص، زلمـی  تـن دسـت گیر می شـوند. یکـی 

بچـه ی خالـه پـدر امید اسـت. 
کـه  می گویـد  خـود  اولیـه  اعترافـات  جریـان  در  او 
سال هاسـت همسـایه پـدر امیـد اسـت: »به پیشـنهاد سـلطان 
کـه از دوسـتان کودکـی او و معتـاد بـه چرس اسـت، تصمیم 
بـه اختطـاف امیـد کوچـک گرفتیـم. دلیلـش این بـود که پدر 
امیـد کار می کـرد و وضعیـت مالـی نسـبتا خوبـی داشـت. بـه 
امیـد مـدام پیشـنهاد کـردم کـه روزی برایت موبایـل می خرم 

تـا بیش تـر بـه مـا اعتمـاد کند.« 
می گوینـد:  اختطـاف  چگونگـی  بـه  پاسـخ  در  متهمـان 
»عصـر روز اختطـاف او را بـه بهانـه ی این کـه در فـالن بـاغ 
پـول پنهـان کرده ایـم با خـود بردیـم و وعده دادیـم که برای 
او صـد دالـر می دهیـم. او کـه خوشـحال بـود، قبـول نکـرد و 
گفـت پنج صـد دالـر بایـد به مـن بدهیـد. گفتیم پـول در کنج 
بـاغ پنهـان اسـت. امیـد بـه مـن کـه مثـل کاکایـش بودیـم 
دسـت های  بـا  امیـد  کـه  زمانـی  نمی کـرد.  شـک  هیـچ گاه 
کوچکـش مصـروف کنـدن زمیـن شـد، سـلطان دسـتمالش 
را بـه دور گـردن امیـد انداخـت. مـن پاهـای امیـد را محکـم 
گرفتـه بـودم تـا فـرار نکنـد. در همین موقـع پدر امیـد به من 
زنـگ و جریـان نیامـدن امیـد را گفـت. بـا حالـی شـتاب زده 
جوابـش را دادم. ده دقیقـه طـول کشـید کـه دسـت و پای امید 
از حرکـت ایسـتاد. گـردن و صورتش کبود شـده بود و دسـت 

بروکینگزـ  مدیحه افضل

مترجم: جلیل پژواک

در آرزوی عدالت؛ 
روایت پدری که »امید«ش قربانی آدم ربایی شد

مصالحه با طالبان در بعد 
سیاسی و اجتماعی صرفا 
با نیروهای سیاسی سنتی 
بخش  نیست.  ممکن 
و  ماجرا  از  توجهی  قابل 
به  پروسه  این  موفقیت 
طالبان  توافق  و  آشتی 
جدید  افغانستان  با 
و  سیاسی  نیروهای  و 
اجتماعی نوظهور وابسته 
با  باید  طالبان  است. 
زنان،  مدنی،  جامعه ی 
اقلیت های  و  رسانه ها 
مذهبی افغانستان نیز به 
توافق و مصالحه برسند. 
در واقع مصالحه ی اصلی 
صورت  باشد  قرار  اگر 
و  طالبان  میان  بگیرد، 
افغانستان جدید، متکثر 

و نوگرا است.



پولیس مکزیک پسر رهبر کارتل مواد مخدر را در پی شدت گرفتن درگیری، آزاد کرد
اطالعـات روز: در پـی درگیـری مسـلحانه سـنگین بیـن 
مامـوران پولیـس و افراد مسـلح یـک باند عمـده ی قاچاق مواد 
مخـدر در ایالـت سـیوالوا در مکزیـک، فرزند خواکیـن ال چاپو 
گوزمـن، رهبـر یکـی از بزرگتریـن کارتل هـای قاچـاق مـواد 

مخـدر منطقه آزاد شـده اسـت.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، پولیـس مکزیـک در پی 

یـک گشـت زنی معمـول در شـهر کولیـاکان، اویدیـو گوزمـن 
لوپـز را مـدت کوتاهـی بازداشـت کـرد، اما افـراد مسـلح او به 
مأمـوران پولیـس و ارتـش در ایـن شـهر حمله کردنـد و تبادل 

سـنگین آتـش بیـن دو طـرف چندین سـاعت ادامه داشـت.
مقامـات دولـت مرکـزی مکزیـک بعـدا اعـالم کردند که 
بـرای جلوگیـری از خشـونت و خون ریـزی بیش تـر تصمیـم 

گرفتنـد اویدیـو گوزمـن لوپـز را از آزاد کننـد.
انـدرس مانوئـل لوپـز اوبـرادور، رییس جمهـوری مکزیک 
گفتـه اسـت بـرای بحث دربـاره ی ایـن واقعـه، جلسـه امنیتی 

کابینـه را برگـزار می کنـد.
دولـت مکزیک دو سـال پیش خواکیـن ال چاپو گوزمن را 
بـرای محاکمـه به اتهـام قاچاق مـواد مخدر به امریـکا تحویل 

داد. پـس از تحویـل او، اداره بخش هایـی از ایـن کارتـل بـه 
اویدیـو سـپرده شـد. خواکیـن ال چاپـو گوزمن چند پسـر دیگر 
هـم دارد. ال چاپـو در امریـکا در ارتبـاط بـا اتهامـات متعـدد 
مربـوط بـه قاچـاق مواد مخـدر مجرم شـناخته و بـه حبس ابد 
محکـوم شـد و در حـال حاضـر دوران محکومیـت خـود را در 

امریـکا می گذرانـد.
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تیراندازی در مرز ترکیه و سوریه بعد از توافق آتش بس

ــس  ــا آتش ب ــه ب ــه ترکی ــود این ک ــا وج ــات روز: ب اطالع
موقــت در عملیــات نظامــی در مــرز بــا ســوریه موافقــت کــرده 
اســت، گزارش هایــی از تیرانــدازی پراکنــده از منطقــه مخابــره 

شــده اســت.
بــه گــزارش بی بی ســی فارســی، صبــح جمعــه، 2۶ 
ــرزی  ــه مناطــق م ــی ب ــگاران اعزام ــر(، خبرن ــزان )۱8 اکتب می
ترکیــه بــا ســوریه گــزارش کردنــد کــه صــدای شــلیک 
ــوپ از نقاطــی در نزدیکــی شــهر  ــار و انفجــار ت ــده تیرب پراکن
راس العیــن در داخــل خــاک ســوریه شــنیده می شــود و دود از 

ــت. ــته اس ــهر برخاس ــاط ش ــی نق بعض
ــر  ــس از آن منتش ــک روز پ ــر از ی ــا کم ت ــن گزارش ه ای
بیانیــه ی مشــترکی بــا امریــکا  می شــود کــه ترکیــه در 
ــای  ــع نیروه ــه مواض ــود علی ــات خ ــه عملی ــرد ک ــالم ک اع
دموکراتیــک ســوریه را بــه مــدت پنــج روز بــه حالــت تعلیــق 
درمــی آورد. اعضــای ایــن تشــکل عمدتــا از شــبه نظامیان 

ــاط  ــه ارتب ــان را ب ــه آن ــت ترکی کــرد ســوریه هســتند کــه دول
بــا حــزب کارگــران کردســتان )پ ک ک( متهــم می کنــد. 
ــه اســت و  ــی مناطــق کردنشــین ترکی پ ک ک خواســتار جدای
ــی  ــتی تلق ــروه تروریس ــکا آن را گ ــه و امری ــای ترکی دولت ه

. می کننــد
ــک  ــای دموکراتی ــع نیروه ــه مواض ــه علی ــات ترکی عملی
ســوریه از روز ۹ اکتبــر آغــاز شــده و براســاس بیانیــه مشــترک 
ــس،  ــول آتش ب ــار دارد در ط ــه انتظ ــت ترکی ــکا، دول ــا امری ب
شــبه نظامیان کــرد از نــوار مــرزی مــورد نظــر آن کشــور 
ــه  ــه، ترکی ــن بیانی ــدن ای ــورت اجرایی ش ــوند. در ص ــارج ش خ
بــه هــدف خــود کــه ایجــاد یــک منطقــه ی حایــل بیــن ایــن 
کشــور و مناطــق تحــت اختیــار نیروهــای کــرد دســت خواهــد 

یافــت.
دولــت ترکیــه گفتــه اســت در نظــر دارد پناهجویــان 
ــران  ــی ناظ ــد و برخ ــتقر کن ــه مس ــن منطق ــوری را در ای س

ــش  ــه ارت ــه ب ــن منطق ــت از ای ــاال حفاظ ــه احتم ــد ک گفته ان
ــف  ــروه مخال ــک گ ــه ی ــود ک ــپرده می ش ــوریه س ــی س مل
ــد.  ــت می کن ــه از آن حمای ــت و ترکی ــد اس ــار اس ــت بش دول
ــا واحدهــای نظامــی ترکیــه در  ارتــش ملــی ســوریه همــراه ب

ــد. ــرکت دارن ــی ش ــات کنون عملی
نیروهــای دموکراتیــک ســوری هنــوز رســما اعــالم 
ــد  ــه آن پابن ــد و ب ــس را پذیرفته ان ــا آتش ب ــه آی ــد ک نکرده ان
خواهنــد بــود یــا نــه و مقامــات امریکایــی نیــز در ایــن زمینــه 

توضیحــی نداده انــد.
ــوری  ــپ، رییس جمه ــد ترم ــه دونال ــن نام ــته مت روز گذش
ــه  ــوری ترکی ــان، رییس جمه ــب اردوغ ــب طی ــه رج ــکا، ب امری
ــن  ــت. در ای ــار یاف ــود انتش ــده ب ــال ش ــر ارس ــه روز ۹ اکتب ک
نامــه، آقــای ترمــپ ضمــن توصیــه بــه رییس جمهــوری 
ــه آن  ــی ک ــه اقدامات ــت زدن ب ــودداری از دس ــرای خ ــه ب ترکی
ــه ای از  ــه نام ــت ک ــه اس ــرده، گفت ــف ک ــت« توصی را »حماق
ــک  ــده کل نیروهــای دموکراتی ــی، فرمان ــوم کوبان ــرال مظل جن
ســوریه دریافــت کــرده کــه گفتــه اســت حاضــر اســت 

ــد. ــه بده ــه ترکی ــی ب امتیازات
معلــوم نیســت آیــا ایجــاد منطقــه حایــل می توانــد 

بخشــی از ایــن امتیــازات باشــد.
ــک  ــای دموکراتی ــه و نیروه ــی ترکی ــع دولت ــوز مناب هن
ــی  ــه واکنش ــداد جمع ــای بام ــه تیراندازی ه ــبت ب ــوریه نس س

نشــان نداده انــد.
ترمپ: نزاع بچه های محله

ــک  ــات مای ــس از مالق ــرزی پ ــری م ــس در درگی آتش ب
ــوری  ــا رییس جمه ــکا، ب ــوری امری ــاون رییس جمه ــس، مع پن
و مقامــات ارشــد دولــت ترکیــه اعــالم شــد و رییس جمهــوری 

امریــکا، از آن اســتقبال کــرده اســت.
ــک  ــه در ی ــپ ک ــای ترم ــس، آق ــالم آتش ب ــس از اع پ
داشــت،  تگــزاس، حضــور  داالس،  در  حزبــی  گردهمایــی 
درگیــری نظامــی بیــن ترکیــه و نیروهــای کردهــا را بــه 
گفــت:  وی  کــرد.  تشــبیه  کودکانــه  نــزاع  و  کینــه ورزی 
»کردهــا و ترکیــه مثــل دو بچــه محلــه هســتند، بایــد بگذاریــد 

دعواشــان را بکننــد، امــا به موقــع آن هــا را از هــم جــدا کنیــد. 
ــونت آمیزی  ــگ خش ــه جن ــد ک ــگ کردن ــد روز جن ــا چن آن ه

ــود.« ــم ب ه
ــوری آن  ــدان س ــه و متح ــش ترکی ــی ارت ــات نظام عملی
ــس از اعــالم  ــه مواضــع نیروهــای دموکراتیــک ســوریه پ علی
ــان  ــردن نظامی ــه خارج ک ــکا ب ــوری امری ــم رییس جمه تصمی
ــد و  ــاز ش ــا آغ ــرل کرده ــت کنت ــق تح ــور از مناط ــن کش ای
منتقــدان آقــای ترمــپ او را مســئول ایــن درگیــری دانســته اند. 
بــه گفتــه آنــان، بیانیــه مشــترک آقایــان اردوغــان و پنــس بــه 
ــود  ــته های خ ــی خواس ــه تمام ــه ب ــه ترکی ــت ک ــی آن اس معن
دســت یافتــه و امریــکا بــه همــه خواســت های ترکیــه گــردن 

نهــاده اســت.
ــره  ــای کنگ ــی اعض ــس، برخ ــالم آتش ب ــود اع ــا وج ب
ــه ی تحریم هــای  ــد در ادام ــه در نظــر دارن ــد ک ــکا گفته ان امری
ــری را  ــای دیگ ــوری، تحریم ه ــط رییس جمه ــده توس وضع ش
ــود از  ــور ش ــور مجب ــا آن کش ــد ت ــب کنن ــه تصوی ــه ترکی علی
ــارج  ــرده اســت، خ ــغال ک ــوریه اش ــاک س ــه در خ ــی ک مناطق

شــود.
ــکا  ــه ی مشــترک امری ــن حــال، در بخشــی از بیانی در عی
ــات  ــه عملی ــض این ک ــه مح ــه »ب ــت ک ــده اس ــه آم و ترکی
بهــار صلــح بــه حالــت تعلیــق درآیــد، ایــاالت متحــده توافــق 
می کنــد کــه از وضــع تحریم هــای بیش تــر ... خــودداری 
ــورت  ــکاری و مش ــره هم ــا کنگ ــزوم، ب ــورت ل ــد و در ص کن
ــت،  ــورای امنی ــه 2254 ش ــاس قطعنام ــا براس ــرد ت ــد ک خواه
صلــح و امنیــت در ســوریه تحقــق یابــد.« ایــن بیانیــه 
ــح«  ــار صل ــات به ــل عملی ــف کام ــس از توق ــد »پ می افزای
ــه  ــه ترکی ــاط علی ــن ارتب ــون در ای ــا کن ــه ت ــی ک تحریم های

ــد. ــد ش ــو خواه ــده لغ ــع ش وض
قطع نامــه 2254 شــورای امنیــت مصــوب دســامبر 2۰۱5 
ــه درگیــری نظامــی در جنــگ داخلــی  خواســتار توقــف هرگون
ــی  ــای سیاس ــأله از راه ه ــن مس ــل ای ــل و فص ــوریه و ح س
اســت. عملیــات بهــار صلــح عنوانــی اســت کــه دولــت ترکیــه 

ــه ســوریه داده اســت. ــه حمــالت جــاری ب ب

تظاهرات و اعتراض های ضد دولتی در لبنان
بقــاع  دره  و  طرابلــس  شــهرهای  در 
معترضــان  اســت.  شــده  گــزارش 
ــت  ــادی دول ــت های اقتص ــه سیاس علی
ــادی  ــت اقتص ــه وضعی ــی ب و بی توجه

ــد. ــعار داده ان ــود ش خ
لبنــان  دولــت  معــارف  وزارت 
پــی  در  کــه  کــرد  اعــالم  نیــز 
اعتراض هــای پنج شنبه شــب مکاتــب 
روز  در  کشــور  ایــن  دانشــگاه های  و 

بــود. خواهــد  تعطیــل  جمعــه 
رهبــران  از  جنبــالط،  ولیــد 
نیــز  لبنــان،  دروزی هــای  سیاســی 
وزیــر  نخســت  حریــری،  ســعد  از 
ایــن کشــور خواســت تــا از قــدرت 

کنــد. کناره گیــری 

بیســت وپنجم  پنج شــنبه،  شــامگاه 
بیــروت،  شــهر  مرکــز  در  میــزان 
متفرق کــردن  بــرای  لبنــان  پولیــس 
اشــک  آور  گاز  از  تظاهرکننــدگان 

کــرد. اســتفاده 
از  شــماری  بیــروت،  در 
حضــور  به رغــم  تظاهرکننــدگان 
برابــر  در  ضدشــورش  نیروهــای 
تجمــع  لبنــان  پارلمــان  ســاختمان 
کردنــد و شــعار »انقــالب« ســر دادنــد. 
ــز  ــدگان نی ــری از تجمع کنن ــمار دیگ ش
ــی  ــاده منته ــش، ج ــن کردن آت ــا روش ب
را  بیــروت  بین المللــی  فــرودگاه  بــه 

کردنــد.  مســدود 
هــم  دیگــری  تظاهرات هــای 

هــزاران  روز:  اطالعــات 
پایتخــت  بیــروت،  در  تظاهرکننــده 
لبنــان و چنــد شــهر دیگــر ایــن کشــور 
برنامه هــای  و  سیاســت ها  علیــه 
ــد.  ــعار دادن ــان ش ــت لبن ــادی دول اقتص
معترضــان خواهــان لغــو برنامــه دولــت 
هســتند.  مالیات هــا  افزایــش  بــرای 
ــد  ــه قص ــت ک ــه اس ــان گفت ــت لبن دول
ــدی را  ــای جدی ــه مالیات ه دارد مجموع
ــتفاده  ــز اس ــات و نی ــر ســوخت، دخانی ب
یــا  اجتماعــی  از شــبکه های  برخــی 
»واتــس اپ«  جملــه  از  پیام رســان ها 

ــد. ــع کن وض
بــه نقــل از ایــران اینترنشــنال، 
تظاهــرات  در  گزارش هــا،  بنابــر 

در مــاه دلــو ســال گذشــته، ۹ مــاه 
ــات سراســری  ــزاری انتخاب ــس از برگ پ
در لبنــان، در نهایــت کابینــه جدیــد 
ســعد  نخســت وزیری  بــه  لبنــان 
ــه  ــری ب ــد. حری ــکیل ش ــری تش حری
هنــگام تشــکیل دولــت گفتــه بــود: 
چالش هــای  بــا  اکنــون  هــم  »مــا 
ــی  ــی، اجتماع ــادی، مال ــف اقتص مختل

روبــه رو هســتیم.« اداری  و 
برگــزاری  از  پیــش  حریــری 
بــا  کــه  داد  وعــده  انتخابــات، 
مالــی  کمک هــای  دریافــت  هــدف 
اصالحــات  غربــی،  کشــورهای  از 
لبنــان  در  را  ســاختاری  و  اقتصــادی 

بــرد. خواهــد  پیــش 

اطالعــات روز: ونزویــال موفــق بــه عضویــت در شــورای حقــوق بشــر ســازمان 
ــه ای را  ــن شــورا کمیت ــه همی ــی اســت ک ــن در حال ــل متحــد شــده اســت. ای مل
ــه ایــن کشــور  ــاره ی نقــض حقــوق بشــر در ونزویــال ب ــرای یافتــن حقایــق درب ب
ــا  ــاد کــرده، ام ــال به شــدت انتق ــکا از عضویــت ونزوی منصــوب کــرده اســت. امری

نیــکالس مــادورو آن را ســتایش کــرده اســت.
بــه نقــل از بی بی ســی فارســی، ایــن انتخــاب طــی جلســه ی مجمــع 
عمومــی ســازمان ملــل متحــد در شــهر ژنــو روی داد و طــی آن ونزویــال 
ــوق  ــورای حق ــت ش ــه عضوی ــن ب ــکای التی ــی امری ــی از ۱4 کرس ــوان یک به عن

ــو دارد. ــه 47 عض ــد ک ــر درآم بش
ــرده  ــف ک ــزرگ« توصی ــت آوردی ب ــت را »دس ــن عضوی ــال ای ــت ونزوی دول

اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه دولــت ونزویــال بــه رهبــری نیــکالس مــادورو بــه 
ــران  ــر رهب ــت و حص ــود و بازداش ــی خ ــان سیاس ــردن مخالف ــکنجه و زندانی ک ش

مخالفــان متهــم اســت.
همزمــان امریــکا، اغلــب کشــورها در امریــکای التیــن و بیــش از 5۰ 
ــا  ــه اروپ ــار اتحادی ــپانیا در کن ــه، اس ــان، فرانس ــا، آلم ــون بریتانی ــر چ ــور دیگ کش

نیــکالس مــادورو را دیگــر به عنــوان رییس جمهــور قانونــی ونزویــال بــه رســمیت 
ــور و  ــن کش ــی ای ــس مل ــس مجل ــدو، ریی ــوآن گوآی ــوض خ ــند و در ع نمی شناس
رهبــر مخالفــان را به عنــوان رییس جمهــور موقــت بــه رســمیت شــناخته اند.
چیــن، کوبــا و روســیه کشــورهایی بودنــد کــه از عضویــت ونزویــال در 
ــون  ــری چ ــورهای دیگ ــان کش ــد و همزم ــت کردن ــر حمای ــوق بش ــورای حق ش

ــت. ــده اس ــان ش ــال و مخالف ــت ونزوی ــان دول ــره می ــتار مذاک ــک خواس مکزی
در کنــار ونزویــال، برزیــل هــم موفــق شــده کرســی دیگــری کــه در شــورای 

حقــوق بشــر خالــی مانــده بــود را کســب کنــد.
ایــن انتخــاب روز پنج شــنبه )۱7 اکتبــر( در حالــی روی داد کــه دو روز پیــش 
لوئیــس چاربونیــو، از مقام هــای دیدبــان حقــوق بشــر از اعضــا خواســته بــود کــه 

علیــه ونزویــال رای دهنــد.
مــاه ســپتامبر گذشــته هــم شــورای حقــوق بشــر اعــالم کــرده بــود کــه یــک 
گــروه حقیقت یــاب را در ارتبــاط بــا مــوارد ادعایــی نقــض حقوق بشــر در ونزویــال 

بــه ایــن کشــور اعــزام می کنــد.
ــم  ــا تصمی ــرد ب ــتایش ک ــاب س ــن انتخ ــروز از ای ــه ام ــادورو ک ــکالس م نی

ــود. ــرده ب ــوم ک ــت و آن را محک ــپتامبر مخالف ــاه س ــورا در م ــن ش همی

ونزویال عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل شد
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بدینوسـیله بـه تاسـی از مادـه چهـل و سـوم قانـون تدـارکات بـه اطـاع عمـوم رسـانیده می شـود 
کـه وزارت زراعـت، آبیـاری و مالدـاری دـر نظر دـارد، تا )تطبیق پـروژه مرغ های نـوع تخمی )100 
قطعـی( بـرای 250 فامیـل بـرای ولسـوالی های علی شـیر و سـپری والیت خوسـت( ضـرورت پروژه 
MAIL/ARTF/NHLP/ ایـن وزارت تحـت کـود نمبـر )NHLP( ملـی باغدـاری و مالدـاری

ICB – LC-NC-2019-65 را بـه شـرکت محتـرم مرغداری اخوت بـال )ABPS( دارای جواز 
Do2-593 بـه قیمـت مجموعـی مبلـغ 18,611,320.00 )هژده میلیون و شـش صد و یازده هزار و 

سـه صد و بیسـت( افغانـی اعطـا نماید. 
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض دـر زمینـه داشـته باشـند، می تواننـد اعتـراض 
خویـش را از تاریـخ نشـر ایـن اعـان الـی چهاردـه روز تقویمـی طـور کتبـی تـوام با دایـل آن به 
ریاسـت تهیـه و تدـارکات وزارت زراعـت، آبیـاری و مالدـاری واقـع کارته سـخی، جمال مینـه، وفـق 

احـکام مادـه پنجاهـم قانـون تدـارکات ارایـه نمایند. 
ایـن اطاعیـه بـه معنـی عقـد قراردـاد نبوده و الـی تکمیل میعـاد فوق الذکـر و طی مراحـل قانونی 

بعدـی، قراردـاد منعقد نخواهد شـد. 

تصحیح اعالن
اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

یــک گــزارش در بریتانیــا مدعــی اســت بــا اینکــه 
ــتریونایتد  ــی منچس ــن آمریکای ــزر، مالکی ــواده گلی خان
باعــث هــدر رفتــن ۱ میلیــارد پونــد از ثــروت باشــگاه 
شــده اند ولــی مالکیــن لیورپــول حتــی از دریافــت 

ــد. ــر کرده ان ــگاه صرفنظ ــوق از باش حق
ــی  ــز در گزارش ــش تایم ــدی آیری ــه ایرلن روزنام
دربــاره وضعیــت مالــی دو باشــگاه منچســتریونایتد 
ــار  ــا در اختی ــر دوی آنه ــت ه ــه مالکی ــول ک و لیورپ
شــد  مدعــی  اســت  آمریکایــی  ســرمایه گذاران 
ــد  ــگاه یونایت ــن باش ــزر، مالکی ــواده گلی ــه خان درحالیک
در ایــن مــدت بــا تصمیمــات مالــی خــود باعــث 
ــارد  ــدود ۱ میلی ــزی در ح ــگاه چی ــن باش ــده اند ای ش
ــول  ــن لیورپ ــان داشــته باشــد، مالکی ــد ضــرر و زی پون
ــگاه  ــوق از باش ــت حق ــی از دریاف ــدت حت ــن م در ای

کرده انــد. خــودداری  لیورپــول 
باشــگاه  مالکیــن  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
لیورپــول در ۹ ســالی کــه مالکیــت ایــن باشــگاه 
ــرای  ــه ب ــی ک ــغ اندک ــز مبل ــه ج ــد ب ــت دارن را بدس
ــه  ــد هزین ــگاه آنفیل ــی ورزش ــکوی اصل ــازی س بازس
مالــی  خســارت  باشــگاه  ایــن  بــه  نــه  کرده انــد 
ــز  ــی واری ــود حقوق ــرای خ ــی ب ــه حت ــرده و ن وارد ک
آمــدن خانــواده  کار  زمــان روی  از  امــا  کرده انــد. 
ــش  ــه پی ــگاه ک ــن باش ــتریونایتد، ای ــزر در منچس گلی
از آنهــا بدهــی نداشــت در ایــن مــدت چیــزی نزدیــک 
ــا،  ــا، بهره ه ــل بدهی ه ــه دلی ــد ب ــارد پون ــه ۱ میلی ب
جریمه هــا و دیگــر مــوارد، ضــرر و زیــان داشــته 

ــت. اس
ــه  ــان ک ــزر و خواهرش ــرادر گلی ــج ب ــه پن درحالیک
ــد  ــار دارن ــتریونایتد را در اختی ــگاه منچس ــت باش مالکی
در فهرســت حقوق بگیــران باشــگاه قــرار دارنــد و 
هنــری  کرده انــد  دریافــت  نجومــی  حقوق هایــی 
و شــرکتش اف اس جــی کــه مالکیــت لیورپــول را 
در اختیــار دارد در ایــن مــدت از دریافــت حقــوق 
خــودداری کــرده اســت. علــت ایــن اســت کــه 
ــای  ــوان اعض ــه عن ــود را ب ــام خ ــزر ن ــواده گلی خان
نتیجــه  در  و  کرده انــد  رد  یونایتــد  مدیــره  هیــات 
انگلیــس  در  شــرکت ها  قانــون  طبــق  می تواننــد 

ــد. ــت کنن ــا دریاف ــوق و مزای حق

تفاوت فاحش مالکین 
آمریکایی یونایتد و لیورپول

منچســتر یونایتــد در تــالش اســت 
ــتمزد  ــن دس ــه دادن باالتری ــا ارائ ــا ب ت
بــه کریســتیانو رونالــدو، او را بــار دیگــر 

بــه اولدترافــورد برگردانــد.
اســپورت ۱۰،  لــو  از  نقــل  بــه 
حضــور  بــا  رونالــدو  کریســتیانو 
نظــر  زیــر  و  یونایتــد  منچســتر  در 
ســرآلکس فرگوســن بــود کــه توانســت 
ــان  ــا و جه ــال اروپ ــه فوتب ــود را ب خ

معرفــی کنــد.
او بــا منچســتر یونایتــد عناویــن و 
قهرمانــی هــای زیــادی بــه دســت آورد 
و بــا کســب تــوپ طــال و قهرمانــی در 
ــالهای  ــه س ــا ب ــان اروپ ــگ قهرمان لی
درخشــان حضــورش در شــیاطین ســرخ 
ــه در  ــت ک ــم گرف ــان داد و تصمی پای
ــد  ــال مادری ــی رئ ــتان 2۰۰۹ راه تابس

شــود.
ــرد  ــم عملک ــال ه ــدو در رئ رونال
ــان داد  ــود نش ــده ای از خ ــره کنن خی
و نزدیــک بــه یــک دهــه در ایــن 
ــتان  ــه تابس ــا اینک ــرد ت ــازی ک ــم ب تی
کــه  گرفــت  تصمیــم  قبــل  ســال 
راهــی  و  تــرک  را  کهکشــانی ها 

شــود. یوونتــوس 

ــه  ــپورت ۱۰ فرانس ــو اس ــایت ل س
ــد  ــد قص ــتر یونایت ــه منچس ــت ک نوش
ــه  ــی زمین ــنهاد نجوم ــا پیش ــه ب دارد ک

ــود. ــدو ش ــت رونال ــاز بازگش س
بــه نوشــته ایــن ســایت فرانســوی 
ــه  ــتند ک ــر هس ــد حاض ــران یونایت س
باالتریــن دســتمزد را در بیــن بازیکنــان 
بــه  جهــان  فوتبــال  حاضــر  حــال 
ــر او را  ــا نظ ــد ت ــت کنن ــدو پرداخ رونال
ــوق  ــن ف ــر ای ــار دیگ ــد و ب ــب کنن جل

ــد. ــذب کنن ــی را ج ــتاره پرتگال س
ــت  ــر اس ــد حاض ــتر یونایت منچس
ــدو  ــال رونال ــان دوران فوتب ــا پای ــه ت ک

امضــا  قــرارداد  بازیکــن  ایــن  بــا 
ــا  ــه او ب ــت ک ــی اس ــن درحال ــد ای کن
یوونتــوس دو ســال دیگــر قــرارداد 
دارد و بایــد دیــد کــه آیــا ایــن انتقــال 
ــد  ــذاب باش ــیار ج ــد بس ــی توان ــه م ک

ــه. ــا ن ــت ی ــد گرف ــورت خواه ص
قــرارداد رونالــدو بــا یوونتــوس 
چهــار ســاله اســت و او فصــل دوم 
حضــورش در بیانکونریهــا را تجربــه 
مــی کنــد و فصــل قبــل توانســت 
عنــوان بهتریــن گلــزن ایــن تیــم 
و بهتریــن بازیکــن ســری A را بــه 

آورد. دســت 

شیاطین سرخ به دنبال بازگرداندن رونالدو با دستمزد نجومی

فن دایک: 
بازی با یونایتد مهم ترین بازی فصل نیست

هالنـدی  سـتاره  دایـک،  فـن  ویرژیـل 
باشـگاه لیورپـول، دربـاره دیـدار حسـاس ایـن 
کـرد. صحبـت  منچسـتریونایتد  مقابـل  تیـم 

منچسـتر یونایتـد و لیورپول فردا یکشـنبه 
در ورزشـگاه اولدترافـورد بـه مصـاف یکدیگـر 
خواهنـد رفـت. منچسـتر یونایتـد ایـن روزهـا 
وضعیـت خوبـی را تجربـه نمی کنـد و تنها با ۹ 

امتیـاز در جایـگاه دوازدهم جدول قـرار دارد. در 
سـمت مقابـل امـا اوضاع بـرای لیورپـول کاماًل 
متفـاوت پیـش رفتـه اسـت. شـاگردان یورگـن 
لیـگ  در  خـود  ابتدایـی  بـازی   8 هـر  کلـوپ 
برتـر را بـا پیـروزی پشـت سـر گذاشـته انـد و 
بـا قاطعیـت تمـام در صـدر جـدول قـرار دارند.
سـاله   28 مدافـع  دایـک،  فـن  ویرژیـل 

و هالنـدی لیورپـول، پیـش از دیـدار حسـاس 
تیمـش مقابـل منچسـتر یونایتـد، دربـاره ایـن 
بـازی و شـرایط آن صحبـت کـرد. او گفـت:" 
منچسـتر یونایتـد اصـال شـرایط خوبـی نـدارد. 
یونایتـد یکـی از بهترین دروازه بانـان دنیا یعنی 
داویـد دخیـا را بـه دلیـل مصدومیـت در اختیـار 
نـدارد. همچنیـن آن هـا سـتاره خـط هافبـک 
خـود یعنـی پوگبـا را نیـز در بـازی مقابـل مـا 
نخواهنـد داشـت. بـا ایـن وجـود مـا بایـد تنهـا 

روی عملکـرد خـود تمرکـز کنیـم.
یونایتـد بـا وجود شـرایط نه چنـدان خوبی 
کـه دارد، قطعـًا بـرای پیـروزی پا بـه زمین می 
گـذارد تـا با یـک بـرد در مقابل مـا روزهای بد 
خـود را بـه فراموشـی بسـپارد امـا با ایـن وجود 
تیـم مـا قطعـًا بـرای کسـب هر سـه امتیـاز به 
میـدان خواهـد رفـت. مـا مـی خواهیـم رونـد 

پیروزی هـای پیاپـی خـود را ادامـه دهیم.
منچسـتر یونایتـد اگرچـه اعتمـاد بنفـس 
خود را از دسـت داده اسـت اما آن هـا قطعًا می 
خواهنـد بـا پیـروزی در برابر مـا بـه دوران اوج 
بازگردنـد. تیـم مـا نیـز قطعًا بـرای متر بـه متر 
زمیـن و دقیقـه بـه دقیقـه بـازی برنامـه خواهد 
داشـت. لیورپـول قطعًا به دنبال کسـب هر سـه 

امتیـاز در ایـن بـازی خواهـد بـود. دیـدار مقابل 
یونایتـد همچـون بـازی هـای لیـگ قهرمانـان 
اروپـا بسـیار حسـاس و جـذاب خواهـد بـود اما 
بـه نظـر مـن ایـن مهـم ترین بـازی فصـل ما 
نیسـت و مـا قطعـًا بازی هـای مهـم تـری در 
لیـگ قهرمانـان اروپـا و لیـگ برتـر پیـش رو 
خواهیـم داشـت." فـن دایـک که چنـدی پیش 
موفق شـد جایـزه بهترین بازیکن سـال اروپا را 
از آن خـود کنـد، درباره شـرایط فـردی خود در 
لیورپـول نیـز گفـت:" مـن دوسـت دارم که در 
همـه بـازی ها بـه عنـوان یـار ثابت بـه میدان 
بـروم چرا کـه این موضـوع قطعًا هیجـان انگیز 
تریـن قسـمت زندگـی یـک فوتبالیسـت اسـت 

کـه مهـارت هایـش را بـه رخ همگان بکشـد.
قصد شـکایت کـردن ندارم امـا در ۱۱ روز 
آینـده 4 بـازی بسـیار مهـم خواهیـم داشـت و 
همـه بازیکنانمـان باید مراقب خودشـان باشـند 
امـا در نهایـت مردمی که به اسـتادیوم می آیند 
بـه ایـن موضـوع که شـما دیـروز سـرما خورده 
ایـد یـا نـه، کاری ندارنـد فقط دوسـت دارند که 
عملکـرد فوق العـاده ای را از شـما ببینند. من تا 
بـه اینجا رونـد فوق العاده ای داشـته ام و امیدوار 

هسـتم که آن را ادامـه دهم."

همه ال کالسیکوهای به تعویق افتاده و نتایج آنها
ال کالسـیکوهای  در  بارسـلونا 
مادریـد  رئـال  بـه  نسـبت  معوقـه 

اسـت. داشـته  برتـری 
بـه نقـل از آس، دیدار بارسـلونا 
بـا  جمعـه  دیـروز  مادریـد  رئـال  و 
اعـالم کمیتـه برگـزاری بازی هـای 
شـرایط  دلیـل  بـه  اسـپانیا  فوتبـال 
نـاآرام کاتالونیـا بـه تعویق افتـاد. ال 
کالسـیکو قـرار بـود چهـارم عقـرب 
برگـزار شـود. تاریـخ جدیـد دوشـنبه 
اعـالم می شـود. بـه احتمال فـراوان 
دو تیـم شـانزدهم قـوس بـه مصاف 

می رونـد. هـم 
ال  بـار  چهـار  تنهـا  تاریـخ  در 
کالسـیکو بـه تعویـق افتـاده اسـت. 
 ۱۹8۹-۹۰ فصـل  بـه  بـار  آخریـن 

توانسـت  مادریـد  کـه  برمی گـردد 
پیـروزی  بـه  بـار  نخسـتین  بـرای 
بـا  بارسـا  یابـد. در مجمـوع  دسـت 
کسـب دو پیـروزی و یـک تسـاوی 
کالسـیکو  ال  در  بهتـری  وضعیـت 

دارد. معوقـه  هـای 
2۹-۱۹28

 8۳ دقیقـه  در  ساسـتره  گل 
نتیجـه را بـه نفع بارسـلونا کـرد. این 
پیـروزی شـرایط تیم میزبـان را بهتر 
کـرد و توانسـت از رتبـه پنجـم بـه 
جایـگاه باالتـری صعـود کنـد. ایـن 
بـود  دیـدار نخسـتین ال کالسـیکو 

کـه بـه تعویـق افتـاد.
۶8-۱۹۶7

و  سفیدپوشـان  بعـد  سـال   ۳۰

آبـی انـاری ها دوبـاره در یـک بازی 
معوقـه برابـر هـم قـرار گرفتنـد کـه 
برنـده نداشـت. مادریـد بـه عنـوان 
در  خنتـو  گل  لطـف  بـه  میزبـان 
دقیقـه ۶5 یک بـر صفر پیـش افتاد. 
سفیدپوشـان با گذشـت زمان تمرکز 
خـود را از دسـت دادنـد و ۱۰ دقیقـه 
مانـده به پایان، سـالدوا گل مسـاوی 

را بـه ثمر رسـاند.
72-۱۹7۱

مادریـد هنـوز نتوانسـته بـود در 
یـک بـازی معوقه بارسـا را شکسـت 
-72 فصـل  در  اتفـاق  ایـن  دهـد. 

۱۹7۱ هـم رخ نـداد. در دیـداری که 
آبـی اناری هـا در نوکمـپ حکمرانی 
می کردنـد آسنسـی بـا گلـش مادرید 

میـگل مونیـوس را شکسـت داد.
۹۰-۱۹8۹

آمـار  کـه  ایـن  وجـود  بـا 
انـاری  آبـی  برتـری  گذشـته  در 
آخریـن  در  مـی داد  نشـان  را  هـا 
شـد.  پیـروز  مادریـد  معوقـه،  بـازی 

میچـل،  گل هـای  بـا  سفیدپوشـان 
پیـروز  سـانچس  اوگـو  و  بوتراگنیـو 
شـدند. دبـل خولیـو سـالیناس برای 
بارسـا بی فایـده بـود و مانع شکسـت 
ایـن تیم نشـد. این دیدار بـا پیروزی 
پایـان رسـید. بـه  مادریـد  بـر 2   ۳
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در بگرفــت در منطقــه ی میســره ی ســوریه و 
کومبــاالی بنــگال و  توتاخیــل جالل آبــاد و 
ــاِن  ــان افغ ــاب و مدافع ــمه ی فاری ــون چش اولگ
ــی  ــن اب ــد اب ــردن حدی ــس گ ــرخ پ ــه ی س تک

ســعاده رشــادت ها بکردنــد.«
ــعاده در  ــی س ــن اب ــد اب ــود حدی ــه خ البت
ــش  ــید. جام ــهادت نوش ــام ش ــوریه ج ــرد س نب
لنــدن اســت. و  فعــال در موزیــم ســلطنتی 
ــد  ــی ســعاده جاوی ــن اب ــه اب ــود ک ــه ب ــن گون ای
شــد. متأســفانه عکســی از ایشــان در دســترس 
ــت  ــر وق ــرت ه ــروان آن حض ــا  پی ــت. ام نیس
ــی از  ــوی زندگ ــق وض ــد در طری ــه می خواهن ک
ــوش  ــراث آب ج ــه می ــد، ب ــورت بگیرن وی مش
او متوســل می شــوند و از خمچــه ســواری ها 
الهام هــا  او  خوردن هــای  زنــده  مــرغ  و 
می گیرنــد. مــرد چــو جاگیــر شــد، رفتنــش 

ــت.  ــان کجاس آس
ــس  ــد، عک ــس. بع ــه عک ــم ب ــا، برگردی آه
ــد  ــب کردن ــا نص ــه ج ــد را در هم ــران فقی رهب
ــد.  ــع الزم از ایشــان مشــورت بطلبن ــا در مواق ت
ــی از  ــش یک ــال پی ــد س ــه چن ــت ک ــادم هس ی
ــا در صفحــه ی فیســبوک  ــور م روشــنفکران نام
مشــهور  محتــرم  خانــم  یــک  بــه  خــود 
ــه  ــم چ ــود. گفتی ــگ داده ب ــای رنگارن فحش ه
کار کنیــم کــه آبــروی روشــنفکر مــا نــرود. نــزد 
یکــی از همیــن عکس هــای رهبــران فقیــد 
رفتیــم. هرچــه نظــر خواســتیم نظــر نــداد، چــون 
ــر دادن  ــرده در نظ ــک آدم م ــوال عکــس ی معم
مشــکل دارد. آخــر گریــه کردیــم. دل آن عکــس 

ــت: ــوخت و گف ــا س ــال م ــه ح ب
»فیس بوک چیست؟«

گفتیم: »فیس بوک دیگر. فیس بوک.«
عکــس مذکور کمی مکث کرد و گفت:

»جیمی کارتر باز پیروز شد؟«
ــدام  ــت؟ ک ــر چیس ــی کارت ــم: »جیم گفتی
ــه  ــزی ب ــن آبروری ــورد ای ــا در م ــروزی؟ لطف پی

ــد.« ــورت بدهی ــا مش م
ــه فکــر فــرو رفــت. بعــد  عکــس ایشــان ب

گفــت:
ــت  ــو صحب ــی بوت ــار عل ــا ذوالفق ــن ب »م

ــردم«. ک
روشــنفکر  رفیــق  آن  شــدیم.  ناامیــد 
ــت  ــد. گف ــی ش ــی عصبان ــا اول خیل ــاش م فح
ــود را  ــروان خ ــال درد پی ــا اص ــران م ــن رهب ای
ــی را  ــان اعصاب ــد هم ــد. بع ــاس نمی کنن احس
ــن  ــم از دســت داد. ای ــد ه ــی می ش ــه عصبان ک
روزهــا خمچــه ســوار می شــود، مــرغ زنــده 
می خــورد و بــا آب جــوش وضــو می گیــرد.

بیامــرزد.  را  همــه  رفتــگان  خداونــد 
پــدرکالن  بودنــد.  فوق العــاده ای  انســان های 
ــان.  ــای ایش ــما، مام ــوم ش ــه ی مرح ــن، عم م
رفتنــد دیگــر. دنیــا بــه هیــچ کــس وفــا 
بی وفــا  دنیــای  همیــن  در  امــا  نمی کنــد. 
بعضــی رفتــگان هســتند کــه نرفته انــد. درســت 
ــن  ــل از ای ــال قب ــار س ــی و چه ــه س ــت ک اس
ــای  ــا رخت ه ــا م ــتند، ام ــت بربس ــی رخ دار فان
ــا  ــم »کج ــم و گفتی ــاز کردی ــان را ب بربسته ی ش
ــا  ــن دنی ــد از ای ــه می خواهن ــد ک ــر؟« گفتن بخی
برونــد. مــا نگذاشــتیم. گفتیــم مــرد چــو جاویــد 

ــت؟  ــان کجاس ــش آس ــد مردن ش
ــان  ــا دامن ش ــد م ــه دیدن ــگان ک ــن رفت ای
را یله کردنــی واال نیســتیم، فهمیدنــد کــه در 
ــان  ــان آس ــده اند و مردن ش ــد ش ــا جاوی ــزد م ن
ــا  ــه م ــرای آن ک ــه ب ــت ک ــن اس ــت. ای کجاس
نفهمیــم داِر فانــی را وداع می گوینــد به جــای 
رخــت بربســتن چشــم از جهــان پوشــیدند. 
ــا ایــن چشــم  ــع نشــدیم. گفتیــم ب ــی مــا قان ول
ــد  ــان نمی توانی ــیدن از جه ــیدن مشــم پوش پوش
ــانه  ــا ش ــردم م ــری م ــر رهب ــئولیت خطی از مس
ــی  ــانه خال ــان ش ــا ایش ــم ت ــد. گفتی ــی کنی خال
نکــرده، از شــانه ی ُپــرش چنــد تــا عکــس 
ــه  ــد. ب ــان می آی ــه کارم ــدا ب ــه بع ــد ک بگیری
و  شــدند  گرفتــه  عکس هــا  ترتیــب،  ایــن 

ــد.  ــد گردیدن ــا جاوی ــه ی م ــران رفت رهب
حتما می پرســید خوب، بعدش چه شد. 

بعــدش عکس هــا را بــر در و دیــوار و پایــه 
و تختــه ی کراچــی و ســتون تشــناب و درخــت و 

ســنگ و چــوب نصــب کردیــم.
ــد.  ــه ش ــد چ ــید بع ــاال می پرس ــم ح می دان
ــد،  ــه ش ــد چ ــم بع ــه بگوی ــن ک ــل از ای ــا قب ام
ــم: ــان بگوی ــی را خدمت ت ــد روایت ــازه بدهی اج

ــرد  ــه »رض« م ــرت معاوی ــان حض در زم
ــعاده.  ــی س ــن اب ــد اب ــام حدی ــود به ن ــی ب مومن
ــب  ــوی عجیب-غری ــواالت معن ــرد اح ــن م ای
ــده  ــرغ زن ــد و م ــوار می ش ــه س ــت. خمچ داش
ــت.  ــو می گرف ــوش وض ــا آب ج ــورد و ب می خ
از جملــه، تکــه ی ســرخی را هــم از پــس گــردن 
نبــوی  ســنت  می گفــت  می آویخــت.  خــود 
ــد  ــد و گفتن ــزد او رفتن ــا ن اســت. بعضــی از علم
ــش  ــردن خوی ــس گ ــرخ را از پ ــه ی س ــن تک ای
نیاویــز. بــه او گفتنــد کــه شــما بــا ایــن کار خــود 
ــا او  ــان مســلمین می شــوید. ام ــاق می باعــث نف
قبــول نمی کــرد و می گفــت کــه چــرا بایــد 
ــردن  ــس گ ــرخ از پ ــه ی س ــک تک ــن ی آویخت
مــن باعــث نفــاق میــان مســلمین گــردد. 
ــه  ــندی دارد ک ــا س ــه آی ــیدند ک ــر از او پرس آخ

ثفــط نباشــد نشــان هــم داده نمی شــود. خــودت 
ــا علمــا جــور بیــا«. ب

براســاس گزارش هــای تاریخــی، »علمــای 
نــزد حضــرت معاویــه )رض( بشــدند  شــام 
ابــن  نمودنــد کــه حدیــد  اســتدعا  از وی  و 
ابی ســعاده را بــا ســیف و ســنان مکافــات دهــد. 
ــه  ــه ک ــتاد، آگاه ن ــکری بفرس ــرت لش آن حض
ابــن ابی ســعاده را هــزاران فدایــی اســت در 
ــک مســلمه. جنگــی ســخت  اقصــی نقــاط ممال

سخیداد هاتف 
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»خدایــا، تــو کــه می دانــی مــن جــز بــرای 
ــرم  ــو نمی گی ــوش وض ــا آب ج ــو ب ــای ت رض
ســوار  خمچــه  و  نمی  خــورم  زنــده  مــرغ  و 
نمی شــوم. اگــر در لــوح شــما ســندی یــا 
تصویــری از آن تکــه ی ســرخ ثفــط نیســت، آن 

ــده«. ــان ب ــن نش ــه م را ب
ندایی از آسمان آمد:

ــا  ــت ب ــو گرفتن ــعاده، از وض ــن س ــا اب »ی
ــم، امــا چیــزی کــه  ــی رحمان ای آب جــوش خیل

ــوی اســت.  ــن کارش ســنت نب ــد ای نشــان بده
وی نتوانســت ســند بیــاورد. ســنت+ تکــه ی 
ســرخ+ زمــان رســول را گــوگل کــرد؛ نتیجــه ی 
ــان  ــود، چــون در آن زم ــر ب جســت و جویش صف
ــام آن  ــود. ش ــده ب ــود نیام ــوز به وج ــوگل هن گ
روز حدیــد ابــن ابی ســعاده پــس از نمــاز مغــرب 
ــه درگاه حــق  ــه رو ب ــت مغلپــس و جرفت ــا حال ب
کــرد )در آن زمــان درگاه حــق در آســمان بــود( 

ــد: و نالی

البته خود حدید ابن ابی سعاده در نبرد سوریه جام شهادت نوشید. جامش فعال در موزیم سلطنتی لندن است. 
و این گونه بود که ابن ابی سعاده جاوید شد. متأسفانه عکسی از ایشان در دسترس نیست. اما  پیروان آن 
حضرت هر وقت که می خواهند در طریق وضوی زندگی از وی مشورت بگیرند، به میراث آب جوش او متوسل 
می شوند و از خمچه سواری ها و مرغ زنده خوردن های او الهام ها می گیرند. مرد چو جاگیر شد، رفتنش آسان 

کجاست. 


