
کمیسیون انتخابات 
نگرانی ها را جدی بگیرد

یک هفته پس از انتخابات، نگرانی ها 
نتیجه ی  سر  بر  سیاسی  بن بست  از 
انتخابات شدت یافته است. شواهد نشان 
به سادگی  انتخابات  نتیجه ی  که  می دهد 
از سوی نامزدان پذیرفته نخواهد شد و 
افغانستان آبستن یک بن بست تازه است. 
مطرح  مختلف  سطوح  در  نگرانی ها 
تا  گرفته  افغانستان  مردم  از  است؛  شده 
نهادهای ناظر داخلی و بین المللی. همه 
این که  دارند:  توافق  چیز  یک  سر  بر 
نامزدان از پیروزی زودهنگام خودداری 
به  انتخاباتی  کمیسیون های  و  کنند 
کنند.  عمل  درستی  به  خود  وظایف 
به  که  است  این  همه  انتظار  این رو،  از 
داده  اجازه  انتخاباتی  کمیسیون های 
قانون  براساس  خود  کارهای  که  شود 
پیش  انتخاباتی  نهادهای  طرزالعمل   و 
به  نیز  انتخاباتی  ناظر  نهادهای  و  ببرند 
مسئولیت های خود به درستی عمل کنند.

گذشته  هفته ی  یک  در  دست کم 
تا  گرفته  ملل  سازمان  امنیت  از شورای 
نهاد  چندین  و  کابل  در  امریکا  سفارت 
که  کرده اند  تأکید  این  نکته  بر  داخلی 
فارغ  و  شفاف  به صورت  آرا  نتایج  باید 
شود.  بررسی  نفوذ  اعمال  هرگونه  از 

شورای امنیت سازمان ملل متحد از...

شد.  شروع  انتخابات  روز  ظهر  از  مقامات  بی قراری 
پایتخت  در  برخی  جمله  از  رای گیری  مراکز  از  بسیاری 
انتخابات  کمیسیون  بود.  رای دهندگان  اندک  حضور  شاهد 
برای فراهم کردن زمینه ی مشارکت بیش تر، رای گیری را دو 

ساعت تمدید کرد. 
نگرانی از مشارکت پایین رای دهندگان در روز انتخابات 
حاال به شک و تردید در مورد مشارکت ساختگی باال تبدیل 
شده است. صندوق های پر از رای از چند منطقه ای که در 
مردم  باالی  فوق العاده  مشارکت  شاهد  شنبه  روز  انتخاباِت 
مراکز شمارش  به  بود،  ناظران شده  تعجب  باعث  و  بودند 
میزان  است.  رسیده   انتخابات  مستقل  کمیسیون  آرای 
مشارکت در برخی مناطق با رای  گیری پراکنده تا 90 درصد 

گزارش شده است.
شنبه  روز  انتخابات  این که  بر  مبنی  شواهدی  به رغم 
برگزار شده است،  با سال های گذشته شفاف تر  مقایسه  در 
صندوق های  پای  طالبان  خشونت  وجود  با  که  افغان هایی 
از  ناشی  مبهم  نتیجه ی  نگران  حاال  شدند،  رای دهی حاضر 
را وارد بحران  تقلب اند که می تواند کشور جنگ زده ی شان 

تازه ای کند...

مزار شریف  در شهر  ساله  دختربچه ی هفت  پدر یک 
می گوید که یک فرزند مریض اش روز پنج شنبه )4 میزان( 
و  داکتران«  »بی مسئولیتی  به دلیل  بلخ  دولتی  شفاخانه ی  در 
»تجویز داروی اشتباه« فوت کرده است. او مدعی است که 
برخورد  با همسر و دخترش  این شفاخانه  داکتران  از  یکی 
بسترکردن  و  معاینه  از  ساعت  سه  حداقل  و  کرده  »زشت« 
یک  اشتباه  داروی  تجویز  با  سپس  و  کرده  امتناع  دخترش 

پرستار، دخترش جانش را از دست داده است. 
شرح ماجرا

روز  اطالعات  به  ساله،   44 محمدی،  عبدالحسین 
هفت  دختر  فایزه  وقتی  پنج شنبه،  روز  صبح  که  می گوید 
ساله اش حالت تهوع پیدا می کند، مادرش او را به توصیه ی 
شفاخانه  کودکان  بخش  به  بستری  برای  داکتران  از  یکی 
حوزوی ابن سینای بلخی می برد. به گفته ی پدر و مادر فایزه، 
بوده،  این بخش  بشیر سنایی که در آن زمان مسئول  داکتر 
در جریان سه ساعت )از 9 تا 12 ظهر( کم ازکم چهار بار با 
برخورد »زشت« از معاینه و بستری دخترشان امتناع می کند. 

آقای محمدی می گوید وقتی...

حمداهلل محب، مشاور شورای امنیت ملی، رهبری هیأت 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه ی  نشست  در  افغانستان 
متحد در نیویورک را به عهده داشت. خالصه ی سفر آقای 
این  عمومی  مجمع  تاالر  در  سخنرانی  نیویورک،  به  محب 
شورای  در  سخنرانی  افغانستان،  نماینده ی  به عنوان  سازمان 
روابط خارجی ایاالت متحده و دیدار با دبیرکل سازمان ملل 
گفت  اعالمیه  یک  در  کشور  خارجه ی  وزارت  بود.  متحد 
مجمع  ساالنه ی  اجالس  هفتادوچهارمین  در  افغانستان  که 
عمومی سازمان ملل، ضعیف ترین حضورش را تجربه کرد. 
به نقل از این اعالمیه، آقای محب و هیأت همراهش زمانی 
کشورهای شان  به  هیأت ها  بیش تر  که  رسیدند  نیویورک  به 
مجمع  در  آخرین سخنرانان  از  محب  آقای  بودند.  برگشته 

عمومی سازمان ملل متحد بود.
در  اگرچه  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور جوان شورای 
سخنرانی اش در مجمع عمومی، سعی کرد خود، عادله راز، 
افغانستان در سازمان ملل و رویا رحمانی، سفیر  نماینده ی 
افغانستان در واشنگتن را سیمای افغانستان جدید و محصول 

تغییر ناشی از سقوط طالبان و...

نشانه های تقلب فایزه ی 7 ساله چرا روی دستان مادرش 
در شفاخانه ی دولتی بلخ جان سپرد؟

بایکوت محب در نیویورک؛ 
ویزای مشاور جوان محدود بود

در 18 سال گذشته دولت افغانستان برنامه ای 
برای توسعه ی حمل و نقل شهری پایتخت نداشته 
نفر  میلیون ها  با داشتن  به همین دلیل کابل  است. 
را  نقل  و  بدترین سیستم حمل  از  یکی  جمعیت، 
در  ساعت ها  روزانه  پایتخت نشینان  وقت  و  دارد 

جاده های مزدحم این شهر تلف می شود.
حمل  سیستم  هیچ  کابل  در  حاضر  حال  در 
و نقل دولتی فعال نیست و تنها بخش خصوصی 
است که به داد پایتخت نشینان می رسد. در بسیاری 

از نقاط کابل حمل و نقل بخش خصوصی...

سیستم نابه سامان 
حمل و نقل با چاشنی نامهربانی 

به افراد کم توان

وقتی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان به قدرت می رسد، در پنج سالی که 
چه  است  قرار  هست،  ریاست جمهوری  مسند  بر 
این  دهد؟  انجام  شهروندان  برای  مثبتی  کارهای 
پرسش را به گونه ی دیگری نیز می توان طرح کرد: 
وقتی که کسی بر مسند ریاست جمهوری می نشیند، 

مردم از او چه انتظاراتی دارند؟ 
افغانستان  مردم  بیش تر  که  باشد  راست  اگر 
فقیرند و احساس امنیت نمی کنند، در این صورت 

منطقا باید مهم ترین خواست های مردم...

اسم خالِی جمهوریت
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مذاکره نماینده اریکسن 
با رئال مادرید؛ به زودی

منتشرشده  اخبار  اساس  بر 
مدیر  انگلیسی،  رسانه های  در 

برنامه های کریستین اریکسن،...

سولسشر: 
تیم ها مثل سابق از 
منچستر نمی ترسند

سرخ  شیاطین  نروژی  سرمربی 
تایید کرد که تیمش احترامی که در 

گذشته نزد حریفان داشت را...

با ادامه ی ناآرامی ها، 
اکوادور اعالم وضعیت 

فوق العاده کرد
اطالعات روز: تظاهرات و ناآرامی 
در اکوادور که به علت برداشته شدن 

یارانه سوخت آغاز شده،...

ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
به طور  امریکا،  رییس جمهوری 

علنی از دولت چین خواست...

خواسته ترمپ از چین: 
درباره ی جو بایدن و 
پسرش تحقیق کنید
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مواد انتخاباتی ۲۱ والیت به دفتر مرکزی 
کمیسیون انتخابات در کابل رسیده است
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مواد انتخاباتی ۲۱ والیت به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل رسیده است
انتخاباتی 21  انتخابات اعالم کرد که تا کنون مواد  اطالعات روز: کمیسیون مستقل 
والیت به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل رسیده و این روند تا پایان امروز )شنبه، 13 

میزان( ادامه دارد.
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخن گویان کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه اطالعات 
پایان دیروز )جمعه( به دفتر مرکزی  تا  انتخاباتی چهار والیت دیگر  روز گفت که مواد 
این کمیسیون رسیده است. آقای ابراهیمی گفت که دلیل ُکندی روند انتقال مواد انتخاباتی 
خرابی هوا بوده که چرخ بال ها نتوانسته است از شماری از والیات به موقع پرواز کنند. او 

تأکید کرد که تا پایان امروز )شنبه( مواد انتخاباتی تمامی والیات به کابل خواهد رسید.
انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم میزان برگزار شد. بیش از نُه میلیون نفر 
برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند، اما کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده 

است که بیش از دو میلیون و 695 هزار نفر در روز انتخابات رأی داده اند.
انتخابات  ابتدایی  نتایج  است  قرار  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  زمان بندی  براساس 
ریاست جمهوری در تاریخ 27 میزان و نتایج نهایی این انتخابات در تاریخ 16 عقرب سال 

جاری اعالم شود.

اصابت مرمی »بیم یک« طالبان به یک خانه ی مسکونی در میدان وردک سه کشته بر جای گذاشت
اطالعـات روز: وزارت داخله ی کشـور اعالم کرده اسـت کـه در نتیجه ی اصابت یک 
فیـر مرمـی »بیـم یـک« بر یـک خانـه ی مسـکونی در والیت میـدان وردک، سـه غیرنظامی 

کشـته و یـک غیرنظامی دیگر زخمی شـده اسـت.
نصـرت رحیمـی، سـخن گوی وزارت داخلـه بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه 
ایـن رویـداد دو شـب پیش )پنج شـنبه، 11 میزان( در روسـتای »بازی خیل« ولسـوالی نرخ 

والیـت میدان وردک رخ داده اسـت.

آقـای رحیمـی گفـت که ایـن مرمی »بیـم یـک« از سـوی جنگ جویان گـروه طالبان 
است. شلیک شـده 

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
والیـت میـدان وردک در جنـوب کابـل از والیت هـای ناامـن کشـور بـه حسـاب 
می آیـد کـه به دلیـل فعالیـت گروه هـای تروریسـتی در آن، هرازگاهی شـاهد وقـوع چنین 

رویـدادی بوده اسـت.

ترانسپورت  وزارت  روز:  اطالعات 
 – کابل  شاه راه  که  است  کرده  اعالم  کشور 
جالل آباد که در نتیجه ی بارش باران و لغزش 
کوه به روی ترافیک مسدود شده بود، دوباره 

باز شده است.
پنج شنبه  روز  – جالل آباد  کابل  شاه راه 
سرازیرشدن  شدید،  باران های  نتیجه ی  در 
در  نقطه  چند  در  کوه  لغزش  و  سیالب 

ترافیک  به روی  لغمان  والیت  مربوطات 
مسدود شده بود.

از  پیشتر  کشور  ترانسپورت  وزارت 
از  بعدی  اطالع  تا  که  بود  مسافران خواسته 

این شاه راه سفر نکنند.
گفته  در عین حال  ترانسپورت  وزارت 
بود که تیم های کاری و عملیاتی اداره ی ملی 
پاک کاری  مصروف  وزارت  این  جاده های 

هستند و تالش دارند تا جاده را پاک کاری و 
شاه راه را به روی ترافیک باز کنند.

سخن گوی  اتل،  مبارز  هم،  سویی  از 
فرماندهی پولیس والیت ننگرهار به روزنامه 
حوالی  شاه راه  این  که  گفت  روز  اطالعات 
دیروز  ظهر  از  بعد  دقیقه ی   1:45 ساعت 
باز شده  ترافیک  به روی  )جمعه، 12 میزان( 

است.

این در حالی است که اداره ی هواشناسی 
کشور روز پنج شنبه از احتمال بارش باران و 
جاری شدن »سیالب های آنی« در والیت های 
و  خوست  لغمان،  کنر،  ننگرهار،  نورستان، 
لوگر  و  پکتیا  کابل،  کاپیسا،  از  قسمت هایی 
خبر داده بود. این اداره در اعالمیه ای، میزان 
بارندگی در نقاط مختلف این والیات را بین 

20 تا 30 ملی متر پیش بینی کرده بود.

است  خواسته  انتخاباتی  کمیسیون های 
انتخابات  آرای  شمارش  روند  در  که 
کار  الزم  دقت  از  کشور  ریاست جمهوری 
از  امریکا  سفارت  نیز  این  از  پیش  گیرند. 
اعالم  تا  که  کرده  تقاضا  طرف ها  تمامی 
به  انتخابات، آرامش را حفظ کرده و  نتایج 
افغانستان  قوانین  و  اصول  به  تعهدات شان 
بارها  نیز  داخلی  نهادهای  بگذارند.  احترام 
پیش  در  نامزدان  که  روش  با  گفته اند 
به  انتخاباتی  کمیسیون های  اگر  و  گرفته اند 
وظایف شان درست و مسئوالنه عمل نکنند، 
بن بست  یک  به  را  انتخابات  شک  بدون 
این  تمام  روشن  معنای  کشاند.  خواهند 
جدی  نگرانی  یک  از  حکایت  توصیه ها، 
دارد: اگر کمیسیون انتخابات مسئوالنه عمل 

نکند، بحران جدی است. 
انتخابات  از  پس  هفته  یک  متاسفانه، 
از  ریاست جمهوری ششم میزان، نشانه های 
بحرانی شدن وضعیت و تنش بر سر پذیرش 
یکی  که  شده  نمایان  انتخابات  نتیجه ی 
بیومتریک  بدون  آرای  سرنوشت  آن ها  از 
نامزدان  از  یکی  عبداهلل،  عبداهلل  است. 
پیروزی  مدعی  کنون  تا  انتخابات  پیشتاز 
شده و گفته است از دید او و هم پیمانانش 
فقط آرای بیومتریک شده مدار اعتبار است. 
نامزدان  از  دیگر  یکی  حکمتیار  گلبدین 
است  گفته  بارها  کنون  تا  ریاست جمهوری 
انتخابات  برنده ی  نباشد،  کار  در  تقلبی  اگر 
در شماری  که  مدعی شده  است. حکمتیار 
از والیت ها صندوق ها به نفع تیم دولت به 
او  باور  به  و  شده اند  پر  غنی  آقای  رهبری 
تقلبی  دولت ساز جعلی،  تیم  رای  ثلث  »دو 
دیگر  از  نبیل،  رحمت اهلل  است.«  خیالی  و 
دارد.  بیش تری  نگرانی  انتخابات  نامزدان 
او گفته است اطالعات  که تیم او از درون 
که  می دهد  نشان  دارد،  انتخابات  کمیسیون 
این کمیسیون به تکنولوژی بیومتریک اهمیت 
چندانی نمی دهد. تیم دولت ساز با این که در 
روزهای نخست گفته است که آن ها پیروز 
روشن  به صورت  کنون  تا  اما  است،  میدان 
بدون  آرای  با  برخوردشان  که  است  نگفته 
فضل هادی  اما  بود.  خواهد  چه  بیومتریک 
متحدان  از  و  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار، 
قدرت مند انتخاباتی تیم دولت ساز در صحن 
علنی مجلس با لحن تهدیدآمیز گفته با زور 
شمارش  به  وادار  را  انتخابات  کمیسیون 
میان  از  کرد.  خواهد  بیومتریک  بدون  ارای 
از  نامزد  پنج  انتخابات،  نامزد   13 دست کم 
عبداهلل،  عبداهلل  حکمتیار،  گلبدین  جمله 
رحمت اهلل نبیل، لطیف پدارم و فرامرز تمنا 
به صورت رسمی اعالم کردند که اعتباردهی 
به آرای بدون بیومتریک برای آنان قابل قبول 
نیست و نباید این آرا شمارش شود. روشن 
است از یک سو هرکدام از این نامزدان تالش 
داشته  قدرت  تقسیم  در  سهمی  تا  دارند 
این  شک  بدون  دیگر،  طرف  از  اما  باشند، 
موضع گیری ها پذیرش نتیجه ی انتخابات را 

با تردید روبه رو می کند. 
کنون  تا  که  است  این  خوش  خبر 
آن ها،  دید  از  است  کرده  اعالم  کمیسیون 
اما  آرای بدون بیومتریک فاقد اعتبار است. 
نگرانی این است که کمیسیون ممکن است 
در عمل کوتاه بیاید. گذشته ی کار کمیسیون 
عمل  آنچه  با  گفته  آنچه  که  می دهد  نشان 
انتخابات  از  پیش  است.  نبوده  یکی  کرده، 
رای دهندگان  فهرست  مورد  در  کمیسیون 
بود  گفته  بیومتریک  دستگاه  از  استفاده  و 
پیش  مشکل  هیچ  که  دارد  کامل  اطمینان 
نخواهد آمد، اما در عمل و در روز انتخابات 
مهم تر  آمد.  پیش  زیادی  بسیار  مشکالت 
که  داده اند  گزارش  رسانه ها  برخی  همه  از 
بدون  آرای  تا  است  فشار  تحت  کمیسیون 

بیومتریک را اعتبار بخشد. 
باید  کمیسیون  که  است  این  ما  نظر 
ارای بدون بیومتریک را به رسمیت نشناسد. 
بیومتریک  بدون  آرای  اول،  دلیل:  دو  به 
این  دوم،  است.  قانون  و  طرزالعمل  خالف 
نیست  نامزدان  از  بسیاری  قبول  مورد   کار 
بیش تر  شدید  اعتراض  آن،  نادیده گرفتن  و 
خواهد  به دنبال  را  آنان  هوادارن  و  نامزدان 
وضعیت  نیز  صورت  آن  در  که  داشت 
تمام  باید  همین رو  از  شد.  خواهد  بحرانی 
بخشی  شفافیت  راستای  در  که  نگرانی های 
به نتایج انتخابات وجود دارد، جدی گرفته 

شود.

انتخابـات  در  اشـتراک کنندگان  بـود کـه رقـم  اعـالم کـرده 
ریاسـت جمهوری تـا آن زمـان بـه دو میلیـون و 598 هـزار و 
445 رأی دهنده رسـیده اسـت. این کمیسـیون امـا تأکید کرده 
بـود کـه آمـار نهایـی نیسـت و ممکـن تغییراتـی در آن بیاید.
انتخابـات ریاسـت جمهوری در ششـم میزان در سـایه ی 
زمان بنـدی  براسـاس  برگـزار شـد.  امنیتـی  بلنـد  تهدیـدات 
انتخابـات ریاسـت جمهوری 1398، قرار اسـت نتایـج ابتدایی 
انتخابـات در تاریـخ 27 میـزان و نتایج نهایـی آن نیز در تاریخ 

16 عقـرب از سـوی کمیسـیون انتخابـات اعالم شـود.

اطالعـات روز: کمیسـیون مسـتقل انتخابات اعـالم کرده 
اسـت کـه دو میلیـون و 695 هـزار و 890 نفـر در انتخابـات 

ششـم میـزان رأی داده اند.
موالنـا محمد عبداهلل، عضو کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
بـا نشـر جدولی در حسـاب فیس بوکش نوشـته اسـت که در 
روز انتخابـات در مجمـوع 26 هـزار و 568 محـل رأی دهـی 

بـاز و 3 هـزار و 18 محـل دیگر بسـته بوده اسـت.
آقـای عبداهلل گفته اسـت: »ارقام راپور داده شـده ی نهایی 
و دقیـق نمی باشـد، زیرا مطابق قانون، لوایـح و طرزالعمل های 

مربوطـه آرای بـدون بیومتریـک از آن جـدا می شـود و بعد از 
آن روند بررسـی و محاسـبه آغـاز می گردد.«

براسـاس آمـار درج شـده در ایـن جدول، بیشـترین رقم 
اشـتراک کننده در ا نتخابـات مربـوط به والیت کابل می باشـد 
کـه 459 هـزار و 473 نفـر از رأی شـان اسـتفاده کرده انـد. 
همچنـان پایین تریـن رقـم اشـتراک کننده بـا اشـتراک شـش 
هـزار و پنـج نفر در پـای صندوق های رأی مربـوط به والیت 

ارزگان در جنـوب افغانسـتان می باشـد.
میـزان  نهـم  تاریـخ  بـه  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

رقم اشتراک کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری به بیش از دو میلیون و ۶۹۵ هزار نفر رسید

و  طالبــان  گــروه  جنگ جویــان  تلفــات  مــورد  در 
ــه نشــده  ــزی گفت ــات چی ــی شــامل در عملی نیروهــای امنیت
ــاره چیــزی  ــا کنــون در ایــن ب ــز ت ــان نی اســت. گــروه طالب

ــت. ــه اس نگفت
از  یکــی  کشــور  جنــوب  در  هلمنــد  والیــت 
در  طالبــان  گــروه  کــه  می باشــد  ناامــن  والیت هــای 
شــماری از ولســوالی های ایــن والیــت فعالیــت گســترده ی 

دارد. تروریســتی 

اطالعــات روز: وزارت دفــاع ملــی کشــور اعــالم کــرده 
ــای  ــات نیروه ــی در نتیجــه ی عملی ــه 13 غیرنظام اســت ک
ارتــش از یــک زنــدان گــروه طالبــان در ولســوالی نهرســراج 

ــده اند. ــد آزاد ش ــت هلمن والی
در اعالمیــه ی ایــن وزارت آمــده اســت کــه ایــن 
ــه ی  ــزان( در نتیج ــنبه، 11 می ــش )پنج ش ــب پی ــراد دو ش اف
عملیــات شــبانه ی نیروهــای کمانــدو از یــک زنــدان گــروه 
ــراج  ــوالی نهرس ــد« ولس ــن محم ــتای »دی ــان در روس طالب

والیــت هلمنــد آزاد شــده اند.
وزارت دفــاع گفتــه اســت: »در چنــد مــاه اخیــر ده هــا 
ــان آزاد شــدند و  ــای طالب ــی از زندان ه ــرد ملکــی و نظام ف

ایــن رونــد بــا شــدت تمــام ادامــه دارد.«
در همیــن حــال دفتــر مطبوعاتــی والــی هلمنــد و قــول 
اردوی عملیــات خــاص در اعالمیــه ای تأکیــد کرده انــد کــه 
در ایــن عملیــات یــک زنــدان گــروه طالبــان نیــز کامــال از 

بیــن بــرده شــده اســت.

کماندوهای ارتش ۱۳ نفر را از یک زندان طالبان در هلمند آزاد کردند

شاه راه کابل – جالل آباد به روی ترافیک باز شد

کمیسیون  روز:  اطالعات 
مستقل حقوق بشر افغانستان در 
جوان  یک  شکنجه ی  به  واکنش 
افغانستان  شهروند  ساله   16
از  ایران،  ُهرُمزگان  والیت  در 
مقام های ایرانی خواسته است که 
این قضیه را پی گیری و عامالن 
و  عدلی  پی گرد  مورد  آن  را 

قضایی قرار دهند.
کمیسیون  این  اعالمیه ی  در 
میزان(   11( قبل  شب  دو  که 
ایرانی  مقام های  از  شده،  منتشر 
که  است  شده  خواسته  همچنان 
جلو هرگونه آسیب رساندن جانی 
و مالی به شهروندان افغانستان را 

بگیرند.
براساس اعالمیه، این جوان 
سوی  از  پیش  چندی  ساله   16
شورای محلی روستای »َسلخ« در 
ُهرُمزگان  والیت  قِشم  جزیره ی 

ایران شکنجه شده است.
بشر  حقوق  کمیسیون 
که  است  گفته  افغانستان 
معیارهای بین المللی حقوق بشر، 
به ویژه کنوانسیون حقوق کودک 

کرده  ملزم  را  کشورها  تمام 
در  کودکان  حقوق  از  که  است 
قلمرو تحت حاکمیت شان بدون 

تبعیض حمایت کنند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان  خارجه ی  وزارت  از 
قضیه  این  که  است  خواسته  نیز 
را به صورت همه جانبه بررسی و 
به منظور تأمین حقوق این کودک 
قربانی، با مقام های مسئول ایرانی 

گفت وگو کند.
به  همچنان  کمیسیون  این 
خانواده ها و کودکان مهاجر افغان 

مقیم ایران وعده سپرده است که 
برای تأمین حقوق آنان در سطح 
دادخواهی  بین المللی  و  ملی 

می کند.
گزارش  ابتدا  در  هرچند 
شده بود که این جوان 16 ساله 
نتیجه ی  در  افغانستان  شهروند 
باخته،  جان  شدید  شکنجه ی 
افغانستان  خارجه ی  وزارت  اما 
می گوید که این جوان هنوز زنده 
است و برای درمان به شهر بندر 

عباس ایران منتقل شده است.
احمدی،  صبغت اهلل 

خارجه ی  وزارت  سخن گوی 
کشور دیروز )جمعه( به روزنامه 
اطالعات روز گفت که این جوان 
افغانی در نتیجه ی خصومت های 
شخصی مورد شکنجه قرار گرفته 
بود  شده  گزارش  پیش تر  است. 
»پرزه/  اتهام  به  جوان  این  که 
رییس  همسر  به  گفتن  متلک« 
»َسلخ«  روستای  محلی  شورای 

شکنجه شده است.
آقای احمدی همچنان گفت 
ایران  در  قضیه  این  عامالن  که 
بازداشت شده و در حال حاضر 

تحت بازجویی قرار دارند.
کابل  در  ایران  سفارت 
 « است:  گفته  اعالمیه ای  در  نیز 
موضوع شکنجه نوجوان افغان را 
امور خارجه منعکس  به وزارت 
حال  در  نمایندگی  این  و  کرده 
روشن شدن  برای  پی گیری 

موضوع است.«
خبرگزاری ایسنا نیز به نقل 
است:  گفته  سفارت خانه  این  از 
»اگر جرمی در این رابطه صورت 
گرفته باشد مراجع قضایی ایران، 
برخورد  مجرمان  با  قانون  طبق 

خواهند کرد.«
نیست  باری  نخستین  این 
افغان  که کودکان و خانواده های 
متفاوت  به گونه های  ایران  در 
سوءاستفاده  و  خشونت  مورد 
پیش  سال  سه  می گیرند.  قرار 
نیز یک دختر شش ساله شهروند 
افغانستان »ستایش« از سوی یک 
نوجوان ایرانی در »ورامین« ایران 
پس  و  گرفته  قرار  تجاوز  مورد 
قتل  به  »فجیعانه«  به طور  آن  از 

رسیده بود.

کمیسیون حقوق بشر: 
عامالن شکنجه ی نوجوان افغان در ایران مورد پی گرد عدلی قرار گیرند
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سخیداد هاتف  

از سخنان  او ناامید شده اند. به نقل از یک منبع 
مطمیین در حکومت وحدت ملی، مایک پومپئو، 
با  گفت وگو  در  متحده  ایاالت  خارجه ی  وزیر 
به  رییس جمهور غنی، گفته است که حمله اش 
ایاالت  مالیات دهندگان  پول  اهمیت  و  ارزش 
بین المللی  اداره ی توسعه ی  از طریق  متحده که 
رسیده،  مصرف  به  افغانستان  در  متحده  ایاالت 
قابل تحمل نیست. آقای پومپئو از رییس جمهور 
به  که  رسانه   همان  از  که  است  خواسته  غنی 
از  بود،  کرده  حمله  امریکایی  مالیات دهندگان 
مردم امریکا معذرت بخواهد. رییس جمهور غنی 
با  را  پومپئو  آقای  درخواست  است  کرده  سعی 
این توجیه که از حرف هایش سوءبرداشت شده 

است، دور بزند.

در صف های قومی و منطقه ای از همدیگر جدا 
انتخابات نیز به یکی از افراد  می شوند. در روز 

قبیله ی خود رای می دهند.
نظام  ارکان  از  شهروندان  دادن  رای  حال، 
جمهوری است. نظام جمهوری در جهان وقتی 
فردیت  که  گرفت  پا  و  آمد  پدید  و  مطرح شد 
شد  قرار  یافتند.  اهمیت  آدم ها  فردی  حقوق  و 
که به جای یک سلطان خودکامه، هر فرد کشور 

در ادامه ی درخواست از رییس جمهور غنی 
امریکا، پومپئو  از مردم  مبنی بر معذرت خواهی 
به صراحت اعالم کرده است که ایاالت متحده 
از انتخابات افغانستان، شفافیت می طلبد و هیچ 
نمی پذیرد.  را  تخلف  و  سوءمدیریت  نوعی 
در  متحده  ایاالت  طرف  پومپئو،  آقای  به زعم 
برآورده شدن  و  افغانستان  انتخابات  خصوص 
است  غنی  رییس جمهور  شفافیت،  سرخ  خط 
نه کمیسیون های انتخاباتی. آقای پومپئو هشدار 
نتیجه ی  اعالم  است؛  فرستاده  نیز  دیگری 
با  توافق  بدون  و  به صورت یک جانبه  انتخابات 

دیگر نامزدهای پیشتاز، پذیرفتنی نیست.
میان  در  یک دستگی  و  انسجام  از  فارغ 
بر  مبنی  افغانستان  ریاست جمهوری  نامزدان 

تصمیم بگیرد که سامان زندگی فردی و جمعی 
نظام  ارکان  تمام  می خواهد.  چگونه  را  خود 
را  فردی  حقوق  اهمیت  از  پاره هایی  جمهوری 
مجالس  در  نمایندگی  سیستم  می دهند.  بازتاب 
ملی و انتخابات ریاست جمهوری دو تا از این 
ارکان نظام جمهوری هستند که بر پایه ی حقوق 

فردی شهروندان استوارند. 
در افغانستان، میان خواسِت افراد )امنیت و 
معیشت بهتر( و بازتاب آن در سیستم جمهوری 
)انتخابات آزاد( گسست وجود دارد. به این معنا 
که افراد این کشور جنگ زده و فقیر می خواهند 
بیابد،  بهبود  معیشت شان  و  برسند  امنیت  به  که 
این خواست خود را  اما وقتی که قرار می شود 
این  بر  تأکید  به جای  کنند،  مطرح  انتخابات  در 
که  می کنند  تأکید  دیگری  بر خواست  خواست 
مربوط به عصر جمهوریت نمی شود. رای دادن بر 
اساس گرایش های قبیله ای و قومی رای دادن در 
سیستم  در  رای دادن  بل  نیست،  نظام جمهوری 
ملوک الطوایفی است. وقتی حق فردی رای دادن 
از  و  می گیریم  عاریت  به  جمهوری  نظام  از  را 
می کنیم،  استفاده  قبیله ای  نظام  تحکیم  برای  آن 
نظامی که از درون این روند بیرون می آید نظام 

ایستادگی در برابر تقلب، الزام برقراری شفافیت 
و غیرمعتبربودن آرای بیومتریک نشده، در سطح 
بین المللی و همکاران استراتژیک افغانستان نیز 
و  تقلب  از  جلوگیری  و  شفافیت  برآورده شدن 
است.  افغانستان  انتخابات  سرخ  خط  تخلف، 
یوناما و شورای امنیت سازمان ملل در مطالبات 
و درخواست های جداگانه، بر الزام برآورده شدن 
در  تخلف  و  تقلب  از  جلوگیری  و  شفافیت 
کرده اند.  تأکید  افغانستان  انتخابات  پروسه ی 
اداره ی  میان  تنش ها  که  می رسد  به نظر  چنین 
به طرز  متحده  ایاالت  و  غنی  رییس جمهور 
انتخابات  موضوع  در  و  گرفته  باال  بی پیشنه ای 
ایاالت  با  نیز  بین المللی  نهادهای  افغانستان، 

متحده هم سو و هم نظرند.

جمهوری نیست. 
دنیا یک  در  واقعی  نظام های جمهوری  در 
نمی تواند  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد 
بگوید: »من تمام حقوق فردی شما، مخصوصا 
نیازتان به بهبود امنیت و معیشت را زیر پا می کنم، 
اما چون بزرگ قوم تان هستم به من رای بدهید.« 
نامزد  یک  است.  ممکن  این  اما  افغانستان  در 
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می تواند 
و  عزت  می خواهید  »اگر  بگوید:  صراحت  با 
حیثیت قومی تان زیر پا نشود و اگر هنوز غیرت 
قبیله  ای در وجودتان نمرده است، به میدان بیایید، 
برای عزت قوم خود قربانی بدهید و از مال و 
جان تان بگذرید و دست مرا بلند کنید تا به عنوان 

رهبرتان با رهبران اقوام دیگر رقابت کنم.«
نامزدهای  که  هست  هم  خاطر  همین  به 
به  نیاز  افغانستان  انتخابات ریاست جمهوری در 
هیچ برنامه ای برای بهبود امنیت و معیشت مردم 
ندارند. مردم به حقوق فردی و شهروندی خود 
رای نمی دهند تا نامزدها برای این حقوق برنامه 
ارائه کنند. مردم به سلطانچه هایی رای می دهند 
که اسم قلمروهای کوچک شده ی سلطنت خود 

را »جمهوری« گذاشته اند. 

حمداهلل محب، مشاور شورای امنیت ملی، 
ساالنه ی  نشست  در  افغانستان  هیأت  رهبری 
نیویورک  مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
را به عهده داشت. خالصه ی سفر آقای محب به 
نیویورک، سخنرانی در تاالر مجمع عمومی این 
سازمان به عنوان نماینده ی افغانستان، سخنرانی در 
شورای روابط خارجی ایاالت متحده و دیدار با 
دبیرکل سازمان ملل متحد بود. وزارت خارجه ی 
در  افغانستان  که  گفت  اعالمیه  یک  در  کشور 
هفتادوچهارمین اجالس ساالنه ی مجمع عمومی 
تجربه  را  ضعیف ترین حضورش  ملل،  سازمان 
کرد. به نقل از این اعالمیه، آقای محب و هیأت 
همراهش زمانی به نیویورک رسیدند که بیش تر 
آقای  بودند.  برگشته  به کشورهای شان  هیأت ها 
عمومی  مجمع  در  سخنرانان  آخرین  از  محب 

سازمان ملل متحد بود.
مشاور جوان شورای امنیت ملی افغانستان 
اگرچه در سخنرانی اش در مجمع عمومی، سعی 
در  افغانستان  نماینده ی  راز،  عادله  خود،  کرد 
سازمان ملل و رویا رحمانی، سفیر افغانستان در 
واشنگتن را سیمای افغانستان جدید و محصول 
نظام  حاکمیت  و  طالبان  سقوط  از  ناشی  تغییر 
اما  کند،  ارائه  اخیر  سال   18 در  دموکراتیک 
به عنوان مشاور شورای امنیت ملی و نماینده ی 
عمومی،  مجمع  ساالنه ی  نشست  در  افغانستان 
و  همتایان  طرف  از  و  نداشت  چندانی  اقبال 

طرف های امریکایی اش بایکوت شد.
به نقل از منابع موثق در حکومت و سفارت 
در  محب  آقای  ویزای  واشنگتن،  در  افغانستان 
این سفر، محدود بود. از همان جنس ویزاها که 
ایاالت متحده غالبا برای مقامات کره ی شمالی و 
ایران برای سفر به نیویورک صادر می کند. این 
شهر  در  آزادنه  تردد  محدودیت  با  ویزاها  نوع 
در  صرفا  آن  دارنده ی  و  است  مقید  نیویورک 
بخش هایی از شهر و متناسب به ضرورت مجاز 
به رفت وآمد است. عالوه بر محدودیت در ویزا، 
مشاور امنیت ملی افغانستان به لحاظ دیپلماتیک 
از طرف امریکایی ها بایکوت شد. به نقل از این 
منابع، درخواست آقای محب برای دیدار با وزیر 
خارجه  و همتای امریکایی اش نیز با پاسخ منفی 
مواجه شد و مشاور جوان، سعی کرد با سخنرانی 
در شورای روابط خارجی ایاالت متحده و دیدار 
به  سفر  از  ملل، خرجین اش  سازمان  دبیرکل  با 

نیویورک خالی نماند.
توسط  محب  آقای  دیپلماتیک  بایکوت 
او،  برای  محدود  ویزای  صدور  و  امریکایی ها 
ارگ  میان  روابط  در  تنش  که  می دهد  نشان 
متحده  ایاالت  و  افغانستان  ریاست جمهوری 
افغانستان  استراتژیک  مهم ترین شریک  به عنوان 
پساطالبان چقدر باال گرفته است. این تنش ها از 

وقتی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان به قدرت می رسد، در پنج سالی که 
بر مسند ریاست جمهوری هست، قرار است چه 
انجام دهد؟ این  کارهای مثبتی برای شهروندان 
طرح  می توان  نیز  دیگری  به گونه ی  را  پرسش 
ریاست جمهوری  مسند  بر  که کسی  وقتی  کرد: 

می نشیند، مردم از او چه انتظاراتی دارند؟ 
اگر راست باشد که بیش تر مردم افغانستان 

طالبان  با  متحده  ایاالت  مذاکرات صلح  جریان 
در  ریاست جمهوری  ارگ  که  زمانی  دوحه،  در 
برابر آجنداهای ایاالت متحده در پروسه ی صلح 
اتهام زنی  با  و  شد  آغاز  گرفت،  قرار  افغانستان 
این که  بر  مبنی  خلیل زاد  زلمی  به  محب  آقای 
افغانستان  در  قدرت  به  دست یابی  پی  در  وی 
است، تشدید شد. در آن زمان، مقامات ایاالت 
افغانستان  ریاست جمهوری  ارگ  به  متحده 
محب  آقای  با  نیستند  حاضر  که  کردند  اعالم 
کار کنند. یک هفته مانده به برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری افغانستان، به صورت بی پیشینه 
متحده  ایاالت  مقامات  انتقادهای  غیرمعمول،  و 
از اداره ی رییس جمهور غنی به صورت مستقیم 
به  ملی  وحدت  حکومت  شد.  آغاز  صریح  و 
ریاست اشرف غنی از طرف مقامات امریکایی، 
فاسد اعالم شد و برخی از بسته های کمک های 
ناکامی  آنچه  به دلیل  متحده  ایاالت  مالی 
با فساد و  اداره ی رییس جمهور غنی در مبارزه 
برآورده کردن شاخص های شفافیت مالی عنوان 

می شد، مسترد شد.
اتهام های  به  پاسخ  در  غنی  رییس جمهور 
آزادی،  رادیو  با  مصاحبه  در  امریکایی  مقامات 
ادعا کرد که اداره ی توسعه ی بین المللی ایاالت 
بی کفایت ترین  از  یکی   )USAID( متحده 
کمک کننده ها برای افغانستان بوده است. مقامات 
امریکایی، در واکنش به این اتهام غنی، گفتند که 

فقیرند و احساس امنیت نمی کنند، در این صورت 
منطقا باید مهم ترین خواست های مردم برآوردن 
متمرکز  معیشت شان  به  بهبود بخشیدن  و  امنیت 
رای  کسی  به  می دهند  رای  وقتی  یعنی  باشد. 
بدهند که بیش ترین توانایی و بهترین برنامه برای 
تأمین امنیت و معیشت مردم را داشته باشد. اما 
چنان نمی شود و مردم افغانستان از همان روزی 
می شود  شروع  انتخابات  برگزاری  زمزمه ی  که 

خادم حسین کریمی

بایکوت محب در نیویورک؛ 
ویزای مشاور جوان محدود بود

اسم خالِی جمهوریت

در  موثق  منابع  از  نقل  به 
حکومت و سفارت افغانستان در 
واشنگتن، ویزای آقای محب در 
این سفر، محدود بود. از همان 
جنس ویزاها که ایاالت متحده 
غالبا برای مقامات کره ی شمالی 
و ایران برای سفر به نیویورک 
صادر می کند. این نوع ویزاها با 
محدودیت تردد آزادنه در شهر 
نیویورک مقید است و دارنده ی 
آن صرفا در بخش هایی از شهر 
مجاز  ضرورت  به  متناسب  و 
بر  عالوه  است.  رفت وآمد  به 
مشاور  ویزا،  در  محدودیت 
امنیت ملی افغانستان به لحاظ 
دیپلماتیک از طرف امریکایی ها 

بایکوت شد. 

اگر راست باشد که بیش تر مردم افغانستان فقیرند و احساس امنیت 
نمی کنند، در این صورت منطقا باید مهم ترین خواست های مردم برآوردن 
امنیت و بهبود بخشیدن به معیشت شان متمرکز باشد. یعنی وقتی رای 
می دهند به کسی رای بدهند که بیش ترین توانایی و بهترین برنامه برای 
تأمین امنیت و معیشت مردم را داشته باشد. اما چنان نمی شود و مردم 
افغانستان از همان روزی که زمزمه ی برگزاری انتخابات شروع می شود در 
صف های قومی و منطقه ای از همدیگر جدا می شوند. در روز انتخابات نیز 

به یکی از افراد قبیله ی خود رای می دهند.
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عابر شایگان

پدر یک دختربچه ی هفت ساله در شهر مزار شریف 
می گوید که یک فرزند مریض اش روز پنج شنبه )4 میزان( در 
شفاخانه ی دولتی بلخ به دلیل »بی مسئولیتی داکتران« و »تجویز 
داروی اشتباه« فوت کرده است. او مدعی است که یکی از 
داکتران این شفاخانه با همسر و دخترش برخورد »زشت« 
کرده و حداقل سه ساعت از معاینه و بسترکردن دخترش 
پرستار،  یک  اشتباه  داروی  تجویز  با  و سپس  کرده  امتناع 

دخترش جانش را از دست داده است. 
شرح ماجرا

روز  اطالعات  به  ساله،   44 محمدی،  عبدالحسین 

برای  برنامه ای  افغانستان  دولت  گذشته  سال   18 در 
توسعه ی حمل و نقل شهری پایتخت نداشته است. به همین 
دلیل کابل با داشتن میلیون ها نفر جمعیت، یکی از بدترین 
سیستم حمل و نقل را دارد و وقت پایتخت نشینان روزانه 

ساعت ها در جاده های مزدحم این شهر تلف می شود.
نقل  و  حمل  سیستم  هیچ  کابل  در  حاضر  حال  در 
دولتی فعال نیست و تنها بخش خصوصی است که به داد 
پایتخت نشینان می رسد. در بسیاری از نقاط کابل حمل و 
نقل بخش خصوصی پاسخ گو نیست. یافتن موتر در پل باغ 
عمومی، کوته سنگی، پل سوخته، سینمای پامیر و بسیاری از 
جاهای دیگر شهر در صبح و شام برای مردم به یک دشواری 

تبدیل شده است.
نزدیکی های شام و یا اوایل صبح وقتی موتری از راه 
می رسد، جمعیت سیل وار به سمت آن هجوم می برند. در این 
 گیرودار تنها افراد جوان و توانمند می توانند سوار شوند. افراد 
ناتوان از جمله مردان کهن سال، زنان و افراد دارای معلولیت 
جسمی مدت زیادی ناگزیرند در انتظار بیایستند تا ساعتِ  

خلوت فرا رسد.
آن ها  با  اطالعات روز  از کسانی که روزنامه  بسیاری 
گفت وگو کرده، می گویند برای رفت وآمد در سطح شهر با 

مشکل روبه رو هستند.
کریم، مرد 70 ساله، روزانه برای یافتن لقمه نانی ناگزیر 
است در شهر رفت وآمد کند. اما روزی نیست که ساعتی 
منتظر نمانده باشد. او کم تر روزی موفق شده در میان انبوه 

جمعیِت منتظر، سوار موتر شده باشد. 
مشکل از نظر کریم تنها مشکل حمل و نقل نیست، 
نامهربانی مردم نیز است. او به دلیل کهولت سن از درد پا 
رنج می برد. ایستاده شدن روی پا برای مدت طوالنی برایش 
دردآور است، اما کم تر پیش آمده که جوانی چوکی اش را 
به او داده باشد: »در سال های نه چندان دور کمی نظم بود 
و مردانگی بود. وقتی مرد کهن سال و یا زنی می خواست 
سوار موتر شود جوانان و آن هایی که سالم بودند، چوکی و 

جای شان را به کهن ساالن و زنان خالی می کردند.« 
مریم )مستعار( زن جوانی که با کودکی در بغل منتظر 
فرصت سوارشدن به یکی از موترهای لینی است. او می گوید 
هر روز صبح وضع همین است. گاهی یک ساعت را هم 
منتظر مانده است. او که در دفتری صفاکار است، باید سر 

سارنوال رفیع، مسئول تحقیق دادستانی بلخ گفت که 
او گفته که یک کمیسیون  به  بلخ  ریاست صحت عامه ی 
پنج نفره را برای بررسی این قضیه تشکیل داده و داکتری که 
از او شکایت شده، هنوز مسئولیت را نپذیرفته و گفته که 
این اتفاق ناشی از پیچکاری ای است که پرستار به مریض 

تزریق کرده است. 
که  می گویند  روز  اطالعات  به  بلخ  پولیس  مقام های 
از  را  ساله  هفته  دختر  یک  مرگ  قضیه ی  بررسی  دستور 

دادستانی دریافت کرده اند. 
به گفته ی فیض محمد خان، معاون مدیریت عمومی 
نمایندگی  به  فردی  بلخ،   پولیس  جنایی  با جرایم  مبارزه 
از آن ها در هیأتی درون سازمانی که شفاخانه تشکیل داده، 
حضور دارد تا در مدت 72 ساعت اسناد و مدارک مربوط 
به قضیه را تکمیل و برای تحقیق به دادستانی تحویل دهند.

مقام های شفاخانه ی دولتی ابن سینای بلخی، موضوع 
امتناع داکتر از معاینه مریض را رد می کنند. سرطبیب این 
شفاخانه به اطالعات روز می گوید به دلیل این که مریض 
حالش خوب بوده، داکتر بشیر سنایی او را بستر نکرده است، 
زیرا مصروف معاینه ی مریض وخیم تر بوده و به مادر فایزه 

گفته که »پنج دقیقه ای صبر کنند«.
خواجه نورمحمد فیض دلیل مرگ فایزه ی هفت ساله 
را حساسیت مریض در مقابل دارو می داند: »وقی پرستار 
پیچکاری ضدمیکروب سیستراکسون تزریق می کند، مریض 
در مقابل دارو حساسیت نشان می دهد و استفراق می کند. 
جلوی  و  می رود  شش اش  داخل  معده اش  محتوای  تمام 

تنفس اش را می گیرد و مریض دفعتا فوت می کند.«
آقای فیض، سرطبیب شفاخانه می گوید که پدر و مادر 
فایزه به دلیل ناراحتی زیاد به داکتران شفاخانه ی ابن سینای 
تصادف  از سر  درحالی که دخترشان  می زنند،  اتهام  بلخی 
فوت کرده است. »گرفتن جلوی بعضی واقعات در توان 

داکترها نیست، ولی داکترها بی تفاوتی نکرده است«.
تا هنوز داکتر متهم بازداشت یا زیر نظارت قرار نگرفته 
است. معاون مدیریت عمومی مبارزه با جرایم جنایی پولیس 
بلخ در پاسخ به این سوال که آیا متهم به قید ضمانت آزاد 
است، پاسخ روشنی ارائه نکرد. او گفت: »آن ها هم دالیل 

خود را داشتند.« 
که  می گوید  بلخی  سینای  ابن  شفاخانه ی  سرطبیب 
ولی  بود،  آمده  بشیر  داکتر  بازداشت  برای  پولیس  مأمور 

یک ونیم هزار را هر ماه کرایه ی موتر می دهد: »به عنوان یک 
معلول به راحتی اجازه ی سوارشدن به من نمی دهند. وقتی 
حرف می زنم، می گویند زیاد جنجال نکو سوار شو. در وقت 

هفت  دختر  فایزه  وقتی  پنج شنبه،  روز  که صبح  می گوید 
ساله اش حالت تهوع پیدا می کند، مادرش او را به توصیه ی 
شفاخانه  کودکان  بخش  به  بستری  برای  داکتران  از  یکی 
حوزوی ابن سینای بلخی می برد. به گفته ی پدر و مادر فایزه، 
داکتر بشیر سنایی که در آن زمان مسئول این بخش بوده، 
در جریان سه ساعت )از 9 تا 12 ظهر( کم ازکم چهار بار با 
برخورد »زشت« از معاینه و بستری دخترشان امتناع می کند. 
می شود،  فایزه وخیم  وقتی وضع  می گوید  محمدی  آقای 
زهرا، مادر 32 ساله ی فایزه مجبور می شود برای گرفتن دارو 
نزد داکتر احمد حامد پیمان برود. آقای پیمان که در شهر 

وقت به کارش برسد، اما به دلیل مشکالت در سرویس های 
حمل و نقل گاهی سر وقت به دفتر کارش نمی رسد. او در 
بدل 8 ساعت کار، شش هزار افغانی معاش دارد که بخشی 
اداره  ای  مقررات  نقض  و  دیررسیدن  به دلیل  معاش  این  از 
که در آن  کار می کند، کم می شود: »خانه ی ما کرایی است. 
گاهی پولی که من و شوهرم کار می کنیم از این ماه به آن ماه 
می رساند. بعضی وقت ها از دکان سرکوچه قرضدار می مانیم.« 
تا کنون وعده های زیادی درباره ی حل بحران سیستم 
حمل و نقل عمومی شهر کابل داده شده است. سال گذشته 
شهرداری کابل وعده ی ساخت اولین خط مترو بس را در 

کابل داده بوده که تا کنون عملی نشده است. 
مشکِل مریم، حرف دل بسیاری از زنان و افراد کم توان 
دیگر هم است. صبح و شام  ایستگاه های موتر در شلوغی 
عظیمی فرو می رود و ازدحام جمعیت زیاد می شود. افراد 
شاکی می گویند راننده ها ترجیح می دهند به جای سوارکردن 
افراد کهن سال و یا زنان که کودک دارند، افراد سالم را سوار 
کنند تا در موقع جمع کردن کرایه و همچنان وقت پیاده کردن 

مسافران کم تر با دردسر مواجه شوند. 
مهدی، مردی نابینا که مدت هاست در پل سرخ کارت 
تلفن می فروشد، موقع گذشتن از جاده ها با مشکل جدی 
مواجه است. عصا، تنها رفیق اوست که کمکش می کند تا 
از جاده به سالمت عبور کند. اما مشکل بزرگ تر او رفتن به 
خانه یا برگشتن بر سر کار است: »شام وقتی می خواهم خانه 
بروم یا صبح که از خانه حرکت می کنم. موترهای کاستر مرا 
سوار نمی کند. بعضی وقت ها سوار موتر می شوم، اما راننده 
یا شاگردش می گوید پایین شوم.« به گفته ی مهدی روزهایی 
راننده ها  اما  است،  خالی  موتر  چوکی  پنج شش  که  است 
حاضر نیستند تا او را به مقصدش برساند. او می گوید مسأله 

پول دادن و یا پول نداشتن نیست.
صدها اتوبوس که در بیش از 15 سال گذشته و بعد از 
سقوط طالبان به کشور اهدا شده بود، اغلب به دلیل استفاده ی 
نادرست و عدم مراقبت الزم از کار افتاده اند. به همین دلیل 

اکنون شهر کابل فاقد سیستم منظم شهری است. 
رنج مضاعف

در گیرودار نابه سامان حمل و نقل شهری که افراد سالم 
دچار مشکل اند، افراد دارای معلولیت جسمی رنج چند برابر 

می برند.

آن ها به دلیل این که »به داکتر بشیر بی حرمتی نشود«، اجازه ی 
داکتر جرمی مرتکب  ما  نظر  »از  نداده اند:  را  بازداشت اش 
نشده. ما هیأتی از داکتران را برای بررسی این قضیه تعیین 
کرده ایم. مواردی را که گفتم نتیجه ی تحقیقات ابتدایی این 

هیأت است.« 
چرا جسد به طب عدلی فرستاده نشد؟

در  فایزه  که  زمانی  محمدی،  عبدالحسین  گفته ی  به 
جان  بلخ  دولتی  شفاخانه ی  ویژه ی  مراقبت های  بخش 
می دهد، مسئوالن شفاخانه به همسرش می گویند که جنازه 
را ببرند دفن کنند، زیرا علت مرگ او برای داکتران مشخص 
شده و پس از برگزاری انتخابات، روز یک شنبه بیایند که به 

مسأله ی شان رسیدگی شود.
سرطبیب این شفاخانه می گوید که فقط با درخواست 
رسمی نهادهای مربوط و یا درخواست خانواده ی متوفی، 
چنین  روز  آن  در  و  می فرستند  عدلی  طب  به  را  جسد 
درخواستی دریافت نکرده بودند. آقای فیض افزود که طب 
عدلی برای یافتن علت مرگ است و علت مرگ فایزه برای 
داکتران شفاخانه معلوم بوده است: »خانواده اش اگر موافق 

می بود، داکتران جسد را به طب عدلی می فرستاد.«
در  موقع  آن  خودش  که  می گوید  اما  محمدی  آقای 
سفر بوده و مسئوالن شفاخانه به همسرش گفته که نیازی به 
معاینه ی طب عدلی نیست: »همسرم اصال نمی فهمیده که چه 
کار کند و راجع به اهمیت و ضرورت معاینه ی طب عدلی 

در روند رسیدگی به قضیه هم معلوماتی نداشته است.«
انتقاد شهروندان

پس از این اتفاق، عبدالحسین محمدی با نشر عکس 
شفاخانه ی  در  ُخردسالش  دختر  مرگ  چگونگی  فایزه، 
دولتی بلخ را در صفحه ی کاربری فیسبوک اش نوشت و از 
دوستانش درخواست دادخواهی کرد. به دنبال آن برخی از 
ساکنان بلخ، در شبکه های اجتماعی از تجربه های تلخ شان 
در این شفاخانه نوشتند و مدیران آن را به »سوءمدیریت«، 

»بی نظمی« و »بی مسئولیتی« متهم کردند. 
هارون اسدی، می گوید که او روزی مریضی را که تب 
داکتران  از  برده و یکی  بلخ  به شفاخانه ی حوزوی  داشته 
آن بدون معاینه به مریض اش سه نسخه دارو پیچیده است: 

»گفتم بدون معاینه؟ گفت خوب می شود.« 
پیش  سال  یک  حدود  که  می گوید  رحمانی  یوسف 
خودش به دلیل عارضه ی قلبی به همین شفاخانه مراجعه 

پایین شدن همیشه زخم زبان شنیدم که زودتر پایین شو!«
شهرداری  به  پیش  سال  دو  کابل  ترافیک  مدیریت 
کابل سپرده شد. در آن زمان عبداهلل حبیب زی، سرپرست 

مزار شریف مطب خصوصی دارد و از داکتران شفاخانه ی 
دولتی بلخ است، به داکتر بشیر سنایی از طریق تماس تلفنی 
سفارش می کند که فایزه را بستر کند. برای توضیح بیش تر 
این موضوع به آقای پیمان تماس گرفتیم، اما او از دادن پاسخ 

خودداری کرد.
دختر  و  همسر  وقتی  محمدی،  آقای  گفته ی  به 
مریض اش دوباره نزد داکتر بشیر سنایی مراجعه می کنند، او 
به سفارش داکتر پیمان و خواست آن ها وقعی نمی گذارد و 

دوباره از معاینه ی فایزه خودداری می کند. 
آقای محمدی می افزاید که سرانجام مادر فایزه پس از 
دعوا با داکتر بشیر سنایی و به کمک یک پرستار از بخش 
دیگر شفاخانه، موفق می شود دخترشان را بعد از ساعت 12 
ظهر بستر کند. مادر فایزه می گوید که دخترش پس از تزریق 
دارویی که پرستار در سیروم مخلوط می کند، جیغ می زند، 
به خودش می پیچد و می گوید تمام بدنش می سوزد و پس 
از آن از دهنش کف می آید. در این هنگام مادر فایزه داد و 
فریاد می کند و بعدا داکتری می آید و می گوید که مریض را 
در بخش مراقبت های ویژه انتقال دهند و به بالن آکسیجن 
وصل کنند. به گفته ی زهرا، مادر فایزه در بخش مراقبت های 
ویژه هیچ بالن آکسیجنی موجود نبوده و پرستار این بخش 
هم کمکی به آن ها نکرده است. سرانجام مجبور می شوند 
بالن آکسیجن مریض دیگری را به فایزه وصل کنند، اما آن 

وقت فایزه دیگر نفس نمی کشیده است.  
عبدالحسین محمدی، پدر فایزه روز یک شنبه، 7 میزان 
به دادستانی والیت بلخ شکایت نامه ای نوشته و از این اداره 
خواسته که داکتر بشیر سنایی و تمام کسانی را که در این 
شفاخانه در مرگ دخترش دست دارند، مورد پی گرد قانونی 
قرار داده و عدالت را تأمین کنند. در شکایت نامه ی آقای 
محمدی به دادستانی آمده که »حاال که دختر هفت ساله ی 
من را کشتند، نگذارید که بعد از این مادران و پدران این 
بی مسئولیتی  و  کوتاهی  به دلیل  را  فرزندان شان  داغ  شهر 

بعضی از داکترنام ها، ببینند.«
پاسخ مسئوالن

که  می گوید  روز  اطالعات  به  بلخ  والیت  دادستانی 
شکایت نامه ی پدر فایزه را دریافت کرده و آن را برای کشف 
قضیه به پولیس این والیت ارجاع کرده است. به گفته ی 
ابتدایی  اجراآت  گزارش  هنوز  تا  بلخ  دادستانی  مقام های 
پولیس به این دادستانی نرسیده تا تحقیقات شان را آغاز کنند. 

احمد، باشنده ی کمپنی یک پای و یک دستش معلول 
است. او سه  سال است که در یک مکتب خصوصی معلم 
است. هشت هزار افغانی معاش می گیرد و بالغ بر یک هزار تا 

فایزه ی 7 ساله چرا روی دستان مادرش 
در شفاخانه ی دولتی بلخ جان سپرد؟

سـیستم نابـه سـامان حمل و نقل 
هادی خوش نویسبا چاشنی نامهربانی به افراد کم توان
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کرده، اما کسی به مشکل او توجهی نکرده و سرانجام به 
شفاخانه ی خصوصی مراجعه کرده است: »رفتار و برخورد 
نباید  هیچ وجه  به  و  بوده  غیرانسانی  کامال  داکتر موظف 
نادیده گرفته شود تا دیگر شاهد از دست دادن عزیزان مان 

نباشیم.« 
بی توجهی  به دلیل  او  که  عبدالقاسم حسینی می گوید 
داکتران این شفاخانه، دوبار نزدیک بوده که مریض اش را از 
دست بدهد: »از آن به بعد همیشه به شفاخانه های خصوصی 
مراجعه کرده ام. کارمندان و پرسنل این شفاخانه هیچ گونه 
اخالقی نمی شناسند و فقط برای پول کار می کنند. روزانه 
ده ها اتفاق شبیه این در این شفاخانه رخ می دهد که کسی 
قرار  پی گیرد  مورد  باید  شفاخانه  مدیران  نیست.  پاسخ گو 
گیرند و اگر قادر به ارائه ی خدمات نیستند، این کشتارگاه را 

ببندند که خیال همه راحت شود«.
به  با توجه  سرطبیب شفاخانه ی دولتی بلخ می گوید 
شفاخانه ی  دولتی،  نهادهای  در  هرج ومرج  و  فساد  میزان 
دولتی بلخ هم مشکالتی دارد. به گفته ی او این شفاخانه 
روزانه حدود یک هزار و 500 تا سه هزار مراجعه کننده دارد 

و شبیه »مندوی کابل« شلوغ است.
»هر کجا کار زیاد باشد خطا هم وجود دارد. ظرف از 

دست کسی می شکند که ظرف می شوید«.
آقای فیض با اشاره به قضیه ی مرگ فایزه، شفاخانه ی 
دولتی بلخ را به نجات دهنده ای تشبیه می کند که می خواهد 
دست کسی را بگیرد و از کوه پایین کند، اما در این جریان 
دست کمک کننده می لغزد و آن شخص می میرد: »در این 
یا  عمدی  کار  این  دارد؟  تقصیری  چه  کمک کننده  قضیه 

قصدی نیست.«
معتقد  بلخی  سینای  ابن  حوزوی  شفاخانه  سرطبیب 
است که فایزه به دلیل بسترنشدن جان نداده، بلکه به دلیل 

بسترشدن فوت کرده است.  
»فایزه باهوش و آرام بود«

روز سه شنبه، وقتی عبدالحسین می گوید که می خواهد 
برای یک سفر، بیرون از شهر برود، فایزه به پدرش می گوید 
که حاال نه، دو روز بعد برود. دو روز بعد یعنی پنج شنبه. 
سه  و  مادر  پدر،  و  می بندد  سفر  بار  فایزه  که  پنج شنبه ای 

خواهر و برادرش را تنها می گذارد.
ساعت یک ونیم بعدازظهر وقتی عبدالحسین خانه را به 
قصد سفر ترک می کند، فایزه پشت سر پدر مسافرش آب 
می اندازد. دو روز بعد مسافر به سالمتی به خانه برمی گردد، 
سفری  است؛  بسته  سفر  رخت  فایزه  بار  این  که  می بیند 

یک طرفه و بدون بازگشت.
»فایزه دختر آرام و باهوش بود. قبل از این هیچ گونه 
مریضی نداشت. قبل از فوت اش گفت پدر جان می شود 
یک دو روز صبر کنی؟ گفتم: چرا؟ گفت: دلم برایت تنگ 

می شود.«
که  می گوید  ضعیف  و  گرفته  صدای  با  عبدالحسین 
زهرا، مادر فایزه حال و اوضاع خوبی ندارد و فقط با اصرار 
اما  میارم،  طاقت  باشد  »من هرچه  می نوشد.  آب  مقداری 

مادرش هر لحظه می سوزد«.

شهرداری کابل گفته بود، این نهاد در نظر دارد که با انتقال 
این مسئولیت، سیستم منظم حمل و نقل شهری را ایجاد کند. 
اما با گذشت دو سال همچنان وضع سیستم حمل و نقل 

روبه راه نشده است. 
به نظر می رسد در حال حاضر هیچ برنامه  عملی برای 
به ویژه  ندارد.  وجود  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم  بهبود 
برنامه هایی که در آن مشکالت افراد کم توان مدنظر گرفته 
تا سه  که  اعالم کرد  ترانسپورت  پیش وزارت  شود. سال 
ماه دیگر برای حل مشکالت حمل و نقل زنان در کابل، 
به  زنان  برای  اختصاصی  اتوبوس های  با  زن  رانندگان 
خیابان های پایتخت خواهند آمد، اما از این برنامه هنوز هم 

خبری نیست. 
بسیاری ها که در این گزارش با آن ها گفت وگو شده، 
تنها شکایت از سیستم نابه سامان حمل و نقل ندارند، برای 
آنان این پرسش مطرح است که مهربانی مردم کجا رفته است.
درکشورهای دیگر معموال در موترهای حمل و نقل و 
عمومی این یادداشت وجود دارد: »اولویت نشستن با افراد 
کم توان است« یا جاهای مخصوص برای این افراد وجود 
دارد. شهروندان هم به آن احترام می گذارند؛ اما در افغانستان 
و در کابل از این  دست یادداشت ها و جاهای مخصوص 
خبری نیست و شهروندان هم به گفته ی کریم چندان مهربان 

نیستند. 
هرات،  دانشگاه  جامعه شناسی  استاد  کاوه،  باور  به 
سال های جنگ و خشونت باعث شده است هر کس گلیم 
خودشان را از آب بکشند تا به ابعاد انسانی و عاطفی ماجرا 
توجه کنند: »این مشکل از یک نگاه قابل فهم است، زیرا 
زیرساخت های فرهنگی و اقتصادی تخریب و از بین رفته 
در  مهربانی   برگشتاندن  برای  می گوید،  کاوه  آقای  است.« 

سطح جامعه باید به فرهنگ سازی روی آورد. 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سخن گوی  مومند  صابر 
فرهنگ  نهادینه کردن  راستای  در  وزارت  این  می گوید 
گذشته،  چندسال  در  آگاهی دهی  برنامه ی  و  شهرنشینی 
انجام داده است: »وزارت اطالعات و فرهنگ  تالش هایی 
برنامه های مختلفی مثل هفته ی فرهنگی را برگزار کرده است. 
با فرهنگ سازی  ارتباط  آینده ی خورشیدی در  ما در سال 
برنامه هایی داریم. اما این که چه وقت به نتیجه برسد زمان 

می برد.«

آن ها به دلیل این که »به داکتر بشیر بی حرمتی نشود«، اجازه ی 
داکتر جرمی مرتکب  ما  نظر  »از  نداده اند:  را  بازداشت اش 
نشده. ما هیأتی از داکتران را برای بررسی این قضیه تعیین 
کرده ایم. مواردی را که گفتم نتیجه ی تحقیقات ابتدایی این 

هیأت است.« 
چرا جسد به طب عدلی فرستاده نشد؟

در  فایزه  که  زمانی  محمدی،  عبدالحسین  گفته ی  به 
جان  بلخ  دولتی  شفاخانه ی  ویژه ی  مراقبت های  بخش 
می دهد، مسئوالن شفاخانه به همسرش می گویند که جنازه 
را ببرند دفن کنند، زیرا علت مرگ او برای داکتران مشخص 
شده و پس از برگزاری انتخابات، روز یک شنبه بیایند که به 

مسأله ی شان رسیدگی شود.
سرطبیب این شفاخانه می گوید که فقط با درخواست 
رسمی نهادهای مربوط و یا درخواست خانواده ی متوفی، 
چنین  روز  آن  در  و  می فرستند  عدلی  طب  به  را  جسد 
درخواستی دریافت نکرده بودند. آقای فیض افزود که طب 
عدلی برای یافتن علت مرگ است و علت مرگ فایزه برای 
داکتران شفاخانه معلوم بوده است: »خانواده اش اگر موافق 

می بود، داکتران جسد را به طب عدلی می فرستاد.«
در  موقع  آن  خودش  که  می گوید  اما  محمدی  آقای 
سفر بوده و مسئوالن شفاخانه به همسرش گفته که نیازی به 
معاینه ی طب عدلی نیست: »همسرم اصال نمی فهمیده که چه 
کار کند و راجع به اهمیت و ضرورت معاینه ی طب عدلی 

در روند رسیدگی به قضیه هم معلوماتی نداشته است.«
انتقاد شهروندان

پس از این اتفاق، عبدالحسین محمدی با نشر عکس 
شفاخانه ی  در  ُخردسالش  دختر  مرگ  چگونگی  فایزه، 
دولتی بلخ را در صفحه ی کاربری فیسبوک اش نوشت و از 
دوستانش درخواست دادخواهی کرد. به دنبال آن برخی از 
ساکنان بلخ، در شبکه های اجتماعی از تجربه های تلخ شان 
در این شفاخانه نوشتند و مدیران آن را به »سوءمدیریت«، 

»بی نظمی« و »بی مسئولیتی« متهم کردند. 
هارون اسدی، می گوید که او روزی مریضی را که تب 
داکتران  از  برده و یکی  بلخ  به شفاخانه ی حوزوی  داشته 
آن بدون معاینه به مریض اش سه نسخه دارو پیچیده است: 

»گفتم بدون معاینه؟ گفت خوب می شود.« 
پیش  سال  یک  حدود  که  می گوید  رحمانی  یوسف 
خودش به دلیل عارضه ی قلبی به همین شفاخانه مراجعه 

پایین شدن همیشه زخم زبان شنیدم که زودتر پایین شو!«
شهرداری  به  پیش  سال  دو  کابل  ترافیک  مدیریت 
کابل سپرده شد. در آن زمان عبداهلل حبیب زی، سرپرست 

بی قراری مقامات از ظهر روز انتخابات شروع 
برخی  جمله  از  رای گیری  مراکز  از  بسیاری  شد. 
بود.  رای دهندگان  اندک  حضور  شاهد  پایتخت  در 
کمیسیون انتخابات برای فراهم کردن زمینه ی مشارکت 

بیش تر، رای گیری را دو ساعت تمدید کرد. 
نگرانی از مشارکت پایین رای دهندگان در روز 
تردید در مورد مشارکت  به شک و  انتخابات حاال 
از  پر  است. صندوق های  تبدیل شده  باال  ساختگی 
رای از چند منطقه ای که در انتخاباِت روز شنبه شاهد 
مشارکت فوق العاده باالی مردم بودند و باعث تعجب 
ناظران شده بود، به مراکز شمارش آرای کمیسیون 
مشارکت  میزان  است.  رسیده   انتخابات  مستقل 
تا 90 درصد  با رای  گیری پراکنده  در برخی مناطق 

گزارش شده است.
روز  انتخابات  این که  بر  مبنی  به رغم شواهدی 
شنبه در مقایسه با سال های گذشته شفاف تر برگزار 
شده است، افغان هایی که با وجود خشونت طالبان 
پای صندوق های رای دهی حاضر شدند، حاال نگران 
می تواند کشور  که  تقلب اند  از  ناشی  مبهم  نتیجه ی 
جنگ زده ی شان را وارد بحران تازه ای کند. این نگرانی 
به مثابه ی یک آزمون برای کمیسیون انتخابات است 
که پیروز انتخابات را اعالم خواهد کرد. این کمیسیون 
تشخیص  جدید  سیستم  بر  تکیه  با  که  داده  وعده 
بیومترک رای دهنده، آرای جعلی را شناسایی و دور 
بیندازد. با این حال اکنون صحبت این است که احتمال 
دارد این کمیسیون قوانین سخت گیرانه اش را نرم کند.
موسسه  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف  محمد 
دیدبان  که گروه  افغانستان  عادالنه  آزاد و  انتخابات 
غیردولتی است، می گوید: »کمیسیون از توانایی فنی 
جای  پس  است،  برخوردار  تقلب  با  مقابله  برای 
نگرانی وجود ندارد. با این حال، آن ها باید در برخورد 

با تقلب صادق باشند.«
نشده  شروع  کامل  به طور  هنوز  آرا  شمارش 
بود که تیم های انتخاباتی رییس جمهور اشرف غنی 
این  اصلی  نامزد  دو  عبداهلل،  عبداهلل  وی  رقیب  و 
انتخابات، هرکدام ادعا کردند که آن ها پیشتازند. انتظار 
نتایج  زودی ها  این  به  انتخابات  کمیسیون  نمی رود 
نهایی را اعالم کند. این کمیسیون پیش از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری نوسازی شد و کمیشنران 
جدید به جای کمیشنران پیشین که به اتهام تقلب و 

سوءاستفاده زندانی  شده اند، منصوب شدند.
چندین کمیشنر نسبت به تکنولوژی تشخیص 
تکنولوژی  این  کرده اند.  اطمینان  ابراز  بیومتریک 
اثر انگشت و عکس هر رای دهنده را در محل های 
که  گفته اند  کمیشنران  می کند.  بایگانی  رای گیری 
کمپیوترهای ِسرورشان، جایی که داده های بیومترک 
در آن ذخیره می شود، به طور خودکار آرای تکراری 
را جدا می کند. این سیستم همچنین به گونه ای طراحی 
شده است که هر مرکز رای گیری می تواند تا حداکثر 
400 رای را به ثبت برساند، اما گفته می شود که برخی 
مراکز گزارش  داده اند که بیش از 400 رای را به ثبت 
ناشیانه و  تقلب  به نظر می رسد موارد  رسانده اند که 

غیرسیستماتیک باشند.
موالنا محمد عبداهلل یکی از کمیشنران می گوید: 
»ما موظفیم فقط آرایی را حساب کنیم که پاک است 

و تأیید بیومتریک را دارد.«
با این  وجود، نگرانی ها از این که تقلب می تواند 

نتیجه را آلوده کند، افزایش یافته است. این بدگمانی 
متغییر  و  نامنسجم  گزارش دهی  از  ناشی  حدی  تا 
روز  در  مشارکت  ناکامل  داده های  از  کمیسیون 
تعداد رای دهندگان  ناگهانی در  افزایش  و  انتخابات 

برخی از والیات در روز بعد انتخابات است.
تعداد رای دهندگان در منطقه مرزی اسپین بولدک 
هزارنفری   103 فهرست  از  کندهار،  والیت  در 
رای دهندگان که اخیرا به روز شده، بیش از 89 هزار 
نفر گزارش شده است. این رقم مشارکت نزدیک به 

90 درصدی را نشان می دهد.
حامیان آقای عبداهلل گفته اند که این رقم خیالی 
و بیش از آرای واقعی است. با این حال چند نفر از 
ساکنان در گفت وگوی تلفنی گفتند که حضور مردم 

پای صندوق های رای باال بوده است.
حاجی جمعه خان یکی از بزرگان اسپین بولدک 
گفت: »همه در حال رفتن به مراکز رای گیری بودند 
و من خودم 40 دقیقه در محل رای گیری منتظر ماندم 
تا نوبتم برسد. من تقلبی ندیدم. اگر تقلب شده، حتما 

در جای دیگری صورت گرفته است.«
در  پکتیا  والیت  »میرزکه«  ولسوالی  در 
جنوب شرق افغانستان، میزان مشارکت در حدود 80 
درصد گزارش شده است. در برخی مناطق والیت 
حضور  مانع  درگیری ها  آن  در  که  فاریاب  شمالی 
بیش تر رای دهندگان پای صندوق های رای شده بود، 
اما مشارکت باال گزارش شده است، توضیحی جز 
پرشدن صندوق های رای به نفع یک نامزد، نمی توان 

یافت.
عبدالقیوم کوهی، بزرگ محلی ولسوالی قیصر 
والیت فاریاب در گفت وگو با ما گفت: »من قصد 
ندارم دروغ بگویم. من شاهد مشارکت باالی مردم 
می آمد.  فرود  هاوان  بود.  درگیری  همه جا  نبودم. 
بسیاری از مردم می ترسیدند که ]از خانه های شان[ 

بیرون شوند.«
عبدالواحد ناصری، یکی دیگر از بزرگان ولسوالی 
پر  را  صندوق ها  محلی  زورمندان  که  گفت  قیصار 
کرده اند: »آن ها یک جا نشستند و هرکدام برای نفرشان 
این  ’نمی توانیم  می گفتند  آن ها  کردند.  پر  صندوق 
صندوق ها را خالی بگذاریم.‘ ما گفتیم ’اما بیومتریکش 

چطور می شود؟‘ آن ها گفتند ’کی خواهد دید؟‘«

پس از کابل، بیش ترین آرا، یعنی 255 هزار رای، 
است.  آمده  افغانستان  شرق  در  ننگرهار  والیت  از 
عالوه بر تهدید طالبان، چندین ولسوالی این والیت از 
سوی اعضای دولت اسالمی که در ولسوالی اچین این 
والیت پنهان شده اند، به صورت نوبتی تهدید می شود. 
بمب گذاری های  این والیت هدف  مرکز  جالل آباد، 

مکرر بوده است.
رای دهندگان در چندین ولسوالی  با  گفت وگو 
برخی  در  این که  با  می دهد  نشان  والیت  این 
بوده  انتظار  از حد  بیش  مردم  ولسوالی ها مشارکت 
باال  این  از  نگرانی ها  اما در سایر ولسوالی ها  است، 
بود که صندوق های رای در اواخر روز انتخابات پر 

شده اند.
یکی از ولسوالی های والیت ننگرهار که آرای آن 
تحت بررسی ویژه قرار دارد، ولسوالی، چپرهار، خانه 
فضل هادی مسلمیار، رییس  مجلس سنا و کمپینر آقای 
غنی است. روز سه شنبه، آقای مسلمیار از کرسی اش 
در مجلس سنا خانم علم نورستانی، رییس  کمیسیون 
انتخابات را که گفته بود فقط آرای بیومتریک حساب 
می شود، تهدید کرد. آقای مسلمیار در سخنانش که 
از تلویزیون نیز نشر می شد، گفت که »ما آرای بدون 

بیومتریک را سر پدرش حساب می کنیم.«
به خاطر  روز  همان  در  بعدا  مسلمیار  آقای 
که  خواسته اش  بر  اما  کرد،  عذرخواهی  اظهاراتش 

شمارش آرای بدون بیومتریک است، تأکید کرد.
نشان  چپرهار  ولسوالی  ساکنان  با  گفت وگو 
بوده  پایین  انتخابات  روز  در  مشارکت  که  می دهد 
برای  مسلمیار  آقای  که  می دهد  نشان  این  و  است 

کسب رای برای آقای غنی تالش کرده است.
ساکنان چپرهار گفتند که اواخر روز انتخابات 
و  بودند  آمده  رای گیری  مراکز  به  محلی  زورمندان 
پرکردن  شامل  احتماال  که  کردند  ایجاد  هرج ومرج 
صندوق های رای نیز می شود و این نشان می دهد که 
آقای مسلمیار ]با اظهاراتش در مجلس سنا[ در تالش 
بوده تا راه را برای معتبر حساب شدن آن آرا باز کند.

بحث در مورد تغییر قوانین برای حساب کردن 
آرای بدون بیومتریک باعث نگرانی چندین نامزد به 
این  می گوید  که  است  عبداهلل شده  آقای  خصوص 
الزام جای بحث ندارد. رحمت اهلل نبیل، یکی دیگر از 
نامزدان انتخابات و رقیب آقای غنی می گوید: »حتا 
یک رای  بدون بیومتریک برای ما غیرقابل قبول است.«

که  گفته اند  انتخابات  کمیسیون  عضو  چندین 
آن ها به دور ریختن آرای تقلبی، حتا اگر این کار میزان 
مشارکت  رای دهندگان را فوق العاده پایین نشان دهد، 
مصمم هستند. مشارکت بیش از حد پایین انتخابات 

را نامشروع جلوه می دهد.
مقامات گفته اند که برآورد مشارکت 2.7 میلیونی 
نشان می دهد که میزان مشارکت مردم در این انتخابات 
به صورت بی سابقه ای پایین بوده است، اما این رقم 
با ارقام باال و ساختگی انتخابات های قبلی سرشار از 

تقلب مقایسه می شود.
به  احترام  بر  تأکید  به رغم  غنی  آقای  اردوگاه 
انعطاف پذیری  خود  از  انتخابات،  کمیسیون  قوانین 
نشان داده است. داود سلطان زوی، عضو ارشد کمپین 
آقای غنی می گوید: »مهم نیست که رای به چه کسی 
حساب  تقلبی  آرای  که  نمی خواهیم  ما  دارد،  تعلق 

شود. اما رای مردم نباید هدر رود.«

والیت  »ميرزکه«  ولسوالی  در 
پکتیا در جنوب شرق افغانستان، 
 80 حدود  در  مشارکت  میزان 
در  است.  شده  گزارش  درصد 
شمالی  والیت  مناطق  برخی 
فاریاب که در آن درگیری ها مانع 
رای دهندگان  بیش تر  حضور 
پای صندوق های رای شده بود، 
گزارش شده  باال  مشارکت  اما 
پرشدن  جز  توضیحی  است، 
یک  نفع  به  رای  صندوق های 

نامزد، نمی توان یافت.

هادی خوش نویس
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اعتراضات عراق؛ نخست وزیر: 
راه حل جادویی برای مشکالت عراق وجود ندارد

نخسـت وزیر  عبدالمهـدی،  عـادل  روز:  اطالعـات 
معترضـان  برحـق«  »مطالبـات  پذیرفتـن  ضمـن  عـراق 
خواهـان پایـان دادن بـه اعتراضـات و برقـراری آرامـش 

شـده اسـت.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، شـهرهای مختلـف 
پیـش  روز  سـه  از  پایتخـت،  بغـداد،  جملـه  از  عـراق 
ایـن  اسـت.  بـوده  گسـترده ای  اعتراضـات  صحنـه ی 
اعتراضـات تـا کنـون بـه کشته شـدن دسـت کم 30 نفر و 

مجروح شـدن 34 نفـر منجـر شـده اسـت.
اداری،  و  دولتـی  فسـاد  از  تظاهرات کننـدگان 
نامناسـب بودن خدمـات عمومـی و نـرخ بـاالی بیکاری 
خواسـتار  معترضـان  درحالی کـه  هسـتند.  خشـمگین 
اسـتعفای عادل عبدالمهدی هسـتند، او در یک سخنرانی 

بـا  مسـالمت جویانه  لحنـی  بـا  تلویزیونـی،  بی سـابقه ی 
معترضـان صحبـت کـرد.

پاسـخ گوی  کـه  گفـت  عـراق  نخسـت وزیر 
نگرانی هـای معترضـان خواهـد بـود، امـا در عیـن حـال 
هشـدار داد کـه »هیـچ راه حل جادویی« برای مشـکالت 

ایـن کشـور وجـود نـدارد.
هـزاران معتـرض مقـررات منع آمدوشـد در بغداد و 
چندیـن والیـت جنوبـی ایـن کشـور را نادیـده گرفته و 
بـه خیابان هـا آمده انـد و در مقابـل، نیروهـای امنیتـی بـه 

آن هـا تیرانـدازی کردند.
آقـای مهـدی در سـخنان خـود خواسـتار حمایـت 
قانون گـذاران ایـن کشـور شـد. او وعده تصویـب قانون 
فقیـر  خانواده هـای  آن  براسـاس  کـه  داد  را  جدیـدی 

بتواننـد از حداقـل درآمـد برخـوردار باشـند.
او خطـاب بـه معترضـان گفـت: »تأییـد می کنـم که 
صـدای شـما حتـا قبـل از این کـه دسـت بـه اعتـراض 

بزنید، شـنیده شـده اسـت.«
امـا در عیـن حـال افزود کـه ایجاد تغییـرات نیازمند 

زمان اسـت.
اعتراضـات اخیـر در عـراق کـه ظاهـرا بـدون هـر 
بزرگ تریـن  شـده،  انجـام  سـازمان یافته  رهبـری  گونـه 
اعتراضـات از زمان نخسـت وزیری آقـای مهدی در یک 

سـال پیش اسـت.
سـازمان ملـل و امریـکا نگرانـی خـود را نسـبت به 
بـروز خشـونت در ایـن کشـور ابـراز کردند و خواسـتار 

خویشـتن داری مقامـات عراق شـدند.

روز گذشـته، پنج شـنبه 3 اکتبر)11 میـزان(، دیده بان 
حقـوق بشـر از دولـت عـراق خواسـت تـا فـورا جلوی 

خشـونت نیروهای امنیتـی را بگیرند.
دولـت عراق از صبح روز گذشـته به طـور نامحدود 
قانـون منـع آمدوشـد وضـع کـرده و تنهـا بـه مسـافران 
فرودگاه هـا، آمبوالنس هـا و زائـران اجازه تردد در سـطح 

بغداد داده شـده اسـت.
دو روز قبـل نیروهـای امنیتی و ضدشـورش راه های 
اصلـی را بسـته  و کنتـرل پل هـای بغـداد را در دسـت 
گرفتنـد. انترنـت بسـیار کم سـرعت شـده و معترضـان 
طریـق  از  کـه  را  خـود  هماهنگـی  و  ارتباطـی  تـوان 
شـبکه های اجتماعـی انجـام می گرفـت، بسـیار محـدود 

می کننـد. توصیـف 

با ادامه ی ناآرامی ها، اکوادور اعالم وضعیت فوق العاده کرد

اسـت. کـرده 
مـارس  مـاه  کـه  توافقـی  بنابـر 
صنـدوق  و  اکـوادور  میـان  گذشـته 
ایـن  شـد  امضـا  پـول  بین المللـی 
کشـور چهـار میلیـارد و 200 میلیون 

اسـت. گرفتـه  وام  دالـر 

میزان کسـری بودجـه و بدهی دولت 
بکاهـد.

دولتـی  یارانه هـای  کاهـش 
دولـت  تعهـد  از  بخشـی  همچنیـن 
اکـوادور در برابـر وامـی اسـت کـه 
از صنـدوق بین المللـی پـول دریافت 

در  هـم  معترضـان  از  بعضـی 
مقابـل با آتـش زدن السـتیک خودرو 
به سـوی  اشـیا  کـردن  پرتـاب  و 
خودروهای ضدشـورش خشـم خود 

کردنـد. ابـراز  را 
آقـای مورنـو کـه از سـال 2017 
در اکـوادور به قـدرت رسـیده، گفته 
دهـد خشـونت ها  اجـازه  نمی توانـد 

گسـترش پیـدا کند.
وضعیـت  اعـالم  بـا  اکنـون 
خواهـد  اجـازه  دولـت  فوق العـاده 
بیش تـر  اعـزام  بـر  عـالوه  یافـت 
آزادی هـای  خیابان هـا،  بـه  نیروهـا 

کنـد. محـدود  هـم  را  شـهری 
حـذف یارانـه سـوخت کـه در 
دهـه 70 میـالدی وضع شـد، بـا این 
دولـت  کـه  گرفتـه  صـورت  هـدف 
رکـود  بـه  رو  اقتصـاد  بـه  اکـوادور 
از  همچنیـن  و  کنـد  کمـک  کشـور 

و  تظاهـرات  روز:  اطالعـات 
بـه علـت  اکـوادور کـه  ناآرامـی در 
یارانـه سـوخت آغـاز  برداشته شـدن 
شـده، دولـت ایـن کشـور را ناچـار 
اعـالم  فوق العـاده  وضعیـت  کـرده 

کنـد.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، 
ایـن  رییس جمهـوری  مورنـو،  لنیـن 
کشـور گفتـه ایـن تصمیـم را بـرای 
جلوگیـری از آشـوب و »محافظت از 

شـهروندان« اتخـاذ کـرده اسـت.
بـرای  پولیـس  همزمـان 
گاز  بـه  معترضـان  متفرق کـردن 
آب پـاش  خودروهـای  و  اشـک آور 

اسـت. شـده  متوسـل 
سـوخت  یارانـه ی  حـذف  بـا 
بهـای بنزیـن و گازوئیـل در اکوادور 

برابـر خواهـد شـد. دو 
ایـن  سراسـر  در  معترضـان 

کشـور امریـکای التیـن بـا آمـدن به 
مختـل  را  نقـل  و  حمـل  خیابان هـا 

نـد. کرده ا
دولـت اکـوادور می گویـد یارانه 
سـوخت سـاالنه حـدود یـک میلیارد 
و 300 میلیـون دالـر هزینـه الزم دارد 
و دیگـر برایـش مقـدور نیسـت کـه 
ایـن یارانـه را کـه سـابقه 40 سـاله 
دارد تأمیـن کنـد. راننـدگان تاکسـی 
پنج شـنبه  روز  کامیـون  راننـدگان  و 
راه هـای اصلـی بـه کیوتو را مسـدود 
کردنـد و حمل و نقـل را در پایتخت 

و شـهر گوآیاکویـل فلـج کردنـد.
رومـو،  پائولـو  ماریـا  همزمـان 
وزیر کشـور گفتـه 19 نفر بازداشـت 
شـده اند و در مناطقـی معترضـان بـا 
پولیـس درگیـر شـده اند و متقابال هم 
پولیـس از گاز اشـک آور برای متفرق 
کردن معترضان اسـتفاده کرده اسـت.

همزمـان روز سه شـنبه، اکـوادور 
را  اوپـک  سـازمان  کـه  کـرد  اعـالم 
از  فـارغ  بتوانـد  تـا  می کنـد  تـرک 
سـقف تعییـن شـده تولیـد نفـت از 
بیش تـر  فـروش  بـا  اوپـک،  سـوی 
محصـوالت نفتی درآمد کسـب کند.

ترکیه: 
مذاکرات با امریکا بر سر ایجاد منطقه ی امن در شمال سوریه بی نتیجه است 

ــه روز پنج شــنبه  ــر خارجــه ترکی اطالعــات روز: وزی
گفتــه اســت، فکــر نمی کنــد تال ش هــای ترکیــه و امریــکا 
بــرای ایجــاد منطقــه امــن در شــمال ســوریه نتیجــه ای در 

پــی داشــته باشــد.
بــه گــزارش رویتــرز، مولــود چــاوش  اوغلــو هشــدار 
ــه ی  ــه نتیج ــت یافتن ب ــرای دس ــه ب ــه ترکی ــت ک داده اس

مــورد نظــر خــود آمــاده اقــدام اســت.

بــه نقــل از رادیــو فــردا، وزیــر خارجــه ترکیــه گفتــه 
ــکا،  ــا امری ــی ب ــد فعل ــم فراین ــر می کنی ــا فک ــت: »م اس
ــد  ــان اســت، نخواه ــورد نظرم ــه م ــه  ای ک ــه نقط ــا را ب م
رســاند. اطالعاتــی کــه بــه دســت مان می رســد نیــز 

ــت.« ــوع اس ــن موض ــای همی گوی
ــی  ــت گا م های ــا می بایس ــت، م ــرده اس ــه ک او اضاف
از  مرزهای مــان  مجــاور  مناطــق  پاکســازی  بــرای 

ســازمان های تروریســتی و همچنیــن بازگشــت مهاجــران 
ــم. برداری

ــن  ــه ی ام ــک منطق ــاد ی ــرای ایج ــه ب ــکا و ترکی امری
ــدوده ای  ــن مح ــه ی ام ــن منطق ــته اند. ای ــی داش مذاکرات
ــوریه را در  ــاک س ــق خ ــری در عم ــا 14 کیلومت ــج ت پن
ســنگین  ســالح های  وجــود  همچنیــن  و  برمی گیــرد 
ــوریه  ــاک س ــری خ ــق 29 کیلومت ــا عم ــدوده ای ت در مح

ــود. ــد ب ــوع خواه ممن
ــد  ــم می کن ــکا را مته ــه امری ــد، ترکی ــرز می گوی رویت
ــرای ایجــاد ایــن منطقــه ی امــن در شــمال ســوریه  کــه ب
بســیار ُکنــد عمــل می کنــد. دو کشــور همچنیــن بــر ســر 
محــدوده ی ایــن منطقــه ی امــن و این کــه چــه کشــور آن 

را کنتــرل کنــد، اختــالف دارنــد.
ــم در تماســی  ــه ه ــاع ترکی ــر دف خلوصــی آکار، وزی
تلفنــی بــه مــارک اســپر، وزیــر دفــاع امریــکا گفتــه اســت، 
اگــر بن بســت در مذاکــرات در خصــوص ایجــاد منطقــه ی 
امــن ادامــه یابــد، آنــکارا بــه همــکاری خــود بــا امریــکا 

ــد. ــان می ده ــه پای ــن زمین در ای
ــه  ــرد ک ــالم ک ــه ای اع ــه در بیانی ــاع ترکی وزارت دف
خلوصــی آکار در ایــن تمــاس گفتــه اســت، تــداوم مذاکره 
و تمایــل بــه حــل مســائل از طریــق گفت وگــو نبایــد بــه 

نشــان ضعــف تلقــی شــود.
ــی  ــت، آمادگ ــرده اس ــه ک ــه اضاف ــاع ترکی ــر دف وزی

مواجــه بــا هــر اتفــاق غیــر منتظــره ای را داریــم. برنامــه ای 
ــفانه  ــت: »متاس ــه اس ــن گفت ــم. او همچنی ــخص داری مش
بســیاری از انتظــارات مــا نســبت بــه ایجــاد منطقــه امــن 
بــرآورده نشــده اســت. هرگونــه همــکاری را بــا متحــدان 
ــا  ــان ب ــود در مرزهای م ــکل موج ــل مش ــرای ح ــود ب خ
ــاد  ــازه ایج ــز اج ــه هرگ ــم. ترکی ــام می دهی ــوری انج صب
ــی خــود را  ــدور تروریســتی در مرزهــای جنوب ــک کری ی

ــد داد.« نخواه
نظامیــان  شــبه  نیروهــای  اصلی تریــن  ترکیــه 
را  خلــق«،  مدافــع  »یگان هــای  یعنــی  ســوریه  کــرد 
ــبه  ــای ش ــکا از نیروه ــد. امری ــت« می دان گروهی»تروریس
ــالمی،  ــت اس ــره حکوم ــا گ ــارزه ب ــرد در مب ــی ک نظام

می کــرد. حمایــت  داعــش، 
توافــق بیــن ایــاالت متحــده و ترکیــه بــر ســر منطقــه 
ــده  ــرب پناهن ــهروندان ع ــه ش ــود ک ــث می ش ــن باع ام
ســوری در ایــن منطقــه مــرزی بــا ترکیــه ســاکن شــوند و 
دسترســی نیروهــای ُکــرد مــورد حمایــت امریــکا بــه مــرز 

بــا ترکیــه قطــع شــود.
ترکیــه،  رییس جمهــور  اردوغــان،  طیــب  رجــب 
ــرز  ــن از م ــه ام ــر منطق ــود، اگ ــه ب ــهریور گفت ــر ش اواخ
ــا  ــد ت ــزور گســترش یاب ــه و دیرال ــا رق شــمالی ســوریه ت
ــه ایــن منطقــه  ســه میلیــون پناهنــده ســوری می تواننــد ب

ــد. بازگردن

ایــن تحقیقــات پرســید، گفــت: »هنــوز به طــور رســمی چنیــن درخواســتی 
را مطــرح نکــرده اســت، امــا می توانــد در ایــن زمینــه فکــر کنــد.« ترمــپ، 
هانتــر بایــدن را متهــم کــرد کــه میلیاردهــا دالــر ســرمایه را از کشــور خــارج 

کــرده اســت.
روزنامــه گاردیــن نیــز روز پنج شــنبه در گزارشــی نوشــت کــه در ســال 
ــور  ــا، رییس جمه ــاراک اوبام ــاون ب ــدن در ســمت مع ــه بای ــی ک 2013، زمان
ــا هواپیمــای  ــز ب ــدن نی ــر بای ــاالت متحــده، فعالیــت می کــرد هانت پیشــین ای
دولتــی امریــکا، پــدر خــود را در ســفر بــه پکــن همراهــی کــرده اســت. بــه 
نوشــته ایــن روزنامــه، در آن هنــگام هانتــر بایــدن به دنبــال راه انــدازی یــک 
صنــدوق ســهامی خصوصــی بــا نــام بــی اچ آر )BHR( بــوده اســت کــه قــرار 
بــود بخشــی از منابــع مالــی آن از ســوی ســرمایه گذاران چینــی تأمیــن شــود.

اطالعــات روز: دونالــد ترمــپ، رییس جمهــوری امریــکا، به طــور 
ــی  ــزد اصل ــدن، نام ــاره ی جــو بای ــا درب ــن خواســت ت ــت چی ــی از دول علن

ــد. ــق کن ــر او تحقی ــال 2020، و پس ــات س ــا در انتخاب دموکرات ه
ــکا روز پنج شــنبه  ــران اینترنشــنال، رییس جمهــوری امری ــه گــزارش ای ب
یازدهــم میــزان، در جمــع خبرنــگاران در کاخ ســفید گفــت: »چیــن هــم الزم 
اســت تحقیقاتــی را دربــاره ی بایدن هــا آغــاز کنــد. آنچــه در چیــن رخ داده 

اســت بــه همــان بــدی اســت کــه در اوکرایــن اتفــاق افتــاده اســت.«
ــاره  ــات درب ــام تحقیق ــرای انج ــن ب ــپ از چی ــی ترم ــت علن درخواس
ــرد کــه افشــای  ــن، پــس از آن صــورت می گی فعالیت هــای بایدن هــا در چی
محتــوای گفت وگــوی تلفنــی ترمــپ بــا همتــای اوکراینــی اش بــه جنجالــی 

ــاالت متحــده منجــر شــد. رســانه ای و سیاســی در ای

ــا والدیمیــر  در گفت وگــوی تلفنــی، بیســت و پنجــم جــوالی ترمــپ ب
ــته  ــود خواس ــی خ ــای اوکراین ــکا از همت ــوری امری ــس جمه زلنســکی، ریی
اســت تــا احتمــال فســاد مالــی هانتــر بایــدن در اوکرایــن را بررســی کنــد. 
ــره یــک شــرکت نفــت و گاز در  ــأت مدی ــر و عضــو هی ــدن، مدی ــر بای هانت

اوکرایــن اســت.
ــا  ــته ب ــد داش ــه قص ــت ک ــده اس ــم ش ــکا مته ــوری امری رییس جمه
اعمــال فشــار بــر رییس جمهــوری اوکرایــن اطالعاتــی از فعالیت هــای 
اقتصــادی هانتــر بایــدن به دســت بیــاورد تــا در کارزار انتخاباتــی ســال آینــده 
ــدد. رییس جمهــوری  ــه کار بن ــدن ب ــه جــو بای ــکا علی ریاســت جمهوری امری
ــگاران کــه از او  ــه پرســش یکــی از خبرن ــکا روز پنج شــنبه در پاســخ ب امری
ــد انجــام  ــن و رون ــگ، رییس جمهــوری چی ــن پین ــاره موضــع شــی جی درب

خواسته ترمپ از چین: 
درباره ی جو بایدن و پسرش تحقیق کنید



رسانه های  در  منتشرشده  اخبار  اساس  بر 
انگلیسی، مدیر برنامه های کریستین اریکسن، ستاره 
درباره  مادرید  رئال  با  زودی  به  تاتنهام  دانمارکی 

انتقال او به این تیم مذاکره می کند.
در  شده  منتشر  گزارش های  برخی  اساس  بر 
کریستین  برنامه های  مدیر  انگلیسی،  روزنامه های 
اریکسن در تعطیالت آخر هفته جاری به اسپانیا سفر 
رئال  باشگاه  نمایندگان  با  مادرید  شهر  در  و  کرده 
خواهد  مذاکره  دانمارکی  ستاره  این  انتقال  درباره 
کرد. به این  ترتیب به نظر می رسد اریکسن به انتقال 
رویایی مد نظر خود به رئال مادرید یک قدم دیگر 

نزدیک تر شده است.
تاتنهام  به  صراحتا  امسال  تابستان  در  اریکسن 
اعالم کرد که قصد جدایی از این تیم را دارد ولی 
انتقال او به رئال در نهایت انجام نشد و گفته می شود 
زین الدین زیدان عالقه چندانی به ورود اریکسن به 
تیمش ندارد. ولی با این وجود، رئال حاال گفتگو با 
آغاز  نو  از  را  دانمارکی  ستاره  این  برنامه های  مدیر 
این هفته در  او  برنامه های  کرده و قرار است مدیر 
مادرید درباره احتمال انتقال اریکسن در ماه جنوری 

با رئالی ها مذاکره کند.
با  جدید  قرارداد  امضای  از  همچنان  اریکسن 
دلیل  به  آینده  تابستان  در  و  می زند  باز  سر  اسپرز 
پایان قراردادش با این تیم، بازیکن آزاد خواهد شد. 
در نتیجه زمستان امسال آخرین فرصت تاتنهام برای 
واگذاری اش  ازای  در  مبلغی  دریافت  و  او  فروش 
نظر  به  نکات  این  جمیع  به  توجه  با  بود.  خواهد 
می رسد انتقال اریکسن به رئال در ماه جنوری از هر 

زمان دیگری محتمل تر شده است.

مذاکره نماینده اریکسن 
با رئال مادرید؛ به زودی

بازیکنان تاتنهام معتقدند مائوریتسیو پوچتینو در 
تالش برای جدایی از این باشگاه است.

لیگ  فینال  به  شد  موفق  قبل  ماه  پنج  تاتنهام 
قهرمانان برسد، اما این فصل برای آنها چندان خوب 
آغاز نشد و شکست با هفت گل در خانه مقابل بایرن 
مونیخ، تردیدها را نسبت به آینده مائوریتسیو پوچتینو 

افزایش داده است.
روزنامه دیلی میل مدعی شد سرمربی آرجانتینی 
اسپرز از زمان بازگشت به تمرینات در این تابستان، 
از شرایط همیشگی به طرز چشمگیری فاصله گرفته 
است. البته بعد از شکست تحقیرآمیز خانگی این هفته 
برابر بایرن مونیخ در لیگ قهرمانان، پوچتینو بر اهمیت 
حال،  این  با  اما  کرد،  تاکید  باشگاه  در  همبستگی 
شرایط و رفتار او باعث شده بازیکنان احساس کنند 

که سرمربی تاتنهام نسبت به آینده خود تردید دارد.
البته به نظر می رسد فعال خطر اخراج پوچتینو را 
تهدید نمی کند، زیرا باشگاه تاتنهام در صورت اخراج 
او مجبور به پرداخت 32 میلیون پوند غرامت است. 
این در حالیست که در ماه های اخیر همیشه از رئال 
مادرید به عنوان یکی از تیم های عالقمند به همکاری 
با مائوریتسیو پوچتینو نام برده شده است. زین الدین 
زیدان نیز جایگاه چندان محکمی روی نیمکت رئال 
او، ممکن است  مادرید ندارد و در صورت جدایی 

سرمربی فعلی تاتنهام راهی برنابئو شود.

بازیکنان تاتنهام: 
دل پوچتینو با ما نیست

دو ستاره پاری سن ژرمن جلوتر از مسی و رونالدو
نه مسی، نه رونالدو؛ امباپه باارزش ترین بازیکن دنیا

فهرسـت  انتشـار  بـا 
دنیـای  بازیکنـان  باارزش تریـن 
فوتبـال، در کمـال تعجـب رتبـه 
اول ایـن فهرسـت نه به مسـی و 
رونالـدو بلکـه بـه کیلیـان امباپه، 
پـاری  فرانسـوی  جـوان  سـتاره 

دارد. اختصـاص  ژرمـن  سـن 
مدیریـت  مشـاوره  شـرکت 
KPMG کـه در حـوزه اقتصـاد 
فهرسـت  دارد  فعالیـت  فوتبـال 
دنیـای  بازیکنـان  باارزش تریـن 
فوتبـال را منتشـر کرد، فهرسـتی 
صاحب نظـران  از  بسـیاری  کـه 

کـرده  شـگفت زده  را  فوتبالـی 
اسـت. علت این اسـت کـه رتبه 
اول ایـن فهرسـت نـه بـه لیونـل 
آرجانتینـی  ابرسـتاره  مسـی، 
کریسـتیانو  بـه  نـه  و  بارسـلونا 
رونالـدو، سـتاره بـزرگ پرتگالی 
کیلیـان  بـه  بلکـه  یوونتـوس 
باشـگاه  جـوان  پدیـده  امباپـه، 
اختصـاص  ژرمـن  سـن  پـاری 

اسـت. شـده  داده 
کـه  اسـت  اینجـا  جالـب 
مسـی دسـت کم در بیـن ده رتبه 
اول این فهرسـت قـرار دارد ولی 

نـام رونالدو حتـی در بین ده نفر 
نمی شـود. دیـده  اول 

دو رتبـه اول ایـن فهرسـت 
در اختیار باشـگاه پاریسـی پاری 
سـن ژرمن اسـت و کیلیان امباپه 
ارزش  بـا  ترتیـب  بـه  نیمـار،  و 
 192.9 و  یـورو  میلیـون   225
میلیـون یـورو در صـدر جـدول 

دارند. قـرار 
بـا  ارزیابـی  ایـن  در  مسـی 
میلیـون   186.6 معـادل  ارزشـی 
یـورو در رتبه سـوم قـرار گرفته 
و بعـد از او تنهـا بازیکـن رئـال 
اول،  نفـر  ده  بیـن  در  مادریـد 
ارزش  بـا  هـازارد  ادن  یعنـی 
162.8 میلیـون یورو قـرار گرفته 

اسـت.
اختیـار  در  بعـدی  رتبـه 
باارزش تریـن بازیکـن لیـگ برتر 

انگلیـس اسـت. ایـن عنـوان بـه 
مصـری  سـتاره  صـالح  محمـد 
بـا  کـه  گرفتـه  تعلـق  لیورپـول 
ارزش 158 میلیـون یورو در رتبه 
باارزش تریـن  فهرسـت  پنجـم 

ایسـتاده. دنیـا  بازیکنـان 
تعـداد بازیکنانی کـه ارزش 
آنهـا باالتـر از 150 میلیـون یورو 
بـه همیـن ختـم  ارزیابـی شـده 
در  بعـد  بـه  ایـن  از  می شـود. 
جـدول، سـایر بازیکنان ارزشـی 
یـورو  میلیـون   150 از  کمتـر 
هـری  بـه  ششـم  رتبـه  دارنـد. 
کیـن، سـتاره تاتنهـام اختصـاص 
دارد کـه ارزش او 136.8 میلیون 
یـورو تخمیـن زده شـده اسـت.

در  هـم  بعـدی  رتبه هـای 
بـا  گریزمـان  آنتـوان  اختیـار 
130.7 میلیـون یـورو، کوین دی 

یـورو،  میلیـون   130 بـا  برویـن 
 129.5 بـا  اسـترلینگ  رحیـم 
بـا  پوگبـا  پـل  و  یـورو  میلیـون 
دارد. قـرار  یـورو  میلیـون   128
شـد  گفتـه  کـه  همانطـور 
عجیب تریـن مورد این فهرسـت 
کریسـتیانو  نـام  حضـور  عـدم 
بازیکـن  ده  بیـن  در  رونالـدو 
رونالـدو  اسـت.  دنیـا  بـاارزش 
زمانـی بـا اختـالف زیاد نسـبت 
بـه سـایرین گران تریـن بازیکـن 
سـال  در  رونالـدو  بـود.  دنیـا 
ارزش  بـه  قـراردادی  بـا   2018
رئـال  از  یـورو  میلیـون   117
مادریـد راهـی یوونتـوس شـده 
بـازی   50 در  لحظـه  ایـن  تـا  و 
بیانکونـری 32 گل  بـرای  خـود 
بـه ثمـر رسـانده و 11 پـاس گل 

اسـت. داده 

هشدار به لیورپول: 
مراقب مهاجم لستر باشید

سادیو مانه، مهاجم لیورپول در آستانه 
به  لسترسیتی  با  تیم  این  امروز  دیدار 
هم تیمی هایش درباره جیمی واردی، مهاجم 
باید  لیورپول  تیم هشدار داده و گفت  این 
در مقابل لستر بهتر از بازی های قبلی خود 

کار کند.
سادیو مانه، ستاره خط حمله لیورپول 
در آستانه دیدار امروز این تیم با لسترسیتی 
به  انگلیس  برتر  لیگ  هشتم  هفته  در 
هم تیمی هایش درباره جیمی واردی مهاجم 
اگر  لیورپول  گفت  و  داده  هشدار  لستر 
می خواهد در بازی امروز به پیروزی برسد 

باید بهتر از بازی های اخیرش کار کند.
لیورپول چهارشنبه موفق شد در مقابل 
سالزبورگ در یک بازی دشوار به پیروزی 
اولین برد خود در  فصل جاری  رسیده و 
لیگ قهرمانان را بدست بیاورد. لیورپولی ها 

پیش  حریف  از   0-3 ابتدا  آنفیلد  در  که 
دیدند  مساوی   3-3 را  نتیجه  بودند  افتاده 
تا به لطف گل محمد صالح با نتیجه 3-4 
صدرنشین  لیورپول  برسند.  پیروزی  به 
امروز در لیگ برتر به مصاف لستر که در 
مانه  دارد می رود و  قرار  رتبه سوم جدول 
می گوید لیورپول باید در این بازی بهتر از 
جیمی  مراقب  و  کند  کار  اخیر  وقت  چند 

واردی، مهاجم زهردار لستر باشد.
من  گفت:"  باره  این  در  مانه  سادیو 
معتقدم ما اگر می خواهیم برنده شویم باید 
کنیم  کار  سالزبورگ  مقابل  بازی  از  بهتر 
خصوص  به  می شناسیم.  را  لستر  ما  چون 

تیم خیلی  و  قوی شده  لستر خیلی  امسال 
خیلی خوبی است".

ستاره سنگالی لیورپول در ادامه گفت:" 
لیگ  در  چهارشنبه  بازی  از  بدون شک  ما 
قهرمانان درسهای الزم را گرفته ایم و برای 
امروز آماده خواهیم بود. بازی با لستر برای 
خیلی  را  فصل  لستر  است.  مهم  خیلی  ما 
خوب شروع کرده. واردی همیشه برای این 
مراقب  باید خیلی  ما  و  می کند  گلزنی  تیم 
باشیم و اجازه ندهیم او ما گلزنی کند. بعد 
از آن هم باید از همه فرصت هایمان برای 
زدن گل استفاده کنیم. کلید پیروزی ما در 

این بازی همین است".

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.
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سولسشر: 
تیم ها مثل سابق از منچستر نمی ترسند

شـیاطین  نـروژی  سـرمربی 
تیمـش  کـه  کـرد  تاییـد  سـرخ 
نـزد  گذشـته  در  کـه  احترامـی 
حریفان داشـت را از دسـت داده 

اسـت.
از  پـس  منچسـتریونایتد 
گذشـت 7 هفتـه از لیـگ برتـر با 
کسـب تنها 9 امتیـاز در رده دهم 
لیـگ برتر قـرار دارد. این ضعیف 
تریـن شـروع تاریـخ یونایتـد در 
لیـگ برتـر اسـت. همچنیـن آنها 
از مـاه مـارس گذشـته نتوانسـته 
انـد در خانه حریفان بـه پیروزی 
برسـند و فـردا یکشـنبه بایـد در 
زمیـن نیوکاسـل به میـدان بروند. 
یونایتـد پنجشـنبه شـب در لیـگ 
بـه  نیـز  آلکمـار  برابـر  اروپـا 
تسـاوی بـدون گل دسـت یافت 
درحالـی کـه حتـی یـک شـوت 

درون چارچـوب هـم نداشـت.
بـرای  هیچکـس  تقریبـا 

در  قهرمانـی  شـانس  منچسـتر 
لیـگ را قائـل نیسـت و ایـن تیم 
اوایـل  و   90 دهـه  خـالف  بـر 
هـزاره جدیـد، دیگـر ترسـی در 

کنـد. نمـی  ایجـاد  رقبـا 
اوله گنار سولسشـر سرمربی 
یونایتد در نشسـت خبـری بازی 
بـا نیوکاسـل گفـت:» در دورانـی 
متفـاوت بـه سـر مـی بریـم. مـا 
و  نیسـتیم   90 دهـه  در  دیگـر 
ایـن درسـت اسـت کـه حریفـان 
مثـل سـابق از مـا نمـی ترسـند 
امـا حاال یـک تیـم جدیـد داریم 
و مـی دانیـم کـه فـراز و نشـیب 
مـن  داشـت.  خواهیـم  هایـی 
منتظر شـکوفایی بازیکنان جوانم 
هسـتم. نمـی دانـم حریفـان چـه 
فکـری در مـورد مـا مـی کننـد. 
را  رقبـا  احتـرام  مواقـع  برخـی 
داریـم و برخـی مواقع هـم خیر. 
نمـی توانم ذهنم را مشـغول 

ایـن کنـم کـه حریفـان در مـورد 
مـا چـه دیدگاهـی دارنـد. هدف 
مـا پیشـرفت اسـت و بـه عنـوان 
مربـی، روی ایـن مسـاله تمرکـز 
زیـادی  هـای  باشـگاه  ام.  کـرده 
نیسـتند کـه مثل مـا روی جوانان 
ایـن  کننـد.  بـاز  حسـاب  شـان 
بازیکنـان شـانس رسـیدن به تیم 
اول را پیـدا کـرده انـد و مطمئنم 
هـای  موفقیـت  از  بخشـی  کـه 

آینـده باشـگاه خواهنـد بـود.«
سولسشـر در مـورد مصـاف 
مـدت  گفـت:»  نیوکاسـل  بـا 
خـارج  هـای  بـازی  در  هاسـت 
از خانـه پیـروز نشـده ایـم ولـی 
حسـم بـه من مـی گوید کـه این 
اتفـاق بـه زودی رخ خواهـد داد. 
مـی دانـم کـه سـواالت در مورد 
عـدم برتری مـا در زمین حریفان 
پیـروز  باالخـره  کـه  روزی  تـا 
شـویم، ادامـه خواهـد داشـت و 

امیـدوارم بـازی بـا نیوکاسـل بـه 
هـدف مـان برسـیم.

خوبـی  تیـم  بـروس  اسـتیو 
امیـدوارم  و  اسـت  سـاخته 
بتواننـد  مـا  تاثیرگـذار  بازیکنـان 
ایـن  بـه  باطـراوت  و  سـرحال 
بازی برسـند. نیوکاسـل ورزشگاه 
بزرگـی دارد و یـک مـکان ایـده 
ال بـرای فوتبال اسـت. فکر نمی 
کنـم مشـکل پیروز شـدن مـا در 
خانـه حریفان یک مشـکل ذهنی 
باشـد. مـا تیمـی داریـم کـه مـی 
هـم  اولدترافـورد  بیـرون  توانـد 

خـوب کار کنـد.«
وضعیـت مصدومـان:» پوگبا 
بـه  را  بـازی  سـه  سـپتامبر  مـاه 

دلیـل مشـکل زانـو از دسـت داد 
ولـی پـس از بـازی فردا یکشـنبه 
وقفـه بازی های ملـی را خواهیم 
داشـت و او مـی توانـد خـود را 
مهیـا  لیورپـول  بـا  بـازی  بـرای 
کنـد. بعید مـی دانـم هیچکدام از 
مصدومـان مـا به موقع خودشـان 
برسـانند؛  نیوکاسـل  برابـر  را 
تـا  دهـم  مـی  ترجیـح  هرچنـد 
تمریـن امروز در ایـن مورد صبر 

» . کنم
کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
فیـل جونـز، فوسـو منسـا، اریک 
بیسـاکا،  ون  شـاو،  لـوک  بایـی، 
مصدومـان  مارسـیال  و  پوگبـا 

هسـتند. منچسـتریونایتد 
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زورگویان خودشـان با مـا معامله می کنند، ای 
دیگـه تقصیر ما نیسـت. برویـد از زورگویان 
تیـم  دولت سـاز  تیـم  چـرا  کـه  بپرسـید 
محبوب شـان شـده، آیـا به خاطـر برنامه هـای 
جامـع ماسـت یـا به خاطر کـدام چیـز دیگر؟ 
کمیسـیون های انتخاباتی خودشـان می فهمند 
کـه بـا آرای بیومتریک نشـده چـه کار کننـد. 
طفل نیسـتند کـه یک موضوع کوچـک را بار 
بـار برای شـان تکـرار کنیـم. امـا همان طـور 
کـه در گذشـته گفته ایـم تیـم دولت سـاز از 
حوصلـه ی سرشـار برخـوردار اسـت، بازهم 
بـا حوصلـه اعـالم می کنیـم کـه مـا بـا آرای 
بیومتریک نشـده کـدام مشـکلی نداریـم. مـا 
فرصـت،  کوچک تریـن  از  می کنیـم  تـالش 

بزرگ تریـن اسـتفاده را ببریـم.
را  تقلـب  توقـع  مـا  ناظـر:  نهادهـای 
داشـتیم، امـا نـه به ایـن اندازه. شـصت وچند 
ده هـا  و  کرده ایـم  کشـف  را  تقلـب  نـوع 
حسـاب  و  تخنیکـی  چنـان  دیگـرش  نـوع 
شـده اسـت کـه هنـوز موفـق بـه کشـف آن 
نشـده ایم. بیش تریـن تقلب در جاهایی شـده 

کـه مـا هیـچ رفتـه نمی توانیـم.
بلـی دوسـتان عزیـز. آش انتخابـات بـا 
ایـن همـه آشـپز معلـوم نیسـت چـه طعمـی 
داشـته باشـد. یکـی چهارپـا را در یـک موزه 
کـرده کـه مـا آش آلـوده بـه عرق را دوسـت 
داریـم، دیگـری می خواهـد طعم پـای پدران 
مسـئولین را بـه آن عـالوه کند، یکـی با هیچ 
طعمـی مشـکل نـدارد و دیگـری از هرچـه 
طعم اسـت شـاکی اسـت. هرچه هـم بگوییم 
کـه آش پـاک خوب اسـت، فایـده نـدارد. با 
شمشـیر اسـالم به جـان آدم می آیـد که »آش 
اسـالم بـا هرچه آلـوده باشـد، بازهـم پاک و 
خوش مـزه اسـت و حتمـا به یگان جـای آدم 

تمام می شـود.« مفیـد 

از روزی که کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
میلیـون   9 را  رای دهنـدگان  ثبت نـام  آمـار 
اعـالم کـرد و بـه تعقیبش بـاز اعـالم کرد که 
یـازده میلیـون برگه ی رای دهی بـرای احتیاط 
شـادمانی ها  و  خوشـحالی ها  کـرده،  چـاپ 
ایـن  در  کـه  گفتنـد  تعـدادی  شـد.  آغـاز 
انتخابـات چنـان آشـی بپزیـم کـه زورگویان 
دهـه هفتاد بیش تـر از بازمانـدگان جنگ درد 
بکشـند. تعـدادی هـم گفتنـد کـه این بـار به 
آش(  )تلخ کننـده ی  ُمتَتَلِـخ  و  متقلـب  هیـچ 
اجـازه نخواهنـد داد آرزوی مـردم افغانسـتان 
همـه  بـرای  قبـول  قابـل  آش  یـک  کـه  را 
باشـد بـا نمـک تقلـب و مصالـح زور خراب 
کنـد. ایـن تعـداد در اخیـر عـالوه کردنـد که 

انشـاءاهلل و بـه یـاری خـدا.
انتخابـات بـا هـزار امـا و اگـرش و در 
حالـی برگـزار شـد کـه یـک  تعـداد لیسـت 
را  قبیلـه اش  نزدیـکان  و  خانـواده  اعضـای 
ترتیـب  موقـت  حکومـت  تشـکیل  بـرای 

را حسـاب نمی کنـد. سـر پدرشـان حسـاب 
می کنیـم. بـرای مـا می گویـد از عقـل خـود 
کار بگیریـد، نـه از زورتـان. اما مـا باال خدا و 
پاییـن چنـد مثقال زور داریـم، از آن اگر حاال 
اسـتفاده نکنیـم، چـه وقـت اسـتفاده کنیـم؟ 
یـک دفعـه اگـر حکومـت خـدای نکـرده از 
دسـت رفیقـای ما خطـا بخورد، بـاز او وقت 
کسـی نمی گویـد کـه مسـلمیار خالف هـای 
خالف هایـش  کـرده،  بیومتریک ناشـده 
پیـدا  شـاهد  هـزار  نمی شـود؛  حسـاب 
می شـود، بـاز او وقـت زور مـا هـم بـه درد 

نخـواد خـورد.
تره خیـل: مـا الحمدهلل مسـلمان هسـتیم، 
مـا بیومتریک را به رسـمیت نمی شناسـیم. ما 
فقـط و فقـط همـو کاغـذای را بـه رسـمیت 
مـا  کردیـم.  پـر  مـا  خـود  کـه  می شناسـیم 
کسـی را کـه مخالـف مـا باشـد یـا گـپ مـا 
را نشـنود، در داخـل ارگ لگدکوبـش کردیم، 
بـاز کمیسـیون خـو بیخـی نزدیک ما اسـت. 
ایتـو بزنیـم کـه از این جـا تـا نورسـتان روده 
بـاد شـود. اعصـاب مـا را خـراب نکنیـد که 
به اهلل قسـم هم سـر دسـتگاه های تان تشـناب 
می کنیـم هـم سـر آرای بیومتریک شـده ی تان.
فی الحـال  تـا  مـا  همگرایـی:  و  ثبـات 
کدام بی سـوری شـرم آور از سـوی کمیسیون 
انتخابـات ندیده ایـم، توقـع مـا این اسـت که 
تـا آخـر نبینیـم. آن نورسـتانی کـه زد آبروی 
انتخابـات و عدالـت و شـفافیت را برد، ببینیم 
ایـن نورسـتانی چـه می کنـد. آیـا یـک بـار 
دیگـر وطـن را به دسـت کسـانی می دهـد که 
بـه مردم وعـده ی آش می دهند، امـا حتا دوغ 

مـردم را هـم دزدی می کننـد؟
دولت سـاز: مـا سـر وعـده خود ایسـتاد 
هسـتیم. همان طـور کـه گفتیـم بـا زورگویان 
معاملـه نمی کنیـم، نمی کنیـم دیگـر. امـا اگـر 

عیسا قلندر 

آش و آشپزهای انتخابات | طنز

برسـد که اکثریت مـردم بـه او رای داده. حتا 
اگـر ایـن شـخص یـک بی تربیـت تمام عیـار 
باشـد. مـا مسـایل قومـی و زبانـی شـما را 
از  اخیـر  سـال  چنـد صـد  در  و  می فهمیـم 
نزدیـک شـاهد خـراب کاری و رذالـت شـما 
بوده ایـم. سـر تـان بـد نخـورد چـون منظور 
مـا همیـن  نیسـت، منظـور  مـا همـه مـردم 
زورمنـدان نفهـم و مافیـای زندگانی انـد. اگر 
زور داریـد جلـو ماین گذاری هـای پلچـک و 

مکتـب و مسـجد را بگیریـد.
فشـار  خدایـی  انتخابـات:  کمیسـیون 
باالسـت. از هـر طـرف زیر فشـاریم. به قرآن 
اگـر این قـدر فشـار سـر ترمپ می آمـد وقت 
میالنیـا را طـالق داده بـود و ایوانـکا را بـه 
شـوی. امـا آفریـن بـه طاقت مـا که تـا هنوز 
تـاب آورده ایـم. فعـال تصمیـم داریـم آرای 

نکنیـم. را حسـاب  بیومتریک ناشـده 
فضل هـادی مسـلمیار: از دوسـتان خبـر 
شـدیم کـه کمیسـیون آرای بیومتریک ناشـده 

کـه  ثبت نامـی  میلیـون   9 آن  از  می کردنـد. 
کنـون  تـا  بـود،  داده  خبـر  قبـال  کمیسـیون 
حـدود  اسـتفاده ی  یـا  اعمـال  خبـر  فقـط 
گـزارش  ناخالـص  رای  میلیـون  دوونیـم 
شـده. ناخالـص از ایـن خاطـر کـه در بعضی 
والیـات مـردم رای خویـش را بـه صنـدوق 
خیرخـواهِ  آدم  چنـد  بلکـه  نینداخته انـد، 
به جـای  منافـق  فالن خـورده ی  فـالن زاده ی 
مـردم صندوق هـا را پـر کرده اند. حـاال همین 
مسـأله باعـث شـده کـه آشـپزهای بسـیاری 
دیـگ  تـه  کف گیـر  و  بزننـد  بـاال  آسـتین 
انتخابـات بشـورانند و مـرچ و مصالح دلخواه 
خویـش را درون دیـگ انداختـه و آش بـه 
ذوق خـود بپزنـد. مـا چند نسـخه ی مشـهور 
ایـن آشـپزی را بـا شـما شـریک می کنیـم.

یوناما: ما از انتخابات شـفاف، آرای پاک، 
نتیجـه ی مشـروع حمایـت  و  مـردم  اراده ی 
می کنیـم. معنـای واضـح انتخابات این اسـت 
ریاسـت جمهوری  بـه  کسـی  بگذاریـم  کـه 

کمیسیون انتخابات: خدایی فشار باالست. از هر طرف زیر فشاریم. به 
قرآن اگر این قدر فشار سر ترمپ می آمد وقت میالنیا را طالق داده بود 
و ایوانکا را به شوی. اما آفرین به طاقت ما که تا هنوز تاب آورده ایم. فعال 
تصمیم داریم آرای بیومتریک ناشده را حساب نکنیم.
نهادهای ناظر: ما توقع تقلب را داشتیم، اما نه به این اندازه. شصت وچند 
نوع تقلب را کشف کرده ایم و ده ها نوع دیگرش چنان تخنیکی و حساب 
شده است که هنوز موفق به کشف آن نشده ایم. بیش ترین تقلب در 
جاهایی شده که ما هیچ رفته نمی توانیم.


