
اشتباهجبرانناپذیر
بشر  حقوق  دیدبان  تازه  گزارش 
گزارش  این  براساس  است.  تکان دهنده 
افغانستان«  ملی  امنیت  خاص  »قطعات 
مرتکب  »سیا«  سازمان  حمایت  تحت 
این  گزارش  شده اند.  جنگی«  »جرایم 
نامیده  صحرایی  محکمه  را  وضعیت 
هر  سوی  از  غیرنظامیان  کشتن  است. 
این  اگر  است.  محکوم  باشد  که  کسی 
کار از سوی نیروهای دولتی و بین المللی 
از  محافظت  آن ها  وظیفه  که  باشد 
غیرنظامیان در برابر تروریزم و ناامنی ها 
است، یک خطای نابخشودنی است. این 
کار باید مورد بازپرس و تحقیقات جدی 
قرار گیرد. در گزارش دیدبان حقوق بشر 
موارد نگران کننده ی وجود دارد که نیاز به 
بررسی دارد. گزارش می گوید، قربانیان 
غیرنظامی حمالت شبانه و هوایی در دو 
افزایش  چشم گیری  به طور  اخیر  سال 
به  راحتی  به  نیروها  این  است.  یافته 
مردم در زندان های شان شلیک کرده  اند. 
هر کدام این موارد نقض حقوق بشری 

افراد است. 
غیرنظامیان  کشتن  این که  از  جدای 
از سوی نیروهای افغان قابل نکوهش و 
خالف مقررات جنگی است، پیامدهای 
این  از  یکی  دارد.  نیز  سنگینی  بسیار 

پیامدها...

به خدا من به درستی نمی دانم که ُجل زدن چیست؛ ولی 
از آن جا که معلم سپورت  ما همیشه به حنیف همصنفی مان 
می گفت »هله، حرکت کن، ُجل نزن!« و حنیف آدم کرختی 
به  را  خود  زنده ی  الش  یعنی  زدن  ُجل  می کنم  فکر  بود، 
سختی حرکت دادن و از این قبیل. با این معنا، صلحی که 
روز چند  هر  می زند.  ُجل  هم  بیاید  ما  به وطن  است  قرار 
متر از جای خود پیش می خزد و اگر روحیه اش خوب نبود 

همان چند متر را هم برمی گردد. 
بیاید، چیز خسته کن و  اصال هم صلح، حتا اگر بیخی 
چه  که  نمی داند  آدم  هست  صلح  وقتی  است.  مالل آوری 
هست. شما صبح از خانه بیرون می  آیید و به بازار می روید 
و تمام روز در بازار جنس های چینایی را زیر و رو می کنید 
خود  از  و  می روید  خانه  طرف  به  کوفته  و  خسته  شام  و 

می پرسید:
»این صلحی که می گویند آمده، در کجاست؟«

صلح  ولی  می شود.  دیده  که  است  این  جنگ  خوبی 
که  است  این  می آید.  چشم  به  کم تر  باشد،  بیش تر  هرچه 
آدم خیلی زود از دست صلح خسته می شود. ولی فعال برای 

صحبت از ضررهای صلح خیلی زود است...

نشیمن  اتاق  در  سیمینتوف«  »زابلون  و  است  شنبه 
اخبار  و  نشسته  افغانی  معمولی  تشک  روی  خود  کوچک 
درباره ی  صحبت  به  شروع  نطاق  وقتی  می کند.  تماشا  را 
سرش  سیمنتوف  می کند،  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 
می گوید.  غیرقابل فهم  لب جمله ای  زیر  و  می دهد  تکان  را 
می کند،  پذیرایی  مهمانانش  از  چای  با  معموال  سیمینتوف 
اما امروز نه. امروز »شبات« است. به این دلیل سیمینتوف، 
افغانستان  در  باقی مانده  یهودی  آخرین  می شود  گفته  که 
است، نباید از اجاق گاز قدیمی  خود استفاده کند. سیمنتوف 
غیریهودی،  یک  دیگری،  کس  را  تلویزیون  که  می گوید 
مخالف  احتماال  ارتودوکس  یهودیان  است.  کرده  روشن 
شبات  روز  در  نیست  قرار  یهودیان  هستند؛  رسمی  چنین 
تلویزیون تماشا کنند، اما زندگی سیمنتوف سراسر سرپیچی 

از سنت ها بوده است.
زندگی برای او پستی و بلندی های فراوانی داشته است: 
از زندان گرفته تا طردشدن و سال ها جنجال با دیگر یهودی 
چنان  که  جاروجنجالی  نیست(؛  زنده  اکنون  )که  افغانستان 

پرسروصدا بود که حتا طالبان، در دوران...

زمانی که جنبش طالبان، پنج سال پس از سقوط امارت 
برآوردند  سر  قندهار  و  پکتیا  حوزه  های  از  مجددا  اسالمی 
ائتالف  نظامی و سیاسی  برابر حضور  را در  و شورش  شان 
در  حمایت اش  تحت  حکومت  و  تروریزم  ضد  بین المللی 
که  کند  تصور  نمی توانست  کسی  تقریبا  کردند،  آغاز  کابل 
روزی، شورش این گروه، نصف خاک افغانستان را تصرف 
کند و جنگ با طالبان به بن بست نظامی برسد. اکنون، سیزده 
سال پس از آغاز شورش طالبان، همه ی طرف های مستقیم و 
غیرمستقیم درگیر با جنگ افغانستان به این نتیجه رسیده اند 
پایان  دادن  برای  و  ندارد  نظامی  راه حل  طالبان  با  جنگ  که 
سراغ  باید  متحده،  ایاالت  تاریخ  جنگ  طوالنی ترین  به 
حکومت  ناتو،  و  متحده  ایاالت  رفت.  سیاسی  راه حل های 
مستقیم  طرف های  به عنوان  پاکستان  و  طالبان  افغانستان، 
جنگ افغانستان و قدرت های منطقه و همسایگان افغانستان 
برای  که  شده اند  همسو  و  هماهنگ  یکدست  به صورت 
شکستن بن بست نظامی جنگ افغانستان، به دنبال دست یابی 
به یک توافق سیاسی باشند؛ توافقی که طالبان به موجب آن 

در ساختار سیاسی افغانستان ادغام شده و...

چرا صلح این قدر ُجل می زند | طنز آخرین یهودی افغانستان 
برای بازگشت طالبان آماده می شود

ضرورت مذاکرات بین االفغانی؛ تشتت 
سیاسی و دشواری های خلق انسجام

به  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
داده  هدایت  کشور  مالیه ی  وزارت  در  مسئوالن 
است که پس از این در قسمت جمع آوری مصرف 
داشته  هماهنگی  والیات  تمام  والیان  با  درآمدها 

باشند.
در اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری که دیروز 
که  است  آمده  شده،  منتشر  عقرب(   10 )جمعه، 
هیأت  با  دیداری  در  را  هدایت  این  غنی  آقای 

رهبری وزارت مالیه به آنان داده است...

غنی: 
وزارت مالیه در جمع آوری و 

مصرف عواید با والیان هماهنگی 
داشته باشد

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
در  عقرب(   10 )جمعه،  دیروز  پیش ازظهر  کشور 
رأس یک هیأت بلندرتبه ی دولتی به منظور اشتراک 
در »هجدهمین نشست سران حکومت های سازمان 
پایتخت  تاشکند،  عازم  شانگهای«  همکاری 

ازبکستان شد.
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  اجراییه  ریاست 

آقای عبداهلل ضمن اشتراک در...

عبداهلل برای شرکت 
در نشست سازمان همکاری 
شانگهای به ازبکستان رفت
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مورینیو: 
به تیمی نمی روم که به 
پنجم ششمی قانع باشد

از  که  هاست  ماه  مورینیو  ژوزه 
فوتبال به دور است و بسیاری منتظر 

بازگشت او به...

ژسوس: رقابت 
با آگوئرو باعث می شود 

مهاجم بهتری شوم
منچسترسیتی  برزیلی  مهاجم 
باعث  سرخیو  با  رقابت  می گوید 

پیشرفت او در این تیم...

قانون جدید 
کنترل انترنت 

در روسیه اجرایی شد
امروز  از  روسیه  در  روز:  اطالعات 
انترنت  کنترل  برای  جدیدی  قانون 

اجرایی می شود که...

خارجه  وزارت  روز:  اطالعات 
عمران  از  بخشی  کرد  اعالم  امریکا 

و ساخت وساز ایران را...

امریکا بخش 
ساخت  وساز مرتبط 
با سپاه را تحریم کرد
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1844 محل رای دهی 
در کدام والیت ها بازشماری می شود؟



اکنون چالش این جاست 
جمهوری  حوزه ی  در  که 
افغانستان،  اسالمی 
هماهنگی  و  انسجام 
سیاسی به حداقل آن در 
اخیر  سال  هجده  طول 
تشتت  این  و  رسیده 
این که  از  فارغ  وسیع، 
و  سیاسی  به لحاظ 
بین  مذاکرات  تاکتیکی، 
و  پیچیده  را  االفغانی 
به لحاظ  می کند،  دشوار 
ارزشی، می تواند به غلبه 
نافذشدن  دست کم  یا 
جنبش  مقتدرانه ی 
طالبان در مذاکرات صلح 

منجر شود.

نبود انسجام سیاسی به 
سقوط جمهوری اسالمی 
اسالمی  امارت  کام  به 
شدن  نافذ  دست کم  یا 
در  بر جمهوریت  طالبان 
صلح  توافق  و  مذاکرات 
بنابراین  می شود.  منجر 
سیاسی  جناح های 
جمهوری  به  متعلق 
باید  افغانستان  اسالمی 
مسئولیت خلق انسجام 
آستانه ی  در  سیاسی 
صلح  مجدد  مذاکرات 
عهده  به  را  افغانستان 

بگیرد.

صفحه ویـژه جـوانان

خبرهای داخلی شنبه  11 عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۸ شنبه  11 عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۸تحلیل

پکتیکا  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
از ثبت یک واقعه ی بیماری پولیو )فلج اطفال( در این 
این دومین  این مقام ها،  به گفته ی  والیت خبر داده اند. 
واقعه ی مثبت پولیو است که در جریان سال جاری در 

این والیت به ثبت رسیده است.
والیت  عامه  صحت  رییس  هاشمی،  عبدالهادی 
پکتیکا دیروز )جمعه، 10 عقرب( به روزنامه اطالعات 
روز گفت که در نتیجه ی این واقعه یک کودک 12 ماهه 
همیشه  برای  برمل  ولسوالی  وری«  »توره  روستای  در 
این  که  گفت  همچنان  هاشمی  آقای  است.  شده  فلج 
واقعه ی  گزارش  و  شده  فلج  اکتوبر  ششم  در  کودک 
رییس  است.  رسیده  ثبت  به  اکتوبر   28 تاریخ  در  آن 
صحت عامه پکتیکا در عین حال گفت که این کودک 
با وجودی که چهار بار واکسین پولیو را دریافت کرده 

بود، اما باز هم به این ویروس دچار شده است.

به گفته ی او، از مدت 10 ماه به این سو در ولسوالی 
برمل واکسین پولیو تطبیق نشده بود و به تازگی کمپین 
تطبیق این واکسین در این والیت آغاز شد که با آن هم 

تمامی کودکان به دلیل تهدیدات مخالفان مسلح دولت، 
واکسین دریافت نکرده اند.

مجموعی  رقم  پولیو،  مثبت  واقعه ی  این  ثبت  با 
در  میالدی  جاری  سال  در  پولیو  مثبت  واقعه های 
افغانستان به 20 واقعه رسیده است. از این جمله هشت 
واقعه ی آن در ارزگان، پنج واقعه ی دیگر در هلمند، سه 
واقعه در قندهار، دو واقعه در پکتیکا، یک واقعه در کنر 

و یک واقعه ی دیگر در ننگرهار به ثبت رسیده است.
پولیو  مثبت  سال گذشته رقم مجموعی واقعه های 

در افغانستان به 21 مورد رسیده بود.
در  کشور  سه  تنها  نیجریه  و  پاکستان  افغانستان، 
اندیمیک  کشورهای  به عنوان  هم  هنوز  تا  که  جهان اند 
پولیو شناخته می شوند. این بیماری قابل تداوی نیست، 
اما قابل پیش گیری است و کودکانی که به این بیماری 

مبتال می شوند، برای همیشه فلج می شوند.

ثبت بیستمین واقعه ی مثبت پولیو؛ یک کودک در پکتیکا برای همیشه فلج شد

غنی: 
وزارت مالیه در جمع آوری و مصرف عواید با والیان هماهنگی داشته باشد

کشور  مالیه ی  وزارت  در  مسئوالن  به  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
هدایت داده است که پس از این در قسمت جمع آوری مصرف درآمدها با والیان تمام 

والیات هماهنگی داشته باشند.
در اعالمیه ی ارگ ریاست جمهوری که دیروز )جمعه، 10 عقرب( منتشر شده، 
آمده است که آقای غنی این هدایت را در دیداری با هیأت رهبری وزارت مالیه به 

آنان داده است.
مالیه  وزارت  سرپرست  قیومی،  محمدهمایون  دیدار  این  در  اعالمیه،  از  نقل  به 
به  را  درآمد  جمع آوری  و  بودجه  مصرف  چگونگی  مورد  در  وزارت  این  گزارش 

رییس جمهور غنی ارایه کرده است.
آقای قیومی همچنان در مورد آمادگی های وزارت مالیه برای بودجه سازی سال 
آینده و برنامه ها به خاطر مصارف بودجه در دو ماه آینده که سال مالی 1398 خورشیدی 

به پایان می رسد، به آقای غنی گزارش داده است.
استماع  از  پس  غنی  »رییس جمهور  است:  گفته  ادامه  در  ریاست جمهوری  ارگ 
ابرار  مالیه  وزارت  کارکردهای  از  ]قیومی[،  متذکره  گزارش و صحبت های  شنیدن   /
رضایت کرد و به مسئولین آن وزارت هدایت داد تا در قسمت جمع آوری و مصرف 

عواید با والیان تمام والیات کشور هماهنگی الزم نمایند.«

خادم حسین کریمی

ضرورت مذاکرات بین االفغانی؛ 
تشتت سیاسی و دشواری های خلق انسجام

بی اعتمادی مردم به نیروهای امنیتی 
است. در حال حاضر اعتماد مردم 
بهبود  به  رو  امنیتی  نیروهای  به 
است. به باور بسیاری از شهروندان 
مردم  واقعی  پاسپانان  افغانستان، 
و  امنیتی  نیروهای  کشور،  و 
شایسته ی  همین رو  از  و  دفاعی اند 
که  هرباری  حمایت اند.  و  تقدیر 
یا  کوچک  خطای  امنیتی  نیروهای 
گام  یک  می شوند،  مرتکب  بزرگ 
به ویژه  می شود.  دورتر  مردم  از 
و  چشم  که  ملی  امنیت  نیروهای 
دیگر،  طرف  از  مردم اند.  گوش 
سود دوری مردم از دستگاه امنیتی 
طالبان  جیب  به  مستقیم  به صورت 
می رود. این گروه با متوسل شدن به 
ذهنی  نظر  از  از خطاها  این دست 
مردم را بر علیه دولت و نیروهای 
کاهش  با  می کند.  بدبین  امنیتی 
امنیتی،  نیروهای  به  همکاری مردم 
گروه طالبان ساده تر به فعالیت های 
متن  و  افغانستان  داخل  در  خود 
از  مهم تر  می پردازد.  مردم  زندگی 
طالبان  سربازگیری  زمینه ی  همه، 
و سایر گروه های تروریستی فراهم 
دست رفتن  از  این رو،  از  می شود. 
امنیتی  نیروهای  به  مردم  اعتماد 

جبران ناپذیر است. 
در  به سویی  متأسفانه وضعیت 
همچنان  مردم  که  است  حرکت 
قربانی درجه اول است. در گزارشی 
که چندی پیش از سوی کمیسیون 
حقوق بشر افغانستان به نشر رسید، 
در شش ماه گذشته بیش از 6 هزار 
زنان  به شمول  غیرنظامی   ۴00 و 
و  کشته  افغانستان  در  کودکان  و 
زخمی شده اند. در گزارش این نهاد 
افغانستان 6 ماه  آمده بود که مردم 
خونین را پشت سر گذرانده است. 
حقوق  کمیسیون  گزارش  براساس 
غیرنظامیان  تلفات  افغانستان،  بشر 
در 6 ماه گذشته و نسبت به زمان 
هشت   گذشته،  سال  در  آن  مشابه 
 6 در  است.  یافته  افزایش  درصد 
از  بیش  صلح  بحث  گذشته  ماه 
هر زمان دیگری داغ بود و مواضع 
هر  از  بیش  نیز  درگیر  طرف های 
جایی  تا  نزدیک تر؛  دیگری  زمانی 
 که در یک مرحله میان واشنگتن و 
طالبان توافق صلح نهایی و آماده ی 
کمیسیون  گزارش  در  بود.  امضا 
حقوق بشر افغانستان طالبان مسئول 
در  غیرنظامیان  تلفات  درصد   ۷۵

کشور معرفی شده است. 
به شمول  افغانستان  دولت 
را  موضوع  این  بین المللی  حامیان 
باید جدی بگیرد. چندی قبل رییس 
امنیت ملی به دلیل کشته شدن چهار 
از  ننگرهار  در  خانواده  یک  عضو 
سمت خود کنار رفت. بنابراین هر 
امریکا  حکومت  به شمول  آدرسی 
غیرنظامیان  کشتار  اشتباه  مرتکب 
واشنگتن  دهد.  پاسخ  باید  شده، 
فرماندهی  مسئولیت  مورد  در  باید 
درستی  دهد.  وضاحت  عملیات ها 
یا نادرستی اتهامات موجود باید با 
مستقالنه مشخص شود.  تحقیقات 
اگر اشتباهی صورت گرفته عامالن 
به  و  گیرد  قرار  پی گرد  مورد  آن 
قربانیان آن غرامت پرداخت شود. 

دیدبان حقوق بشر در گزارش 
خود از آمریکا و حکومت افغانستان 
گروه های  تمام  باید  که  خواسته 
شبه نظامی را که خارج از چارچوب 
هستند،  امنیتی  نیروهای  فرماندهی 
فوری منحل و خلع سالح کرده و 
تمام  درباره ی  مستقل  تحقیقات  با 
نقض  و  جنگی  جرایم  اتهامات 

حقوق بشر همکاری کنند.
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شرکت  روز:  اطالعات 
)برشنا(  افغانستان  برق رسانی 
اعالم کرده است که پایه ی برق 
از  در سالنگ جنوبی  منهدم شده 
سوی تیم ولتاژ بلند این شرکت 
و  کابل  برق  و  شده  بازسازی 
عادی  گونه  به  دیگر  والیت  ده 

وصل شده است.
شرکت  این  اعالمیه ی  در 
عقرب(   10 )جمعه،  دیروز  که 
تیم  که  است  آمده  شده،  منتشر 
ولتاژ بلند و کارکنان فنی شرکت 
پایه ی برق  ترمیم  برشنا در کنار 

سرکت  دو  جنوبی،  سالنگ  در 
لین برق وارداتی 220 کیلوولت 
فعال  نیز  را  چمتله   – پلخمری 

کرده است.
از  حالی  در  برشنا  شرکت 
ده  و  کابل  برق  دوباره ی  وصل 
والیت دیگر خبر داده است که 
گروه طالبان در کمتر از سه ماه 
وارداتی  برق  لین  بار  دو  اخیر 
کابل و والیات را در مربوطات 
قطع  پروان  و  بغالن  والیت های 

کرده است.
در آخرین مورد یک پایه ی 

کیلوولت   220 وارداتی  برق 
سوی  از  میزان   16 تاریخ  در 
ماین  توسط  ناشناس  افراد 
شده  داده  انفجار  جاسازی شده 
شده  تخریب  کامال  پایه  این  و 
بود. بعدا مشخص شد که انفجار 
این پایه ی برق کار جنگ جویان 

گروه طالبان بوده است.
زمان  آن  در  برشنا  شرکت 
برق  پایه ی  این  که  بود  گفته 
در  آجان«  »تنگی  ساحه ی  در 
فاصله ی 111 کیلومتری از کابل 
جنوبی  سالنگ  مربوطات  در 

جاسازی شده  ماین  توسط 
تخریب شده است.

کرده  تأکید  برشنا  شرکت 
پایه،  این  تخریب  با  که  بود 
برق کابل و »سایر والیت« قطع 
بلند  ولتاژ  کارمندان  است.  شده 
کار  زمان  آن  از  برشنا  شرکت 
و  تخریب شده  پایه ی  بازسازی 
کرده  آغاز  را  کابل  برق  وصل 
ابتدا  در  کارمندان  این  بودند. 
برق وراداتی را به گونه ی موقت 

وصل کرده بودند.
مشخص  برشنا  شرکت 

از سوی  پایه  این  که  بود  نکرده 
کدام فرد یا گروهی انفجار داده 
شده، اما دو روز پس از تخریب 
امنیت  پایه، ریاست عمومی  این 
یک  که  کرد  اعالم  کشور  ملی 
به  را  طالبان  نفری  چهار  گروه 
پایه های  تخریب  و  انفجار  اتهام 

برق بازداشت کرده است.
که  بود  گفته  ریاست  این 
این افراد در انفجار پایه های برق 
در سالنگ جنوبی دست داشتند. 
رد  را  ادعا  این  اما  طالبان  گروه 

کرده بود.

حکومت  سیاسی  اپوزیسیون  صف  نه تنها 
طوالنی و تقویت شد که رییس جمهور غنی، 
نزدیک ترین متحدان سیاسی و انتخاباتی اش را 
او نقش تعیین کنننده  که در به قدرت رساندن 
داشتند، از دست داد. احزاب جنبش اسالمی 
که  افغانستان  اسالمی  وحدت  و  افغانستان 
در  غنی  رییس جمهور  سیاسی  متحدین  از 
انتخابات 201۴ بودند، اکنون به سرسخت ترین 
مخالفین او تبدیل شده اند. محمدحنیف اتمر، 
و  غنی  رییس جمهور  اصلی  حامیان  از  یکی 
و  سال  چهار  از  پس  او،  ملی  امنیت  مشاور 
اندی همکاری سیاسی، از حکومت استعفا کرد 
و رهبری یکی از جدی ترین تیم های انتخاباتی 
داد. حامد  رقیب رییس جمهور غنی را شکل 
مخالفت  در  پیشین،  رییس جمهور  کرزی، 
برای  تالش  سرحد  تا  غنی  رییس جمهور  با 
 6 ریاست جمهوری  انتخابات  از  اعتبارزدایی 
برای حکومت  سیاسی  بدیل  ارایه ی  و  میزان 
افغانستان  صلح  پروسه ی  در  ملی  وحدت 
آن، حکومت  بر  عالوه  است.  تاخته  پیش  به 
وحدت ملی در داخل نیز با دو جبهه ی متقابل 
به  اجراییه  ریاست  است.  شده  جبهه بندی 
یک  همراهی  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  رهبری 
صف طویل و قدرت مند از حامیان سیاسی اش، 
اتوریته ی ارگ ریاست جمهوری را به چالش 
درون  در  سرسختانه  دودستگی  است.  گرفته 
حکومت وحدت ملی از یک سو و قرارگرفتن 
بخش وسیعی از جریان های سیاسی در برابر 
باعث  دیگر  سوی  از  ریاست جمهوری  ارگ 
دولت  مالکیت  و  محوریت  که  است  شده 
به صورت کل و  پروسه ی صلح  بر  افغانستان 
مذاکرات بین االفغانی به صورت خاص ساقط 
شود. میزان اختالف نظر و حتا خصومت میان 
ارگ ریاست جمهوری و مخالفین سیاسی آن 
سیاسی  صف بندی های  و  رسیده  حدی  به 
به گونه ای چیده شده است که دو طرف تصور 
می کنند غلبه و نفوذ سیاسی یکی از طرف ها، به 
معنای پایان حیات سیاسی یا دست کم انزوای 
سیاسی طوالنی مدت طرف دیگر خواهد بود؛ 
اتفاقی که می توان از آن به صف بندی و بازی 

مرگ و زندگی تعبیر کرد.
جدای از شکاف های  وسیع سیاسی میان 
آن  مخالفان سیاسی  و  ریاست جمهوری  ارگ 
که محور قرارگرفتن دولت در مذاکرات صلح 
در  است،  کرده  ساقط  کنون  تا  دست کم  را 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  حوزه ی  کلیت 
می زند.  موج  چنددستگی  و  اختالف نظر  نیز 
ارگ ریاست جمهوری به رهبری رییس جمهور 
غنی و متحدانش در یک صف قرار گرفته و 
ساز خود می زنند. حامد کرزی رییس جمهور 
پیشین، تیم سیاسی و برنامه ی سیاسی خودش 
داکتر  دارد.  افغانستان  صلح  خصوص  در  را 
عبداهلل عبداهلل نیز به همراه یک ائتالف سیاسی 

بی پیشینه به لحاظ تعداد و جایگاه سیاسی، در 
و  ناهماهنگی  این  با  دارد.  قرار  دیگری  خط 
مذاکرات  این که  از  فارغ  آشکار،  چنددستگی 
مذاکرات  مرحله ی  در  افغانستان  صلح 
مالکیت  و  محوریت  با  نمی تواند  بین االفغانی 
دولت شکل بگیرد، حتا نمایندگی یکدست و 
واحد از جمهوری اسالمی افغانستان و ارزش 
های سیاسی، اجتماعی و مدنی آن نیز ممکن 
تاکتیکی، مذاکرات  به لحاظ سیاسی و  نیست. 
مالکلیت  و  محوریت  با  باید  افغانستان  صلح 
و  مذاکره   زیرا  بگیرد؛  افغانستان شکل  دولت 
توافق صلح با ساختارهای سنتی و پوسیده ی 
قانونی  حزبی و بدون محوریت یک ساختار 
که مشروعیت اش را از قانون اساسی و اراده ی 
جمعی می گیرد، در گام اول ممکن و در گام 
از  اگر  دیگر،  سوی  از  نیست.  اجرایی  دوم 
کلیت  به عنوان  افغانستان  اسالمی  جمهوری 
مذاکرات  در  افغانستان  فعلی  سیاسی  نظام 
جامع  و  واحد  نمایندگی  طالبان  با  صلح 
همین  فعلی  وضعیت  با  که  نگیرد  صورت 
سناریو احتماال رخ خواهد داد، در آن صورت 
افغانستان، توافق سیاسی میان  مذاکرت صلح 
افغانستان و جنبش طالبان  جمهوری اسالمی 
امارت  نظامی  و  سیاسی  غلبه ی  بلکه  نیست، 

اسالمی بر جمهوریت است.
نبود انسجام سیاسی به سقوط جمهوری 
اسالمی به کام امارت اسالمی یا دست کم نافذ 
و  مذاکرات  در  جمهوریت  بر  طالبان  شدن 
توافق صلح منجر می شود. بنابراین جناح های 
سیاسی متعلق به جمهوری اسالمی افغانستان 
در  سیاسی  انسجام  خلق  مسئولیت  باید 
افغانستان  صلح  مجدد  مذاکرات  آستانه ی 

انسجام  این  خلق  اگرچه  بگیرد.  عهده  به  را 
توافق خوب سیاسی  به یک  برای دست یابی 
به  توجه  با  اما  است،  انکارناپذیر  طالبان  با 
وسیع شدن روزافزون شکاف ها میان جناح ها، 
سهل  چندان  هماهنگی  و  انسجام  این  خلق 

به نظر نمی رسد.
تقریبا همه ی جناح های سیاسی افغانستان، 
با برخورداری از سازوکار سنتی و عمدتا مبتنی 
بر چشم داشت به منافع سیاسی فردی، گروهی 
و قومی، فاقد چشم اندازها و برنامه های سیاسی 
غالب  است.  استراتژیک  و  درازمدت  مدون، 
این نیروها، یا مبنای ارزشی برای فعالیت های 
سیاسی خود ندارد و اگر دارند نیز گروهی و 
ارزش ها  بودن  گروهی  و  قومی  است.  قومی 
باعث  افغانستان  سیاسی  جناح های  اهداف  و 
می شود که در مواجهه با مسایل کشوری، دچار 
تعارض و تضاد منافع شوند و نتوانند اهداف 
تعریف  خود  میان  مشترکی  ارزش های  و 
کنند. هریک از جناح های سیاسی در مواجهه 
اهداف  و  نگاه  افغانستان،  صلح  پروسه ی  با 
مختلف و در مواردی متضاد با همدیگر دارند 
و این تعارض در اهداف زمینه ی شکل گیری 
یک انسجام و هماهنگی حتا حداقلی را سلب 
منافع،  تعارض  این  دیگر  پهلوی  در  می کند. 
سهیم بودن/ به  معطوف  سیاسی،  جناح های 

توافق صلح  از  پس  قدرت  ساختار  در  شدن 
سعی  سویی  از  که  آن جا  از  و  می کنند  نگاه 
می کنند این مشارکت در قدرت را به تنهایی 
یا  بیاورند  به دست  انحصاری  به صورت  و 
مشارکت سیاسی یک جناح در ساختار قدرت، 
دیگر  جناح/جناح های  از  مشارکت  سلب 
انسجام  بنابراین، خلق  تفسیر و معنا می شود، 
و هم سویی سیاسی میان شان اگر نه ناممکن که 

بسیار دشوار می شود.
و  ارزش ها  نبود  که  است  این  واقعیت 
اهداف استراتژیک و مشترک میان جناح های 
اسالمی  جمهوری  حوزه ی  به  متعلق  سیاسی 
انسجام  خلق نشدن  اصلی  مانع  افغانستان، 
سیاسی در برابر طالبان است. با توجه به سابقه ی 
احزاب  ساله ی  چهل  دست کم  و  طوالنی 
نداشتن  در  افغانستان  سیاسی  جناح های  و 
یک  از  کشورگستر  و  فراقومی  استراتژی های 
نبردهای  حتا  و  نظر  اختالف  تعارض،  و  سو 
همدیگر  با  رقابت  و  خصومت  در  مسلحانه 
از دیگر سو، خلق  شدن انسجام سیاسی میان 
جناح های سیاسی متعلق به حوزه ی جمهوری 
اسالمی افغانستان بسیار دشوار می نماید. با این 
بین االفغانی  مذاکرات  می رسد  به نظر  اوصاف 
بسیاری  جنجال برانگیز  و  پیچیده  خوان های 
خلق کند و به لحاظ سیاسی و تاکتیکی، دستیابی 
به یک توافق جامع سیاسی میان افغان ها بر سر 
نظام سیاسی آینده ی افغانستان، خود نزاع ها و 

پیچیدگی های بسیار داشته باشد.

پس  سال  پنج  طالبان،  جنبش  که  زمانی 
از سقوط امارت اسالمی مجددا از حوزه  های 
شورش  شان  و  برآوردند  سر  قندهار  و  پکتیا 
ائتالف  سیاسی  و  نظامی  حضور  برابر  در  را 
تحت  حکومت  و  تروریزم  ضد  بین المللی 
حمایت اش در کابل آغاز کردند، تقریبا کسی 
نمی توانست تصور کند که روزی، شورش این 
گروه، نصف خاک افغانستان را تصرف کند و 
جنگ با طالبان به بن بست نظامی برسد. اکنون، 
سیزده سال پس از آغاز شورش طالبان، همه ی 
طرف های مستقیم و غیرمستقیم درگیر با جنگ 
افغانستان به این نتیجه رسیده اند که جنگ با 
طالبان راه حل نظامی ندارد و برای پایان  دادن به 
طوالنی ترین جنگ تاریخ ایاالت متحده، باید 
سراغ راه حل های سیاسی رفت. ایاالت متحده 
و ناتو، حکومت افغانستان، طالبان و پاکستان 
افغانستان  جنگ  مستقیم  طرف های  به عنوان 
افغانستان  همسایگان  و  منطقه  قدرت های  و 
به صورت یکدست هماهنگ و همسو شده اند 
جنگ  نظامی  بن بست  شکستن  برای  که 
توافق  یک  به  دست یابی  دنبال  به  افغانستان، 
موجب  به  طالبان  که  توافقی  باشند؛  سیاسی 
آن در ساختار سیاسی افغانستان ادغام شده و 

جنگ در این کشور پایان یابد.
قریب  اگرچه  افغانستان  صلح  پروسه  ی 
دوم  دور  اوایل  از  و  دارد  عمر  دهه  یک  به 
پروسه  این  کرزی،  حامد  ریاست جمهوری 
در  مذاکره  به  طالبان  توافق  جلب  برای 
در  اما  شد  آغاز  افغانستان  جنگ  خصوص 
عمل، از برداشته شدن گام های عملی و جدی 
گفت وگوهای  و  مذاکرات  شکل گیری  و 
رسمی، یک سال و اندی می گذرد. در اواسط 
ماه میزان پارسال، نخستین دور مذاکرات صلح 
افغانستان میان دیپلمات های ایاالت متحده و 
و  ماه  یازده  از  آغاز شد. پس  قطر  در  طالبان 
برگزارشدن 8 دور مذاکرات فشرده، وقتی قرار 
بود این مذاکرات به عقد یک توافق منجر شود، 
مذاکرات  ترمپ،  دونالد  ناگهانی  دستور  به 
ناگهانی  توقف  متوقف شود.  افغانستان  صلح 
زمانی  درست  افغانستان  صلح  مذاکرات 
صورت گرفت که پس از سه دور نشست ها و 
گفت وگوهای بین االفغانی در مسکو و دوحه، 
مقدمات برگزاری مذاکرات رسمی بین االفغانی 

در ناروی چیده شده بود.
میان  افغانستان  صلح  مذاکرات  اگرچه 
است،  شده  متوقف  متحده  ایاالت  و  طالبان 
توسط  دیپلماتیک  رایزنی های  و  تالش ها  اما 
تا  دارد  جریان  افغانستان  جنگ  طرف های 
گرفته  سر  از  مذاکرات  این  زودتر  هرچه 
متحده،  ایاالت  تا  گرفته  طالبان  از  شود. 
منطقه  قدرت های  افغانستان،  دولت  پاکستان، 
باورند  این  به  متقفا  افغانستان،  همسایگان  و 
که راه حلی جز مذاکره و گفت وگو برای پایان 
جنگ افغانستان وجود ندارد. اگرچه در سطوح 
و جوانب مختلف درگیر در جنگ افغانستان، 
اراده و شرایط مذاکره برای پایان دادن به جنگ 
افغانستان وجود دارد، اما در یک حوزه ی این 
جنگ، تشتت و از هم گسیختگی وسیعی موج 
می زند و از قراین پیداست که این ناهماهنگی 
و از هم گسیختگی روز به روز در حال افزایش 

است.
پهلوی  دو  افغانستان  صلح  مذاکرات 
انکارناپذیر دارد: یک روی سکه ی مصالحه ی 
ایاالت  با  طالبان  سیاسی  توافق  افغانستان 
اروپا،  اتحادیه ی  و  محوری  خط  در  متحده 
قدرت های  دیگر  و  روسیه  چین،  پاکستان، 
منطقه و همسایگان افغانستان در ضمیمه ی آن 
است؛ رخ دیگر این سکه اما، توافق داخلی و 
مذاکرات جناح های سیاسی و نظامی افغانستان 
در  آن  نتایج  و  بین االفغانی  مذاکرات  است. 
یا خشکاندن  منازعه  دوام  تعیین کننده ی  واقع 
و  خشونت  داخلی  ریشه های  و  انگیزه ها 
بعد  در  اگر  حتا  است.  کشور  این  در  جنگ 
بین المللی و منطقه ای یک توافق سیاسی جامع 
در خصوص جنگ افغانستان به دست آید، اگر 
پیچیده   جامعه ی  سیاسی  جناح های  میان  در 
توافقی حاصل نشود،  افغانستان  و چندالیه ی 
و جنگ  تنور خشونت  در  کماکان  افغانستان 
راه  یک  به  رسیدن  بنابراین  سوخت.  خواهد 
حل سیاسی و اجتماعی جامع در میان افغان ها 
با توجه به این که پس از سقوط امارت اسالمی 
جامعه ی  و  سیاست  گذشته،  سال  هجده  در 
بازی گران  از  جدیدی  طیف های  افغانستان 
پرورانده،  خود  در  را  اجتماعی  و  سیاسی 

و  تعیین کننده  است،  پیچیده  که  همان قدر 
انکارناپذیر نیز هست.

و  ضرورت  و  بین االفغانی  مذاکرات 
تعیین کننده بودن آن همواره در طول یک سال 
گذشته، از مباحث و عناصر عمده ی پروسه ی 
صلح افغانستان بوده است. با وصف ضرورت 
اما  عمل  در  بین االفغانی،  مذاکرات  برگزاری 
این موضوع با یک چالش جدی و نگران کننده 
مواجه است. خط جنگ در افغانستان در یک 
تقسیم بندی کالن به دو جبهه  تقسیم شده است. 
جنبش و شورش طالبان در یک طرف جنگ و 
جمهوری اسالمی افغانستان در سوی دیگر این 
منازعه، کالن تصویر خشونت جاری افغانستان 
را ترسیم می کند. در واقع جمهوری اسالمی 
افغانستان در مذاکرات بین االفغانی، یک طرف 
گفت وگوها و توافق احتمالی  است که می باید 
در  که  این جاست  اکنون چالش  آید.  به دست 
حوزه ی جمهوری اسالمی افغانستان، انسجام 
طول  در  آن  حداقل  به  سیاسی  هماهنگی  و 
هجده سال اخیر رسیده و این تشتت وسیع، 
تاکتیکی،  و  سیاسی  به لحاظ  این که  از  فارغ 
دشوار  و  پیچیده  را  االفغانی  بین  مذاکرات 
یا  غلبه  به  می تواند  ارزشی،  به لحاظ  می کند، 
دست کم نافذشدن مقتدرانه ی جنبش طالبان در 

مذاکرات صلح منجر شود.
ریاست  به  ملی  وحدت  حکومت 
موعد  پایان  آستانه ی  در  غنی  رییس جمهور 
به صورت وسیع،  اکنون  توافقی اش،  قانونی و 
حمایت سیاسی و اجتماعی اش را در افغانستان 
از دست داده است. در طول پنج سال گذشته، 

عبـداهلل،  عبـداهلل  روز:  اطالعـات 
پیش ازظهـر  کشـور  اجرایـی  رییـس 
رأس  در  عقـرب(   10 )جمعـه،  دیـروز 
یـک هیـأت بلندرتبـه ی دولتـی به منظـور 
اشـتراک در »هجدهمیـن نشسـت سـران 
همـکاری  سـازمان  حکومت هـای 
پایتخـت  تاشـکند،  عـازم  شـانگهای« 

شـد. ازبکسـتان 
ریاسـت اجراییـه در اعالمیـه ای گفته 
اسـت کـه آقـای عبـداهلل ضمـن اشـتراک 

کشور  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
از  یکی  »شاهین«،  که  است  کرده  اعالم 
طالبان  گروه  »خطرناک«  سردسته های 
هوایی  حمله ی  یک  در  بغالن  والیت  در 

نیروهای ارتش کشته شده است.
دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
آمده  شده،  منتشر  عقرب(   10 )جمعه، 
در  که  هوایی  حمله ی  این  در  که  است 
پلخمری،  شهر  دندشهاب الدین  منطقه ی 
بر  افزون  شده،  انجام  بغالن  والیت  مرکز 
این  جنگ جوی   1۵ طالبان،  سردسته ی 

گروه نیز کشته شده اند.
همیشه  »شاهین«  اعالمیه،  از  نقل  به 
در مسیر شاه راه پلخمری – مزار شریف با 
افراد زیردستش پاسگاه های ایجا و در کنار 
آزار و اذیب غیرنظامیان، اموال و پول های 

در نشسـت سـران حکومت های سـازمان 
دولـت  از  نمایندگـی  بـه  شـانگهای، 
ایـن  در  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 

می کنـد. سـخنرانی  نشسـت 
بـه نقـل از اعالمیـه، رییـس اجراییـه 
نشسـت  ایـن  در حاشـیه ی  اسـت  قـرار 
ازبکسـتان،  روسـیه،  نخسـت وزیران  بـا 
تاجکسـتان،  قرغیزسـتان،  قزاقسـتان، 
ایـران،  رییس جمهـوری  اول  معـاون 
وزیـر دفـاع هند، سـکرترجنرال سـازمان 

آنان را نیز با خود می گرفتند.
وزارت دفاع در عین حال گفته است 
در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  عملیات  که 
شدت«  »به  الدین  دندشهاب  منطقه ی 
ادامه دارد. به گفته ی این وزارت، تا کنون 
وجود  از  منطقه  این  در  زیادی  ساحات 

جنگ جویان طالب پاکسازی شده است.
باره  این  در  کنون  تا  طالبان  گروه 

چیزی نگفته است.
در  و  کشور  شمال شرق  در  بغالن 
کندز،  تخار،  والیت های  با  همسایگی 
قرار  سمنگان  و  بدخشان  پروان،  بامیان، 
یک  طالبان  گروه  و  دولت  برای  که  دارد 
این  می آید.  به حساب  استراتژیک  »هدف« 
ناامن  والیات  از  یکی  همچنان  والیت 

کشور محسوب می شود.

همکاری شـانگهای و اعضـای بلندرتبه ی 
می کنـد. مالقـات  کشـورها  از  شـماری 

نشسـت  در  کـه  اسـت  گفتنـی 
سـران حکومت هـای سـازمان همـکاری 
شـانگهای در تاشـکند دربـاره ی تحوالت 
سیاسـی – امنیتـی منطقـه، همکاری هـای 
مشـترک،  سـرمایه گذاری های  اقتصـادی، 
دهشـت افکنی،  بـا  مقابلـه  توسـعه، 
مشـترک  چالش هـای  و  افراط گرایـی 
می شـود. گفت وگـو  و  بحـث  منطقـه ای 

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت 
انفجار  نتیجه ی  در  که  می گویند  ننگرهار 
ولسوالی  در  جاسازی شده  ماین  یک 
غیرنظامی  شش  والیت  این  خوگیانی 

زخمی شده اند.
فرماندهی  سخن گوی  اتل،  مبارز 
روزنامه  به  ننگرهار  والیت  پولیس 
اطالعات روز گفت که این رویداد حوالی 
چاشت دیروز )جمعه، 10 عقرب( هنگامی 
رخ داده است که یک ماین جاسازی شده 
ولسوالی خوگیانی  بازار  در  دکان  یک  در 

منفجر شده است.
براساس  که  گفت  اتل  آقای 
به  ماین  این  پولیس،  ابتدایی  بررسی های 
شده  جاسازی  شخصی  دشمنی های  دلیل 
بوده و گروه های تروریستی دیگر از جمله 

یـک  شـانگهای  همـکاری  سـازمان 
بـرای  کـه  اسـت  میان دولتـی  سـازمان 
امنیتـی،  چندجانبـه  همکاری هـای 
اقتصادی و فرهنگی تشـکیل شـده  اسـت. 
میـالدی   2001 سـال  در  سـازمان  ایـن 
توسـط رهبران چین، روسـیه، قزاقسـتان، 
ازبکسـتان  و  تاجیکسـتان  قرقیزسـتان، 
ایـران،  منگولیـا،  شـد.  اسـاس گذاری 
بـالروس  و  پاکسـتان  هنـد،  افغانسـتان، 

هسـتند.  سـازمان  ایـن  ناظـر  اعضـای 

نبوده اند.  دخیل  آن  در  داعش  و  طالبان 
برای  بیشتر  بررسی های  او،  گفته ی  به 
روشن ساختن چگونگی قضیه و بازداشت 

عامل آن جریان دارد.
این  زخمیان  که  افزود  همچنان  او 
منتقل  شفاخانه  به  درمان  برای  رویداد 

شده اند. 
ننگرهار در شرق کشور یکی  والیت 
به حساب می آید که  ناامن  از والیت های 
در  داعش  و  طالبان  تروریستی  گروه های 
و  حضور  آن  ولسوالی های  از  شماری 

فعالیت گسترده دارند.
ماین های  انفجار  اخیرا  هم  سوی  از 
این والیت  در  مقناطیسی  و  جاسازی شده 
بیشتر شده است که در نتیجه از غیرنظامیان 

قربانی گرفته است.

عبدهللا برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای به ازبکستان رفت

برق کابل و ۱۰ والیت دیگر به گونه ی عادی وصل شد

شاهین بغالن در حمله ی هوایی ارتش 
کشته شد

شش غیرنظامی در انفجار یک ماین 
در ننگرهار زخمی شدند
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نشیمن  اتاق  در  سیمینتوف«  »زابلون  و  است  شنبه 
و  نشسته  افغانی  معمولی  تشک  روی  خود  کوچک 
صحبت  به  شروع  نطاق  وقتی  می کند.  تماشا  را  اخبار 
درباره ی گفت وگوهای صلح با طالبان می کند، سیمنتوف 
غیرقابل فهم  لب جمله ای  زیر  و  می دهد  تکان  را  سرش 
می گوید. سیمینتوف معموال با چای از مهمانانش پذیرایی 
دلیل  این  به  است.  »شبات«  امروز  نه.  امروز  اما  می کند، 
سیمینتوف، که گفته می شود آخرین یهودی باقی مانده در 
استفاده  خود  قدیمی   اجاق گاز  از  نباید  است،  افغانستان 
دیگری،  کس  را  تلویزیون  که  می گوید  سیمنتوف  کند. 
ارتودوکس  یهودیان  یک غیریهودی، روشن کرده است. 
احتماال مخالف چنین رسمی هستند؛ یهودیان قرار نیست 
در روز شبات تلویزیون تماشا کنند، اما زندگی سیمنتوف 

سراسر سرپیچی از سنت ها بوده است.
داشته  فراوانی  بلندی های  و  پستی  او  برای  زندگی 
جنجال  سال ها  و  طردشدن  تا  گرفته  زندان  از  است: 
نیست(؛  زنده  اکنون  )که  افغانستان  یهودی  دیگر  با 
طالبان،  حتا  که  بود  پرسروصدا  چنان  که  جاروجنجالی 
در دوران حکومت شان، دیگر نتوانستند سروکله زدن این 
بیرون  را  دو  هر  و  کنند  تحمل  را  زندان  در  یهودی  دو 
آماده  دیگری  تغییر  برای  باید  انداختند. حاال سیمینتوف 
شود، زیرا دشمنان قدیمی اش، طالبان، در تالش بازگشت 

به قدرتند.
اوایل سال جاری سیمینتوف در مصاحبه ای با »فارن 
به  بسیاری  خون ریزی  و  جنگ  »آن ها  گفت:  پالیسی« 
کشور  دیگر  مناطق  از  بسیاری  و  کابل  و  آوردند  همراه 
را در وحشت فرو بردند. به نظر من کسی با چنین طرز 
فکر نمی تواند افغانستان را نجات دهد.« با توجه به این که 
از کشور را در دست دارند و اعالم  نیمی  اکنون  طالبان 
افتاده  تعویق  به  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج 
کابل  ساکنان  از  دیگز  بسیاری  مانند  سیمینتوف  است، 
نگران تحقق بدترین سناریو است: بازگشت رژیم طالبان 
غنی،  اشرف  از  او  که  می گوید  سیمینتوف   .1990 دهه 
او  زیرا  می کند،  حمایت  افغانستان  فعلی  رییس جمهور 
»علیه فساد« است و »دزد نیست.« با این حال سیمینتوف 
است  آماده  که  می رسد  به نظر  افغان ها  از  بسیاری  مانند 
ممکن  حالت  بهترین  امیدوار  و  بپذیرد  آمد  پیش  هرچه 
طالبان  میانه روی  حالت،  بهترین  مورد  این  در  که  باشد 

است.
او می گوید: »همه خواهان صلح و ثبات هستند، اما 
کاری  همان  طالبان  ببینند  نمی خواهند  مردم  از  بسیاری 
را انجام دهند که در گذشته انجام دادند. آن ها )طالبان( 
پای  وقتی  به خصوص  بگیرند،  فاصله  جنایت  از  باید 
توسط  هرچند  سیمینتوف  است.«  میان  در  زنان  حقوق 
طالبان لت وکوب شده است، اما امیدوار است که طالبان 
می توانند تغییر کنند. او همچنین امیدوار است که روزی 
بتواند تورات کنیسه ی خود را که در دوران طالبان ناپدید 

شد، پیدا کند.
دیگر  کشورهای  از  بسیاری  برخالف  افغانستان 
دست  از  یهودستیزی  به دلیل  را  خود  یهودیان  جمعیت 
نداد. در واقع، طبقه حاکم این کشور که عمدتا متشکل 
از  بسیاری  که  -گروهی  است  پشتون  قومی  گروه  از 
از  یهودی  اقلیت  به  نسبت  دارند-  تعلق  آن  به  طالبان 
خود همدلی نشان دادند. به عنوان مثال، ظاهرشاه، آخرین 
باری  کرد،  سلطنت   19۷3 سال  تا  که  افغانستان  پادشاه 
ادعا کرده بود که از نسل بنیامین اسراییلی است و گفته 
کشور  این  جامعه  مهم  ستون  افغانستان  یهودیان  که  بود 

دانسته می شوند.
یک  با  می توان  را  یهودیان  به  ظاهرشاه  عالقه ی 
اسطوره قدیمی پیوند داد که می گوید پشتون ها فرزندان 
یکی از قبایل گم شده ی بنی اسراییل هستند. از نظر علمی 

در ولسـوالی های دولت یـار، فیروزکـوه، تیوره و شـهرک 
موقعیـت دارنـد. در والیـت سـمنگان نیـز چهـار محـل 
رای دهـی در ولسـوالی های روی دو آب، فیـروز نخچیـر 

و شـهر ایبـک بـرای بازشـماری معرفـی شـده اسـت.
در والیـت پـروان نیـز محالتـی بـرای بازشـماری 
سـیاگرد،  ولسـوالی های  در  اسـت،  شـده  مشـخص 
شـیخ علـی، بگـرام، شـینواری، سـرخ پارسـا، سـیدخیل، 
مرکـز و ناحیـه اول قـرار دارد. در والیـت نیمـروز نیـز 
و  دالرام  ولسـوالی های  در  مشخص شـده  محـالت 
خاشـرود موقعیـت دارنـد. براسـاس جدولـی کـه بـرای 
بازشـماری تهیه شـده اسـت، چندین محـل رای دهی در 
ولسـوالی های رسـتاق، اشـکمش و تالقـان مرکـز والیت 

تخـار بـرای بازشـماری معرفـی شـده اسـت. 
براسـاس یافته های روزنامه اطالعـات روز، محالت 
رای دهـی کـه بـرای بازشـماری معرفـی شـده اسـت در 
ولسـوالی های سـید کـرم، زازی آریـوب، میرزکـه، دنـد 

افغانستان یاد شده است. با این حال، بسیاری از افغان های 
از  قبل  نسبی  آرامش  به عنوان  نجیب اهلل  دوران  به  مسن 

طوفان طالبان نگاه می کنند.
طالبان در سال 1996 نجیب اهلل را در مألعام به دار 
ورود  از  سیمینتوف  که  نیست  تعجب  جای  آویختند. 
که  مجاهدین  یعنی  آن ها  اسالم گرای  پیشینیان  و  طالبان 
پس از فروپاشی رژیم کمونیست کابل را فتح و یک جنگ 
داخلی را آغاز کردند، به تلخی یاد می کند. وقتی طالبان 
افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند،  بیش تر مناطق 
سیمینتوف دو ماه را در اسراییل با خانواده اش سپری کرد. 
با این حال، برخالف همه ی توصیه ها او تصمیم گرفت که 
از طریق هرات وارد کابل شد.  او  برگردد.  افغانستان  به 
وقتی به کنیسه رسید، تنها نبود. اسحاق لوی، دیگر یهودی 
افغان، نیز در آنجا بود. با این حال ایمان مشترک نتوانست 
بین این دو صلح برقرار کند. این دو مرد که نمی توانستند 
با هم کنار بیایند، عداوتی را آغاز کردند که سال ها طول 
کشید و حتا رژیم حاکم طالبان را نیز به تنگ آورد. هر دو 
مرتب یکدیگر را محکوم می کردند. آن طور که همسایه ها 
به یاد دارند، لوی مکررا می گفت که به اسالم گرویده و 
سیمینتوف نمی خواهد این را بپذیرد. او همچنین می گفت 
که سیمینتوف صاحب یک فاحشه خانه مخفی است و در 
آن جا الکل می فروشد. سیمینتوف به نوبه ی خود لوی را 
به جادوی سیاه متهم می کرد؛ عملی که هم در یهودیت و 
هم در اسالم ممنوع است. در آخر، طالبان که از جنجال 
دایمی لوی و سیمینتوف عصبانی شده بودند، هر دو را 

در حد قصه،  است و عمدتا  نشده  ثابت  هنوز  ادعا  این 
افسانه و اسطوره است.

مداخله  و  افغانستان  در  کمونیسم  ظهور  واقع  در 
اتحاد جماهیر شوروی از دالیل اصلی مهاجرت یهودیان 
مرتکب  سرخ  »ارتش  می گوید:  سیمینتوف  است.  بوده 
جنایات وحشتناک در سایر مناطق آسیای میانه شد. آن ها 
افراد مذهبی را به قتل رساندند و ما این را قبل از ورود 

آن ها به افغانستان می دانستیم.«
اسراییل،  به  و  گریختند  یهودیان  بیش تر  این که  با 
ایاالت متحده یا اروپا مهاجرت کردند اما سیمینتوف در 

افغانستان ماند.
شلوغ  و  توسعه یافته  محله  اغلب  کابل  شهرنو 
پایتخت شمرده می شود. تاالرهای عروسی پرزرق وبرق، 
غذاهای  که  رستورانت  ده ها  و  مدرن  کافی شاپ های 
می کنند،  ِسرو  ایتالیایی  و  ایرانی  هندی،  ترکی،  افغانی، 
و  سنتی  فروشگاه های  کرده اند.  قدعلم  محله  این  در 
عتیقه فروشی ها نیز از دهه ها پیش و حتا قبل از جنگ ۴0 
میان،  این  این محله وجود دارند. در  افغانستان در  ساله 
سیمینتوف چندین دهه است که در آخرین کنیسه ی سالم 
افغانستان واقع در کوچه گل فروشی که محلی برای خرید 
و جشن های خاص  مناسبت ها  برای  الله  و  ُرز  گل های 
همیشه  که  ساله   66 سیمینتوف  دارد.  سکونت  است، 
»کیپا«ی )یارمولکا، یا کاله سنتی یهودیان( خود را بر سر 
دارد، در بین همسایگانش که او را جالب و سرگرم کننده 
سیمینتوف  همسایگان  از  یکی  است.  مشهور  می یابند، 
او  می شناسند.  را  زابلون  کوچه  این  در  »همه  می گوید: 
عصبانی  بسیار  نیز  اوقات  گاهی  و  خوش اخالق  بسیار 

است. ولی ما با او خوش هستیم.«
خالی  کنیسه ی  از  بخشی  سیمینتوف  نشیمن  اتاق 
کنیسه  دیگر  اتاق های  از  بعضی  او  اوقات  گاهی  است. 
افغانستان  در  سیمینتوف  می دهد.  اجاره  دیگران  به  را 
اعضای  تمام  این که  با  است.  مذهبی  اقلیت  یک  نماینده 
او  کرده اند،  ترک  را  افغانستان  پیش  سال ها  خانواده اش 
»همسرم،  نمی کند:  رها  را  کشورش  هرگز  که  می گوید 
دخترانم و خواهرانم در اسراییل زندگی می کنند. من یک 
بار به آن ها سر زدم اما نخواستم بمانم. وطن من افغانستان 

است.«
تاریخ یهود در افغانستان برای بسیاری از مردم کامال 
از  مهمی  بخش  پیش  دهه ها  یهودیان  است.  ناشناخته 
به ویژه  کشور  این  مناطق  از  بسیاری  در  و  بودند  جامعه 
احتمال  به  می کردند.  زندگی  شمالی  و  غربی  مناطق  در 
زادگاه  هرات،  افغانستان  یهودنشین  شهر  مهم ترین  زیاد 
سیمینتوف، بوده است که در مرز با ایران قرار دارد. صدها 
خانواده ی یهودی در این شهر زندگی می کردند و چندین 
بناهای  این  از  یکی  بودند.  کرده  بنا  جا  آن  در  کنیسه 
تاریخی چند سال پیش توسط بنیاد آقاخان بازسازی شد. 
)متاسفانه، هیچ یهودی در هرات باقی نمانده که به آن سر 
را  خودش  کنیسه ی  دعاخانه ی  اخیرا  سیمینتوف  بزند.( 
ترمیم و رنگ آمیزی کرده است. او از این کارش با افتخار 
یاد می کند. در هر شبات، سیمینتوف باالی منبر کوچکی 
می رود و تورات می خواند. او همیشه در حین انجام این 
کار تنها نیست. پس از سقوط رژیم طالبان در اواخر سال 

شـده اسـت. 68 محـل رای دهی دیگـر در ولسـوالی های 
بهسـود، کامـه، دره نـور، سـرخ رود، خوگیانـی، نواحـی 
ششـم، پنجـم، چهـارم، دوم و اول شـهر جالل آبـاد مرکز 

والیـت ننگرهـار موقعیـت دارند. 
معـاون  فیـاض،  محمدرضـا  حـال  همیـن  در 
سـخن گوی کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتی 
بـه اطالعـات روز می گوید که تصمیم بازشـماری 18۴۴ 
محـل »بـر اسـاس مـواد 30، 86 و 9۴ قانـون انتخابـات 
و همچنیـن الیحـه رسـیدگی به امـور قرنطین، شـمارش 
مجـدد و ابطـال آرا، فیصلـه کمیسـیون های والیتـی بـر 
رأی دهـی  محـالت  از  برخـی  بازشـماری  و  قرنطیـن 
قـرار گرفتـه اسـت.« او گفـت: »با ایـن وجود، براسـاس 
کمیسـیون های  موجـود،  مسـتندات  و  وارده  شـکایات 
والیتـی تصمیـم به قرنطیـن و بازشـماری برخی محالت 

گرفته انـد.« رأی دهـی 
حالـی  در  محـل   18۴۴ آرای  بازشـماری  تصمیـم 
گرفتـه شـده اسـت که کمیسـیون رسـیدگی به شـکایات 
انتخاباتـی در 23 میـزان اعـالم کـرد کـه در ارتبـاط بـه 
انتخابـات ریاسـت جمهوری شـش میـزان چهارهـزار و 
۵28 شـکایت را ثبـت کـرده اسـت. دین محمـد عظیمی، 
معـاون ایـن کمیسـیون گفتـه بود کـه کمیسـیون در مورد 
چهارهـزار و 362 شـکایت تصمیـم گرفتـه و کار روی 
نهایی سـازی 166 مـورد شـکایت دیگـر در دفاتر والیتی 
کمیسـیون رسـیدگی به شـکایات انتخاباتی جریـان دارد.

تورات  به عنوان  گم شده اش  تورات  از  سیمینتوف 
منحصر به فردی یاد می کند که در قرن پانزده نوشته شده 
است. تورات هنگامی از کنیسه کابل ناپدید شد که طالبان 
مشغول جاروجنجال سیمینتوف و لوی بودند. در آن زمان، 
سیمینتوف  گفته  به  و  بود  طالبان  داخله  وزیر  خیرخواه 
مسئول ناپدیدشدن تورات است. او می گوید: »خیرخواه 
من  به  را  تورات  باید  اما  است  صلح  مذاکرات  مشغول 

بازگرداند. برای ما بسیار مهم است.«
وقتی خیرخواه ویدیویی از سیمینتوف را که در آن 
جلو  نتوانست  دید،  است،  تورات  بازگرداندن  خواستار 
خنده اش را بگیرد. ویدیو را نویسنده این گزارش گرفته 

بود.
خیرخواه که از مطرح شدن مسأله تورات گم شده در 
بود، گفت  آشکارا عصبانی شده  مذاکرات صلح  میانه ی 
که او نمی داند تورات کجاست: »من به خاطر آن شکنجه 
من  و  گرفتند  جدی  بسیار  را  مسأله  این  یهودیان  شدم. 
قرار می گرفتم. ولی  بازجویی  مرتب در گوانتانامو مورد 
واقعیت این است که من نمی دانم کتاب مقدس کجاست. 
تنها چیزی که به خاطر دارم این است که معاون آن زمان 

من آن را گرفت.«
در  یهودی  دو  این  زندانی شدن  مورد  در  خیرخواه 
دوران طالبان گفت که طالبان مشکلی با یهودیان ندارند 
زیرا آن ها در فقه اسالمی »اهل کتاب« محسوب می شوند: 
ابراهیمی  یکتاپرستی  براساس  یهود  دین  این که  از  »جدا 
اقلیت  به عنوان  همیشه  افغانستان  در  یهودیان  است، 
پذیرفته شده بودند. آن ها افغانستان را به خاطر ما ]طالبان[ 
با  نمی توانستند  آن ها  دو،  این  مورد  در  نکردند.  ترک 
این  بودند.  متنفر  همدیگر  از  آن ها  بیایند.  کنار  یکدیگر 

مربوط ما نمی شد.«
خیرخواه می گوید که معاون وقتش که یکی دیگر از 
چهره های برجسته طالبان به نام نور جالل بود، تورات را 
به قندهار که در آن زمان پایتخت امارت طالبان بود آورد. 
سیمینتوف  تورات  که  می رسد  به نظر  بعد  به  آن زمان  از 

گم شده است.
تورات  که  کرد  می توان فرض  که  می گویند  ناظران 
است.  شده  فروخته  سیاه  بازار  در  پیش  مدت ها  قدیمی 
کشور اسراییل به جست وجو و خریدن کتاب های مقدس 
قدیمی در تالشی که آن را »بازگرداندن کتاب های مقدس 
تورات  یافتن  در  اما  است،  معروف  می خواند،  خانه«  به 
تحلیل گر  مژده،  وحید  است.  نبوده  موفق  سیمینتوف 
»به نظر  می گوید:  طالبان  سابق  مقام  و  کابل  در  مستقر 
چیزهای  شود.  پیدا  کتاب  این  که  است  بعید  خیلی  من 
فروپاشی رژیم  از  آن دوران گم شده اند. پس  از  زیادی 
طالبان و حمله ی نیروهای غربی، فروشندگان بازار سیاه 

از هرج ومرج سود بردند.«
باز  تورات  که  است  معتقد  هنوز  سیمینتوف  زابلون 
می گردد و او تا زمان مرگش منتظر آن می ماند: »آن ها فکر 
حقیقت  این  اما  دارد  ارزش  دالر  میلیون ها  که  می کردند 
نداشت. فقط برای ما یهودیان بسیار باارزش است.« چه 
یهودی  تنها  یا خیر، سیمینتوف،  پیدا شود  کتاب مقدس 
افغانستان، منتظر آن خواهد ماند و همچنان به زندگی در 
کابل ادامه خواهد داد. او می گوید: »من مرد نترسی هستم 
را  افغانستان  دیگری،  یا هرکس  طالبان  به خاطر  و هرگز 
ترک نخواهم کرد.« با این حال، آخرین  یهودی باقی مانده 
صلح  آمدن  صورت  در  که  است  معتقد  افغانستان  در 
به  وی  یهودی  براداران  از  بسیاری  کشور،  در  ثبات  و 
افغان  »یهودیان  می گوید:  او  می گردند.  باز  افغانستان 
کشور خود را دوست دارند و بسیاری از آن ها به کشور 
سرمایه گذاری  افغانستان  بازسازی  برای  و  می گردند  باز 
می کنند. کشور ما قلب آسیا است و ما منابع دست نخورده 

زیادی داریم. اما برای این کار، اول باید صلح بیاید.«

پتـان، زرمـت، سـمکنی، لجه منـگل، مرکز گردیـز، وزی 
زدران، احمدآبـاد، گـرده حیـری و روحانی بابـا موقعیت 

دارد.
براسـاس ایـن یافته هـا، 16 محـل رای دهی در لیسـه 
بابـا هوتـک و یـک محـل دیگـر در جمـال خیـل شـاه 
جـوی، مرکـز والیـت زابـل بـرای بازشـماری معرفـی 
شـده اسـت. مرکـز رای دهـی مسـجد جامع سـرگلی در 
ولسـوالی کهمـرد والیـت بامیـان و دو محـل رای دهـی 
در  رای دهـی  محـل  هفـت  و  سـانچارک  ولسـوالی  در 
ولسـوالی بلخاب والیت سـرپل برای بازشـماری معرفی 

است. شـده 
یافته هـای اطالعـات روز نشـان می دهـد کـه 168 
محـل رای دهـی در والیـت ننگرهـار بـرای بازشـماری 
معرفـی شـده اسـت. براسـاس ایـن معلومـات، تمـام 21 
مرکـز رای دهی ولسـوالی چپرهـار این والیـت که دارای 
108 محـل رای دهـی اسـت، برای بازشـماری مشـخص 

زندانی کردند. ولی وقتی مشاجره دو مرد حتا در زندان 
متوقف نشد، طالبان آن ها را بیرون انداختند.

لت وکوب  مرا  )طالبان(  »آن ها  می گوید:  سیمینتوف 
بار زندانی  کردند. من به خاطر لوی، این شارالتان، چند 
شدم. او می خواست از شر من خالص شود و کنیسه را 
بفروشد. ولی خدا را شکر که موفق نشد.« اسحاق لوی 
که دست کم 2۵ سال از سیمینتوف بزرگ تر بود، در سال 

200۵ درگذشت.
سیاسی  هیأت  عضو  که  خیرخواه  خیراهلل  از  وقتی 
با  صلح  اخیر  مذاکرات  در  و  است  قطر  در  طالبان 
در  نظرش  که  شد  پرسیده  داشت،  شرکت  امریکایی ها 
مورد این دو یهودی چیست، نتوانست جلو پوزخندش را 
بگیرد. او در پاسخ گفت: »بلی، من آن ها را به خاطر دارم. 

آن ها مشکالت زیادی برایم ایجاد کردند.«
در ماه مِی 201۴، خیرخواه با چهار عضو دیگر طالبان 
به عنوان بخشی از توافق برای آزادسازی »بوی برگدال«، 
سرباز ارتش امریکا که اسیر طالبان بود، از زندان گوانتانامو 
آزاد شدند. خیرخواه 12 سال در بند امریکایی ها بود. او 
می گوید که بازجویان امریکایی به دالیلی که او نمی داند، 
در مورد تورات گم شده سیمینتوف کنجکاو بودند. گفته 
نیویورک  در  افغان  یهودیان  بزرگ  جمعیت  که  می شود 
نیز این مسأله را با واشنگتن مطرح کرده بودند. خیرخواه 
درحالی که داشت غذای خوش مزه ی قطری را در هتلی 
)بازجویان  »آن ها  گفت:  می کرد،  میل  دوحه  در  مجلل 

زندان( ۴0 بار در مورد آن )تورات( از من پرسیدند.«

کمیسـیون  والیتـی  کمیسـیون های  روز:  اطالعـات 
رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتـی براسـاس »شـکایات 
وارده و مسـتندات موجـود« فیصلـه کرده اند تـا یک هزار 
و 8۴۴ محـل رای دهـی در ده والیت بازشـماری شـوند. 
ایـن تصمیـم کمیسـیون های والیتی کمیسـیون رسـیدگی 
به شـکایات براسـاس مواد 30، 86 و 9۴ قانون انتخابات 
و الیحـه رسـیدگی به امـور قرنطیـن، شـمارش مجدد و 

ابطـال آرا گرفته شـده اسـت.
یافته هـای روزنامـه اطالعـات روز نشـان می دهد که 
ایـن محـالت رای دهـی در والیت هـای غـور، سـمنگان، 
پـروان، نیمـروز، تخـار، پکتیـا، زابـل، بامیـان، سـرپل و 
ننگرهـار قـرار دارنـد. بیش تریـن محالت مشخص شـده 
بـرای بازشـماری در والیت هـای غـور، پکتیـا و ننگرهار 

دارد. موقعیت 
محـالت  روز،  اطالعـات  یافته هـای  براسـاس 
رای دهـی کـه در والیـت غـور بایـد بازشـماری شـوند 

نزد  غربی  کشورهای  از  بسیاری  روزنامه نگاران   ،2001
سیمینتوف آمدند و بسیاری از آن ها یهودی بودند و قبل 
از آن که سیمینتوف را به عنوان »آخرین یهودی افغانستان« 

مشهور کنند، با او دعا خواندند.
عنوان  این  سیمینتوف  که  است  سال   1۵ به  نزدیک 
آخرین  نجیب اهلل،  دوران  در  می کشد.  یدک  خود  با  را 
 1992 سال  تا  که  افغانستان  کمونیست  رییس جمهور 
کابل  در  یهودی   1۵ تا   10 می کرد،  رهبری  را  کشور 
زندگی می کردند. آن ها آخرین جامعه یهودی کل کشور 
را تشکیل می دادند. با این که بسیاری از افغان ها همچنان 
رییس  ریاست جمهوری اش  از  قبل  -که  نجیب اهلل  منتقد 
خدمات امنیت دولتی )خاد( رژیم  کمونیست بود- هستند 
اما به نظر می رسد که سیمینتوف یکی از هواداران او است. 
نجیب  نداشتیم.  مشکل  بود.  خوبی  »دوران  می گوید:  او 
ببرک  ندارد.  اتهامات علیه وی صحت  رهبر خوبی بود. 
کارمل ]که پیش از نجیب زمام دار افغانستان بود[ مسئول 

تمام جنایات بود.«
در  نفر  ده ها هزار  قتل  و  آدم ربایی، شکنجه  به  خاد 
دوران کمونیست ها در کابل، معروف بود. اجساد بسیاری 
بسیاری  به گفته ی  مفقودند.  امروز  به  تا  قربانیان خاد  از 
بی شماری  تعداد  شخصا  خودش  نجیب اهلل  شاهدان،  از 
در  حتا  است.  رسانده  قتل  به  و  شکنجه  را  زندانیان  از 
»شکنجه گری  که  نجیب اهلل  از  شوروی،  آرشیف های 
تبدیل شده به یک رییس جمهور میهن پرست« بود به عنوان 
کمونیست های  میان  در  افراد  بی رحم ترین  از  یکی 

1844 محل رای دهی در کدام والیت ها بازشماری می شود؟

آخرین یهودی افغانستان برای بازگشت طالبان آماده می شود

چرا صلح این قدر ُجل می زند

زدن  ُجل  که  نمی دانم  درستی  به  من  خدا  به 
از آن جا که معلم سپورت  ما همیشه  چیست؛ ولی 
به حنیف همصنفی مان می گفت »هله، حرکت کن، 
ُجل نزن!« و حنیف آدم کرختی بود، فکر می کنم ُجل 
به سختی حرکت  را  زنده ی خود  یعنی الش  زدن 
دادن و از این قبیل. با این معنا، صلحی که قرار است 
به وطن ما بیاید هم ُجل می زند. هر روز چند متر از 
جای خود پیش می خزد و اگر روحیه اش خوب نبود 

همان چند متر را هم برمی گردد. 
چیز  بیاید،  بیخی  اگر  حتا  صلح،  هم  اصال 
هست  صلح  وقتی  است.  مالل آوری  و  خسته کن 
آدم نمی داند که چه هست. شما صبح از خانه بیرون 
بازار  در  روز  تمام  و  می روید  بازار  به  و  می  آیید 
جنس های چینایی را زیر و رو می کنید و شام خسته 
و کوفته به طرف خانه می روید و از خود می پرسید:
»این صلحی که می گویند آمده، در کجاست؟«

این است که دیده می شود. ولی  خوبی جنگ 
می آید.  چشم  به  کم تر  باشد،  بیش تر  هرچه  صلح 
این است که آدم خیلی زود از دست صلح خسته 
می شود. ولی فعال برای صحبت از ضررهای صلح 
چرا  صلح  که  است  این  سوال  است.  زود  خیلی 

نمی آید؟ چرا این قدر جل می زند؟
به نظر من، علت اصلی ُجل زدن صلح شرط هایی 
این  گذاشته اند.  آمدنش  برای  ما  بزرگان  که  است 
بزرگان به صلح گفته اند که یا نیا یا اگر می آیی فکرت 

باشد که ما شرط ها داریم.

اشرف غنی:
بیاید.  و خوش  بیاید  ماست.  چشم  نورِ  صلح 
ضرورت کشور ماست. اما شرطش آن است که وقتی 
آمد، نزدِ تک تک رقبا و مخالفان سیاسی من برود و 
آن ها را قانع کند که اوال من در این انتخابات پیروز 
هستم؛ ثانیا، از این پس هر سال ۵00 روز است و من 
فقط برای چهار سال رییس جمهور خواهم ماند؛ و 
ثالثا، به من اجازه داده شود که در هر جلسه ی کابینه 
میان چیغ هایم  در  و  بزنم  دفعه چیغ  پنج  و  هشتاد 

دوست های ریاست اجراییه چیلک نیندازند. 
داکتر عبداهلل:

ما  تقاضای  ولی  است.  آمدنی  ان  شاءاهلل  صلح 
این است و دیگر از این تقاضا به هیچ عقب نشینی 
هم نمی کنیم که من در پنج سال آینده رییس جمهور 
افغانستان باشم و داکتر صاحب اشرف غنی که همه 
می دانند یک شخص دروغ گو و فراری است دیگر 
در  رسانه ها  که  است  این  من  دوم  شرط  مداخله. 
این چند سال که متاسفانه جنگ بود خوب، شرایط 
مناسب نبود، و انتقاد پشت انتقاد که داکتر عبداهلل چرا 
لوکس است. امیدوارم در دور بعدی دیگر ان شاءاهلل 
لباس های جالدار من چیز نشود که چرا. شرط سوم 
و  کار شود  به  این است که خود صلح دست  من 
مملکت را آباد. خدای نکرده باز مثل داکتر صاحب 
اشرف غنی مسئولیت را به گردن ما نیندازد. صلح 
که آمدنی است باید برای مردم کار کند و مسئولیت 
بگیرد و باز این قسم نشود که داکتر عبداهلل مسئول. 

ما از صلح استقبال می کنیم. 
حاجی محمد محقق: 

برادران می دانند که این قاق روده چه آورد سر 
ملک و مردم. صلح همین مرتیکه را از دمش بگیرد و 
بیرون بیندازد باقی اش را برادرانه بنشینیم و حل کنیم. 
ما همین یک شرط را داریم. یک روز مال نصرالدین 
زردآلو می خورد و هسته زردآلو را در جیب خود 
می انداخت. حالی این حکومت هم همین قسم شده. 
صلح بیاید و این مرتیکه را گم کند، اگر کدام کار 
دیگر خوب هم کرد که خانه اش آباد. اگر نکرد هم 
ما مردم به هر حال با این زد و کند عادت کردیم. 

جهادی هستیم نی؟ ههههههه. 
گلبدین حکمتیار:

صلح قطعا باید بیاید. صلح را خداوند در قرآن 
کریم خیر و رحمت توصیف کرده. ولی صلح باید 
صلح  در  اسالمی.  اخوت  مطابق  و  باشد  اسالمی 
کشور  در  فعال  ندارد.  جایی  هیچ  اشغال  اسالمی 
برای  ما  شرط  دارند.  حضور  کشور  صد  چهار  ما 
فقط  بروند.  خارجی ها  که  است  این  صلح  آمدن 
که  می خواهیم  ما  نیست.  ما  منظور  نظامی های شان 
این  Made In ها که در زیر پیاله، بغل کارتن یا 
ما  شوند.  پاک  همه  شده  نوشته  دیگر  اشیای  روی 
می خواهیم که تمام کسانی که اسم شان یما، ارسالن، 
پرمیال، همایون، سینا، جمشید، پروین، نغمه، آرمین، 
آرمان و از این قبیل باشند در شرایط صلح به محکمه 
احضار شوند و از نام خود استغفار کنند. شرط دیگر 
ما برای آمدن صلح این است که صلح در روز آمدن 

خود مجاهد کبیر اسامه بن الدن را هم از قید اجنبی 
استودیوم  در  او  از  و  بیاورد  کابل  به  و  کرده  آزاد 

تجلیل شود. 
عطا محمد نور:

این ملک و دارایی را ما از اشرف غنی قرض 
برای  ما  شرط  نیست.  هم  کسی  تحفه ی  نگرفتیم. 
آمدن صلح این است که اول همین دارایی های ما را 
که با خون دل ساختیم محافظت کند. شرط دیگر ما 
این است که صلح به مزار شریف تشریف بیاورد و 
قرارداد چهل وزارت خانه، سی سفارت، نود و هفت 
ولسوال، چهارده والی، شش رییس گمرکات، یازده 
سکرتر اعلی درجه، پنج نماینده خاص در کشورهای 
خوب، چهارده سیت طال و پنج سال تأمینات کافی 
کاکای  نواسه  خسربره ی  جان  محمدنصیر  برای  را 

ایشاِن روضه که دوست من هست، امضا کند. 
حکیم تورسن:

صلح هگر و مگر ندارد. هگر آمدنی است بیاید 
و این خاین ها را به مدت یک میلیارد سال نوری در 
زندان ها ُقلف کند. همین اشرف غنی و عبداهلل و چی 
و چی را . این شرط ماست. هگر بیاید و مثل سابق 
به فساد داخل شود، من خودش را بندی می کنم. هان 
وقت رییس ملل متحد هم هگر بیاید من صلح را 
آزاد نمی کنم. چرا که برادر صلح ریشخندی نیست. 
هین گز و هین میدان. جرهت داری صادقانه پایت را 
پیش بمان، هگر نه که فساد داری پیش نیا که پایت 

را قلم می کنم. 
می بینید که صلح چرا این قدر ُجل می زند؟

سخیداد هاتف 

Artist: Somaiya Behroozian

حاجی محمد محقق: 
این  که  می دانند  برادران 
قاق روده چه آورد سر ملک 
و مردم. صلح همین مرتیکه 
از دمش بگیرد و بیرون  را 
برادرانه  را  باقی اش  بیندازد 
ما  کنیم.  حل  و  بنشینیم 
داریم.  را  همین یک شرط 
یک روز مال نصرالدین زردآلو 
می خورد و هسته زردآلو را 
در جیب خود می انداخت. 
هم  حکومت  این  حالی 
صلح  شده.  قسم  همین 
گم  را  مرتیکه  این  و  بیاید 
کند، اگر کدام کار دیگر خوب 
آباد.  خانه اش  که  کرد  هم 
اگر نکرد هم ما مردم به هر 
حال با این زد و کند عادت 
کردیم. جهادی هستیم نی؟ 

ههههههه. 

اشرف غنی:
ماست.  چشم  نوِر  صلح 
بیاید.  خوش  و  بیاید 
اما  ماست.  کشور  ضرورت 
شرطش آن است که وقتی 
و  رقبا  تک  تک  نزِد  آمد، 
مخالفان سیاسی من برود 
و آن ها را قانع کند که اوال 
من در این انتخابات پیروز 
پس  این  از  ثانیا،  هستم؛ 
و  است  روز   500 سال  هر 
سال  چهار  برای  فقط  من 
رییس جمهور خواهم ماند؛ و 
ثالثا، به من اجازه داده شود 
کابینه  جلسه ی  هر  در  که 
چیغ  دفعه  پنج  و  هشتاد 
چیغ هایم  میان  در  و  بزنم 
دوست های ریاست اجراییه 

چیلک نیندازند. 



که  شد  مدعی  دپورتیوو  موندو  روزنامه 
اینتر  مهاجم  مارتینز  الئوتارو  برای جذب  بارسلونا 

باید با منچستریونایتد رقابت کند.
بارسلونا  به  نزدیک  روزنامه های  درحالیکه 
اخیرا از تالش این تیم برای جذب الئوتارو مارتینز، 
مهاجم آرجانتینی اینتر خبر داده بودند حاال موندو 
دپورتیوو روزنامه کاتاالن شهر بارسلونا مدعی شد 
که الئوتارو مورد توجه یک باشگاه دیگر هم قرار 
سرسختی  رقیب  با  او  جذب  برای  بارسا  و  دارد 

مواجه است.
باشگاه  موندو  ادعای  به  سرسخت  رقیب  این 
در  مارتینز  الئوتارو  است.  منچستریونایتد  انگلیسی 
فصل جاری سری آ برای اینتر 13 بازی انجام داده 
به ثمر برساند و دو پاس گل  و موفق شده ۷ گل 
بارسا  که  بودند  مدعی  اسپانیایی  رسانه های  بدهد. 
ماه  بتواند در  اگر  و  دارد  به الئوتارو  زیادی  عالقه 
جنوری او را به نوکمپ منتقل کند برای این انتقال 

دست به هر کاری که الزم باشد خواهد زد.
اما به ادعای موندو دپورتیوو منچستریونایتد هم 
که به  خاطر از دست دادن دو ستاره خود لوکاکو 
مشکالت  با  حمله  خط  در  سانچس  الکسیس  و 
این  برای جذب  را  زیادی مواجه است، عزم خود 
ستاره آرجانتینی جزم کرده و برای جذب او در ماه 
صحبتهایی  ایتالیایی  باشگاه  این  مدیران  با  جنوری 

انجام داده.
از  به  تمایلی  اینتر  اما  گزارش  این  اساس  بر 
دست دادن مارتینز ندارد و قیمت او را 111 میلیون 
یورو اعالم کرده است. این رقم معادل چهار برابر 
برای  گذشته  تابستان  در  اینتر  که  است  هزینه ای 
کرده  ریسینگ  آرجانتینی  باشگاه  از  خرید الئوتارو 

بود.

بارسا نگران عالقه یونایتد 
به الئوتارو مارتینز

ژرمن   سن  پاری  است  مدعی  مرکاتو  کالچیو 
مدافع  دی شیلیو  ماتیا  جنوری  ماه  در  دارد  قصد 
یوونتوس را هر طور شده به خدمت بگیرد و حتی 
حاضر است برای او یک قرارداد معاوضه ای امضا 

کند.
پاری سن ژرمن در تابستان امسال تالش زیادی 
برای جذب ماتیا دی شیلیو مدافع ایتالیایی یوونتوس 
مرکاتو  کالچیو  حاال  نشد.  موفق  ولی  داد  انجام 
فرا رسیدن  با  است  PSG مصمم  که  است  مدعی 
ماه جنوری از فرصت نقل و انتقاالت زمستانی برای 

انتقال مدافع ایتالیایی به پاریس استفاده کند.
باالی  دانش  می گوید  مرکاتو  کالچیو 
و  ایتالیا  فوتبال  از   PSG ورزشی  مدیر  لئوناردو، 
ورزشی  مدیر  پاراتیچی  فابیو  با  او  دوستانه  رابطه 
یوونتوس می تواند به انجام معامله بین دو باشگاه بر 
سر دی شیلیو کمک کند و حتی در حال حاضر که 
بیانکونری با کمبود مدافع مواجه است دی شیلیو را 

راهی پاریس کند.
دلیل  به  را  اعظم فصل جاری  دی شیلیو بخش 
بخش  در  یوونتوس  و  داده  دست  از  مصدومیت 
اعظم فصل به جای او از دانیلو و خوان کوادرادو 
بتواند  است  امیدوار  بیانکونری  ولی  کرده.  استفاده 
تابستان آینده توماس مونیه، مدافع 28ساله بلجیمی 
نتیجه  در  و  کند  جذب  آزاد  بازیکن  عنوان  به  را 
ممکن است با عزیمت دی شیلیو به پاریس موافقت 

کند.
وجود  احتمال  این  می گوید  مرکاتو  کالچیو 
دارد که دو باشگاه در ماه جنوری در یک قرارداد 
معاوضه شرکت کرده و در ازای انتقال دی شیلیو به 
پاریس، یکی از ستاره های PSG راهی تورین شود.

معاوضه برای انتقال 
PSG مدافع یوونتوس به

مورینیو: 
به تیمی نمی روم که به پنجم ششمی قانع باشد

ژوزه مورینیو ماه هاست که از فوتبال 
به دور است و بسیاری منتظر بازگشت او به 

روی نیمکت مربیگری هستند.
که   2018 دسامبر  از  مورینیو  ژوزه 
تیم  این  هدایت  از  یونایتد  سران  توسط 
در  مورینیو  است.  تیم  بدون  شد،  برکنار 
سومین سال حضورش در منچستریونایتد به 
سبب کسب نتایج ضعیف اخراج شد و اوله 

گنار سولسشر جای او را گرفت.
شایعات  کانون  مدت  این  در  مورینیو 
او  معتقدند  ها  خیلی  است.  بوده  مختلف 
دوست دارد به رئال برگردد و در صورتی 
بخورد،  رئال شکست  در  زیدان  پروژه  که 
اخیرا  شود.  می  فرانسوی  مرد  جانشین  او 

آقای  بعدی  مقصد  عنوان  به  آرسنال  از 
نام برده شده است. مورینیو در ماه  خاص 
که  است  کرده  تایید  بار  چند  گذشته  های 
پیشنهاداتی از لیگ های کم اعتبارتر را رد 
کرده است؛ ضمن اینکه او مشغول یادگیری 

زبان آلمانی است.
 The" با  مصاحبه  در  مورینیو 
coaches voice" و در مورد بازگشت 
گفت:»  مربیگری  دنیای  به  اش  احتمالی 
این است  دانم  چیزی که خیلی خوب می 
که چه چیز را نمی خواهم. دقیقا می دانم که 
به شکل کلی چه چیزهایی می خواهم ولی 
یا کشور  تیم  به  به طور خاص  توانم  نمی 

خاصی اشاره کنم.

می  پیروزی  برای  هایم  تیم  و  من 
جنگیم.  شما می توانید برنده شوید یا در 
ببازید.  و  دهید  دست  از  امتیاز  دیدار  یک 
مربی  عهده  بر  اول  درجه  در  مسئولیتش 
است و سپس بازیکنان و سران باشگاه و... 
به دنیای مربیگری بر نمی گردم مگر اینکه 
یک پروژه برنده را تحویل بگیرم. پروژه ای 

که از هر حیث من را قانع کند.
برای مثال اگر تیمی به من یک قرارداد 
مالی عالی و 10 ساله پیشنهاد دهد و بگوید 
در این مدت تیم را به رده های باالی جدول 
راضی  هم  ششمی  یا  پنجم  به  و  برسانم 
باشند، آن را رد خواهم کرد. این پروژه برای 

من نیست و با ذات من همخوانی ندارد.«

ژسوس: 
رقابت با آگوئرو باعث می شود مهاجم بهتری شوم

می گوید  منچسترسیتی  برزیلی  مهاجم 
رقابت با سرخیو باعث پیشرفت او در این 

تیم می شود.
منچسترسیتی  میرور،  دیلی  از  نقل  به 
نیز  اتحادیه  جام  در  را  خود  بردهای  روند 
حفظ کرد و توانست ساوتهمپتون را با نتیجه 
3 بر یک شکست دهد . این دو تیم این هفته 
نیز باید در لیگ برتر برابر هم قرار گیرند. در 
این دیدار پپ گواردیوال تصمیم به حضور 
همزمان سرخیو آگوئرو و گابریل ژسوس در 
ترکیب تیمش گرفت و البته این آگوئرو بود 
که توانست دو گل به ثمر برساند و ژسوس 

گلزنی نکرد .
درباره  برزیلی  ساله   22 گلزن  ژسوس 

در  حضور  برای  آگوئرو  سرخیو  با  رقابت 
با  من  رقابت  گفت:  تیم  این  ثابت  ترکیب 
آگوئرو برای حضور در ترکیب سیتی رقابت 
سالمی است. باید خیلی تالش کنم و تمرین 
کنم تا در ترکیب تیم قرار گیرم من به خوبی 
می دانم که با چه بازیکنی در منچسترسیتی 
رقابت می کنم بازیکنی مثل سرخیو آگوئرو 
و  است  باشگاه  تاریخ  گلزن  بهترین  که 
جایگاه  می شود  محسوب  تیم  اسطوره 
باالتری نسبت به من دارد و من دوست دارم 
با او رقابت کنم تا به مهاجم بهتری تبدیل 
یاد  زیادی  چیزهای  سرخیو  از  من  شوم. 
می گیرم و تالش می کنم تا آموخته هایم را از 
سرخیو بیشتر و بیشتر کنمو  بتوانم در آینده 

برای برزیل و سیتی بازیکن بهتری شوم . 
دو تیم ملی برزیل و آرجانتین این ماه 
قرار است در دیداری دوستانه برابر هم به 
از طی  بعد  نیز  لیونل مسی  و  بروند  میدان 
دو  این  برای  محرومیت خود  دوران  کردن 
دیدار به تیم ملی کشورش دعوت شده است 
ولی همه نگاه ها به آگوئرو و ژسوس است 

که در این دیدار برابر هم قرار می گیرند. 
وقتی  گفت:  پایان  در  برزیلی  مهاجم 
ما در کالسیکو روبروی هم قرار می گیریم 
برای  کدام  هر  آنجا  و  می کند  فرق  شرایط 
دیدار  آن  منتظر  می کند.  بازی  خود  کشور 
هستم تا برابر سرخیو در این دیدار به میدان 

بروم.

می گوید  کلوپ  یورگن 
پیش از دیدار دراماتیک تیمش با 
با  قانونی  وقتهای  در  که  آرسنال 
انتظار  رسید  پایان  به   ۵-۵ نتیجه 
را  پرگل  و  پرحادثه  بازی  یک 

داشته است.
سرمربی  کلوپ  یورگن 
وبسایت  با  گفتگو  در  لیورپول 
باشگاه می گوید پیش  این  رسمی 
که  آرسنال  با  تیمش  دیدار  از 
چهارم  مرحله  در  چهارشنبه  روز 
شد  انجام  انگلیس  اتحادیه  جام 
در   9-10 پرگل  پیروزی  با  و 
سود  به  پنالتی  ضربات  پایان 
رسید  پایان  به  مرسی سایدی ها 
بازی  این  که  می کرده  پیش بینی 
یک دیدار پرگل و تماشایی باشد 
و از اینکه پیش بینی اش به واقعیت 

تبدیل شده خوشحال است. کلوپ 
از  بازی  این  تماشای  از  می گوید 
ثانیه اول تا ثانیه آخر آن لذت برده 

است.
کلوپ  سوی  از  که  لیورپول 
با ترکیبی جوان به مصاف آرسنال 
رفته بود در پایان وقتهای قانونی به 
تساوی ۵-۵ رسید و در ضربات 
شکست   ۴-۵ را  حریف  پنالتی 
داد تا به مرحله یک چهارم نهایی 
رسیده و در این مرحله به مصاف 

استون ویال برود.
کلوپ در گفتگو با وبسایت 
بازی  این  درباره  لیورپول  باشگاه 
گفت:" من از اولین ثانیه تا آخرین 
ثانیه بازی از آن صد در صد لذت 
بردم. یادم نیست آخرین باری که 
لذت  اینقدر  فوتبال  بازی  یک  از 

آن  من  بود.  زمانی  بودم چه  برده 
شب 19 گل دیدم!".

ادامه  در  لیورپول  سرمربی 
درباره  پیش بینی خود  به  اشاره  با 
این بازی که آن را با ریان بروستر، 
گذاشته  میان  در  جوانش  ستاره 
از  قبل  راستش  گفت:"  بوده 
بودم  حاضر  گفتم  ریان  به  بازی 
بخرم  بلیط  بازی  این  دیدن  برای 
و به استادیوم بروم. خدا را شکر 
الزم  اگر  ولی  نیستم  مجبور  که 
این  و  می خریدم  بلیط  حتما  بود 
فرصتی  از  من  می دیدم.  را  بازی 
جوانها  اختیار  در  می توانستیم  که 
بگذاریم هیجان زده بودم و از آنچه 
خوشحال  هم  گذشت  بازی  در 

بودم".
صحبتهایش  ادامه  در  کلوپ 

ولی  کردیم  اشتباه  ما  بله  گفت:" 
بعد از بازی متوجه شدم که فیصد 
فیصد  شصت  حدود  ما  مالکیت 
سطوح  در  شما  اگر  ولی  بوده. 
هر  نباشید  تنظیم  تیمی  مختلف 
در  بیشتر  را  توپ  مالکیت  چه 
اختیار داشته باشید توپ را بیشتر 
لحظاتی  ما در  از دست می دهید. 
که توپ را از دست دادیم فضای 
زیادی در اختیار حریف گذاشتیم 

و برای این لحظات آماده نبودیم. 
این  به  که  موقعیتی  چهار  سه 
شکل به حریف داده شد بدترین 
اشتباهات ما در این بازی بود ولی 
به جز اینها بقیه بازی واقعا خیلی 
بود. فرصت هایی که خلق  خوب 
بدل  و  رد  که  پاسهایی  کردیم، 
کردیم، دویدن بچه ها در میدان. آن 
شب تیم ما نکات مثبت زیادی به 

نمایش گذاشت".

کلوپ: 
حاضر بودم برای دیدن بازی با آرسنال بلیط بخرم

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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سـرمربی سـابق پرسـپولیس و االهلـی در نظرسـنجی 
یـک رسـانه کرواسـی در بیـن بدتریـن مربیـان ایـن کشـور 

شـد. انتخاب 
بـه نقـل از index، بـا نزدیـک شـدن بـه پایـان سـال 
2019 میـالدی اقـدان بـه طبقه بنـدی سـرمربی های کروات 
شـده اسـت کـه در ایـن بیـن برانکـو ایوانکوویچ سـرمربی 
سـابق االهلـی و پرسـپولیس بـه همـراه ایگـور اسـتیماچ 
سـرمربی سـابق سـپاهان و فعلـی تیـم ملـی هنـد در بیـن 

بدتریـن هـا قـرار گرفتند. 
ننـاد بجلیکا، سـرمربی دیناموزاگرب در این نظرسـنجی 
بیلیـچ باالتـر از  در رده نخسـت قـرار گرفـت و اسـلوان 
زالتکـو دالیـچ سـرمربی تیم ملـی فوتبـال کرواسـی در رده 

دوم قـرار گرفته اسـت.
راهـی  پرسـپولیس  در  دوران خـوب  از  بعـد  برانکـو 
عربسـتان و تیـم االهلـی شـد ولـی در ایـن چنـد چنـد ماه 

دوام آورد و از سـمت خـود برکنـار شـد.

برانکو در بین بدترین مربی های کرواسی در سال ۲۰۱۹
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قانون جدید کنترل انترنت در روسیه اجرایی شد
اطالعات روز: در روسیه از امروز قانون جدیدی برای 
خصوص  در  نگرانی ها  که  می شود  اجرایی  انترنت  کنترل 
استفاده دولت برای خفه کردن صدای منتقدان را افزایش داده 

است.
به نقل از بی بی سی فارسی، در تئوری، مقامات رسمی 
با قانون جدید »انترنت مستقل«، قدرت می یابند تا به صورت 

گسترده ای ترافیک انترنت را در روسیه محدود کنند.
قانون،  این  که  است  گفته  کرملین  کاخ  سخن گوی 
و  شده  بهتر  روسیه  سایبری  امنیت  تا  شد  خواهد  موجب 

افزایش یابد.
وی گفته است که کاربران هیچ گونه تغییری در استفاده 

از انترنت پس از اجرای این قانون احساس نخواهند کرد.
کارشناسان می گویند مشخص نیست دولت از قدرتی 
که با این قانون به دست می آورد، چطور و چگونه استفاده 

خواهد کرد.
این که  و  هستند  کاربران  محدودیت  نگران  منتقدان 

اوضاع مانند آنچه که اکنون در چین است، شود.

امیر رشیدی، پژوهش گر دسترسی به انترنت در کمپین 
بین المللی حقوق بشر در ایران به رادیو بی بی سی گفت که 
دولت روسیه براساس این قانون می تواند مسیرهای داده ها را 
تغییر دهد و یا ردیابی کند و همه این ها در فرایندی فراقانونی 

است و مقامات روسیه نیازی به اجازه دادگاه ندارند.
قانون جدید چیست؟

ارائه دهنده  ی خدمات  قانون، شرکت های  این  براساس 
انترنت، باید یک سری تجهیزات شبکه ای جدید نصب کنند. 
این تجهیزات توانایی آن را دارد که نشان دهد منشأ ترافیک 

صفحات وب کجاست و محتوای آن را فیلتر کند.
در عمل این قانون به شرکت های دولتی ناظر بر انترنت 
روسیه اجازه می دهد که در مسدودکردن محتوا در انترنت 

قدرت بیش تری بیابند.
همچنین کاخ کرملین این قدرت را خواهد یافت که در 
صورت »وضعیت اضطراری« تمامی ارتباطات انترنتی روسیه 

با شبکه جهانی را قطع کند.
روسیه  انترنت  ترافیک  که  دهد  می  اجازه  قانون  این 

به  وابستگی  و  شود  سرازیر  داخلی  سرورهای  در  بیش تر 
سرورهای خارج از این کشور کاهش یابد.

از  حفاظت  موجب  اقدام  این  که  می گویند  مدافعان 
سیستم ها در مقابل حمالت سایبری خارجی خواهد شد.

در ابتدای امسال نیز پارلمان روسیه دو قانون تصویب 
کرد که براساس آن ها، »بی احترامی« به مقامات و آنچه که 

حکومت »اخبار دروغ« می داند، غیرقانونی خوانده شد.
نگرانی ها از قانون جدید برای چیست؟

فعاالن سیاسی و اجتماعی در روسیه می گویند که این 
قانون موجب افزایش سانسور در روسیه خواهد شد.

می گوید:  اروپا  در  بشر  حقوق  ناظران  از  دنبر،  ریچل 
»در حال حاضر حکومت می تواند به صورت مستقیم اقدام 
به سانسور محتوا در انترنت کند و یا حتا انترنت روسیه را به 
یک سیستم بسته، بدون این که مردم در جریان قرار بگیرند، 

تبدیل کند.«
در ماه مارچ صدها هزار نفر در مسکو، پایتخت روسیه، 

در اعتراض به تصویب این قانون تجمع کردند.

اولین قطع نامه مربوط به تحقیقات استیضاح ترمپ تصویب شد
اطالعات روز: مجلس نمایندگان امریکا قطع نامه ای را 
ترمپ،  دونالد  تحقیقات  فرایند  به  رسمیت بخشیدن  برای 

رییس جمهور امریکا تصویب کرده است.
که چگونگی  طرح  این  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
با  انجام تحقیقات در مرحله ی علنی تر را تصریح می کند، 
جمهوری خواهان  کامل  مخالفت  و  دموکرات ها  موافقت 
تصویب  مخالف-  رای   196 مقابل  در  موافق  رای   232-

شد.
کاخ سفید این رای گیری را محکوم کرده است.

حزب  اعضای  حمایت  میزان  از  محک  اولین  این 
دموکرات، که مجلس نمایندگان را در اختیار دارد، از فرایند 

استیضاح است.

ترمپ  آقای  که  حوزه هایی  -از  دموکرات  دو  فقط 
این قطع نامه رای  به راحتی در آن ها برنده شده بود- علیه 

دادند.
این قطع نامه حقوق آقای ترمپ و حضور وکالی او در 

این فرایند بررسی را تضمین می کند.
اوکراین  به  بود  کرده  سعی  است  متهم  ترمپ  دونالد 
فشار آورد تا درباره رقیب سیاسی اش جو بایدن و پسرش 
که  زمانی  پیش  سال  چند  بایدن  هانتر  کند.  تحقیق  هانتر 
پدرش معاون رییس جمهور امریکا بود، عضو هیأت مدیره 

شرکت انرژی بوریسما در اوکراین بود.
پس از این رای گیری سخن گوی کاخ سفید در بیانیه ای 
گفت: »کاری که رییس مجلس نانسی پلوسی و دموکرات ها 

نقض  به  رسمیت بخشیدن  جز  نیست  چیزی  کرده اند، 
غیرقابل قبول فرایند صحیح و عادالنه حقوقی.«

همزمان در روز پنج شنبه یک مقام دیگر کاخ سفید برای 
ارائه شهادت در برابر مجلس نمایندگان حاضر شد. انتظار 
می رود او بیانیه های پیشین درباره ی شرایط اعمال شده برای 

آزادکردن کمک های نظامی به اوکراین را تأیید کند.
جمهوری خواهان قبال از این که روند تحقیقات پشت 
که  جلساتی  کرده اند؛  انتقاد  می شد،  برگزار  بسته  درهای 
جمهوری خواهان هم در آن حضور داشتند، چون اعضای 

سه کمیته تحقیق متشکل از نمایندگان دو حزب است.
برای  کار  این  که  می کنند  پافشاری  دموکرات ها  اما 
جمع آوری شواهد پیش از شروع مرحله ی علنی تحقیقات 

الزم بود. آن ها اتهام پنهان کاری را رد می کنند.
می کند  تازه ای  مرحله  وارد  را  تحقیقات  قطع نامه  این 
که می تواند در نهایت به تنظیم طرحی حاوی اتهامات علیه 

رییس جمهور امریکا منجر شود.
اگر چنین اتفاقی بیفتد و مجلس نمایندگان به تصویب 
استیضاح  را  او  دیگر  عبارت  به  دهد،  رای  اتهامات  طرح 

کند، مجلس سنا محاکمه ای برگزار خواهد کرد.
قطع نامه چه می گوید؟

در مرحله اول، کمیته اطالعاتی مجلس نمایندگان در 
هفته های آینده جلساتی علنی برای استماع شهادت شاهدان 
را که  این کمیته می تواند شهادت نامه هایی  برگزار می کند. 

قبال به طور خصوصی جمع آوری شده را علنی کند.
یافته های  مورد  در  علنی  گزارشی  دوم،  مرحله  در 
تحقیق به کمیته قضایی ارسال خواهد شد تا در مورد »مفاد 
استیضاح یا سایر توصیه هایی که مناسب می داند« گزارش 

دهد.
فرایند  در  داشت  خواهند  اجازه  ترمپ  آقای  وکالی 

تحقیقات کمیته قضایی شرکت کنند.
دلیل تحقیقات استیضاح چیست؟

خانم  سوی  از  پیش  ماه  که  تحقیقات  این  کانون  در 
پلوسی اعالم شد، مکامله تلفنی روز 2۵ جوالی میان آقای 
قرار  اوکراین  رییس جمهور  زلنسکی،  ولودیمیر  و  ترمپ 

دارد.
متن جسته گریخته ی آن مکالمه که تا کنون علنی شده، 
درباره ی  تحقیق  خواستار  ترمپ  آقای  که  می دهد  نشان 
بایدن ها می شود. جو بایدن از پیشتازان رقابت های مقدماتی 
حزب دموکرات برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات 

ریاست جمهوری 2020 است.
درباره ی  خود  نگرانی  دولت  افشاگر  کارمند  یک 
کرد.  گزارش  مربوطه  نهادهای  به  را  تماس  آن  محتویات 
است،  قانونی تحت حفاظت  به دالیل  افشاگر  این  هویت 
اما یک نویسنده محافظه کار روز چهارشنبه از یک افسر سیا 

به عنوان فرد افشاگر نام برد.
شهادت پنج شنبه

به عنوان  ملی  امنیت  شورای  در  که  موریسون،  تیم 
مشاور ارشد روسیه و اروپا کار کرده، روز پنج شنبه در برابر 

قانون گذاران شهادت می دهد.
او یکی از مقام هایی بود که اجازه استماع تماس تلفنی 
روز  و  داشت  را  اوکراین  رییس جمهور  با  ترمپ  آقای 

چهارشنبه از پست خود استعفا کرد.
آقای موریسون قرار است روایتی دسته اول از محاوره 
ادعایی  درخواست های  درباره ی  اوکراینی  های  مقام  با 
رییس جمهور و گره زدن کمک نظامی امریکا به اوکراین به 

تحقیقات درباره ی بایدن ها ارائه کند.
در  امریکا  ارشد  دیپلمات  تیلور،  بیل  این  از  پیش 

اوکراین، در این مورد شهادت داده بود.

در  هنوز  که  کشورهایی  به  ایران، 
امکان همکاری  برجام هستند،  سند 
در سه مرکز اتمی ایران سایت فردو، 
نیروگاه  و  اراک  آب سنگین  نیروگاه 
اتمی بوشهر را فراهم می کند. ایاالت 
متحده در اردیبهشت ماه سال 139۷ 
ایران،  با  هسته ای  توافق نامه  از 

موسوم به برجام، خارج شد.
روز  رویترز  خبرگزاری 
منبع  دو  از  نقل  به  چهارشنبه 
که  نوشت  نام،  ذکر  بدون  خود، 
به  دارد  قصد  متحده  ایاالت  دولت 
شرکت های روسی، چینی و اروپایی 
در  خود  همکاری  به  تا  دهد  اجازه 
تاسیسات هسته ای ایران ادامه دهند. 

مرتبط با سپاه، ایاالت متحده مصمم 
است که جلوی دستیابی ایران را به 
چهار ماده ای که در صنایع موشکی، 
دارد،  کاربرد  نظامی  و  هسته ای 

بگیرد. 
تحریم های  اعالم  با  همزمان 
مرتبط  عمرانی  بخش  های  در  تازه 
اعالم کرد  امریکا  پاسداران،  با سپاه 
یک  برای  ایران  اتمی  معافیت های 
دور دیگر تمدید می شود. پیشتر در 
مرداد سال جاری، امریکا معافیت های 
سند  راستای  در  را،  ایران  هسته ای 

برجام، 90 روز تمدید کرده بود.
 به نوشته بیانیه وزارت خارجه 
اتمی  معافیت های  تمدید  امریکا، 

خارجه  وزارت  روز:  اطالعات 
عمران  از  بخشی  کرد  اعالم  امریکا 
به طور  که  را  ایران  ساخت وساز  و 
به  مربوط  غیرمستقیم  یا  مستقیم 
اسالمی«  انقالب  پاسداران  »سپاه 
امریکا  است.  کرده  تحریم  باشد، 
به عنوان  را  پاسداران  سپاه  پیش تر 
کرده  معرفی  تروریستی  گروه  یک 

بود.
اینترنشنال،  ایران  گزارش  به 
سخن گوی  اورتگاس،  مورگان 
بامداد  امریکا،  خارجه  وزارت 
وزیر  از  نقل  به  عقرب  دهم  جمعه 
امریکا اعالم کرد که عالوه  خارجه 
بر تحریم بخش فعالیت های عمرانی 

سالح   به  دستیابی  که  موضوعی 
دشوارتر  ایران  برای  را  هسته ای 

می کند.
تهران  در  بریتانیا  سفارت 
کرد  اعالم  سال جاری  مهر  در  نیز، 
بریتانیایی،  کارشناسان  از  هیاتی 
متخصصان  از  گروهی  با  همراه 
چینی، به منظور کار بر روی راکتور 
آب سنگین اراک وارد تهران شده اند.
بر اساس توافق هسته ای موسوم 
متعهد  چین  و  امریکا  »برجام«،  به 
آب سنگین  راکتور  که  بودند  شده 
از  بعد  کنند.  »مدرن سازی«  را  اراک 
این  برجام،  سند  از  امریکا  خروج 

تعهد به بریتانیا واگذار شد.

امریکا بخش ساخت  وساز مرتبط با سپاه را تحریم کرد
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ده روز منتظر بمانند تا شناس نامه به دست شان 
برسند. او گفت که خودش دوازده روز منتظر 

گرفتن شناس نامه اش مانده است.
که  کسانی  از  دیگر  یکی  دانشیار،  نصراهلل 
است،  کرده  دریافت  الکترونیک  شناس نامه ی 
را  شناس نامه  توزیع  روند  که  آنچه  می گوید 

زمان گیر کرده، چاپ شناس نامه است.
کابل  دیگر  باشنده ی  یک  بشیر،  روایت 
الکترونیک چیزی  توزیع شناس نامه ی  روند  از 
خودش  که  می گوید  بشیر  است.  دیگری 
نهایت  در  هفته  سه  حدود  منتظرماندن  با 
شناس نامه اش را دریافت کرده است. او همچنان 
می گوید که از حدود دو ماه به این طرف برای 
کنون  تا  اما  کرده،  شناس نامه  تقاضای  مادرش 
به منظور انجام عمل بیومتریک برای شان تماس 

گرفته نشده است.
و  احصاییه  ملی  اداره ی  سخن گوی 
این  توزیع  روند  که  می گوید  اما  معلومات 
طوالنی  و  زمان گیر  بسیار  اوایل  در  شناس نامه 
شده  گرفته  نظر  در  میکانیزم هایی  حاال  و  بود 
است که سبب ایجاد سهولت در این روند شده 
اوایل کسی  در  شهابی،  خانم  گفته ی  به  است. 
می کردند،  مراجعه  شناس نامه  گرفتن  برای  که 
باید از سوی دو نفر )یک کارمند دولت و یک 
وکیل گذر( تأیید می شد، اما براساس میکانیزم 
»یک  نیست.  نفر  دو  این  تأیید  به  نیازی  تازه 
چیزی که قبال در فورم ها وجود داشت تأییدی 
به  که  بود  دولت  کارمند  یک  و  گذر  وکیل  از 
اداره ی  اما  بود،  زمان گیر  و  سخت  مراجعین 
احصاییه اکنون تصمیم گرفته است در صورتی 
دو  تأیید  به  نیازی  باشد،  شده  تأیید  تذکره  که 

نفر نیست.«
خانم شهابی همچنان می گوید که در حال 
تا درج اسنادها در دیتابیس  نام  از ثبت  حاضر 
و تثبیت هویت همه در نهایت دو روز را در بر 
می گیرد. »می ماند پرنت تذکره که در یک روز 
مشخص برای شان ]متقاضی شناس نامه[ تماس 

گرفته می شود که تذکره آماده شده است.«
روزنامه  با  از صحبت هایش  بخشی  در  او 
اطالعات روز همچنان یادآور شد که متقاضیان 
شناس نامه ی  باید  الکترونیک  شناس نامه ی 
که  کسانی  »...البته  باشند.  داشته  کاغذی 
تذکره ی  باید  می گیرند  الکترونیک  تذکره ی 
نداشته  اگر  باشند،  داشته  کاغذی  تابعیت 
سرای  در  احصاییه  اداره ی  به  باید  اول  باشند 
کنند  مراجعه  کابل(  شهر  در  )منطقه ای  شمالی 
و دلیل تذکره نداشتن شان را بگویند تا در مورد 

مشکل شان تصمیم گرفته شود.«
در  الکترونیک  شناس نامه ی  توزیع  روند 
13 ثور سال گذشته خورشیدی در حالی آغاز 
شد که توافق روی ملیت مردم افغانستان یکی 
شناس نامه ی  توزیع  سر  بر  جنجالی  موارد  از 
الکترونیک بود. شماری از شهروندان این کشور 
شهروندان  تمام  ملیت  »افغان«  که  مدعی اند 
افغانستان است اما در سوی مقابل شمار دیگر 
از شهروندان افغانستان می گویند افغان کلمه ای 
برده  به کار  پشتون  قوم  برای  تنها  که  است 
ملیت ها،  تمام  خطاب کردن  افغان  و  می شود 
ساکن  دیگر  اقوام  بر  پشتون ها  هویت  تحمیل 

در افغانستان است.
این روند به رغم تفاوت دیدگاه ها، در حال 
تمامی  ملیت  به عنوان  »افغان«  درج  با  حاضر 
روی  قوم  اسم  درج  آن  کنار  در  و  شهروندان 

شناس نامه ها ادامه دارد.

آغاز  از  سال  یک ونیم  از  بیش  گذشت  با 
الکترونیک،  شناس نامه ی  توزیع  روند  عملی 
معلومات  و  احصاییه  ملی  اداره ی  در  مسئوالن 
 36۵ کنون  تا  اداره  این  که  می گویند  کشور 
شهروندان  برای  الکترونیک  شناس نامه ی  هزار 
این  گفته ی  به  است.  کرده  توزیع  کشور 
مراکز  است  قرار  آینده  سال  دو  در  مسئوالن، 
توزیع شناس نامه ی الکترونیک در مراکز تمامی 

والیات کشور فعال شود.
ملی  اداره ی  سخن گوی  شهابی،  رویینا 
با  صحبت  در  کشور  معلومات  و  احصاییه 
مقدار  این  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
شناس نامه ی  توزیع  مرکز  هفت  در  شناس نامه 
کابل و دو مرکز در  )پنج مرکز در  الکترونیک 

والیات هرات و ننگرهار( توزیع شده است. 
و  احصاییه  اداره ی  معلومات  براساس 
در  کارمند   ۴2۵ حاضر  حال  در  معلومات، 
در  الکترونیک  شناس نامه ی  توزیع  مرکز  پنج 
شناس نامه ی  توزیع  مرکز  در  نفر   ۵6 کابل، 
الکترونیک در هرات و ۵6 نفر دیگر در مرکز 
توزیع شناس نامه ی الکترونیک در ننگرهار کار 

می کنند. 
در  است  قرار  شهابی،  خانم  گفته ی  به 
آینده ی نزدیک در مراکز والیت های بلخ، قندهار 
و بامیان نیز مرکز توزیع شناس نامه ی الکترونیک 
افتتاح و به کار آغاز کند. خانم شهابی در عین 
ساله ی  دو  برنامه ی  براساس  که  می گوید  حال 

دروازه ی مراکز توزیع شناس نامه باعث می شود 
اداره ی ملی احصاییه و معلومات  که کارمندان 
از پذیرش اسناد برای مدت مشخص خودداری 
خودداری،  این  دلیل  که  می گوید  او  کنند. 
که  است  دریافت شده  اسناد  به  بهتر  رسیدگی 

کارمندان باید به آن ها رسیدگی کنند.
که  است  شده  گزارش  نیز  مواردی  در 
شماری از دفاتر خصوصی از جمله شرکت های 
شناس نامه ی  پذیرش  از  سیاحتی  و  توریستی 
شناس نامه ی  و  کرده  خودداری  الکترونیک 
کاغذی را ترجیح می دهند. خانم شهابی گفت 
که این کار بیش تر به دلیل »آگاهی نداشتن« در 
مورد شناس نامه ی الکترونیک، صورت می گیرد. 
ما،  هم وطنان  ناآگاهی  اثر  در  »بعضا  گفت:  او 
یک  کارمندان  از  یکی  را  الکترونیکی  تذکره ی 
نپذیرفته  آن را  و  کرده  رد  سیاحتی  شرکت 
به  تذکره  این  اعتبار  که  صورتی  در  است، 
زیرا  است؛  کاغذی  تذکره ی  از  بیش تر  مراتب 
در تذکره ی کاغذی امکان جعل و تقلب وجود 
امر مصئون  این  از  الکترونیک  تذکره ی  دارد و 

است.«
که  می گوید  شهابی  خانم  هم،  سویی  از 
به  عالقه ای  دالیلی،  بر  بنا  مردم  از  شماری 
الکترونیک ندارند. هرچند  گرفتن شناس نامه ی 
نکرد،  یاد  مشخص  به گونه ی  دالیل  این  از  او 
اما درج کلمه ی »افغان« در شناس نامه ی تمامی 
این  اقوام در  نام  شهروندان و در کنار آن ذکر 
شناس نامه ها از دالیلی بودند/ هستند که شماری 
الکترونیک  شناس نامه ی  گرفتن  به  مردم  از 
عالقه نشان نمی دهند. درج کلمه ی »افغان« در 
چالش زاترین  از  یکی  الکترونیک  شناس نامه ی 
الکترونیک  توزیع شناس نامه ی  که  بود  موردی 

را برای چندین بار به تأخیر انداخت.
در همین حال شماری از شهروندان کشور 
کرده اند،  دریافت  الکترونیک  شناس نامه ی  که 
شناس نامه  این  توزیع  روند  بودن  زمان گیر  از 
که  کابل  باشنده ی  دانش،  علی اکبر  شاکی اند. 
حدود بیست روز پیش شناس نامه ی الکترونیک 
مرحله ی  از  که  می گوید  است،  کرده  دریافت 
از  بیش  باید  شناس نامه  اخذ  زمان  تا  نام  ثبت 

توزیع 365 هزار شناس نامه ی الکترونیک؛ 
از فرایند اخذ تا کاربرد این شناس نامه

را طی نکرده اند.
و  احصاییه  ملی  اداره ی  سخن گوی 
اداره  این  که  می گوید  حال  عین  در  معلومات 
در  که  دارد  روی دست  نیز  دیگری  برنامه های 
دیگر  در  آن  اجرایی  و  بهره برداری  صورت 
شناس نامه ی  دارندگان  به  نیز  دولتی  ادارات 

الکترونیک سهولت به میان می آید.
استقبال مردم

اداره ی ملی احصاییه  باور مسئوالن در  به 
اندک  بسیار  مواردی  در  هرچند  معلومات،  و 
شناس نامه ی  پذیرش  از  دفاتر  از  شماری 
الکترونیک خودداری می کنند، اما استقبال از این 
شناس نامه و مراجعه ی شهروندان برای اخذ این 
شهابی  خانم  است.  خوب«  »بسیار  شناس نامه 
می گوید که هرازگاهی صف های طوالنی پشت 

قرار است در  اداره ملی احصاییه و معلومات، 
دو سال آینده ]شروع از آغاز سال مالی 1399[ 
مراکز  در  الکترونیک  شناس نامه ی  توزیع  مرکز 

تمامی والیات کشور فعال شود.
استفاده  کجا  در  الکترونیک  شناس نامه ی  از 

می شود؟
و  احصاییه  ملی  اداره ی  در  مسئوالن 
شناس نامه ی  که  می گویند  کشور  معلومات 
موارد  هویت،  تثبیت  کنار  در  الکترونیک 
شهابی  خانم  دارند.  هم  دیگری  استفاده ی 
در  دولت  وزارت  در حال حاضر  که  می گوید 
هزینه  عمومی  ریاست  معلولین،  و  شهدا  امور 
پاسپورت  عمومی  ریاست  و  مالیه  وزارت 
الکترونیک  شناس نامه های  با  داخله  وزارت 

وصل است. 
و  شهدا  ورثه ی  که  می گوید  شهابی  خانم 
متقاضیان  و  دولت  متقاعد  کارمندان  معلولین، 
شناس نامه ی  که  صورتی  در  پاسپورت 
در  کارهای شان  باشند،  داشته  الکترونیک 
کم ترین زمان ممکن انجام می شود. او می افزاید 
داشتن  صورت  در  پاسپورت  متقاضیان  که 
تأیید  به  نیازی  دیگر  الکترونیک،  شناس نامه ی 

شناس نامه و بیومتریک ندارند.
که  پاسپورت  متقاضیان  از  شماری 
پاسپورت  و  داشته  الکترونیک  شناس نامه ی 
شهابی  خانم  حرف های  تأیید  با  نیز  گرفته اند 
می گوید که مراحل تأیید شناس نامه و بیومتریک 

ابوذر ملک نژاد

درج کلمه ی »افغان« در شناس نامه ی تمامی شهروندان و در کنار 
آن ذکر نام اقوام در این شناس نامه ها از دالیلی بودند/ هستند 
که شماری از مردم به گرفتن شناس نامه ی الکترونیک عالقه نشان 
نمی دهند. درج کلمه ی »افغان« در شناس نامه ی الکترونیک یکی از 
چالش زاترین موردی بود که توزیع شناس نامه ی الکترونیک را برای 

چندین بار به تأخیر انداخت.


