
مبنای کار کمیسیون 
باید قانون باشد

که  کند  روشن  باید  کمیسیون 
حرف های تیم ثبات و همگرایی نادرست 
تیم  این  که  اتهام های  واقعیت.  یا  است 
انتخابات  به آدرس کمیسیون  روز شنبه 
نگران کننده  و  تکان دهنده  کرد،  مطرح 
می تواند  اتهام ها  این  از  هرکدام  است. 
یک بحران تمام عیار را رقم بزند. سکوت 
کمیسیون انتخابات یا جواب های سرباال 
راه حل نیست. کمیسیون در پاسخ گفته 
است این اظهارات مداخله در کار آن ها 
نیست. کمیسیون  قناعت بخش  است که 
باید به روشنی به تمام شک و تردیدها 
سند  ادعا  نوع  هر  از  و  دهد  پاسخ 
و  غیرمسلکی  رفتار  هرگونه  بخواهد. 
خارج از چارچوب قانون می تواند سر از 
بحران دربیارود. حرف های تیم و ثبات 
نیست.  کوچکی  اتهام های  همگرایی  و 
عبداهلل  دوم  معاون  سعادتی،  اسداهلل 
انتخابات  چهارمین  نامزدان  از  عبداهلل 
ریاست جمهوری در یک نشست خبری 
کمیسیون  که  کرد  اعالم  صراحت  به 
بحران کشاندن  به  تالش  در  انتخابات 
کمیسیون  گفت،  او  است.  انتخابات 
به  را  آرای   بایومتریک نشده  انتخابات 
سیستم مرکزی وارد می کند. هم درستی 

و هم نادرستی این گونه...

و  موقعیت  به دلیل  افغانستان،  مردساالر  جامعه ی  در 
جایگاه اقتصادی و اجتماعي مرد، هم مرد و هم زن به مرد 
زیاد  اهمیت  فرزند پسر  به  مادر  قایل است.  بیش تر  احترام 
مي دهد، چون از جامعه یاد گرفته و یا بهتر بگویم سرشت 
مثال  مورد  این  در  مادر  است.  همین  افغانستان  در  جامعه 
عاطفه اي ست  قوي ترین  مادري  عاطفه ی  زیرا  است؛  خوبي 
که باید پسر و یا دختربودن فرزند نزد آن کم رنگ و بي معنا 
باشد ، ولي خواسته یا نخواسته حتا مادر به فرزند پسر اهمیت 
زیاد قایل است و احترام فرزند پسر را بیش تر از دختر دارد. 
روي  این جا  و  جداست  موضوع  دوست داشتن،  مسأله ی 
سخن با موضوع احترام و اهمیت فرزند است. به طور مثال 
اگر قرار باشد مادري به فرزندان غذا آماده کند، بدیهي است 
که اول براي فرزند پسر خود غذا آماده مي کند بعد به دختر؛ 
چه رسد به این که دختران نقش همکار و دستیار مادر را در 
نهاد خانواده  نیز دارند. در  به مردان خانواده  خدمت رساني 
اگر مردي با همسر خود در کار خانه همکاري کند، از طرف 
تا  است  بیش تر  منفي  عکس العمل  خانواده  دیگر  زن هاي 

مردان و موارد دیگر... .
نه تنها در نهاد خانواده، بلکه در...

)یوناما(  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  اخیرا 
در گزارشی گفت که در حمله ی هوایی نیروهای امریکایی 
بر مراکز تولید مواد مخدر در ولسوالی بکوای والیت فراه 
شده اند.  کشته  ملکی  افراد  نیمروز  والیت  از  بخش هایی  و 
یوناما در این گزارش با انتقاد از عملکرد نیروهای امریکایی 
را در  تلفات ملکی  از  بلندی  آمار  بار است که  اولین  گفته 
مواد  تولید  مراکز  باالی  شده  ادعا  که  این حمله ها  نتیجه ی 
همچنان  یوناما  می کند.  دریافت  شده،  انجام  طالبان  مخدر 
گفته است که نیروهای امریکایی در تعیین اهداف نظامی شان 
چارچوب و اصول قانونی را رعایت نکرده و تلفات جدی به 

غیرنظامیان وارد کرده اند.
تاریخ 5  در  که  یوناما در حمله هایی  براساس گزارش 
انجام  امریکایی  نیروهای  از سوی  میالدی  جاری  سال  می 
به شمول 14 کودک و یک  ملکی  افراد  تن  است، 39  شده 

زن کشته شده اند. 
این گزارش یوناما با واکنش های تند مواجه شده است. 
نصرت  می کند.  رد  را  آمار  این  افغانستان  داخله  وزارت 

رحیمی سخن گوی این وزارت به...

و هفت کالس  روز طوالنی  یک  از  پس  دانش آموزان 
گذاشته اند  میز  روی  را  کوله پشتی های شان  دقیقه ای   50
به  دقت  با  آن ها  هستند.  خانه  به  رفتن  آماده ی  مشتاقانه  و 
حرف  فردا  درسی  برنامه ی  درباره ی  دارد  که  معلم شان 
می زند، گوش می دهند. و در پایان، مثل هر روز حرف آخر 
معلم: »خوب بچه ها، برنامه ی پاک کاری امروز: قطار اول و 
دوم صنف را تمیز کنند، قطار سوم و چهارم راهرو و پله ها 

را و قطار پنجم هم توالت ها را تمیز کنند.«
ظاهرا بچه های قطار پنجم خیلی راضی به نظر نمی رسند، 
اما همه می ایستند، جارو و پارچه و سطل ها را از الماری که 
در پشت صنف قرار دارد، برمی دارند و به سمت توالت ها 
هجوم می برند. این صحنه در مکاتب سراسر کشور جاپان 

دیده می شود.
این که  از  می بینند  را  جاپان  بار  اولین  که  کسانی  اکثر 
این کشور این قدر پاک است متعجب می شوند. بعد متوجه 
شهر  روی  خیابانی  ُرفت گر  و  آشغال  سطل  که  می شوند 
دیده نمی شود. آن ها از خودشان می پرسند: جاپان چطوری 

این قدر پاک می ماند؟
پاسخ ساده ی این پرسش این است که...

زن علیه زن تلفات حمله به کارخانه های مواد مخدر 
طالبان؛ غیرنظامیـان یـا طالبـان؟

نظافت جزء ایمان جاپانی ها است

شرکت برق رسانی افغانستان )برشنا( می گوید 
دیروز  صبح  غزنی  والیت  وارداتی  برق  لین  که 
)یک شنبه، ۲1 میزان( در ولسوالی سیدآباد والیت 
آن،  با  همزمان  است.  شده  قطع  میدان وردک 
مسئوالن محلی در غزنی می گویند که با وقوع این 
رویداد، میزان رویداد قطع لین برق این والیت در 
جریان سال جاری نزدیک به 100 بار رسیده است. 
به  برشنا  سخن گوی  توحیدی،  صدیق اهلل 

روزنامه اطالعات روز می گوید که...

به دلیل »جنگ و طمع« 
لین برق غزنی امسال 
97 بار قطع شده است

هرات  شهروندان  از  شماری  روز:  اطالعات 
اعضای مجلس  قانون شکنی  که  آنچه  به  پیوند  در 
میزان(  دیروز )یک شنبه، ۲1  نمایندگان می گویند، 
دست به تجمع اعتراضی زدند. این شهروندان در 
یک همایش، شماری از اعضای مجلس نمایندگان 

را به زورگویی و قانون شکنی متهم می کنند.
مسعود مسلم، از برگزارکنندگان این همایش 
به روزنامه اطالعات روز گفت که اعضای مجلس 

نمایندگان نباید خالف قانون کار کرده و...

معترضان در هرات: 
شماری از نمایندگان مجلس 

زورگو و قانون شکن هستند
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قطر میزبان 
سوپر جام اسپانیا

برگزاری  از  قطر  الرای  روزنامه 
کشور  این  در  اسپانیا  جام  سوپر 

خبر داد...

بـازگشـت مسی 
به تیم ملی از ماه آینده

لیونل اسکالونی، سرمربی آرجانتین 
می گوید بی صبرانه مشتاق بازگشت 

مسی به ترکیب تیم ملی...

طوفان هاگیبیس؛ ارتش 
برای کمک به سیل زدگان 

جاپان اعزام شد
کمک  برای  جاپان  روز:  اطالعات 
هاگیبیس،  طوفان  زدگان  سیل  به 

هزاران نیروی نظامی ارتش و...

خان،  عمران  روز:  اطالعات 
از دیدار  نخست وزیر پاکستان پس 

و مذاکره  با حسن روحانی،...

عمران خان در تهران: 
ما خواستار 

وقوع یک جنگ دیگر 
در منطقه نیستیم
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یوناما: 

کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از تقلب 
اقدامات »بی شمار« روی دست گرفته است
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هیأت  روز:  اطالعات 
متحد  ملل  سازمان  معاونت 
اعالم  )یوناما(  افغانستان  در 
رهبری  اعضای  که  است  کرده 
انتخاباتی  کمیسیون های 
»بی شمار«  اقدامات  افغانستان 
شفافیت  تضمین  به منظور  را 

انتخابات روی  دست گرفته اند.
نهادهای  همچنان  یوناما 
نامزدان  سیاسی،  احزاب  ناظر، 
و رأی دهندگان را تشویق کرده 
و  آگاهانه  فعال،  نقش  تا  است 
حراست  برای  را  سازنده ای 
در  انتخابات  روند  درستی  از 

جریان شمارش آرا، ایفا کنند.
که  یوناما  اعالمیه ی  در 
میزان(   ۲1 )یک شنبه،  دیروز 
اشتراک  از  شده،  منتشر 
پای  افغانستان  شهروندان 
انتخاب  و  رأی  صندوق های 
با  آینده ی شان  رییس جمهور 

»دل گرمی« ستایش شده است.
اکنون  اعالمیه،  از  نقل  به 
زمان آن است که تمامی مقام ها 
و بازی گران افغانستان از جمله 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون 
احزاب  انتخاباتی،  شکایت های 

و  نامزدان  دولت،  سیاسی، 
و  حفظ  برای  آن ها  حامیان 
از  انتخابات و حفاظت  تکمیل 
در  با  روند،  این  یک پارچگی 
اعالم  و  زمان بندی  نظرداشت 
نتایج، تعهد خود را نشان دهند.

سازمان  معاونت  هیأت 
ملل متحد در افغانستان )یوناما( 
همچنان از تمامی افراد »ذی نفع« 
خواسته است تا پیش از اظهار 
نظر، از روند شمارش آرا درک 

دقیق داشته باشند.
انتخاباتی  کمیسیون  های  از 
از  تا  است  شده  خواسته  نیز 

»ذی نفع«  افراد  همه ی  آگاهی 
اطمینان  آرا  شمارش  روند  از 
حاصل کنند. یوناما تأکید کرده 
ذی دخل  افراد  »همه  است: 
مسئولیت مشترک در اعتباردهی 
سویی  از  دارند.«  انتخابات  به 
هم یوناما گفته است که تمامی 
شاهد  افغانستان  شهروندان 
مدنی  مسئولیت  و  تقلب اند 
کمیسیون رسیدگی  به  تا  دارند 
انتخاباتی  شکایت های  به 
از  نقل  به  کنند.  درج  شکایت 
صورت  »در  یوناما:  اعالمیه ی 
ادارات  معتبر،  ادعاهای  وجود 

مجری قانون باید فورا در مورد 
آن تحقیق نمایند و در صورت 
لزوم افراد مسئول را بازداشت و 

مورد پیگرد قانونی قرار دهند.«
که  است  حالی  در  این 
در  ریاست جمهوری  انتخابات 
سایه ی  در  میزان  ششم  تاریخ 
برگزار  امنیتی  بلند  تهدیدات 
زمان بندی  براساس  شد. 
کمیسیون مستقل انتخابات، قرار 
است نتایج ابتدایی این انتخابات 
میزان(  دیگر )۲7  تا شش روز 
و نتایج نهایی آن در تاریخ 16 

عقرب اعالن شود.

یوناما: 
کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از تقلب اقدامات »بی شمار« روی دست گرفته است

ولسوال »جغتو«ی میدان وردک توسط طالبان در کابل کشته شد
تأیید کرده است که رازمحمد  میدان وردک  دفتر مطبوعاتی والی  اطالعات روز: 
کابل  در  مسلحانه  حمله ی  یک  در  والیت  این  »جغتو«ی  ولسوالی  ولسوال  وزیری، 

کشته شده است.
در اعالمیه ی این دفتر آمده است که آقای وزیری عصر دو روز قبل )شنبه، ۲0 

میزان( در مربوطات حوزه ی ششم امنیتی شهر کابل کشته شده است.

به نقل از اعالمیه، وزیری برای شرکت در یک ورکشاپ ده روزه ی ولسوال ها به 
کابل رفته بود.

گروه طالبان مسئولیت ترور این ولسوال را به عهده گرفته است. ذبیح اهلل مجاهد، 
سخن گوی گروه طالبان گفته است که رازمحمد وزیری در یک حمله ی چریکی این 

گروه در منطقه ی کوته سنگی شهر کابل کشته شده است.

و  امنیتی  نهادهای  روز:  اطالعات 
دفاعی و اداره ی مستقل ارگان های محلی 
در یک اعالمیه ی مشترک اعالم کرده اند 
زابل  والیت  دایچوپان  ولسوالی  مقر  که 
از موقعیت قبلی به یک موقعیت جدید 

منتقل شده است. 
در این اعالمیه ی مشترک که دیروز 
وزارت  سوی  از  میزان(   ۲1 )یک شنبه، 
که  است  شده  گفته  شده،  منتشر  دفاع 
موقعیت  به  دایچوپان  ولسوالی  انتقال 
جدید براساس درخواست مردم، ارزیابی 
و فیصله ی شورای نظامی والیت زابل و 

لزوم دید نهادهای محلی صورت گرفته 
است. در این اعالمیه، هدف از این اقدام، 
محلی  اداره ی  به  مردم  آسان  دسترسی 

ولسوالی دایچوپان گفته شده است.
نشده  مشخص  هرچند  اعالمیه  در 
است که موقعیت جدید در کدام روستا 
و منطقه ی ولسوالی دایچوپان قرار دارد، 
اما گفته شده است که موقعیت جدید این 
راه های  و  جغرافیایی  لحاظ  از  ولسوالی 
را  سهولت هایی  مردم  برای  رفت وآمد 
بخش  هر  از  »مردم  و  می سازد  فراهم 
می توانند  آسانی  به  دایچوپان  ولسوالی 

ولسوالی  ساختمان  به  را  خودشان 
برسانند«.

ادعا  طالبان  گروه  حال  همین  در 
و  دایچوپان  ولسوالی  که  است  کرده 
به دست  ولسوالی  این  ملحقات  تمام 
جنگ جویان این گروه سقوط کرده است.
این  سقوط  مورد  در  دفاع  وزارت 

ولسوای چیزی نگفته است.
و  امنیتی  نیروهای  این  با  همزمان 
دفاعی کشور روز شنبه عملیات مشترکی 
پاکسازی  به منظور  را  »رازق«  نام  زیر 
طالبان  گروه  وجود  از  زابل  والیت 

راه اندازی کردند.
فواد امان، معاون سخن گوی وزارت 
دفاع گفته بود که این عملیات به یادبود 
عبدالرازق  کشته شدن  سالگرد  اولین  از 
والیت  پیشین  پولیس  فرمانده  اچکزی، 

قندهار آغاز شده است.
از  هدف  که  بود  گفته  امان  آقای 
کامل  پاکسازی  عملیات  این  راه اندازی 
وجود  از  زابل  شاه جوی  ولسوالی 
ساحه ی  انکشاف  طالب،  جنگ جویان 
امنیت  تأمین  و  زابل  والیت  در  امنیتی 

شاه راه نمبر یک در والیت زابل است.

ولسوالی دایچوپان زابل به موقعیت جدید منتقل شد

ادعا باید بررسی شود. اگر حرف های 
تیم ثبات و همگرایی نادرست است، 
کمیسیون و نهادهای مرتبط باید به آن 
رسیدگی کند. به دلیل این که این گونه 
اتهام ها تمام روند انتخابات را سبوتاژ 
از همین حاال شک  متأسفانه  می کند. 
و  دارد  وجود  زیادی  تردیدهای  و 
وضعیت،  این  ادامه ی  صورت  در 
را  وضعیت  نمی تواند  کمیسیون 
ثبات  تیم  ادعای  اگر  کند.  مدیریت 
و  باشد  داشته  واقعیت  همگرایی  و 
شمارش  روند  بخواهد  کمیسیون 
و  اصلی  چاچوب  از  را  مردم  آرای 
طرزالعمل های قانونی آن خارج کند، 
فاجعه ی بزرگ تر از این نخواهد بود. 
کمیسیون  در  کار  میکانیزم 
نتیجه ی  به  رسیدگی  و  انتخابات 
کمیسیون  است:  روشن  انتخابات 
به عنوان یک نهاد مستقل مطابق قانون 
عمل  انتخاباتی  طرزالعمل های  و 
بیومتریک شده  آرای  تنها  می کند، 
تمام طرف های  اعتبار است و  دارای 
ناظر  نهادهای  به شمول  انتخابات 
از  نطارت  حق  خارجی  و  داخلی 
هیچ  دارند.  را  کمیسیون  کارهای 
ندارد  انتخابات وجود  در  ِسری   چیز 
که کمیسیون بخواهد آن  را به دور از 
مردم  نگهدارد.  ناظران  و  مردم  چشم 
از  روشنی  در  دارند  حق  افغانستان 
چگونگی بررسی آرا بدانند. از این رو، 
و  کمیسیون  کار  منطق  زیرپاگذاشتن 
عمل خالف طرزالعمل های انتخاباتی، 
بحران آفرین  و  نبوده  پذیرش  قابل 
است؛ زیرا اعتماد به کمیسیون مستقل 
انتخابات وقتی به وجود می آید که این 
نهاد به هر پرسش، پاسخ روشن دهد 
پیش  قانون  مبنای  بر  را  کارهایش  و 

ببرد. 
گذشته  هفته ی  یک  در  دست کم 
کار  روند  از  ناخوشایندی  خبرهای 
داشته است. هفته ی  کمیسیون وجود 
ممکن  که  کرد  اعالم  کمیسیون  پیش 
است نتیجه ی ابتدایی انتخابات در ۲7 
اعضای  از  برخی  نشود.  اعالم  میزان 
کار  روال  اگر  گفتند  کمیسیون  این 
اعالم  برود،  پیش  صورت  همین  به 
تقویم  مبنای  بر  ابتدایی  نتیجه ی 
مستقل  کمیسیون  اما  است.  ناممکن 
مرحله ی  زود  بسیار  باید  انتخابات 
سرور  در  نتایج  درج  و  آرا  شمارش 
هرگونه  کند.  عملی  را  مرکزی 
زمان کشی و تأخیر هم شک و تردیدها 
را بیش تر می کند و هم زمینه ی مداخله 
و تقلب را افزایش می دهد. اوضاع این 
 روزهای کشور پیچیده  است، تعهد و 
قانون  به  انتخابات  کمیسیون  پابندی 
ضرور  توافق شده  طرزالعمل های  و 
است. به عبارت دیگر، آینده ی کشور 
بستگی به عملکرد درست و به موقع 
نهادهای انتخاباتی دارد. از یک سو اگر 
کمیسیون انتخابات نتواند وضعیت را 
مدیریت و به نگرانی ها پاسخ روشن 
سیاسی  پیچیده ی  اوضاع  در  دهد، 
را  سیاسی  تردیدهای  و  کشور، شک 
بحران  یک  امکان  که  می کند  بیش تر 

دیگر را رقم خواهد زد.
که  گفت  باید  نتیجه   به عنوان 
برای  است.  روشن  کار  حساب 
انتخابات  نتیجه ی  به  رسیدگی 
قانونی  چارچوب  و  روشن  میکانیزم 
در  انتخابات  کمیسیون  دارد.  وجود 
به  با حساب روشن  باید  قانون  پرتو 
در  کند.  رسیدگی  انتخابات  نتیجه ی 
این صورت هیچ کسی هم نمی تواند 
یا  ببرد  سوال  زیر  را  کمیسیون  کار 
پاسخی  نگرانی ها  برابر  در  کمیسیون 
کار  حساب  اگر  اما  باشد،  نداشته 
تردیدهای  نباشد، هم شک و  روشن 
سیاسی را بیش تر می کند و هم  زمینه 

مداخله و تقلب را افزایش می دهد.

در عین حال خاستگاه گروه داعش در افغانستان به حساب 
می آید.

در  گذشته  سال  غنی  اشرف  رییس جمهور  هرچند 
سفری به ولسوالی غنی خیل ننگرهار، شکست کامل گروه 
دوام دار  فعالیت  به  توجه  با  اما  بود،  اعالم کرده  را  داعش 
نظر  به  دیگر،  والیات  از  شماری  و  ننگرهار  در  داعش 

می رسد این گروه هنوز هم شکست نخورده است.

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور اعالم کرده است که 
16 جنگ جوی شاخه ی خراسان گروه داعش در نتیجه  ی 
حمالت هوایی در والیت ننگرهار کشته و یک جنگ جوی 

دیگر این گروه زخمی شده است.
فواد امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع به روزنامه 
حوالی  داعش  جنگ جویان  این  که  گفت  روز  اطالعات 
ساعت 11:00 دو شب قبل )شنبه، ۲0 میزان( در حمالت 

ولسوالی  »میرخانی«  روستای  در  افغان  نیروهای  هوایی 
پچیراگام ننگرهار کشته شده اند. آقای امان همچنان گفت که 
در یک حمله ی هوایی دیگر در ولسوالی خوگیانی ننگرهار، 
1۲ جنگ جوی گروه طالبان کشته شده اند. در همین حال 
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در اعالمیه ای گفته است افراد 

کشته شده اعضای قطعه سرخ گروه طالبان بوده اند.
والیت ننگرهار در شرق کشور از والیت های ناامن و 

۱۶ جنگ جوی داعش در حمالت هوایی نیروهای افغان در ننگرهار کشته شدند

رویـداد بازداشـت نشـده اسـت. فـرد یـا گروهـی نیـز تـا 
کنـون مسـئولیت ایـن رویـداد را بـه عهـده نگرفته اسـت.
سـخن گوی والـی پـروان تأکیـد کـرد کـه تحقیقـات 
پولیـس در مـورد انگیـزه ی رویداد و بازداشـت عامالن آن 

آغاز شـده اسـت.
والیـت پـروان در شـمال کابـل از والیت هـای نسـبتا 

ناامـن کشـور بـه حسـاب می آید.

پـروان  والیـت  در  محلـی  منابـع  روز:  اطالعـات 
می گوینـد کـه یک دادسـتان ریاسـت دادسـتانی اسـتیناف 
ایـن والیـت از سـوی افراد مسـلح ناشـناس کشـته شـده 

. ست ا
وحیده شـهکار، سـخن گوی والـی پروان بـه روزنامه 
اطالعـات روز گفـت کـه محمـد حق پرسـت، دادسـتان 
ریاسـت دادسـتانی اسـتیناف ایـن والیـت حوالی سـاعت 

5:00 شـام دو روز پیـش )شـنبه، ۲0 میـزان( در منطقـه ی 
»دوالنـه« در مربوطـات مرکـز پروان کشـته شـده اسـت.

خانـم شـهکار گفـت که ایـن دادسـتان زمانـی هدف 
تیرانـدازی افـراد مسـلح ناشـناس قـرار گرفتـه کـه قصـد 
رفتـن بـه یـک مهمانـی در منطقـه ی »دوالنـه« را داشـته 

 . ست ا
بـه گفتـه ی او، تـا کنـون هیچ کسـی در پیونـد به این 

افراد مسلح ناشناس یک دادستان را در مرکز پروان کشتند

شهروندان  از  شماری  روز:  اطالعات 
قانون شکنی  که  آنچه  به  پیوند  در  هرات 
می گویند،  نمایندگان  مجلس  اعضای 
به  دست  میزان(   ۲1 )یک شنبه،  دیروز 
در  شهروندان  این  زدند.  اعتراضی  تجمع 
مجلس  اعضای  از  شماری  همایش،  یک 
قانون شکنی  و  زورگویی  به  را  نمایندگان 

متهم می کنند.
این  برگزارکنندگان  از  مسلم،  مسعود 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  همایش 
که اعضای مجلس نمایندگان نباید خالف 
قانونی  اقدامات  جلو  و  کرده  کار  قانون 

نیروهای امنیتی را بگیرند.

حق  کس  »هیچ  گفت:  مسلم  آقای 
ایستادگی  امنیتی  نیروهای  ندارد در مقابل 
کند. این نیروها همیشه ثابت کرده اند که به 
تالش  ارضی  تمامیت  از  پاسداری  خاطر 
توقع  مجلس  نمایندگان  از  ما  می کنند. 
نداریم که به عنوان نماینده ی ما با نیروهای 

پولیس برخورد نادرستی داشته باشند.«
شماری دیگر از شهروندان هرات اما 
اعضای  از  برخی  بارها  که  هستند  مدعی 
مجلس نمایندگان اقدام به کارهای خالف 

قانون کرده اند.
مجلس  نمایندگان  از  شهروندان  این 
قانونی  صالحیت های  از  که  می خواهند 

اجراآت  مانع  و  نکرده  سوءاستفاده  شان 
نیروهای امنیتی نشوند.

دست  حالی  در  هرات  شهروندان 
اخیرا  که  زده اند  اعتراضی  تجمع  به 
برخوردی بین نیروهای پولیس و شماری 
از نمایندگان مجلس در یکی از ایست های 
امنیتی  نهم  بازرسی در مربوطات حوزه ی 

شهر کابل صورت گرفته است.
مریم  و  خالصه  سنگهـ  نریندر 
نمایندگان  مجلس  عضو  دو  سلیمان خیل، 
مدعی اند که نیروهای امنیتی به آنان اهانت 
است:  گفته  اما  داخله  وزارت  کرده اند. 
عامه  نظم  و  امنیت  حفظ  و  قانون  »تنفیذ 

که  است. قضیه ای  پولیس  اصلی  وظیفه ی 
پارلمان  وکالی  و  پولیس  بین  جمعه شب 
اتفاق افتاد، به طور جدی و عادالنه بررسی 

می شود.«
سبب  موضوع  این  هم  سویی  از 
شب  جمعه  نمایندگان  مجلس  که  شد 
و  برگزار  اضطراری  نشست  میزان(   19(
داخله  وزارت  سرپرست  اندرابی،  مسعود 

را احضار کند.
مجلس  اعضای  میان  تنش  دنبال  به 
از  شماری  امنیتی،  نیروهای  و  نمایندگان 
کاربران شبکه های اجتماعی نیز به حمایت 

از نیروهای دولتی پرداخته اند.

معترضان در هرات: 
شماری از نمایندگان مجلس زورگو و قانون شکن هستند
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مترجم: جلیل پژواک

چه تفاوتی با جشنواره »وودستوک« 1969 که 
در آن »جیمی هندریکس« وسط باتالق بزرگی 

از زباله  ها برای هوادارانش اجرا می کرد.
اجتماعی  شعور  و  آگاهی  نمونه های 
فراوان  نیز  جاپانی ها  روزمره  زندگی  در 
ساعت  حوالی  مثال  به عنوان  می شود.  دیده 
فروشگاه ها  کارمندان  و  اداری  کارمندان   8
تمیز  را  کارشان  محل   اطراف  خیابان های 
و  ماهانه  پاک کاری  برای  کودکان  می کنند. 
مکاتب شان  اطرف  زباله های  جمع آوری  
برنامه های  نیز  محله ها  در  می شوند.  داوطلب 
پاک کاری خیابان ها مرتب برگزار می شود. چیز 
زیادی برای تمیزکردن نیست زیرا مردم ریخت 

و پاش شان را در خانه انجام می دهند.
حتا اسکناس هایی که از ماشین خودپرداز 
اتوشده،  تازه   لباس  اندازه  ی  به  بیرون می آیند 
امکان  این  وجود  با  هستند.  پاک  و  تازه 
دلیل  همین  به  و  است  باال  پول  کثیف شدن 
در جاپان، شما پول را هرگز مستقیم به دست 
کسی نمی دهید. در هتل ها، فروشگاه ها و حتا 
تاکسی ها، شما سینی کوچکی را می بینید که 
از آن که  مخصوص قراردادن پول است. پس 
پول را روی آن گذاشتید، فردی می آید و سینی 

را بر می دارد.
میکروب و باکتری دیگر نگرانی جاپانی ها 
یا  سرماخوردگی  دچار  وقتی  آن ها  است. 
برای  جراحی  ماسک   از  می شوند  آنفوالنزا 
استفاده  دیگران  آلوده شدن  از  جلوگیری 
دیگران  سالمتی  به  ساده  توجه  این  می کنند. 
به  و  می شود  ویروس ها  شیوع  کاهش  باعث 
این ترتیب باعث کاهش هزینه های پزشکی و 

رخصتی ها از کار می شود.
پس جاپان چطور سرزمین پاکیزگی شد؟

پاکی و پاکیزگی در جاپان چیز جدیدی 
زمانی  آدامز«  »ویل  دریانورد  را  این  نیست. 
دریافت که در سال 1600 در این سرزمین لنگر 
انداخت و به این ترتیب اولین انگلیسی شد که 

پا روی خاک جاپان می گذارد. »جیلز میلتون« 
نوشته،  آدامز  مورد  در  که  زندگی نامه ای  در 
محل  و  تمیز«  شدت  به  »اشراف  می گوید 
زندگی شان با »مستراح ها و فاضالب تروتمیز« 
و حمام های بخارِ ساخته شده از چوِب معطر 
مجهز بود، آن هم زمانی که خیابان های انگلیس 
از  جاپانی ها  بود.«  سرریز  مدفوع  از  »اغلب 
بی توجهی اروپایی ها به پاکیزگی شخصی شان 

»وحشت« کرده بودند.
زاده ی  حدودی  تا  وسواس  این 
در  مثال  به عنوان  است.  عملی  نگرانی های 
جاپان،  محیط  چون  مرطوبی  و  گرم  محیط 
باکتریا ها رشد  فاسد می شود،  به سرعت  غذا 
بنابراین  می گیرند.  جان  حشرات  و  می کنند 

بهداشت خوب به معنای سالمتی است.
با این حال، مسأله عمیق تر از این حرف ها 
است.  بودیسم  اصلی  رکن  پاکیزگی  است. 
بودیسم بین قرن های 6 و 8 از چین و کوریا 
»ذن«  مکتب  در  واقع،  در  شد.  جاپان  وارد 
بودیسم که بین قرن های 1۲ و 13 از چین وارد 
پاک کاری  مانند  روزمره  کارهای  شد،  جاپان 
و پخت و پز، تمرین معنوی تلقی می شود و 

تفاوتی با »مدیتیشن« ندارد.
»اریکو کواگاکی« از معبد »شینشوجی« در 
»فوکویاما« هیروشیما می گوید: »در مکتب ذن 
جمله  از  روزمره  زندگی  فعالیت های  همه ی 
صرف غذا و پاک کاری فضا باید فرصتی برای 
تمرین بودیسم دانسته شود. زدودن ناپاکی چه 
این  در  مهمی  نقش  از روح،  از جسم و چه 

تمرین روزمره دارد.«
که  چای«  »کتاب  در  کاکورو  اوکاکورا 
کتاب کالسیکی درباره مراسم چای و ریشه ی 
که  اتاقی  در  نوشته  است،  ذن  فلسفه  در  آن 
کامال  »همه چیز  می شود  برگزار  چای  مراسم 
تمیز است. در تاریک ترین گوشه ها ذره ای گرد 
نباشد،  و خاک را نمی یابید زیرا اگر این طور 

میزبان تان استاد چای نیست.«

در سال 1906  را  این جمالت  اوکاکورا 
نیز  امروز  جاپان  مورد  در  اما  است  نوشته 
چای  مراسم  برگزاری  از  قبل  می کند.  صدق 
»شوکیین«  باغ  در  »سیفوکان«  چای خانه  در 
هیروشیما، شما دستیار استاد چای را می بینید 
که »کیمونو« به تن کرده و نشسته دارد ذرات 
رول  با  را  چای خانه  کف  روی  گردوخاک 

نوارچسب تمیز می کند.
پس چرا همه ی ملت های بودایی به اندازه  
از  قبل  مدت ها  خوب،  نیستند؟  پاک  جاپان 
ورود بودیسم به این کشور، جاپان آیین بومی 
خودش را داشت که به نام »شینتو« )به معنی 
در  پاکیزگی  می شود.  شناخته  خدایان«(  »راه 
قلب شینتو نهفته است. در غرب به ما آموخته 
می شود که نظافت جزء ایمان است. در شینتو، 
پاکیزگی ایمان است. بنابراین، تاکید بودیسم بر 
پاکیزگی صرفا آنچه را که قبال در جاپان وجود 

داشت، تقویت کرده است.
یک مفهوم کلیدی در شینتو »کِگاره« )به 
معنی آلودگی، ناپاکی یا کثافت( است که نقطه 
تا  گرفته  مرگ  از  کِگاره  است.  پاکی  مقابل 
بیماری و تقریبا هرچیز ناخوشایندی را شامل 
باید  کِگاره  از  رهایی  برای  فرد  می شود. یک 

بارها تزکیه و تطهیر شود. 
شینتو  کشیش  دستیار  ایکدا«،  »نوریاکی 
می گوید:  هیروشیما  در  »کاندا«  زیارت  در 
»اگر فردی کِگاره بگیرد می تواند به کل جامعه 
آسیب برساند. بنابراین تمرین پاکیزگی بسیار 
حیاتی است. این تمرین شما را تصفیه و کمک 
می کند تا از آلوده شدن جامعه به بال و مصیبت 
کشور  جاپان  دلیل  همین  به  کنید.  جلوگیری 

بسیار تمیزی است.«
به  رابطه  در  دیگران  برای  نگرانی  این 
در  اما  است  قابل درک  مسری  بیماری های 
سطوح عادی تر مانند خودداری از دورانداختن 
زباله  نیز صدق می کند. مایکو اوان می گوید: »ما 
جاپانی ها معتقدیم که نباید با تنبلی و بی توجهی 

به زباله های مان دیگران را آزار دهیم.«
در  آیینی  تصفیه  و  تزکیه  نمونه های 
زندگی روزمره جاپانی ها فراوان دیده می شود. 
عبادت کنندگان قبل از ورود به زیارت گاه شینتو 
دست و دهان شان را در حوضچه ی سنگی در 
بسیاری  زیارت گاه شستشو می دهند.  ورودی 
خریداری  تازه  که  را  موتری  جاپانی ها  از 
می کنند به زیارت گاه می برند تا کشیشی آن را 
تطهیر کند. کشیش از چوب گردگیرمانندی به 
نام »اونوسا« استفاده می کند و آن را در اطراف 
موتر تکان می دهد. سپس درهای موتر را برای 
صاحبان  کشیش  می کند.  باز  داخلی  تطهیر 
موتر را نیز با تکان دادن چوبش به سمت آن ها 
حتا  چوبش  از  او  می کند.  پاک  آلودگی ها  از 
برای تطهیر زمین هایی که قرار است روی آن 
ساختمان جدیدی اعمار شود، استفاده می کند.

به  زودی  به  کنید  زندگی  جاپان  در  اگر 
شیوه ی زندگی پاکیزه عادت می کنید. شما از 
خودداری  مألعام  در  خود  بینی  خالی کردن 
دستگاه های ضدعفونی  کننده  از  کرد،  خواهید 
در  دفاتر  و  فروشگاه ها  در  که  دست ها 
خواهید  استفاده  دارد  قرار  مشتریان  اختیار 
تسهیل  برای  که  گرفت  خواهید  یاد  و  کرد 
به  را  خانگی تان  زباله های  بازیافت،  کار  در 
و همچون  کنید.  دسته بندی  مختلف  نوع   10
رانده شده اش در سال  آدامز و خدمه ی  ویل 
1600، متوجه خواهید شد که هر روز کیفیت 
زندگی تان بهبود می یابد. بعد وقتی به کشور 
که  وحشی هایی  دیدن  از  بازگردید،  خودتان 
می کنند  سرفه  و  عطسه  تان  صورت  جلوی 
تان  خانه ی  وارد  کثیف شان  کفش  های  با  یا 
تصور  غیرقابل  جاپان  در  که  امری  می شوند، 

است، شوکه خواهید شد.
آخر،  است.  باز  هنوز  امید  روزنه ی  اما 
و  »سوشی«  »پوکمون«،  تا  کشید  طول  مدتی 

تلفن همراه دوربین دار جهان را تسخیر کنند. 

و  از یک روز طوالنی  دانش آموزان پس 
هفت کالس 50 دقیقه ای کوله پشتی های شان را 
روی میز گذاشته اند و مشتاقانه آماده ی رفتن به 
خانه هستند. آن ها با دقت به معلم شان که دارد 
می زند،  حرف  فردا  درسی  برنامه ی  درباره ی 
گوش می دهند. و در پایان، مثل هر روز حرف 
آخر معلم: »خوب بچه ها، برنامه ی پاک کاری 
کنند،  تمیز  را  اول و دوم صنف  قطار  امروز: 
قطار سوم و چهارم راهرو و پله ها را و قطار 

پنجم هم توالت ها را تمیز کنند.«
راضی  خیلی  پنجم  قطار  بچه های  ظاهرا 
اما همه می ایستند، جارو و  به نظر نمی رسند، 
پشت  در  که  الماری  از  را  سطل ها  و  پارچه 
سمت  به  و  برمی دارند  دارد،  قرار  صنف 
توالت ها هجوم می برند. این صحنه در مکاتب 

سراسر کشور جاپان دیده می شود.
اکثر کسانی که اولین بار جاپان را می بینند 
از این که این کشور این قدر پاک است متعجب 
می شوند. بعد متوجه می شوند که سطل آشغال 
و ُرفت گر خیابانی روی شهر دیده نمی شود. 
چطوری  جاپان  می پرسند:  خودشان  از  آن ها 

این قدر پاک می ماند؟
است  این  پرسش  این  ساده ی  پاسخ 
پاک  را  شهرشان  و  جاده ها  مردم  خود  که 
رییس  دستیار  اوان«،  »مایکو  می دارند.  نگه 
بخشداری »هیروشیما« می گوید: »پاک کاری به 
مدت 1۲ سال، از دوره  ابتداییه تا لیسه بخشی 
است.  دانش آموزان  روزانه  آموزشی  برنامه  از 
که  دهند  می  یاد  ما  به  والدین  نیز  خانه  در 

پاک نبودن فضا و وسایل مان بد است.«
شعور  و  فهم  از  عنصر  این  گنجاندن 
به  مکاتب  درسی  برنامه  در  اجتماعی 
دانش آموزان کمک می کند تا نسبت به محیط 
باشند. چه کسی می خواهد  آگاه  پیرامون شان 
صنفی را کثیف کند که مجبور است خودش 

تمیز کند؟
کودکی اش  آزاد  مترجم  هایاشی«،  »چیکا 
اوقات  »گاهی  می آورد:  یاد  به  چنین  را 
مجبور  اما  کنم  تمیز  را  مکتب  نمی خواستم 
بود.  ما  برنامه ی  از  بخشی  زیرا  بپذیرم  بودم 
به نظر من این الزام چیز خوبی است زیرا ما 
پاک کردن  مسئولیت  پذیرفتن  که  می آموزیم 
وسایل و فضایی را که استفاده می کنیم، مهم 

است.«
مکتب  به  ورود  هنگام  دانش آموزان 
کفش های شان را در قفسه  می گذارند و کفش 
ورزشی به پا می کنند. در خانه نیز مردم کفشی 
را که در بیرون می پوشند، در دهلیز می گذارند. 

می آیند  شما  خانه ی  به  که  کارگرانی  حتا 
دانش آموزان  می کشند.  پا  از  را  کفش شان 
می گیرند  یاد  می شوند  کالن تر  همچنان که 
فضایی را که باید تمیز نگه دارند تنها به صنف 
محله،  بلکه  نمی شود  خانه خالصه  و  درسی 

شهر و کشورشان را نیز در بر می گیرد.
شدید  نظافت  نمونه های  از  برخی 
جاپانی ها مانند مراسم هفت  دقیقه ای تمیزکاری 
جاذبه  یک  به  خود  که  ـ  »شینکانسن«  قطار 
گردش گری تبدیل شده است ـ در رسانه های 

اجتماعی وایرال شده اند. 
حتا هواداران تیم فوتبال جاپان نمی توانند 
جهانی  جام  در  نکنند.  مراعات  را  پاکیزگی 
سال ۲014 فوتبال در برزیل و سال ۲018 در 
پاک کردن  با  ملی جاپان  تیم  روسیه، هوادران 
کردند.  متحیر  را  جهان  زباله  از  ورزشگاه 
بازیکنان تیم ملی جاپان نیز اتاق رخت کن شان 
»پریسیال  کردند.  ترک  تمیز  و  مرتب  را 
»فیفا«  عمومی  هماهنگ کننده  جانسنس«، 
همه ی  برای  الگویی  »چه  نوشت:  توییتی  در 

تیم ها!«
مایکو اوان می گوید: »ما جاپانی ها نسبت 
حساس  بسیار  دیگران  نگاه  از  ارزش مان  به 
که  کنند  فکر  دیگران  نمی خواهیم  ما  هستیم. 
ما مردم بدی هستیم، آموزش کافی ندیده ایم 
یا طوری تربیت نشده ایم که محیط مان را پاک 

نگه داریم.«
در  فوتبال  ورزشگاه  مشابه  صحنه های 
جشنواره های موسیقی جاپان نیز دیده می شود. 
راک«،  »فوجی  جشنواره  در  شرکت کنندگان 
بزرگ ترین و قدیمی ترین جشنواره جاپان، تا 
وقتی که سطل آشغال پیدا نکنند زباله های شان 
را دور نمی اندازند. در وب سایت این جشنواره 
آمده که به افراد سیگاری هدایت داده می شود 
تا با خود زیرسیگاری قابل حمل بیاورند و از 
سیگارکشیدن در جایی که دودش امکان دارد 
روی سایر افراد تاثیر بگذارد، خودداری کنند. 

نظافت جزء ایمان جاپانی ها است

مراعات  را  پاکیزگی  نمی توانند  جاپان  فوتبال  تیم  هواداران  حتا 
 2018 سال  و  برزیل  در  فوتبال   2014 سال  جهانی  جام  در  نکنند. 
از  ورزشگاه  پاک کردن  با  جاپان  ملی  تیم  هوادران  روسیه،  در 
اتاق  نیز  جاپان  ملی  تیم  بازیکنان  کردند.  متحیر  را  جهان  زباله 
رخت کن شان را مرتب و تمیز ترک کردند. »پریسیال جانسنس«، 
الگویی  »چه  نوشت:  توییتی  در  »فیفا«  عمومی  هماهنگ کننده 

برای همه ی تیم ها!«

به  می آیند  بیرون  خودپرداز  ماشین  از  که  اسکناس هایی  حتا 
اندازه  ی لباس تازه  اتوشده، تازه و پاک هستند. با این  وجود امکان 
کثیف شدن پول باال است و به همین دلیل در جاپان، شما پول را 
هرگز مستقیم به دست کسی نمی دهید. در هتل ها، فروشگاه ها 
که مخصوص  می بینید  را  کوچکی  تاکسی ها، شما سینی  حتا  و 
قراردادن پول است. پس از آن که پول را روی آن گذاشتید، فردی 
می آید و سینی را بر می دارد.
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جلیل رونق

متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  دفتر  اخیرا 
هوایی  حمله ی  در  که  گفت  گزارشی  در  )یوناما( 
در  مخدر  مواد  تولید  مراکز  بر  امریکایی  نیروهای 
والیت  از  بخش هایی  و  فراه  والیت  بکوای  ولسوالی 
نیمروز افراد ملکی کشته شده اند. یوناما در این گزارش 
انتقاد از عملکرد نیروهای امریکایی گفته اولین بار  با 
است که آمار بلندی از تلفات ملکی را در نتیجه ی این 
مخدر  مواد  تولید  مراکز  باالی  شده  ادعا  که  حمله ها 
همچنان  یوناما  می کند.  دریافت  شده،  انجام  طالبان 
اهداف  تعیین  در  امریکایی  نیروهای  که  است  گفته 
نظامی شان چارچوب و اصول قانونی را رعایت نکرده 

و تلفات جدی به غیرنظامیان وارد کرده اند.
براساس گزارش یوناما در حمله هایی که در تاریخ 
5 می سال جاری میالدی از سوی نیروهای امریکایی 
 14 به شمول  ملکی  افراد  تن   39 است،  شده  انجام 

کودک و یک زن کشته شده اند. 
این گزارش یوناما با واکنش های تند مواجه شده 
است. وزارت داخله افغانستان این آمار را رد می کند. 
اطالعات  به  وزارت  این  سخن گوی  رحیمی  نصرت 
به  از حقیقت« است.  آمار »دور  این  روز می گوید که 
گفته ی او در این حمله ها افراد ملکی نه، بلکه اعضای 
کار می کرده، کشته  آن کارخانه ها  گروه طالبان که در 
است،  بوده  طالب  تروریستان  از  »کارخانه ها  شده اند: 
از  تلفات  تمام  ندارند.  کاری  آن جا  در  ملکی  افراد 
تروریستان، طالبان و کارمندانی بوده اند که برای طالبان 

کار می کرده اند.« 
 68 بر  حمله  ها  این  رحیمی،  آقای  گفته  ی  به 
شده  انجام  مخدر  مواد  بسته بندی  و  تولید  کارخانه 
است که بخش اعظم عایدات گروه طالبان از آن تأمین 
می شده است. او گفت که در این کارخانه ها صدها تن 
مخدر  مواد  تولید  کار  مصروف  طالبان  گروه  افراد  از 
در  که  است  داده  آمار  داخله  امور  وزارت  بوده اند. 
نتیجه ی این حمله ها تمام 68 کارخانه تخریب و 150 
تن از اعضای گروه طالبان کشته شده و به تعداد 40 

تن آنان زخمی شده اند. 
یوناما گفته است که نیروهای امریکایی در آن زمان 
گزارش داده اند که در این حمله ها به غیرنظامیان آسیب 
گزارش  امریکایی  نیروهای  نیز  اکنون  است.  نرسیده 

شرکت برق رسانی افغانستان )برشنا( می گوید که 
لین برق وارداتی والیت غزنی صبح دیروز )یک شنبه، 
میدان وردک  والیت  سیدآباد  ولسوالی  در  میزان(   ۲1
در  محلی  مسئوالن  آن،  با  همزمان  است.  شده  قطع 
غزنی می گویند که با وقوع این رویداد، میزان رویداد 
قطع لین برق این والیت در جریان سال جاری نزدیک 

به 100 بار رسیده است. 
روزنامه  به  برشنا  توحیدی، سخن گوی  صدیق اهلل 
اطالعات روز می گوید که لین برق »۲8۲« برق وارداتی 
»پل سرخ« ولسوالی سیدآباد در  ازبکستان در روستای 
تأکید  توحیدی  آقای  است.  شده  قطع  جنگ  نتیجه ی 
کرد که هم اکنون والیت های میدان وردک و غزنی برق 

ندارد.
سخن گوی  نوری،  محمدعارف  حال،  همین  در 
از  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  غزنی  والی 
شروع سال روان خورشیدی )1397( تا کنون 97 بار 
لین برق غزنی در والیت میدان وردگ قطع شده است. 
در  مورد  یک  واقعات،  این  مجموع  از  او،  گفته ی  به 
ولسوالی  مربوطات  در  متباقی  و  میدان شهر  مربوطات 

سیدآباد، عمدتا در روستای »ساالر« رخ داده است.
واقعه ی   97 از  که  می افزاید  نوری همچنان  آقای 
قطع لین برق، عامل 9 مورد آن ساکنان محل بوده اند 
میان  درگیری های  جریان  در  آن  واقعات  متباقی  و 
نیروهای دولتی و مخالفان مسلح دولت و یا هم عمدا 

توسط این مخالفان دولت رخ داده است.
مجموع  در  که  می گوید  اما  توحیدی  صدیق اهلل 

تاریکی شب و عمدتا در مناطق  از  با استفاده  بیش تر 
ناامن و تحت تسلط طالبان دست به این اقدام در مسیر 

کابل – غزنی می زنند.«
قطع  مردمی  عامل  به  اشاره  با  نیز  نوری  عارف 
برای  محل  ساکنان  که  می گوید  غزنی  برق  لین های 
مورد  یک  »در  می کند:  را  کار  این  لین ها،  این  فروش 
حدود 600 متر لین برق از سوی مردم به سرقت برده 
شده بود که به خاطر قیمت این لین ها، آنان دست به 
این اقدام می زنند. چون قیمت هر لین ۲0 تا 30 دالر 
در  سیدآباد  ولسوالی  ساکنان  او،  گفته ی  به  می باشد.« 
چندین مورد حین فروش لین های برق در شهر غزنی 
و سرقت این لین ها در این ولسوالی بازداشت توسط 

پولیس و نیروهای ارتش بازداشت شده  بوده اند.
علت های  دیگر  از  برشنا  طور، سخن گوی  همین 

عملیات شان از میزان باالی دقت برای آسیب نرسیدن به 
غیرنظامیان کار می گیرند.

مورد   39 میان  در  که  است  داده  گزارش  یوناما 
شامل  نیز  زن  یک  و  کودک   14 ملکی،  افراد  تلفات 
بوده اند. منابع از شورای والیتی والیت فراه نیز گزارش 
اعضای  از  شماری  می کنند.  تأیید  به نحوی  را  یوناما 
این شورا به اطالعات روز گفته اند که عملیات هوایی 
بین  در  آنان  که  است  شده  انجام  کارخانه هایی  بر 
خانه های مسکونی قرار داشته اند. شماری هم گفته اند 
که مردم ملکی بنابر عوامل اقتصادی، مهارت در کار و 
شریک بودن در معامله در آن کارخانه به عنوان کارمند 
و  ملکی  افراد  بیش تر  این رو  از  می شوند،  استخدام 
کارمندانی که در آن کارخانه ها مصروف کار بوده اند، 

کشته شده اند. 

یوناما را رد کرده است. سخن گوی این نیروها با نشر 
اعالمیه ای گفته است که روش های بررسی و یافته های 
یوناما در مورد تلفات غیرنظامیان باعث »نگرانی عمیق« 

آنان شده است. 
اما گروه طالبان از نشر گزارش یوناما استقبال کرده 

در حدود 30 رویداد قطع لین در جریان سال جاری 
خورشیدی صورت گرفته است که از چندین نقطه لین 

برق قطع شده است.
که  می گوید  برشنا  سخن گوی  اما،  حال  این  با 
ولسوالی  به  شرکت  این  بلند  ولتاژ  تخنیکی  کارمندان 
روی  را  کارشان  به زودی  و  شده اند  اعزام  سیدآباد 

وصل کردن لین برق غزنی آغاز خواهند کرد.
ازبکستان  کیلوولتی   ۲۲0 وارداتی  برق  لین 
 1396 سال  جدی  ماه  در  پیش  سال  یک ونیم  حدود 
خورشیدی از طریق والیت ناامن میدان وردگ به غزنی 
رسید. هم اکنون از مجموع برق وارداتی ازبکستان، 30 
میگاوات برق، به شهر غزنی می رسد که از آن جمله 
به گفته ی عارف نوری، فقط 10 میگاوات آن در حدود 

10 هزار منزل مسکونی و تجاری به مصرف می رسد.
چرالینبرقغزنیتخریبمیشود؟

برق  لین  که  می گوید  برشنا  شرکت  سخن گوی 
۲۲0 کیلوولت از بکستان در مسیر کابل – غزنی توسط 
جنگ جویان وابسته به گروه طالبان و شماری از افراد 
که  می کنند  تأکید  توحیدی  آقای  می شود.  قطع  محل 
این افراد لین برق این مسیر را به خاطر »خواسته های 

نامشروع«شان قطع می کنند.
اجرایی شرکت  رییس  غالب،  امان اهلل  آن  از  پیش 
که  بود  گفته  نیز  روز  اطالعات  روزنامه  به  برشنا 
قیمت  از  سوء  استفاده ی  به خاطر  طالبان  جنگ جویان 
برق، خواستار توزیع آن در مناطق تحت تسلط شان در 
مسیر لین های برق می باشد. آقای غالب افزوده بود که 

فراه  والیتی  شورای  عضو  صالحی،  عبدالصمد 
امریکایی  نیروهای  هوایی  عملیات های  در  می گوید 
شده اند.  کشته  کارخانه ها  این  کارمندان  بیش تر 
می شوند،  استخدام  ملکی  مردم  میان  از  که  کارمندانی 
امریکایی  نیروهای  رسانه ها،  ملل،  سازمان  »اکنون 
افراد  این  که  کنند  قضاوت  کشور  امنیتی  مسئوالن  و 

ملکی اند یا نظامی؟«
بیش تر  ملکی  افراد  صالحی،  آقای  گفته ی  به 
استخدام  کارخانه ها  این  در  اقتصادی  عامل های  بنابر 
در  است  ممکن  نیز  آنان  از  کمی  تعداد  به  می شوند. 
باشند.  نیز  معامله خرید و فروش مواد مخدر شریک 
بسته بندی  و  تولید  کارخانه های  این که  از  می گوید  او 
مواد مخدر در بین خانه های مسکونی است، سایر افراد 
آسیب  »کم وبیش«  نیز  کودکان  و  زنان  به شمول  ملکی 
ملکی  افراد  تلفات  صالحی،  آقای  گفته ی  به  دیده اند. 
بیرون از کارخانه ها تعلق به این دارد که نیروی هوایی 

تا چه اندازه در تثبیت ساحه دقیق عمل می کنند. 
در گزارش یوناما چارچوب حقوقی اهداف نظامی 
گزارش  این  در  است.  شده  بررسی  نیز  غیرنظامی  و 
سیاست  براساس  که  می داند  یوناما  که  است  آمده 
ایاالت متحده امریکا، اهداف اقتصادی که به تالش های 
می کنند،  کمک  منازعه  در  درگیر  طرف  یک  جنگی 
اهداف نظامی قانونی شمار می شود. اما این نهاد در این 
گزارش با همکاری دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد 
به این نتیجه رسیده است که ممکن است مراکز تولید 
»قانونا هدف  بسته بندی مواد مخدر و کارمندان آن  و 

حمالت قرار نگیرند و باید از آن ها محافظت شود.«
قوانین  براساس  که  است  گفته  ادامه  در  یوناما 
بین المللی بشردوستانه به شمول قانون عرف بین الملل، 

آن  پایه های  تخریب شدن  و  برق  لین های  قطع شدن 
جغتوی  و  سیدآباد  ولسوالی های  در  جنگ  شدت  را 
میدان وردگ می داند. به گفته ی او، دو طرف جنگ در 
این مسیر توجهی به حفظ »خدمات عامه« در جریان 
جنگ شان ندارند. با این حال اما، وحیداهلل توحیدی از 
نهادهای کشفی و عدلی و قضایی می خواهند که این 
افراد را در صورت امکان شناسایی و به پنجه ی قانون 

بسپارند.
از سویی هم، یک منبع در والیت میدان می گوید 
جنگ جویان  سوء  استفاده ی  و  فعالیت  بر  عالوه  که 
از  شماری  در  محل،  افراد  و  طالبان  به شمول  مسلح 
و  امالکی  مشکالت  غزنی   – کابل  مسیر  در  مناطق 
حقوقی نیز وجود دارد. به گفته ی این منبع، در شماری 
از این مناطق، مردم محل به دلیل عدم پرداخت قیمت 

است. در اعالمیه  ای که از سوی کمیسیون جلوگیری از 
آمده  نشر شده،  میزان  در 18  این گروه  ملکی  تلفات 
است که از سال ۲001 به این سو از این نوع حادثه هایی 
از  بار«  افراد ملکی تلف می شوند، »هزاران  آن  که در 
است.  داده  متحدان شان رخ  و  امریکایی  نیروی  سوی 
در این اعالمیه ی همچنان آمده است که این موضوع 

مستلزم توجه بیش تر و به موقع است. 
آیاقربانیانافرادملکیهستند؟

از  امریکایی  نیروهای  و  داخله  امور  وزارت 
داده اند.  اطمینان  ملکی  افراد  به  آسیب نرسیدن 
سخن گوی وزارت امور داخله گفت که تمام کسانی که 
کشته شده اند، افراد و کارمندان گروه طالبان بوده اند که 
در آن کارخانه ها کار می کرده اند. سخن گوی نیروهای 
امریکایی نیز با رد گزارش یوناما گفته است که آنان در 

برشنا به دلیل نگرانی از استفاده ی سوء قیمت برق که 
طالبان علیه دولت از آن استفاده کنند، برق را در این 

ساحات تا کنون توزیع نکرده است.
این  تأیید  با  شرکت  این  سخن گوی  همچنان 
گفته ها می گوید که شماری از باشندگان مسیر لین برق 
غزنی در والیت میدان وردک نیز خواسته های مشابهی 
را مطرح می کند. صدیق اهلل توحیدی خواسته های این 
افراد را نامشروع خوانده، می افزاید که افراد این محالت 
نیز به دلیل قبول نشدن خواسته های شان از سوی شرکت 
برشنا دست به قطع کردن لین برق می زنند: »این افراد 

لیاقت الیق

تلفات حمله به کارخانه های مواد مخدر 
طالبان؛ غیرنظامیـان یـا طالبـان؟

به دلیل »جنگ و طمع« لین برق غزنی 
امسـال 97 بـار قطع شده است

رییس  غالب،  امان الله  آن  از  پیش 
روزنامه  به  برشنا  شرکت  اجرایی 
که  بود  گفته  نیز  روز  اطالعات 
جنگ جویان طالبان به خاطر استفاده ی 
سوء از قیمت برق، خواستار توزیع آن 
در مناطق تحت تسلط شان در مسیر 
غالب  آقای  می باشد.  برق  لین های 
افزوده بود که برشنا به دلیل نگرانی از 
استفاده ی سوء قیمت برق که طالبان 
علیه دولت از آن استفاده کنند، برق را 
در این ساحات تا کنون توزیع نکرده 

است.

در اعالمیه ی وزارت امور داخله که در 
ثور سال جاری خورشیدی  تاریخ 16 
در این مورد نشر شده، نیز آمده است 
میلیون  یک  روزانه  طالبان  گروه  که 
دالر از این کارخانه ها عاید داشته اند. 
همچنان در این اعالمیه آمده است 
هزارها  عملیات  این  نتیجه ی  در  که 
کیلوگرام مواد مخدر از نوع کریستال 
و امفیتامین از بین برده شده است. 
نصرت رحیمی گفت که طالبان روزانه 
یک هزار و 200 تابلیت »k« را در این 
کارخانه ها تولید و به گونه ی قاچاق در 

بازار به فروش می رساندند. 

به گفته  ی آقای رحیمی، این حمله  ها بر 68 کارخانه تولید و بسته بندی مواد مخدر انجام 
شده است که بخش اعظم عایدات گروه طالبان از آن تأمین می شده است. او گفت که 
در این کارخانه ها صدها تن از افراد گروه طالبان مصروف کار تولید مواد مخدر بوده اند. 
وزارت امور داخله آمار داده است که در نتیجه ی این حمله ها تمام 68 کارخانه تخریب و 

150 تن از اعضای گروه طالبان کشته شده و به تعداد 40 تن آنان زخمی شده اند. 
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مریم برمك – استاد دانشگاه کابل 

زن علیه زن

در جامعـه ی مردسـاالر افغانسـتان، به دلیـل 
موقعیـت و جایـگاه اقتصـادی و اجتماعـي مـرد، 
هـم مـرد و هـم زن بـه مرد احتـرام بیش تـر قایل 
اسـت. مـادر به فرزند پسـر اهمیت زیـاد مي دهد، 
چـون از جامعـه یـاد گرفتـه و یـا بهتـر بگویـم 
سرشـت جامعـه در افغانسـتان همین اسـت. مادر 
در ایـن مـورد مثـال خوبي اسـت؛ زیـرا عاطفه ی 
مـادري قوي تریـن عاطفه اي سـت که باید پسـر و 
یـا دختربـودن فرزنـد نـزد آن کم رنـگ و بي معنا 
باشـد ، ولـي خواسـته یـا نخواسـته حتـا مـادر به 
فرزنـد پسـر اهمیـت زیـاد قایـل اسـت و احترام 
فرزنـد پسـر را بیش تـر از دختـر دارد. مسـأله ی 
این جـا  و  جداسـت  موضـوع  دوست داشـتن، 
روي سـخن بـا موضوع احتـرام و اهمیـت فرزند 
اسـت. به طـور مثـال اگـر قـرار باشـد مـادري به 
فرزنـدان غـذا آمـاده کنـد، بدیهي اسـت کـه اول 
بـراي فرزند پسـر خود غـذا آماده مي کنـد بعد به 
دختـر؛ چه رسـد بـه این که دختـران نقش همکار 
و دسـتیار مـادر را در خدمت رسـاني بـه مـردان 
خانـواده نیـز دارنـد. در نهـاد خانواده اگـر مردي 
بـا همسـر خـود در کار خانـه همـکاري کنـد، از 
طـرف زن هاي دیگـر خانـواده عکس العمل منفي 

بیش تـر اسـت تا مـردان و مـوارد دیگـر... .
نـه تنها در نهاد خانواده، بلکـه در اجتماع نیز 
این مسـأله مشـهود اسـت. مثـال یـک زن ترجیح 
می دهـد کـه در پسـت هاي باالتـر ادارات، مـرد 
باشـد تـا یـک زن. البتـه در ایـن مـورد بـه دالیل 
متعـددي اسـتثنا وجـود دارد ولـي در ُکل حتـا در 

ادارات، زنـان مردپذیرتـر و زن سـتیزترند.
تمامـي این موضوعـات از موقـف اجتماعي 
مردسـاالر  جامعـه  چـون  مي گیـرد،  منشـأ  مـرد 
اسـت و بـه مـرد اهمیـت بیش تـر قایـل اسـت، 
مـردان و زنـان همین طـور تربیـت شـده اند که به 

مـرد احتـرام بیش تـر قایـل باشـند.
و  نشـریه ها  رسـانه ها،  در  کـه  امـروز 
شـبکه های اجتماعـی داد از حقـوق زن و آزادي 
زنـان و منـع خشـونت علیه زنان زده مي شـود، نه 
تنهـا هیـچ دردي را دوا نکرده، بلکه بـه آن افزوده 
اسـت. بـا وجـود این کـه قوانینـي مبنـي بـر منـع 
خشـونت علیـه زنـان وضـع شـده و آزادي هایي 

بـراي زنـان داده شـده، چرا هنوز هیچ مشـکلي را 
حـل و دردي را دوا نکـرده اسـت؟

مشـکل اصلي این جاسـت که زنـان جامعه ی 
ارزش  و  نرسـیده اند  بـه خودآگاهـي  هنـوز  مـا 
درک  انسـان  یـک  به عنـوان  را  خـود  مقـام  و 
نکرده اند. گاهي دسـت به دامن شـعار »مسـاوات 
مـرد و زن« مي برنـد و گاهـي فکـر مي کنند همین 
کـه اجـازه ی کار در بیـرون از منـزل را دارنـد، به 
آزادي شـان رسـیده اند. کسـي که مفهـوم آزادي را 
نفهمـد و از حقـوق خـود آگاهـي کامـل نداشـته 
در  انسـان  منحیـث  را  خـود  جایـگاه  و  باشـد 
هسـتي، در جامعه و در نظـام خانواده درک نکند، 
بي مفهـوم  او  بـراي  رعایـت حقوقـش  و  آزادي 
اسـت. به طـور مثـال یک بـار زن به خاطـر این کـه 
حقـوق مسـاوي بـا مـرد دارد و مرد چـون بیرون 
از منـزل کار مي کنـد، زن هـم مي توانـد کار کنـد، 
یـک تعداد زیـادي از زنـان توانسـتند هنجارهاي 
خانـواده را شکسـته و در ادارات دولتي و خالصه 
بیـرون از منـزل کار کننـد؛ امـا امـروزه مي بینیـم 
کـه ایـن موضـوع نـه تنهـا بـه آزادي نینجامیـد، 

بلکـه زن را اسـیرتر از قبـل 
سـاخت؛ زیـرا وقتـي بیـرون 
نمي-کـرد،  کار  منـزل  از 
فقـط وظیفـه اش کار خانـه و 
نگهـداري و تربیـت فرزندان 
بـر  دیگـر  امـروز  امـا  بـود، 
این مسـئولیت ها، مسـئولیت 
کار در بیـرون از منـزل نیـز 
افـزوده شـد؛ پـس زنـي کـه 
همزمـان چندیـن مسـئولیت 
را بـه دوش مي کشـد، چطور 
از عهـده ی ایـن همـه برایـد، 
محیـط  در  کـه  به خصـوص 
کار نیـز بـا انـواع مشـکالت 

اسـت. مواجه 
مشـکالت  ایـن  تمامـي 
ناشـي از این اسـت کـه زنان 
افغانسـتان آگاهـي کامـل بـه 
ارزش هاي شـان  و  حقـوق 
از  آنـان  برداشـت  و  ندارنـد 

بسـیار سـطحي و ظاهربینانـه اسـت. آزادي 
آزادي در ایـن نیسـت که ما بتوانیـم بیرون از 
منـزل کار کنیم و یا هر طور لباسـي که خواسـتیم 
بپوشـیم، بلکـه آزادي در ایـن اسـت کـه بـه تمام 
حقـوق انسـاني مـا بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و 
ظرافت هـا و تفاوت هـاي مـا بـا مـردان در نظـر 
گرفتـه شـده و مراعـات شـود. مـا حـق داریـم 
بیـرون از منـزل کار کنیـم. این کار نه تنها به رشـد 
فـردي خـود ما کمـک مي کنـد، بلکه بـا ایفاکردن 
نقـش همـکار در اقتصاد خانـواده یک مقـدار بار 
از دوش مـردان خانـواده نیـز کم مي شـود؛ اما در 
مقابـل مرد نیز باید مسـئولیت پذیرفته، بخشـی از 
مسـئولیت های کار خانـه و پـرورش فرزنـد را از 
دوش زن بـردارد؛ نـه بـا منت و بارکردن احسـان، 
بلکـه همان طور کـه زن، کار در بیـرون از منزل را 
بـه دوش مي-گیـرد، مـرد نیـز با جبین گشـاده و 
بـدون این کـه فکـر کند احسـاني کرده اسـت، در 

امـور منـزل و فرزنـدداري با زن همـکاري کند.
در مسـأله ی لبـاس نیـز قضیـه همین اسـت. 
اگـر مـا فکـر کنیـم کـه دیگـر حجـاب نکنیـم، 
آزادیـم، ایـن یـک اشـتباه مطلـق اسـت. لبـاس 
بـه طـرز دیـد هرکـس بسـتگي دارد، کسـي کـه 
حجـاب را محرومیـت مي دانـد، حجـاب برایش 
از دسـت دادن آزادي اسـت و کسـي کـه  عیـن 
را مصئونیـت مي دانـد، حجاب نکـردن  حجـاب 
برایـش عین از دسـت رفتن آزادي اسـت. البته در 
این جـا جـدا از مسـایل شـرعي حـرف مي زنیم و 
روي سـخن مـا مطلـق با زن اسـت کـه از آزادي 

چـه تعبیـري در ذهـن دارد.
مي خواهنـد  زنـان  اگـر  این کـه  کالم  جـاِن 
بـه آزادي برسـند، بایـد اول بـه آگاهـي برسـند و 
بداننـد کـه آزادي یعني چـه؟ در کـدام بخش ها؟ 
و بـه چـه شـکل؟ در غیـر آن تحمیـل هرگونـه 
آزادي، اسـارت اسـت. ایـن مـا هسـتیم کـه بـا 
عـدم درک دقیـِق موقـف و 
اجتمـاع  در  خـود  جایـگاه 
و  توانایي هـا  از  ناآگاهـي  و 
زنجیرهـاي  خـود،  حقـوق 
جدیـدي را به نـام آزادي بـر 
دسـت و پـا مي زنیـم. اگـر به 
تاریـخ جهـان و کشـورهاي 
بـه  زنان شـان دسـت کم  کـه 
رسـیده اند،  نسـبي  آزادي 
نـگاه کنیـم، درخواهیم یافت 
موقـف  بـه  اول  زنـان  کـه 
منحیـث  خـود  جایـگاه  و 
انسـان آگاهـي یافته انـد، بعد 
مبـارزه کرده انـد. ایـن را نیـز 
بایـد بدانیـم که مبـارزه بدون 
آگاهي و دیکته شـدن توسـط 
دیگـران، نتایج عکس خواهد 
داشـت ولـي مبـارزه اي که با 
آگاهـي کامل صـورت گیرد، 

مانـد. نخواهـد  بي نتیجـه 

تالش های  در  مالی  یا  اقتصادی  نظر  از  که  تسهیالتی 
می کند،  کمک  منازعات  در  درگیر  طرف  یک  جنگی 

اهداف غیرنظامی شمار می شود. 
والیتی  شورای  دیگر  عضو  نعیمی،  شاه محمود 
ملکی  افراد  عملیات  این  در  که  می گوید  فراه  والیت 
تلف شده اند، اما نه به اندازه ای آماری که یوناما ارائه 
می کند. هرچند او نیز به اطالعات روز گفت که افراد 
کار  کارخانه  آن  در  که  بوده اند  کارمندانی  کشته شده  
می کرده اند، اما از دیدگاه آقای نعیمی آنان غیرنظامیان 
محسوب نمی شوند. زیرا به گفته ی او آنان نیز »مسلح اند 

و اشخاص بی طرف نیستند.« 
یگانه  غیرنظامیان  تلفات  می گوید،  نعیمی  آقای 
بهانه و سپر دفاعی طالبان است. او گفت که موجودیت 
بین  در  مخدر  مواد  بسته بندی  و  تولید  کارخانه های 
این  امنیتی  و  دفاعی  برنامه های  از  مسکونی  خانه های 
گروه است تا بتوانند کاری را که بیش ترین عاید مالی 
را از آن دارند، ادامه دهند. به گفته ی آقای نعیمی بیش تر 
این خانه ها به نسبت خطری که متوجه آن است، تخلیه 
می شود: »تعداد کمی ممکن است در اطراف آن از افراد 

ملکی باشند و آسیب ببینند.«
نمایندگان  مجلس  عضو  شهیدزاده ،  همایون 
نشده اند.  کشته  ملکی  افراد  عملیات  این  در  می گوید 
در  خانه ها  فراه،  بکوای  ولسوالی  در  که  می افزاید  او 
فاصله های دور از هم قرار دارند. اگر کارخانه ها در بین 
خانه های مسکونی هم بوده باشد، به افراد ملکی آسیب 
نمی رسد. او می گوید کسانی که در آن کارخانه ها کار 
می کنند، نیز ملکی بوده نمی توانند، بلکه افرادی اند که 

اعتماد طالبان را کسب کرده و شامل آن گروهند. 
در اعالمیه ی وزارت امور داخله که در تاریخ 16 
ثور سال جاری خورشیدی در این مورد نشر شده، نیز 
آمده است که گروه طالبان روزانه یک میلیون دالر از 
این کارخانه ها عاید داشته اند. همچنان در این اعالمیه 
آمده است که در نتیجه ی این عملیات هزارها کیلوگرام 
برده  بین  از  امفیتامین  و  کریستال  نوع  از  مخدر  مواد 
روزانه  طالبان  که  گفت  رحیمی  نصرت  است.  شده 
یک هزار و ۲00 تابلیت »k« را در این کارخانه ها تولید 

و به گونه ی قاچاق در بازار به فروش می رساندند. 
غرب  در  ناامن  نسبتا  والیاتی  از  نیمروز  و  فراه 
کارخانه های  نیز  اکنون  می شود  گفته  که  است  کشور 
وجود  والیات  آن  در  مخدر  مواد  بسته بندی  و  تولید 
شهیدزاده  همایون  می دهند.  ادامه  کارشان  به  و  دارد 
به اطالعات روز می گوید که ولسوالی بکواه به شمول 
چندین ولسوالی دیگر کامال در تصرف طالبان است. 
تولید، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر و اسلحه 
آقای  گفته ی  به  می شود.  انجام  آزاد  به گونه ی  آن  در 
شهیدزاده، حمله های هوایی تنها راهی برای از بین بردن 

این کارخانه ها است.

لین  است،  آن نصب شده  در  برق  پایه های  که  زمینی 
برق را قطع می کنند. این منبع تأکید می کند که آنان با 
این اقدام فشار می آورند تا دولت افغانستان و شرکت 

برشنا بهای زمین های آنان را بپردازد.
مشکل  که  می گوید  اما  غزنی  والی  سخن گوی 
استمالک در والیت میدان وردگ از سوی شرکت برشنا 

حل شده است.
با این حال ویس تاسنگ، از ساکنان شهر غزنی در 
صفحه ی فیس بوک اش نوشته است که آنان در جریان 
یک هفته، از هفت روز صرفا، سه روز آن را برق دارند 
گزارش  پیوسته  »مسئوالن  آن  روزهای  متباقی  در  و 
میدان وردگ  در  برق  پایه های  و  لین  یا  که  می کند 
آن  ساخت  حال  در  مسئوالن  هم  یا  و  شده  تخریب 

می باشد«.

فراه  والیتی  شورای  عضو  صالحی،  عبدالصمد 
امریکایی  نیروهای  هوایی  عملیات های  در  می گوید 
شده اند.  کشته  کارخانه ها  این  کارمندان  بیش تر 
می شوند،  استخدام  ملکی  مردم  میان  از  که  کارمندانی 
امریکایی  نیروهای  رسانه ها،  ملل،  سازمان  »اکنون 
افراد  این  که  کنند  قضاوت  کشور  امنیتی  مسئوالن  و 

ملکی اند یا نظامی؟«
بیش تر  ملکی  افراد  صالحی،  آقای  گفته ی  به 
استخدام  کارخانه ها  این  در  اقتصادی  عامل های  بنابر 
در  است  ممکن  نیز  آنان  از  کمی  تعداد  به  می شوند. 
باشند.  نیز  معامله خرید و فروش مواد مخدر شریک 
بسته بندی  و  تولید  کارخانه های  این که  از  می گوید  او 
مواد مخدر در بین خانه های مسکونی است، سایر افراد 
آسیب  »کم وبیش«  نیز  کودکان  و  زنان  به شمول  ملکی 
ملکی  افراد  تلفات  صالحی،  آقای  گفته ی  به  دیده اند. 
بیرون از کارخانه ها تعلق به این دارد که نیروی هوایی 

تا چه اندازه در تثبیت ساحه دقیق عمل می کنند. 
در گزارش یوناما چارچوب حقوقی اهداف نظامی 
گزارش  این  در  است.  شده  بررسی  نیز  غیرنظامی  و 
سیاست  براساس  که  می داند  یوناما  که  است  آمده 
ایاالت متحده امریکا، اهداف اقتصادی که به تالش های 
می کنند،  کمک  منازعه  در  درگیر  طرف  یک  جنگی 
اهداف نظامی قانونی شمار می شود. اما این نهاد در این 
گزارش با همکاری دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد 
به این نتیجه رسیده است که ممکن است مراکز تولید 
»قانونا هدف  بسته بندی مواد مخدر و کارمندان آن  و 

حمالت قرار نگیرند و باید از آن ها محافظت شود.«
قوانین  براساس  که  است  گفته  ادامه  در  یوناما 
بین المللی بشردوستانه به شمول قانون عرف بین الملل، 

آن  پایه های  تخریب شدن  و  برق  لین های  قطع شدن 
جغتوی  و  سیدآباد  ولسوالی های  در  جنگ  شدت  را 
میدان وردگ می داند. به گفته ی او، دو طرف جنگ در 
این مسیر توجهی به حفظ »خدمات عامه« در جریان 
جنگ شان ندارند. با این حال اما، وحیداهلل توحیدی از 
نهادهای کشفی و عدلی و قضایی می خواهند که این 
افراد را در صورت امکان شناسایی و به پنجه ی قانون 

بسپارند.
از سویی هم، یک منبع در والیت میدان می گوید 
جنگ جویان  سوء  استفاده ی  و  فعالیت  بر  عالوه  که 
از  شماری  در  محل،  افراد  و  طالبان  به شمول  مسلح 
و  امالکی  مشکالت  غزنی   – کابل  مسیر  در  مناطق 
حقوقی نیز وجود دارد. به گفته ی این منبع، در شماری 
از این مناطق، مردم محل به دلیل عدم پرداخت قیمت 

در اعالمیه ی وزارت امور داخله که در 
ثور سال جاری خورشیدی  تاریخ 16 
در این مورد نشر شده، نیز آمده است 
میلیون  یک  روزانه  طالبان  گروه  که 
دالر از این کارخانه ها عاید داشته اند. 
همچنان در این اعالمیه آمده است 
هزارها  عملیات  این  نتیجه ی  در  که 
کیلوگرام مواد مخدر از نوع کریستال 
و امفیتامین از بین برده شده است. 
نصرت رحیمی گفت که طالبان روزانه 
یک هزار و 200 تابلیت »k« را در این 
کارخانه ها تولید و به گونه ی قاچاق در 

بازار به فروش می رساندند. 

و  شده  وضع  زنان  عليه  منع خشونت  بر  مبني  قوانيني  اين كه  وجود  با 
آزادي هایي براي زنان داده شده، چرا هنوز هيچ مشكلي را حل و دردي را دوا 

نكرده است؟
مشكل اصلي اين جاست كه زنان جامعه ی ما هنوز به خودآگاهي نرسيده اند و 
ارزش و مقام خود را به عنوان يك انسان درك نكرده اند. گاهي دست به دامن 
شعار »مساوات مرد و زن« مي برند و گاهي فكر مي كنند همين كه اجازه ی 
كار در بيرون از منزل را دارند، به آزادي شان رسيده اند. كسي كه مفهوم آزادي 
را نفهمد و از حقوق خود آگاهي كامل نداشته باشد و جايگاه خود را منحيث 
انسان در هستي، در جامعه و در نظام خانواده درك نكند، آزادي و رعايت 

حقوقش براي او بي مفهوم است.

نيز  لباس  مسأله ی  در 
قضيه همین است. اگر ما 
فكر كنيم كه ديگر حجاب 
يك  اين  آزاديم،  نكنيم، 
است.  مطلق  اشتباه 
لباس به طرز ديد هركس 
كه  كسي  دارد،  بستگي 
محروميت  را  حجاب 
برايش  حجاب  مي داند، 
عین از دست دادن آزادي 
است و كسي كه حجاب 
مي داند،  مصئونيت  را 
برايش  حجاب نكردن 
عين از دست رفتن آزادي 

است.



مردم تونس در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پای صندوق های رای رفته اند
اطالعات روز: مردم تونس برای انتخاب رییس جمهور 
اول  انتخابات شرکت کرده اند. در دور  تازه در دور دوم 

کسی اکثریت آرا را نگرفت.
به نقل از بی بی سی فارسی، در دور دوم، رقابت بین 
نبیل  و  محافظه کار،  و  حقوق  پیشین  استاد  سعید،  قیس 
قروی، یک مدیر رسانه ای است که چند روز پیش از زندان 
اتهامات فساد است.  انتظار حکمی برای  آزاد شد. او در 

آقای القروی این اتهامات را انکار کرده است.
او در دور اول نتوانست رای بدهد چون در زندان بود.

انتخابات ماه گذشته )سپتامبر( برگزار شد.  دور اول 
را پشت  نامزد  که ۲4  ماندند  نامزد  دو  تنها  در دور دوم 
تونس  در  سیاسی  لحاظ  به  چهره  دو  این  گذاشتند.  سر 
ناشناخته هستند. در دور اول، آقای سعید 18.4% و آقای 
میلیون واجد  این دور 7  قروی 15.6%. رای آوردند. در 
رای هستند. انتخابات تونس قرار نبود تا ماه نوامبر برگزار 
اما با درگذشت باجی قائد سبسی، رییس جمهوری  شود 
پیشین، انتخابات زودتر برگزار شد. آقای سبسی یکی از 
چهره های مهم تحوالت بعد از سال ۲011 در تونس بود 

که موفق شده بود در ائتالفی با اسالمگرایان، ضمن حفظ 
خشونت های  جدید،  سیاسی  نظام  سکوالر  ویژگی های 

سیاسی در کشورش را مهار کند.
نرخ  اقتصادی،  رکود  دچار  تونس  به  گزارش ها،  بنا 

بیکاری باال و خدمات عمومی ضعیف است.
در  که  می گوید  بی بی سی  خاورمیانه  بخش  سردبیر 
ارمغان  به  تونس  برای  را  دموکراسی  عربی،  بهار  حالیکه 
نداشته  که دستاورد چندانی  دارند  باور  بسیاری  اما  آورد 

است.

بهار عربی به مجموعه اعتراضاتی گفته می شود که از 
سال در ۲010 از تونس با خودسوزی سیدی بوزید یک 
دست فروش در خیابان آغاز شد و به سرعت جهان عرب، 

کشورهایی چون سوریه، لیبی، مصر و یمن را درنوردید.
از  تونس  ریاست جمهوری  انتخابات  سومین  این 
زمان سقوط زین العابدین بن علی در سال ۲011 است و 
به دلیل موفقیت تونس در گذار به دموکراسی، با حساسیت 
قابل توجهی توسط ناظران مسائل تونس، شمال آفریقا و 

دنیای عرب دنبال می شود.
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عمران خان در تهران: 
ما خواستار وقوع یک جنگ دیگر در منطقه نیستیم

اطالعات روز: عمران خان، نخست وزیر پاکستان پس 
از دیدار و مذاکره  با حسن روحانی، رییس جمهور ایران، در 
که  گفت  ایرانی اش  همتای  با  مشترک  مطبوعاتی  کنفرانس 
به هیچ  پاکستان  این است که  ایران  به  دلیل اصلی سفرش 

وجه خواستار وقوع یک جنگ دیگر در این منطقه نیست.
که  گفت  خان  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
کشورش در سال های گذشته تلفات زیادی در جنگ علیه 
و  است  جنگ  درگیر  همچنان  افغانستان  و  داده  تروریسم 

نمی خواهیم که جنگ دیگری در این منطقه آغاز شود.
وی تأکید کرد پاکستان با ابتکار خودش می خواهد بین 
گفت  و  شود  وارد  اختالفات  حل  برای  عربستان  و  ایران 
نقش  و  نیست  عربستان  و  ایران  بین  میانجی  پاکستان  که 

تسهیل کننده روابط دو کشور را می خواهد بازی کند.
آقای خان گفت که پاکستان خواستار صلح بین دو کشور 
ایران و عربستان است و در سفر روز سه شنبه اش به عربستان 

با مقامات آن کشور نیز گفت وگو خواهد کرد.
»عربستان سعودی یک دوست نزدیک ماست و ما یک 
نمی خواهیم. چنین  عربستان سعودی  و  ایران  بین  درگیری 

درگیری بر همه کشورهای منطقه تاثیر می گذارد«.
به  سفرش  به  اشاره  با  خان  عمران  دیگری  بخش  در 
امریکا  با دونالد ترمپ، رییس جمهور  نیویورک و دیدارش 
میانجی گری  خواستار  ترمپ  آقای  دیدار  آن  در  که  گفت 
پاکستان برای بازشدن راه گفت وگو با تهران شد و از حسن 
روحانی خواست تا در این زمینه نیز ایران گام هایی را بردارد.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران پیش از سخنان آقای 
خان در سخنانی گفت که ایران موضع اش در خصوص توافق 
هسته ای را به پاکستان منتقل کرده و راه هایی را که امریکا 

می تواند به این توافق برگردد، نیز تشریح کرده است.
را  ایران  علیه  متحده  ایاالت  تحریم های  آقای روحانی 

یک نوع تروریسم اقتصادی خواند.
روحانی گفت که »با توجه به حسن نیتی که عمران خان 
برای مسائل منطقه دارند، کمک خواهیم کرد تا صلح و ثبات 

به منطقه بازگردد«.
به گفته حسن روحانی، نخست وزیر پاکستان کلید حل و 

فصل مسایل منطقه را پایان یافتن جنگ یمن می داند.

آقای خان، نخست وزیر پاکستان، صبح امروز وارد تهران 
شده است. براساس گزارش ها این سفر نخست وزیر پاکستان 
با هدف تالش های این کشور برای »میانجی گری« بین ایران 

و عربستان سعودی خوانده شده است.
پاکستان  نخست وزیر  دفتر  از  نقل  به  خبرگزاری ها 
امنیت  و  »اشاعه صلح  این سفر  که هدف  کرده اند  گزارش 

در منطقه« است.
در  خان  آقای  از  ایران،  رییس جمهور  روحانی،  حسن 
کاخ سعد آباد استقبال کرد. در توییتی که خبرگزاری فارس 
منتشر کرده، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در 

فرودگاه به دیدار نخست وزیر پاکستان رفته بود.
رسانه های ایرانی دیروز گفتند که نخست وزیر پاکستان 
در مدت اقامت خود در ایران با آیت اهلل خامنه ای، رهبر ایران 

نیز دیدار خواهد کرد.
عمران خان را در این سفر شاه محمود قریشی، وزیر 
امور خارجه و سید ذوالفقار بخاری، دستیار ویژه نخست وزیر 
همراهی  کشور  از  خارج  پاکستانی های  امور  در  پاکستان 

می کنند.
خارجه  وزارت  سخن گوی  موسوی،  عباس  همزمان 
ایران روز گذشته در پاسخ به پرسشی درباره ی سفر عمران 
خان به ایران گفت که از میانجی گری پاکستان اطالعی ندارد. 
وزارت خارجه ایران گفته است که ایران در هر صورت، چه 
با میانجی و چه بی میانجی، آماده است با عربستان مذاکره 

کند.  
ماه  در  او  است.  ایران  به  خان  آقای  سفر  دومین  این 
آپریل سال جاری میالدی )اول ثور( پس از رسیدن به پست 

نخست وزیری این کشور به ایران سفر کرده بود.
هفته گذشته یکی از سخن گویان وزارت امور خارجه 
قرار  خان  آقای  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  پاکستان 
است بعد از ایران به عربستان سعودی برود. این مقام وزارت 
آن  یا جزئیات  و  احتمالی  این سفر  زمان  مورد  در  خارجه 

چیزی نگفت.
آقای خان ماه گذشته میالدی و در زمان برگزاری مجمع 
رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  با  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
امریکا و همچنین حسن روحانی، رییس جمهور ایران دیدار 
کرد. پیش از آن نیز نخست وزیر پاکستان در سفری به ریاض، 

با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دیدار کرده بود.
به نقل از آقای خان گزارش شده بود که آقای ترمپ 
از نخست وزیر پاکستان خواسته است تا به کاهش تنش بین 

ایران و عربستان سعودی کمک کند.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران نیز در یک نشست 
خبری در نیویورک گفت که به تماس با پاکستان، به عنوان 

میانجی حل اختالف با عربستان سعودی ادامه خواهد داد.
او در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره »پیام محمد 
بن سلمان« برای او پرسید، گفت عمران خان، نخست وزیر 
پاکستان، پس از مالقات با مقام های سعودی برخی از نکات 

مذاکرات با آنها را با آقای روحانی در میان گذاشته است.
پاکستان رابطه بسیار نزدیکی با ایران و عربستان دارد. 
حدود دو و نیم میلیون پاکستانی در عربستان سعودی زندگی 
می کنند. پاکستان همچنین مسئول دفتر حافظ منافع ایران در 

امریکا است.
تیره  اخیر  ایران و عربستان در طی سالهای  بین  رابطه 
بوده و رابطه دیپلماتیک دو کشور پس از حمله به سفارت 

عربستان در تهران در ابتدای سال ۲016 میالدی قطع شد.
تنش بین تهران وریاض نیز در چند ماه اخیر و بویژه 
پس از حمله به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان بشدت 
باال گرفته است. امریکا و دولتهای غربی به همراه عربستان 
می گویند که ایران پشت این حمالت بوده است. ایران این 

ادعا را رد می کند.
شورشیان حوثی در یمن مسولیت این حمله را برعهده 

گرفته اند.

جاپان تاکنون بوده است.
خبرنگار بی بی سی در جاپان گزارش کرده که دیواره های ساخته شده برای 
توکیو در حال حاضر  اطراف  ناگانو و  با سیالب رودخانه ها در شهر  مقابله 
مقاومت خود را از دست داده اند و امکان ورود سیالب به مناطق مسکونی 

وجود دارد.
به گفته مقامات جاپانی، بیش تر جان باختگان این طوفان به خاطر حضور 
مسکونی  مناطق  به  سیل  که  هنگامی  یا  و  داشته  زمین  رانش  که  مناطقی  در 

رسیده و آنان سوار خودرو بوده اند، کشته شده اند.
مجروح  نیز  زیادی  تعداد  و  شده اند  مفقود  نیز  نفر   15 لحظه  این  تا 

گردیده اند.
ماه گذشته نیز طوفان شدیدی جاپان را درنوردید که موجب آسیب دیدن 

حدود 30 هزار خانه شده بود.

اطالعات روز: جاپان برای کمک به سیل زدگان طوفان هاگیبیس، هزاران 
نیروی نظامی ارتش و یگان های امدادی را به مناطق آسیب دیده اعزام می کند.

تا کنون در اثر این طوفان که بزرگ ترین طوفان دهه های اخیر جاپان بوده 
است، دست کم 18 نفر کشته شده اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، طوفان سهمگین هاگیبیس باعث آب گرفتگی 
این  بادهای  است.  گذاشته  برجای  زیادی  و خرابی های  زمین شده  رانش  و 

طوفان با سرعت ۲55 کیلومتر در ساعت جاپان را در نوردیده است.
و  ارتش  نظامی  نیروی   ۲700 که  کرد  اعالم  جاپان  رسمی  مقام  یک 

یگان های امدادی به مناطق مختلف اعزام شده اند.
در ناگانو هلیکوپترهای امدادی، ساکنان را از بام های ساختمان های سیل 
زده نجات داده اند و در کاواگوئه در شمال توکیو نیز نیروهای امدادی از قایق 

برای کمک به ساکنان استفاده کرده اند.

رودخانه ها در 14 بخش مختلف طغیان کرده اند و به بخش های مسکونی 
وارد شده  است.

برق و آب حدود 400 هزار نفر قطع شده است و قطارها و پروازها به 
علت طوفان حرکت شان متوقف شده است.

طوفان باعث شد تا برخی مسابقات جام جهانی راگبی لغو شود با این حال 
مسابقه مهم بین جاپان و اسکاتلند قرار است امروز برگزار شود.

در حال حاضر طوفان هاگیبیس در حال حرکت به سمت شمال است و 
انتظار می رود که به سمت شمال اقیانوس آرام در اواخر یک شنبه برود.

این طوفان روز شنبه موجب رانش زمین در شبه جزیره ایزو در جنوب 
غربی توکیو شد.

در شهر هاکونه در نزدیکی کوه فیجی، بیش از یک متر باران در روزهای 
جمعه و شنبه باریده است و این بیش ترین میزان بارش در طی 48 ساعت در 

طوفان هاگیبیس؛ ارتش برای کمک به سیل زدگان جاپان اعزام شد

بحران اکوادور؛ در پایتخت مقررات محدودیت آمد ورفت اعالم شد
امنیتی  اختیارات  از  تا  کرد  اعالم 

بیش تری برخوردار شود.
معترضان  اصلی  خواسته ی 
است  سوخت  های  یارانه  بازگشت 
رود  می  انتظار  آن  حذف  با  که  چرا 
بهای بنزین و گازوئیل در اکوادور دو 

برابر شود.
هفته  چند  ظرف  در  معترضان 
گذشته در سراسر این کشور امریکای 
التین با آمدن به خیابان ها حمل و نقل 
را مختل کرده اند. پولیس برای متفرق 
و  اشک آور  گاز  به  معترضان  کردن 
خودروهای آب پاش متوسل شده اما 
تا به حال از مهار آنها ناکام مانده است.
یارانه  می گوید  اکوادور  دولت 
میلیارد  یک  حدود  ساالنه  سوخت 
دارد  الزم  هزینه  دالر  میلیون   300 و 

تشدید  پی  در  روز:  اطالعات 
تظاهرات ضد دولتی در اکوادور، لنین 
مورنو، رییس جمهوری این کشور در 
آن،  اطراف  نواحی  و  پایتخت  کیتو، 
مقررات محدودیت آمد و رفت اعالم 
برای  که  خواسته  ارتش  از  و  کرده 

برقراری نظم وارد عمل شود.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای 
مورنو طی یک نطق تلویزیونی به مردم 
اکوادور  را در سراسر  نظم  »ما  گفت: 
مجددا برقرار خواهیم کرد.« او از ستاد 
که  خواست  مسلح  نیروهای  مشترک 

تدابیر الزم را اتخاذ کند.
در پی چند هفته درگیری مخالفان 
و پولیس ضدشورش، بخش هایی از 
پایتخت دچار هرج و مرج شده است.

لنین مورنو در عین حال گفت که 

معترضان -که گروه های بومی آن را 
رهبری می کنند- برای گفت وگو اعالم 

آمادگی کرده اند.
ساعت  از  آمدورفت  محدودیت 
سه بعدازظهر شنبه )1۲ اکتبر( به اجرا 
اکوادور  ارتش  است.  شده  گذاشته 
سراسر  در  مرور  و  عبور  می گوید 
محدود  ساعت   ۲4 مدت  به  کشور 

خواهد شد.
روز شنبه، گروهی از معترضان به 
ساختمان یک شبکه تلویزیونی و دفتر 

یک روزنامه حمله کردند.
کناره  خواهان  مخالفان  برخی 
لنین مورنو هستند که در سال  گیری 
و  رسید  قدرت  به  میالدی   ۲017
با  مقابله  برای  پیش  هفته  یک  حدود 
اعتراضات دو ماه وضعیت فوق العاده 

این  نیست که  برایش مقدور  و دیگر 
یارانه را که سابقه 40 ساله دارد تامین 

کند.
 - سوخت  یارانه  حذف  برنامه 
که در دهه 1970 میالدی وضع شده 
است - با این هدف صورت گرفته که 
دولت اکوادور به اقتصاد رو به رکود 
کسری  میزان  از  و  کند  کمک  کشور 

بودجه و بدهی دولت بکاهد.
همچنین  مذکور  یارانه   کاهش 
بخشی از تعهد دولت اکوادور در برابر 
بین المللی  از صندوق  که  است  وامی 
پول دریافت کرده است. بنابر توافقی 
و  اکوادور  بین  گذشته  مارچ  ماه  که 
صندوق بین المللی پول امضا شد این 
کشور چهار میلیارد و ۲00 میلیون دالر 

وام گرفته است.



می گوید  آرجانتین  سرمربی  اسکالونی،  لیونل 
بی صبرانه مشتاق بازگشت مسی به ترکیب تیم ملی 
این کشور بوده و مسی از ماه آینده برای آرجانتین 

بازی خواهد کرد.
آرجانتین  ملی  تیم  سرمربی  اسکالونی،  لیونل 
می گوید لیونل مسی ستاره بزرگ این تیم که به دلیل 
محرومیت در حال حاضر قادر به همراهی تیم ملی 
کشورش نیست از ماه نوامبر یعنی ماه آینده میالدی 

به ترکیب بازخواهد گشت.
مسی بعد از آنکه در ماه آگوست و در جریان 
برگزاری رقابتهای کوپا آمه ریکا به دلیل انتقاد تند از 
کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی کانمبول و متهم 
کردنش به فساد به سه ماه محرومیت محکوم شده 
میدان  به  سلسته  آلبی  پیراهن  با  دیگر  کنون  تا  بود 

نرفته است. 
مسی در آن زمان بعد از آنکه در دیدار رده بندی 
بازی  زمین  از  شیلی  و  آرجانتین  بین  آمریکا  کوپا 
اخراج شد بعد از مسابقه برای گرفتن مدالهای خود 
نمی خواسته  که  داد  توضیح  بعدها  و  نشد  حاضر 
و  گرفته  فرا  را  کانمبول  که  باشد  فسادی  از  جزئی 
به رقابتی مثل کوپا آمه ریکا شده  باعث بی احترامی 

است.
حاال لیونل اسکالونی سرمربی آرجانتین درباره 
بازگشت دوباره مسی به تیم ملی این کشور گفت:" 
مسی به دلیل محرومیت در ترکیب ما حضور ندارد. 
ولی سرخیو آگوئرو به دلیل مشکلی که اخیرا داشته 
باشگاهش  با  صد  در  صد  صورت  به  نتوانسته  و 
تمرین کند به تیم ملی دعوت نشده. ولی هر دوی 
به  مسلما  آینده  ماه  از  آگوئرو  و هم  آنها هم مسی 

ترکیب آرجانتین برخواهند گشت".

بـازگشـت مسی 
به تیم ملی از ماه آینده

 MAIL/PD/NCB/W/286/98R شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه پرچاوه و پاک کاری کانال نوجوی واقع قریه دندغوری 
ولسوالی مرکز والیت بغالن اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( و 
یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره 
تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج 
شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ۱۴ عقرب 
۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و 

تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
بوده و جلسه  افغانی  پنج هزار  و  بیست  بانکی )۲۵،۰۰۰(  آفر بصورت تضمین خط  تضمین 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و 

تدارکات تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

تیاگو:
ما نیز مثل بارسلونا و آژاکس فسلفه داریم

مونیخ  بایرن  هافبک  تیاگو، 
نیز  آینده  در  کرد  امیدواری  ابراز 

در این تیم باقی بماند.
انتصاب  با  در سال ۲013 و 
به عنوان سرمربی  پپ گواردیوال 
تیاگو  بود که  بایرن مونیخ  جدید 
به عنوان یکی از اولین خریدهای 
وی راهی آلیانس آره نا شد. حاال 
تیاگو از زندگی خودش و خانواده 
اش در مونیخ ابراز رضایت کرده 
و مدعی شد احساس فوق العاده 
ای از بازی کردن در این باشگاه 

دارد.

می  "احساس  گفت:  تیاگو 
کنم بخشی از باشگاه بایرن مونیخ 
هستم من همیشه می گویم بایرن 
مانند خانه بزرگی است که همه با 
هم در زیر یک سقف زندگی می 
کنند، آینده قابل پیش بینی نیست 
تصمیم  این  باید  دو طرف  هر  و 

را بگیرند.
العاده  فوق  احساس  من  اما 
ای در بایرن مونیخ دارم، خانواده 
ام بسیار خوشحال هستند، کیفیت 
زندگی در مونیخ بسیار باال است، 
من  نمانم؟  تیم  این  در  چرا  پس 

برای پیروز شدن رقابت می کنم 
و به همین دلیل است که بازیکن 
همان  این  هستم.  مونیخ  بایرن 
احساسی است که وقتی من برای 
تیم محلی نیز در کودکی به میدان 
بازی  ارائه  البته  داشتم.  رفتم  می 
تر  کننده  سرگرم  است  خوب 
است، اما از نظر من نگاه ورزش 
بودن  بهتر  به  معطوف  همیشه 
یک  این  زیرا  است،  حریفان  از 

مسابقه است.
با  بزرگ  باشگاه  یک  بایرن 
است.  مهم  و  مرکزی  های  ایده 

به آژاکس نگاه کنید؛ آنها از زمان 
خاص  فرهنگ  کرویف  یوهان 
این  نیز  بارسلونا  خود را داشتند. 
فلسفه را با کرویف پذیرفت و هر 
دو باشگاه چندین دهه است که با 
بایرن  کنند.  می  زندگی  نگاه  این 
نماینده یک خانواده بزرگ و بی 
نظیر است، و ما حدود یک دهه 

فلسفه خودمان که مشابه بارسلونا 
و آژاکس است را داریم.

با  را  بازی  خواهیم  می  ما 
و  کنیم  دیکته  رقیب  به  را  توپ 
دنبال  به  ایده  این  طبق  باید  ما 
همچنین  بگردیم.  بازیکنان 
بخش  در  بازیکن  یافتن  پیگیری 

جوانان بسیار مهم است."

 MAIL/PD/NCB/W/214/98R شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
قریه  واقع  پشمکی  دهنشور  سولری  آبیاری  سیستم  پروژه  داوطلبی  پروسه  در  تا  می نماید 
پشمکی ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیس اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک 
)حافظه( و یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت 
اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 
تاریخ ۱۵ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات 
ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )۳۰۰،۰۰۰( سه صدهزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی 
بتاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه و تدارکات 

تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

راموس: 
از من بخواهند در المپیک هم بازی می کنم

ملی  تیم  اسطوره  راموس،  سرخیو 
مورد  در  مادرید،  رئال  باشگاه  و  اسپانیا 
شایعات حضورش در المپیک ۲0۲0 توکیو 

صحبت کرد.
های  رقابت  در  و  شب  شنبه  اسپانیا 
مقابل   1-1 نتیجه  با   ۲0۲0 یورو  مقدماتی 
تا قطعی شدن صعودش  نروژ متوقف شد 

به این رقابت ها به تعویق بیفتد.
در دیدار شنبه شب الروخا یک اتفاق 
این  و  داد  رخ  راموس  سرخیو  برای  ویژه 
ترکیب  در  گرفتن  قرار  با  ساله   33 مدافع 
اصلی اسپانیا با 168 بازی ملی از این حیث 

رکورد دار شد.

آمادگی این مدافع باشگاه رئال مادرید 
پیرامون  شایعاتی  که  است  شده  باعث 
حضور احتمالی او در المپیک توکیو شنیده 

شود.
در همین رابطه سرخیو راموس درباره 
رکورد شکنی خود در بازی با نروژ گفت:" 
رکوردهای فردی برای من در جایگاه دوم 
قرار دارند. من به این موضوع که صاحب 
اسپانیا  برای  ملی  بازی  بیشترین  رکورد 

هستم، افتخار می کنم."
شایعات  مورد  در  ادامه  در  راموس 
برای  گفت:"  نیز  المپیک  در  حضورش 
است  زود  کمی  المپیک،  درباره  صحبت 

که  کند  درخواست  من  از  کسی  اگر  اما 
رد  را  پیشنهادش  قطعا  بروم،  المپیک  به 
نخواهم کرد.  زمان زیادی تا آن موقع باقی 
مانده است اما به نظر من این موضوع می 

تواند ایده جذابی برای من باشد."
راموس در پایان پیرامون بازی با نروژ 
گفت:"  نیز  تیم  این  با  اسپانیا  تساوی  و 
افسوس که بازی با نتیجه مساوی به پایان 
بهتر  انتهایی  دقایق  در  ها  نروژی  رسید. 
بازی کردند و در نهایت گل تساوی را به 
ثمر رساندند. ما حاال غمگین هستیم چرا که 
دوست داشتیم همین شنبه شب صعود خود 

را به رقابت های یورو قطعی کنیم."

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.

روزنامه الرای قطر از برگزاری سوپر جام اسپانیا در این 
کشور خبر داد.

به نقل از الرای، در این چند سال اخیر معموال سوپر جام 
اسپانیا در قاره آسیا برگزار شده است. قرار بود که این بازی 
امسال هم به میزبانی عربستان برگزار شود اما روزنامه الرای 

جایگزین  کشور  این  است  قرار  امسال  که  کرد  تاکید  قطر 
عربستان شود.

الرای نوشت که سه کشور عربستان، قطر، چین و هند 
میان  این  اسپانیا هستند که در  میزبانی سوپر جام  خواستار 

شانس قطر بیشتر است.

های  رقابت  رئیس  که  کرد  تاکید  قطری  روزنامه  این 
و  عربستان  در  بشر  حقوق  نکردن  رعایت  خاطر  به  اللیگا 
هم چنین نخریدن حق پخش رقابت های اللیگا در این کشور 
دوست ندارد که این بار سوپر جام در کشور عربستان برگزار 

شود و به همین خاطر شانس میزبانی قطر بیشتر است.

قطر میزبان سوپر جام اسپانیا

دو شنبه  ۲۲ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۲۵ورزشی www.etilaatroz.com
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ما: »خسرتان با نماینده ی پارلمان چه نسبتی 
دارد؟«

نماینده ی  با  نسبتی  هیچ  من  »خسر  جوان: 
پارلمان ندارد«. 

ما: »خودتان چه نسبتی با نماینده ی پارلمان 
دارید«

جوان: »من نسبتی ندارم. اما برادر بزرگ ترم، 
نواسه ی دختری استاد  حشمت جان، خواستگارِ 

قیوم خان است«.
ما: »استاد قیوم خان کیست؟«

جوان: »استاد قیوم خان کاکای استاد نجیب اهلل 
کوهبندی است«.

ما: »استاد نجیب اهلل کوهبندی کیست؟«
پارلمان  نماینده ی  کوهبندی  »استاد  جوان: 
کاکایم شان  با  پدرم شان  گذشته  هفته ی  است. 
جان  برای حشمت  را  خان  قیوم  استاد  نواسه ی 

برادرم خواستگاری کردند«.
ما: »این درست. ولی متوجه نشدیم که شما 
چرا موترتان را در وسط این راه تنگ پارک کردید 

و با پولیس کل کل دارید«.
جوان: »واااااا. گوش کن. اگر فامیل دختر قبول 
کنند، حشمت جان برادرم داماد خلیل جان می شود 
نواسه ی  پرمیال جان  یعنی  خلیل جان  دختر  که 

استاد قیوم خان است«.
ما: »خوب؟«

جوان: »خوب گالب به جگرت. خوب، خلیل 
جان داماد استاد قیوم خان است دیگر. استاد قیوم 
نماینده ی  کوهبندی  نجیب اهلل  استاد  کاکای  خان 
پارلمان است. کاکا مجید که در چوکی پیش روی 
نشسته خسر من است. گفتم که من برادر حشمت 
جان هستم که خواستگار است نواسه ی دختری 
کاکاِی نماینده ی پارلمان را. موتروان، حامد جان، 

خسربره ی من است که می بینی سر جلو نشسته«.
نماینده ی  از  موتر  این  که  گفتیم  پولیس  به 

پارلمان نیست. پولیس گفت:
»می دانم. اگر موتر از خود نماینده ی پارلمان 
کوک  شانزده  شفاخانه  در  من  سر  حاال  می بود، 

خورده بود«.

می دانید که هیچ کس حق ندارد به نمایندگان 
پارلمان ما توهین کند. شاید بگویید اول باید توهین 
را تعریف کنیم تا بعد بدانیم چه کسی چگونه به 
نمایندگان ما توهین می کند. اما اگر اطالع داشته 
نمایندگان  همین  کار  هم  توهین  تعریف  باشید 
قوه ای  یعنی  پس؟  چه  یعنی  مقننه  قوه ی  است. 
که می نشیند )احتماال نصف شبی و در جلسه ی 
توهین  که  می کند  تعریف  قانونا  و  اضطراری( 
نیست.  دعوا  ماجرا  قسمت  این  سر  چیست. 

»شما نماینده ی پارلمان هستید؟«
مرد میانسال: »نه، من خسرش هستم«. 

ما: »خسرِ نماینده ی پارلمان؟«
چوکی  در  که  این  »نه، خسر  میانسال:  مرد 

پشت سر نشسته«. 
جوانی با لباس سیاه و عینک دودی در چوکی 

پشت سر موتر نشسته بود. از او پرسیدیم:
»این کاکا خسر شماست؟«

جوان: »بلی. خسرم هست«. 

سخیداد هاتف 

حقوِق خواستگارِ نواسه ی دختری کاکاِی نماینده ی پارلمان | طنز

و رفتیم که از نزدیک ببینیم ماجرا چیست. 
ما: »چه شده؟ موضوع چیست؟«

پولیس: »این موتر را در وسط سرک پارک 
کرده اند و راه را بند انداخته اند«.

ما: »موتر از کیست؟«
پولیس: »از این سگ های پارلمان است«. 

میانسالی در چوکی پیش روی نشسته  مرد 
مرد  از  بود.  راننده  خالی  و  بدخط  جوان  بود. 

میانسال پرسیدیم:

خواهش  یک  هم  عادی  مردم  ما  این،  وجود  با 
ملتمسانه از این برادران و خواهران نماینده داریم 
و آن خواهش این است که دایره ی حقوق خود 
مسلمان  امت  بقیه ی  تا  کنند  تنگ تر  ذره  را یک 
کشور نیز گاهی بتوانند در صورت نیاز به جراحی 
آپاندیس و غیره به شفاخانه مفاخانه برسند. چرا 
این را می گوییم؟ به خاطری که امروز، حوالی نماز 
را  پولیس موتر شیشه سیاهی  چاشت، دیدیم که 
توقف داده. هوس خبرنگارانه ی ما برانگیخته شد 

ما: »استاد نجیب الله کوهبندی 
کیست؟«
جوان: »استاد کوهبندی نماینده ی 
گذشته  هفته ی  است.  پارلمان 
پدرم شان با کاکایم شان نواسه ی 
استاد قیوم خان را برای حشمت 
جان برادرم خواستگاری کردند«.
متوجه  ولی  درست.  »این  ما: 
نشدیم که شما چرا موترتان را در 
وسط این راه تنگ پارک کردید و 
با پولیس کل کل دارید«.
اگر  کن.  گوش  »واااااا.  جوان: 
فامیل دختر قبول کنند، حشمت 
جان  خلیل  داماد  برادرم  جان 
جان  خلیل  دختر  که  می شود 
یعنی پرمیال جان نواسه ی استاد 
قیوم خان است«.


