
روزهایسرنوشتساز
به رغم  افغانستان  انتخابات 
با  مردم  شد.  برگزار  زیادی  مشکالت 
داشت،  وجود  که  دشواری های  تمام 
از  رفتند:  رای  صندوق های  پای  به 
ناامیدی  تهدیدهای بلند امنیتی گرفته تا 
هرچند  انتخابات.  شفافیت  از  گسترده 
رای  صندوق های  پای  به   مردم  حضور 
کم رنگی  این  اما  نبود،  امیدوارکننده 
دموکراسی  با  مردم  مخالفت  به معنای 
پایین  مشارکت  نیست.  مردم ساالری  و 
دیگری  چیزی  هر  از  بیش تر  مردم 
نهادهای  به  مردم  بی اعتمادی  در  ریشه 
انتخاباتی دارد. در انتخابات های گذشته 
کمیسیون های  مردم  انتظار  برخالف 
درست  را  انتخابات  نتوانست  انتخاباتی 
بررسی  در  به ویژه  کنند؛  مدیریت 
انتخابات  چهارمین  در  انتخابات.  نتایج 
مسأله  دقیقا  افغانستان  ریاست جمهوری 
همین است. مشکالت و نگرانی موجود 
انتخابات  نتایج  بررسی  خصوص  در 
گزینه  دو  اکنون  مبنا  همین  بر  است. 
بیش تر روی دست نیست. گزینه ی اول 
انتخاباتی  کمیسیون های  که  است  این 
قانون  روشنی  در  و  مسئولیت پذیری  با 
در  که  کنند  بررسی  را  انتخابات  نتایج 
است؛  نیز روشن  آن  پیامد  این صورت 

بازگشت اعتماد مردم و...

بمب افکن ها،  گروه  نخستین   ،2001 اکتبر   7 در 
متحده،  ایاالت  ارتش  ویژه ی  واحدهای  و  جنگنده ها 
حمله اش به افغانستان برای سرنگونی امارت اسالمی طالبان 
و انتقام جویی از القاعده را آغاز کرد. در چند هفته، امارت 
اسالمی سقوط کرد و افغانستان به تصرف ناتو و شبه نظامیان 
تا آخرین فرماندهان نظامی و  جبهه ی متحد درآمد. طالبان 
برپایی  بساط  و  متواری شدند  افغانستان  از  نظامی،  رهبران 
نظم جدید سیاسی پهن شد. در کنفرانس بن، شالوده ی نظام 
وسیع  سیاسی  و  مالی  حمایت  با  افغانستان  جدید  سیاسی 
شد.  گذاشته  ضدتروریزم  بین المللی  ائتالف  بی پیشینه ی  و 
مسئولیت  متحده،  ایاالت  رهبری  به  جهانی  ائتالف  یک 
دموکراتیک  سیاسی  نظام  برپایی یک  و  افغانستان  بازسازی 

و مردم ساالر را به عهده گرفت.
ایاالت متحده عملیات نظامی وسیع اش برای سرنگویی 
در  پایدار«  »آزادی  شعار  با  را  تروریزم  محو  و  طالبان 
افغانستان آغاز کرد. از آن روزها، 18 سال می گذرد. اکنون، 
یافته ی  پرورش  و  زاده  افغانستان،  نفوس  از  بزرگی  بخش 

عصر پس از سقوط طالبان است...

ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  از  پس  روز  نُه 
نهادهای جامعه ی  و  انتخاباتی  از دسته های  کشور، شماری 
بررسی  روند  در  شفافیت  از  انتخابات  روند  بر  ناظر  مدنی 
آرا و اعالم نتایج آن ابراز نگرانی کرده و از بحرانی شدن این 

انتخابات هشدار می دهند.
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای  اعضای 
دیروز )دوشنبه، 1۵ میزان( در یک کنفرانس خبری در کابل 
اعالم کردند که دو دسته ی انتخاباتی »دولت ساز«، به رهبری 
محمداشرف غنی، رییس جمهوری و »ثبات و همگرایی«، به 
انتخابات را در  رهبری عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی روند 

انحصار خودشان گرفته اند.
در اعالمیه ای که از سوی این شورا به خوانش گرفته 
شد، آمده است: »گروگان گیری و انحصار انتخابات توسط دو 
دسته ی انتخاباتی دولتی، اعالم پیروزی قبل از وقت شماری 
به  تهدیدآمیز  صنف بندی های  و  صف بندی ها  دسته ها،  از 
صراحت نشان داد که قانون و همه ی معیارهای انتخاباتی را 

لگدمال کرده است.«...

نفر  هشت  به  تعدادشان  که  دانشجویان  از  شماری 
زبان  ماستری  ورودی  امتحان  پیش  سال  یک ونیم  می رسد، 
و ادبیات پشتو را در دانشگاه کابل پشت سر گذاشته اند. این 
افراد می گویند که به  رغم این که در این آزمون قبول شده، اما 
دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه کابل آنان را شامل درس 
دانشگاه  عملکرد  این  از  انتقاد  با  دانشجویان  این  نمی کند. 
که در حالت  است  آن ها یک ونیم سال  که  کابل، می گویند 

بی سرنوشتی قرار دارند. 
اسناد دست داشته ی این شمار دانشجویان نشان می دهد 
رسمی  نامه های  و  دانشگاه  علمی  شورای  فیصله های  که 
وزارت تحصیالت عالی مبنی بر شمولیت این دانشجویان در 
برنامه ی ماستری بخش پشتو، چندین بار از سوی مسئوالن 
نشده  تطبیق  و  پشتو رد شده  ادبیات  و  زبان  ماستری  بورد 

است. 
این دانشجویان مدعی اند که آزمون بخش ماستری زبان 
و ادبیات پشتوی دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه کابل در 

ماه حوت سال 1396 به گونه ی ناسالم، غیرشفاف و...

18 سال پس از آغاز »آزادای پایدار«؛ 
مصاف پیروزی و ناکامی

لزوم شفاف سازی نتایج؛ 
شورای نامزدان انتخابات یاست جمهوری 

نگران بحرانی شدن انتخابات است

یک  ونیم سال بی سرنوشتی 8 دانشجو؛ 
قبولی در آزمون ماستری، 
سرگردانی پشت دِر دانشگاه

سخن گوی  احمدی،  صبغت اهلل  اظهارات 
به  طالبان  سفر  مورد  در  خارجه  امور  وزارت 
پاکستان، جنجالی شد. احمدی به عنوان سخن گوی 
وزارت خارجه، اظهاراتش شخصی نبود و موقف 
بی تردید  او  بود.  افغانستان  خارجه  امور  وزارت 
کنفرانس مطبوعاتی اش را به دستور وزیر خارجه 
اما بدون شک تصمیم  برگزار کرد.  او  توافق  با  و 
و  سیاسی  احمدی،  مورد  در  ریاست جمهوری 
به  برمی گردد  تصمیم  این  ریشه ی  بود.  شخصی 

تنش و تعارضی که...

ماهی گیری رییس اجراییه

اطالعات روز: کمیسیون های انتخاباتی کشور 
آرای  که  کردند  اعالم  تازه  موقف گیری  یک  در 
هیچ  زیر  و  وجه  هیچ  به  بیومتریک  بارُکد  بدون 
نامی قابل اعتبار نبوده و داخل سیستم نخواهد شد.
کمیسیون  معاون  عظیمی،  دین محمد  مولوی 
دیروز  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی  مستقل 
)دوشنبه، 1۵ میزان( در یک نشست خبری مشترک 
با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات گفت: 
»آرای بدون بیومتریک به هیچ وجه و به هیچ نام 
افغانستان نیست، خط  قابل قبول برای ما و ملت 

سرخ دو کمیسیون است.«...

کمیسیون های انتخاباتی: 
آرای بدون بیومتـریک 
به هیچ وجه اعتبار ندارد
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شکست ناپذیران 
فوتبال اروپا

معتبر  لیگ   ۵ جاری  فصل  در 
به  تن  تیم  چهار  تنها  اروپایی 

شکست نداده اند...

والورده: 
اخراج دمبله مرموز بود

 9 بارسا  سرمربی  والورده  ارنستو 
برابر  بازی  در  تیمش  شدن  نفره 

سویا را غیرمنصفانه خواند...

سخن گوی دولت ایران: 
دست گیری خبرنگار روس 
به جاسوسی مربوط نیست، 

مشکل ویزاست
ربیعی،  علی  روز:  اطالعات 
می گوید  ایران  دولت  سخن گوی 

پرونده یولیا یوزیک،...

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

نتیجه ی یک انفجار در...

انفجاری در جالل آباد 
۱۰ کشته و ۲۷ زخمی 

بر جای گذاشت

۷

۷

۶

۲

۲

سالروز حمله ی امریکا به افغانستان؛ 

جوانان 18 ساله ی افغان در جنگ 
بزرگ شده اند

عکس: مجله تایم
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از کودکان  بین المللی حمایت  اطالعات روز: سازمان 
 1۵( دوشنبه  روز  که  افغانستان  کودکان  است  کرده  اعالم 
در  را  تمامی عمرشان  می شوند،  ساله  اکتبر( 18  میزان/ 7 

جنگ سپری کرده اند.
در اعالمیه ی این سازمان که به مناسبت آغاز هجدهمین 
سالگرد آغاز درگیری میان نیروهای ائتالف و طالبان به نشر 
رسیده، از طرف های درگیر خواسته شده است که جنگ بر 

کودکان را متوقف کنند.
براساس اعالمیه، در 18 سال گذشته روزانه 20 میلیون 
کودک با ترس شنیدن شلیک های اسلحه، انفجار بمب ها و 
از خواب  راه مکتب  در  بدن  اعضای  از دست دادن  یا هم 

بیدار می شده اند.
که  از کودکان گفته است  بین المللی حمایت  سازمان 
تنها بین سال های 201۵ الی 2016 میالدی بیش از 12 هزار 
و ۵00 کودک در افغانستان کشته و زخمی شده اند. همچنان 
در این مدت 274 کودک به عنوان سرباز استخدام و یا نقش 

حمایت کننده برای جنگ جویان داشته اند.
به نقل از اعالمیه، بیش از 3.7 میلیون کودک افغان در 
نتیجه ی جنگ از رفتن به مکتب باز مانده اند که 60 درصد 
آن ها را دختران تشکیل می دهند. همچنان این سازمان گفته 
اثر  در  مکتب  میالدی، 700  در سال 2018  تنها  که  است 

خشونت ها بسته شده است.
گفته  ادامه  در  کودکان  از  حمایت  بین المللی  سازمان 
بشری  کمک های  به  افغان  کودک  میلیون   3.8 که  است 
نیازمند دارند که از این جمله 600 هزار آن ها به سوءتغذیه 
از هشت هزار  بیش  این سازمان،  به گفته ی  حاد گرفتارند. 
قربانی  میالدی   2018 و   2014 سال های  بین  غیرنظامی 
انفجارهای مواد منفجره و ماین های مقناطیسی شده اند که 

84 درصد آن را کودکان تشکیل می دهند. 
از سویی هم تنها در سال جاری میالدی 280 هزار نفر 
خانه های شان را به خاطر ادامه ی خشونت ها ترک کرده اند که 

نیم آن کودکان هستند.

در همین حال، اونو وان منین، رییس بخش افغانستان 
»تصور  است:  از کودکان گفته  بین المللی حمایت  سازمان 
کنید 18 سال دارید و به جز از جنگ و درگیری هیج چیز 
دیگر را ندیده اید.  زندگی روزمره در افغانستان با انفجار 
مکاتب  به  انفجار  ترس  از  کودکان  رقم خورده.  انتحار  و 
نمی روند، والدین شان از زنده برگشتن کودکان شان مطمیین 
نیستند و شما هم نمی دانید که در آخر روز زنده به خانه بر 
می گردید یانه. تنها در ماه آگست 2019 حد اقل  74 نفر 

کشته شده اند. این آمار تکان دهنده است.«
زمان  که  است  شده  تأکید  سازمان  این  اعالمیه ی  در 
توقف جنگ بر کودکان فرارسیده و در صورت نقض قوانین 
بشری که کودکان از آن رنج می برند، باید تحقیق همه جانبه 

صورت بگیرد تا عامالن پاسخ گو نگهداشته شوند.
نباید  که  است  شده  خواسته  نیز  جهانی  جامعه  از 
فراموش کنند که این کودکان به کمک های صحت روانی 

و آموزشی نیاز دارند تا احساس آرامش و مصئونیت کنند.

سالروز حمله ی امریکا به افغانستان؛ جوانان ۱۸ ساله ی افغان در جنگ بزرگ شده اند

انفجاری در جالل آباد ۱۰ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشت
اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت ننگرهار می گویند که در نتیجه ی یک انفجار در 
مربوطات شهر جالل آباد، مرکز این والیت 10 غیرنظامی به شمول یک کودک کشته و 27 

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.
مبارز اتل، سخن گوی فرماندهی پولیس ننگرهار به روزنامه اطالعات روز گفت که 
انفجار ناشی از مواد جاسازی شده در یک عراده موترسایکل نوع زرنج بوده که حوالی 
شهر  سوم  ناحیه ی  مربوطات  در  میزان(   1۵ )دوشنبه،  دیروز  ظهر  از  بعد   4:30 ساعت 

جالل آباد رخ داده است.
آقای اتل گفت که هدف این انفجار یک عراده موتر نوع کاستر حامل نیروهای ارتش 

بوده است.
به گفته ی او، زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه ی حوزوی شهر جالل آباد 

منتقل شده و وضعیت شماری از آنان وخیم است.
فرد یا گروهی تا کنون مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

دیگر.  بحران  یک  از  جلوگیری 
بحران  یک  به  رفتن  نیز  دوم  گزینه ی 
فراگیر است. به این معنا اگر در نتایج 
طرزالعمل های  و  قانون  انتخابات 
بدون  نباشد،  تعیین کننده  انتخاباتی 
نتیجه ی  پذیرش  سر  بر  بحران  شک 
خواهد  پیش  نامزدان  میان  انتخابات 
افغانستان  مردم  دلیل  همین  به  آمد. 
پیش  در  را  سرنوشت سازی  روزهای 

دارد.
ده روز  از  نگرانی؟ دست کم  چرا 
گذشته نشانه های بحران دیده می شود. 
پیروزی  ادعای  با  نامزدان  یک سو  از 
زودهنگام فضای انتخابات را تنش آلود 
و به نهادهای انتخاباتی دست کم فشار 
دیگر،  طرف  از  کرده اند؛  وارد  روانی 
می شود؛  دیده  تقلب  از  نشانه هایی 
شده  گزارش  کنون  تا  مثال  به عنوان 
بیومتریک  دستگاه های  از  شماری  که 
زیادی  ویدیوهای  است.  شده  ناپدید 
اجتماعی  رسانه های  در  تقلب  از 
پاسخ  هنوز  می شود.  دست به دست 
از  رای دهند گان  میزان  از  روشنی 
سوی کمیسیون انتخابات به مردم داده 
نشده است. رسانه ها از کاستی دیگری 
این  مجموع  که  داده اند  گزارش  نیز 
و  شده  مردم  نگرانی  باعث  رویدادها 
این  مردم  برای  اصلی  پرسش  اکنون 
سوی  از   98 انتخابات  آیا  که  است 
مدیریت  درست  انتخاباتی  نهادهای 
نهادهای  وطیفه ی  شد؟  خواهد 
نگرانی  این  به  که  است  این  انتخاباتی 
شرایطی  چنین  در  دهد.  پاسخ  مردم 
با  می توانند  انتخاباتی  کمیسیون های 
از  فارغ  و  انتخاباتی  پالیسی های  عمل 
هرنوع فشارهای سیاسی و غیرسیاسی 

نتیجه ی انتخابات را مدیریت کنند. 
ناظر  نهادهای  از  شماری  دیروز 
در یک نشست خبری اعالم کردند که 
و  مردم  پاک  آرای  به  دست برد  نگران 
نهادهای  بر  سیاسی  فشارهای  نگران 
نیز  نامزدان  شورای  است.  انتخاباتی 
نگرانی ها  این  داشتند.  مشابه  نگرانی 
مسئولیت نهادهای انتخابانی را بیش تر 
پذیرش  راه  تنها  این رو،  از  می کند. 
نتیجه ی انتخابات در یک فضای نسبتا 
آرام در صورت تأمین عدالت انتخاباتی 
شاید  است.  ممکن  قانون  به  عمل  و 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
آرا  معتبر  نتیجه ی  کمیسیون  اگر  حتا 
را اعالم کند، به سادگی آن  را نپذیرند، 
اما وظیفه ی نهادهای انتخاباتی عمل به 
در  متأسفانه  است.  حرفه ای شان  کار 
افغانستان فرهنگ پذیرش شکست در 
رفتار  رقابت دموکراتیک در ذهنیت و 
است.  نشده  نهادینه  ما  سیاست مداران 
معموال سیاست مداران ما با منطق بازی 
و  می نگرند  انتخابات  امر  به  برد-برد 
خود  در  را  شکست  پذیرش  ظرفیت 

ایجاد نکرده اند. 
نتیجه ی  مدیریت  و  پاسداری 
عهده ی  از  تنها  افغانستان  انتخابات 
نهادهای انتخاباتی افغانستان برنمی آید. 
زیرا از یک سو پیچیده گی های برگزاری 
است،  مطرح  افغانستان  در  انتخابات 
نبود  و  گسترده  ناامنی  مثال  به عنوان 
برگزاری  الکترونیکی  شناسنامه های 
انتخابات شفاف و بی دردسر را دشوار 
در  نامزدان  دیگر،  طرف  از  و  ساخته 
انتخاب اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
بنابراین،  داشته اند.  مستقیم  سهم 
بین المللی  نهادی  کمک  و  سهم گیری 
از  افغانستان  مردم  انتظار  است.  مهم 
نهادهای بین المللی هم این است که در 
بی طرفانه ی  بررسی  و  شفافیت  تأمین 
یاری  را  افغانستان  انتخابات  نتیجه ی 
رساند. در روزهای گذشته بسیاری از 
در  شفافیت  خواهان  بین المللی  نهادی 
انتخابات افغانستان شده اند. یک معنای 
این درخواست ها نگرانی از سرنوشت 
شورای  گذشته  روز  است.  انتخابات 
خواهان  نیز  مدنی  نهادهای  و  نامزدان 

کمک نهادهای بین المللی شدند.

اطالعات روز: کمیسیون های 
یک  در  کشور  انتخاباتی 
کردند  اعالم  تازه  موقف گیری 
بیومتریک  بارُکد  بدون  آرای  که 
نامی  هیچ  زیر  و  وجه  هیچ  به 
نبوده و داخل سیستم  اعتبار  قابل 

نخواهد شد.
عظیمی،  دین محمد  مولوی 
رسیدگی  مستقل  کمیسیون  معاون 
دیروز  انتخاباتی  شکایت های  به 
یک  در  میزان(   1۵ )دوشنبه، 
اعضای  با  مشترک  نشست خبری 
رهبری کمیسیون مستقل انتخابات 

به  بیومتریک  بدون  »آرای  گفت: 
هیچ وجه و به هیچ نام قابل قبول 
نیست،  افغانستان  ما و ملت  برای 

خط سرخ دو کمیسیون است.«
انتخاباتی  کمیسیون های 
آرای  شمارش  به  حالی  در 
که  دارند  تأکید  بیومتریک شده 
انتخابات  نامزدان  از  زیادی  شمار 
عبداهلل  جمله  از  ریاست جمهوری 
به  نیز  پیشتاز  نامزدان  از  عبداهلل، 
شده  بیومتریک  آرای  شماری 

پافشاری دارند.
حواعلم  حال  همین  در 

نورستانی، رییس کمیسیون مستقل 
 11 تاکنون  که  گفت  انتخابات 
نتایج در مرکز  هزار و 129 فورم 
و  »انتیک«  نتایج  جمع بندی  ملی 
10 هزار و 411 فورم نتایج دیگر 

اسکن شده است.
نورستانی،  خانم  گفته ی  به 
نتایج  فورم   3۵7 و  هزار   10
نتایج  جمع بندی  ملی  مرکز  در 
تصفیه، سه هزار و ۵48 فورم نتایج 
آرشیف و هشت هزار و ۵۵6 فورم 
شده  »انتری«  آماده ی  دیگر  نتایج 

است.

که  افزود  نورستانی  خانم 
 9۵8 و  هزار   21 نتایج  فورم 
محل در مرکز دیجیتلی کمیسیون 
جمله  آن  از  که  رسیده  انتخابات 
پروسس  فورم   ۵00 و  هزار   14

شده است.
دوستان  کرد  تأکید  او 
کار  جریان  همه روزه  بین المللی 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ارزیابی و از روند انتخابات شفاف 

افغانستان حمایت می کنند. 
بیان  زهره  هم  سویی  از 
شینواری، رییس کمیسیون مستقل 

رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 
 ۵28 و  چهارهزار  که  گفت 
انتخابات  به  پیوند  در  شکایت 
نزد  میزان  ریاست جمهوری ششم 
این کمیسیون به ثبت رسیده است.
ریاست جمهوری  انتخابات 
سایه ی  در  میزان  ششم  تاریخ  در 
شد.  برگزار  امنیتی  بلند  تهدیدات 
کمیسیون  زمان بندی  براساس 
نتایج  است  قرار  انتخابات  مستقل 
ابتدایی این انتخابات در تاریخ 27 
نتایج نهایی آن در تاریخ  میزان و 

16 عقرب اعالم شود.

کمیسیون های انتخاباتی: 
آرای بدون بیومتریک به هیچ وجه اعتبار ندارد

طرح  قوانین  کمیته  روز:  اطالعات 
را  جزا  ُکد   640 ماده  دوم  فقره ی  تعدیل 
پرده   آزمایش  درباره ی چگونگی  آن  در  که 
بکارت سخن گفته شده است، پیشنهاد کرده 

است.
این کمیته فیصله کرده است در صورتی 
که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم 
باصالحیت  دادگاه  تنها  باشد،  نداشته  وجود 
بکارت  پرده   معاینه ی  مورد  در  تا  دارد  حق 

زنان متهم حکم صادر کند.
در اعالمیه ی دفتر مطبوعاتی معاون دوم 
ریاست جمهوری آمده است که طرح تعدیل 
فقره ی دوم ماده ی 640 ُکد جزا دو روز قبل 
کمیسیون  سوی  از  میزان(   14 )یک شنبه، 
کمیته ی  جلسه ی  در  بشر  حقوق  مستقل 
قوانین پیشنهاد و از سوی اعضای این کمیته 

تصویب شده است.
ماده ی  دوم  فقره ی  در  که  است  گفتنی 

است:  شده  گفته  چنین  قبال  جزا  ُکد   640
پرده   طبی  عدلی  معاینات  اجرای  »امر 
بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمه ای 
حبس  به  مرتکب  بوده،  ممنوع  ذی صالح 

قصیر، محکوم می گردد.«
سنتی  جامعه ی  در  بکارت  داشتن 
افغانستان برای دختران یک امر حیاتی است. 
پرده ی  افغان،  دختران  برای  بکارت  پرده  

عزت دختر و خانواده ی او شمرده می شود.

و کوب،  لت  بینی،  بریده شدن گوش، 
طرد و طالق و حتا مرگ، از جمله عواقبی اند 
که در بیشتر موارد در انتظار دخترانی است 
که به هر دلیلی پس از ازدواج ناباکره خوانده 

می شوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
پیش از این معاینه ی بکارت دختران را »آزار 
و  انسانی  کرامت  نقض  وحشتناک،  جنسی 

حقوق بشری« خوانده بود. 

طرح تازه کمیته قوانین: 
تنها دادگاه باصالحیت می تواند جواز آزمایش پرده بکارت را صادر کند

وزارت  برکناری سخن گوی  دنبال  به  روز:  اطالعات 
خارجه از سوی رییس جمهور اشرف غنی، عبداهلل عبداهلل، 
رییس اجرایی کشور گفته است که صبغت اهلل احمدی تا 
اعالم شدن نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری همچنان به 
کارش به عنوان سخن گوی وزارت خارجه ادامه خواهد داد.
 14 )یک شنبه،  قبل  روز  دو  ریاست جمهوری  ارگ 
به دلیل  خارجه  وزارت  سخن گوی  که  کرد  اعالم  میزان( 
هیأت  سفر  مورد  در  اخیرش  غیرمسئوالنه« ی  »اظهارات 
طالبان به پاکستان و میزبانی مقام های ارشد پاکستانی از این 

هیأت، از مقامش برکنار شده است.
در  ریاست جمهوری  سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
یک پیام تویتری گفته بود که میرویس ناب، سفیر پیشین 
رییس جمهور  حکم  براساس  ترکمنستان  در  افغانستان 
اقتصادی وزارت  به حیث معین همکاری های  اشرف غنی 

امور خارجه تعیین شده است.
تقرر  تا  ناب  آقای  که  بود  گفته  همچنان  صدیقی 
سخن گوی جدید وزارت خارجه، امور دفتر سخن گوی را 

سرپرستی خواهد کرد.
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  اجراییه  ریاست  اکنون 
آقای احمدی در حمایت از روند صلح موقف وزارت امور 

خارجه را بیان کرده است.
در اعالمیه به نقل از آقای عبداهلل آمده است: »انتصابات 
و برطرفی ها را در این موقع تنها می توان با انتخابات مرتبط 
دانست. بناً وی ]صبغت اهلل احمدی[ الی نهایی شدن نتیجه ی 

انتخابات به کارش ادامه می دهد.«
رییس اجرایی همچنان تأکید کرده است که موضوعات 
مربوط به سیاست خارجی و موقف دولت افغانستان در این 
باالترین  در  توافق  و  بحث  نیازمند  و  مهم  ]صلح[  موارد 

از یک  تمام بخش های حکومت  تا  سطح حکومت است 
واحد صحبت  با صدای  و  باشند  برخوردار  واحد  موقف 

کنند.
این در حالی است که صبغت اهلل احمدی، سخن گوی 
وزارت خارجه چند روز پیش از سفر نمایندگان طالبان به 
پاکستان و پذیرایی مقام های ارشد پاکستانی از آنان استقبال 
کرده و گفته بود که این بار پاکستان برای آغاز گفت وگوهای 
صلح می کوشد، از همین رو وزارت خارجه ی افغانستان از 

میزبانی این کشور از طالبان استقبال می کند.
نیوز  طلوع  تلویزیون  با  گفت وگو  در  احمدی  آقای 
گفته بود: »صلح از اولویت هاست، صلح نیاز مردم افغانستان 
است و ما باید یک روزی به صلح برسیم. طبیعی است که 
استقبال  افغانستان[  از تالش هر کشور ]در راستای صلح 
می کنیم. امیدوار هستیم پاکستانی ها به خاطر کشانیدن طالبان 
به میز مذاکره این بار با دولت افغانستان روراست و عملی 

کار کند.«
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری اما پیش 
از آن گفته بود که سفر هیأت طالبان به پاکستان و میزبانی 
میان  روابط  اصول  تمام  خالف  هیأت  این  از  اسالم آباد 

کشورها است. 

عبدهللا: 
سخن گوی وزارت خارجه تا نهایی شدن نتیجه ی انتخابات به کارش ادامه می دهد
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لیاقت الیق

آنان  به دسترس  از آن که کلید جوابات  که پس 
بخش  ماستری  بورد  مسئوالن  می گیرد،  قرار 
پشتو به آنان و به هیأت شورای علمی در مورد 

نادرست بودن کلید، پاسخ نداده اند. 
پشتو  بخش  استادان  معترض  دانشجویان 
را به بدرفتاری در برابرشان متهم می کنند. آنان 
می گویند که در هنگام مراجعه ی شان برای تجدید 
نظر دوباره روی کلید نادرست جوابات، مسئوالن 
بورد ماستری بخش پشتو آنان را تهدید کرده اند 
که اگر به اعتراض های شان ادامه دهند و نتوانند 
ادعای شان را ثابت کنند، آنان را از تحصیل در این 
بخش محروم خواهند کرد تا سال های آینده نیز 

نتوانند در آن شامل شوند. 
وجودی  با  معترض،  دانشجویان  سرانجام 
که مستحق شمولیت در برنامه ی ماستری بخش 
اما نمی توانند در برنامه  پشتو شناخته می شوند، 
یکی  اندر،  خان  جبار  شامل شوند.  سال 1398 
از دانشجویان معترض به اطالعات روز می گوید 
بخش  ماستری  برنامه ی  ثبت نام  هنگام  در  که 
پشتو در سال جدید 1398 نیز به معاونت علمی 

دانشگاه مراجعه کرده اند و از آنان خواسته اند که 
اگر ممکن نیست فیصله ی شورای علمی تطبیق 
شود، آنان دوباره ثبت نام و در آزمون سال جدید 
شرکت کنند. اما از طرف معاون علمی دانشگاه 
به آنان اطمینان داده می شود که فیصله ی شورای 
برنامه های  جدید  سال  در  آنان  و  تطبیق  علمی 
دوباره  آزمون  گذراندن  بدون  را  ماستری شان 
شروع خواهند کرد. حال آن که تا هنوز این وعده 

عملی نشده است. 
ریاست  می گویند،  معترض  دانشجویان 
نظرداشت جایگاه و روابط  در  با  کابل  دانشگاه 
ماستری  بورد  آمر  آزمون،  پاچا  لعل  که  سیاسی 
بخش پشتو دارد و مشاور علمی رییس جمهور 
باالی  را  علمی  فیصله شورای  نمی تواند  است، 
مورد  این  در  اندر  جبارخان  کند.  تطبیق  آن 
جوابات  کلید  نادرست بودن  این که  از  که  گفت 
از سوی شورای علمی ثابت شده است، اکنون 
لعل پاچا نمی خواهد تمام روند آزمون نادرستی 
پاچا  »لعل  برود:  سوال  زیر  داده اند  انجام  که 
سوءاستفاده  دارد  که  سیاسی  قدرت  از  آزمون، 
می کند. رییس دانشگاه کابل و آقای آزمون هر 
این رو  از  رییس جمهورند.  علمی  مشاوران  دو 
با  و  ببرند  سوال  زیر  را  موقف شان  نمی توانند 

همدیگر برخورد صریح داشته باشند.«
آقای  که  می گوید  اندر  آقای  هم  سوی  از 
به  نظر  تجدید  و  آزمون  برگزاری  با  ازمون 
از  آنان برخی  شیوه ی نادرست و مبهم، به جای 
خویشاوندان خویش را شامل برنامه ی ماستری 

کرده است.
و  پشتو  بخش  ماستری  کمیته ی  اخیرا 
مدیریت عمومی ماستری و دکترای دانشکده ی 
زبان و ادبیات برای بار سوم، در نامه ی رسمی در 
13 اسد 1398 به معاونت علمی دانشگاه کابل، 
فیصله ی  تأیید  با  را  دانشجویان  این  شمولیت 
سال گذشته ی شان رد کرده است. در این نامه ی 
علمی  به شورای  پشتو  بخش  ماستری  کمیته ی 
و  نظر  تجدید  که  است  نوشته  کابل  دانشگاه 
فیصله ی هیأت »غیرمسلکی« آن نوع »مداخله ی 
نادرست« در امور علمی این کمیته است و این 
خواهان  اکنون  پشتو،  بخش  استادان  و  کمیته 
است  آمده  نامه  در  هستند.  حیثیت شان  اعاده ی 
استادان  علمی،  شورای  هیأت  ترکیب  در  که 
فیصله ی  این رو  از  نداشته اند.  حضور  مسلکی 
آنان برخالف اصول علمی و اداری و به گونه ی 

فرمایشی انجام شده است.
نامه ی  در  نیز  عالی  تحصیالت  وزارت 
رسمی 23 اسد 1398 به ریاست دانشگاه کابل 
نیز فیصله ی شورای علمی دانشگاه کابل در مورد 
ماستری  برنامه ی  در  دانشجو  هشت  پذیرش 
بخش پشتو را تأیید کرده و نوشته است که »در 
پذیرش دور بعدی جذب شوند« اما آقای همت 
می گوید که کمیته ی ماستری بخش پشتو، نامه و 

فیصله ی وزارت تحصیالت عالی را نیز در نامه ی 
رسمی شان در 24 سنبله 1398 با همان محتوای 

نامه های قبلی رد کرده است. 
این شمار دانشجویان به گونه ی حضوری نیز 
باالکرزی سرپرست وزارت  عبدالتواب  با  اخیرا 
محب اهلل،  گفته ی  به  کرده اند.  دیدار  تحصیالت 
باالکرزی،  آقای  معترض،  دانشجویان  از  یکی 
به  پاسخ  در  وزارت  رسمی  نامه های  برخالف 
اگر فیصله ی شورای علمی  آنان گفته است که 
تطبیق شود، لعل پاچا آزمون استعفا می دهد. او از 
استادان ورزیده است. بنابر این نمی توانند عجالتا 

کاری کنند.
در پی اعتراض ها و پی گیری های که از سوی 
هشت دانشجوی معترض در عدم تطبیق فیصله ی 
دانشگاه  ریاست  می شود،  انجام  علمی  شورای 
را  دانشجو  شمار  این  وعده های شان  بنابر  کابل 
برای شمولیت در برنامه ی ماستری دانشگاه تعلیم 
و تربیه شهید ربانی به وزارت تحصیالت عالی 
در  عالی  تحصیالت  وزارت  اما  می کند.  معرفی 
نامه ی رسمی 3 میزان 1398 آن را رد می کند. در 
این نامه آمده است که برنامه ی ماستری دانشگاه 

تعلیم و تربیه شهید ربانی جواز فعالیت ندارد. 
دانشگاه،  مسئوالن  پاسخ  کردیم  تالش 
را  پشتو  بخش  ماستری  بورد  آمریت  و  اعضا 
داشته باشیم، اما موفق نشدیم و شماری از آنان 
حاضر به مصاحبه نشدند. عبدالرزاق ارشاد، آمر 
به  کابل  دانشگاه  دکترای  و  ماستری  برنامه های 
اطالعات روز گفت که نمی تواند بدون اجازه ی 
هیأت شورای  اعضای  سایر  و  دانشگاه  ریاست 
علمی در این مورد ابراز نظر کند. منابع رسمی از 
آمریت دیپارتمنت پشتو نیز گفتند که آنان در این 
مورد مصاحبه نمی کنند، بلکه ریاست و معاونت 
علمی دانشگاه کابل مسئول است. سعی کردیم 
پاسخ ریاست دانشگاه کابل را داشته باشیم، ولی 
رییس دانشگاه اکنون به دلیل سفر در کابل نیست 
و معاون علمی دانشگاه حاضر به مصاحبه نشد. 

سخن گوی  معاون  فرزان،  محمدحنیف 
وزارت تحصیالت عالی هرچند معلومات دقیق 
ارائه نمی کند، اما می گوید که تمام روندی را که 
در پی اعتراض های دانشجویان انجام شده است، 
در طی دو روز به بررسی می گیرند و نتیجه ی آن 

را اعالم خواهند کرد. 
برنامه ی  در  شمولیت  کانکور  آزمون 
سال 1396  ماه حوت  در  پشتو  بخش  ماستری 
از سوی مسئوالن دانشگاه و استادان این بخش 
گرفته شده است. در این آزمون از بین 200 نفر 
دانشجویان  استثنای  به  نفر   60 اشتراک کننده، 
معترض کامیاب اعالم شده اند. معاون سخن گوی 
وزارت تحصیالت عالی می گوید که پس از آغاز 
به شمول  کانکور  آزمون های  سال جدید 1398، 
امتحانات  ملی  اداره ی  سوی  از  ماستری  بخش 

برگزار می شود.

شماری از دانشجویان که تعدادشان به هشت 
نفر می رسد، یک ونیم سال پیش امتحان ورودی 
دانشگاه  در  را  پشتو  ادبیات  و  زبان  ماستری 
می گویند  افراد  این  گذاشته اند.  سر  پشت  کابل 
اما  شده،  قبول  آزمون  این  در  این که  به  رغم  که 
دانشکده ی زبان و ادبیات دانشگاه کابل آنان را 
شامل درس نمی کند. این دانشجویان با انتقاد از 
آن ها  که  می گویند  کابل،  دانشگاه  عملکرد  این 
بی سرنوشتی  حالت  در  که  است  سال  یک ونیم 

قرار دارند. 
دانشجویان  شمار  این  دست داشته ی  اسناد 
علمی  شورای  فیصله های  که  می دهد  نشان 
تحصیالت  وزارت  رسمی  نامه های  و  دانشگاه 
در  دانشجویان  این  شمولیت  بر  مبنی  عالی 
برنامه ی ماستری بخش پشتو، چندین بار از سوی 
ادبیات پشتو رد  بورد ماستری زبان و  مسئوالن 

شده و تطبیق نشده است. 
بخش  آزمون  که  مدعی اند  دانشجویان  این 
ماستری زبان و ادبیات پشتوی دانشکده ی زبان 
و ادبیات دانشگاه کابل در ماه حوت سال 1396 
شده  انجام  مبهم  و  غیرشفاف  ناسالم،  به گونه ی 
است. عالوه بر آن، این افراد وزارت تحصیالت 
عالی، مسئوالن دانشگاه و بخش ماستری زبان و 
ادبیات پشتو را به »خویشخوری، برخورد دوگانه 

و رفتار فسادآلود سیاسی« متهم می کنند. 
شرح ماجرا

این دانشجویان می گویند که آنان در آزمون 
ورودی ماستری بخش ادبیات پشتوی دانشکده 
زبان و ادبیات دانشگاه کابل در ماه حوت 1396 
در چهارم  آزمون  این  نتیجه ی  کرده اند.  شرکت 
نتیجه  اعالم  در  می شود.  اعالم   1397 حمل 
دانشجویانی که اکنون معترض اند، ناکام شناخته 
می شود. اما این دانشجویان در برابر آن اعتراض 

می کنند و خواهان تجدید نظر می شوند. 
بورد  اعضای  متعدد،  پی گیری های  از  پس 
نظر  تجدید  به  حاضر  پشتو،  بخش  ماستری 
می شوند.  دانشجویان  این  آزمون  برگه های 
به  نظر،  تجدید  هنگام  در  معترض  دانشجویان 
می کنند.  پیدا  دسترسی  پرسش ها  جوابات  کلید 
کلیدپاسخ های  دست کم  که  درمی یابند  آنان 
است.  اشتباه  پرسش   ۵0 میان  از  پرسش   10
آزمون  برگه های  پرسش های  از  یک  پنجم  یعنی 
است.  شده  بررسی  اشتباه  کلید  همین  براساس 
این دانشجویان می گویند که با مراجعه به 180 
جلد کتاب، مستند و ثابت کرده اند که در کلید 
جواب ها، دست کم جواب های 10 پرسش »عمدا 
یا سهوا« نادرست درج شده بوده است. به گفته ی 
این دانشجویان، حدود 30 جلد کتابی که به آنان 
استناد شده است، اکنون در دانشکده  های زبان و 
ادبیات دانشگاه های کشور تدریس می شود و از 
سوی خود استادان بخش پشتو تألیف شده است. 
به گفته ی دانشجویان معترض، بورد ماستری 
بخش پشتو در برابر نادرست بودن کلید جوابات 
دوباره  نظر  تجدید  به  حاضر  و  نداده  پاسخ 
مراجع  دامان  به  دست  آنان  این رو  از  نشده اند. 

باالتر می شوند. 
دانشجویان  این  ادعای  بررسی  برای 
از  هیأتی  جوابات،  کلید  نادرست بودن  بر  مبنی 
معارف  فرهنگی،  دینی،  امور  کمیسیون  سوی 
تعیین  نمایندگان  مجلس  عالی  تحصیالت  و 
می شود. در گزارش این هیأت که در 29 جوزا 
سال 1397 به مجلس نمایندگان ارائه می شود نیز 
آمده است که در بررسی نتایج باید تجدید نظر 
شود. همچنان در گزارش آمده است که استادان 
دانشجویان  ادعای  برابر  در  پشتو  ماستری  بورد 
پیشین  بابکرخیل، عضو  ناجیه  نداشته اند.  پاسخ 
به  بررسی  هیأت  عضو  و  نمایندگان  مجلس 
ماستری بخش  استادان  اطالعات روز گفت که 
پشتو، زمینه ی بررسی جدی را به آنان نیز فراهم 
را  جوابات  کلید  نادرست بودن  او  است.  نکرده 
تأیید می کند. او می گوید استادان بخش پشتو در 
آن زمان بررسی روی موضوع را نوعی مداخله 
می پنداشتند. به گفته ی خانم بابکرخیل و براساس 
بخش  استادان  است،  آمده  گزارش  در  آنچه 
پشتو باید پاسخ دهند که کلید جوابات درست 
است یا کتاب های که خودشان نوشته و تدریس 
از  پس  آنان  که  گفت  بابکرخیل  خانم  می کنند. 
و  عالی  تحصیالت  وزارت  از  بررسی های شان 
مسئوالن دانشگاه کابل خواهان بررسی جدی این 

موضوع شده بوده اند. 
فیصله ی شورای علمی دانشگاه

سوی  از  تعیین شده  کمیسیون  همزمان 
شورای علمی دانشگاه کابل، ادعای دانشجویان 
معترض مبنی بر نادرست بودن کلید جوابات را 
 18 در  کمیسیون  این  است.  کرده  مستندسازی 
می دهد  گزارش  علمی  شورای  به   1397 قوس 
از آن  باالتر  کامیابی 60 درصد و  معیار  اگر  که 
باشد، شماری از این دانشجویان مستحق اند که 
شوند.  شامل   1398 سال  ماستری  برنامه ی  در 
از  یک  هر  نمره های  به  گزارش،  این  براساس 
اضافه  نمره   12 – از 4  معترض  دانشجوی   1۵
شده و درصدی نمره ی 8 تن آنان به 60 درصد 
و باالتر از آن رسیده است. همچنان در گزارش 
حضور  در  بررسی شان  که  است  شده  یادآوری 
پشتو،  ادبیات  و  زبان  ماستری  برنامه  نماینده ی 
دکتر عبدالرزاق ارشاد، مسئول برنامه های ماستری 
و دکترای دانشگاه و اعضای کمیسیون انجام شده 

است. 
جدی   ۵ در  کابل  دانشگاه  علمی  شورای 
1397 گزارش کمیسیون بررسی برگه ها را تأیید 
و فیصله کرده است که هشت نفر از دانشجویانی 
که 60 درصد نمره را کامل کرده اند در برنامه ی 
ماستری سال 1398 شامل شوند. این فیصله در 
نامه ی رسمی معاونت علمی دانشگاه کابل، در 3 
دلو 1397 به ریاست دانشکده ی زبان و ادبیات 

فرستاده شده است. 
دانشگاه  علمی  شورای  و  وزارت  فیصله های 

چرا تطبیق نمی شود؟
دکترای  و  ماستری  عمومی  مدیریت 
فیصله ی  براساس  ادبیات  و  زبان  دانشکده ی 
فیصله ی  پشتو،  ادبیات  و  زبان  ماستری  بورد 
نامه ی رسمی 1۵  در  را  دانشگاه  شورای علمی 
دلو 1397 رد می کند. در فیصله ی بورد ماستری 
بخش پشتو آمده است که کمیسیون تعیین شده 
از سوی شورای علمی بدون حضورداشت آنان 
برگه های آزمون را بررسی کرده است که برای 
فیصله  این  در  همچنان  نیست.  قبول  قابل  آنان 
نوشته شده است که بررسی های هیأت شورای 
علمی غیرمسلکی و غیرقانونی است. در بخشی 
از فیصله آمده است: »اگر سویه ی اعضای هیأت 
غیرمسلکی شورای علمی باالتر از استادان بخش 
پشتو است، آنان بیایند خودشان تدریس کنند و 

ما دیگر در صنف حاضر نمی شویم.« 
همچنان در نامه ی بورد ماستری بخش پشتو 
هیأت  بررسی های  از  پیش  آنان  که  است  آمده 
شورای علمی، بنابر خواست دانشجویان معترض 
تجدید  آنان  آزمون  برگه های  روی  بار  چندین 
اما  آنان را حاصل کرده اند.  قناعت  نظر کرده و 
عرفان همت، یکی از دانشجویان معترض آن را 
رد می کند و به اطالعات روز می گوید که صرف 
یک بار حاضر به تجدید نظر شده اند. او می گوید 

یک  ونیم سال بی سرنوشتی 8 دانشجو؛ 
قبولی در آزمون ماستری، سرگردانی پشت درِ دانشگاه

دانشجویان معترض می گویند، 
در  با  کابل  دانشگاه  ریاست 
روابط  و  جایگاه  نظرداشت 
آزمون،  پاچا  لعل  که  سیاسی 
بخش  ماستری  بورد  آمر 
علمی  مشاور  و  دارد  پشتو 
نمی تواند  است،  رییس جمهور 
باالی  را  علمی  شورای  فیصله 
اندر  جبارخان  کند.  تطبیق  آن 
در این مورد گفت که از این که 
جوابات  کلید  نادرست بودن 
ثابت  علمی  شورای  سوی  از 
پاچا  لعل  اکنون  است،  شده 
آزمون  روند  تمام  نمی خواهد 
داده اند  انجام  که  نادرستی 
پاچا  »لعل  برود:  سوال  زیر 
که  سیاسی  قدرت  از  آزمون، 
می کند.  سوءاستفاده  دارد 
آقای  و  کابل  دانشگاه  رییس 
علمی  مشاوران  دو  هر  آزمون 
این رو  از  رییس جمهورند. 
زیر  را  موقف شان  نمی توانند 
همدیگر  با  و  ببرند  سوال 

برخورد صریح داشته باشند.«
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جلیل رونق

نُه روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
نهادهای  و  انتخاباتی  دسته های  از  شماری  کشور، 
در  شفافیت  از  انتخابات  روند  بر  ناظر  مدنی  جامعه ی 
روند بررسی آرا و اعالم نتایج آن ابراز نگرانی کرده و از 

بحرانی شدن این انتخابات هشدار می دهند.
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  اعضای شورای 
میزان( در یک کنفرانس خبری در  دیروز )دوشنبه، 1۵ 
کابل اعالم کردند که دو دسته ی انتخاباتی »دولت ساز«، 
»ثبات  و  رییس جمهوری  غنی،  محمداشرف  رهبری  به 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی«،  و 

روند انتخابات را در انحصار خودشان گرفته اند.
در اعالمیه ای که از سوی این شورا به خوانش گرفته 
انتخابات  انحصار  و  »گروگان گیری  است:  آمده  شد، 
توسط دو دسته ی انتخاباتی دولتی، اعالم پیروزی قبل از 
وقت شماری از دسته ها، صف بندی ها و صنف بندی های 
همه ی  و  قانون  که  داد  نشان  صراحت  به  تهدیدآمیز 
از  نقل  به  است.«  کرده  لگدمال  را  انتخاباتی  معیارهای 
اعالمیه، این انحصارگیری  و صف بندی های تهدیدآمیز 

انتخابات را به بحران می کشاند.
سه نهاد ناظر انتخاباتی شامل مرکز آموزش حقوق 
افغانستان  مدنی  افغان، مجتمع جامعه ی  زنان  برای  بشر 
بازتوانی  و  بایسکل رانی  تفریحی  مؤسسه ی  و  )مجما( 
اعالمیه ی  یک  نشر  با  نیز  )ابرار(  افغان  معلوالن  برای 
تصفیه  بسته بندی،  جریان  در  آرا  در  دستبرد  از  مشترک 
و شمارش آن ابراز نگرانی کرده اند. اگرچند این نهادها 
مراکز  و  محالت  در  رأی دهی  روند  که  کرده اند  تأکید 
هشدار  ولی  است،  پیشرفته  عادی  به صورت  رأی دهی 
انتخاباتی  کمیسیون های  کار  در  مداخله  که  است  داده 
آن  از  پس  و  نتایج  اعالم  زمان  در  بحران ها  به  ممکن 

منجر شود.
انتخابات  نامزدان  شورای  حال،  این  با 
جلوگیری  برای  باید  که  است  گفته  ریاست جمهوری 
شود؛  گرفته  دست  روی  سوم  گزینه ی  بحران ها  این  از 
این  قابلیت مهار  این شورا  باور اعضای  به  گزینه ای که 
انتخابات،  به  کشور  شهروندان  اعتماد  احیای  بحران ها، 
ملی  ظرفیت های  انسجام  و  موجود«  »بن بست  شکستن 
را داشته باشد: »همچنان این گزینه باید برای سامان دهی 
وضعیت به شدت نابه سامان کشور از برنامه و تعهد الزم 

برخورد باشد.«
ارایه  جزئیاتی  گزینه  این  مورد  در  اعالمیه  در 
نامزدان  از اعضای شورای  اما فرامرز تمنا،  نشده است، 

اظهارات صبغت اهلل احمدی، سخن گوی وزارت امور 
شد.  جنجالی  پاکستان،  به  طالبان  سفر  مورد  در  خارجه 
اظهاراتش  خارجه،  وزارت  سخن گوی  به عنوان  احمدی 
افغانستان  خارجه  امور  وزارت  موقف  و  نبود  شخصی 
بود. او بی تردید کنفرانس مطبوعاتی اش را به دستور وزیر 
خارجه و با توافق او برگزار کرد. اما بدون شک تصمیم 
شخصی  و  سیاسی  احمدی،  مورد  در  ریاست جمهوری 
بود. ریشه ی این تصمیم برمی گردد به تنش و تعارضی که 
امور خارجه و ریاست جمهوری چند سال  میان وزارت 
است که وجود دارد. صالح الدین ربانی براساس سهمیه ی 
معرفی شده  امور خارجه  وزیر  به عنوان  اجراییه  ریاست 
است. او به تبع توافق سیاسی که بنای تشکیل حکومت 
و  پاسخ گویی  به  ملزم  را  خودش  است،  ملی  وحدت 
اطاعت بی چون و چرا به ریاست جمهوری نمی داند و از 

حمایت سیاسی ریاست اجراییه برخوردار است.
که یک  مبنای مشروعیتش  و  ائتالفی بودن حکومت 
داده  امکان  طرف  دو  هر  به  است  سیاسی  توافق نامه ی 
خودسرانه  به صورت  را  افغانستان  دیپلماسی  که  است 
اصلی  نقطه   عبداهلل  و  غنی  موضع گیری  دهد.  جهت 
اعتراض در سیاست خارجی و سیاست داخلی چگونگی 
مواجهه با تالش های صلح است. غنی بر مالکیت تیمی 
و شخصی اش در روند صلح اصرار دارد و عبداهلل همسو 
اظهارات  است.  صلح  راستای  در  امریکا  اقدامات  با 
سخن گوی وزارت امور خارجه در مورد سفر طالبان به 
از همین  پاکستان و استقبالش از تالش های صلح ناشی 
اجراییه و ریاست جمهوری است؛  میان ریاست  تعارض 
در  اعالمیه  دو  صدور  افتضاحش  نقطه ی  که  تعارضی 
مورد یک سخن گوست. ریاست جمهوری حکم برکناری 

را صادر می کند و ریاست اجراییه حکم دوام کار را.
اما  بود.  سیاسی  بی تردید  غنی  توسط  حکم  صدور 
رفتار عبداهلل عبداهلل در چند ماه اخیر نیز سوال برانگیز و 
ناشیانه است. اگر به پرونده ای که به عبدالرزاق وحیدی 

اعالم  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از 
می شود.

پیش از آن گلبدین حکمتیار، دیگر نامزد انتخابات 
در  که  بود  کرده  ادعا  نیز  افغانستان  ریاست جمهوری 
صورت جداکردن آرای تقلب شده، یقین دارد که برنده ی 

انتخابات است.
سوءاستفاده ها در انتخابات

»امینت  انتخاباتی  دسته ی  رهبری  نبیل،  رحمت اهلل 
انتخابات  نامزدان  شورای  اعضای  از  و  عدالت«  و 
شورا  این  خبری  کنفرانس  در  کشور  ریاست جمهوری 
با اشاره به سوءاستفاده ی دسته های انتخاباتی دولت ساز 
این  که  گفت  انتخابات  روند  در  همگرایی  ثبات  و 
و  امنیتی  مسئوالن  از  شماری  از  انتخاباتی  دسته ی  دو 

و  سیاسی  پایدار  رابطه ی  یک  ایجاد  و  اعتماد  جلب  نه 
سیاست مداران  قرارگرفتن  استفاده  مورد  بلکه  شخصی، 

افغانستان بوده و بس.
غنی  قراردادن  تنگنا  در  برای  عبداهلل  ذوق زدگی 
و  اعالمیه ها  در  امریکایی ها  با  نشان دادن  نزدیک  و 
ضرورت  اگر  مواردی  در  متعدد،  موضع گیری های 
و  تملق  بسیاری  موارد  در  است،  سیاسی  اولویت  و 

انتخابات ریاست جمهوری در این کنفرانس خبری گفت 
بحران  مدیریت  برای  این شورا  از سوی  گزینه  این  که 
پساانتخاباتی تدوین می شود. به گفته ی او، مدیریت این 
بحران را نیز شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 

بر عهده خواهد داشت.
به  خطاب  در  گفته هایش  از  بخشی  در  تمنا  آقای 
به صورت واهی  تیم  »دو  تأکید کرد:  متحد  ملل  سازمان 
با  این ها  اگر  لذا  انتخابات را دارد و  پیروزی در  ادعای 
این وجود که توانایی ایجاد آشوب را هم دارد، نتیجه ی 
انتخابات را نپذیرند، باید گزینه ی سومی در مشورت با 
این شورا تدوین شود که برنامه ی مدیریت بحران باشد.«
کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  از  پس  روز  دو 
یک  در  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهبر 

نهادهای  او در  نسبت داده شد و سرگردانی چندساله ی 
عبداهلل  حزبی  و  قومی  رفتار  برگردیم،  قضایی  و  عدلی 
عبدالرزاق  کنار  عبداهلل  داکتر  می کند.  آشکار  را  عبداهلل 
وحیدی که حتا دادگاه او را برائت داد، ایستادگی نکرد. 
حرف او را نشنید و اجازه داد او را غیرمنصفانه برکنار، 
صبفت اهلل  اما  بکشاند.  دادگاه  به  و  معرفی  سارنوالی  به 
کرد.  صادر  حکم  ابقایش  برای  و  حمایت  را  احمدی 
وزارت خارجه  کار سخن گوی  دوام  برای  صدور حکم 
ماهی گیری  پی  در  عبداهلل  که  است  این  نشان دهنده ی 

است. ماهی گیری که صیدش دلربایی امریکایی هاست.
موضع وزارت امور خارجه در مورد صلح، ضروری 
نیز  امریکایی ها  با تالش های  موضع همسو  این  اما  بود. 
آنچه  هر  گذشته  سال  یک  دست کم  در  عبداهلل  هست. 
صدور  است.  کرده  استقبال  او  خواسته،  امریکایی ها 
اعالمیه ها و تویت های مختلف از آدرس ریاست اجراییه 
در مواردی که بین غنی و امریکایی ها اختالف نظر وجود 
ماهی گیری عبداهلل عبداهلل است.  بیانگر  به وضوخ  داشته، 
میان  موضوعی  چه  سر  بر  که  است  این  کمین  در  او 
او  که  می آید  به وجود  نظر  اختالف  امریکایی ها  و  غنی 
که  است  فرصتی  منتظر  یا  بگیرد.  را  امریکایی ها  جانب 
در حوزه ی عمومی اعالمیه و یا تویتی از جانب سفارت 
امریکا در انتقاد از حکومت افغانستان منتشر شود که او 
از امریکا ستایش کند و غنی را مالمت. رفتار او در تویتر 
از  سودجویی  و  فرصت طلبی  بیانگر  متعددی  موارد  در 

اختالف میان غنی و امریکاست.

رأی  برای شان  که  بودند  خواسته  کشور  والیات  محلی 
جمع آوری کنند.

آقای نبیل افزود: »برای فرماندهان پولیس و بعضی 
و  شده  داده  پول  قانون اند،  تنفیذ  مسئول  که  اشخاصی 
را  رای  آنان خواسته شده که صندوق های  از  مقابل  در 
در  دولتی  انتخاباتی  دو دسته ی  کنند. هر  پر  نفع شان  به 
ساحات مختلف کشور این کار را کرده بودند.« او تأکید 
و  دارند  نیز  اسنادی  گفته هایش  این  مورد  در  که  کرد 

به زودی این اسناد را همگانی می کند.
فرامرز تمنا نیز با نام گرفتن از حبیب الرحمان ننگ، 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه ی  رییس 
کمیسیون  در  کاری  روند  در  ننگ  آقای  که  گفت 
انتخابات به نفع دسته ی انتخاباتی دولت ساز جهت گیری 
دارد. همین طور در اعالمیه ی شورای نامزدان انتخابات 
انتخاباتی  دسته های  که  است  آمده  ریاست جمهوری 
سوءاستفاده  با  عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  رهبری  به 
انتخابات  روند  در  دولتی  صالحیت های  و  امکانات  از 

مداخله می کنند.
در همین حال، آقای تمنا از کمیسیون های انتخاباتی 
خواست که تمامی کسانی که در روند انتخابات مداخله 

بی ثباتی است. عبداهلل عبداهلل باید از مقام ریاست اجراییه 
افغانستان، منافع ملی را در اولویت قرار دهد. منافع ملی 
حتا  گاهی  که  می کند  ایجاب  افغانستان  مردم  عمومی  و 
بلند ملکی  ایستاد. تلفات  امریکایی ها  در موضع مخالف 
در دوران حکومت وحدت ملی و هزینهی سنگینی که از 
جنگ بر سر نیروهای امنیتی بر جا مانده، قابل نکوهش، 
در  عبداهلل  عبداهلل  اما  است.  تصمیم گیری  و  ارزیابی 

کنفرانس خبری اعالم کرده بود که این تیم برنده ی دور 
که  بود  گفته  عبداهلل  آقای  است.  انتخابات  این  نخست 

تیمش حکومت آینده ی افغانستان را تشکیل می دهد. 
انتخابات  دسته ی  اعضای  از  معنوی،  فضل احمد 
خبری  کنفرانس  یک  در  دیروز  نیز  همگرایی  و  ثبات 
انتخابات  برنده ی  تیم  این  که  کرد  تأکید  کابل  در  دیگر 
تشکیل  ثبات و همگرایی هرگز  تیم  که  او گفت  است. 
حکومت ائتالفی در کشور را در این انتخابات نمی پذیرد.
صالح،  امراهلل  عبداهلل،  آقای  برندگی  اعالم  از  پس 
داده،  نشان  واکنش  انتخاباتی  دسته ی  نخست  معاون 
بلندتر  دولت ساز  انتخاباتی  دسته ی  آرای  که  بود  گفته 
از آرای سایر دسته های انتخاباتی می باشد. هردو دسته ی 
اما  انتخابات  این  نتایج  بود که  تأکید کرده  اما  انتخاباتی 

میان  اختالف  خصوص  در  عبداهلل  عبداهلل  رویکرد 
دلربایی  برای  او  ذوق زدگی  بیانگر  امریکایی ها  و  غنی 
به وضوح  درحالی که  امریکایی هاست.  اعتماد  جلب  و 
ترجیح دهی  نه  است  خودشان  منافع  پی  در  امریکایی ها 
به این سیاست مدار یا آن سیاست مدار. عبداهلل در تعارض 
قرار  جایی  درست  امریکایی ها  و  افغانستان  موضع  میان 
جمله  از  افغانستان  زعیمان  آن  از  پیش  که  می گیرد 
دیگر  اکنون  و  گرفته  قرار  غنی  اشرف  و  حامدکرزی 
نیستند. حاصل این اطاعت بی رویه از ترجیح امریکایی ها 

لزوم شفاف سازی نتایج؛ 
شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نگران بحرانی شدن انتخابات است

ماهی گیری رییس اجراییه

ذوق زدگی عبدالله برای در تنگنا قراردادن 
غنی و نزدیک نشان دادن با امریکایی ها 
در اعالمیه ها و موضع گیری های متعدد، 
اولویت  و  ضرورت  اگر  مواردی  در 
سیاسی است، در موارد بسیاری تملق 
و بی ثباتی است. عبدالله عبدالله باید از 
مقام ریاست اجراییه افغانستان، منافع 
منافع  دهد.  قرار  اولویت  در  را  ملی 
ملی و عمومی مردم افغانستان ایجاب 
می کند که گاهی حتا در موضع مخالف 
امریکایی ها ایستاد

»برای  افزود:  نبیل  آقای 
بعضی  و  پولیس  فرماندهان 
تنفیذ  مسئول  که  اشخاصی 
در  و  شده  داده  پول  قانون اند، 
مقابل از آنان خواسته شده که 
صندوق های رای را به نفع شان 
پر کنند. هر دو دسته ی انتخاباتی 
دولتی در ساحات مختلف کشور 
این کار را کرده بودند.« او تأکید 
کرد که در مورد این گفته هایش 
اسنادی نیز دارند و به زودی این 
اسناد را همگانی می کند.
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جلیل رونق

18 سال پس از آغاز »آزادای پایدار«؛ 
مصاف پیروزی و ناکامی

قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  نامزدان  به شمول  می کنند، 
افرادی  تمامی  که  کرد  تأکید  همچنان  او  کنند.  معرفی 
که در شمارش آرا در کمیسیون های انتخاباتی سهیم اند، 
باید تا اعالم نتایج انتخابات قرنطین شوند و حق استفاده 
بلندرتبه ی حکومتی به  با مقام های  از موبایل و مالقات 

آنان داده نشود.
»آرای بیومتریک شده نیز باید شفاف سازی شود«

رهبر دسته ی انتخاباتی امنیت و عدالت همچنان در 
این کنفرانس خبری با اشاره به تخلیص آرای انتخابات 
ریاست جمهوری کشور بر شمارش آرای بیومتریک شده 
تأکید کرده، گفت که این آرا نیز باید شفاف سازی شود. 
صورت  تقلب  بیومتریک شده  آرای  در  او،  گفته ی  به 
گرفته است. آقای نبیل افزود: »در سیستم بیومتریک هم 
تقلب صورت گرفته و کمیسیون هم رأی بیومتریک را با 
غیربیومتریک و هم خود آرای بیومتریک را تصفیه کنند. 
در غیر آن، ما نخواهیم گذاشت که وطن را تقلب کاران 

به بحران ببرند.«
این عضو شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
آرای  شفاف سازی  طرزالعمل  به زودی  آنان  که  افزود 
بیومتریک را نیز ارایه خواهد کرد. او همچنان گفت که 
با تصفیه ی این آرا، نتایج انتخابات تغییر خواهد کرد و 

»دو تیم دولتی ممکن در رده ی سوم هم قرار نگیرد«.
فرامرز تمنا نیز گفت در صورتی که آرای انتخابات 
آرا  میلیون  یک  حدود  شود،  تصفیه  ریاست جمهوری 
باطل می شود و ممکن میزان واقعی اشتراک رأی کنندگان 
او  برسد.  نفر  میلیون   1.۵ حدود  در  انتخابات  این  در 
از  انتخابات  در  اشتراک کنندگان  رقم  که  افزود  هم چنان 
خورشیدی   1383 سال  در  کشور  انتخابات  اولین  زمان 
تا کنون، 20 درصد کاهش یافته است. از سویی هم، او 
از کمیسیون انتخابات خواست که نتایج این انتخابات را 
 1398 ریاست جمهوری  انتخابات  زمان بندی  از  زودتر 

اعالم کند.
براساس  که  بود  گفته  نبیل  آقای  این  از  پیش 
او، در حدود  انتخاباتی تحت رهبری  معلومات دسته ی 
1.۵ الی دو میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده اند. به 
میلیون  ده ها  انتخاباتی  دسته های  از  شماری  او،  گفته ی 
دالر صرف کمپین کرده اند؛ در حدی که قیمت هر رأی 

برای شان 170 تا 220 دالر تمام شده است.
از سویی هم، رحمت اهلل نبیل در کنفرانس دیروز با 
معاونت  هیأت  و  خارجی  سفارت های  مداخله ی  اشاره 
ملل متحد در افغانستان )یوناما( در روند انتخابات گفت 
که آنان در تالش نگهداری سقف سه میلیونی انتخابات 
در کشور می باشد. آقای نبیل این خواست را تخریب و 
ضعیف کننده نظام سیاسی در افغانستان خوانده، از آنان 
خواست که در روند انتخابات افغانستان مداخله نکنند.

پیش  روز  نُه  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 
براساس  شد.  برگزار  کشور  در  میزان(  ششم  )شنبه، 
دو  افغانستان،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  آمار  آخرین 
رأی  انتخابات  این  در  نفر   890 و  هزار   69۵ و  میلیون 
انتخابات ریاست جمهوری  بر اساس زمان بندی  داده اند. 
 27 در  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج  است  قرار  کشور 

میزان و نتایج نهایی آن نیز در 16 عقرب اعالم شود.

افغانستان  در  ملکی  تلفات  عامل  خارجی ها  که  مواردی 
بوده است، ساکت و بی اعالمیه بوده است.

این است  افغانستان  شایسته ی مقام ریاست اجراییه 
که  بیایستد  اصول سیاسی  بر سر  باشد.  قانون  که حامی 
بشکند. و  شایسته ی  را  آن  نتواند  قومیت و حزبی بودن 
عبداهلل عبداهلل است که منافع ملی را قربانی رقابت سیاسی 

و اختالف شخصی اش نکند.

رأی  برای شان  که  بودند  خواسته  کشور  والیات  محلی 
جمع آوری کنند.

آقای نبیل افزود: »برای فرماندهان پولیس و بعضی 
و  شده  داده  پول  قانون اند،  تنفیذ  مسئول  که  اشخاصی 
را  رای  آنان خواسته شده که صندوق های  از  مقابل  در 
در  دولتی  انتخاباتی  دو دسته ی  کنند. هر  پر  نفع شان  به 
ساحات مختلف کشور این کار را کرده بودند.« او تأکید 
و  دارند  نیز  اسنادی  گفته هایش  این  مورد  در  که  کرد 

به زودی این اسناد را همگانی می کند.
فرامرز تمنا نیز با نام گرفتن از حبیب الرحمان ننگ، 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه ی  رییس 
کمیسیون  در  کاری  روند  در  ننگ  آقای  که  گفت 
انتخابات به نفع دسته ی انتخاباتی دولت ساز جهت گیری 
دارد. همین طور در اعالمیه ی شورای نامزدان انتخابات 
انتخاباتی  دسته های  که  است  آمده  ریاست جمهوری 
سوءاستفاده  با  عبداهلل  و  غنی  رییس جمهور  رهبری  به 
انتخابات  روند  در  دولتی  صالحیت های  و  امکانات  از 

مداخله می کنند.
در همین حال، آقای تمنا از کمیسیون های انتخاباتی 
خواست که تمامی کسانی که در روند انتخابات مداخله 

بی ثباتی است. عبداهلل عبداهلل باید از مقام ریاست اجراییه 
افغانستان، منافع ملی را در اولویت قرار دهد. منافع ملی 
حتا  گاهی  که  می کند  ایجاب  افغانستان  مردم  عمومی  و 
بلند ملکی  ایستاد. تلفات  امریکایی ها  در موضع مخالف 
در دوران حکومت وحدت ملی و هزینهی سنگینی که از 
جنگ بر سر نیروهای امنیتی بر جا مانده، قابل نکوهش، 
در  عبداهلل  عبداهلل  اما  است.  تصمیم گیری  و  ارزیابی 

گروه  نخستین   ،2001 اکتبر   7 در 
ویژه ی  واحدهای  و  جنگنده ها  بمب افکن ها، 
ارتش ایاالت متحده، حمله اش به افغانستان برای 
انتقام جویی  و  طالبان  اسالمی  امارت  سرنگونی 
امارت  هفته،  چند  در  کرد.  آغاز  را  القاعده  از 
اسالمی سقوط کرد و افغانستان به تصرف ناتو و 
شبه نظامیان جبهه ی متحد درآمد. طالبان تا آخرین 
افغانستان  از  نظامی،  رهبران  و  نظامی  فرماندهان 
متواری شدند و بساط برپایی نظم جدید سیاسی 
پهن شد. در کنفرانس بن، شالوده ی نظام سیاسی 
جدید افغانستان با حمایت مالی و سیاسی وسیع و 
بی پیشینه ی ائتالف بین المللی ضدتروریزم گذاشته 
شد. یک ائتالف جهانی به رهبری ایاالت متحده، 
نظام  یک  برپایی  و  افغانستان  بازسازی  مسئولیت 
عهده  به  را  مردم ساالر  و  دموکراتیک  سیاسی 

گرفت.
ایاالت متحده عملیات نظامی وسیع اش برای 
شعار  با  را  تروریزم  محو  و  طالبان  سرنگویی 
آن  از  کرد.  آغاز  افغانستان  در  پایدار«  »آزادی 
بزرگی  بخش  اکنون،  می گذرد.  سال   18 روزها، 
از نفوس افغانستان، زاده و پرورش یافته ی عصر 
و  دانش آموز  است. هزاران  طالبان  از سقوط  پس 
فارغ التحصیل  دانشگاه ها  و  مکاتب  از  دانشجو 
به وجود  دوره  این  در  زیادی  رسانه های  شده اند. 
آمده و آزادی بیان یکی از واقعیت ها و ارزش های 
است.  جدید  افغانستان  انکارناپذیر  و  برجسته 
جامعه  آموزش،  سیاست،  در  زنان  مشارکت 
پیش  هنوز  که  چالش هایی  وصف  با  اقتصاد  و 
مذهبی  اقلیت های  است.  شده  تثبیت  دارد،  رو 
برخوردار  بهتری  نسبت  به  جایگاه  از  قومی  و 
شده اند. جامعه ی مدنی اگرچه در سطحی ابتدایی 
اما یکی از طرف های مطرح مناسبات اجتماعی و 
ریاست جمهوری،  انتخابات  چهار  است.  سیاسی 
شورای  انتخابات  سه  و  پارلمانی  انتخابات  سه 
والیتی در خرجین تجربه ی سیاسی و دموکراتیک 
آن که  از  فارغ  سیاسی  احزاب  و  است  افغانستان 
و  بلندمدت  چشم اندازهای  فاقد  و  قومی  عمدتا 
اما در فضای مشق دموکراتیک  استراتژیک است، 
فعالیت دارند. نهادسازی تجربه ی کمابیش موفقی 
به نسبت حرفه ای و  ارتش  افغانستان یک  است و 
هجوم  از  پس  دهه  دو  به  قریب  دارد.  را  مدرن 
ایاالت متحده، افغانستان امروز با افغانستان عصر 
وسیع  تغییرات  به لحاظ  آن،  از  پیش  و  طالبان 

اجتماعی و سیاسی قابل مقایسه نیست.
پایدار  آزادی  عملیات  سال،  هجده  طول  در 
در موازات با تغییرات چشم گیری که به افغانستان 
فاحشی  ناکامی های  اما  برخی حوزه ها  در  آورده، 
متحده  ایاالت  سیاسی  و  نظامی  مأموریت  دارد. 
برپایی  و  تروریزم  محو  محور  در  افغانستان،  در 
این  بود.  مردم ساالر  و  دموکراتیک  دولت  یک 
مأموریت که قرار بود از دل آن افغانستانی آزاد و 
امن با یک دموکراسی رو به رشد و منسجم بیرون 
شود، به یک جنگ فرسایشی دشوار و پرمخاطره 

در  افغانستان  قلمرو  اما، نصف  اکنون  تبدیل شد. 
قرار  تروریستی  دیگر گروه های  و  طالبان  تصرف 
طالبان  شورش  آغاز  از  سال   13 طول  در  دارد. 
امنیتی  نیروی  ده ها هزار  کنون،  تا   2006 در سال 
شده اند.  کشته  جنگ  این  در  غیرنظامیان  و  ملی 
مهاجر  و  آواره  معلول،  هزار  صدها  جنگ،  این 
میلیون  چند  و  گذاشته  افغانستان  دست  روی 
کودک از حق آموزش محروم شده اند. با گذشت 
هر سال به دلیل غلبه ی نظامی و سیاسی روزافزون 
طالبان بر جمهوری اسالمی افغانستان از یک سو و 
فساد وسیع اداری و سیاسی در پروسه های کالن 
جنگ  زیربناها،  توسعه ی  انتخابات،  مثل  کشوری 
افغانستان  دموکراسی  دیگر،  سوی  از  آموزش  و 
بیش از هر زمانی متزلزل و آسیب پذیر شده است.
ناگهان  به  ترمپ  دونالد  آن که  از  پیش 
کند،  متوقف  را  طالبان  با  دوحه  صلح  مذاکرات 
جنگ افغانستان می رفت که در بدل یک تعامل و 
بده وبستان سیاسی، پایان یابد. براساس گزارش ها، 
در این مذاکرات، هیچ یک از طرفین جنگ برنده 
براساس  نبودند.  نبرد هجده ساله  این  بازنده ی  یا 
سیاسی  ادغام  بود،  گرفته  صورت  که  تفاهم هایی 
و  قدرت  در  گروه  این  مشارکت  بدل  در  طالبان 
تصرف بخشی از دولت ممکن می شد. تلویح این 
به بن بست رفتن جنگ، برگشت طالبان  مذاکرات، 
به قدرت و ادغام سیاسی آن ها بود. به این ترتیب 
تروریزم  و محو  پایدار  آزادی  با شعار  که  جنگی 
آغاز شده بود، می رفت که با برگشت طالبان به نظم 
سیاسی و اجتماعی جمهوری اسالمی افغانستان و 
در تعبیری خوش بینانه، مشارکت آن ها در قدرت 
نشانه ی  از  یکی  افغانستان،  جنگ  در  یابد.  پایان 
اسالمی  جمهوری  بر  طالبان  غلبه ی  آشکار  های 
افغانستان و ناتو این است که طالبان پس از هجده 
مسلح  مخالف  و  شورش گر  به  تروریزم  از  سال، 

داخلی تغییر هویت داده شد.
به تحرکات و جنب وجوش سیاسی  با توجه 
افغانستان  همسایگان  سیاسی  مجامع  در  طالبان 
متوقف شدن  از  پس  حتا  منطقه  قدرت های  و 
مذاکرات ایاالت متحده با این گروه، به نظر می رسد 
که  جنگی  و  نظامی  موفقیت های  از  فارغ  طالبان 
افغانستان  قلمرو  نصف  حدود  تسخیر  به  موفق 
هستند.  غلبه  حال  در  نیز  سیاسی  به لحاظ  شدند، 

برای گروهی که تا پنج سال پس از سقوط، هیچ 
مجدد  ظهور  بود،  نگذاشته  افغانستان  در  نشانه ای 
و  سیاسی  فعالیت های  گسترش  در  موفقیت  و 
شورش گرانه تا مرز تصرف نصف خاک افغانستان 
قدرت های  با  فعاالنه  سیاسی  رای زنی های  و 
متحده  ایاالت  بر  نظامی  و  سیاسی  غلبه ی  منطقه، 
افغانستان محسوب می شود.  اسالمی  و جمهوری 
طالبان  با  متحده  ایاالت  مذاکرات سخاوتمندانه ی 
اگرچه توسط ترمپ اندکی مانده به امضای توافق 
ایاالت  ناامیدی  روشن  مصداق های  شد،  متوقف 
متحده از پیروزی در جنگ افغانستان و تمایل این 
کاهش  احتماال  و  افغانستان  از  خروج  به  کشور 
پروسه ی هجده ساله  این  از  تعهدات و حمایت ها 

بود.
و  نظامی  مأموریت  آغاز  از  پس  سال  هجده 
سیاسی ایاالت متحده و متحدان اش در افغانستان، 
و عقب رفت،  تغییر  از  آمیزه ای  ما  اکنون سرزمین 
و  شفافیت  و  ناامیدی  و  امید  ناکامی،  و  پیروزی 
می تواند  ناتوانی ها  و  ناکامی ها  اگر  است.  فساد 
ناامیدی و بن بست خلق کند، میزان سرمایه گذاری 
ساله،  هجده  پروسه ی  این  در  انسانی  و  مالی 
در  که  پیروزی هایی  و  داشته  پی  در  که  تغییراتی 
این  دوام  می تواند  نیز  کرده  خلق  حوزه ها  برخی 
سیاسی  و  نظامی  حمایت  ادامه ی  و  مأموریت 
به صرفه  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  از 
سیاسی،  بسیج  محصول  جدید،  افغانستان  کند. 
دیگر  و  متحده  ایاالت  تعاون  رویکرد  و  نظامی 
اگر  است.  سپتامبر   11 از  پس  غربی اش  متحدان 
یک  و  تروریزم  کام  به  کشور  این  دیگر،  بار 
نیز  کند،  سقوط  افراطی  و  عقب گرا  سیاسی  نظام 
متحده،  ایاالت  نظامی  و  سیاسی  سوانح  پای  به 
داخلی  سیاسی  چهره های  و  جناح ها  البته  و  ناتو 
عملیات  آغاز  از  پس  دهه  دو  می شود.  نگاشته 
دارد.  قرار  تیغ  لبه ی  بر  افغانستان  پایدار،  آزادی 
یک سو پرتگاه ابهام، ناامیدی و ترس از برگشت 
دوام و  بیشه ی سبز  دیگر،  در سوی  و  به گذشته 
امنیت  و  ثبات  به  دست یابی  دموکراسی،  تحکیم 
به نظر  امیدواری ها.  و  خوش بینی ها  محقق شدن  و 
حوادث  رخ دادن  و  زمان  گذشت  جز  می رسد 
این  در  نتواند  یا خوش بینی  بدبینی  هیچ  درشت، 

دوراهی ملتهب، مسیری قاطع تعیین کند.

خادم حسین کریمی

»برای  افزود:  نبیل  آقای 
بعضی  و  پولیس  فرماندهان 
تنفیذ  مسئول  که  اشخاصی 
در  و  شده  داده  پول  قانون اند، 
مقابل از آنان خواسته شده که 
صندوق های رای را به نفع شان 
پر کنند. هر دو دسته ی انتخاباتی 
دولتی در ساحات مختلف کشور 
این کار را کرده بودند.« او تأکید 
کرد که در مورد این گفته هایش 
اسنادی نیز دارند و به زودی این 
اسناد را همگانی می کند.

ایاالت متحده عملیات نظامی وسیع اش برای سرنگویی طالبان و محو 
تروریزم را با شعار »آزادی پایدار« در افغانستان آغاز کرد. از آن روزها، 18 سال 
می گذرد. اکنون، بخش بزرگی از نفوس افغانستان، زاده و پرورش یافته ی 
عصر پس از سقوط طالبان است. هزاران دانش آموز و دانشجو از مکاتب 
و دانشگاه ها فارغ التحصیل شده اند. رسانه های زیادی در این دوره به وجود 
آمده و آزادی بیان یکی از واقعیت ها و ارزش های برجسته و انکارناپذیر 
افغانستان جدید است
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ایران  کرد سفیر  اعالم  فورا وزارت خارجه ی روسیه  این خبر،  اعالم  با 
خبرنگار  وضعیت  فوری  روشن شدن  و  توضیحات  ادای  برای  را  مسکو  در 

بازداشت شده به وزارت خارجه فراخوانده است.
در  ایران،  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی  موسوی،  عباس  بعدتر 
»ایشان  گفت:  تهران  در  روسیه  اسپوتنیک  خبرنگار  با  کوتاهی  گفت وگوی 

جهت ادای برخی توضیحات بازداشت شده و به زودی آزاد خواهد شد.«
در روزهای گذشته، وویچه خووسکی از همکاران خانم یوزیک و همسر 
سابق یولیا یوزیک گفته بود: »یولیا یوزیک با مجازات تا ده سال زندان به اتهام 

همکاری با سازمان اطالعات اسراییل روبه روست.«
از  نقل  به  نیز  ایران  در  مطبوعاتی سفارت روسیه  وابسته  گاننکو،  آندره 
به ظن  این خبرنگار روس  بود  اسپوتنیک روسیه گفته  به  یولیا یوزیک  مادر 

جاسوسی برای اسراییل در هتلی در تهران بازداشت شده بود.
وابسته مطبوعاتی سفارت روسیه همچنین گفته بود یولیا یوزیک، شهروند 

روسی 29 سپتامبر و با دعوت خصوصی به تهران پرواز کرده بود.
یولیا  بازداشت  خبر  شد.  بازداشت  تهران  به  ورود  از  پس  روز  سه  او 
یوزیک را نخستین بار دختر او علنی کرد. یولیا یوزیک چند سال پیش به عنوان 

خبرنگار در ایران کار می کرد.

اطالعات روز: علی ربیعی، سخن گوی دولت ایران می گوید پرونده یولیا 
به مشکل ویزا  بازداشت شده، مربوط  ایران  یوزیک، خبرنگار روسی که در 
است، نه اتهام جاسوسی. آقای ربیعی گفته به زودی به این پرونده رسیدگی 
امیدواری کرده که این خبرنگار روسیه  ابراز  می شود. همزمان دولت روسیه 

ظرف مدت کوتاهی آزاد شود.
به نقل از بی بی سی فارسی، یولیا یوزیک از پنج روز پیش در تهران در 
بازداشت به سر می برد. نزدیکان این خبرنگار روس گفته بودند که او به ظن 

جاسوسی برای اسراییل بازداشت شده است.
اکنون علی ربیعی می گوید: »اساسا پرونده ی ایشان پرونده معاونت ضد 
جاسوسی نبوده است. این که ایشان خبرنگار، تاجر یا گردش گر بوده نمی دانم، 
اما تخلفات در این زمینه و در حوزه ویزا بوده و به سرعت رسیدگی می شود.«
یولیا  بازداشت  نیز  روسیه  دولت  سخن گوی  پسکوف،  دمیتری  امروز 
یوزیک را غیرقابل قبول دانست. پسکوف ادامه داد: »ما نگاه منفی ]در خصوص 
بازداشت یوزیک[ داریم، بازداشت این روزنامه نگار روسی را غیرقابل قبول 

می دانیم و امیدواریم او به زودی آزاد شود.«
سه روز پیش روزنامه اینترنتی مسکو تایمز به نقل از خانواده و رسانه های 

روسی از بازداشت یولیا یوزیک در ایران به ظن جاسوسی خبر داد.

سخن گوی دولت ایران: 
دست گیری خبرنگار روس به جاسوسی مربوط نیست، مشکل ویزاست

هشدار کوریای شمالی به امریکا: 
به نتیجه نرسیدن مذاکرات اتفاقات »وحشتناک« به همراه دارد

وزارت  که  حالی ست  در  این 
امور خارجه امریکا با صدور بیانیه ای 
میونگ  کیم  اظهارات  که  کرده  اعالم 
»ماهیت«  و  »مفاد«  بیان گر  گیل 
مذاکرات نبوده است. بنا بر این بیانیه: 
خالقانه ای  ایده های  متحده  »ایاالت 
را آورد و با همتایان کوریای شمالی 

گفت وگوهای خوبی داشت.«
طرف  که  افزاید  می  بیانیه  این 
امریکایی در پایان گفت وگوها دعوت 
میزبان سویدنی برای بازگشت به میز 
مذاکره در دو هفته آینده را پذیرفت.

شده  آغاز  حالی  در  گفت وگوها 
روز  چند  شمالی  کوریای  که  بود 
جدید  موشک  یک  پرتاب  به  پیش 
کرد.  مبادرت  زیردریایی  از  بالستیک 
آزمایش  یازدهمین  که  اقدام  آن 
سال  در  شمالی  کوریای  موشکی 
و  جاپان  توسط  بود،  میالدی   2019

مذاکره کننده ی  روز:  اطالعات 
امریکا  به  شمالی  کوریای  ارشد 
به  در صورت  که  است  داده  هشدار 
این  هسته ای  مذاکرات  نتیجه نرسیدن 
است  ممکن  متحده  ایاالت  با  کشور 

اتفاقاتی »وحشتناک« رخ دهد.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
از  پس  و  پکن  در  میونگ گیل  کیم 
یک دوره مذاکره با نمایندگان امریکا 
این  بود،  برگزار شده  در سویدن  که 

سخنان را گفته است.
اولین دور مذاکرات دو کشور که 
پس از 7 ماه از سر گرفته شده بود، 
تنها پس از چند ساعت خاتمه یافت.

گفتند  امریکایی  مذاکره کنندگان 
در  می توانند  را  مذاکرات  ادامه ی  که 
دو هفته آینده مجددا ادامه دهند، اما 
طرف کوریایی می گوید که واشنگتن 
موفق  جدید  طرح  یک  ارائه ی  در 

به  تمایلی  شمالی  کوریای  و  نبوده 
خلع سالح ندارد.

روایت دو طرف از مذاکرات
تیم  رییس  گیل،  میونگ  کیم 
روز  شمالی  کوریای  مذاکره کننده ی 
گفت وگوهای  که  کرد  اعالم  شنبه 
با  کارشناسی  سطح  در  هسته ای 

امریکا متوقف شده است.
شنبه  روز  مذاکرات  تازه ی  دور 
پایتخت  استکهلم،  در  اکتبر(   ۵(

سویدن، آغاز شد.
کیم میونگ گیل در یک نشست 
پیش  امریکا  که  کرد  اعالم  خبری 
و  تازه«  »شگردهای  دیدار،  این  از 
مطرح  را  خالقانه ای«  »راه حل های 
کرده بود که انتظارات پیونگ یانگ را 
برآورده  انتظارات  این  اما  برد،  باالتر 
نشد، زیرا طرف امریکایی »هیچ چیز 

روی میز مذاکره قرار نداد«.

امریکا محکوم شد.
ترمپ،  دونالد  حال،  این  با 
آزمایش های  امریکا،  رییس جمهوری 
فاقد  را  شمالی  کوریای  موشکی 
اهمیت می داند و بر خط مشی تعامل 
که  است  گفته  بارها  او  دارد.  تأکید 
کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم  با 

شمالی، رابطه »خوبی« دارد.
کیم جونگ اون و دونالد ترمپ 
تا کنون دو مرتبه در سنگاپور و ویتنام 
دیدار کرده اند که این دیدارها تا کنون 
به انعقاد یک توافق منجر نشده است.

ملی  امنیت  مشاور  بولتون،  جان 
هفته  امریکا،  رییس جمهوری  سابق 
تالش های  به رغم  که  گفت  گذشته 
به  شمالی  کوریای  ترمپ،  دونالد 
برنامه ی  که  ندارد  قصد  وجه  هیچ 
کنار  را  خود  هسته ای  سالح های 

بگذارد.

ترمپ درباره ی خروج از سوریه: 
زمان کنارکشیدن امریکا از جنگ های بی پایان مضحک فرا رسیده

نیروهای  تأیید خروج  از  بعد  اطالعات روز: ساعاتی 
حمله ی  آستانه ی  در  و  سوریه  شمال شرق  از  امریکایی 
دونالد  منطقه،  این  در  ُکرد  نیروهای  به  ترکیه  احتمالی 
است  رسیده  آن  وقت  گفته  امریکا  رییس جمهور  ترمپ، 
که ایاالت متحده از »جنگ های بی پایان مضحک« در این 

منطقه کنار بکشد.
تویتر  در  ترمپ  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
این  وارد  امریکا  که  پیش  که چند سال  است  نوشته  خود 
منطقه شد، قرار بود 30 روز در سوریه بماند اما »ما ماندیم 
آن  بر  پایانی  که  رفتیم  فرو  نبردی  در  بیش تر  و  بیش تر  و 

متصور نبود«.
رسیده  آن  وقت  که  است  گفته  امریکا  رییس جمهور 
که  جنگ هایی  از  را  خود  سال  سه  از  بعد  کشور  این  که 
»بسیاری از آن ها قبیله ای است« کنار بکشد و سربازانش را 

به کشور برگرداند.
آقای ترمپ در این رشته تویت نوشته است که اکنون 
باید  ُکردها  و  روسیه  عراق،  ایران،  سوریه،  اروپا،  ترکیه، 
مایل  هفت هزار  »ما  بکنند:  وضعیت  این  حال  به  فکری 
دورتریم و هر وقت داعش به ما نزدیک شد، آن را نابود 

می کنیم.«
امریکا  حمایت  تحت  که  ُکردی  نیروهای  پیش تر 
کرده  نگرانی  ابراز  امریکا  تازه ی  تصمیم  از  می جنگیدند، 
و درباره ی ظهور دوباره ی گروه موسوم به دولت اسالمی 

)داعش( هشدار داده بودند.
»بدترین وضعیت در منطقه«

هوا  و  زمین  از  به زودی  کرده  اعالم  ترکیه  حالی  در 
می کند،  حمله  سوریه  شمال شرقی  در  ُکردها  مواضع  به 
می گوید  ملل  سازمان  بشردوستانه  امور  هماهنگ کننده ی 

این نهاد برای »بدترین وضعیت در منطقه آماده می شود«.
بشردوستانه  امور  هماهنگ کننده ی  مومتسیس،  پانوس 
درباره ی  زیادی  بی پاسخ  سواالت  می گوید  ملل  سازمان 
ترکیه در شمال شرقی سوریه وجود  قریب الوقوع  عملیات 

دارد.
برای  احتمالی  برنامه ی  یک  ملل  سازمان  می گوید  او 
تا  دیده  تدارک  بهداشتی  تجهیزات  و  غذایی  مواد  تهیه ی 

را  آن  جمعیت  گسترده  جابه  جایی  و  آوارگی  صورت  در 
به اجرا در آورد.

کرد  تأیید  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان،  طیب   رجب 
از  خود  مواضع  تخلیه  حال  در  امریکایی  نیروهای  که 

شمال شرقی سوریه هستند.
تخلیه ی نیروهای نظامی ایاالت متحده از شمال سوریه 
 6 قبل )یک شنبه،  از آن صورت می گیرد که دو روز  پس 
اکتبر( رؤسای جمهور ترکیه و امریکا با هم تلفنی گفت وگو 

کرده بودند.
اعالم این خبر از سوی آقای اردوغان در حالی است 
که یک گروه شبه نظامی ُکرد فعال در منطقه نیز گفته است 
تحت  مواضع  گذشته  شب  امریکا،  نظامی  نیروهای  که 

اختیارشان در شمال شرقی سوریه را تخلیه کرده اند.
که  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  به  موسوم  گروه 
ائتالفی از گروه  های شبه نظامی به محوریت نیروهای ُکرد 
بوده و که یکی از متحدان ایاالت متحده در منطقه در جنگ 
انجام  عدم  به  حاضر  حال  در  گروه  این  است.  داعش  با 

تعهدات خود متهم شده است.
نظامی  عملیات  هدف  که  است  کرده  اعالم  ترکیه 
در  حائل«  »منطقه  یک  می خواهد  که  این ست  نیروهایش 
شمال شرق  با  همسایگی  در  کشور  این  جنوبی  مناطق 

سوریه ایجاد کند.
نیمه ی  در  که  است  گفته  همچنین  اردوغان  آقای 
اول ماه نوامبر به امریکا سفر خواهد کرد و سعی می کند 
مسأله ی مناقشه برانگیز خرید هواپیماهای جنگی اف-3۵ را 

با دونالد ترمپ حل وفصل کند.
که  بود  کرده  اعالم  بیانیه ای  صدور  با  نیز  سفید  کاخ 
آغاز  سوریه  شمال  در  را  خود  عملیات  به زودی  ترکیه 
نخواهند  حضور  عملیات  این  در  امریکا  ارتش  و  می کند 

داشت و از آن حمایت نمی کند.
طیب  رجب  یک شنبه  روز  تلفنی  مکالمه ی  پی  در 
اردوغان و دونالد ترمپ، رؤسای جمهوری ترکیه و ایاالت 
متحده، کاخ سفید اعالم کرد امریکا خالفت داعش را در 
منطقه شکست داده و نیروهایش در نزدیکی محل عملیات 

ارتش ترکیه نخواهند بود.
امریکا  درخواست  به  اشاره  با  همچنین  سفید  کاخ 
جنگ جویان  تحویل گرفتن  برای  اروپایی  کشورهای  از 
سوریه  ُکرد  شبه نظامیان  زندان های  در  که  داعش  اروپایی 
ترکیه  ارتش  استقرار  تأکید کرده در صورت  اسیر هستند، 
مسئولیت  ُکردهاست،  اختیار  در  هم اکنون  که  مناطقی  در 

نگهداری از زندانیان داعش با این کشور خواهد بود.
را  زندانیان  این  نمی خواهد  امریکا  اساس  این  بر 
به خاطر هزینه ی باالی نگهداری از آن ها در بازداشت خود 

نگه دارد.
با  ترکیه  ریاست جمهوری  بیانیه،  این  انتشار  از  پیش 
از  کشور،  دو  جمهوری  رؤسای  تلفنی  گفت وگوی  اعالم 
سفر ماه آینده ی آقای اردوغان به واشنگتن برای مذاکره در 

این باره خبر داده بود.
این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که رجب 
طیب اردوغان شنبه در سخنانی از احتمال حمله ی ارتش 
این کشور به مناطقی از شمال شرقی سوریه خبر داده بود.

را  امریکا  خود  شنبه  روز  سخنان  در  اردوغان  آقای 
متهم کرد که به توافق دو کشور برای ایجاد »منطقه حائل« 

در شمال سوریه بی توجه است.
آقای اردوغان با استقرار شبه نظامیان کرد در نزدیکی 
مرز ترکیه و سوریه مخالف است و می خواهد با برقراری 
یک »منطقه حائل«، دو میلیون جنگ زده ی سوری را در آن 

اسکان دهد.
ُکردهای سوری در واکنش به اظهارات آقای اردوغان 

اعالم کرده اند که برای جنگ با ترکیه آمادگی دارند.
شبه نظامیان یگان های مدافع خلق از متحدان امریکا در 

سوریه در جنگ با داعش بوده اند.
منطقه  یک  ایجاد  برای  پیش  ماه  دو  ترکیه  و  امریکا 
دو  ولی  رسیدند  توافق  به  سوریه  شمال شرقی  در  حائل 
اختالف  آن  اداره  نحوه  و  منطقه  این  عمق  سر  بر  کشور 

دارند.
سر  بر  واشنگتن  و  آنکارا  روابط  گذشته  های  ماه  در 
خرید سامانه دفاع هوایی اس-400 روسیه به وسیله ترکیه 

دچار تنش بوده است.



پیروزی بخـش  گل  زننـده  ایگوایـن،  گونزالـو 
یوونتـوس مقابـل اینترمیـالن کـه در شـروع بـازی 
یکشـنبه شـب دو تیـم نیمکت نشـین بـود می گویـد 
بـرای  تیـم  ایـن  سـرمربی  سـاری  تصمیـم  از 
نیمکت نشـینی او در ابتـدای بـازی شـکایتی نـدارد.

گونزالـو ایگواین، سـتاره آرجانتینـی یوونتوس 
یکشـنبه شـب در سن سـیرو در دربـی بـزرگ ایتالیا 
بیـن دو تیـم یوونتـوس و اینترمیـالن درحالیکـه از 
ابتـدا بـرای بیانکونـری بـه میـدان نرفتـه بـود ولـی 
وارد  تعویضـی  بازیکـن  عنـوان  بـه  کـه  زمانـی 
میـدان شـد موفـق شـد در دقیقـه 80 گل پیـروزی 
یوونتـوس را بـه ثمـر برسـاند. ایگوایـن در پایـان 
بـازی گفـت از تصمیم سـرمربی یووه، سـاری برای 
نیمکت نشـینی اش در ابتـدای بـازی شـکایتی ندارد 

و علـت تصمیـم او را درک می کنـد.
ایگوایـن کـه در شـروع بـازی جـای خـود را 
بـه پائولـو دیبـاال داده بـود و در ترکیـب فیکـس 
بیانکونـری حضـور نداشـت بعـد از حـدود یـک 
 80 دقیقـه  در  تـا  شـد  وارد  میـدان  بـه  سـاعت 
درحالیکـه بـازی 1-1 مسـاوی بـود گل پیـروزی 
یـووه را بـه ثمـر برسـاند و سـه امتیـاز شـیرین بـه 

کنـد. واریـز  بیانکونـری  حسـاب 
بـا  گفتگـو  در  بـازی  پایـان  در  ایگوایـن 
خبرنـگاران دربـاره نیمکت نشـینی خـود در ابتـدای 
بـازی گفـت:" ایـن تصمیـم مربـی مـا بـود. پائولو 
ایـن اواخـر خیلـی خـوب کار کـرده و بـرای همین 

تصمیـم سـرمربی بـرای مـن قابـل درک بـود".
سـتاره آرجانتینـی یوونتـوس در ادامـه گفت:" 
مـا در ایـن بـازی عالـی کار کردیـم. اینتـر امسـال 
قوی تریـن تیـم لیـگ بـوده و از شـش بـازی قبلـی 
خـود شـش بـرد بـه دسـت آورده بـود. ما یکشـنبه 
شـب با شـخصیت و اراده فوق العـاده ای کار کردیم 
و خوشـحالم کـه با پیـروزی به خانه برگشـتیم. این 
بـرای مـا شـروع عالـی ای در فصـل جدیـد اسـت 
ولـی هنـوز بـرای صحبـت کـردن دربـاره موفقیت 
جبهه هـا  همـه  در  می خواهیـم  مـا  و  اسـت  زود 

کنیم". مبـارزه 

ایگواین: 
از نیمکت نشینی ام مقابل 

اینتر شکایت ندارم

شکست ناپذیران فوتبال اروپا

در فصــل جــاری ۵ لیــگ 
معتبــر اروپایــی تنهــا چهــار تیــم 

ــد. ــت نداده ان ــه شکس ــن ب ت
اســکای  از  نقــل  بــه 
حســاس ترین  در  اســپورت، 

ــای  ــم رقابت ه ــه هفت ــازی هفت ب
ــوس و  ــم یوونت ــری A دو تی س
ــد.  ــم رفتن ــاف ه ــه مص ــر ب اینت
ایــن دیــدار کــه در ورزشــگاه 
جوزپــه مه آتســا برگــزار شــد بــا 

ــوس  ــک یوونت ــر ی ــروزی 2 ب پی
ــید. ــان رس ــه پای ب

تــا قبــل از ایــن دیــدار اینتــر 
بــا هدایــت کونتــه شکســت 
در  تیم هایــی  و  بــود  نخــورده 
ــود  ــی ب ــر اروپای ــگ معتب ــج لی پن
کــه هیــچ شکســتی در فصــل 
ــن  ــا ای ــر ب ــتند. اینت ــاری نداش ج
ــت  ــت شکس ــت از فهرس شکس
ناپذیرهــای فوتبــال اروپــا خــارج 

ــد. ش
در پنــج لیــگ معتبــر اروپایی 
یعنــی رقابت هــای اللیــگا، ســری 
آ، بوندســلیگا، لیــگ فرانســه و 
لیــگ برتــر انگلیــس تنهــا چهــار 
ــه  ــن ب ــه ت ــد ک ــم وجــود دارن تی

ــد. ــت نداده ان شکس
برتــر  لیــگ  در  لیورپــول 
ــدار  ــت دی ــر هش ــس در ه انگلی
رســیده  پیــروزی  بــه  خــود 
ــاز در صــدر  ــا 24 امتی اســت و ب

جــدول رده بنــدی جــای دارد. 
رقابت هــای  در  وولفســبورگ 
گذشــت  از  بعــد  بوندســلیگا 
هفــت هفتــه شکســت نخــورده و 
بــا 1۵ امتیــاز در رده دوم جــدول 

رده بنــدی جــای دارد.
در رقابت هــای اللیــگا رئــال 
مادریــد بعــد از گذشــت هشــت 
هفتــه، تنهــا تیــم بــدون شکســت 
اســت. رئــال از 8 بــازی خــود ۵ 
ــروزی و ســه تســاوی کســب  پی
کــرده تــا بــا 18 امتیــاز بــه تنهایی 
در صــدر جــدول رده بنــدی قرار 

. د گیر
در لیــگ فرانســه هیــچ تیــم 
بــدون شکســتی نداریــم و حتــی 
ــین  ــن صدرنش ــن ژرم ــاری س پ
ــه اســت. ــازی باخت ــم در دو ب ه

در رقابت هــای ســری آ هــم 
ــوس و  ــدار یوونت ــل از دی ــا قب ت
اینتــر هــر دو تیــم هیــچ شکســتی 

در کارنامــه نداشــتند امــا بــا توجه 
ــم از  ــن تی ــر ای ــه شکســت اینت ب
فهرســت شکســت نخورده هــا 
آ  ســری  در  شــد.  خــارج 
یوونتــوس تنهــا تیمــی اســت کــه 
تــا اکنــون تــن به شکســت نــداده 
اســت. مدافــع عنــوان قهرمانــی از 
7 بــازی خــود در فصل جــاری 6 
پیــروزی و یــک تســاوی کســب 
کــرده تــا بــا 19 امتیــاز در صــدر 
جــدول رده بنــدی قــرار گیــرد و 
ــروزی و 18  ــا 6 پی ــم ب ــر ه اینت

ــد. ــاز دوم باش امتی
بــا نگاهــی بــه ایــن فهرســت 
آماده تریــن  را  لیورپــول  بایــد 
و بهتریــن تیــم حــال حاضــر 
ــه در  ــت ک ــا دانس ــال اروپ فوتب
هــر 8 دیــدار خــود در لیــگ برتر 
ــیده و  ــروزی رس ــه پی ــس ب انگلی
ــه  ــم در کارنام ــاوی ه ــی تس حت

ــدارد. ــود ن خ

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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Grant No.
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والورده: 
اخراج دمبله مرموز بود

 9 بارسـا  سـرمربی  والـورده  ارنسـتو 
نفـره شـدن تیمـش در بـازی برابر سـویا را 

خوانـد. غیرمنصفانـه 
بارسـا در یـک بـازی برتـر موفق شـد 
سـویا را با 4 گل شکسـت دهد تا مشخص 
شـود بـه روزهای خـوب خودش برگشـته 
اسـت. بارسـا در 20 دقیقـه اول تحت تاثیر 
سـویا قرار داشـت ولـی به تدریـج بر بازی 
مسـلط شـد و سـوارز بـا قیچـی برگـردان 
تماشـایی خـود مسـیر بـرای برتـری پرگل 
را همـوار کـرد. ویـدال، دمبلـه و مسـی نیز 
گل هـای بعـدی را به ثمر رسـاندند. بارسـا 
بـازی را بـه دلیل اخـراج آرائوخـو و دمبله 

9 نفـره بـه پایان رسـاند.
بارسـا  سـرمربی  والـورده  ارنسـتو 
در پایـان بـازی گفـت:» ایـن یـک بـازی 

دشـوار و مهـم بـرای ما بـود. برتـری 0-3 
نیمـه اول بـه انـدازه کافـی قاطعانـه بـود. 
سـویا در نیمـه اول شـانس هـای خوبـی را 
از دسـت داد و ایـن نشـان مـی داد کـه بـا 
برنامـه وارد بـازی شـده بودنـد. برنامـه مـا 
و  بـود  زمیـن خـودش  از  پـرس حریـف 
اینکـه فضای خالی بـه آنها ندهیـم. تفاوت 
مـا با سـویا در قـدرت خط حمله بـود و به 
خوبـی از شـانس های مان اسـتفاده کردیم. 
ایـن یـک فاکتور کلیـدی در بازی یکشـنبه 

بود.« شـب 
والورده ادامه داد:» سـویا پنجشـنبه در 
لیـگ اروپـا بـازی کـرده بـود ولی یکشـنبه 
شـب یک تیـم جدید را در میـدان دیدیم و 
بایـد بگویم که سـویا تیـم تازه نفسـی بود. 
آنهـا موقعیـت هـای زیـادی خلـق کردنـد. 

مشـکل مـا در ابتـدای بـازی کلـی بـود و 
نمـی تـوان فقـط مدافعان را مقصر دانسـت 
امـا در هر صـورت گلی دریافـت نکردیم.«
والـورده در مـورد اخـراج دمبلـه و 
آرائوخـو گفت:» این در حیطـه کار داوران 
اسـت امـا از نظـر مـن، آرائوخـو مرتکـب 
خطـا نشـد و در اولین بازی خـودش برای 
بارسـا مسـتحق اخراج نبـود. اخـراج دمبله 
امـا مرمـوز بـود چـون دقیـق نمـی دانـم 

علـت چـه بـوده اسـت. اینکـه او بـه داور 
چـه حرفـی زد را نمـی دانم ولـی بعید می 

دانـم او توهینـی کرده باشـد.«
گلزنی مسـی:» ایـن خبر خوبـی برای 
مـا محسـوب مـی شـود. مسـی اولیـن گل 
فصلـش را زد و انتظـار این اسـت که روی 
دور گلزنـی قـرار بگیـرد. مسـی یعنـی گل 
و وقتـی روی فـرم باشـد، شانسـش بـرای 

گلزنـی بیشـتر نیـز خواهد شـد.«

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در 
پروسه داوطلبی}پروژه تدارک خدمات اینترنتی به ریاست های زراعت، آبیاری و مالداری 34 والیت کشور تحت 
آفرهای سربسته  و  نموده  MAIL/PD/NCB/NCS-01,02/1399{اشتراک  داوطلبی  با شماره  دوالت 
خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت }10:00{ قبل از ظهر 
روز  سه شنبه مورخ }7/عقرب/1398{ ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد. 
تضمین آفر الت اول مبلغ )157,500( افغانی، تضمین آفر الت دوم مبلغ )192,500( افغانی مجموعا هر دو 

الت مبلغ )350,000( افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد.
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت 

زراعت، آبیاری و مالداری
داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت NPA.GOV.AF دانلود نمایند، در صورت عدم 
دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و 
خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست 

آورند.
آمریت  در  مورخ 27/میزان/1398  روز شنبه  از ظهر  قبل  بجه  داوطلبی ساعت 10:00  از  قبل  نوت: جلسه 
تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری، 

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دایر می گردد. 

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

از فصل 2014-201۵ این برای 
نخستین بار است که یکی از دو تیم 
دورتموند  بوروسیا  و  مونیخ  بایرن 
جدول  دوم  و  اول  تیم های  جزو 

رده بندی بوندسلیگا نیستند.
به نقل از اسکای اسپورت، بایرن 
اصلی  شانس های  از  همواره  مونیخ 
بوندسلیگا  در  قهرمانی  عنوان  کسب 
که  است  طبیعی  و  می آید  شمار  به 
اصلی  شانس  هم  جاری  فصل  در 
دورتموند  بوروسیا  باشد.  قهرمانی 
به خریدهای خوبی که  با توجه  هم 
برای  زیادی  امید  داشت  تابستان  در 

کسب عنوان قهرمانی داشت.

هم  بوندسلیگا  اخیر  هفته  در 
دو  بایرن  هم  و  دورتموند  بوروسیا 
قهرمانی  عنوان  کسب  اصلی  شانس 
ناامید کننده ظاهر شدند. بایرن که در 
پذیرایی  هوفنهایم  از  نا  آره  آلیانس 
تن  یک  بر  دو  عجیب  نتیجه  با  کرد 
به شکست داد و از طرف دیگر هم 
مصاف  به  که  دورتموند  بوروسیا 
بر  با تساوی دو  بود  فرایبورگ رفته 
دو متوقف شد تا برای سومین هفته 
و  کند  پیدا  دست  تساوی  به  پیاپی 
شرایط برای سرمربی این تیم سخت 
تر شود. شکست بایرن مونیخ باعث 
شد تا این تیم صدر جدول رده بندی 

را از دست دهد و به رده سوم سقوط 
با  هم  دورتموند  بوروسیا  اما  و  کند 
این تساوی به رده هشتم سقوط کرد.

نوشت  آلمان  اسپورت  اسکای 
برای  این   201۵-2014 فصل  از  که 
نخستین بار است که یکی از دو تیم 
دورتموند  بوروسیا  و  مونیخ  بایرن 
جزو تیم های اول و دوم جدول رده 
بندی نیستند و این نشان می دهد که 
آنها در فصل جاری وضعیت خوبی 

ندارند.
برابر  شکست  با  مونیخ  بایرن 
و  ماند  باقی  امتیازی   14 هوفنهایم 
در رده سوم جای دارد این درحالی 
است که دورتموند بعد از گذشت 7 
هفته تنها 12 امتیاز کسب کرده است.

بندی  رده  جدول  صدر  در 
دارد  قرار  گالدباخ  مونشن  بوروسیا 
درحالی  این  است  امتیازی   16 که 
است که ولفسبورگ هم با 1۵ امتیاز 
نشان  این  و  دارد  دوم جای  رده  در 
رقابت  جاری  فصل  در  که  می دهد 
یک  و  است  باال  قهرمانی  برای 
نتیجه بد به کلی جدول رده بندی را 

دستخوش تغییر قرار می دهد.

اتفاق نادر برای بایرن و دورتموند در بوندسلیگا
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پشـت پـا بزند. بـه همیـن خاطـر نمایندگان 
دسـتگاه های  می گوینـد  روز  یـک  تیمـش 
بیومتریـک گـم شـده اند، یـک روز می گویند 
رای های بدون بیومتریک محاسـبه شـوند. از 
هـر طریق سـعی می کننـد نتیجـه ی انتخابات 

را بـه نفـع خـود تغییـر بدهند. 
مـورد  ایـن  در  صاحـب،  مولـوی  مـا: 
داکتـر عبـداهلل هـم بـا اشـرف غنـی موافـق 
اسـت. در همـان جلسـه داکتـر عبـداهلل گفته 
اسـت... بگذاریـد عیـن جملـه ی ایشـان را 
نقـل کنـم. گفته اسـت: »مـن ایـن زمین های 

غصبـی را از حلقـوم او بیـرون مـی آورم«.
مولـوی: انتظـار شـما چـه بـود؟ داکتـر 
عبـداهلل یـک آدم ضعیف النفـس اسـت کـه 
حتـا در مسـلمانی اش هـم بنـده شـک دارم. 
افـراد نزدیکـش بـه مـن گفته انـد کـه او حتا 
نمـاز نمی خوانـد. از همـان زمـان کـه وزیـر 
بنـد  در  اصـال  می شناسـمش.  بـود  خارجـه 

دیـن و ایمـان و اسـالم و قـرآن نیسـت. 
مـا: منظـور شـما داکتـر عبـداهلل عبـداهلل 

رییـس اجراییـه فعلـی اسـت؟
آدم  همیـن  منظـورم  بلـی.  مولـوی: 

اسـت.  بی ایمـان 
عبـداهلل  داکتـر  مـا  منظـور  نـه،  مـا: 
شـینواری معیـن وزارت داخلـه اسـت که در 
او گفتـه  کابینـه شـرکت می کنـد.  جلسـات 
بـود کـه زمین هـا را از حلقـوم شـما بیـرون 
مـی آورد. داکتـر عبـداهلل عبداهلل از شـما دفاع 
کـرده بـود. گفتـه بود کـه این وطـن بیش از 
ایـن تـاب نفـاق و جنجـال را ندارد. از شـما 

بـه نیکـی یـاد کـرده بود. 
مولـوی: منظـور مـن هـم همـان داکتـر 
داکتـر  حسـاب  بودنـد.  شـینواری  عبـداهلل 
می باشـند.  جـدا  عبـداهلل  عبـداهلل  صاحـب 
مـن از ایشـان آشـنایی بـه خیلـی مدت هـا 
داریـم. بسـیار یک انسـان مومن، مسـلمان و 
پابنـد به قوانین اسـالمی می باشـند. الحمدهلل 
الحمـدهلل رای هـم زیـاد برده اند و ان شـاءاهلل 
رییس جمهـور اسـتند. مـن امیـد می کنیـم که 
کمیسـیون انتخابـات رای هـای پـاک مردم را 
صحیـح حسـاب نماینـد و بیومتریـک هم از 
نظـر اسـالم و شـریعت هیـچ عیـب ندارنـد. 
آن کس هـا کـه بیومتریـک را می گوینـد در 
اسـالم نمی باشـند، توجـه کننـد کـه در زمان 
رسـول مبـارک صلـی اهلل موتـر هـم نبودند. 

آیـا موتـر هـم حـرام می باشـند؟ 
ما: مولوی صاحب تشکر.

مولوی: و من هم تشکر می کنیم.

بـرادران،  از  یکـی  کـه  شـد  شـایع 
مولـوی ای از مولویـان، حق پرسـتی از حـق 
پرسـتان و حرام شناسـی از حـرام شناسـان، 
اسـالم  در  بیومتریـک  دسـتگاه  کـه  گفتـه 
مـا  نـدارد.  آن جـواز  از  اسـتفاده  و  نیسـت 
چـون عـادت نداریـم کـه بـه شـایعات وقع 
بگذاریـم، این دفعـه هم وقع نگذاشـتیم. آدم 
چقـدر وقـع دارد کـه آن را بـه هر شـایعه ای 
بگـذارد؟ امـا سـروصدا کـه در ایـن مـورد 
زیاد شـد، گفتیـم از خود آن مولوی بپرسـیم 

کـه آیـا چنـان چیـزی گفتـه یـا نـه. 
از  اسـتفاده  شـما  می شـود  گفتـه  مـا: 
دانسـته اید.  حـرام  را  بیومتریـک  ماشـین 
مولـوی: بلـی. مـن گفتـه بودیـم کـه آن 

ماشـین حـرام می باشـند. 
ما: چرا؟ دلیل حرام بودنش چیست؟

مولـوی: البتـه مـن حـاال نمی گوییـم که 
حـرام می باشـند. آن وقـت گفتـه بودیـم کـه 

حـرام می باشـند. 
ما: پس حاال نظر تان تغییر کرده. 
مولوی: بلی. همین قسم استند. 

مـا: چـه چیـز باعث شـد کـه نظر شـما 
در ایـن مـورد تغییـر کند؟

و  الرحیـم  الرحمـن  اهلل  بسـم  مولـوی: 
بـه نسـتعین. طـوری کـه بـر همـه ی ملـت 
مسـلمان و مومـن افغانسـتان معلوم هسـتند، 
مـا امسـال انتخابـات ریاسـت جمهوری را به 
خـود داریم. مـردم افغانسـتان در طول تاریخ 
بارهـا و بارهـا مـورد اشـغال بیگانـگان قرار 
گرفتـه و با رشـادت ها و فداکاری هـا از دین 

و نامـوس خـود دفـاع نموده انـد...
مـا: مولـوی صاحب، سـوال ایـن بود که 
چـه چیـزی باعـث شـد نظـر شـما در مورد 

دسـتگاه بیومتریـک تغییـر کند. 
بیومتریـک  دسـتگاه  هـزار   20 مولـوی: 
گـم شـده اند. مـا تحقیـق کردیـم و معلـوم 
شـد کـه این 20 هزار دسـتگاه دیگـر موجود 

. نیستند
مـا: گم شـدن دسـتگاه ها چـه ربطـی بـه 

حـرام و حـالل بودن شـان دارد؟
مولـوی: در فلسـفه ی اسـالمی حکـم به 
چیـزی تعلـق می گیرند کـه آن چیـز موجود 
باشـند. علمـا می گوینـد الحکـم لیـس یتعلق 
علـی االشـیاء المعـدوم. وقتـی کـه 20 هزار 
حـرام  حکـم  دیگـر  باشـند،  گـم  دسـتگاه 
آن  کـه  مـن می گوییـم  یعنـی  ندارنـد.  هـم 

نمی باشـند.  حـرام  دسـتگاه ها 
مـا: از ایـن سـوال بگذریم. شـما در این 

کـرد. متاسـفانه تیـم اشـرف غنی نـه فقط در 
بـا روش هـای توتالیتـر  پنـج سـال گذشـته 
فرصت هـای ایـن کشـور را به بـاد داد، بلکه 
ایـن بـار هـم سـعی می کنـد بـا آلـوده کردن 
سیسـتم انتخابـات به اراده ی مردم افغانسـتان 

سخیداد هاتف 

بیومتریک مولوی | طنز
خـوب رای می دهیـم. مـا از روی اسـالم و 
قـرآن رای می دهیـم. برای ما ان شـاءاهلل فقط 

همیـن مهم اسـتند. 
کـه  موثـق شـنیده ایم  منابـع  از  مـا  مـا: 
داکتر اشـرف غنـی در یک جلسـه به صورت 
مشـخص از شـما نام برده و گفتـه که آن 80 
هـزار جریـب زمیـن شـما در جنـوب کابـل 
زمیـن غصبـی اسـت و آن را از شـما پـس 

گرفت.  خواهـد 
مولـوی: خـوب گـوش کنیـد. در نظـام 
دموکراتیـک قاعـده این اسـت کـه انتخابات 
شـفاف برگـزار شـود و هـر شـهروند یـک 
ایـن را مـن نمی گویـم.  رای داشـته باشـد. 
در تمـام دموکراسـی های مهـم دنیـا همیـن 
می توانیـم  چه طـور  حـال،  اسـت.  طـور 
مطمئـن شـویم کـه هـر شـهروند یـک رای 
دارد و آن را به صـورت شـفاف و سـالم بـه 
بـرای  را  بیومتریـک  دسـتگاه  می بـرد؟  کار 
همیـن سـاخته اند. بـه کمـک ایـن دسـتگاه 
می تـوان تا حـد زیـادی از تقلـب جلوگیری 

انتخابـات از چه کسـی حمایـت می کنید؟
مولـوی: مـا از کسـی حمایت مـی کنیم 
کـه مسـلمان و مومـن باشـند و بـرای دین و 

عـزت کشـور خدمـت نمایند. 
مـا: در میـان نامزدهـا چه کسـی بـه این 

اسـت؟ آراسـته  صفت ها 
مولوی: من گفته نمی توانیم. 

شایسـته ی  را  کسـی  هیـچ  یعنـی  مـا: 
نمی بینیـد؟ ریاسـت جمهوری 

زیادتـر  رای  کـه  کـس  هـر  مولـوی: 
می باشـند.  شایسـته  آدم  همـان  می برنـد، 
مـا: چـه کسـی به نظـر شـما رای زیادتر 

برد؟ خواهـد 
مولـوی: یـک پسـر مـا، کالنـش، امروز 
بـه دفتـر داکتر صاحـب عبداهلل رفتنـد. داکتر 
صاحـب یـک آدم بسـیار باحیثیـت و مومـن 
می باشـند. خـود مـن فـردا داکتـر صاحـب 
صاحـب  داکتـر  می بینیـم.  را  غنـی  اشـرف 
اشـرف غنی بسیار دانشـمند و بسیار مسلمان 
خـوب هسـتند. مـا کـه رای می دهیـم به آدم 

شما در این انتخابات از چه 
کسی حمایت می کنید؟
مولوی: ما از کسی حمایت 
می کنیم که مسلمان و مومن 
عزت  و  دین  برای  و  باشند 
کشور خدمت نمایند. 
چه  نامزدها  میان  در  ما: 
کسی به این صفت ها آراسته 
است؟
مولوی: من گفته نمی توانیم. 
را  کسی  هیچ  یعنی  ما: 
ریاست جمهوری  شایسته ی 
نمی بینید؟
رای  که  کس  هر  مولوی: 
آدم  همان  می برند،  زیادتر 
شایسته می باشند. 


