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اظهارات ضدونقیض 
در مورد سقوط ولسوایل 

»دشت ارچی« قندوز 
به دست طالبان

کرونا در افغانستان؛ 
یض جدید  شناسایی ۲۲۸ مر
و فوت ۱۵ نفر در 
شبانه روز گذشته

»توافقنامه شرمناک«
آیا هزاران پناهجوی افغان 
از یونان اخراج می شوند؟

پناهجویان  از  نفری  پاییزی یک گروه 27  یک عصر 
جوان  چند  و  سالمند  کودک،  زن،  به شمول  افغان 
یکی از شهرهای غربی ترکیه را به قصد یونان ترک 
می  کند. هوای آخر ماه میزان سرد و گاه  گاهی باران 
هم می  بارد. این گروه پناهجویان مجبور می  شود شب 
را در جنگلی نزدیک سواحل دریای ایژه سپری کند. 
گاللی )مستعار( می بیند که کودکان در هوای سرد 
قاچاق  بر  به دستور  و  نامالیم چگونه گریه می  کند  و 
چگونه آن ها را با قرص خواب  آور آرام می  کند تا مبادا 
نیروهای ساحلی و دریایی ترکیه از حرکت آن ها بو 
شوند،  گرفتار  ساحلی  نیروهای  سوی  از  اگر  و  ببرد 

فرجام معلوم است: اخراج اجباری به ایران.
وضعیت بحرانی، طوفان دریا و خطرات گذر از کوه  های 
را  ترکیه ذهن گاللی  وان  ایران و شهر  ارومیه  میان 
درگیر و راکد کرده است. به خصوص گلوله  هایی که از 

سوی سربازان مرزی ایران به سوی...
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غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

صفحه 2صفحه 2

کلیددار صلح در کابل
نخست وزیر  میزبان  کابل  رو  پیش  روزهای  در 
پاکستان خواهد بود. عمران خان برای اولین بار 
دیدار  افغانستان  از  قدرت رسیدنش  به  زماِن  از 
می کند. براساس اعالم حکومت افغانستان در این 
است.  محوری  مسأله ی  افغانستان  صلح  دیدار، 
این سفر در حالی صورت می گیرد که روند صلح 
ماه  دو  از  بیش  است.  سردرگم  قطر  در  جاری 
است که هیأت گفت وگوکننده دولت افغانستان 
و طالبان قادر نشده اند که طرزالعمل گفت وگوها 
چشم اندازی  هیچ  نیز  حاال  کنند.  نهایی  را 
از  پس  مخصوصا  ندارد.  وجود  صلح  روند  برای 
صلح  گفت وگوهای  سرنوشت  امریکا  انتخابات 
میدان  اما  است.  سردرگم  و  نامعلوم  قطر  در 
افغانستان همچنان گرم است. سطح  جنگ در 
باورنکردنی  طرز  به  افغانستان  در  خشونت ها 
به  خشونت ها  دامنه ی  است.  گرفته  شدت 
نیست  روزی  است.  کشیده  نیز  شهرها  داخل 
که انفجارهای ماین های کنارجاده ای و حمالت 
در  نگیرد.  قربانی  افغانستان  مردم  از  انتحاری 
بیش  صلح  مذاکرات  با  همزمان  اخیر  ماه های 
افغانستان  در  غیرنظامیان  دیگری  زمان  هر  از 

قربانی جنگ شده اند. 
مهمان  خان  عمران  رو  پیش  روزهای  در 
کشوری خواهد بود که هم افکار عمومی و هم 

حکومت اش،...
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سه غیرنظامی 
وهای دولتی  در بمباردمان نیر
در ارزگان کشته شدند

تاکسی فضایی با 
چهارسرنشین به سوی ایستگاه 
بین المللی فضایی رفت

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 6

اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت ارزگان 
تأیید می کنند که سه غیرنظامی در نتیجه ی 
بمباردمان نیروهای دولتی بر یک مخفی گاه...

اختالف در جمهوری 
آذربایجان بر سر 

نتیجه جنگ قره باغ

انتخابات امریکا؛ 
تیم ترمپ از 

شکایت اصلی 
خود در پنسیلوانیا 

عقب نشینی کرد

کوین دی بروینه:
شخصا با 

سیتی در حال 
مذاکره هستم
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صالح: 

عضو دوم هسته ی طراح حمله بر دانشگاه کابل کشته شده است
اطالعات روز: امراهلل صالح، معاون نخست ریاست جمهوری کشور می گوید که عضو دوم هسته ی طراح حمله بر دانشگاه کابل در 

درگیری با نیروهای امنیتی کشته و عضو سوم این هسته نیز بازداشت شده است.
آقای صالح دیروز )دوشنبه، ۲۶ عقرب( در یک یادداشت فیس بوکی، از عضو دوم هسته ی طراح حمله بر دانشگاه کابل به نام 

»احمد« نام برده و گفته است که او در والیت پکتیا در درگیری با | صفحه 2

تیم کلوپ تا خرخره 
درگیر آسیب دیدگی

هندرسون 
هم مصدوم شد؛ 
فاجعه در لیورپول

»ادبیات اصیل افغانی« مهم است یا 
جلوگیری از آموزش ترور؟

خبر  این  است.  خوانده  درس  کابل  دانشگاه  شرعیات 
وحشتناک ترین  عامل  که  است  تکان دهنده  بسیار 
حمالت تروریستی در کشور از میان دانشجویان دانشگاه 

کابل سر برمی آورد. دانشگاه کابل | صفحه 5

بازداشت طراح حمله  از  امنیت ملی روز شنبه  ریاست 
به دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش خبر داد. 
مطابق اعالمیه این ریاست، شخصی به نام محمد عادل 
که طراح این حمالت است، چهار سمستر در دانشکده 

یادداشت: رییس جمهور غنی در محفل گرامی داشت از 
ارگ  در  سنبله  تاریخ 31  در  که  بین المللی صلح،  روز 

ریاست جمهوری برگزار شده بود، | صفحه 4

برخورد با گذشته
چرا رییس جمهور غنی عالقه مند 

مدل حل منازعه اسپانیا است؟
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آغاز روند رأی دهی به کابینه ی افغانستان؛ 
سه نامزدوزیر برنامه های کاری شان را 

ارائه کردند

فرهنگ لغات سیاسی 
به فارسی | طنز
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اعتماد  رأی  کسب  به خاطر  نیز  افغانستان 
تاالر  در  را  برنامه هایش  نمایندگان،  مجلس 

این مجلس به نمایندگان ارائه کنند.
نامزدوزیر  خالد  اسداهلل  )سه شنبه(  امروز 
وزارت دفاع ملی، فضل احمد معنوی نامزدوزیر 
وزارت عدلیه و عباس بصیر نامزدوزیر وزارت 
مجلس  به  را  برنامه ی شان  عالی  تحصیالت 

ارایه می کنند.
نثاراحمد  نیز  چهارشنبه  روز  همین طور، 
معصومه  تجارت،  وزارت  نامزدوزیر  غوریانی 
خاوری نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی 
معلوماتی، بشیراحمد ته ینج نامزدوزیر وزارت 
حلیمی  محمدقاسم  و  اجتماعی  امور  و  کار 
برای  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  نامزدوزیر 
ارائه ی برنامه های کاری شان به مجلس حاضر 

شوند.

جریان  در  نیز  مالیه  وزارت  نامزدوزیر 
فساد  با  جدی  مبارزه ی  بر  صحبت هایش 
در این وزارت تأکید کرد و گفت که تالش 
ملی  عواید  میالدی   2۰2۵ سال  تا  می کند 
افغانی  میلیارد   ۴۰۰ به  افغانستان  ساالنه 
برسد و رسما خودکفایی اقتصادی کشور را 

اعالم کنند.
نیز  داخله  وزارت  نامزدوزیر  اندرابی  مسعود 
این وزارت را  برنامه های کاری آینده اش در 
ارایه کرد. او از اصالحات ساختاری و سازمانی 
قرار  افزود که  و  وزارت سخن گفت  این  در 
و  الیسنس  تمام  دیگر  ماه  شش  تا  است 
به  معتبر  کارت  و  دیجیتالی  جوازسیرها 

رانندگان توزیع شود.
جریان  در  است  قرار  که  است  درحالی  این 
کابینه ی  نامزدوزیر  هفت  جاری  هفته ی 

و  است  برای حفظ حیات صلح  راه  بهترین 
تنها راه حفظ صلح نیز حفظ نظام جمهوری 

اسالمی در افغانستان است.
نامزدوزیر وزارت امور خارجه تأکید کرد که 
نیاز است سایر کشورها با افغانستان به گونه ی 
برای  منافع شان  درنظرداشت  با  و  مشترک 
صلح کار کنند. او در ادامه گفت که افغانستان 
صلح را گدایی نمی کند و در صورت که دنیا 
با افغانستان صادقانه کار کند، تأمین صلح نیز 

ممکن خواهد بود.
مواد  با  مبارزه  تروریزم،  با  مبارزه  از  اتمر 
مخدر، جلوگیری از مهاجرت های غیرقانونی 
به عنوان  بشر  حقوق  نقض  از  جلوگیری  و 
یاد  با کشورهای دیگر  افغانستان  مشترکات 

کرد.
ارغندیوال  عبدالهادی  حال،  همین  در 

افغانستان  نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعات 
دیروز )دوشنبه، 2۶ عقرب( روند رأی دهی به 

نامزدوزیران کابینه را آغاز کرد.
اتمر  این روند، محمدحنیف  در روز نخست 
نامزدوزیر وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال 
نامزدوزیر وزارت مالیه و محمدمسعود اندرابی 
نامزدوزیر وزارت داخله برنامه های کاری شان 
را به نمایندگان مجلس توضیح دادند. آقای 
اتمر در جریان صحبت هایش گفت که هدف 
افغانستان ختم جنگ  اول سیاست خارجی 
که  گفت  او  است.  کشور  در  صلح  تأمین  و 
در این راستا کار از قبل آغاز شده و منطق 
به تمام کشورهای منطقه و دنیا  افغانستان 

توضح داده شده است.
به عنوان مهم ترین  از تروریزم  اتمر همچنان 
که  افزود  و  کرد  عنوان  حیات  برای  خطر 

آغاز روند رأی دهی به کابینه ی افغانستان؛ 
یر برنامه های کاری شان را ارائه کردند سه نامزدوز

یادداشتش نیز گفته است که طرح پوشش 
به  ملی  امنیت  توسط  نیز  کوچه به کوچه 

مرحله ی اجرایی درآمده است.

سپردن مسئولیت مبارزه با فساد اداری 
به صالح

که  است  گفته  صالح  امراهلل  هم،  سوی  از 
رییس جمهور غنی هدایت داده است تا پس 
نیز  را  کابل  در  اداری  فساد  مهار  او  این،  از 

شامل اجندا و کار خود بسازد.
آقای صالح افزوده است که در بخش مبارزه و 
با فساد اداری و مهار این پدیده در هماهنگی 
برنامه ی  ذیدخل،  نهادهای  دخیل سازی  و 
جمع آوری اطالعات و اقدام بر اساس آن را 

به زودی آغاز می کند.
او تأکید کرده است که پس از این در بخش 
مهار فساد اداری نیز همانند مباحث امنیتی 

گزارش روزانه ارایه خواهد کرد.

حمله  کابل  دانشگاه  به  عقرب  دوازدهم 
کردند. در این حمله نیز که مسئولیت آن را 
داعش بر عهده گرفت، 22 نفر که بیشترشان 
نفر   ۴۰ حدود  و  کشته  بودند،  دانشجویان 

دیگر زخمی شدند.
بخشی  در  صالح  امراهلل  حال،  این  با 
صفحه ی  در  خود  دیروز  یادداشت  از 
فیس بوکش از نهادهای عدلی کشور خواسته 
است که تروریستان را علنی محاکمه کند تا 
به گفته ی او، »دل مردم یخ کند یا یخ شود«.

او همچنان گفته است که به دو مرکز تدریس 
دینی در منطقه ی بگرامی کابل به دلیل تبلغ 
مستقیم  صورت  به  نیز  طالبان،  گروه  برای 
هشداریه داده است. او گفته است که از این 
دو مرکز تدریس علوم دینی خواسته شده تا 
فهرست تمامی دانش آموزانش را به نهادهای 

مشخص دولت افغانستان شریک کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری در بخشی از این 

زودی  به  و  شده  مشخص  نیز  انتحارکننده 
است  افزوده  صالح  آقای  می کند.  شریک 
تحت  هم اکنون  انتحارکننده  خانواده ی  که 
نظارت ریاست عمومی امنیت ملی قرار دارد.
بازداشت  از  نیز  پیش  روز  دو  صالح  آقای 
طراح اصلی حمله به دانشگاه کابل خبر داده 
و گفته بود که فرد بازداشت شده از والیت 
پنجشیر است و تا صنف سوم در دانشکده ی 

شرعیات این دانشگاه درس خوانده است.
یاد  نام »عادل«  به  بازداشت شده  از فرد  او 
از  را  اسلحه  فرد  این  که  بود  گفته  و  کرده 
شبکه حقانی از والیت خوست به دست آورده 
بود و هدایت حمله به دانشگاه کابل نیز از 
شبکه ی  سابقه دار  عضو  »ثناواهلل«،  سوی 

حقانی برایش داده شده بود.
اما  افغانستان  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
فرد  این  که  کرد  اعالم  روز  پایان همان  در 
طراح اصلی حمله بر دانشگاه کابل و مرکز 
آموزشی کوثر دانش بوده است. این ریاست 
عملیات  یک  در  فرد  این  که  بود  گفته 
هدفمند نیروهای قطعات خاص امنیت ملی 
کابل  پولیس  دوازدهم  حوزه ی  مربوطات  از 

بازداشت شده است.
کوثر  آموزشی  مرکز  به  انتحاری  حمله ی 
این  در  شد.  انجام  عقرب  سوم  در  دانش 
آن  مسئولیت  رسما  داعش  گروه  که  حمله 
را بر عهده گرفت، ده ها دانش آموز کشته و 

زخمی شدند.
حدود ده روز پس از حمله به مرکز آموزشی 
روز  ظهر  مسلح  مهاجمان  دانش،  کوثر 

نخست  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
عضو  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری 
کابل  دانشگاه  بر  حمله  طراح  هسته ی  دوم 
در درگیری با نیروهای امنیتی کشته و عضو 

سوم این هسته نیز بازداشت شده است.
عقرب(   2۶ )دوشنبه،  دیروز  صالح  آقای 
دوم  عضو  از  فیس بوکی،  یادداشت  یک  در 
به  کابل  دانشگاه  بر  حمله  طراح  هسته ی 
نام »احمد« نام برده و گفته است که او در 
والیت پکتیا در درگیری با نیروهای امنیتی 

کشته شده است.
به  افراد  این  دوسیه ی  که  است  افزوده  او 

سرعت در حال انکشاف است.
همچنان  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
اول هسته ی حمله  عضو  اعتراف  از  نقل  به 
بر دانشگاه کابل گفته است که اعضای این 
هسته ده روز قبل از این حمله، دانشگاه را 

بررسی کرده بودند.
بودند  متوجه شده  »]آنان[  است:  افزوده  او 
در  بهتر  و  شهری  سرووضع  با  آدم های  که 
دروازه ی ورودی مورد شک قرار نمی گیرند و 
تالشی جدی نمی شوند. به همین دلیل آنها 
محصلین  با  همنوع  های  لباس  پوشیدن  با 
شیک پوش یکی پی دیگر داخل می شوند و 

بیک های شان تالشی نمی شود.«
با  مهاجمان  که  است  گفته  صالح  آقای 
یکدیگر قرار گذاشته بوده اند که اگر بیک نفر 
اول توسط پولیس تالشی شود، نفر دوم باید 

پولیس را با فیر تنگچه از پا در آورد.
او در ادامه تأکید کرده است که هویت فرد 

صالح: 

عضو دوم هسته ی طراح حمله بر دانشگاه کابل کشته شده است
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او و کشورش را عامل اصلی جنگ در افغانستان 
باور  می دانند.  شرارت  محور  اصلی  حامی  و 
پاکستان  که  است  این  افغانستان  در  عمومی 
صادق  افغانستان  با  همسایگی  و  دوستی  در 
نیست. کابل بارها اسالم آباد را به حمایت مالی 
در  شرارت  محور  و  طالبان  گروه  از  نظامی  و 
در  عمومی  باور  است.  کرده  متهم  افغانستان 
افغانستان این است که پاکستان از سال 2۰۰1 
و  از گروه های خشونت گرا  با حمایت  تاکنون، 
تروریستی، به خصوص طالبان و شبکه  حقانی، 
را  افغانستان  در  جنگ  پایان  برای  تالش ها 
دلیل  همین  به  است.  کرده  مختل  بی وقفه 
مهم ترین انتظار در افغانستان از سفر مقام های 
به عبارت دیگر کلیدداران صلح،  یا  پاکستانی 
کشور  این  دوگانه ی  بازی های  به  پایان دادن 
در افغانستان و شکسته شدن دایره ی خشونت 

است. 
عمران خان حدود یک ماه قبل در گفت وگوی 
حمایت  از  افغانستان  رییس جمهور  با  تلفنی 
کامل کشورش از آتش بس در افغانستان سخن 
این کار  برای  بود. اکنون زمان مناسبی  گفته 
خشونت  دوام  بر  طالبان  اصرار  به دلیل  است. 
تقریبا فرصت صلح در آستانه ی از دست رفتن 
که  است  این  اصلی  مشکلی  کنون  تا  است. 
طالبان یک قدم کوتاه نیامده است. این گروه 
جنگ  میدان  در  را  مذاکره  میز  در  پیروزی 
را  توان  این  پاکستان  است.  کرده  جست وجو 
دارد که طالبان را به کاهش خشونت و تن دادن 
به آتش بس مجاب کند. رهبران طالبان به رغم 
اما  کرده اند،  استقاللیت  ادعای  همواره  این که 
حمایت  حفظ  برای  را  پاکستان  خواسته های 

این کشور از خود، پذیرفته اند.
عمران خان قبل از این گفته است که راه حل 
افغانستان  در  صلح  به  رسیدن  برای  احتمالی 
از  اظهارات  این  است.  موقت  حکومت  ایجاد 
داخلی  امور  در  آشکار  مداخله ی  طرف  یک 
به  رسیدن  دیگر  طرف  از  و  است  افغانستان 
صلح را در افغانستان دشوارتر می کند. باور ما 
این است که صلح افغانستان فقط با یک چیز 
خواست  به  تمکین  هم  آن  و  می شود  تأمین 
مردم افغانستان است. در غیر این  صورت تکرار 
دور باطل است. پاکستان قادر بوده پیش از این  
نه یک بار، بلکه بارها روند صلح افغانستان را از 
مسیر درست آن خارج و طرف های دخیل را 

سردرگم کنند. 
ادعا  حرف  در  که  خان  عمران  می رود  انتظار 
این  افغانستان ترجیحی ندارد، در  می کند در 
افغانستان،  مردم  که  ببیند  نزدیک  از  سفر 
مردم  جدی  اراده ی  برنمی گردند.  عقب  به 
دهه ی  دو  در  که  راهی  دوام  برای  افغانستان 
به  برگشت  از  امتناع  و  کرده اند  طی  گذشته 
گذشته ی سیاه و بدنام دوره ی امارت اسالمی و 
پاسداری از نظام سیاسی »جمهوری اسالمی« 
افغانستان  مردم  است.  آن  دست آوردهای  و 
نظام سیاسی  آن  در  که  می پذیرند  را  صلحی 
قومی  اقلیت های  و  زنان  حقوق  مردم ساالر، 
کسی  هر  و  باشد  حمایت  مورد  مذهبی  و 
صحنه  به  می خواهد  که  طالبان  به شمول 
سیاسی افغانستان بازگردد، قبل از هر چیزی 
شجاعت پذیرش جامعه چندصدایی افغانستان 

را داشته باشد. 

گزارشخبرهای داخلی

میان  و در  ندارند  را  افغانستان هیچ کسی  در 
آن ها هزاران کودکی بدون سرپرست است که 
وقتی به افغانستان برگردند هیچ شانسی برای 
زندگی عادی را ندارند: » دولت افغانستان قادر 
به ارائه چنین خدماتی است که چنین توافقنامه 

شرمناکی را به امضا می رساند؟«
»این خبر به قدری برای ما پناهجویان دردناک 
و تأسف آور است که این را آقای رییس جمهور 
به هیچ وجه درک نمی کند. ما از کشوری که 
خیابان،  مسجد،  دانشگاه،  مکاتب،  مدارس، 
کوچه و... که هیچ کدامش امنیت ندارد پا به 
خود  آبی  و  خاکی  مرزهای  از  و  گذاشته  فرار 
اروپایی  کشورهای  به  روشن  آینده  ی  برای  را 
رسانیدیم. اگر شما می توانستی امنیت و آزادای 
اجازه  خود  به  هیچ گاه  کنی،  تضمین  را  ما 
دست ساز  بهشت  به  را  وطن  خاک  نمی دادیم 
از  حرف ها  این  ظاهرا  اما  دهیم.  ترجیح  اروپا 
فرزندان تان  شما  زیرا  است  خارج  شما  ادراک 
بادیگارد در کشورهای خارجی  همراه چندین 
در امنیت و آسایش و رفاه کامل به سر می برند 
اهمیتی  چه  ما  آینده  و  ما  جان  شما  برای  و 
در  من  پرسش  به  فردین  پاسخ  این  دارد!؟« 

مورد نگرانی  های او بود. 
»دست  گفت:  روز  اطالعات  با  صحبت  در  او 
از سر ما بردارید لطفا و به جای این که پی گیر 
آوردن  برای  فکری  باشید  مهاجرین  ]حامی[ 

امنیت در کشور کنید.«
کشورهای  از  زیادی  شمار  خارجه  وزارت های 
آلمان  و  یونان  هالند،  به شمول  اروپا  اتحادیه 
و  می  داند  خطرناک  کشور  یک  را  افغانستان 
افغانستان هشدار  به  از سفر  را  شهروندان  شان 

می  دهند. 
آقای صدیقی همچنان می  گوید که این »معامله 
و  بین المللی  عرف  خالف  افغانستان  دولت« 
براساس  است.  ژنو   1۹۵2 کنوانسیون  خالف 
درخواست  کسی  »وقتی  ژنو  کنوانسیون 
دادگاه حکم  که  زمانی  تا  می  دهد،  پناهندگی 
برگشت ندهد، هیچ کسی دیگری نمی  تواند او را 

به کشورش برگرداند.«
ندارد  برد عملی  توافقنامه  این  او می  گوید که 
چون در افغانستان شرایط برای زندگی مناسب 
نیست و پناهجویان که اخراج هم شوند، دوباره 
برمی  گردند: »جلوی این ستم باید گرفته شود و 

دولت افغانستان حق این کار را ندارد.«

پاسخ حکومت افغانستان
پاسخ  در  افغانستان  خارجه  ی  وزارت  مقامات 
و  یونان  در  افغان  پناهجویان  انتقادهای  به 
هیچ  که  می  گویند  پناهجویان  حقوق  فعاالن 
میان  پناهجویان  اخراج  مورد  در  توافقنامه  ای 

افغانستان و یونان به امضا نرسیده است. 
میرویس صمدی، سفیر افغانستان در یونان به 
برگرداندن  اطالعات روز می گوید که در مورد 
هیچ  یونان  کشور  از  افغان  پناهجویان 
تفاهمنامه  ای میان دو دولت امضا نشده است: 
خارجه  وزارت  معین  بین  که  »توافقنامه  ای 
به  مختص  رسید،  امضا  به  یونان  و  افغانستان 
خارجه  وزارت های  میان  سیاسی  مشورت  های 

دو کشور است که این در دنیا معمول است.«
خارجه  وزیر  معین  که  می  گوید  آقای صمدی 
یونان  خارجه  وزارت  معین  با  دیدار  در  کشور 
روی حمایت از حقوق پناهجویان، تسریع روند 
به  رسیدگی  و  یونان  جامعه  در  آن ها  ادغام 

وضعیت کمپ  های مهاجران صحبت کرد. 
از  اجباری  اخراج  مورد  هیچ  که  می  گوید  او 
جلوگیری  از  اما  ندارد،  وجود  هنوز  تا  یونان 

مهاجرت  های غیرقانونی حمایت می  کند. 

حمداهلل محب: »برای کشتن و شهید ساختن 
مردم، طالبان هیچ مشروعیت ندارند.«

برادران و خواهران گرامی، 
من نتوانستم این جمله را چنان که باید ترجمه 
حد  در  المحب.  بطن  فی  المعنی  چون  کنم؛ 
این  ایشان  منظور  بگویم که  احتمال می توانم 
رسید  راه  از  هرکس  نیست  درست  که  است 
مردم.  ساختن  شهید  و  کشتن  به  کند  شروع 
هر کاری از خود راه و رسمی دارد. کسی که 
باید  کند،  شهید  و  بکشد  را  مردم  می خواهد 
در انتخابات توسط ضیاءالحق امرخیل یا کدام 
انتخاب  خانم نورستانی به عنوان رییس جمهور 
شود و کابینه داشته باشد و مقیم ارگ باشد. 
آن وقت حق دارد مظاهره کنندگان را به گلوله 
ببندد یا هر جا دلش خواست به کشتن و شهید 
ساختن مردم اقدام کند. باید از طالبان پرسید 
مردم  ساختن  شهید  و  کشتن  برای  شما  که 

مشروعیت تان را از کجا آورده اید. 

وضعیت  دارای  آن ها  از  »بسیاری  که  می  برند 
وضعیت  دارای  آن ها  از  برخی  پناهندگی اند، 
پناهندگی نیستند و مهاجر غیرقانونی محسوب 
در  خبرنگاران  و  یونانی  رسانه  های  می شوند.« 
یونان تیتر »برگشت پناهجویان غیرقانونی« را 

برای این تفاهمنامه به کار برده  اند. 
در  زیادی  نگرانی  های  توافقنامه  این  امضای 
میان پناهجویان افغان در یونان و فعاالن حقوق 

پناهجویان در پی داشته است. 

»جلو این ستم باید گرفته شود«
در  پناهجویان  حقوق  مدافع  صدیقی،  مقبول 
آلمان به اطالعات روز می  گوید که همه ترس 
اتحادیه  که  چیزی  دارند؛  اجباری  برگشت  از 
اروپا و دولت افغانستان به آن برچسپ داوطلبانه 
می  زنند و برگشت داوطلبان اصال واقعیت ندارد: 
من  -ترس  شود  عملی  توافقنامه  این  »اگر 
این است که عملی می شود- به این معناست 
به  و  گرفته  رد  جواب  پناهجویان  بیشتر  که 
از  درحالی که  می  شوند.  برگردانده  افغانستان 
قرار  بدی  وضعیت  در  افغانستان  امنیتی  نگاه 
دارد و این تصمیم عاقالنه نخواهد بود و هیچ 
دلیل منطقی برای برگشت اجباری پناهجویان 
نمی  بینم. واقعا نمی  دانم که دولت افغانستان این 
توضیح  مردم  به  منطقی  با چه  را  بزرگ  ظلم 

می  دهد؟«
به باور آقای صدیقی، شماری زیادی از افغان  ها 
ده سال یا بیشتر از آن است که در یونان زندگی 
می  کنند، با آن که درخواست پناهندگی  شان رد 
و  کار  کنند،  زندگی  می  توانند  بازهم  اما  شده 
گشت وگذار کنند: »آن ها تشکیل خانواده داده، 
کودکان مکتب می  روند، خویش و قوم برای شان 
یونان  نیست  امن  افغانستان  چون  ساختند. 
نمی  تواند آن ها را اخراج کنند، اما این توافقنامه 
به وجود  پناهجویان  بین  نگرانی  های زیادی در 

آورده است.«
این فعال حقوق پناهجویان می  گوید که شماری 
زیادی از این پناهجویان قبال هم به مدت 2۰ 
یا 3۰ سال در ایران و پاکستان مهاجر بوده و 

حاکمیت های  عمر  جهان  سطح  در  انسان ها 
حکومت داری های  و  استبدادی  و  انحصاری 
مبتنی بر حکومت بسته و فرهنگ بسته به سر 

آمده است.«
حاکمیت  بخواهد  کسی  اگر  امروز  ترجمه: 
انحصاری و استبدادی خود را )مبتنی بر یک 
فرهنگ بسته( بر مردم تحمیل کند، همین طور 
این کار را بکند. من دقیقا  مستقیم نمی تواند 
اطالع ندارم که دیگر کشورها در چنین مواردی 
چه کار می کنند. اما در کشور عزیز ما برای برپا 
کردن حاکمیت انحصاری و استبدادی دخالت 
که  چنان  است.  حتمی  امریکا  خارجه ی  وزیر 
حاکمیت  قبل  دفعه ی  هستید  مستحضر 
انحصاری و استبدادی کشور ما توسط محترم 
پمپیو،  مایک  کمک  به  بار  این  و  کری  جان 
وزیر خارجه ی فعلی امریکا، بر پا گردید. دیگر 
گذشت آن زمان که حکومت استبدادی به زور 

خود حاکم مستبد برقرار می گردید. 

می  کردند. اما امضای یک توافقنامه میان یونان 
و افغانستان به گفته ی پناهجویان خواب را بر 
آن ها را حرام کرده است. پناهجویان و فعاالن 
توافقنامه  این  پناهجویان می  گویند که  حقوق 
»شرمناک« است، اما دولت افغانستان می  گوید 

که ربط به پناهجویان ندارند. 
حدود یک ماه قبل )3۰ میزان(، میرویس ناب، 
با  کشور  خارجه  امور  وزارت  سیاسی  معین 
میلتادیس واروتسیاتس معین اول وزارت امور 
پایتخت  آتن  در  را  توافقنامه  ای  یونان  خارجه 
آن  از  وزارت خارجه  که  رساند  امضا  به  یونان 
به عنوان »یادداشت تفاهم مشورت  های سیاسی 
یاد  کشور«  دو  خارجه  امور  وزارت  های  میان 

کرده است.
که  است  آمده  خارجه  وزارت  اعالمیه  ی  در 
وزارت های  تفاهم،  یادداشت  این  براساس 
منظم  مشورت های  کشور  دو  خارجه  امور 
دوجانبه،  روابط  ابعاد  همه  بررسی  جهت  را 
و  منطقه ای  موضوعات  درباره  دیدگاه ها  تبادل 
بین المللی مورد عالقه به شمول حمایت و دفاع 
از حقوق مهاجرین افغان در یونان انجام خواهند 

داد.
در عین حال، در اعالمیه  ی وزارت امور خارجه   
یونان آمده است که معاون اول وزارت خارجه   
داوطلبانه  بازگشت  تسهیل  »موضوع  یونان 
را که حق حمایت  افغانستان  برای شهروندان 
استقبال  با  و  ندارند، مطرح کرد  را  بین المللی 
یونان  پیشنهاد  از  ناب(  )میرویس  ناب  مثبت 
برای انعقاد تفاهم نامه همکاری دوجانبه روبه رو 

شد.« 
یونان،  خارجه  وزارت  اعالمیه  ی  از  نقل  به 
آقای واروتسیاتس در دیدار با آقای ناب تأکید 
پناهجویان  بازگشت  موضوع  که  است  کرده 
پناهندگی  و  مهاجرت  پیمان  اساسی  بخش 
جدید اتحادیه اروپا است. در اعالمیه ی وزارت 
خارجه افغانستان اما برگشت/اخراج پناهجویان 

غیرقانونی ذکر نشده است. 
معاون وزیر خارجه یونان گفته است که بیش 
به سر  یونان  در  افغان  پناهجوی  هزار   ۴۰ از 

دستور داده شد که فهرست تمام بناهایی را که 
عنوان میراث تاریخی دارند برای دفتر معاونیت 
بناهای  به خصوص  بسپارند؛  ریاست جمهوری 

واقع در کابل را.«
پارک خوب سنجیده  ترجمه: در مورد سینما 
این  نمی دانستیم  چون  نکردیم،  تبلیغات 
سینمای قدیمی برای کسی اهمیت دارد یا نه. 
این دفعه اول می بینیم کجا بنای تاریخی است 
انشاءاهلل  را  تاریخی  بناهای  بعد  نیست.  و کجا 
طوری خراب می کنیم که مردم فرصت اعتراض 
قدیمی  بناهای  اکثر  امیدوارم  نکنند.  پیدا 

به عنوان میراث تاریخی ثبت نشده باشند. 
سرور دانش: »امروز در زندگی سیاسی مدرن 

درخواست پناهندگی گاللی در یک وضعیت پر 
از ابهام قرار دارد. مثل گاللی، فردین و هزاران 
پناهجوی دیگر افغان که با گذر از هفت خوان 
امید  و  بیم  در  را  روز  و  یونان شب  در  رستم 
امید  و  اجباری  اخراج  از  ترس  می  برند؛  به سر 

قبول شدن درخواست پناهندگی  شان.
براساس آمار دو ماه قبل فعاالن حقوق پناهندگان 
در اروپا، تنها در جزیره لیسبوس یونان از 2۶ 
افغان  پناهجو، 17 هزار آن را شهروندان  هزار 
تشکیل می  دهند. مقبول صدیقی، مدافع حقوق 
می  گوید: »چیزی حدود  آلمان  در  پناهجویان 
7۰ درصد پناهجویان این جزیره را شهروندان 
افغانستان تشکیل می  دهد که بیشترشان جواب 

رد دریافت کرده اند.«
سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در  فردین 
ولسوالی  های  از  یکی  در  خورشیدی   13۹3
نسبتا ناامن والیت هرات به عنوان مدیر انتخابات 
کار می کرده است. در زمانی که طالبان انگشتان 
در  اشتراک  به دلیل  را  شهروندان  از  شماری 
راه  می دهد  ترجیح  فردین  می  برید،  انتخابات 
در  امن  زندگی  به  رسیدن  برای  را  مهاجرت 

پیش بگیرد. 
در آن انتخابات محمداشرف غنی پیروز انتخابات 
شماری  غنی  آقای  حکومت  در  و  شد  اعالم 
زیادی از شهروندان افغانستان مجبور به ترک 
و  مهاجرین  وزارت  آمار  براساس  شدند.  وطن 
عودت  کنندگان افغانستان در پنج سال گذشته 
حدود دو میلیون شهروند افغانستان، کشور را 
قصد  به  آن ها  از  زیادی  و شماری  کرده    ترک 
به  را  استرالیا جان  های شان  اروپا و  به  رسیدن 
خطر انداختند. شماری زیادی از این پناهجویان 
در شهرها و جزایر یونان در دهلیز کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا به سر می  برند. 

»توافقنامه شرمناک«
تنها  پناهجویان  این  پیش،  ماه  یک  حدود  تا 
اتاق  های  و  کمپ  ها  در  زندگی  سختی  های 
اجاره  ای را تحمل می  کردند و در فکر رسیدن 
سحر  را  شب  ها  اروپایی  کشورهای  از  یکی  به 

بدو نمی شود. 
صلح  گفت و گوهای  »دروازه ی  عبداهلل:  داکتر 

هیچ وقت بسته نمی شود.«
اگر  که  کرده اند  فکر  بعضی  خیالم  به  ترجمه: 
هم  ما  بروند،  بیرون  مذاکرات صلح  از  طالبان 
شورای  این  پس  می کنیم.  ترک  را  مذاکره 
خدمت  چیست؟  برای  ملی  مصالحه ی  عالی 
این دوستان عرض شود که ما طبق یک توافق 
را  ملی  مصالحه ی  عالی  شورای  این  سیاسی 
این  معنایش  کرده ایم.  ایجاد  سال  پنج  برای 
نتیجه  به  مذاکرات  نه  سال  پنج  تا  که  است 

می رسند و نه قطع می شوند.
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  »به  صالح:  امراهلل 

عبدالواحد حیدری
گزارشگر

از  نفری   27 گروه  یک  پاییزی  عصر  یک 
پناهجویان افغان به شمول زن، کودک، سالمند 
و چند جوان یکی از شهرهای غربی ترکیه را به 
قصد یونان ترک می  کند. هوای آخر ماه میزان 
گروه  این  می  بارد.  هم  باران  گاه  گاهی  و  سرد 
پناهجویان مجبور می  شود شب را در جنگلی 
نزدیک سواحل دریای ایژه سپری کند. گاللی 
)مستعار( می بیند که کودکان در هوای سرد و 
نامالیم چگونه گریه می  کند و به دستور قاچاق  بر 
چگونه آن ها را با قرص خواب  آور آرام می  کند تا 
مبادا نیروهای ساحلی و دریایی ترکیه از حرکت 
نیروهای ساحلی  از سوی  اگر  و  ببرد  بو  آن ها 
گرفتار شوند، فرجام معلوم است: اخراج اجباری 

به ایران.
وضعیت بحرانی، طوفان دریا و خطرات گذر از 
ترکیه  وان  و شهر  ایران  ارومیه  میان  کوه  های 
است.  کرده  راکد  و  درگیر  را  گاللی  ذهن 
سربازان  سوی  از  که  گلوله  هایی  به خصوص 
ایران به سوی گاللی شلیک شده است:  مرزی 
فیر  ما  به سوی  ایران  پولیس  های  مرز  »در 
می  کردند، پولیس  های مرزی ترکیه با موترهای 
به  برگردیم  مبادا  بودند که  ایستاد  الری خود 

ترکیه.«

رویای زندگی بهتر
گاللی نزدیک به ده سال در مکاتب خصوصی 
کابل معلم بوده و در عین حال علوم اجتماعی 
به  برای رسیدن  را هم در کابل خوانده است. 
بهتر سرانجام در چهارم میزان 13۹8  زندگی 
از آن جا  و  ایران  به مقصد  را  خورشیدی کابل 
میان  کوهستانی  مرزهای  قاچاقی  به صورت 
ترکیه می  شود.  وارد  را گذرانده  ترکیه  ایران و 
از سپری کردن »سه  بعد  و  ترکیه دستگیر  در 
در  زندان«  در  سرد  سنگ های  روی  در  شب 
وقتی  گاللی  می  شود.  اخراج  ایران  به  ترکیه، 
حرکت  ایژه  دریایی  ساحل  به سوی  جنگل  از 
می  کند، خطر غرق شدن در دریا، خاطرات یک 
بار اخراج  شدن به ایران، فیر گلوله و در نهایت 
غم پدر و مادر در ذهنش ورق می خورد. صفحه 
آخر نمی  شود که به ساحل دریایی ایژه رسیده 
بادی می  شود:  قایق  نفر سوار یک  و همه 27 
از  پر  دریا  انداختیم.  دریا  به  را  خود  »بالخره 
موج و پر از تالطم بود. رعد و برق بود و کشتی 
ما سوراخ شد. پنج ساعت میان آب بودیم. آب 
داخل کشتی آمده بود و همه دعا می  کردیم که 

بخیر تیر شویم و برسیم.«
برسیم،  یونان  به  که  بود  مانده  ساعت  »دو 
هرچه  کردند.  پیدا  را  ما  یونان  مرزی  پولیس 
می  گفتند که ایستاد شوید، ما شما را را کمک 
می کنیم، ما از ترس این که دوباره به ترکیه رد 
خود  دستان  با  و  می  کردیم  فرار  نکنند،  مرز 
]آب را[ پارو می  زدیم تا به یونان برسیم.« در 
نهایت قایق که گاللی در آن سوار است، با تناب 
نیروهای دریایی یونان به دام می افتد و گاللی 
پناهجوی دیگر دستگیر می  شوند. شب  با 2۶ 
ساحلی  نیروهای  می شود،  دستگیر  گاللی  که 
کرده  دستگیر  هم  را  دیگر  کشتی  پنج  یونان 
است: »یک کشی نه متری بادی را که با هفتاد 
دستگیر  هم  بوده،  غرق شدن  حال  در  پناهجو 
کرده بود. همه مسافرین رنگ باخته بودند، لرزه 

و گریه می کردند.« 
مشقت  های گاللی را فردین )مستعار(، پناهجوی 
دیگر افغان هم سپری کرده است، با این تفاوت 
بار  چهار  فردین  پناهندگی  درخواست  که 
است.  شده  رد  یونان  مهاجرت  اداره  سوی  از 

سخیداد هاتف
طنزنویس

اشرف غنی: »دشمنان افغانستان و حامیان آنان 
باید به گونه ی واضح بدانند که مردم قهرمان 
ما هیچگاه در برابر ظلم و وحشت هیچ ظالم و 

جابری سر خم نکرده اند.«
ترجمه: طالبان خیلی کم حوصله شده اند. صبح 
در یک جا انتحار می کنند و شام در یک جای 
دیگر. عجله دارند که ما فورا مردم را راضی کنیم 
که به امارت اسالمی تن بدهند. مردم افغانستان 
لجوج هستند و به آسانی تن نمی دهند. طالبان 
باید به ما فرصت بدهند که به تدریج مردم را 
برای پذیرش امارت اسالمی آماده کنم. به بدو 

»توافقنامه رشمناک«
آیا هزاران پناهجوی افغان از یونان اخراج می شوند؟

یض جدید  کرونا در افغانستان؛ شناسایی ۲۲۸ مر
و فوت ۱۵ نفر در شبانه روز گذشته

ساعت  بیست وچهار  در  که  کرد  اعالم  کشور  عامه ی  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
گذشته، یک هزار و 2۵1 نمونه ی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت 

تست شده که نتایج آزمایش 228 مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیت های کابل، هرات، قندهار، بلخ، تخار، قندوز، 
بغالن، پروان، بادغیس، لوگر، میدان وردک، فراه و زابل به ثبت رسیده است. به این 
افزایش  نفر  و ۴۶8  هزار  به ۴3  در کشور  کرونا  ویروس  به  مبتالیان  ترتیب، شمار 

یافته است.
همچنان در بیست وچهار ساعت گذشته، 1۵ مریض »کووید1۹« جان داده اند. شمار 
فوتی های ناشی از مریضی »کووید1۹« در کشور به یک هزار و ۶32 نفر افزایش یافته 

است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه، در بیست وچهار ساعت گذشته، ۴۴ فرد مبتال 
به کرونا بهبود یافته اند. شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به 3۵ هزار و 13۶ 

نفر رسیده است.

سه غرینظامی در بمباردمان نریوهای دولیت 
در ارزگان کشته شدند

غیرنظامی  سه  که  می کنند  تأیید  ارزگان  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
ولسوالی  در  بر یک مخفی گاه گروه طالبان  دولتی  نیروهای  بمباردمان  نتیجه ی  در 

دهراوود این والیت، کشته شده اند.
روزنامه  به  عقرب(   2۶ )دوشنبه،  دیروز  ارزگان  والی  سخن گوی  ساحل،  احمدشاه 
روستای  در  دیروز  بامداد   12:۰۰ ساعت  حوالی  رویداد  این  که  گفت  روز  اطالعات 

»حاجیان« ولسوالی دهراوود رخ داده است.
آقای ساحل افزود که کشته شدگان غیرنظامی این حمله ی هوایی، شامل یک خانم، 

یک مرد و یک کودک می شوند.
بمباردمان  این  نتیجه ی  در  دیوار  یک  فروریختن  پی  در  افراد  این  او،  گفته ی  به 

نیروهای افغان جان باخته اند.
همچنان به گفته ی سخن گوی والی ارزگان، در این بمباردمان، 1۵ جنگ جوی گروه 

طالبان نیز کشته شده اند.
این گروه هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

نیروهای  نیز  را  مناطق  این  که  است  افزوده  امان  آقای 
ارتش به زودی پس خواهند گرفت.

طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته است.
شمال شرق  کیلومتری   1۴۰ در  دشت ارچی  ولسوالی 
شهر قندوز از ولسوالی های ناامن والیت قندوز است. این 
ولسوالی در طول پنج سال گذشته این چهارمین بار است 

که به دست گروه طالبان سقوط می کند.
طالبان قبل از این، کنترل این ولسوالی را در تاریخ 1۶ 
سنبله ی سال گذشته به دست گرفته بود و در تاریخ 1۹ 

میزان دوباره کنترل آن به دست نیروهای دولتی افتاد.

وزارت داخله نیز گفته است که درگیری ها میان دو طرف 
نیروهای  کنترل  در  دشت ارچی  ولسوالی  و  دارد  جریان 
افزوده  وزارت  این  سخن گوی  آرین،  طارق  است.  دولتی 
است که هم اکنون نیروهای امنیتی به شمول کماندوهای 

ارتش در مقر ولسوالی دشت ارچی حضور دارند.
وزارت دفاع ملی تأکید کرده است که کماندوهای ارتش 
تازه نفس به ولسوالی دشت ارچی اعزام شده اند. فواد امان، 
معاون سخن گوی این وزارت افزوده است نیروهای ارتش 
هم اکنون به گونه ی گسترده در این ولسوالی حضور دارند و 

تنها بخش هایی از آن در کنترل طالبان است.

در همین حال عصمت اهلل مرادی، سخن گوی والی قندوز 
سقوط این والیت را به دست گروه طالبان رد کرده است. 
او در صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت که هم اکنون 
درگیری میان نیروهای دولتی و جنگ جویان طالبان در 
این ولسوالی جریان دارد و نیروهای کمکی نیز به ساحه 
اعزام شده اند. او همچنان گفت که در جریان درگیری ها 
هشت جنگ جوی طالب کشته و 13 جنگ جوی دیگر این 

گروه زخمی شده اند.
آقای مرادی در عین حال، کشته شدن سه سرباز ارتش را 

نیز در این درگیری ها تأیید کرد.

والیتی  رییس شورای  ایوبی،  محمدیوسف  روز:  اطالعات 
به  والیت  این  دشت ارچی  ولسوالی  که  می گوید  قندوز 

دست جنگ جویان گروه طالبان سقوط کرده است.
آقای ایوبی دیروز )دوشنبه، 2۶ عقرب( به روزنامه اطالعات 
روز گفت که هم اکنون تمامی نقاط مرکز ولسوالی به شمول 
ساختمان های فرماندهی پولیس و ولسوالی دشت ارچی در 

کنترل جنگ جویان گروه طالبان است.
او گفت که طالبان از دو شب پیش این حمله ی شان را از 
چندین استقامت بر مرکز ولسوالی دشت ارچی راه اندازی 

کرده بودند.

اظهارات ضدونقیض در مورد سقوط ولسوایل »دشت ارچی« قندوز به دست طالبان
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عباس عارفی

فرشته عباسی

کاری  چه  بگوید  است  بهتر  صالح،  آقای 
صورت  شرعیات  دانشکده  اصالح  برای 
پیچیدگی«  و  »کژی  و  است  گرفته 
تا  نشد  اصالح  چرا  شرعیات  دانشکده 
مرکز  و  کابل  دانشگاه  به  حمله  فجا�یع 
عوامل  نمی داد؟  رخ  دانش  کوثر  آموزشی 
آن  از  صالح  آقای  که  را  پیچیدگی«  و  »کژی 

حرف می زند واضح است.
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»هدایت  به  مطابق  عالی،  تحصیالت  مؤسسات  تا  شده  خواسته 
جمهوری،  ریاست  عالی  مقام   13۹۹/7/3 مورخ   222۵ شماره 
اصیل  ادبیات  پوهنتون های کشور  مونوگراف  و  تیزس  نوشتن  در 

افغانی« را در نظر بگیرند 
وقتی چیزی به نام »ادبیات اصیل افغانی« که اصال وجود ندارد و 
محصول یک ذهن آشفته و پریشان است، برای عالی ترین سطح 
رهبری دولت مهم است که برای آن »هدایت« صادر می کند، چرا 
از وضعیت دانشکده شرعیات این قدر بی خبر می ماند یا خود را به 
با خیال  این دانشکده به نام استاد  تا کسانی در  بی خبری می زند 
راحت آدم کش تربیه کنند و چنین فجایعی را رقم بزنند؟ »ادبیات 
تربیه  قاتل  که  درسی  متون  اصالح  یا  است  مهم  افغانی«  اصیل 

می کند؟ 
دانشجوی  وقتی  ما  رییس جمهور  که  است  برای من جای سوال 
مردم شناسی در دانشگاه کلمبیا بوده، کسی برایش توصیه کرده 
بوده است که در نوشته های تحقیقی اش »ادبیات اصیل امریکایی« 
را در نظر بگیرد؟ البته اگر چنین چیزی وجود داشته باشد. وقتی 
کشیده  این جا  به  کشور  دانشگاه  بزرگ ترین  سرنوشت  می بینیم 
است و رییس جمهور نگران »ادبیات اصیل افغانی« است، چیزی 

جز ناامیدی باقی نمی ماند.
آقای امراهلل صالح، معاون اول رییس جمهور در صفحه فیسبوک اش 
غیر  به  اشاره  با  کابینه  جلسه ی  در  رییس جمهور  که  نوشته 
واضح بودن ترجمه یک متن هدایت داده بوده است که متن های 
نه تنها  تا  بگذرد  علمی  و  بادانش  گروه  یک  »دید  از  ترجمه شده 
محتوای تخنیکی بلکه از دید ساختار زبان های رسمی نیز مشکل 
نداشته باشد.« آقای صالح در ادامه نوشته که »این هدایت کوتاه تا 
رسیدن به وزارت تحصیالت عالی صد کژی و پیچیدگی پیدا کرده 

است، اما وعده می دهم که پیدایش کنم.«
دانشکده  اصالح  برای  کاری  چه  بگوید  است  بهتر  صالح،  آقای 
دانشکده  پیچیدگی«  و  »کژی  و  است  گرفته  صورت  شرعیات 
شرعیات چرا اصالح نشد تا فجایع حمله به دانشگاه کابل و مرکز 
آموزشی کوثر دانش رخ نمی داد؟ عوامل »کژی و پیچیدگی« را 
که آقای صالح از آن حرف می زند 
تغییر  به  اقدام  خبر  است.  واضح 
به  را  کابل  در  فارسی  لوحه های 
خاطر  به  حتما  شهرداری  دست 
نیز  دیگر  مشابه  اتفاقات  دارید. 
زیاد رخ داده است و خبرهای آن 
رییس جمهور  معاونین  گوش  به 
درک  است.  رسیده  حتما  هم 
نگران  که  افرادی  ذهنیت  و  نیت 
»ادبیات اصیل افغانی« است نبوغ 
ضرورت ندارد اگر با چشم بازتر به 

واقعیت ها نگاه کنیم. 
نگران  واقعا  اگر  حکومت  رهبری 
وضعیت دانشگاه های کشور است، 
برای  خود  وقت  ضیاع  به جای 
دانش  وضع  حال  به  فکری  اول  قدم  در  افغانی«  اصیل  »ادبیات 
کند.  دیگر  عالی  تحصیالت  موسسات  و سپس  کابل  دانشگاه  در 
قبل  سال  پنجاه  دفترچه های  کابل  دانشگاه  استادان  از  بسیاری 
از  نیز پس  این دانشگاه  از فارغان  را تدریس می کنند و بسیاری 
فراغت نمی دانند در چهار سال تدریس چه آموخته اند که به درد 
این که یک دانش آموخته دانشگاه  از همه  بدتر  آینده شان بخورد. 
دانشگاه  این  خود  بر  تروریستی  حمله  وحشیانه ترین  طراح  کابل 
می شود و ده ها دانشجوی جوان را که سرشار از زندگی و امید است 

به کام مرگ می فرستد. فاجعه ی بزرگ تر از این را سراغ دارید؟ 

»ادبیات اصیل افغاین« مهم است یا 
جلوگیری از آموزش ترور؟

ریاست امنیت ملی روز شنبه از بازداشت طراح حمله به دانشگاه 
این  اعالمیه  مطابق  داد.  خبر  دانش  کوثر  آموزشی  مرکز  و  کابل 
این حمالت است،  به نام محمد عادل که طراح  ریاست، شخصی 
خوانده  درس  کابل  دانشگاه  شرعیات  دانشکده  در  چهار سمستر 
است. این خبر بسیار تکان دهنده است که عامل وحشتناک ترین 
حمالت تروریستی در کشور از میان دانشجویان دانشگاه کابل سر 
دولتی  دانشگاه  بزرگ ترین  و  مهم ترین  کابل  دانشگاه  برمی آورد. 
برای  را  آموزش دیده  جوان  نیروی  می رود  انتظار  و  است،  کشور 
بزرگ ترین  نیست، که  نه تنها چنین  اما  تربیه کند.  فردای کشور 
تولید  مرکز  به  تبدیل  دانش  تولید  به جای  دولتی کشور  دانشگاه 

ترور شده است.
این خبر ما را در برابر سواالت فراوانی قرار می دهد. از جمله این که 
عالی  سطوح  و  عالی،  تحصیالت  وزارت  کابل،  دانشگاه  ریاست 
فعالیت های  به  رابطه  در  گزارش هایی  که  زمانی  کشور،  رهبری 
گروه های افراطی در دانشگاه کابل نشر شده بود، در کدام خواب 
ریاست  چشم  پیش  در  شرعیات  دانشکده  وقتی  بودند؟  خوش 
ترویج  مرکز  به  تبدیل  عالی  تحصیالت  وزارت  و  کابل  دانشگاه 
افراط گرایی می شد، این نهادها چه کاری برای جلوگیری از ترویج 
است  ممکن  چگونه  کردند؟  دانشکده  این  در  مذهبی  تندروی 
نهادهای مسئول در برابر چنین خطر جدی با توجه به سطح باالی 
آسیب پذیری امنیتی کشور بی تفاوتی پیشه کنند و بر آن چشم 

ببندند؟ 
قبال دو تن از استادان دانشکده شرعیات به اتهام همکاری با داعش 
توسط ریاست امنیت ملی دستگیر شده بودند. نهادهای امنیتی، 
اطالعاتی را در مورد سرنوشت این افراد با مردم شریک نکرده اند. 
گزارش هایی  و  بازداشت  این  از  پس  نمی داند  کسی  همین طور، 
که در مورد آموزش تندروی در دانشکده شرعیات نشر شد، چه 

اقدامات اصالحی در این راستا صورت گرفته است. 
این اطالعات باید با مردم شریک شود. مردم حق دارند بدانند که 
سرنوشت این افراد بازداشت شده که دست شان به خون فرزندان 
بگویند  مردم  به  دارند  وظیفه  مسئوالن  شد؟  چه  آلوده اند  مردم 

که بهای خون جوانان ما نزد دولت 
به نام  مجموعه ای  اگر  چیست؟ 
ریاست دانشگاه، وزارت تحصیالت 
عالی، نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
و در کل رهبری دولت از مدیریت 
اصال  پس  عاجزند،  دانشکده  یک 
با وجود  کشور در دست کیست؟ 
دانشکده  وضعیت  واضح بودن 
شرعیات، اگر هیچ اقدامی اصالحی 
ریاست  از  باشد،  نگرفته  صورت 
دانشگاه کابل تا وزارت تحصیالت 
دولت،  رهبری  سطح  و  عالی 
و  دانشجویان  خون  مسئول  همه 
جوانانی اند که در حمالت وحشیانه 
به دانشگاه کابل و مرکز آموزشی 

از  دارند  قربانیان حق  این  خانواده های  دانش کشته شدند.  کوثر 
چرا  که  بپرسند  ادارات  این  در  رهبری  بی مدیریتی  و  بی کفایتی 
این قدر در برابر زندگی شهروندان با بی مسئولیتی برخورد می کنن د 
رقم  فجایعی  چنین  تا  کرده اند  رها  خود  حال  به  را  چیز  همه  و 

بخورد. 
در شرایطی که دانشگاه کابل با چنین وضعیتی دچار است، نامه 
جالبی از وزارت تحصیالت عالی که به مؤسسات تحصیالت عالی 
ارسال شده است و در روزهای اخیر خبرساز شده است. احتماال 
بسیاری از خواننده های این متن، آن نامه را خوانده اند که در آن 

مردمی نبود، بلکه رویکرد تنظیمی و سیاسی 
بود. مشی مصالحه نیز به جایی نرسید؛ در این 
سالح  نجیب  حکومت  علیه  که  کسانی  طرح 
برداشته بودند باید به حکومت می پیوستند و 

در مقابل حکومت به آن ها امتیاز می داد. 
برخورد  چگونه  گذشته  با  این که  قسمت  در 
منازعه  و  صلح  تاریخ  این جای  تا  شود، 
پس  نداشت.  وجود  برنامه ای  هیچ  افغانستان 
روی کارآمدن  و  نجیب  حکومت  سقوط  از 
روی  اول  در  نیز  آن ها  مجاهدین،  حکومت 
اکنون  البته  کردند.  کار  عمومی«  »عفو  طرح 
اسنادی از این طرح در دسترس نیست که در 
آن روی چه مواردی توافق صورت گرفته بود. 
بود  اصلی همین  نکته  ولی گفته می شود که 
باید فراموش  که گذشته هر چه بود گذشت، 
و  نرسیدند  نتیجه ی  به  نیز  مجاهدین  شود. 
طالبان  این که  تا  گرفت  شدت  داخلی  جنگ 
حساس  مرحله ی  2۰۰1م،  سال  اما  آمدند. 

تاریخ منازعه در افغانستان بود. 
اطالعات روز: برخورد با گذشته و مسأله 
آغاز  در  بن  کنفرانس  در  انتقالی  عدالت 
چقدر  کنونی  سیاسی  نظام  شکل گیری 
اهمیت داشته است؟ و چقدر در راستای 

بازخوانی گذشته تالش صورت گرفت؟
بن  کنفرانس  در  2۰۰1م،  سال  در  پاسخ: 
اما  شد.  مطرح  گذشته«  با  »برخورد  موضوع 
نشان  عالقه مندی  آنجا  در  اصلی  بازی گران 
ندادند. برای آن ها برخورد با گذشته به معنای 
تطبیق »عدالت جزائی« بود. در واقع این یک 
تعریف بسیار ناقص از تجربه کشورهای دیگر 
که  شد  این  بر  تصمیم  بن  کنفرانس  در  بود. 
روی مسأله صلح بیشتر توجه شود. در این که 
موضوع  شود،  ساخته  چگونه  آینده  حکومت 
و  تالش ها  با  بردند.  حاشیه  به  را  »عدالت« 
فعالیت برخی نهادهای حقوق بشری، توافق بر 
این شد که »کمیسیون مستقل حقوق بشر« 
این که  ضمن  شود.  ایجاد  منظور  همین  به 
ترویج  را  بشر  و حقوق  نظارت  بشر  از حقوق 
کند، یکی از صالحیت ها و مسئولیت های که 
مورد  در  که  بود  این  شد  داده  کمیسیون  به 
گذشته یک راه حل پیدا کند که با آن چگونه 
برخورد صورت بگیرد. تا این که در ماه اگست 
2۰۰2م، اولین کنفرانس ملی حقوق بشر دایر 
حکومت  رییس  به عنوان  کرزی  حامد  شد. 
موقت در آن جا حضور یافت و تعهد سپرد که 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد و طی 
فرمانی به آن صالحیت داده می شود که یک 
»سروی ملی« را انجام بدهد. در آن سروی از 
انتظارشان  که  شود  پرسیده  افغانستان  مردم 
نسبت به برخورد با گذشته چه است؟ این یک 
اقدام خوبی بود. در نتیجه کمیسیون مستقل 
در  و  داد  ترتیب  را  گزارش  یک  بشر  حقوق 
سال 2۰۰۴م، تحت عنوان »صدای مردم برای 
صدای  گزارش  کرد.  منتشر  عدالت«  تأمین 
مردم برای تأمین عدلت تبدیل شد به برنامه 
است  آن  عنوان  که  انتقالی«  »عدالت  عمل 

»صلح، مصالحه و آشتی ملی«.
رنگین  دکتر  انتقالی،  عدالت  عمل  برنامه  در 
کرزی؛  حامد  از  نمایندگی  به  سپنتا،  دادفر 
کمیسیون  از  نمایندگی  به  نادری  نادر 
مستقل حقوق بشر؛ یک نفر از سفارت هالند 
با  نماینده  و  اروپا  اتحادیه  از  نمایندگی  به 
چهار  این  داشتند.  حضور  یوناما  صالحیت 

زندانی کردن  و  شکنجه  مرتکب  که  دارد 
خودسرانه افراد شده است. به نظر من ترس از 
گذشته و این که کار خود را آسان کرده باشد، 

مدل اسپانیا را مطرح کرده است. 
فعلی  صلح  پروسه  روز:  اطالعات 
حکومت  بین  منازعه  بر  متمرکز  بیشتر 
و مشخصا گروه طالبان است.  افغانستان 
به  دست  طالبان  جنگ  دهه  دو  این  در 
جنایت جنگی گسترده زده اند. در چنین 
در  غنی  رییس جمهور  وقتی  شرایطی 
مطرح  را  اسپانیا  مدل  طالبان  با  مواجهه 
یعنی  چیست؟  منظورش  دقیقا  می کند، 
این همه جنایتی که طالبان تنها در همین 
به  شده اند،  مرتکب  گذشته  دهه ی  دو 

فراموشی سپرده شود؟
پاسخ: از حرف های رییس جمهور غنی چنین 
یا  دارد  خاص  مخاطب  که  نمی شود  برداشت 
مخاطب اش طالبان است. درست است که در 
مورد صلح با طالبان صحبت می کند، اما وقتی 
می خواهد بگوید که با گذشته چگونه برخورد 
و  را مشخص می کند  زمان  نه  بگیرد،  صورت 
نه مخاطب خاص را. رییس جمهور غنی گفته 
ما  گذشته ی  نمی دهیم  اجازه  »ما  که  است 
آینده ی ما را خراب کند. ما می پذیریم که در 
گذشته با هم جنگیدیم و همدیگر را کشته ایم، 
مثل  که  است  این  من  آرزوی  فردا  برای  اما 
و  کنیم.«  زندگی  هم  کنار  در  و خواهر  برادر 
مدل  »من  که  می کند  پیشنهاد  آن  دنبال  به 

اسپانیا را برای افغانستان مناسب می بینم.« 
که  فرانکو،  فرانسیس  جنرال  مرگ  از  بعد 
کرده  حکومت  اسپانیا  در  سال   3۶ مدت  در 
بود، حکومت بعد از فرانکو تصمیم گرفت که 
همین دوره 3۶ ساله را به فراموشی بسپارند 
و همراه آن برخورد نکنند. این برداشت آقای 
اسپانیا  مدل  اما  است،  اسپانیا  مدل  از  غنی 
غنی  آقای  دارد.  را  خودش  پیچیدگی های 
امروز  از  متفاوت  دیدگاه  2۰1۴م،  سال  در 
داشت. حاال وقتی از گذشته حرف می زند، نه 
از زمان مشخص حرف می زند و نه از مخاطب 

مشخص. 
اطالعات روز: رهبری حکومت افغانستان 
عهده  بر  کسانی  کنونی  شرایطی  در  را 
دارند که نقش برجسته در پیشینه جنگ 
وارد  از حوزه دانشگاه  بیشتر  و  نداشتند 
به نظر  شده اند.  قدرت  مدیریت  دستگاه 
یا  نادیده گرفتن  بر  این ها اصرار  شما چرا 

فراموشی گذشته دارند؟ 
را  جوابش  من  که  است  سوالی  این  پاسخ: 
ندارم. اما گفته می توانم که از 2۰1۴ تا کنون 
یک چرخش بسیار عمده در رویکرد سیاسی 
آن  است.  افتاده  اتفاق  غنی  رییس جمهور 
که  بود  باور  این  بر  غنی  رییس جمهور  زمان 
تعهد  همچنان  شود.  برخورد  باید  گذشته  با 

رییس جمهور  که  دارد  وجود  ویژگی های 
غنی را عالقه مند کرده است؟ درحالی که 
مدل های متعدد حل منازعه وجود دارد، 
ایرلند  کلمبیا،  منازعه  حل  مدل  مثال 

شمالی و ...
پاسخ: چرا رییس جمهور غنی عالقه مند مدل 
اسپانیا است؟ پاسخ این است که فراموش کردن 
گذشته آسان ترین کار برای یک زعیم سیاسی 
است. اگر فراموش نکند، مجبور است برای آن 
یک برنامه ی عمل داشته باشد که این برنامه 
موارد  به  بود،  خواهد  پیچیده  بسیار  عمل 
مالی  دارای هزینه ی  برخواهد خورد،  حساس 
زیاد خواهد بود و مجبور است که یک اجماع 
بیاورد.  وجود  به  آن  پیرامون  نیز  را  سیاسی 
از  این که  برای  غنی  رییس جمهور  بنابراین 
مسئولیت فرار کند، طرح فراموشی گذشته را 
مطرح می کند. مسأله دیگر این که در اسپانیا، 
مطرح  را  ادعاهایی  همدیگر  باالی  طرف  دو 
می کردند که مرتکب جرایم شده اند. در جنگ 
به صورت  هنوز  آن که  با  نیز  افغانستان  جاری 
افغانستان  حکومت  نشده،  مستند  کامل 
براساس شواهد، مدارک و گزارش های حقوق 
بشری که منتشر شده، در کشتار افراد ملکی 
و در شکنجه افراد ملکی و طالبان نقش داشته 
است. این ها در کتگوری جرایمی قرار می گیرد 
رسیدگی  مورد  باید  باز شود،  اگر گذشته  که 

قرار بگیرد. 
و  دولت  رییس  به عنوان  غنی  رییس جمهور 
افغانستان،  مسلح  قوای  اعلی  سرقومندان 
از  است.  نظامی  گسترده  صالحیت  دارای 
داده شده  نسبت  جرایم  تمام  حقوقی  لحاظ 
رییس جمهور  به  مسئولیتش  حکومت  به 
و  داخله  وزارت  دفاع،  وزارت  برمی گردد. 
ریاست عمومی امنیت ملی و تمام تشکیالت 
نظامی افغانستان که اگر مرتکب جرایم جنگی 
غنی  رییس جمهور  شود،  ثابت  و  باشند  شده 
که  نمی گوییم  ما  است.  دخیل  این جا  در  نیز 
گفته  ولی  داده،  دستور  غنی  رییس جمهور 
اتفاق  رییس جمهور  نظارت  زیر  که  می توانیم 
غنی  رییس جمهور  این که  مگر  است؛  افتاده 
وقوع  از  جلوگیری  به  اقدام  که  کند  ثابت 
خود  پای  اگر  این همه،  با  است.  کرده  جرم 
حداقل  نباشد،  دخیل  غنی  رییس جمهور 
از  که  می کنند  کار  حکومت  این  در  کسانی 
دارد  وجود  گزارش های  بشری  حقوق  لحاظ 
که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند. چنان که 
غنی  رییس جمهور  اول  معاون  صالح،  امراهلل 
در سال های قبل ریاست عمومی امنیت ملی 
برعهده داشته است. نمی گویم که خودش  را 
مرتکب جرم شده، ولی اسناد و مدارک کافی 
مرتکب  ملی  امنیت  ریاست  که  دارد  وجود 
خالد،  اسداهلل  همچنان  است.  شده  شکنجه 
وجود  گزارش های  موردش  در  که  دفاع  وزیر 

است و خود شما تصمیم بگیرد. اما در صورتی 
که منتشر کردید، من امنیت شما و دفاتر تان 

را تضمین نمی توانم. 
غنی  محمداشرف  وقتی  2۰1۴م،  سال  در 
آغاز  ریاست جمهوری  برای  را  خود  کمپین 
شد.  شریک  غنی  آقای  با  موضوع  این  کرد، 
با  در آن زمان آقای غنی یک رویکرد همسو 
عدالت انتقالی و برخورد با گذشته داشت. این 
این  پس زمینه ی  که  می گویم  بابت  این  از  را 
موضع اخیر رییس جمهور غنی را وقتی مدل 
بهتر درک کنید.  پیشنهاد می کند،  را  اسپانیا 
رییس جمهور غنی گفته بود کسانی را که در 
گذشته مرتکب جنایت شده، در حکومت خود 
آن ها را شریک نمی کند. اما زمانی که مارشال 
اول  معاون  به عنوان  را  دوستم  عبدالرشید 
انتخاب کرد، با عدالت انتقالی برخورد سیاسی 
کرد. در آن زمان مارشال دوستم یک اعالمیه 
مسئولیت  این که  بدون  کرد،  منتشر  عمومی 
مشخص را به عهده بگیرد، اذعان بر این کرد 
که »من می پذیرم این را که گذشته افغانستان 
یک گذشته خونین بوده، این را هم می پذیرم 
که کبوتر هیچ کسی سفید نبوده« یعنی نگفته 
که تنها من در آن دخیل بودم، خیلی های دیگر 
هم در آن دخیل بوده اند. البته معذرت خواهی 
هم نکرده است. با این حال وقتی آقای غنی به 
قدرت رسید، موضوع برخورد با گذشته کامال 

به حاشیه رفت. 
و  فراموشی  صورت  در  روز:  اطالعات 
نادیده گرفتن  یا  گذاشته  با  برخورد  عدم 
کنونی،  صلح  پروسه  در  انتقالی  عدالت 
صلح  به  آینده  در  است  ممکن  چقدر 
پایدار دست یابیم و به وارد جنگ داخلی 

دیگر نشویم؟
هر  دیگر  کشورهای  تجربه  براساس  پاسخ: 
چه طرف های جنگ شرایط را آسان بگیرند، 
امکان رسیدن به توافق نامه صلح بیشتر است. 
توافق نامه  نکنیم  فراموش  را  مسأله  این  اما 
پایان  معنای  به  جنگ  طرف  دو  میان  صلح 
وقتی  نیست.  پایدار  صلح  برقراری  و  منازعه 
از  فراتر  مسأله  می زنیم،  پایدار حرف  از صلح 
امضای توافق نامه صلح میان دو طرف منازعه 
عمومی  عفو  قانون  از  اسپانیا  در  مثال  است. 
۴3 سال می گذرد، در این مدت هرگز موضوع 
نشده  بیرون  آجندا  از  گذشته  به  رسیدگی 

است. 
رییس جمهور  اولین بار  برای  افغانستان،  در 
کرزی با گذشته برخورد سیاسی کرد. بنابراین 
فساد  گسترش  برای  عمده  دالیل  از  یکی 
اداری که بنیادهای نظام را مثل موریانه نابود 
کرده است، و همچنان دوام منازعه و گرایش 
مردم به سوی طالبان، فراموشی و عدم برخورد 
با گذشته و یا هم برخورد سیاسی با گذشته 

بوده است.
حقایق  که  می شود  باعث  گذشته  با  برخورد 
افتاده، به چه  اتفاقات  را آشکار کنیم که چه 
اندازه اتفاق افتاده و چه چیزهای پروپاگندا و 
شایعه بوده است. مسأله دیگر این که خیلی ها 
فراموشی  به  اگر گذشته  عقده شده اند.  دچار 
برود، عقده ها از یک نسل به نسل دیگر انتقال 
می یابد و ختم نمی شود. مثال واضح برای تان 
نامش  ندیده ام.  هیچ  را  کاکایم  من  می گویم. 
در  چنداول  از  سالگی   17 در  بود،  حبیب اهلل 
الدرک  بعد  و  دستگیر  امین  حفیظ اهلل  دوره 
قربانیان  جمع  در  من  وقتی  است.  شده 
می نشینم و خاطراتی را که خانواده از کاکایم 
برای  می کنم.  گریه  کنم،  بازگو  کرده  قصه 
درون  در  کاکایم  نامعلوم بودن  مسأله  این که 
کاکایم  یک  طوری که  داشته،  جریان  خانواده 
برایش فاتحه می گیرد، ولی پدرم هنوز قبول 
نکرده است که برادرش از دنیا رفته. بنابراین 
تا  افتاده،  اتفاق   1۹۵8 سال  در  که  حادثه ی 
هنوز عقده هایش در درون خانواده ما جریان 
داشته و در نهایت به من رسیده است. به نظر 
معلوم  وقتش  در  کاکایم  سرنوشت  اگر  من 
بنابراین  نمی رسید.  من  به  عقده  این  می شد، 
الزم است که گذشته را برای کنترل عقده های 
که ممکن است تبدیل به باورت جنگ شود، 
واکاوی کنیم. چنان که همین حاال در جامعه ی 
مادر  و  پدر  دنبال  که  هستند  کسانی  اسپانیا 
مادرانی  و  پدران  همین طور  و  خودند  واقعی 
طرح  فرزندان شان اند.  جست وجوی  در  که 
فراموشی گذشته در اسپانیا نشان می دهد که 
اگر به گذشته رسیدگی عادالنه صورت نگیرد 
و عقده های آن به نسل دیگر منتقل می شود 
فرق  اسپانیا  در  شرایط  می کند.  پیدا  ادامه  و 
می کند، اما در افغانستان هنوز رویکرد جنگی 
حاکم است و بعید نیست که با طرح فراموشی 

گذشته به سوی جنگ داخلی برویم. 

محفل  در  غنی  رییس جمهور  یادداشت: 
در  که  صلح،  بین المللی  روز  از  گرامی داشت 
ریاست جمهوری  ارگ  در  سنبله   31 تاریخ 
صحبت هایش  از  بخشی  در  بود،  شده  برگزار 
به مسأله برخورد با گذشته اشاره کرد و گفت: 
اجازه  را  گذشته  آیا  که  کنیم  انتخاب  »باید 
می دهیم که آینده ما را خراب کند؟ یا این که 
برای اعمار صلح مثل اسپانیا که پس از مرگ 
فرانکو تصمیم گرفت در مورد 3۰ سال گذشته 
یک کلمه حرف نزند...« آقای غنی با اشاره به 
مدل حل منازعه اسپانیا که بعد از مرگ فرانکو 
حکومت تصمیم گرفت تا گذشته را فراموش 
در  که  کرد  اشاره  مهم  این  به  واقع  در  کند، 
کنیم  فراموش  را  گذشته  باید  نیز  افغانستان 
و نگذاریم منازعات گذشته آینده ما را خراب 
گفت  وگویی  مورد  این  در  روز  اطالعات  کند. 
افغانستان  دفتر  رییس  قانع،  احسان  با  کرده 

شبکه تحلیلگران افغانستان. 
با  برخورد  قانع  آقای  روز:  اطالعات 
فرانکو  مرگ  از  پس  اسپانیا  در  گذشته 
چگونه بوده است؟ و دقیقا در اسپانیا چه 

اتفاق افتاده بود؟
مهم  موضوع  این  به  این که  از  تشکر  پاسخ: 
توجه نشان دادید. از لحاظ تشریفات روزنامه 
افغانستان  رسانه های  محدود  از  روز  اطالعات 
است که به این مسأله توجه کرده است. بحث 
ما هم بحث صلح در افغانستان است. صلح از 
هر لحاظ یک موضوع جدی است، هم سطح 
که  خشونت  حوزه  گستردگی  هم  و  خشونت 
همه روزه اتفاق می افتد، اهمیت چنین مباحث 

را بیشتر کرده است. 
منازعه  تاریخ  کنیم،  باز  را  بحث  این که  برای 
در اسپانیا را یک مرور گذرا می کنیم. در سال 
1۹3۶م، اسپانیا درگیر جنگ داخلی شد. یک 
به لحاظ  که  بودند  ملی گرایان  جنگ  طرف 
فاشیستی  حدی  تا  یا  راست  گرایش  فکری 
داشتند. فرانسیسکو فرانکو، یکی از جنرال های 
نظامی بود که با کودتا جنگ داخلی را شروع 
کرد. طرف دیگر جمهوری خواهان بودند که به 
لحاظ فکری گرایش چپ گرایانه داشت. جنگ 
داخلی تا سال 1۹3۹م، ادامه یافت و در نهایت 
جنرال فرانکو پیروز جنگ می شود و اسپانیا را 
در  می گیرد.  خود  کنترل  در  کامل  به صورت 
جرایم  شامل  که  افتاد  اتفاقاتی  سال  این سه 
ولی  می شود.  بشریت  علیه  جنایت  و  جنگی 
این است که در آن زمان جرایم  حرف دیگر 
بود،  شده  تعریف  بین الملل  حقوق  در  جنگی 
نشده  تعریف  هنوز  بشریت  علیه  جنایت  ولی 
دادگاه  از  پس  بشریت  علیه  جنایت  بود. 

نورنبرگ و دادگاه توکیو مطرح شد.  
جنرال فرانکو وقتی قدرت را به دست می گیرد، 
را  استبدادی  و  تمامیت خواه  حکومت  یک 
کشتار  به  می کند  شروع  و  می دهد  شکل 
خورده  شکست  جنگ  در  که  مخالف  افراد 
تن  هزار   ۴۰۰ از  بیشتر  میان  این  در  بودند. 
بدون  شکنجه،  زندانی،  غیرقانونی  به صورت 
محاکمه اعدام و در گورهای دسته جمعی دفن 
شدند. نزدیک به 3۰۰ هزار کودک به اجبار از 
خانواده های شان گرفته شده و به خانواده های 
دیگر داده شد. در این میان زنان زیادی مورد 
کردند  کاری  آن ها  با  و  گرفتند  قرار  تجاوز 
خود  زمانی که  نتوانند.  متولد  فرزند  دیگر  که 
جرأت  کسی  هیچ  می کرد  حکومت  فرانکو 
نمی توانست که در مورد جرایم و اتفاقات آن 
یادآوری  که  جرایمی  البته  بزند.  حرف  زمان 
شد در زمان حکومت فرانکو نیز جریان داشته 
است. پس از این که فرانکو می میرد، در سال 

1۹7۵م، نظام تغییر می کند. 
پس از جنگ جهانی دوم در اروپا حکومت ها 
به دموکراسی روی آوردند. اما اسپانیا در قاره 
اروپا استثنا بود. پس از مرگ فرانکو در مدت 
شکل  پارلمان  آمد؛  زیادی  تغییرات  سال  دو 
فضای  و  شد  تدوین  اساسی  قانون  گرفت، 
سیاسی اندکی باز شد. در این میان رقابت بین 
شدت  هم  باز  جمهوری خواهان  و  ملی گرایان 
بودند  قدرت  در  ملی گرایان  این که  از  گرفت. 
و پارلمان را در کنترل خود داشتند، در سال 
1۹77م، قانون عفو عمومی را تصویب کردند. 
یکی از شاخصه های عفو عمومی در کشورهای 
سیاسی  نخبگان  که  است  بوده  این  مختلف 
سیاسی  نخبگان  بنابراین،  می گیرند.  تصمیم 
جمهوری خواهان و ملی گرایان در آن تصمیم 
گرفتند که گذشته را نادیده بگیرند و فراموش 
کنند. اما بعضی از کشورهای این طوری نبوده، 
مثال در کلمبیا توده مردم و قربانیان جنگ هم 
یک اجماع کالن را ایجاد کرده بودند و نقش 

برجسته  در روند مصالحه داشتند. 
چه  اسپانیا  مدل  در  روز:  اطالعات 

سپرده بود که گزارش ترسیم منازعه را که در 
واقع بازخوانی و بازروایت کردن گذشته است، 
از یک آدرس رسمی منتشر می کند. اما اکنون 
در مرحله ای رسیده است که کامال در مغایرت 

با آن مفکوره خودش است. 
دودستگی  غنی  رییس جمهور  فعلی  اداره  در 
بسیار آشکار وجود دارد؛ از یک طرف وزارت 
مذاکره کننده  هیأت  و  صلح  امور  در  دولت 
صلح است که روند مصالحه با طالبان را پیش 
قربانیان  که  است  این  این ها  دیدگاه  می برند. 
جنگ باید در گفت وگوهای صلح شامل شوند. 
در  دولت  وزیر  نادری،  سیدمنصور  چنان که 
امور صلح، تعهد سپرده که کمیته ی را ایجاد 
می کند تا روابط قربانیان جنگ را با حکومت 
ایجاد کند. در مجموع رویکرد این ها در سطح 
قربانیان  که  است  این  تخنیکی  و  کوچک 
کنند.  شریک  گفت وگوها  روند  در  را  جنگ 
روند  در  جنگ  قربانیان  شامل شدن  بنابراین 
گفت وگوهای صلح به این معناست که گذشته 
به عنوان  آن  از  پس  و  صلح  گفت وگوهای  در 
کالن،  سطح  در  اما  است.  مطرح  ستون  یک 
رییس جمهور غنی حرف متفاوت می زند. این 
حکومت  درون  در  که  می دهد  نشان  موضوع 

دیدگاه واحد وجود ندارد. 
اطالعات روز: برخورد با گذشته در تاریخ 
بوده  چگونه  افغانستان  صلح  و  جنگ 
مرحله ی  این  از  قبل  مثال  به طور  است؟ 
منازعه و خشونت، مسأله ی گذشته چقدر 
داشته  اهمیت  مصالحه  پروسه های  در 

است؟ 
پنجم  مرحله  وارد  اکنون  افغانستان  پاسخ: 
افغانستان  در  جنگ  است.  شده  خشونت 
افغانستان  در  را  خود  بار  چهار  حداقل 
زمان  از  جنگ  بنیه های  است.  کرده  تکرار 
حکومت  دوره  شد.  شروع  خان  عبدالرحمان 
است.  بوده  خشونت  از  مملو  نیز  کمونیستی 
درگیری های  کمونیستی  جناح های  درون  در 
وجود داشت. به هر نحوی هر کدام که بر سر 
خشین  دوره  یک  را  قبلی  دوره  آمد،  قدرت 
نامید. چنان که حفیظ اهلل امین دوره نورمحمد 
ترکی را یک دوره خشین نامید و تالش کرد 
یک برنامه مصالحه را راه اندازی کند. به همین 
دلیل برخی از زندانی ها را آزاد کرد، با آن که 
نقش  خشونت ها  در  امین  حفیظ اهلل  خود 
برجسته داشت. پس از آن ببرک کارمل با یک 
برخورد  بهتر  مردم  با  تا  آمد  ساده تر  رویکرد 
را که گم شده  از کسانی  بعضی  لیست  کند، 
بودند، در دروازه زندان پلچرخی نصب کرد. در 
آن زمان نزدیک به 12هزار نفر زندانی و بعد 
گم شده بودند. پس از آن دوره حکومت داکتر 
نجیب  شروع شد. نجیب طرح »مشی مصالحه 
با  می خواست  به نحوی  تا  کرد  ارائه  را  ملی« 
اما رویکرد نجیب  به توافق برسند.  مجاهدین 

برنامه  براساس سروی/نظرسنجی عمومی  نفر 
ترتیب  را  افغانستان  انتقالی  عدالت  عمل 
دادند که قرار بود از ماه جون 2۰۰۵ تا جون 
2۰۰8م، تکمیل شود. اما این پروسه هم زمان 
زمان  آن  در  دیگر.  اتفاقات  از  برخی  با  شد 
یک نهاد یا گروه که تاکنون مشخص نشد از 
»پروژه  عنوان  با  را  گزارشی  بود،  طرف  کدام 
عدالت افغانستان« منتشر کرد. در این گزارش 
سال  از  از  افغانستان  حوادث  نسبی  به صورت 
در  بودند.  کرده  بررسی  را   138۰ تا   13۵7
خشونت ها  و  جنگ  چگونگی  به  گزارش  این 
از  و  بود  شده  پرداخته  زمانی  فاصله  این  در 
نام  نیز  آن ها  قومندان های  و  تنظیم ها  برخی 
برده بودند که در کجا و چه زمان چه کارهای 
را کرده بودند. در این گزارش براساس روش 
را  اطالعات  و مصاحبه ها  باز«  »منابع  تحقیق 
گزارش  این  محتوای  بود.  کرده  جمع آوری 
به یک موضوع کالن، چرا که در  تبدیل شد 
و  بحث  مورد  نزدیک  خیلی  گذشته ی  آنجا 
بررسی قرار گرفته بود. همزمان با آن دیدبان 
حقوق بشر نیز یک گزارش با عنوان »دستان 
خون آلود« را کار کرده بود. در همین حال قرار 
منتشر  گزارش  یک  نیز  یوناما  طرف  از  بود 
ساعت  چند  برای  شد،  منتشر  البته  که  شود 
در  وب سایت شان بود، اما زود برداشتند. برخی 
آن گزارش را دانلود کردند، اما حاال به صورت 

عموم قابل دسترس نیست.
که  آوردند  به وجود  را  جّوی  گزارش ها  این 
رهبران جهادی به نحوی تحریک شدند و فکر 
کردند که جامعه بین المللی آمده اند تا آن ها را 
تعریف  لحظه  همین  از  یعنی  کنند.  محاکمه 
عدالت جزائی.  به  یافت  تقلیل  انتقالی  عدالت 
همدیگر  با  گذشته  در  که  جهادی  رهبران 
مشترک  گردهمایی  یک  بودند،  جنگیده 
راه اندازی  استدیوم  غازی  در  را  گسترده  و 
که  انتقالی  عدالت  علیه  آن جا  در  و  کردند 
است،  گذشته  با  برخورد  میکانیزم  نوع  یک 
گفتند  شان  طرفداران  به  و  گرفتند  موضع 
مجاهدین  رهبران  می خواهند  خارجی ها  که 
از  برخی  بیندازند.  زندان  میله های  پشت  را 
صاحب  2۰۰۵م،  از  پس  جهادی  رهبران 
شدند  رادیو  و  تلویزیون  همچون  رسانه  های 
کردند  تبدیل  را  روایت شان  طریق  این  از  و 
معنای  به  انتقالی  عدالت  که  عام  روایت  به 
مجاهدین  انداختن  منظور  و  جزائی  عدالت 
که  آن جایی  از  است.  زندان  میله های  پشت 
حتا  بودند،  قومیت  مسأله  درگیر  مردم  هنوز 
قربانیان که در جنگ رهبران جهادی آسیب 
قوم شان  رهبران  از  حمایت  به  بودند،  دیده 
بشر  حقوق  ناقضان  کنار  در  و  برخاستند 
کردند.  تقویت  را  آن ها  روایت  و  ایستادند 
2۰۰۶م،  سال  از  انتقالی  عدالت  عمل  برنامه 
تا  باید  و  کارش شروع شد  وقفه  با یک سال 
2۰۰۹م، تطبیق می شد. در نهایت این برنامه 
برنامه  این  قالب  در  اما  نشد.  انجام  نیز  عمل 
یک گزارش را کمیسیون مستقل حقوق بشر 
کرد،  کار  منازعه«  ترسیم  »گزارش  عنوان  با 
ولی تا سال 2۰۰۹م، تکمیل نشد و تا 2۰12م، 
ادامه پیدا کرد. وقتی گزارش تکمیل شد و به 
حامد کرزی فرستاده شد که برای نشر نهایی 
شود، کرزی نخواست آن را منتشر کند. وقتی 
منتشر  خودش  آدرس  از  خواست  کمیسیون 
کند، کرزی گفته بود که صالحیت خود شما 

برخورد اب گذشته
چرا رییس جمهور غنی عالقه مند مدل حل منازعه اسپانیا است؟

گفت وگو با احسان قانع-رییس دفتر افغانستان شبکه تحلیلگران افغانستان

جنرال فرانسیسکو فرانکو، دیکتاتور اسپانیا



باورنکردنی؛ 
تصمیم جنجالی رئیس بارسا درباره لئو مسی

و  عجیـب  بحـران  یـک  دچـار  لیورپـول 
غریـب شـده اسـت و کاپیتـان قرمزها هم 
به لیسـت مصدومـان این تیم اضافه شـده 

ست. ا
بحـران عجیبـی کـه لیورپولـی هـا بـا آن 
دسـت بـه گریبان شـده انـد، پایانـی ندارد 
هندرسـون  جـوردن  نـام  بایـد  اکنـون  و 
کاپیتـان ایـن تیـم را نیـز به فهرسـت بلند 

بـاالی مصدومـان قرمزهـا اضافـه کـرد.
در دیـدار یکشـنبه شـب تیـم هـای ملـی 
بـر  برتـری 2  بـا  کـه  بلجیـم  و  انگلیـس 
پایـان  بـه  اروپـا  سـرخ  شـیاطین  صفـر 
انگلیـس در  رسـید، سـرمربی تیـم ملـی 
بیـن دو نیمـه تصمیـم گرفـت تا جـوردن 
بیـرون  تیمـش  ترکیـب  از  را  هندرسـون 
کشـیده و هـری وینکـس هافبـک تاتنهام 

او کـرد. را جایگزیـن 
گـرت سـاوت گیـت سـرمربی تیـم ملـی 
انگلیـس پـس از پایـان بـازی فـاش کـرد 
کـه جـوردن هندرسـون در جریـان دیـدار 
مقابـل بلجیـم به دلیـل »آسـیب دیدگی« 
تعویـض شـد و ایـن صحبـت های سـاوت 
گیـت باعـث وحشـت هـواداران لیورپـول 

. شد

بازیکـن را مدیریـت کرد و حتـی در دیدار 
مقابـل آژاکس در ماه گذشـته، هندرسـون 
را بیـن دو نیمـه تعویـض کـرد تـا میـزان 

آسـیب دیدگـی او افزایـش پیـدا نکنـد.
سـرخ هـا بـه دلیـل آسـیب دیدگـی، زوج 
دفـاع مرکـزی خـود یعنـی ویرجیـل فـن 
دایـک و جـو گومز را از دسـت داده اند و با 
توجه بـه مصدومیت ترنت الکسـاندرآرنولد 
سـالمت  مـورد  در  تردیـد  و  شـک  و 
رابرتسـون، لیورپـول بعـد از تعطیالت بین 
المللـی بدون هیـچ یـک از مدافعین اصلی 

خـود بـه مصاف لسـتر سـیتی مـی رود. 
در حـال حاضـر محمـد صـالح بـه دلیـل 
ابتـال بـه ویـروس کرونـا و بازیکنـان دیگر 
نظیـر ویرجیـل فـن دایـک، تیاگـو آلکانترا 
ترنـت  فابینیـو،  چمبرلیـن،  الکسـاندر   ،
الکسـاندر آرنولـد، جـو گومز، رابرتسـون و 
اکنـون هندرسـون بـه دلیـل مصدومیـت، 
به فهرسـت بلند بـاالی بازیکنـان لیورپول 

اند. اضافـه شـده 
قرمزهـا در حـال حاضـر و در پایـان هفتـه 
هشـتم، بـا 17 امتیاز و یـک امتیاز کمتر از 
لسترسـیتی صدرنشـین، در رده سـوم قرار 

دارند.

اخبـاری مبنـی بـر اینکـه اندی رابرتسـون 
در پیـروزی اسـکاتلند در مقابل صربسـتان 
ناحیـه همسـترینگ  از  در روز پنجشـنبه 
دچار مصدومیت شـده اسـت، اخبـار ناگوار 
پیرامـون لیورپـول را دوچنـدان کـرده بود.

از  گذشـته  فصـل  پایـان  در  هندرسـون 
ناحیـه همسـترینگ و زانـو دچـار آسـیب 
دیدگـی شـد و در ابتـدای فصـل نیـز بـا 
توجـه بـه اینکه ایـن بازیکن احسـاس درد 
مـی کـرد، کلـوپ میـزان دقایق بـازی این 

سـاوت گیت در کنفرانـس مطبوعاتی پس 
بـه  تاییـد کـرد کـه هندرسـون  بـازی  از 
دلیل مشـکل آمادگی جسـمانی نتوانسـته 
در نیمـه دوم بـازی کنـد امـا از شـدت آن 
مطمئـن نبـود و بـه همیـن دلیـل بـرای 
جلوگیـری از تشـدید آسـیب دیدگـی این 

بازیکـن، ترجیـح داد او را تعویـض کنـد.
از دسـت دادن هندرسـون ضربـه بزرگـی 
خواهـد  وارد  دیـده  آسـیب  لیورپـول  بـه 
یکشـنبه  روز  اوایـل  در  کـه  چـرا  کـرد 

تیم کلوپ تا خرخره درگری آسیب دیدیگ

پول هندرسون هم مصدوم شد؛ فاجعه در لیور
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شرکت بود.
پرواز یک شنبه، نخستین سفر از شش مسافرتی است که 

قرار است اسپیس اکس برای ناسا انجام دهد.
قرارداد مشابهی هم ناسا با بوئینگ امضا کرده که البته 
یک سالی عقب است. ناسا می گوید که با واگذار کردن 
بخش خصوصی  به  زمین،  به  نزدیک  نقل های  و  حمل 

میلیاردها دالر صرفه جویی کرده است.
ناسا  می کند،  صرفه جویی  طریق  این  از  که  پولی  با 
توسعه  را  مریخ اش  و  ماه  به  برنامه های سفر  می خواهد 
دهد. یکی از برنامه های ناسا که احتماال در سال 2۰2۴ 
ماه  به سطح کره  عملی می شود، فرستادن فضانوردانی 

است.
ناسا از سال 2۰11 برنامه اسپیس شاتل خود را تعطیل 
فضا  به  روسی  فضاپیماهای  با  را  فضانوردانش  و  کرد 

می فرستاد.
امریکایی ها به پرواز با فضاپیماهای روس ادامه می دهند 
اما به جای پرداخت پول به روس ها، فضانوردان روسیه 
را  ناسا  اجاره ای  فضایی  تاکسی های  با  پرواز  اجازه  هم 

خواهند داشت.
وصل  فضایی  ایستگاه  از  قسمتی  به  بریتانیایی  آنتن 
می شود که بخش تحقیقاتی اتحادیه اروپا آن را درست 

کرده است.

ایستگاه فضایی برسد. هم اکنون یک فضانورد امریکایی 
نام های  به  روس  فضانورد  دو  و  رابینز  کیت  نام  به 
سرگئی ریژیکوف و سرگئی کود-سورچکوف در ایستگاه 

بین المللی مشغول به کار هستند.
اسپیس اکس، قراردادی به ارزش سه میلیارد دالر با ناسا 
امضا کرده که بنا به آن وسیله حمل و نقل الزم برای یک 

سرویس تاکسی فضایی را فراهم کند.
پرواز قبلی که در آن دو فضانورد را به ایستگاه فضایی 
این  توانایی های علمی  نمایش  برای  برگرداندند،  و  برده 

کارکشته  فضانورد  واکر هستند.  و شنون  ویکتور گالور 
جاپانی، سوئیچی ناگوچی هم نفر چهارمی است که در 

این سفر حضور دارد.
آقای ناگوچی، سومین فضانوردی است که با سه وسیله 

نقلیه متفاوت زمین را ترک کرده است.
موشک »فالکون« و کپسول »دراگون« ساعت 1۹:27 به 
وقت شرق امریکا، از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا 

از زمین برخاست.
کمی بیش از یک روز زمان می برد که این فضاپیما به 

فضانورد  یک  و  امریکایی  فضانورد  سه  روز:  اطالعات 
فضایی  بین المللی  ایستگاه  سوی  به  فلوریدا  از  جاپانی 
رهسپار شدند. این گروه، سوار بر فضاپیمایی هستند که 

شرکت »اسپیس اکس« آن را ساخته است.
این بار دوم است که ناسا، از خدمات این شرکت خصوصی 

برای سفر فضانوردان استفاده می کند.
به گزارش بی بی سی فارسی، ناسا، اداره کل ملی هوانوردی 
و فضای امریکا اعالم کرده که حاال وارد مرحله ای شده ایم 
که برای سفرهای معمول به مدارهای نزدیک کره زمین 

از خدمات شرکت های خصوصی استفاده می کنند.
چهار فضانوردی که روز یکشنبه به سوی ایستگاه فضایی 
رفتند، قرار است شش ماه در آنجا بمانند. قبل از بازگشت 
دیگری  فضانوردان  با  کوتاه  دیداری  که  است  قرار  هم 

داشته باشند که قرار است کار را از آنها تحویل بگیرند.
در این سفر قرار است دست کم چهاربار فضانوردان به 
راه پیمایی های  این  از  یکی  در  بروند.  ایستگاه  از  بیرون 
فضاپیما وصل  به  مخابراتی  است وسیله ای  قرار  فضایی 
اینترنت  می کند  و کمک  بریتانیاست  ساخت  که  کنند 

پرسرعت در دسترس فضانوردان قرار بگیرد.
این مهم ترین کمک بریتانیایی ها به برنامه فضایی جهانی 

است.
سه امریکایی که در این فضاپیما هستند، مایکل هاپکینز، 

کیس فضایی با چهاررسنشنی به سوی ایستگاه بنی املللی فضایی رفت تا

او مطرح نشده بلکه از سوی کسانی ارائه شده که فکر 
می کنند در انتخابات تخلف رخ داده است.

آقای ترمپ از پذیرش پیروزی جو بایدن سر باز می زند 
و این مسئله باعث شده است که روند انتقال قدرت با 
جمهور  رئیس  تحلیف  مراسم  شود.  روبرو  مشکالتی 
بعدی امریکا روز 2۰ جنوری )حدود دو ماه دیگر( برگزار 
می شود. روز شنبه هم هواداران آقای ترمپ در واشنگتن 
راهپیمایی کردند تا از ادعاهای او درباره وقوع تقلب در 

انتخابات حمایت کنند.
از حامیان  و  امریکا  اوباما، رئیس جمهور پیشین  باراک 
که  گفت  بی بی سی  به  انتخابات،  در  بایدن  آقای  اصلی 
شکاف در ایاالت متحده نسبت به چهار سال پیش که 
بیشتر شده  بسیار  پیروز شد  انتخابات  ترمپ در  دونالد 

است.

به  ترمپ  آقای  حقوقی  تیم  شکایت  تازه  نسخه  در  اما 
دادگاه فدرال، این ادعا که مقام های انتخاباتی به صورت 
رای  هزار  صدها  شمارش  بر  نظارت  از  مانع  غیرقانونی 
پستی در شهرهای فیالدلفیا و پیتسبورگ شده اند، حذف 

شده است.
آرای پستی  از  به تعداد محدودی  تنها  تازه  دادخواست 
در بخش هایی از ایالت پنسیلوانیا مربوط می شود. آقای 
بایدن، نامزد حزب دموکرات در این ایالت با اختالف بیش 

از ۶۰ هزار رای )حدود یک درصد آرا( برنده شده است.
آقای ترمپ در توییت های متعدد خود در روزهای اخیر 
دعوای  ادامه  وعده  و  شده  انتخابات  در  پیروزی  مدعی 
حقوقی و ثبت شکایت های تازه علیه نتایج اعالم شده در 

چند ایالت را داده است.
او همچنین گفته که بسیاری از شکایت ها از طرف تیم 

اطالعات روز: تیم انتخاباتی دونالد ترمپ، رئیس جمهور 
حقوقی  اقدام  بخش های  مهم ترین  از  یکی  از  امریکا، 
ایالت  آرا در  نتایج  تایید  خود که در آن خواهان توقف 

پنسیلوانیا شده بود، عقب نشینی کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، پنسیلوانیا یکی از ایالت های 
سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود که 
برآورد پیروزی جو بایدن در آن و کسب 2۰ رای الکترال 
)کالج انتخاباتی( این ایالت باعث شد آرای الکترال آقای 
بایدن به عدد 27۰ برسد و رسانه ها او را برنده انتخابات 

اعالم کنند.
اعتراض به نتیجه آرای این ایالت به ویژه رای های پستی 
بخش های  مهم ترین  از  یکی  آنها  شمارش  بر  نظارت  و 
دعوای حقوقی تیم آقای ترمپ و ادعاهای خود او مبنی 

بر تقلب در انتخابات بود.

یکا؛ تیم ترمپ از شکایت اصلی خود در پنسیلوانیا عقب نشیین کرد انتخابات امر

اختالف در جمهوری آذربایجان بر رس نتیجه جنگ قره باغ
مردم  از  است  بوده  جبهه  در   2۰2۰ نوامبر  تا  سپتامبر 
نکنند  تردید  تاریخی«  پیروزی  »این  بود که در  خواسته 

و »بابت چیز هایی که دارند شاکر باشند.«

جمهوری آذربایجان در »مخاطره«
ساکن  تالش تبار  وبالگ نویس  و  خبرنگار  کاظمزاده،  آذر 
از  نفر  »هزاران  وقتی  سرور  و  برپایی جشن  بابت  آلمان، 
سربازانمان کشته شده اند و پرچم کشور نیز بر فرار قره باغ 
نبوده  کمال  و  تمام  پیروزی  و  است،  درنیامده  اهتزاز  به 
او همچنین گفت که  انتقاد کرد.  از هم وطنانش  است« 
خواجه لی  )استپاناکرت(،  خانکندی  در  ارمنستان  »ارتش 
)آسکران(، آق دره )مارتاکرت( و خوجاوند )مارتونی( باقی 
ارتش  بین  پاسدار صلح روس  »نیروهای  و  ماند«  خواهد 
خواهند  مستقر  آذربایجان  جمهوری  ارتش  و  ارمنستان 

شد. واقعیت جز این نیست.«
 1۰ توافق  که  گفت  سیاسی،  تحلیلگر  سمدبیلی،  عقیل 

نوامبر مانند »مینی زیر پای نسل های بعدی« است.
ایلغار محمدف، رهبر حزب مخالف آلترناتیو جمهوری خواه، 
زیادی«  حل نشده  »اختالفات  نوامبر   1۰ توافق  در  گفت 
وجود دارد که ممکن است مانع از دستیابی به یک معاهده 
نهایی و فروپاشی این توافق شود. نتیجه این اتفاق ادامه 
برای  آذربایجان  جمهوری  توسط  نظامی  عملیات های 
تصرف اراضی دیگر خواهد بود. او گفت »به همین خاطر 
اضافه  و  استفاده کنیم«  نفع خودمان  به  از تحوالت  باید 
کاری  »چنین  بتواند  علی اف  الهام  می داند  بعید  که  کرد 

بکند«.

دارند نقشی چنین تهاجمی و برتری طلبانه در منطقه ایفا 
می کنند کار راحتی نبود. او همچنین »تشکر مخصوصی« 

از ترکیه کرد که »تا آخر کنار آذربایجانی ها ایستاد«.
دارد  مشابهی  نظر  پژوهشی،  خبرنگار  حسنلی،  جوانشیر 
نمی توانست  کاملتر  این  از  قطعا  ما  »پیروزی  می گوید  و 
باشد... بخش بزرگی از وطنمان آزاد شده است. نمی توان 
جایی  در  که  نیست  کرد. شکی  کوچک  را  دستاورد  این 
امپراتوری روسیه منافعی دارد، پیروزی کامل ممکن  که 
نیست. من این واقعیت را می پذیرم. من حق ندارم بابت این 
توافق از دولت انتقاد کنم، هیچ کس دیگری نمی توانست 

در این شرایط دستاورد بیشتری داشته باشد.«
او در توضیحات خود می گوید که »این روسیه بود که مانع 
قره باغ(  مرکز  )استپاناکرت،  خانکندی  به  ارتش  ورود  از 
شد.« او مطمئن است که »وقتی روسیه نهایتا از منطقه 
در  خود  کامل  حق  به  آذربایجان  جمهوری  شود،  خارج 

قره باغ خواهد رسید.«
به گفته او »نیروهای پاسدار صلح روس اشغالگرند، چه در 
قره باغ، چه در آبخاز، یا در اوستیای جنوبی یا اوکراین.« او 
همچنین می گوید که »وضعیت قره باغ همچنان نامشخص 
است، و پاسخی برای پرسش هایی نظیر این که کدام پرچم 
ارمنی های  یا  آمد  خواهد  در  اهتزاز  به  باغ  قره  مرکز  در 
ساکن قره باغ چه پاسپورتی خواهند داشت وجود ندارد.«

منتشر کرد که گفته  تلگرامی مطلبی  کانال های  از  یکی 
به  بود  پاسخی  ظاهرا  و  است  سرباز  یک  نوشته  می شد 
اعتراضاتی که در پی توقف عملیات نظامی در پی تصرف 
فاصله  در  می گفت  که  سرباز  این  شد.  دولت  به  شوشا 

از  اشتباه  درک  خوشحالی  دلیل  و  بگیرد  پس  را  قره باغ 
واقعیت است، در حال که ارمنستانی ها دارند بابت از دست 

دادن قره باغ شیون و زاری می کنند.
به گفته آقای بویوکل »روسیه کاری کرده است که مردم به 
دلیل اشتباه گریه می کنند و به دلیل اشتباه خوشحالی.«

»پیروزی بزرگ«
دیگر مفسران »پیروزی« جمهوری آذربایجان را تحسین 
کامل  تصرف  از  باکو  منع  خاطر  به  را  روسیه  و  کرده اند 

قره باغ مقصر می دانند.
توفیق شاه مرادف، گزارشگر امور نظامی، می گوید کشورش 
»پیروزی بسیار بسیار بزرگی کسب کرد که مقیاسش واقعا 

قابل سنجش نیست«.
او می گوید جمهوری آذربایجان »درسی به ارمنی ها داد 
که تا قرن ها یادشان نخواهد رفت« و کشورش ظرف ۴۰ 
روز مناطقی را پس گرفت که در اوایل دهه 1۹۹۰ ظرف 

۴ سال از دست داده بود.
خاطر  به  را  آذربایجان،  رئیس جمهوری  علی اف،  الهام  او 
کار  توانستیم  »ما  می گوید  و  می ستاید  »موفقیت«  این 
نمی دیدیم که  ما حتی در خواب هم  بکنیم.  غیرممکنی 

شوشا را پس بگیریم، ولی گرفتیم.«
قره باغ  که  است  این  »واقعیت  می گوید  حال  عین  در  او 
مال ماست، هر چند که آن طور که می خواستیم نشد« و 
ارمنستان »مثل همیشه از عمویش روسیه کمک« دریافت 

کرده بود.
به گفته او »پس گرفتن این اراضی وقتی روسیه و ایران 

اطالعات روز: جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه با 
امضای توافقی در روز 1۰ نوامبر به جنگ بر سر منطقه 
دادند،  پایان  بود  شده  آغاز  تابستان  اواخر  از  که  قره باغ 
آذربایجان  جمهوری  در  اجتماعی  شبکه های  کاربران  اما 

مواضع مختلفی نسبت به این توافق صلح اتخاذ کرده اند.
به نقل از بی بی سی فارسی، بر اساس این توافق، نیروهای 
ارمنی باید از سه منطقه که از سال 1۹۹۴ در اشغالشان 
نیز  آذربایجان  جمهوری  و  شوند،  خارج  است  بوده 
بخش هایی از قره باغ و نواحی اطرافش را که در این جنگ 
داالن  از  باید  همچنین  ارمنستان  می دارد.  نگه  گرفته، 
الچین که مسیر ارتباطی مهمی بین ارمنستان و قره باغ 
پاسدار صلح  نیروی  نظر کند. حدود 2 هزار  است صرف 
می  مستقر  منطقه  در  توافق  این  بر  نظارت  برای  روس 

شوند.

سه واکنش مختلف در جمهوری آذربایجان
کرامت بویوکل، نویسنده مخالف، می گوید که سه واکنش 
مختلف نسبت به نتیجه جنگ در بین مردم دیده می شود. 
بعضی ها خوشحالند چون فکر می  کنند کشورشان قره باغ 
را پس گرفته است، بعضی دیگر می دانند که قره باغ پس 
گرفته نشده است اما مشکلی با آن ندارند و خوشحالند، و 
گروه سوم شامل کسانی می شود که نمی توانند خوشحال 
باشند چون می دانند که هدف »این توافق نه اخراج سگان 
خرس  دعوت  بلکه  قره باغ،  از  ارمنی(  سربازان  به  )اشاره 

)روسیه(« به منطقه جنگی است.
است  نتوانسته  واقع  در  آذربایجان  جمهوری  می گوید  او 
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موضوع: پروژه اعمار ساختمان سربند و دیوار استنادی و کانال قریه رسول محمد ولسوالی شمل والیت خوست 
بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع  عموم رسانیده می شود اینکه : 
استنادی و کانال  ، دیوار  اعمار ساختمان سربند  پروژه  قرارداد  امور آب  در نظر دارد،  تنظیم  اداره ملی 
قریه رسول محمد ولسوالی شمل والیت خوست را با شرکت های مشترک ساختمانی افغان برادوی، کارته 
مامورین لشکرگاه – هلمند  جی وی با  شرکت ساختمانی براید پیرل، سرک اول شهر لشکر گاه مرکز والیت 
هلمند دارنده جواز نمبر )D-3۴۰۶۰ و  D-۰۴-۴۶۰( به قیمت مجموعی )۵۰,88۶,18۶ پنجاه میلون و 

هشتصد و هشتادو شش هزارو یکصدو هشتادو شش ( افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ 
نشر این  اطالعیه  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن رسماً به اداره ملی تنظیم امور آب 
ریاست تدارکات  سرک داراالمان ـ سناتوریم  وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند. این 
اطالعیه  به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تأسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، اداره 
ملی تنظیم امور آب در نظر دارد، قرارداد پروژه اعمار چکدم قریه میانکوه ولسوالی سنگین والیت هلمند را 
به شرکت ساختمانی هلمند جهانی بارک دارای نمبر جواز D-۴۰832 - آدرس هلمند وات، مرکز هلمند 
لشکرگاه هلمند، را به قیمت مجموعی /1۴,۴۴3,2۹2/ چهارده ملیون و چهار صد و چهل و سه هزار و دو 

صد و نود و دو افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ 
نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات – اداره ملی تنظیم 

امور آب واقع سرک داراالمان – سناتوریم، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد 

منعقد نخواهد شد.
نوت: ریاست محترم مالی و اداری و آمریت تسهیل قرارداد ها و پالنگذاری اعالن هذا را مطابق صدور این 

نامه به نشر رسانند.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

کوین دی بروینه:
شخصا با منچسرتسییت 
کره هستم در حال مذا

سر  بر  که  کرد  تایید  سیتی  بلجیمی  ستاره 
تمدید قرارداد در حال مذاکره است.

برای   2۰1۵ سال  از  بروینه  دی  کوین 
منچسترسیتی بازی می کند و اکنون یکی از 
کاپیتان های این باشگاه است. ستاره بلجیمی 
را یکی از بهترین هافبک های کنونی دنیا می 
که  است  ای  گونه  به  او  تاثیرگذاری  و  دانند 
تواند  می  سیتی  برای  بازی  هر  در  غیبتش 
تالش  در  انگلیسی  باشگاه  شود.  تمام  گران 
برای تمدید با دی بروینه است و خود بازیکن 

هم مخالفتی با این موضوع ندارد.
برنامه  مدیر  با  گذشته  آگوست  بروینه  دی 
هایش پاتریک دی کاستر قطع همکاری کرد 

و مذاکرات تمدید را شخصا به پیش می برد.
او در پایان بازی یکشنبه شب بلجیم و انگلیس 
و در مورد وضعیت تمدید قراردادش گفت:» 
این  و  راضی هستم  در سیتی  بازی  از  کامال 
باشگاه مالکان خوبی دارد که همه چیز را برای 
تان راحت تر می کنند. در حال حاضر خودم 
شخصا با مسئوالن باشگاه در حال مذاکره ام 
باشگاه  یک  در  از حضور  وقتی  بگویم  باید  و 
تمدید  برای  دشواری  کار  هستید،  راضی 

قرارداد نخواهید داشت.«

MAIL/IFAD/CLAP/12032020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و خریداری ماشین مسکه کشی برای والیات پروان ، لوگر ، و کابل را  
مطابق به مشخصات  ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان 
معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری ومالداری)www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و 
طرزالعمل تدارکات به زبان انگلیسی طور سربسته ازتاریخ نشراعالن  الی 22/۰۹/13۹۹ ساعت 1۰:۰۰ بجه قبل  از ظهر به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 22/۰۹/13۹۹ ساعت 1۰:۰۰ بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه CLAP واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )3۵,۰۰۰.۰۰( سی و پنج هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که   پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد،اطالعیه تصمیم اعطای  
قرارداد، اعمار شبکه آبیاری شولک  واقع قریه شولک پل علم والیت لوگر را  با شرکت محترم ساختمانی و سرکسازی ایوب ناصری  دارای جواز نمبــــر )D-3827۶( آدرس-  سرک عمومی کابل گردیز مارکیت شاروال منزل 

دوم مرکز والیت لوگر، افغانستان به قیمت مجموعی )7,۰۵۶,۶2۰.۰2( هفت میلیون پنجاه و شش هزارو شش صدو بیست اعشاریه صفر دو اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری 

واقع جمال مینه ناحیه سوم  کابل،  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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ترمپ به دنبال خروج رسیع و کامل 
از افغانستان است

است. یک مقام ارشد سابق امنیت ملی به من گفت: »این 
کار ]ترمپ[ پاک سازی نهادهای امنیتی از کسانی است که به 
ترمپ صددرصد وفادار نیستند؛ تصفیه این نهادها از کسانی 
می خواهد،  رییس جمهور  که  کاری  هر  انجام  به  حاضر  که 

نیستند.«
ایاالت  امنیتی  نهادهای  در  جدید  تعیینات  و  برکناری ها 
متحده، نگرانی هایی را در داخل و خارج دولت ایجاد کرده 
است. نگرانی اصلی این است که مبادا ترمپ دستور انتشار 
باور  به  که  کند  را صادر  اطالعات طبقه بندی شده  گسترده 
خودش از نظر سیاسی به نفع او خواهد بود. اما این می تواند 
امریکا  کار  و  برساند  آسیب  متحدانش  با  امریکا  روابط  به 
ارشد  مقام  کند.  روبرو  با چالش  را  اطالعات  در جمع آوری 
سابق امنیت ملی به من گفت که هدف اصلی ترمپ، انتشار 
اطالعاتی است که به باور خودش می تواند سؤظن ها را که 
کار  روسی  مأموران  با   2۰1۶ انتخابات  در  ترمپ  می گوید 
کرده است، غلط ثابت کند یا به رغم یافته های متفق القول 
روسیه  دخالت  حتا  می تواند  امریکا،  اطالعاتی  سازمان های 
را در انتخابات 2۰1۶ امریکا غلط ثابت کند. جینا هاسپل، 
رییس سازمان سیا به شدت مخالف خارج کردن این اطالعات 
از رده اطالعات طبقه بندی شده است. استدالل وی این است 
که انتشار این اطالعات می تواند ضربه شدیدی به متحدان 
امریکا و مأموران اطالعاتی امریکا وارد کند. ترمپ می خواست 
اطالعات  این  انتشار  برای  راه  تا  کند  برکنار  را  هاسپل 

طبقه بندی شده باز شود، اما تاکنون دست نگه داشته است.
با توجه به این که حدود ده هفته به پایان دوره ریاست جمهوری 
ترمپ  که  دارد  احتمال وجود  این  است،  مانده  باقی  ترمپ 
هاسپل را به همراه کریستوفر وری، رییس اف بی آی برکنار 
»به  گفت:  من  به  کنگره  ارشد  دست یار  یک  کرد.  خواهد 
بود.  خواهیم  بیشتری  حرفه ای  افراد  اخراج  شاهد  ما  نظرم 
افرادی که جای آن ها را آدم های دست نشان ده پر خواهند 
کرد.« مقام دولت ترمپ به من گفت که بسیاری از اطرافیان 
رییس جمهور امیدوارند که او دست نگه دارد. اما این مقام 
فکر می کند که ترمپ حتا اگر باختش را علنا نپذیرد، در 2۰ 
جنوری از کاخ سفید بیرون خواهد شد. این مقام گفت: »او 

قصد ندارد در کاخ سفید بماند. او خواهد رفت.«

اطالعات مجلس بود، یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار و اعالم 
کرد که یک افشاگر درون جامعه اطالعاتی اسناد محرمانه ای 
را در اختیار وی گذاشته است که رییس جمهور را از هرگونه 
اقدام ناشایست در رابطه به روسیه در جریان انتخابات سال 
این  واقعی  منبع  که  شد  معلوم  بعدا  می کند.  تبرئه   2۰1۶
اسناد، گروهی از دست یاران ترمپ بوده اند که این اسناد را 
در جریان بازدید نیمه شب نونس از کاخ سفید، به وی نشان 
کمیته  در  تحقیقات خود  از  که  مجبور شد  نونس  داده اند. 
کناره گیری  انتخابات  در  روسیه  دخالت  مورد  در  اطالعات 
کند و کمیته اخالق مجلس او را به دلیل افشای غیرقانونی 
در  نونس  داد.  قرار  بازپرس  مورد  طبقه بندی شده  اطالعات 

نهایت تبرئه شد.
اسناد  که  کاخ سفید  از دست یاران  تن  دو  هفته جاری  در 
جدید  سمت های  بودند،  داده  نشان  نونس  به  را  مذکور 
از  یکی  واتنیک،  کوهن  ازرا  آوردند.  دست  به  قابل توجهی 
آن ها، پس از رسوایی نونس، توسط مک ماستر مشاور امنیت 
ملی وقت ترمپ اخراج شده بود. این هفته، کوهن واتنیک به 
عنوان معاون وزیر دفاع برای اطالعات منصوب شد. دیگری 
مایکل الیس است، که به عنوان مشاور حقوقی آژانس امنیت 
جاناتان  همکارم  که  همان طور  است.  شده  منصوب  ملی 
بلیتزر گزارش داد، ترمپ در وزات امنیت داخلی نیز اقدامات 
کرده  برکنار  را  عالی رتبه  مقام  دو  و  داده  انجام  را  مشابهی 

با  یا  که  است  کشورهایی  محاصره  در  و  خشکه  به  محاط 
ایاالت متحده خصومت دارند یا عبور از خاک آن ها دشوار 
امریکا در مجموع 1۰ هزار سرباز در  ناتوی  است. متحدان 
افغانستان دارند و ایاالت متحده باید به خروج آن ها نیز کمک 

کند.
خروج کامل عواقب جدی خواهد داشت. اکثر دیپلمات ها و 
فرماندهان نظامی بر این نکته که حکومت و نیروهای مسلح 
افغانستان بدون ادامه حمایت مالی و نظامی امریکا در نهایت 
فرو می پاشند، توافق دارند. همان مقام دولت به من گفت که 
»امیدوارم رییس جمهور متوجه شود که اگر ما آن جا را ترک 
کنیم، بحث بعدی این خواهد بود که »چه کسی افغانستان 

را باخت؟««
بسیاری از رهبران امریکایی و افغان از این ترس دارند که 
چرکین  داخلی  جنگ  امریکایی،  نیروهای  کامل  خروج  با 
یکی  می شود.  تبدیل  تمام عیار  جنگ  یک  به  افغانستان 
دارند  سیاسی  گروه های  که  گفت  من  به  افغان  رهبران  از 
خودشان را آماده می کنند: »همه می توانند ببینند که چه 

اتفاقی دارد می افتد و آن ها درحال مسلح شدن اند.«
وقتی ترمپ اسپر را برکنار کرد، مقامات ستاد انتخاباتی وی به 
کارزار تهاجمی خود برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
ادامه دادند. آن ها در دادگاه شکایت کردند که در انتخابات 
تقلب شده است و در میشیگان، پنسیلوانیا و سایر ایالت های 
تحت کنترل جمهوری خواهان بر قانون گذاران فشار آوردند 
اعطا کنند.  به رییس جمهور ترمپ  را  الکترال خود  آرای  تا 
یک مقام دموکرات در میشیگان به من گفت: »فشار برای 
تا  را  بایدن  پیروزی  من  است.  واقعی  بسیار  آرا  باطل کردن 

زمانی که او تحلیف نکرده باشد جشن نمی گیرم.«
مقام دولت به من گفت که نمایش ها پیرامون انتخابات بیشتر 
با هدف مرهم گذاشتن روی غرور خدشه دارشده  و  سیاسی 
اطرافیان  »همه ی  که  گفت  مقام  این  است.  ترمپ 
رییس جمهور، به جز خودش، می دانند که کار تمام است.« 
ویلیام بار دادستان کل کشور اخیرا نامه ای را به دادستان های 
ایاالت متحده فرستاده است و آن ها را هدایت داده است که 
ادعاهای تقلب در انتخابات را بررسی کنند. همان مقام دولت 
ترمپ  بار درحالی که سعی می کند  ویلیام  به من گفت که 
را آرام کند، به دادستان ها گفته که هر چیزی به جز تقلب 
اساسی را نادیده بگیرند. این مقام گفت: »بار به دادستان ها 

گفته که از حاکمیت قانون پیروی می شود.«
این مقام دولت ترمپ به من گفت که چندین تن از اطرافیان 
باخت  که  کنند  متقاعد  را  او  کرده اند  تالش  رییس جمهور 
در برابر رییس جمهور منتخب جو بایدن را بپذیرد. او گفت 
که از سوم نوامبر به بعد خلق وخوی ترمپ از انکاِر باخت به 
خشم تغییر کرده است. او گفت: »از نظر ما این یک پیشرفت 

است.«
و  اخراج ها  به  دست  اسپر،  برکنارکردن  از  پس  ترمپ 
زد.  امریکا  امنیتی  نهادهای  در  نیز  دیگری  انتصاب های 
مقام  چهار  و  برکنار  را  ارشد  مقام  چندین  پنتاگون  در  او 
تازه منصوب شده  مقامات  این  از  بسیاری  کرد.  نصب  جدید 
همکاران یا کارمندان سابق دیوین نونس، طرف دار دوآتشه 
ترمپ هستند. اوایل سال 2۰17، وقتی نونس رییس کمیته 

دکستر فیلکینز، نیویورکر
مترجم: جلیل پژواک

در سال 2۰18 هنگامی که مقامات امریکایی آماده ی مذاکره 
با طالبان می شدند، در سفارت ایاالت متحده در کابل جوک 
»داموکلس«  این که  آن  می شد؛  دهان  به  دهان  غم افزایی 
به هم  را  مذاکرات  کل  تویتی  با  است  ممکن  لحظه  هر  در 
بزند. آن ها نگران بودند که مبادا ترمپ ناگهان دستور خروج 
توافقی،  بدون هیچ  افغانستان  از  را  امریکایی  تمام سربازان 
دوره  پایانی  روزهای  شاهد  که  ترمپ  اکنون،  کند.  صادر 
ریاست جمهوری اش است، ممکن است واقعا چنین خروجی 
را تحمیل کند. البته نه با تویت، بلکه با پاک سازی پنتاگون 

و اقدام در دقیقه نود.
گفت  من  به  می بیند  مرتبا  را  ترمپ  که  دولت  مقام  یک 
رییس جمهور مصمم است ۴۵۰۰ سرباز باقی مانده امریکایی 
)یا هر تعداد که ممکن بود( در افغانستان را قبل از خروجش 
از کاخ سفید به خانه برگرداند. این مقام گفت: »او می خواهد 

ما را در مسیر برگشت ناپذیر خروج کامل قرار دهد.«
انگیزه های  از  یکی  افغانستان  از  خروج  که  گفت  مقام  این 
بوده است.  اسپر  برای اخراج وزیر دفاع مارک  اصلی ترمپ 
ترمپ از آغاز ریاست جمهوری اش در سال 2۰1۶، وعده داده 
است که به درگیری نظامی امریکا در افغانستان پایان دهد. 
از   را  افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نیروهای  تعداد  ترمپ 
حدود 1۰ هزار سرباز )در سال 2۰1۶( به چند هزار سرباز 
کاهش داده است. او ماه گذشته اعالم کرد که تمام نیروهای 
امریکایی تا کریسمس به خانه می آیند. اما ترمپ نتوانسته 
برنامه اش را برای خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان 
ـ مارک اسپر و سلفش  عملی کند و وزیران دفاع دولت خودـ 
این مقام دولت  امر می داند.  این  را مقصر  جیمز متیس ــ 
از  مقامات[  ]این  ترمپ »احساس می کند  به من گفت که 
شروع ریاست جمهوری اش تاکنون مانع اجراشدن تصامیم او 
شده اند. اکنون با رفتن اسپر، او می تواند آنچه را که می خواهد 

انجام دهد.«
ارشد  سیاست گذاران  با  که  متحده  ایاالت  سابق  مقام  یک 
درباره  مقام دولت  این  ترمپ دیدار می کند، حکایت  دولت 
اهداف ترمپ را تأیید می کند. این مقام سابق درباره سیاست 
امریکا در قبال افغانستان می گوید: »اکنون همه چیز در هوا 

است.«
فبروری،  ماه  در  است.  نابه سامان  افغانستان  در  اوضاع 
توافق نامه ای  طالبان  نمایندگان  و  امریکایی  دیپلمات های 
به  از  پس  متحده  ایاالت  آن  موجب  به  که  کردند  امضا  را 
ثبات رسیدن وضعیت امنیتی در افغانستان تمام نیروهایش را 
از این کشور خارج می کند. اما ترمپ درحالی که این شرایط 
هنوز برآورده نشده است، تعداد سربازان امریکایی را کاهش 
با  امریکایی می گویند که رییس جمهور  داده است. مقامات 
را  طالبان  و  تضعیف  را  امریکا  مذاکره کنندگان  کارش  این 
تشجیع کرده است. یک مقام امریکایی به من گفت: »مشکل 
این است که طالبان اکنون هرچیز را که می خواهند مفت به 

دست می آورند.«
برای خارج کردن  ترمپ زمان کافی  آیا  نیست که  مشخص 
کامل نیروهای امریکایی از افغانستان دارد یا خیر. افغانستان 

بسیاری از رهبران امریکا�یی و افغان از ا�ن 
ترس دارند که با خروج کامل نیروهای 

امریکا�یی، جنگ داخلی چرکین افغانستان 
به �ک جنگ تمام عیار تبد�ل می شود. �کی 

از رهبران افغان به من گفت که گروه های 
سیاسی دارند خودشان را آماده می کنند: 

»همه می توانند ببینند که چه اتفاقی دارد 
می افتد و آن ها درحال مسلح شدن اند.«


