
داخلـه   امـور  وزارت  سـخنگوی  آریـن،  طـارق 

الیـاس  کشته شـدن  » بـا  کـه  می گویـد  کشـور 

اکنـون  تـا  از سـوی طالبـان  کـه  تعـداد خربنگارانـی  داعـی، 

می رسـد.« تـن   ۵۰ بـه  نزدیـک   شـده اند،  کشـته 

آقـای آریـن روز جمعـه 23 عقـرب در پـی کشـته شـدن آقـای 

داعـی بـه رسـانه ها گفـت: »ایـن جنایات هرگـز فرامـوش تاریخ 

خلـق  جنایـت  آنقـدر  طالبـان  ]جنگجویـان[  شـد.  نخواهـد 

کرده انـد کـه هیـچ صلـِح منی تواند رسپوش رسـوایی بـرای این 

گـروه تروریسـتی باشـد.«

الیـاس داعـی خربنـگار رادیـو آزادی صبـح روز پنجشـنبه 22 

عقـرب بـر اثـر انفجـار مایـن جاسـازی شـده، جـان باخـت.

ریاسـت  سـوی  از  گسـرده ای  واکنش هـای  بـا  رویـداد  ایـن 

جمهوری و نهادهای حامی رسـانه ها و شـهروندان مواجه شـد. 

کـه  اسـت  نوشـته  خربنامـه ای  نـر  بـا  جمهـوری  ریاسـت 

گروه هـای تروریسـتی بـا انجام جنایـات و حمالت شـان، آزادی 

منی تواننـد،  محـدود  را  خربنـگاران  رسـای  صـدای  و  بیـان 

زیـرا حـق قانونـی و دسـتآوردهای هموطنـان مـا، رسـانه ها و 

خربنـگاران بـا دادن قربانـی هـا و تالش هـای زیـادی به دسـت 

آمـده اسـت کـه حکومـت بـه محافظـت و رشـد بیشـر از آن، 

ریاسـت جمهمـوری  متعهـد اسـت. رسور دانـش معـاون دوم 

نیـز گفتـه اسـت کـه متاسـفانه دشـمن از انجـام هـر عمل ضد 

رسور   

نـش  ا د

رئیـس  دوم  معـاون 

کـه  می گویـد  جمهـور، 

ماننـد  افراطـی  گروه هـای 

منی تواننـد  هرگـز  طالبـان 

مکتـب  از  پیـروی  ادعـای 

اعتدالگرای امـام ابوحنیفه 

باشـند.  داشـته  را 

آقـای دانـش روز پنجشـنبه 

نشسـت  در  عقـرب   22

»امـام ابوحنیفـه از دیـدگاه 

تشـیع«  اندیشـمندان 

ابوحنیفـه  امـام  کـه  گفـت 

از لحـاظ سیاسـی مرد مبـارز، عدالتخـواه و منتقـد نظام های 

اسـتبدادی زمـان بـود که بـه خاطر مخالفت بـا حاکامن جابر 

و حامیـت از حرکت هـای انقالبـی و عدالت خواهانـه علویـان، 

زندانـی شـد و بـر اثر شـکنجه جـان باخـت. او تأکیـد کرد که 

بررسـی سـیره و سـنت سیاسـی و علمی امام ابوحنیفه نشـان 

می دهـد کـه تفکـر طالبانـی در مغایـرت متـام بـا دیـدگاه و 

مکتـب فقهـی و حقوقـی امـام ابوحنیفه اسـت و بـه هیچ وجه 

کنـد. او منایندگـی  اعتدالگـرای  مکتـب  از  منی توانـد 

گواهـی  تاریـخ  کـه  افـزود  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون 

مذهبـی  پیشـوایان  و  ابوحنیفـه  امـام  میـان  کـه  می دهـد 

و  عقیدتـی  لحـاظ  از  اسـالم،  پیامـرب  نـوادگان  و  شـیعیان 

سیاسـی آن گونـه محبـت و روابط عمیق و ناگسسـتنی وجود 

داشـته اسـت کـه امـام ابوحنیفـه حتـی بـه خاطـر حامیـت از 

آنـان، هرگونـه اتهـام، آزار و اذیـت و زندانـی شـدن را پذیرفـت 

ولـی زیـر بـار حکومـت جبـار زمـان خـودش نرفـت.

آقـای دانـش با اشـاره به همین سـیره و روحیه امـام ابوحنیفه 

گفـت اگـر او امـروز زنـده می بـود چگونـه اجـازه مـی داد کـه 

گروه هـای افراطـی چـون طالبـان بـه نـام او از پذیـرش فقـه 

جعفـری در کنـار فقـه حنفـی در افغانسـتان انـکار کنـد.

او بـا اشـاره بـه منابـع تاریخـی و علمـی بیان داشـت کـه امام 

ابوحنیفـه بـا توجـه بـه نـوع نظـام سیاسـی زمانـه اش، معتقـد 

بـود کـه خلیفـه بایـد بـه صـورت آزادانـه از طریـق شـورا و بـا 

رضایـت کامـل مـردم تعییـن شـود و اگـر از راه زور خالفـت و 

حکمروایـی او بـر مـردم تحمیل شـود به هیچ وجـه مروعیت 

ندارد.

ابوحنیفـه در طـول  امـام  کـه  رئیـس جمهـور گفـت  معـاون 

حیـات علمـی و سیاسـی خود بـه اهل بیـت پیامـرب و علویان 

ارتبـاط و احـرام عمیـق داشـت و همیـن امـر باعـث خشـم 

حاکـامن و تنـدروان آن روزگار بـر وی شـد. او بـا اشـاره بـه 

تحـوالت تاریخـی زمانـه و روزگار امـام ابوحنیفـه خاطر نشـان 

کـرد کـه وی از متـام حرکت هـای عدالتخواهانـه علویـان در 

روزگار خـودش هـم از لحـاظ عقیدتـی و هـم مالـی حامیـت 

همـه جانبـه کـرده اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور فقـه امـام ابوحنیفـه را فقه کامـال پویا، 

زنـده و همـراه بـا مقتضیـات زمـان عنـوان کـرد و گفـت کـه 

رضورت اساسـی وجـود دارد کـه علـامی تشـیع و تسـنن امام 

طرح مدیریت تدارکات و لوژسـتیک سـکتور امنیت، اسـراتيژی 

تـدارکات  سیسـتم  و  تـدارکات  نظـام  اصالحـات  سـاله  پنـج 

الکرونیکـی بـه کمیسـیون تـدارکات ارايـه گرديـد.

ايـن مطلـب در خربنامـه ى تذکـر يافتـه کـه امروز از سـوى دفر 

مطبوعـاىت رياسـت جمهـورى بـه اژانـس خـربى پژواک ارسـال 

گرديده اسـت.

منبـع ميگويـد جلسـه کمیسـیون تـدارکات ملـی تحت ریاسـت 

محمـد ارشف غنـی رئیس جمهور افغانسـتان بعـد از ظهر ديروز 

در ارگ برگـزار گردید.

اداره  عمومـی  رئیـس  هوتکـی،  عمـر  الهـام  جلسـه  آغـاز  در 

تـدارکات ملـی، راجـع بـه منظـوری رضیـب معاشـات امتیـازی 

کادر تـدارکات در کمیتـه رهـربی پالیسـی مدیریـت معاشـات 

کارکنـان خدمـات ملکـی و همچنـان پیرفت های خـوب اداره 

تـدارکات ملـی در راسـتای تحقـق سفارشـات کمیتـه میـک کـه 

بـه اسـاس یافتـه هـای نظـارت تعقیبـی ایـن کمیته نشـان داده 

شـده اسـت، معلومـات ارائـه کـرد.

رئیـس اداره تـدارکات ملـی همچنـان در مـورد سـطح مؤثریـت 

طـی مراحـل و تسـهیالت پروسـه هـای تدارکاتـی قـرارداد هـا 

یـادآوری منـوده، اذعـان داشـت کـه در سـال مالـی ۱۳۹۹ بـا 

وجـود بـروز وضعیـت کرونایـی ۲۴ در صـد مؤثریـت بـا حفـظ 

کیفیـت اجراآتـی در رونـد تـدارکات قراردادهـا در مقایسـه بـه 

گذشـته افزایـش یافتـه اسـت.

سـپس اهـداف عمـده اسـراتیژی پنـج سـال آینـده اصالحـات 

نظـام تـدارکات )۱۴۰۰-۱۴۰۵( کـه بـاالی مدرنیـزه سـازی و 

تحکیـم رونـد اصالحـات متمرکـز میباشـد و همچنـان پیرفـت 

55

آژانس امنیت ملی آمریکا ادعای تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری را رد کرد 

تحرکات نظامی چین و هند؛ دو قدرت هسته ای برای رویارویی 
آماده می شوند؟ 

و شـورای  آمریـکا  ملـی  امنیـت  آژانـس   
هماهنگـی انتخابـات بـا صـدور بیانیـه ای 
مشـترک ادعـای ترامـپ مبنـی بـر »تقلب 
گسـترده« در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
انتخابـات  ایـن  گفتنـد  و  کردنـد  رد  را 
بـوده  آمریـکا  تاریـخ  انتخابـات  امن تریـن 

اسـت...

 مناقشـه مـرزی کنونی هند با چین، سـبب 
شـده کـه هنـد در طـی پنـج مـاه گذشـته 
کنـد.  اتخـاذ  نظامـی  تدابیـر  رشـته  یـک 
نزدیک تـر  ارتبـاط  موشـکی،  آزمایش هـای 
اطالعاتـی و تاییـد آشـکار گـروه چهارگانـه 
منطقـه ای کـه عمدتـا یـک گـروه مخالـف 
چیـن تلقـی مـی شـود، از جمله ایـن تدابیر 

. . است.
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گروه کور مبارزه با فساد 

بایدن و احتمال رویکرد جدید 
نسبت به افغانستان و پاکستان 

دیپلماسی فعال کابل و 
پیچیده گی های جدید سیاست 

 روز پنجشـنبه رییـس جمهـور غنـی طـی حکمی پنج 
تـن اعضای کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد را معرفی کرد 
و ایـن کمیسـیون رسـما ماموریـت یافـت تـا در زمینـه 
مبـارزه بـا فسـاد جـدی تـر از گذشـته عمـل کننـد و 
بـه خصـوص در قسـمت نظـارت بـر دارایـی مقامـات و 
سیاسـت مـداران جـدی برخـورد کنند. رییـس جمهور 

در سـخنان خـود در هنـگام معرفـی اعضـای ...

3

2

4

2

سرمقاله

 محمد هدایت

 احتمال معاوضه بزرگ میان 
اینترمیالن و پاریس

آنتونی استوکس در فرار از زندان! 
بـاز  و  الکرونیکـی  تـدارکات  انکشـاف سیسـتم  هـا در عرصـه 

افغانسـتان بخصـوص تطبیق سیسـتم داوطلبـی الکرونیکی از 

جانـب ريیـس عمومـی اداره تـدارکات ملـی ارائـه گردیـد.

حسـابدهی  و  پاسـخگویی  بـه  رابطـه  در  همچنـان  هوتکـى 

ایـن اداره بـه کمیسـیون هـای ولسـی جرگـه و مناینـده هـای 

مـردم بـه شـورای ملـی معلومـات داده و اظهـار داشـت اکنـون 

مناینـده هـای مـردم میتواننـد با اسـتفاده از سیسـتم تـدارکات 

را  هـا  پـروژه  تدارکاتـی  مراحـل  هـای  پیرفـت  الکرونیکـی 

تعقیـب مناینـد. سـپس مدیریـت تـدارکات و لوژیسـتیک وزارت 

هـای دفـاع ملـی و امـور داخلـه کـه بـه اسـاس نتایـج مباحـث 

بـه  اسـت  گردیـده  تسـوید  امنیتـی  تقویـت سـکتور  کنفرانـس 

کمیسـیون ارایـه شـد.

محمـد ارشف غنـى رئیـس جمهـور افغانسـتان بـر ایجـاد کادر 

تـدارکات تاکیـد منـود تـا در حصـه تصدیـق مسـلکی کارکنـان 

تدارکاتـی توجـه جـدی صـورت گیـرد.

در قسـمت طـرح مدیریـت تـدارکات و لوژیسـتیک وزارت هـای 

دفـاع ملـی و امـور داخله، رئیس جمهور هدایـت داد که اعضای 

و  سـازند  رشیـک  تحریـری  بگونـه  شـانرا  نظریـات  کمیسـیون 

بـا  کابینـه  مشـخص  جلسـه  یـک  در  متذکـره  طـرح  همچنـان 

اشـراک وزارت هـا و ادارات ذیدخـل ارائـه گـردد تـا بـاالی آن 

فیصلـه صـورت گیـرد.

در رابطـه بـه انکشـاف سیسـتم تـدارکات الکرونیکـی رئیـس 

جمهـور تاکیـد ورزیـد تـا در راسـتای تطبیـق ایـن سیسـتم هـا 

توجـه الزم صـورت گیـرد زیرا آینـده مراودات اقتصادی کشـور بر 

تحقـق دیـدگاه دیجیتـال سـازی اسـتوار میباشـد. 

انسـانی و وحشـیانه بـرای ایجـاد رعب و ترس عمومی اسـتفاده 

می کنـد و ایـن بـار در ادامـه کشـتار نوجوانـان و جوانـان در 

مراکز آموزشـی و دانشـگاه ها به رساغ رسـانه گران آمده اسـت. 

از  پیـش  نیـز  افغانسـتان  آزاد  رسـانه های  حامـی  نهادهـای 

ایـن گفتـه بودنـد کـه شـامری زیـاد از قضایـای خشـونت علیه 

گـروه  بـه خصـوص  تروریسـتی  گروه هـای  توسـط  خربنـگاران 

طالبـان انجـام شـده کـه قابـل پیگـرد نیسـت.

ابوحنیفـه را از نـو بشناسـند و دیـدگاه اصیـل و حیـات بخش 

او را از نـو بـه مـردم بشناسـانند. آقـای دانـش در بخشـی از 

سـخنانش گفـت که ایجـاد تقریب میـان پیروان راسـتین فقه 

حنفـی و جعفـری بـی مفهـوم اسـت و حقیقـت اینسـت کـه 

تقریـب میـان ایـن دو مکتـب وجود داشـته اسـت و حـوادث و 

غرض هـای سیاسـی حاکـامن مسـتبد در تاریـخ و گروه هـای 

افراطـی در زمـان مـا باعـث تفرقه شـده اسـت.  معـاون رئیس 

جمهـور، افـراط گرایی و تروریسـم را دشـمن مشـرک پیروان 

مذاهـب حنفـی و جعفـری خوانـد و تأکیـد کرد کـه گروه های 

افراطـی و تروریسـتی نشـان دادنـد کـه در راه دسـتیابی بـه 

اهـداف شـوم و غیرانسـانی خـود هرگـز قوم، سـمت و مذهب 

منی شناسـند و همـه را بـه خـاک وخـون مـی کشـانند.

آقـای دانـش وحـدت و همدلـی میـان پیـروان مذاهـب را در 

بی ماننـد  اسـالم  جهـان  کشـورهای  بـه  نسـبت  افغانسـتان 

و یـک منونـه عالـی خوانـد و از علـامی کشـور خواسـت کـه 

بـرای نـر اندیشـه های نـاب و حیـات بخـش و تبییـن روابط 

نیـک و عمیـق پیشـوایان دو مذهب حنفـی و جعفری بیش از 

گذشـته تـالش کننـد. 

در کنفرانـس »امام ابوحنیفه از دیدگاه اندیشـمندان تشـیع« 

کـه با حضـور علام، شـخصیت های ملـی و سیاسـی، مقامات 

داراملعـارف  جانـب  از  رسـانه ها،  و  فرهنگیـان  حکومتـی، 

اهلبیـت و دیگـر نهادهـای همکار با هامهنگی وزارت ارشـاد، 

حـج و اوقـاف در کابـل برگزار شـد. 

آیـت اللـه العظمـی واعـظ زاده بهسـودی و حجـت االسـالم 

ایـن  در  نیـز  علـامی شـیعه  معـاون شـورای  اکـربی  محمـد 

ابعـاد  تبییـن  بـه  یـک  هـر  و  کردنـد  سـخرنانی  کنفرانـس 

شـخصیتی، علمـی، سیاسـی و ارتبـاط عمیق امـام ابوحنیفه 

مذاهـب  دیگـر  پیشـوایان  و  اسـالم  پیامـرب  نـوادگان  بـا 

فقهـی پرداختنـد و حامیـت او را از نهضت هـای انقالبـی و 

زمانـش  مسـتبد  حاکـامن  برابـر  در  علویـان  عدالتخواهانـه 

را یـک منونـه  او  اعتدالگرایـی  و  سـتودند و روحیـه تسـامح 

نیـک و رهگشـا بـرای جامعـه امروز افغانسـتان مطـرح کردند. 

محمـد قاسـم حلیمـی وزیر وزارت ارشـاد حج و اوقـاف نیز در 

سـخرنانی خـود برگـزاری هامیش هـای علمـی را بـرای ایجاد 

تقریـب مذاهـب در افغانسـتان یک کار مؤثـر و رضوری خواند 

و اعـالم کـرد کـه بـه زودی هامیـش علمـی برای نیکو داشـت 

از پیشـوایان مذهـب جعفـری نیـز برگـزار خواهـد شـد.

 احتـامل جدایـی اریکسـن از اینـر در ژانویـه و معاوضه او با 

پـاردس وجـود دارد. کریسـتین اریکسـن ایـن روزهـا، دوران 

خوبـی را در جوزپـه مـه آتـزا منـی گذرانـد و ایـن بازکیـن هـر 

لحظـه بـه درب هـای خـروج نراتـزوری نزدیـک و نزدیـک تـر 

مـی شـود و اکنـون خربهایـی مبنـی بـر امـکان معاوضـه این 

بازیکـن بـا لیانـدرو پـاردس هافبـک پاریـس ...

 آنتونـی اسـتوکس مهاجـم سـابق سـلتیک و پرسـپولیس بـه 

دلیـل آزار و اذیـت نامزد سـابقش ممکن اسـت با حکم زندان 

روبرو شـود. رسـیدگی به پرونده شـکایت نامزد سـابق آنتونی 

اسـتوکس کـه قـرار بـود امـروز در دادگاه منطقـه همیلتـون 

کانتـی اسـکاتلند صـورت بگیـرد بـه دلیـل نقـص مـدارک بـه 

تعویـق افتـاد. گویـا یکـری گزارشـات تلفنـی ویـژه در مـورد 

این پرونده یافت شـده اسـت که نیاز به بررسـی بیشـر دارد. 

گزارشـی که مـی توانـد در رای ...

ورزش

5
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غنی: به سیستم تدارکات الکترونیکی باید انکشاف داده شود 

دانش: تفکر افراطی طالبان از دیدگاه اعتدالی امام ابوحنیفه سخنگوی وزارت داخله: طالبان تاکنون نزدیک به 50 خبرنگار را کشته است
نمایندگی نمی کند 

 یکـی از علومـی کـه در متـدن اسـالمی از جایـگاه 

ویـژه ای برخـوردار بـوده و اسـت، علـم تاریخ اسـت 

کـه در طـول تاریخ اسـالمی شـاهد فرازوفرودهایی 

بـوده اسـت. عواملـی چـون رشایـط زمـان و مکان، 

علم دوسـت،  و  مقتـدر  سـالطین  آمـدن  کار  روی 

رونـق  در  متخصـص  دانشـمندان  و  علـام  ظهـور 

یابـی ایـن علـم دخیـل  بوده انـد. سـالطین تیموری 

و وجـود دانشـمندانی چـون میرخوانـد و خواندمیر 

در دربـار آنـان موجـب شـد کـه در ایـن دوره،  ...

رئیس جمهور:
 کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد می شود 

 شیوۀ تاریخ نگاری 
میرخواند و 

خواند میر هراتی

 کار بازسازی استوپه ی 
توپ دره در پروان 

تکمیل شد
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رئیس جمهور: 
کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد می شود 

سرمقاله

 روز پنجشـنبه رییـس جمهـور غنی طـی حکمی پنج 

تـن اعضـای کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد را معرفـی 

کـرد و ایـن کمیسـیون رسـا ماموریـت یافـت تـا در 

زمینـه مبـارزه بـا فسـاد جـدی تـر از گذشـته عمـل 

کننـد و بـه خصـوص در قسـمت نظـارت بـر دارایـی 

مقامـات و سیاسـت مـداران جـدی برخـورد کننـد. 

رییـس جمهـور در سـخنان خـود در هنـگام معرفـی 

اعضـای کمیسـیون گفـت که به هیچ یـک از مقامات 

سیاسـی به شـمول اعضای مجلس منایندگان اجازه 

سـفر بـه خـارج از کشـور داده نخواهـد شـد مگر این 

کـه دارایـی هـای خـود را ثبـت و ضبط کرده باشـند. 

این در حالی اسـت که افغانسـتان در آسـتانه رویداد 

مهمـی هـم چـون کنفرانـس ژنـوا قـرار دارد کـه بنـا 

اسـت در هفتـه آینـده برگـزار گـردد و در آن تعهـدات 

افغانسـتان بررسـی شـود مبتنـی بـر اقدامـات دولت 

افغانسـتان، نزدیـک بـه 70 کشـور جهـان میلیاردهـا 

دالـر بـرای چهـار سـال آینـده کشـور تعهـد کننـد. 

کنفرانـس ژنـوا و تصمیـات آن بـا توجه بـه تحوالتی 

کـه در زمینـه صلـح افغانسـتان بـه وجـود آمده اسـت 

کـردن  خـارج  بـر  مبنـی  متحـده  ایـاالت  تصمیـم  و 

کشـور  آینـده  بـرای  افغانسـتان،  از  خـود  نیروهـای 

حیاتـی و رسنوشـت سـاز اسـت. 

از سـوی دیگـر در آخرین گزارش سـیگار بازرس ویژه 

ایـاالت متحـده بـرای افغانسـتان، مبارزه با فسـاد در 

افغانسـتان نتایـج مثبـت و ملمـوس نداشـته اسـت و 

تنهـا در جلسـات و بـر روی کاغـذ باقی مانده اسـت. 

اقدامـات  همـه  نتوانـد  اسـت  ممکـن  گـزارش  ایـن 

دولـت را در زمینـه مبـارزه بـا فسـاد انعـکاس دهـد 

امـا در مجمـوع بیانگـر وضعیت فسـاد در کشـور می 

توانـد باشـد. واقعیـت هـان اسـت کـه در گـزارش 

سـیگر آمـده اسـت و متاسـفانه بـا متـام تـاش هـای 

گسـرده ای کـه در سـال هـای اخیـر صـورت گرفتـه 

دارد  وجـود  در سـطح گسـرده  فسـاد  هنـوز  اسـت 

و ایـن تـاش چنـدان موثـر واقـع نشـده اسـت. بـر 

اسـاس گـزارش هـای جهانـی افغانسـتان هنـوز در 

اکنـون  دارد.  قـرار  جهـان  فاسـد  کشـورهای  صـدر 

پرسـش این اسـت کـه واقعا چـه رازی وجـود دارد که 

همـه تـاش هـا در مبـارزه با فسـاد نتیجـه منی دهد 

و هرچـه زمـان مـی گذرد ایـن پدیده شـوم دامنه اش 

بیشـر مـی گـردد و عمـق بیشـر پیـدا مـی کنـد؟ 

تـا کنـون بـه این پرسـش پاسـخ هـای مختلفـی داده 

شـده اسـت و اساسـا مبـارزه با فسـاد یک رونـد چند 

الیـه اسـت و دوام دار اسـت کـه منـی تـوان بـرای آن 

نسـخه واحـد تجویـز کرد. امـا در مجمـوع آن چه این 

پدیـده را مانـدگار و عمیـق سـاخته اسـت وضعیـت 

نابسـامان امنیتـی و بـی ثباتـی اسـت. بـی ثباتـی و 

نـا امنـی سـبب مـی شـود کـه کشـور همـواره در مرز 

بیـن یـاس و امید قرار داشـته باشـد. چنین وضعیتی 

حالتـی از گـذار را به وجود مـی آورد که هیچ چیز در 

آن قاعـده منـد و دایمی نیسـت. در واقع افغانسـتان 

کشـوری اسـت کـه در آن بـه جـای ثبـات و قواعـد 

وضعیـت گـذار نهادینه شـده اسـت. 

وضعیـت گـذار سـبب مـی شـود کـه همـه مقامـات 

در فکـر اسـتفاده از موقعیتـی برآینـد کـه بـه دسـت 

آورده انـد. بـی ثباتـی حتـی نوعـی فرهنگ اسـتفاده 

باعـث  نهایـت  در  و  شـخصی  منافـع  بـه  معطـوف 

شـکل گیـری مافیـا در همـه عرصـه هـا شـده اسـت. 

اقتصـاد مبتنـی بـر جنـگ و مـواد مخـدر از یـک سـو 

و سـو اسـتفاده مقامـات دولتـی از سـوی دیگـر همه 

چیـز را در مـرزی بیـن مانـدن و رفـن قـرار داده اند. 

در ایـن کشـور هیـچ کسـی بـه فکـر آینده و سـاخن 

در  نیسـت.  مطمیـن  اداری  و  اقتصـادی  بسـرهای 

سـال هـای گذشـته رسآزیـر شـدن میلیاردهـا دالـر 

بـه افغانسـتان بـه تفکر اسـتفاده جویی کمـک کرده 

اسـت و همـه را بـه فسـاد عـادت داده اسـت. 

وضعیـت گـذار هم چنین سـبب سـیال شـدن قواعد 

و قوانین می شـود و هر کسـی که در راس یک اداره 

کلیـدی قـرار می گیـرد، قواعـد اداری را مطابق میل 

خـود تغییـر مـی دهـد و کسـی نیسـت کـه از چنیـن 

تنهـا  نـه  رفتارهایـی جلوگیـری کنـد. بدیـن ترتیـب 

کارگـزاران بلکـه سـاختارها هم نابسـامان و بی ثبات 

شـکل مـی گیرنـد. بنابرایـن هرچه تـاش صورت می 

گیـرد هـم چـون آبـی اسـت کـه در زمین شـن زار رها 

مـی شـود. از همیـن رو تـاش هایـی کـه در سـال 

هـای اخیـر صـورت گرفتـه اسـت گویـا چنـدان موثـر 

واقـع نشـده اسـت و در وضعیـت کان کشـور تاثیـر 

چندانـی نگذاشـته اسـت. اکنـون دولـت از یـک سـو 

در مبـارزه بـا تشـدید جنـگ از سـوی تروریسـم قـرار 

دارد و از سـوی دیگـر در مبـارزه با مافیا و مفسـدانی 

کـه بـا فسـاد عـادت کـرده انـد. در واقـع فسـاد بـه 

انـدازه بـه حیثیـت دولـت آسـیب زده اسـت  هـان 

کـه تروریسـم همـه چیـز را در معـرض نابـودی قـرار 

داده اسـت. بـدون شـک مبـارزه در هـر دو جبهه کار 

سـختی بـرای حکومـت اسـت ولی بـا یـک اراده قوی 

و پـان منظـم مـی تـوان و بایـد بـر چنیـن وضعیتـی 

آمد.  فایـق 

از صفحه1

 وزارت دفـاع ملـی در خربنامـه ای جمعـه 23 عقـرب 

گفتـه اسـت که در ولسـوالی زیـری والیـت قندهار به 

شـمول 9 تـن از قمندانـان طالبان 88 جنگجوی ایـن گروه به قتل 

رسـیده و 7 جنگجـوی دیگـر زخمی شـده اند.

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه 9 جنگجـوی دیگـر طالبـان در 

ولسـوالی شـاه ولی کوت نیـز بـه قتـل رسـیده انـد. در ایـن درگیـری 

مقـدار زیـاد تسـلیحات طالبـان نیـز تخریب شـده اسـت.

بـه نقـل از خربنامـه طالبـان در قندهـار پـس از آن متحمـل تلفـات 

سـنگین شـد کـه نیروی هوایی کشـور بـه حایت نیروهـای امنیتی 

وارد عمل شـدند.

طبـق یـک خرب دیگر در ولسـوالی برمل والیت پکتیـکا 4 جنگجوی 

شـبکه حقانی کشـته و 6 جنگجوی دیگر، پس از آن زخمی شـدند 

کـه قصـد حمله بر گزمـه نیروهای امنیتی را داشـتند.

نتیجـه  ایـن درگیـری در  اسـت کـه در  اضافـه شـده  در خربنامـه 

پایـه  یـک  دادسـن،  موتـر  عـراده  یـک  توپچـی،  بخـش  حمـات 

ماشـیندار زیکویـک و یـک پایـگاه شـبکه حقانـی بـه طـور کامـل 

اسـت. شـده  منهـدم 

 امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریـس جمهـور در نشسـت گفتگوهـای  

امنیتـی هـرات کـه از راه دور سـخن می گفـت، گفـت کـه طالبـان کـه 

بـه  امتیـاز  مذاکـره  میـز  در  خشـونت ها  افزایـش  راه  از  می خواهنـد 

دسـت بیاورنـد.

آقـای صالـح مـی گویـد کـه طالبـان بـا آمـاج قـرار دادن غیـر نظامیان 

ماننـد دانشـگاه کابـل، آموزشـگاه  ها و دیگـر اهداف نرم که مسـوولیت 

آن را داعـش بـه دوش گرفتـه اسـت نشـان می دهنـد کـه بـا داعـش 

شـاخه خراسـان، در انجـام حمله هـای ارتبـاط سـود جویانـه دارنـد. 

آقـای صالـح افـزود کـه مهاجـان حملـه بـه دانشـگاه کابـل اعضـای 

طالبـان بودنـد امـا پذیرفـن مسـوولیت آن را بـه داعـش فروخـت.

او گفـت کـه آزاد سـازی زندانیـان طالبـان بـرای حسـن نیـت صلـح 

هیـچ تأثیـر برکاهـش خشـونت نداشـته اسـت کـه حکومـت بـه مـردم 

افغانسـتان کـه خواسـت شـان کاهـش خشـونت اسـت پاسـخ نـدارد.

از  تعبیرسـو  بـا  کـه طالبـان  ادامـه گفـت  در  آقـای صالـح همچنـان 

انـد. بـه گـروگان گرفتـه  بـا امریـکا رونـد صلـح را  توافق نامـه دوحـه 

او تأکیـد کـرد کـه جنـگ راه حـل نیسـت و ایـن گـروه بایـد آتـش بـس 

کننـد و مذاکـرات صلـح آغـاز شـود.

نهمیـن دور گفت وگوهـای امنیتـی هـرات، پنج شـنبه 22 عقـرب در 

والیـت هـرات آغاز شـد. رونـد صلـح افغانسـتان از موضوعـات محوری 

نشسـت افتتاحیـۀ ایـن دور گفت وگوهـا بـود. در ایـن دور گفت وگوها، 

حـال  بـر  و  پیشـین  مقام هـای  و  دانشـگاه ها  اسـتادان  آگاهـان، 

از راه دور رشکـت کرده انـد. حکومتـی به گونـۀ حضـوری و 

از  کـه  کشـور  ملـی  امنیـت  پیشـین  مشـاور  سـپنتا،  دادفـر  رنگیـن 

سـخرنانان امـروز بـود، رونـد جـاری گفت وگوهـای صلـح را یـک رونـد 

تحمیلـی از سـوی امریـکا برمـردم افغانسـتان دانسـت و هشـدار داد 

کـه بـا ادامۀ ایـن گفت وگوهـا بازندۀ اصلی، مـردم افغانسـتان خواهند 

بود.

آقـای سـپنتا در ایـن بـاره افـزود: »ایـن یـک رونـد تحمیلـی ازسـوی 

هسـتیم.  مـا  اصلـی  بازنـدۀ  و  اسـت  افغانسـتان  مـردم  بـر  امریـکا 

خارجی هـا بیشـر از ین کـه همسـو بـا افغانسـتان باشـند در تـاش 

اسـتند.« طالبـان  اسـامی  امـارت  بـا  سـازش 

امـا، برخـی از چهره هـای نزدیک بـه طالبان که در این نشسـت حضور 

داشـتند، توافق نامـۀ صلـح میـان امریکا و طالبان را یـک فرصت خوب 

بـرای پایان جنگ در افغانسـتان می دانند.

تـازه  کار حکومـت  آغـاز  از  پـس  کـه  دارد  بـاور  مطمیـن،  نظرمحمـد 

امریـکا، رونـد صلـح افغانسـتان رسعـت بخشـیده خواهـد شـد و روی 

توافـق صلـح دوحـه اثـری نخواهـد گذاشـت: »معلومات من این اسـت 

کـه اکنـون امریـکا و قطـر پیشـنهاد کرده انـد کـه فشـار بیشـر شـود. 

بنابـر معلومـات مـن، طالبـان چراغ سـبز نشـان داده اند کـه مذاکرات 

در داخـل ]افغانسـتان[ باشـد.«

نرصاللـه ستانکزی،اسـتاد دانشـگاۀ کابـل از سـخرنانان دیگر نشسـت 

امـروز بـود. وی در مـورد رونـد صلـح0 گفـت: »امریکایی هـا از فرصـت 

اسـتفاده خواهنـد کـرد؛ یعنـی اگـر ببیننـد منافـع شـان اسـت کـه در 

منطقـه پایـگاۀ خـود شـان را نگهدارند، ممکن اسـت اسـتناد بکنند به 

قـرارداد امنیتـی کـه بـا حکومـت افغانسـتان دارد و اگـر بخواهنـد کـه 

فـرار کننـد و از افغانسـتان بیـرون شـوند، در آن صـورت بـه معاهده یی 

اسـتناد خواهنـد کـرد کـه بـا طالبـان امضـا کرده اند.«

برجسـته  چهره هـای  حضـور  بـا  همه سـاله  هـرات  امنیتـی  گفتـان 

ایـن  نشسـت های  در  می شـود.  برگـزار  کشـور  بیـرون  و  داخـل  از 

گفتـان رشکـت کننـده گان بـه ریشـه یابی جنـگ و صلـح افغانسـتان 

می پردازنـد.

راسـتای ثبـت دارایی ها، گفـت: تا زمانی کـه وکای پارملان 

و مقامـات عالـی رتبه دارایی هـای خود را ثبـت نکنند، اجازه 

سـفر بـه خـارج از کشـور را نخواهنـد داشـت.

او در قسـمتی دیگر از سـخنانش گفت که اسراتیژی مبارزه 

بـا فسـاد بیشـر تقویـت می شـود و مترکـز زیادتـر در آن در 

راسـتای مبـارزه بـا فسـاد مقامات عالـی رتبه خواهـد بود.

رئیـس جمهـور کشـور افـزود کـه بایومریـک متـام کارمندان 

دولت تکمیل شـده اسـت و تذکره الکرونیک از اولویت های 

مـا اسـت و اکنـون تعـداد آن یک و نیم میلیون رسـیده اسـت 

و همچنـان بـه خاطـر مؤثریـت مبـارزه بـا فسـاد مـا بایـد یک 

انجـام  بـری  رسمایـه  زمینـه  در  گـذاری  رسمایـه  سلسـله 

دهیـم.  او همچنیـن افـزود کـه یـک هـزار محاسـب و مفتش 

در مـدت یـک سـال مـورد آمـوزش قـرار می بیننـد و در ایـن 

زمینه هـا بایـد ظرفیت هـای مـا بـاال بـرود.

آقـای غنـی در قسـمتی دیگـر از سـخنانش گفـت: بـا توجـه 

بـه نیازمنـدی بـه اعـار صلح که بـا ادغـام مجـدد مهاجرین 

همـراه اسـت و مبـارزه بـا فقر که یکـی از اولویت ها اسـت، ما 

بایـد در فعالیت هـای خـود موثریـت ایجـاد کنیـم تـا رشایـط 

الزم را بـرای ثبـات، صلـح و رفـاه مـردم خویش فراهـم کنیم.

رئیس جمهور کشـور خاطرنشـان کرد که ما بررسـی جامع را 

از برنامه هـای ملـی خـود در عرصه هـای مختلـف از جمله در 

سـکتور امنیتـی، زیربناهـا و حاکمیت قانون آغـاز کرده ایم. 

او افـزود کـه در بودجـه سـازی اصاحـات آورده ایـم که هدف 

را تضمیـن کنـد. امریـکا آن  جدیـد 

چهره هـای  از  برخـی  دارد،  عقیـده  نبیـل  رحمت اللـه 

بـه  هسـتند،  ناراضـی  کنونـی  حکومـت  از  کـه  سیاسـی 

پشـت  در  و  بزننـد«  »دور  را  نظـام  می خواهنـد  گونـه ای 

عبـوری  اداره  یـا  موقـت  حکومـت  ایجـاد  از  صحنـه 

می کننـد. پشـتی بانی 

ایـن نامـزد پیشـین انتخابـات ریاسـت جمهـوری افـزود، 

افـراد و چهره هـای سیاسـی که از »حکومـت موقت و اداره 

ناگـوار  پی آمدهـای  از  می کننـد،  پشـتی بانی  عبـوری« 

آن اطـاع ندارنـد و حکومـت موقـت ممکـن اسـت سـبب 

فروپاشـی نظـام جمهوریـت و ایجاد نظامـی بینابین میان 

»جمهوریـت و امـارت« شـود.

گروه هـای  کنونـی  رشایـط  در  می افزایـد،  نبیـل  آقـای 

تروریسـتی از جملـه داعـش، القاعـده، تحریـک اسـامی 

اوزبیکسـتان، جنگ جویان وابسـته به گـروه »فاطمیون« و 

برخـی گروه های تروریسـتی دیگـر در افغانسـتان فعالیت 

جنـگ  دامنـه  گسـرش  سـبب  می توانـد  ایـن  و  دارنـد 

داخلـی احتالـی شـود.

از  خارجـی  نیروهـای  و  جهانـی  جامعـه  حایـت  ختـم 

نظامیـان افغانسـتان و تعهـد پاکسـتان بـه هـدف ایجـاد 

فضـای الزم بـرای نیروهـای خارجـی در خـاک این کشـور 

بـه هـدف اجـرای عملیـات  بـر ضـد گروه هـای تروریسـتی 

ایـن برنامـه را یـک متخصـص خارجـی نوشـته و یـا هـم از 

و  »بی ربـط  آن  ترجمـه  و  تقلیـد شـده  من هـای خارجـی 

ناهنجـار« اسـت. معـاون اول رییـس جمهـور می گویـد کـه 

ایـن ترجمـه او را بـه یـاد »اسـتاد حکیـم اطرافـی« انداخته 

گونـه  ایـن  را  نامـه  میـرزای دهکـده  نقـش  در  کـه  اسـت 

در  وی  بپوشـانید«.  طولن]طـوال[  را  »دریـا  می خوانـد: 

ادامـه توضیـح داده اسـت، رییـس جمهـور غنـی دسـتور 

داده کـه از یـن پـس تـاش شـود، من هایـی که بـه کابینه 

ارجـاع می شـود، مفهـوم داشـته باشـد و عـزت ایـن خـاک 

و تاریخـش را مناینده گـی کنـد. صالـح می گویـد کـه در 

ایـن نشسـت کابینـه از من هـای بلنـد دوره هـای گذشـته 

کشـور نیـز بـه اختصار یادآوری شـد و قصـه »همین قدر بود 

و بـس«. بـا ایـن حـال، براسـاس مکتوبـی کـه نـر شـده، 

هدایـت ریاسـت جمهـوری در سـوم میـزان امسـال صـادر 

شـده اسـت و اداره ی امـور ریاسـت جمهـوری از ریاسـت 

عالـی  تحصیـات  وزارت  علمـی  برنامه هـای  انکشـاف 

»تعمیـل«  پیرامـون  خـود«  سـهم  »بـه  کـه  اسـت  خواسـته 

ریاسـت  کنـد.  اقـدام  جمهـوری  ریاسـت  مقـام  هدایـت 

انکشـاف برنامه هـای علمـی وزارت تحصیـات عالـی ایـن 

مکتـوب »متحداملـال« را در ششـم مـاه عقـرب بـه ریاسـت 

سـناریوی  از  دیگـری  بخـش  القاعـده،  شـبکه  ویـژه  بـه 

می باشـد. احتالـی 

بـه گفتـه ی او، طالبـان بـرای جلب حایـت امریـکا و اینکه 

نشـان دهنـد بـه توافق نامـه صلح امریـکا – طالبـان پای بند 

خارجـی  نیروهـای  بـا  را  اسـتخباراتی  همـکاری  هسـتند، 

بـرای آمـاج قـرار دادن نیروهـای وابسـته بـه شـبکه القاعده 

آغـاز کرده انـد.

حـوزه  سیاسـی  نخبـه گان  اگـر  دارد،  بـاور  نبیـل  آقـای 

جمهوریـت نتواننـد سـناریوهای احتالـی »اول و دوم« را 

بـه خوبـی مدیریت کننـد، احتال سـناریوی »سـوم« وجود 

یـک  وارد  افغانسـتان  اسـت  ممکـن  صـورت  آن  در  و  دارد 

شـود. گسـرده  و  متام عیـار  داخلـی  جنـگ 

وی پافشـاری دارد کـه بایـد تعریـف »واضـح و همه شـمول« 

و »اجـاع کلـی« در مـورد مسـأله »جنـگ و صلـح« میـان 

جریان هـای سیاسـی حـوزه جمهوریـت، افرادی که هم سـو 

بـا حکومـت هسـتند و جریان هایـی کـه بـه لحـاظ سیاسـی 

مخالـف حکومـت هسـتند، ایجـاد شـود.

رحمت اللـه نبیـل ترصیـح می کنـد کـه او برای سـناریوهای 

قالـب  در  را  پیشـنهادهایش  و  دارد  نیـز  راه کار  احتالـی 

»۳۳ صفحـه« بـا متـام جزییـات بـا رییـس جمهـور در میان 

گذاشـته اسـت و او نگران روزی اسـت که نیروهای خارجی 

حایـت از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را کاهـش دهنـد. 

نهادهـای تحصیات عالی فرسـتاده اسـت. پـای این مکتوب 

برنامه هـای  انکشـاف  رییـس  بارکـزی،  صدیق اللـه  امضـای 

مکتـوب،  ایـن  در  اسـت.  عالـی  تحصیـات  وزارت  علمـی 

افغانـی  ادبیـات اصیـل  از  روشـن نشـده اسـت کـه منظـور 

چیسـت. ایـن مکتوب بـه متامـی نهادهای تحصیـات عالی 

و مراجـع ذی ربـط بـرای آگاهـی و اجـراآت اصولـی ارسـال 

شـده اسـت. مکتـوب حـاوی دو ورق ضمیمـه نیزاسـت کـه 

محتوای آن در دسـت رس نیسـت. حامد عبیدی، سـخنگوی 

۸صبـح  روزنامـه  بـا  صحبـت  در  عالـی،  تحصیـات  وزارت 

گفـت کـه ایـن مکتـوب بـه نهادهـای تحصیلی تکثیر شـده و 

هـدف آن بیش تـر، اسـتفاده از »زبـان معیـاری« در تحقیقات 

دانشـگاهی بـوده اسـت.

بـه گفتـه عبیـدی، از همـه اسـتادان خواسـته شـده کـه در 

جریـان کار دانشـجویان روی پایان نامـه تـاش کننـد کـه از 

زبـان معیـاری اسـتفاده شـود.

نـر ایـن مکتـوب کـه حاکـی از هدایـت ریاسـت جمهـوری 

نوشـن  در  افغانـی«  اصیـل  »ادبیـات  درنظرگرفـن  بـرای 

پایان نامه هـا اسـت، واکنش هـای گسـرده را در پـی داشـته 

اسـت. واکنش هـا بـه این مکتـوب به صـورت عمـده انتقادی 

و طنزآمیـز اسـت.

کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد   

می گویـد که بـرای مبارزه بهر با فسـاد اداری 

و مالـی، کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد را ایجـاد می کنـد.

آقـای غنـی روز پنجشـنبه 22 عقـرب در ششـمین کنفرانس 

سـاالنه اتحادیـه اروپـا در خصـوص مبارزه با فسـاد، با اشـاره 

بـه تعهـد حکومـت در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد، گفـت کـه 

در سـطح رهـربی حکومـت بـاالی مبـارزه بـا فسـاد، اجـاع 

موجـود اسـت و بـه خاطـر چگونگـی ایـن مبـارزه در چـوکات 

لویه جرگـه یـا کـدام سـاختار دیگـر بحـث می شـود.

رئیـس جمهـور افزود که اسـراتیژی جدید مبارزه با فسـاد بر 

اسـاس مشـورت های الزم رضورت به انکشـاف بیشـر دارد و 

گفتگوهـا بـا کمـک کننده هـا و درس هـای کـه در ایـن زمینه 

فـرا گرفتـه شـده، نیـز مهم اسـت. او افـزود که بایـد موانع فرا 

راه مبـارزه با فسـاد دور شـود و بـاالی ظرفیت سـازی رسمایه 

گذاری صـورت گیرد.

مبـارزه  کمیسـیون  چـوکات  در  کـه  گفـت  جمهـور  رئیـس 

بـا فسـاد سـه مـرد و دو زن عضـو هسـتند. »متـام منابـع و 

اختیـارات مـورد رضورت بـه ایـن کمیسـیون انتقـال خواهـد 

شـد و امیـدوارم کـه بـه عنـوان سـاختار فعـال در راسـتای 

مبـارزه بـا فسـاد، عمـل کنـد. وی افـزود کـه ایـن کمیسـیون 

در اجـراات خویـش بـه مـردم، پارملـان و حکومـت پاسـخگو 

خواهـد بـود.«

در  حکومـت  جدیـت  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  غنـی  آقـای 

بایـد رصفـه جویـی  بودجـه  مـرصف  در  و  اسـت  ازدیـاد  آن 

صـورت گیـرد و همیـن اسـراتیژی مـا اسـت. او افـزود کـه به 

شـمول سـکتور امنیتی و دفاعی، با سـایر ادارات سـه روز در 

زمینـۀ بودجـه سـازی کار شـده اسـت.

در ایـن نشسـت کـه در قـرص چهارچنـار ارگ برگـزار شـده 

بـود، برانـت انـدرس مناینـدۀ خـاص اتحادیـه اروپـا و رئیـس 

گـروپ مشـرک سـفارتی مبـارزه با فسـاد گفت کـه از مبارزه 

حکومـت افغانسـتان بـر ضـد فسـاد اسـتقبال می کنیـم و در 

ایـن راسـتا، تعهـد همکاری هـای دوامـدار خویـش را تجدیـد 

می کنیـم.

انـدرس برانـت گفت کـه به خاطـر حکومتداری خـوب، مردم 

سـاالری، ملـت سـازی، مارکیـت و آینـده سـازی و بـاور مردم 

بـر حکومـت و جمهوریـت، نیـاز بـه مبـارزه جدی علیه فسـاد 

اسـت و حکومـت بایـد بـرای مبـارزه علیه فسـاد، اسـراتیژی 

درازمـدت را بـا جدیـت تطبیـق کند.

بـرای  متحـد  ملـل  خـاص  مناینـدۀ  الینـس  دیبـورا  خانـم 

افغانسـتان نیز فسـاد را چالش عمده در افغانسـتان خوانده، 

کار می کنیـم کـه  افغانسـتان مشـرکاً  بـا حکومـت  گفـت: 

متـام قوانیـن مبـارزه علیـه فسـاد طـور کامـل تطبیق شـود و 

ایـن مبـارزه بـه گونـه مسـئوالنه بـه پیش بـرده شـود. گفتنی 

اسـت کـه پیـش از ایـن حکومت چند نهـاد مبارزه با فسـاد و 

شـفافیت را ایجـاد کـرد اما ایـن نهادها نتوانسـتند به صورت 

جـدی بـا فسـاد مبـارزه کنند.

 رحمت اللـه نبیـل، رییـس پیشـین امنیـت ملـی و نامـزد 

نهـم  دوره  در  جمهـوری،  ریاسـت  گذشـته  انتخابـات 

کنفرانـس امنیتی هـرات، از سـناریوهای احتالی »صلح 

و جنـگ« افغانسـتان سـخن گفـت. از دیـد او، در آینـده 

احتـال »سـه سـناریو« در افغانسـتان وجـود دارد.

ایجـاد »حکومـت موقـت یـا اداره عبـوری« بـا پشـتی بانی 

شـاری از شـخصیت های سیاسـی، قطع حایـت ایاالت 

متحـده امریـکا از نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و رسکوب 

گروه هـای تروریسـتی از خـاک پاکسـتان و در نهایت بروز 

جنـگ داخلـی و از هم پاشـیدن نظام کنونـی جمهوریت.

قطـع  بـا  کـه  دارد  بـاور  افغانسـتان  سیاسـت گر  ایـن 

حایـت امریـکا از نیروهـای امنیتـی و دفاعی افغانسـتان 

»فاجعـه ی خـروج ارتـش شـوروی« بـار دیگر تکـرار خواهد 

شـد و وضعیـت کنونـی افغانسـتان نسـبت بـه زمانی کـه 

ارتـش شـوروی کشـور را تـرک کـرد، بسـیار خطرناک تـر 

اسـت.

در  خشـونت  افزایـش  بـا  طالبـان  می افزایـد،  وی 

وادار  را  مـردم  می خواهنـد  کشـور  گوناگـون  بخش هـای 

کننـد بـه هرقیمتـی کـه شـده بـه »کاهـش خشـونت یـا 

ایجـاد آتش بـس« تـن بدهند و بهایـش را بپردازند و قیمت 

کاهـش خشـونت از سـوی طالبـان، ممکـن اسـت ایجـاد 

کـه حکومـت  باشـد  عبـوری«  اداره  یـا  موقـت  »حکومـت 

دربـاره  جمهـوری،  ریاسـت  اول  معـاون  صالـح،  امراللـه   

داد. توضیـح  افغانـی«  اصیـل  واژه هـای  »قصـه 

وزارت  برنامه هـای  انکشـاف  ریاسـت  از  کـه  مکتـوب  یـک 

تحصیـات عالـی صـادر شـده اسـت، نشـان می دهـد کـه 

ریاسـت جمهـوری در مـورد درنظرگرفـن »ادبیـات اصیـل 

دانشـگاه  های  مونوگـراف«  و  »تیـزس  نوشـن  در  افغانـی« 

کشـور هدایـت داده اسـت.

صالـح روز پنج شـنبه، ۲۲ عقـرب در صفحـه ی فیس بوکش 

نوشـته اسـت کـه رییـس جمهـور غنـی رصف دسـتور داده 

بـود کـه هـر مـن ترجمـه شـده بایـد از دیـد یـک گـروه بـا 

دانـش و علمـی بگـذرد کـه نه تنهـا از نـگاه محتـوای فنی، 

بلکه از نگاه سـاختار زبان های رسـمی نیز مشـکل نداشـته 

او  اسـت،  افـزوده  جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون  باشـد. 

منی دانـد کـه هدایـت کوتـاه و واقع بینانـه  رییـس جمهـور 

چگونـه تـا رسـیدن بـه وزارت تحصیات عالـی، »صدکژی و 

پیچیده گـی« پیـدا کرده اسـت. صالح اما وعده داده اسـت 

رییـس  هدایـت  در  صدکـژی  واردشـدن  چگونه گـی  کـه 

جمهـور را پیـدا می کنـد.

بـه گفتـه صالـح، در یکـی از نشسـت های کابینـه کـه روی 

برنامـه مهاجـرت بحـث می شـد، همـه متوجـه شـدند کـه 

امنيتـي ځواکونـو پـرې بريـد کـړى چـې پـه تـرڅ کـې يـې 

د یـادې شـبکې څلـور غـړي وژل شـوي او شـپږ نـور ټپيان 

شـوي دي.

ده زياتـه کـړه چـې پـه دې جګړه کـې د حقاين شـبکې يو 

ډاډسـن موټـر، يـو ميـل زيکـو يـو او یـوه قـرارګاه په بشـپړه 

توګـه لـه منځه وړل شـوي دي.

مومنـد زياتـوي چـې پـه ياده جګـړه کـې امنيتـي ځواکونو 

تـه کومـه مـرګ ژوبلـه نه ده اوښـتې.

بـل لـور تـه حقاين شـبکې تر اوسـه پـه دې اړه څـه نه دي 

رسحـدي لـوا د څلـورم کنـډک د رستېـرو لـه خوا لـه منځه 

وړل شـوي دي.((

مومنـد زياتـوي چـې د يـادو بريدګـرو لـه چاوېدونکـو توکو 

ډک موټرسـايکل هـم لـه منځـه وړل شـوى دى.

دى وايـي چـې پـه يـاده پېښـه کـې د امنيتـي ځواکونـو لړ 

ملکـي وګـړو تـه مـرګ ژوبلـه نه ده اوښـتې.

بـل لـور تـه د افغان دولت وسـله والو مخالفينو تر اوسـه په 

دې اړه څـه نه دي وييل.

وييل. 

ګربـزو  پـه  خوسـت  د  چـې  وايـي  مسـوولني  امنيتـي   

ولسـوالۍ کـې دوه ځامنرګـي بريدګـر موخې ته له رسـېدو 

دي. شـوي  وژل  مخکـې 

د 203 تنـدر قـول اردو مطبوعـايت مسـوول اميـل خـان 

مومنـد د لـړم پـه 23مـه پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل 

چـې نـن سـهار د خوسـت د ګربـز ولسـوالۍ پـه وچ خـوړ 

سـيمه کـې دوه ځامنرګـي بريدګـر وژل شـوي دي.

امنيتـي  د  چـې  غوښـتل  بريدګـرو  ))دغـو  وايـي:  هغـه 

ځواکونـو پوسـتې ته ځان ورسـوي چې د تنـدر قول اردو د 

امنيتـي مسـوولني ادعـا کـوي چـې د پکتيـکا پـه برمـل 

ولسـوالۍ د حقاين شـبکې څلور غړي وژل شـوي او شـپږ 

نـور ټپيـان شـوي دي.

د 203 تنـدر قـول اردو مطبوعـايت مسـوول اميـل خـان 

مومنـد د لـړم پـه 23مـه پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل، 

تېـره ورځ ناوختـه د حقـاين شـبکې يـو شـمېر وسـله والـو 

پـان درلـود چـې د برمل ولسـوالۍ په رشمت خېلو سـيمه 

کـې د امنيتـي ځواکونـو پـر ګزمـې بريـد وکـړي.

خـو دى وايـي، مخکـې لـه دې هغـوی دغـه کار وکـړي، 

خوست کې دوه ځانمرګي موخې ته له رسېدو مخکې وژل شوي

امنيتي مسوولين: پکتيکا کې د حقاني شبکې لسو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده

کارتون

وزارت دافاع ملی: 97 جنگجوی طالبان 

در قندهار کشته شدند

انتقاد امرالله صالح از افزایش خشونت ها

 از سوی طالبان 

رحمت اهلل نبیل: »فاجعه ی خروج ارتش شوروی« تکرار نشود 

صالح درباره »واژه های اصیل افغانی« توضیح داد 

گروه کور مبارزه با فساد
محمد هدایت
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جــو بایــدن در مســئله افغانســتان حتمــی ولــی فــوری 

نخواهــد بــود؛ بــه دور از احتــال نیســت کــه طالبــان 

و  را روی دســت گرفتــه  افزایــش خشــونت ها  ســناریوی 

ــد  ــرار ده ــار ق ــت فش ــدت تح ــه ش ــتان را ب ــت افغانس دول

ــل از اعــام  ــا در موقــف خویــش نرمــش نشــان داده و قب ت

سیاســت خارجــی بایــدن و موضــع رســمی او در رونــد 

ــا  ــل ب ــا حداق ــد، ی ــت یابن ــی دس ــه پیرشفت ــر ب ــح قط صل

اعــال خشــونت های بیشــر دولــت امریــکا بــه رهــری 

جــو بایــدن را متوجــه بســازد کــه دســت طالبــان در میــدان 

جنــگ افغانســتان بــاال اســت، تــا ایــن نقــش در معــادالت 

افغانســتان برجســته تر لحــاظ شــود.

از  یکــی  بازیگــران:  منافــع  و  نقــش  تغییــر  ســوم؛ 

پیچیده گی هــای کــه در ماهــای آینــده بــا تاثیــر پذیــری از 

تغییــر رویکــرد سیاســت خارجی واشــنگنت فراروی دســتگاه 

دیپلاســی کابــل قــرار خواهــد گرفــت، تغییر نقــش و منافع 

بازیگــران دخیــل در جنــگ افغانســتان اســت. چنان کــه در 

رشوع مذاکــرات آمریــکا- طالبــان صف بندی هــا در منطقــه  

تغییــر کــرد؛ ایــران منحیــث حامــی بخشــی از طالبــان، بــا 

آغــاز گفتگوهــای صلــح طالبــان- آمریــکا در صــف مخالفیــن 

واشــنگنت- طالبــان پیوســت. بــا برجســته شــدن نقــش 

اســام آباد در رونــد مذاکــرات صلــح دوحــه، هنــد از موقــف 

کابــل حایــت کــرد، اتحادیــه اروپــا، کانــادا و ملــل متحــد 

بــر حفــط دســت آوردهای دو دهــه ی اخیــر تاکیــد داشــت، 

کشــورهای نظیــر چیــن و ازبیکســتان بــا احتیــاط از موقــف 

ــکا-  ــه آمری ــود ک ــی ب ــن در حال ــرد؛ ای ــت می ک ــل حای کاب

پاکســتان- طالبــان خواســت و موقف یکســان داشــتند. این 

پیچیده گی هــای  و  نارضایتی هــا  ســبب  صف بندی هــا 

ــاع  ــت و اوض ــح کاس ــد صل ــت رون ــه از رسع ــد ک ــادی ش زی

بــر وفــق مــراد دولــت ترامــپ - طالبــان نچرخیــد. بــا اعــام 

تجدیدنظر درباره پاکستان

ــدن  ــت بای ــه دول ــد ک ــی می کن ــان پیش بین ــی همچن حقان

مبــارزه بــا تروریســم را در اولویــت قــرار می دهــد و حایــت 

از صلــح افغانســتان را بــا اتخــاذ رویکردهــای عملگرایانــه در 

قبــال پاکســتان متدیــد خواهــد کــرد. 

ــه  ــه ب ــت ک ــد خواس ــتان خواه ــکا از پاکس ــت: »امری او گف

ایــن  از جملــه وضعیــت  تروریســم  بــه  مربــوط  مســائل 

کشــور در گــروه ویــژه اقدامــات مالــی رســیدگی کنــد، و از 

تاش هــا در راســتای صلــح افغانســتان پشــتیبانی خواهــد 

ــری  ــت خاکس ــارض در لیس ــال ح ــتان در ح ــرد.« پاکس ک

ــرار  ــی، ق ــی جهان ــر مال ــی، ناظ ــات مال ــژه اقدام ــروه وی گ

دارد.  

ــا ایــن همــه، احتــال مــی رود اســام آباد برخــاف متــام  ب

توافقاتــش بــا دولــت ترامــپ بــرای بــه توافــق رســیدن 

ــا  ــوص ب ــه خص ــورد، ب ــکل بربخ ــه مش ــدن ب ــت بای ــا دول ب

ــش  ــرش و کاه ــوق ب ــض حق ــش نق ــه در افزای ــابقه ای ک س

دارد.  مطبوعــات  آزادی 

عمــران خــان، نخســت وزیر پاکســتان در توییتــی بــا اشــاره 

ــی اش  ــدن در کارزار انتخابات ــه بای ــی ک ــاس جهان ــه اج ب

ذکــر کــرده بــود در 7 نوامــر گفــت: »مــن منتظــر نشســت 

جهانــی بایــدن رئیس جمهــور منتخــب، دربــاره دموکراســی 

هســتم و مشــتاقم بــا او بــرای خامتــه دادن بــه گریزگاه هــای 

ــران  ــط ره ــروت توس ــکاری ث ــی و پنهان ــی مالیات غیرقانون

دولــت افغانســتان بــر خــاف تاریــخ نه چنــدان درخشــان 

ــاً  ــی اش؛ خصوص ــت خارج ــی و سیاس ــتگاه دیپلاس دس

ســنت جــاری دو دهــه اخیــر در ایــن عرصــه، بــه تازه گــی 

اســت.  ســاخته  فعال تــر  را  دیپلاســی اش  دســتگاه 

ــل  ــنت راه ح ــرای یاف ــر ب ــای اخی ــل در ماه ــات کاب مقام

پایــان جنــگ و جلــب حایــت از رونــد صلــح مرتــب 

ــه کشــورهای منطقــه ســفر کــرده و در تــاش گشــودن  ب

روزنــه ای روشــن جهــت تقویــت رونــد صلــح هســتند. در 

ماه هــای گذشــته محمــد ارشف غنــی رئیــس جمهــور 

بــه کشــورهای کویــت و قطــر ســفر کــرد. داکــر عبداللــه 

عبداللــه  رئیــس شــورای مصالحــه ی ملــی بــه پاکســتان، 

هنــد، ایــران ســفر کــرده و بــه تازه گــی بــه تاشــکند 

پایتخــت اوزبیکســتان رفتــه اســت تــا در مــورد رونــد صلــح 

ــور  ــس جمه ــد. رئی ــی کنن ــور رایزن ــن کش ــات ای ــا مقام ب

غنــی در ســخرنانی روز سه شــنبه اش در مجمــع رسان 

ســازمان همکاری هــای شــانگهای خواهــان حایــت ایــن 

ــی  ــده و آماده گ ــتان ش ــح در افغانس ــد صل ــع از رون مجم

کابــل را بــرای مبــارزه مشــرک بــا تروریســم اعــام کــرد. 

ــا آن کــه اجــاع منطقــه ای و جهانــی در مــورد رســیدن  ب

ــح در افغانســتان بوجــود آمــده، چنانکــه  حضــور  ــه صل ب

مناینــده گان کشــورهای آملــان، نــاروی، ازبیکســتان و 

ــح  ــد صل ــزی در دوحــه قطــر جهــت نظــارت از رون اندونی

ــان گر  ــد نش ــن رون ــده ای ــهیل کنن ــاز تس ــورت نی و در ص

بــا  امــا  اســت؛  صلــح  رونــد  بــه  کشــورها  دلچســپی 

ــت،  ــی ُرخ داده اس ــطح جهان ــه در س ــازه ای ک ــوالت ت تح

عــرض  رونــد  ایــن  فــراروی  تــازه ای  پیچیده گی هــای 

افغانســتان  دولــت  می بایســت  کــه  می کنــد  انــدام 

ــورد  ــاط برخ ــا احتی ــد ب ــوالت جدی ــن تح ــت ای در مدیری

کــرده، آماده گــی رویارویــی بــا هــر ســناریوی ممکــن 

جــو بایــدن بــه عنــوان رئیــس ســابق کمیتــه روابــط 

خارجــی در مجلــس ســنای امریــکا و معــاون ســابق رئیس 

جمهــور، از نزدیــک از جنــگ افغانســتان و دهه هــا روابــط 

ــا پاکســتان باخــر اســت.  ــن کشــور ب ــده ای پیچی

اکنــون کــه واشــنگنت قصــد دارد بــه طوالنی تریــن جنــگ 

ــدن  ــور ش ــا رئیس جمه ــد، ب ــه ده ــود خامت ــخ خ در تاری

بایــدن مســیر امریــکا در افغانســتان بهبــود یافتــه و روابــط 

امریــکا بــا پاکســتان تنظیــم خواهــد شــد.

ــز  ــیا در مرک ــوب آس ــش جن ــاون بخ ــد، مع ــت ترلکل الیزاب

گفتــه:  واشــنگنت(  در  )اندیشــکده ای  استیمســون 

ــا دولــت ترامــپ(،  ــه اختــاف )ب »احتــال دارد نســبت ب

ــور  ــه ط ــود. ب ــده ش ــدن دی ــت بای ــداوم در دول ــر ت بیش

ــد  ــد خواه ــبک و فراین ــر در س ــری بیش ــر تغیی ــی، ه کل

ــت.«   ــل و ماهی ــا در اص ــود ت ب

ایــاالت  حســین حقانــی، ســفیر ســابق پاکســتان در 

متحــده می گویــد کــه دولــت بایــدن بــا درنظرداشــت 

رشایــط، طــرح خــروج نظامــی از افغانســتان را ادامــه 

خواهــد داد. او بــه رادیــو آزاد اروپــا گفــت: »بایــدن میــدان 

را بــه طالبــان واگــذار نخواهــد کــرد و مســلاً بیشــر 

متوجــه ادامــه روابــط ایــن گــروه بــا القاعــده خواهــد 

ــود.«  ب

براســاس توافق نامــه امریــکا بــا طالبــان در مــاه فــروری، 

واشــنگنت بــا خــروج "مــرشوط" متــام نیروهــای امریکایــی 

ــی 2021 موافقــت کــرد.  ــا مــاه ِم ــو از افغانســتان ت و نات

در عــوض طالبــان تضمیــن کــرد کــه بــا تروریســم مبــارزه 

کنــد، و مذاکــرات صلــح بــا دولــت افغانســتان را بــه 

ــم  ــس دائ ــه راه حــل سیاســی و آتش ب هــدف دســتیابی ب

ــد.  رشوع کن

ــاه  ــی از 13 هــزار در م ــداد عســاکر امریکای ــا اینکــه تع ب

فــروری بــه 4500 تــن رســیده، گفتگوهــای صلــح میــان 

ــت.  ــورده اس ــت خ ــه بن بس ــه ب ــان در دوح ــل و طالب کاب

در میــان حمــات تســاعدی، هیــچ اثــری از آتش بــس بــه 

ــل  ــازمان مل ــه س ــر اینک ــیار مهم ت ــورد. بس ــم منی خ چش

ــه طالبــان  همچنــان القاعــده را "شــدیداً پیوندخــورده" ب

در افغانســتان می بینــد. 

صلح در افغانستان

حقانــی کــه حــاال عضــو ارشــد اندیشــکده انســتیتوت 

و  بایــدن  می گویــد  اســت،  واشــنگنت  در  هادســون 

مشــاورانش اهمیــت ثبــات و صلــح در افغانســتان را درک 

 . می کننــد

را  نظامــی  خــروج  رونــد  احتــاالً  »آنهــا  می گویــد:  او 

ــا  ــد، و ب ــی کنن ــان طوالن ــونت طالب ــان خش ــا رشط پای ب

اســتفاده از زمــان اضافــی بــرای اعــال فشــار بــر طالبــان 

و پاکســتان مطمــن شــوند کــه توافــق صلــح صــورت 

می گیــرد.« 

از  حایــت  از  پــس  اســام آباد  اخیــر،  ســال های  در 

ــا انــدازه ای روابــط پرتنــش اش را  ــا طالبــان ت مذاکــرات ب

ــا،  ــر گزارش ه ــت. بناب ــرده اس ــازی ک ــنگنت بازس ــا واش ب

پاکســتان بــر رهــران طالبــان فشــار وارده کــرده اســت، 

ــری  ــتان بازنگ ــح افغانس ــگ و صل ــه جن ــل در قضی و دخی

ــرد تعریــف شــود. ــرد – ب شــده و منافــع ب

ســوم؛ تغیــر سیاســت خارجــی واشــنگنت و تدبیــر 

جــو  رهــری  بــه  آمریــکا  سیاســت  کابــل:  اساســی 

ــرد  ــکا رویک ــرده و آمری ــر ک ــی تغیی ــه قطع ــه گون ــدن ب بای

چنــد جانبــه گرایــی جهانــی را کــه در دوران دونالــد 

ــد.  ــد گردان ــر خواه ــود؛ ب ــده ب ــته ش ــار گذاش ــپ کن ترام

چنان کــه کــه از همیــن حــاال او ابتــکار "اجــاع جهانــی 

بــرای دموکراســی"  را روی دســت گرفتــه اســت کــه 

ــکا  ــرای افغانســتان اســت. اینکــه آمری ــی ب نشــانه ی خوب

را  افغانســتان  اهمیــت  در سیاســت خارجــی خویــش 

ــت.  ــوم نیس ــوز معل ــا هن ــرد، ت ــد ک ــف خواه ــه تعری چگون

ــکا  ــی آمری آنچــه کــه آشــکار اســت نقــش متحدیــن جهان

ــیای  ــورهای آس ــو و کش ــا، نات ــه اروپ ــوص اتحادی ــه خص ب

ــع  ــن مواض ــد در تعی ــی هن ــا جای ــان و ت ــمول جاپ ــه ش ب

برجســته  افغانســتان  مــورد  در  واشــنگنت  اقدامــات  و 

ــپ  ــی کم ــت خارج ــرد سیاس ــرا در رویک ــود، زی ــد ب خواه

اساسی شــان  اولویــت  مذاکــره  و  گفتگــو  دموکرات هــا 

ــکا در  ــن آمری ــورتی متحدی ــش مش ــود. نق ــد ب بوده/خواه

قضیــه افغانســتان و حتــی کشــورهای ماننــد چیــن و 

روســیه دارای اهمیــت ویــژه اســت کــه بایــد کابــل آن را بــا 

ــدارد.  ــد نگه ــودش متح خ

ــیر دوام  ــل مس ــک کاب ــازی دیپلاتی ــت ب ــت و ظراف درای

حایــت از نظــام جمهوریــت را حتــی در وضعیــت تغییــر 

ــم خواهــد زد.  ــکا رق ــت آمری سیاس

در جمع بنــدی بحــث؛ تحــوالت سیاســی و تغیــر سیاســت 

ــا اعــام موضــع  ــوری نیســت؛ ب در واشــنگنت حتمــی و ف

و  تحوالتــی در جهت گیری هــا  آمریــکا  رهــری جدیــد 

صــف بندی هــای سیاســی منطقــه خصوصــاً در بحــث 

مربــوط بــه صلــح افغانســتان پدیــد خواهــد آمــد. در دوره 

حکومــت دونالــد ترامــپ بابــت این کــه خــودش دارای 

ثبــات فکــری و موضــع ثابــت سیاســی نبــود؛ پیش بینــی 

ایــن کــه چــه چیــزی در سیاســت اتفــاق خواهــد افتــاد، 

بــرای دولت هــا و سیاســیون دشــوار بــود؛ چنانکــه امانویل 

ــت  ــود: " سیاس ــه ب ــه گفت ــور فرانس ــس جمه ــرون رئی مک

جهــان در عــر ترامــپ وابســته بــه ایــن اســت کــه صبــح 

بیــدار می شــوی، بایــد ببینــی او چــه چیــزی تویــت کــرده 

اســت"، امــا در رویکــرد سیاســت خارجــی دولــت جدیــد 

آمریــکا بــه رهــری جــو بایــدن و کمــپ دموکرات هــا 

حداقــل رونــد سیاســت در مســیر سیاســت گذاری توســط 

تیــم متخصصیــن و اداره کاخ ســفید بــاز خواهــد گشــت. 

بــه بــاور مــن آمریــکا بــار دیگــر بــه جهــان بیــرون از آمریــکا 

و چنــد جانبــه گرایــی جهانــی بــاز خواهــد گشــت. در ایــن 

بازگشــت دوبــاره آمریــکا پویایــی در سیاســت و هوشــیاری 

در دیپلاســی کابــل نقــش عمــده را بــازی خواهــد کــرد، 

قالــب  در  جدیــد  دشــواری های  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 

راه  بــه  منطقــه  در  اســتخباراتی  پیچیــده  بازی هــای 

خواهــد افتــاد. احتــال ایــن کــه پاکســتانی ها از همیــن 

تلطیــف  بــرای  را  شــان  البی گــری  و  تاش هــا  حــاال 

روحیــه و تغیــر دیــدگاه تیــم جدیــد واشــنگنت نســبت بــه 

ــر  ــه نظ ــد ب ــود دارد و بعی ــد؛ وج ــرده باش ــاز ک ــان آغ طالب

ــای  ــدان بازی ه ــد در می ــی بای ــورت کل ــه ص ــد. ب منی رس

جدیــد و پیچیــده ســنجیده و خــوب بــازی کــرد تــا میــدان 

ــد گذشــته نباخــت! را مانن

گفتگوهــای اســراتژیک بــا اســام آبــاد را از رس بگیــرد، 

بعیــد اســت بایــدن دوبــاره ولخرجــی نظامــی ای را آغــاز 

کنــد کــه در گذشــته روابــط میــان ایــن دو کشــور را 

ــت. ــکل داده اس ش

کــه دولــت  اســت  »غیرمحتمــل  او همچنــان گفــت: 

بایــدن دوبــاره کمک هــای امنیتــی یــا وجــوه حایــت از 

ــد.«  ــدازی کن ــاف را راه ان ائت

اســام آباد پــس از طرفــداری از واشــنگنت در جنــگ 

ــارد  ــا میلی ــپتامر، صده ــد از 11 س ــم بع ــه تروریس علی

ــت. ــرده اس ــت ک ــی دریاف ــک نظام ــر کم دال

ترلکلــد، دیپلومــات پیشــین امریکایــی در پاکســتان 

بــا ایــن وجــود می گویــد کــه فرصت هــای جدیــدی 

بــرای همــکاری در مســائلی چــون صحــت عمومــی 

و اثــرات اقلیمــی وجــود دارنــد زیــرا افزایــش رقابــت 

ــده ای در  ــان واشــنگنت و بیجینــگ عامــل تعیین کنن می

سیاســت کلــی در قبــال افغانســتان و پاکســتان اســت. 

»احتــال مــی رود کــه رویکــرد واشــنگنت  او گفــت: 

شــود.« چندجانبــه  و  حساب شــده  بیشــر 

ــان  ــمی  می ــت و هم چش ــا رقاب ــه ب ــه ای ک ــا در منطق ام

ــال  ــه دنب ــنت ب ــه، گش ــکل گرفت ــایه ش ــور همس دو کش

هــم  آن  کشــمش ها،  بــرای  چندجانبــه  راه حل هــای 

بــرای دولتــی کــه بــا چندیــن بحــران داخلــی روبروســت 

ــود.  ــد ب ــانی نخواه کار آس

سیاســت جــو بایــدن در قبــال افغانســتان، نقــش  بازیگــران بار 

ــن  ــتان ای ــت افغانس ــه دول ــرد؛ این ک ــد ک ــر خواه ــر تغیی دیگ

جابجایی هــا و پیچیده گی هــا را چگونــه مدیریــت می کنــد 

تــا از تکــرار ســناریوی حاشیه نشــینی گذشــته جلوگیــری 

ــد  ــل دارد. هرچن ــی دیپلاســی کاب ــه توانای ــد، بســتگی ب کن

بازی هــا پیچیــده و دشــواری ها فــراوان خواهــد بــود؛ امــا 

بــر فــرض بــه راه افتــادن ســناریوهای فــوق همزمــان بــا فعــال 

شــدن دیپلاســی کابــل، می تــوان اقدامــات حداقلــی ذیــل 

را منحیــث بخشــی از بایدهــای قابــل عملــی شــدن دانســت.

اول؛ مترکــز بــر حفــظ نظــام: کابــل اول تــر از همــه در 

ســطح داخلــی می توانــد بــا بســیج گروه هــای اجتاعــی 

در حایــت از اصلیــت نظــام، مرشوعیــت زدای از جنــگ، 

ــی،  ــع دین ــرای مراج ــگ از مج ــت جن ــام حرم ــونت و اع خش

دیپلاســی فعــال جهــت کســب حایــت بیشــر جامعــه 

جهانــی، برجســته کــردن اصــول و ارزش هــای وحــدت بخــش 

ــای  ــارکت اقلیت ه ــون اساســی، جمهوریــت، مش ــد قان مانن

قومــی- مذهبــی، آزادی بیــان، آزادی هــای فــردی، مشــارکت 

ــا  ــه تنه ــای ک ــث فکتوره ــد منحی ــرش می توان ــان و حقوق ب زن

ــنت  ــت یاف ــل دس ــهروندان قاب ــرای ش ــت ب ــام جمهوری در نظ

بــوده و در حاکمیــت نــوع طالبانــی از آن خــری نخواهــد 

ــا پشــتوانه ی مســتحکم مردمــی  بــود؛  بخشــی از روندهــای ب

ــد.  ــت کنن ــام را تقوی ــت از نظ ــظ و حای در حف

دوم؛ رضورت بازنگــری سیاســت خارجــی کابــل: سیاســِت 

خارجــی کــه محمــد ارشف غنــی در دور نخســت ریاســت 

جمهــوری اش در پنــج محــور اعــام کــرده و بــه صــورت ویــژه 

در اعــال سیاســت کابــل در قبــال پاکســتان حداقــل در 

کوتــاه مــدت توانســت اســام  آباد را منــزوی کنــد، امــا دولــت  

ــه ای و  ــادالت منطق ــه مع ــر ب ــار دیگ ــور را ب ــن کش ــکا ای امری

جهانــی بازگردانیــده، نقــش اش را برجســته کــرد. هرچنــد 

منی شــود نقــش پاکســتان را در معــادالت نادیــده گرفــت؛ 

ــف  ــتان و تضعی ــت افغانس ــنت دول ــرار گرف ــیه ق ــا در حاش ام

ــورد؛ رضورت  ــم خ ــکا رق ــت امری ــط  دول ــه توس ــگاه آن ک جای

ــازد؛  ــته می س ــل را برجس ــی کاب ــت خارج ــری در سیاس بازنگ

تــا در تحــوالت جدیــد بــازی بــه نفــع کابــل باشــد. حتــی اگــر 

نیــاز شــود؛ بایــد سیاســت کابــل در قبــال هــر کشــور همســایه 

فاســد کار کنــم.« 

ــکا  ــا امری ــکاری ب ــه هم ــه ب ــت ک ــان گف ــان همچن ــران خ عم

ــد داد. ــه خواه ــه ادام ــتان و منطق ــح افغانس ــرای صل ب

امــا حقانــی از نزدیــک بــا بایــدن از 2009 زمانــی کــه او 

و  اســت،  کــرده  ریاســت جمهوری رســید کار  بــه معاونــت 

متوجــه شــده اســت کــه واشــنگنت توجــه زیــادی بــه وضعیــت 

خاطــر  او  دارد.  پاکســتان  در  بــرش  حقــوق  و  دموکراســی 

نشــان کــرد: » ]امریــکا[ از روابــط نزدیــک پاکســتان بــا چیــن 

در  بــرش  بــه حقــوق  بی اعتنایــی  و  دموکراســی  فقــدان  و 

کــرد.« نخواهــد  پاکســتان چشم پوشــی 

ــه  ــوان رئیــس کمیت ــه عن ــدن ب ــادآوری کــرد کــه بای ــی ی حقان

ــه ارصار تقاضــای  روابــط خارجــی ســنای امریــکا، در ابتــدا ب

ــاً باعــث  ــری  کــرد کــه نهایت ــارد دال ــد میلی بســته کمکــی چن

به وجــود آمــدن مصوبــه کری-لوگار-برمــن ســال 2009 شــد. 

ایــن مصوبــه اجــازه مــی داد ســاالنه بیــش از 1 میلیــارد دالــر 

کمــک توســعه ای بــه پاکســتان اعطــا شــود.  

او گفــت: »بایــدن، رئیس جمهــور منتخــب بــا ایــن تجربــه 

دیــد کــه چگونــه میلیاردهــا دالــر کمــک غیرنظامــی، تغییــری 

در محاســبات اســراتژیک پاکســتان در قبــال افغانســتان بــه 

ــدن  ــه بای ــه نظــر می رســد ک ــد ب ــن بعی ــاورد. بنابرای  وجــود نی

ــتان را  ــرای پاکس ــادی ب ــی و اقتص ــم امنیت ــای عظی کمک ه

تجدیــد کنــد.«

ــنگنت  ــی رود واش ــال م ــه احت ــی ک ــرد، در حال ــد ک وی تأکی

بــه   را  رونــد  کننــد  تــاش  شــاید  حلقه هــای  باشــد. 

ــامی ،  ــارت اس ــر ام ــارطالبان ب ــانند. پافش ــه بکش بیراه

تضــاد منافــع کشــورهای دخیــل در جنــگ افغانســتان، 

ــد  ــی، پیون ــگ نیابت ــای جن ــورها در میدان ه ــت کش رقاب

القاعــده،  شــمول  بــه  افراطــی  گروه هــای  مســتحکم 

طالبــان، داعــش، شــبکه حقانــی، جیــش محمــد و.. کــه 

باعــث بــه بن بســت رســیدن رونــد گفتگوهــای صلــح 

قبــل از آغــاز گفتگوهــای اصلــی در قطــر شــده بــود؛ 

ممکــن دچــار دگرگونــی شــود. نگرانــی از تغییــر رهــری 

دولــت  این کــه  خصوصــاً  آمریــکا  متحــده  ایــاالت  در 

افغانســتان خواهــان تجدیــد نظــر و بازنگــری ایــن رونــد 

ــده  ــدن ش ــو بای ــری ج ــه ره ــکا ب ــت آمری ــط حکوم توس

ــر  ــد قط ــازه ای در رون ــای ت ــا و واکنش ه ــت، تاش ه اس

ــاط متــام  ــا احتی ــا ب ــا آن ه ــد ب ــه بای وارد خواهــد کــرد ک

ــت: ــز اس ــل مترک ــل قاب ــکات ذی ــود. ن ــورد ش برخ

اول، هوشــیاری بابــت  تصامیــم  غیــر قابــل پیــش 

بینــی توســط تیــم ترامــپ: تیــم کاری دونالــد ترامــپ 

ــات  ــکا در انتخاب ــورده آمری ــت خ ــور شکس ــس جمه رئی

3 نوامــر 2020، قانونــاً تــا 70 روز دیگــر در قــدرت 

او  اقدامــات جدیــدی کــه  بــه  اســتناد  بــا  می مانــد، 

ــن  ــد امی ــر محم ــه دک ــاره ی ک ــه و اش ــت گرفت روی دس

ــت  ــده دول ــره کنن ــم مذاک ــای تی ــی از اعض ــدی یک احم

ــال  ــت؛ احت ــته اس ــر داش ــه ی قط ــتان در دوح افغانس

دارد تاش هــای بــه راه بیافتــد تــا در ایــن مــدت ترامــپ 

ــه را در  ــد دوح ــا رون ــود ت ــی ش ــم آن ــه تصامی ــل ب متوص

مســیر نامطلــوب هدایــت کنــد؛ لــذا کابــل مرصــد 

اوضــاع بــوده و رونــد فعلــی را از هــر نــوع دســترد 

ــد. ــظ کن ــی حف احتال

دوم؛ ســناریوی افزایــش خشــونت ها: تغییــر سیاســت 

رهرانــی کــه بــه پناهگاه هــای مناطــق غربــی کشــور در 

ــتند.  ــته هس ــتان وابس ــیع افغانس ــرز وس م

حقانــی می گویــد کــه او انتظــار دارد دولــت بایــدن 

رویکــرد دقیــق و ظریفــی بــرای خــروج از افغانســتان 

اتخــاذ کنــد کــه در آن افغانســتانی بــا ثبــات اقتصــادی و 

ــد.  ــته باش ــرار داش ــت ق ــی در اولوی سیاس

او افــزود: »سیاســت مطلــوب امریــکا در قبــال افغانســتان 

ایــن خواهــد بــود کــه امریــکا بیشــر با دولــت افغانســتان 

در گفتگــو باشــد، و بــه طالبــان تســلیم نشــود.«

ــکا  ــدای امری ــه ص ــان ب ــخنگوی طالب ــم، س ــد نعی محم

گفــت: »ایــن توافــق در راســتای منافــع مــردم افغانســتان 

و امریکاســت. نبایــد در ایــن توافــق تغییــر صــورت گیــرد 

ــه انجــام  ــرار گرفت ــه شــکلی کــه مــورد توافــق ق ــد ب و بای

شــود.«

ــد  ــل پیــش از ایــن از دولــت جدی مقامــات ارشــد در کاب

ــری  ــان را بازنگ ــا طالب ــق ب ــه تواف ــته اند ک ــکا خواس امری

ــی کنــد. ــاره ارزیاب ــح را دوب کنــد و پروســه صل

ریاســت جمهوری  دوم  معــاون  دانــش،  رسور  اســتاد 

افغانســتان روز دوشــنبه 9 نوامــر گفــت: »مــا بــه عنــوان 

دولــت افغانســتان، نــه ایــن توافقنامــه را امضــا کرده ایــم 

و نــه طــرف آن بوده ایــم. از لحــاظ قانونــی هــم هیچگونــه 

مســئولیتی در قبــال جزئیــات ایــن توافقنامــه نداریــم.« 

امــا یکــی از اعضــای ســابق تیــم سیاســت خارجــه اوبامــا 

در جنــوب آســیا، می گویــد کــه فکــر منی کنــد کــه 

ــرآورده کنــد. او کــه  واشــنگنت متــام آرزوهــای کابــل را ب

نخواســت نامــش بــه دلیــل حساســیت مذاکــرات جــاری 

فــاش شــود، می گویــد احتــال دارد بایــدن از زملــی 

ــد.  ــه بده ــش ادام ــه تاش های ــه ب ــد ک ــزاد بخواه خلیل

ایــن عضــو پیشــین گفــت: »خلیلــزاد حایــت هــر دو 

افــزود: »ممکــن اســت در صــورت  او  حــزب را دارد«. 

عــدم پیرشفــت مذاکــرات، خــروج نظامــی بــا کمــی 

تأخیــر انجــام گیــرد. امــا ایــن موضــوع هنــوز مــورد بحــث 

ــور  ــه رئیس جمه ــروج یکجانب ــه خ ــاره ب ــا اش ــت.« او ب اس

ــا ایــران گفــت: »رویکــرد او  ترامــپ از توافــق هســته ای ب

]بایــدن[ بــه دوحــه شــبیه بــه برخــورد ترامــپ بــا برجــام 

ــود.«  ــد ب نخواه

اِســرایپس  اَنــد  اِســتارز  بــا  مصاحبــه ای  در  بایــدن 

ــداد  ــظ تع ــه او از حف ــه ک ــکا گفت ــی امری ــه نظام روزنام

افغانســتان  در  ضدتروریســت  نیروهــای  از  اندکــی 

می کنــد.  حایــت 

او ضمــن پیش بینــی در مــورد حفــظ 1/5 هــزار تــا 2 

ــرای  ــا ب ــم م ــر می کن ــزود: »فک ــور اف ــرو در کش ــزار نی ه

بــا متحدین مــان نیــاز بــه ظرفیــت ویــژه  هاهنگــی 

عملیاتــی داریــم.« 

عضــو ســابق تیــم سیاســت خارجــه گفــت: »بایــدن 

توافــق را بــه خاطــر نیــروی ضدتروریســم زیــر پــا نخواهــد 

ــا  ــه ب ــرات و مقابل ــان در مذاک ــر طالب ــا اگ ــت. ام گذاش

ــز  ــه ای روی می ــد، گزین ــان نده ــی نش ــده پیرشفت القاع

ــود.«  ــد ب نخواه

بایدن و احتمال رویکرد جدید نسبت به افغانستان و پاکستان

دیپلماسی فعال کابل و پیچیده گی های جدید سیاست

 ابوبکر صدیقی

مترجم: محب ناجی

Radio Free Europe :منبع

 شیرمحمد انتظار 

تحــوالت سیاســی و تغیــر سیاســت 

فــوری  و  حتمــی  واشــنگنت  در 

ــری  ــع ره ــام موض ــا اع ــت؛ ب نیس

در  تحوالتــی  آمریــکا  جدیــد 

ــای  ــف بندی ه ــا و ص جهت گیری ه

در  خصوصــاً  منطقــه  سیاســی 

بحــث مربــوط بــه صلــح افغانســتان 

پدیــد خواهــد آمــد. 
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 بازی با اعداد              3150
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3045    بازی با کلمات  

نوبت مهره های سفید است، شما باید با
 دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

 جواب شطرنج  3320
شاه سفید را در خانه  A2 حرکت دهید. 

3349
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ثور
احتماال یکی از دوســتان قدیمی به شما پیشنهادی برای پیوستن به مشارکت 
های قدیمی دارد. به نظر می رســد که ارزش تالش کردن را داشته باشید، اما 
باید محتاط باشــید. در طول بعد از ظهر ممکن اســت بــه یک مهمانی دعوت 

شوید. 

جوزا
به نظر می رســد که حس و حال خوبی دارید، بنابراین از این شــرایط مطلوب 
بیشترین بهره را ببرید. روز خوبی برای کار و مسافرت است. زندگی عاطفی تان 
نیز بســیار خوب پیش می رود. می توانید از مشاغل جانبی درآمد اضافی کسب 

کنید. سالمت هستید اما در محیط کاری کمتر کار کنید. 

سرطان
حس ششــم به شــما کمک می کند تا از فرصت های به دست آمده بهره 
بگیرید و یــک تجارت جدید ایجاد کنید که به بودجه شــما کمک زیادی 
مــی کند. احتمــاال بخواهید که توصیه های شــریک عاطفی تان را نیز در 

نظر بگیرید. باید بیشــتر به نیاز هــای اعضای پیر خانواده توجه کنید. 

اسد
به نظر می رسد که مصمم هستید تا مرحله جدید از زندگی تان را شروع کنید. 
فرصتی دارید تا در کسب و کارهای تان موفق شوید. باید بیشتر به نیازهای خود 

توجه داشته باشید. می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید.

سنبله
در طول بعد از ظهر مطلع می شوید که مبلغی پول سر راه شما آمده است ممکن 
اســت حتی ارث باشد! سر خود را به باد ندهید و از خیال پردازی اجتناب کنید! 

توصیه های شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید.

حمل
زمان خوبی برای شــروع تجارت و برنامه های ســرمایه گــذاری طوالنی مدت 
اســت. امروز صبح به نظر می رسد که مود بســیار عالی دارید و بسیار مشتاق 
هســتید و از زندگی عاطفی تان رضایت دارید. روابط با دوستان تان بسیار عالی 

پیش می رود.  

میزان
زمان مناســبی برای شــما در تمام زمینه ها است، و فرصت خوبی دارید تا 
مشــکالت مهم را حل کنید. احتماال تصمیم بگیریــد که یک خانه جدید 
بخریــد و یا تعویــض کنید. باید به توصیه های اعضــای پیر خانواده گوش 
کنید. سعی کنید آرام باشید و از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید! 

عقرب
در بخش های مالی همه چیز به ســمت شما حرکت می کند. پول عمده ای 
به دست می آورید و یک مشارکت جدید کاری راه اندازی می کنید. اطرافیان 
مهارت شما را تشویق می کنند و در شرایط حساس از شما کمک می گیرند. 

قوس
امروز صبح پول مورد نیاز برای شــروع یک تجارت را کسب می کنید. بدون 
تامل مشــارکت با یک دوست قدیمی را تجربه کنید! از آن جایی که نگران 
جنبه های مادی زندگی تان هســتید، ممکن است تمایل داشته باشید که 

زندگی عاطفی تان را نادیده بگیرید.. 

جدی
امروز ممکن است در ارتباط با شروع کسب و کار خود فکر کنید. خوشبین 
باشــید و تمام نیازهای این پروژه را در نظر بگیرید. باید بستگان را مالقات 

کنید. یکی از دوستان امشب خبرهای خوبی به شما می دهد.

دلو
برنامه های تان به نظر می رسد که خیلی فشرده است. وظایف زیادی برای انجام 
دادن در دســت دارید. ممکن است به یک سفر مهم به زودی بروید. سعی کنید 

قدردان تالش های شریک عاطفی تان باشید.

2798

حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

قصد ـ قاصــد ـ صدق ـ 
صــادق ـ صداقت ـ صدر 
ـ قدر ـ قــادر ـ قدرت ـ 
صادر ـ در ـ رد ـ دار ـ دق 
ـ صدارت ـ صدا ـ قدم ـ 
صمدـ  مصدرـ  مردـ  مراد 
ـ مادر ـ مدت ـ مصادر ـ 
مقدار ـ مقصد ـ مقاصد ـ 
صدـ  دقتـ  صدامـ  دماـ  

مدارـ  مصداق
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بـود.  انشـاء بی همتـا  ازجملـه علـوم معقـول تبحـر کامـل داشـت و در علـم 

می نویسـد: »حبیب السـیر«  در  خواندمیـر 

»حـرت مخـدوم امجـد، خوانـد محمد، از سـایر اوالد عظـام امیر خاوند شـاه، 

بلکـه از اکـر علـای فضایـل پنـاه بـه جـودت طبـع و سـامت ذهن مسـتقیم 

امتیـاز داشـت و در ایـام جوانـی تحصیـل کـاالِت نفسـانی منـوده، در علـوم 

معقـول و منقـول، نقـش مهـارت بـر لوح خاطـر نگاشـت« )خواندمیـر، 1362: 

.)76

میرخوانـد گرچـه در بلـخ بـه دنیـا آمـد؛ اما بیشـر ایـام زندگـی اش را در هرات 

)وزیـر سـلطان  نوایـی  امیـر علی شـیر  ویـژة  توجـه  و  مورداحـرام  و  گذرانیـد 

حسـین بایقـرا( بـود و در خانقـاِه »اخاصیـه« کـه امیـر در هـرات سـاخته بـود، 

زندگـی می کـرد و در آنجـا بـا آسـودگی خاطـر بـه کار تحقیـق مشـغول بـود. 

گفته انـد کـه کتـاب »روضـة الصفـا« را بـه امـر و تشـویق آن وزیـر آغـاز و نیـز به 

نـام او ختـم کـرد. )صفـا، 1375: 519(

4(ب- آثار

5(۱ ـ تاریخ روضه الصفا

یکـی از منابـع مفّصـل و مبسـوط تاریـخ بـه زبان فارسـی کتـاب »روضـة الصفا 

فـی سـیرة االنبیـا و امللـوک و الخلفـا« اسـت که مشـتمل بر هفت جلد اسـت؛ 

امـا مؤلّـف هنـوز قسـمت هفتـم آن را متـام نکـرده بـود کـه مریـض شـد و در 

ذی القعـده سـال 903 هــ.ق در شصت سـالگی از دنیـا رفـت و او را در هـرات 

در جـوار مـزار شـیخ بهاءالدیـن، مرشـد پـدرش به خـاک سـپردند. )خواندمیر، 

)56  :1362

و اما محتوای کتاب عبارت است از:

جلـد اّول: تاریـخ انبیـا و سـاطین قدیـم ایـران؛ جلـد دّوم: تاریـِخ حـرت 

رسـول اکـرم )ص( و رشح احـوال خلفـای راشـدین؛ جلـد سـّوم: تاریـخ امئّـه 

و رشح احـوال امویـان و عباسـیان؛ جلـد چهـارم: تاریـخ طاهریـان، صفاریان، 

اسـاعیلیان، سـلجوقیان، خوارزمشـاهیان،  دیلمیـان،  غزنویـان،  سـامانیان، 

ترکسـتان،  تاریـِخ  پنجـم:  جلـد  و...  کـرت  ملـوک  و  خلـج  ملـوک  و  اتابـکان 

مغـول، احـوال چنگیزیـان، اوالِد چنگیزیان، احـوال امرای مغـول، چوپانیان و 

ایلخانـان و رسبداران و...؛ جلد ششـم: امیـر تیمور گورکانی، اوالد امیر تیمور، 

میـرزا شـاهرخ، احـوال اوالد شـاهرخ، احوال میرزا ابوالقاسـم و احوال سـلطان 

حسـین بایقـرا؛ و جلـد هفتـم: ـ بـا توجـه بـه این کـه مؤلـف در این زمـان دچار 

بیـاری شـده بـود و خـودش منی توانسـت چیـزی بنویسـد، لـذا غیاث الدیـن 

خواندمیـر )نـوه اش( یادداشـت های او را گـرد آورده و با تحقیقـات خود آمیخته 

و تکمیـل کـرد و تـا زمـان بدیع الزمـان میـرزا و سـلطنت پـر او محمـد زمـان 

میـرزا بـه تاریـخ 929 هــ.ق ـ یعنـی 26 سـال پـس از مـرگ )پدربزرگـش( 

میرخوانـد ـ را بـه رشـتة تحریـر درآورد )میرخوانـد، 1380: فهرسـت کامـل(. 

اسـتاد هایـی می نویسـد: »بایـد دانسـت کـه صاحـب روضـة الصفـا تفسـیر 

احـوال و وقایـع حـوادث عـر پـران ابوسـعید را بـه مجلّـِد هفتـم موکـول 

می کنـد، کـه اثـری از آن در دسـت نیسـت و اگـر دراین بـاره و قسـمت های 

دیگـر از قبیـل تاریـخ ایـام ممدوحـان و مربّیـان خـود، یعنـی سـلطان حسـین 

بایقـرا و امیـر علی شـیر نوایـی چیـزی نوشـته باشـد، شـاید از سـواد بـه بیـاض 

نیامـده و اصـاً از بیـن رفتـه یـا سـوادش بـه دسـت نـوة دخـری او خواندمیـر 

افتـاده و او در تألیـف حبیب السـیر از آن اسـتفاده کـرده اسـت« )خواندمیـر، 

1362: 3(. در خامتـة جلـد هفتـم روضـة الصفـا، مطالبـی جغرافیایـی، تحت 

عنـوان »ملحقات« نوشـته شـده کـه معلوم می شـود این ملحقات نظـر و عقیدة 

نویسـنده اسـت. جـواد مشـکور می نویسـد:

»ایـن ملحقـات بـه عقیـدة نگارنده، بایسـتی از خـود میرخواند باشـد که بعدها 

بـه دسـت خواندمیـر افتـاده و آن مطالـب را بـا جرح وتعدیـل و تقدیم وتأخیـر، 

بیشـر بـا عیـن عبـارت در جلـد چهـارم کتـاِب خـود )از صفحه 619 تـا 702( 

آورده اسـت« )میرخوانـد، 1380: فهرسـت،10-9(.

فارسـی  و  و مآخـذ معتـر عربـی  از منابـع  ایـن کتـاب  تألیـف  میرخوانـد در 

چکیده

یکـی از علومـی کـه در متـدن اسـامی از جایـگاه ویـژه ای برخـوردار بـوده و 

اسـت، علـم تاریخ اسـت کـه در طول تاریـخ اسـامی شـاهد فرازوفرودهایی 

بـوده اسـت. عواملـی چـون رشایـط زمـان و مـکان، روی کار آمدن سـاطین 

مقتـدر و علم دوسـت، ظهـور علـا و دانشـمندان متخصـص در رونـق یابـی 

ایـن علـم دخیـل  بوده انـد. سـاطین تیمـوری و وجـود دانشـمندانی چـون 

میرخوانـد و خواندمیـر در دربـار آنـان موجـب شـد کـه در ایـن دوره، تاریـخ 

سـبک  به طوری کـه  شـود؛  برخـوردار  خاصـی  شـهرت  و  رونـق  از  اسـامی 

اسـت   درصـدد  مقالـه،  ایـن  کننـد.  پایه ریـزی  تاریخ نـگاری  در  را  ویـژه ای 

ضمـن معرفـی ایـن دو مـورخ و آثارشـان، شـیوه تاریخ نگاری و نقـش آن دو را 

در تاریخ نـگاری اسـامی عـر تیمـوری بررسـی کنـد.

کلیدواژه ها: تیموریان، میرخواند، خواندمیر، شیوۀ تاریخ نگاری.

1(مقدمه

و  زبـان  اهمیـت  و  ارزش  از  امـر  ابتـدای  در  تیمـوری  و  مغـول  سـاطین 

ادب فارسـی بی اطـاع بودنـد. بـه همیـن دلیـل، میـل چندانـی بـه مـدح 

ستایشـگران و شـاعران و ادیبان پارسـی گو نداشـتند. ازاین رو، در دورة آنان 

شـعر و ادب رو بـه زوال نهـاد؛ امـا بـا مـرور زمان، بـه زبـان و ادب رغبت پیدا 

کردنـد و خواسـتند کـه رشح جهان گشایی شـان در تواریخ ثبت شـود. با این 

منظـور، مورّخـان و نویسـندگان را بـه دربـار خویـش دعـوت کردنـد. لـذا در 

ایـن دوره شـاهد آثـار تاریخی درخشـانی چـون: تاریخ جهانگشـای جوینی، 

جامـع التواریـخ رشـیدالدین فضل اللـه، تاریـخ وصـاف، حضیـره شـیرازی، 

زبـدة التّواریـخ حافظ آبـرو، ظفرنامة تیمـوری و تاریخ روضه الصفـا میرخواند 

و... هسـتیم.

جلـوه ای  فرهنگـی  عرصـة  در  تاریخ نـگاری  تیموریـان،  آمـدن  کار  روی  بـا 

چشـمگیر یافـت و مورخـان رویدادهـای گوناگـون تاریخـی را به شـکلی نو و 

منسـجم گـزارش می کردنـد. تاریخ نـگاری ایـن دوره را می تـوان در دو طیف 

اساسـی تاریخ نـگاری عمومـی و تاریخ نـگاری سلسـله ای بررسـی کـرد.

ادوار  عمومـی  تاریخ نـگاری  دنبالـة  تیمـوری  دورة  عمومـی  تاریخ نـگاری 

متـون  از  بهره گیـری  یعنـی  بـود؛  آن هـا  معیارهـای  بـر  مشـتمل  و  پیشـین 

تاریخـی و گـزارش رویدادهـای زمـان خـود و انضـام آن بـدان با شـیوة ذیل 

نویسـی. منونـة ایـن نـوع تاریخ نـگاری را در آثـاری چـون روضـة الصفـا فـی 

سـیرة االنبیـا و امللـوک و الخلفـا تألیـف میرخوانـد )838 هــ.ق(، خاصـة 

االخبـار فـی بیـان احـوال االخیـار، حبیب السـیر فـی بیـان االخبـار البـر 

)927 هــ.ق( تألیـف خواندمیـر می تـوان مشـاهده کـرد.

تاریخ نـگاری محلـی تیموریـان بسـی پـر مایـه اسـت. آثـاری چـون روضـات 

زمچـی  محمـد  الدیـن  معیـن  اثـر  هـرات  مدینـه  اوصـاف  فـی  الجنـات 

اسـفزاری، مطلـع السـعدین و مجمـع البحریـن اثـر عبدالـرزاق سـمرقندی، 

منشـأ االنشـاء ابوالقاسـم شـهاب الدیـن خوافـی از ایـن نـوع می باشـند، که 

عـاوه بـر بهره هـای ادبی، اهمیـت تاریخی هم دارند و اسـناد و مـدارک آنها 

می توانـد مـا را بـا نحـوة اداره مملکـت و احـوال اجتاعی سـدة نهـم و اوایل 

سـدة دهـم هجـری آشـنا کنـد و بسـیاری از مطالـب مکتـوم را بـر مـا روشـن 

کنـد. از ایـن رو در ایـن نوشـتار، ضمـن معرفـی میرخوانـد و خواندمیـر و آثار 

آنهـا، بـه نـوع تاریخ نـگاری آن دو نیـز اشـاره خواهیـم کـرد.

2(۱ـ میرخواند

3(الف- زندگی نامه

نـام وی سـید بـن امیـر برهـان الّدیـن خاونـد شـاه بـن شـاه کال الّدیـن 

محمـود بلخـی، معروف بـه »میرخواند« یا »امیرخواند« )م903 هـ.ق( اسـت. 

مؤلّـف، نـام خـود را در کتـاب، محمـد بن خاوندشـاه ذکـر کـرده و می افزاید 

کـه عنـوان »میرخوانـد« را دیگـران بـه وی داده انـد. )میرخوانـد، 1380: 5( 

میرخوانـد باوجـود حسـب و نسـب عالـی داشـن، از تکـّر و افتخـار عـاری 

بـود. )خواندمیـر، 1362: 76( از خردسـالی در حدیـث و دیگـر اصنـاف، 

اسـتفاده کـرده، کـه فهرسـتی از آن هـا را در مقّدمة کتـاب ذکر می کنـد از آن جمله: 

مغـازی محمـد بـن اسـحاق، تاریـخ طـری، معـارف بـن قتیبـه، تاریـخ اعثـم کوفی، 

تجـارب االمـم ابـن مسـکویه، منتظم ابن جوزی، غـرر االخبار ملوک الفـرس ثعالبی، 

تاریـخ  فردوسـی،  تواریـخ سـعودی، شـاهنامة  دینـوری،  ابوحنیفـه  الطـوال  اخبـار 

ابوالفضـل بیهقـی، طبقـاِت نارصی منهـاج رساج، تاریخ جهانگشـای جوینی، تاریخ 

گزیـدة حمداللـه مسـتوفی، جامـع التّواریـخ خواجه رشـیدالّدین فضل اللـه و تاریخ 

حافـظ ابرواسـت. )میرخوانـد، 1380: مقدمـه، 23(.

6(۲ـ سبک و شیوة تاریخ نگاری میرخواند

نـر روضـة الصفـا معروف تریـن نـر آن زمانـه اسـت. مؤلّـف، صنایـع و بدایـع، ماننـد 

ترصیعـات،  امثـال،  احادیـث،  جنـاس؛  و  مراعات الّنظیـر  اسـتعارات،  تشـبیهات، 

تعقیدات و تطوالت و مرادفات را که در آن روزگار عام بود و مردمان می پسندیدند، 

بـه کاربـرده اسـت. اّمـا این شـیوة عبـارت یا سـبک نگارش که مشـتمل بـر تعقیدات 

و تکلّفـات و تطـّوالت و خودمنایـی اسـت، برای تاریخ نویسـی امـروزی چندان خوب 

بـه نظـر منی رسـد. خـود میرخوانـد دربـارة این سـبک می نویسـد:

»کتابـش بـا سـبکی منشـیانه و متکلّفانـه کـه مشـحون از تشـبیهات و ترصیعـات و 

اسـتعارات و تضمیـن آیـات و احادیـث و امثـال و اشـعار می باشـد، بـه رشـتة تحریـر 

درآمـده و ایـن سـبک منشـیانه در آن روزگار معمـول و رایـج بوده اسـت« )میرخواند، 

1380: فهرسـت،217(. البتّـه بایـد در نظـر داشـت گـر چـه سـبک تحریـر روضـه 

الصفـا پیچیـده و مشـکل اسـت، ولـی از تعقیـد و تکلِّف سـبک نـگارش، مانند تاریخ 

جهانگشـای جوینـی و تاریـخ وصـاف و غیـره عـاری اسـت و قابـِل فهـم و درک.

روضـه الصفـا تـا کنـون سـه بـار چاپ شـده: یکـی در سـال 1271 هــ.ق در مببئی 

از  نـارصی  الصفـای  روضـه  بـه شـمولیت  دیگـری  و  2706(؛  )نوشـاهی، 1365: 

1270 تـا 1274 هــ. ق در تهران با چاپ سـنگی )خـان بابا، 1350: 458-455(، 

انتشـار یافـت و بـرای بار سـّوم، به اهتـام کتابخانة خیام در سـال 1338 تا 1339 

هــ.ش )ِ خـان بابا مشـار،1344: 446(.

ادامه دارد...

افغانسـتان ما: کار بازسـازی، اسـتوپه ی توپ دره واقع در  جنوب غرب 

شـهر چاریکار، که در سـال 1395 آغاز شـده بود، تکمیل شـده اسـت. 

از جملـه ی  دارد،  قدامـت  سـال  حـدود 1800  کـه  عبـادت گاه  ایـن 

آثـار بـه جـا مانـده از دوره کوشـانی دانسـته می شـود. اسـتوپه   ی تـوپ 

دره سـه بـار مـورد حفـاری قـرار گرفتـه و اکنـون دور چهـارم حفاری هـا 

به دسـت  آثـار  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  گفتـه ی  بـه  دارد.  جریـان 

شده اسـت.  داده  انتقـال  ملـی  موزیـم  بـه  حفاری هـا  ایـن  از  آمـده 

واژه ی اسـتوپه در زبـان سانسـکریت، به معنی» پُشـته« اسـت. اسـتوپه 

نـوع معـاری تپـه  ماننـد و مخروطـی شـکل بـا قاعـده مـدور و یـا چهار 

ضلعـی مـی باشـد کـه برای پوشـش آثـاری به جـا مانـده از بدن بـودا و 

بخصـوص خاکسـر جسـد او اعار شـده اسـت. کـه بودائیـان آن ها را 

در زیـر چنیـن سـازه هایـی دفـن مـی منودنـد تا بعد بـه منظـور نیایش 

بـه اطـراف آن اسـتوپه طـواف منایند.کار بازسـازی اسـتوپه ی تـوپ دره 

در سـال 1395 توسـط سـازمان میراث فرهنگی افغان آغاز شـده بود.

کار بازسازی استوپه ی توپ درهشیوۀ تاریخ نگاری میرخواند و خواندمیر هراتی –بخش اول
 در پروان تکمیل شد

قسمتجدیدسریالفرندزتولیدمیشود

حوت
امروز در زندگی عاطفی تان روز مهمی اســت. در هر صورت ممکن است عاشق 
شوید، یا روابط با شریک عاطفی تان وارد یک مرحله جدید شود. باید آرام باشید 
و نگران پول نباشید. بستگان از شما کامال حمایت می کنند. برای خودتان کار 

درست نکنید!

 شطرنج                     3321

ل

آمریکایـی  بازیگـران رسیـال  از  یکـی  پـری،  متیـو  مـا:  افغانسـتان 

دیـدار  »تجدیـد  اسـت:  نوشـته  تویـرش  در  )دوسـتان(  فرنـدز 

اسـت.« شـده  ریـزی  برنامـه  مـارچ  مـاه  اوایـل  بـرای  فرنـدز 

قـرار بـود فیلمـرداری ایـن قسـمت در مـاه اوگسـت سـال جـاری 

آغـاز شـود امـا بـه دلیـل همه گیـری ویـروس کرونا بـه تعویـق افتاد.

در قسـمت جدیـد فرنـدز  جنیفـر انیسـتون، کورتنـی کاکـس، لیـزا 

کـودرو، مـت لوبلنک، متیو پری و دیوید شـویمر بـازی خواهند کرد.

دیویـد  توسـط  فصـل   10 بـر  شـامل  تلویزونـی  مجموعـه  ایـن 

سـپتامر   ۲۲ از  و  شـد  سـاخته  کافمـن  مارتـا  و  کریـن 

گردیـد.  پخـش  ان بی سـی  شـبکه  از   ۲۰۰۴ مـٔه   ۶ تـا   ۱۹۹۴

بـه نوشـته ی ان بـی اس نیوز، کافمـن و کرین بین نوامر و دسـامر 

سـال ۱۹۹۳ بـر روی ایـن رسیـال بـا عنـوان کافـٔه بی خوابـی کار 

کردنـد. ایده شـان را بـه برایـت گفتنـد و سـپس بـا هم پیش نویسـی 

هفـت صفحـه ای بـه شـبکٔه ان بی سـی ارائـه کردنـد. بعـد از چندین 

نـام آن  تغییـر  بـه خصـوص  فیلم نامـه و رسیـال،  تغییـرات در  بـار 

بـه دوسـتانی ماننـد مـا، نهایتـاً نـام آن بـه دوسـتان تغییـر یافـت.

آثـاری  جملـه  از  را  دوسـتان  مجموعـه ی  سـینا  کارشناسـان 

توجهـی  قابـل  اثـر  مختلـف  سـطحهای  در  کـه  می داننـد 

اسـت. داشـته  مـد  و  زبـان  بـر  خصوصـاً  عامـه  فرهنـگ  بـر 

اهتزازـ  بخیــهـ  پرتگاهـ  تخلفـ  ثایرـ  جنگندهـ  چلیپاـ  حادثهـ  خزانهـ  
درایت ـ ذرات ـ راســتگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت ـ صحرا ـ 
ضربتـ  طبیبـ  ظریفـ  عوامـ  غصهـ  فلزاتـ  قیامـ  کندوـ  گلزارـ  لوایحـ  

میرابـ  نهفتهـ  وقایهـ  هم نمکـ  یاسمن.
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نتفلیکسحقپخشســریالآرنولد
راخرید شوارتزنگر

و جدیـد شـبکه  نتفلیکـس حـق پخـش رسیـال جاسوسـی 

اسـکای دنـس بـا بـازی آرنولـد شـوارتزنگر را بـه دسـت آورد.

هنـوز  کـه  رسیـال  ایـن  ریپورتـر،  هالیـوود  گـزارش   بـه 

یـک  داسـتان  روایتگـر  نشـده  انتخـاب  آن  بـرای  عنوانـی 

اسـت. باربـارو  مونیـکا  و  شـوارتزنگر  بـازی  بـا  دخـر  و  پـدر 

آرنولد شوارتزنگر ستاره فیلم های اکشن »ترمیناتور« و فرماندار 

سـابق کالیفرنیـا، اولیـن حضور خـود در یک رسیـال را تجربه 

می کنـد و یکـی از تهیه کننـدگان اجرایـی پـروژه نیـز هسـت.

هم زمـان  نتفلیکـس  ویـژه  بـه  آنایـن  منایـش  سـامانه های 

بـا شـیوع ویـروس کرونـا در رسارس جهـان از ابتـدای سـال 

و  شـدند  روبـه رو  کاربـران  چشـم گیر  افزایـش  بـا  میـادی 

داشـت  توجهـی  قابـل  رشـد  رشکت هـا  ایـن  سـهام  ارزش 

سـمت  بـه  بیشـر  را  مخاطبـان  سـیناها  تعطیلـی  چـون 

داد. سـوق  تلویزیونـی  و  سـینایی  آثـار  آنایـن  متاشـای 

کرونـا  واکسـن  سـاخت  اعـام  بـا  و  جـاری  هفتـه  اواسـط 

تـا ۹۰  فایـزر کـه  گفتـه می شـود  آمریکایـی  توسـط رشکـت 

می کنـد  ایجـاد  کرونـا  ویـروس  مقابـل  در  ایمنـی  درصـد 

و  نتفلیکـس  آنایـن  منایـش  سـامانه های  سـهام  ارزش 

نیـز سـقوط کـرد و  آمـازون و زوم  پلتفـرم دیگـر چـون  چنـد 

نتفلیکـس شـاهد سـقوط ۹ درصـدی ارزش سـهام خـود بود.

 علی جعفری



تـا  گرفـت  تصمیـم  ملـی سـوریه  تیـم  رسمربـی 

بهرتیـن بازیکـن آسـیا را از تیمـش اخـراج کنـد.

موفـق  دیشـب  رشایطـی  در  سـوریه  ملـی  تیـم 

شـد بـا یـک گل از سـد ازبکسـتان عبـور کنـد 

کـه پـس از ایـن دیـدار خـر رسـید کـه بهرتیـن 

بازیکـن آسـیا در سـال 2018 از اردوی تیم ملی 

کشـورش اخراج شـده اسـت. ظاهرا نبیل معلول 

رسمربـی تونسـی تیم ملی سـوریه بـه دلیل آنچه 

کـه دخالـت در امـور فنی تیـم ملی نامیده شـده 

اسـت، تصمیـم گرفتـه اسـت تـا عمـر خریبیـن 

مهاجـم باشـگاه الهـال عربسـتان و رمـد سـال 

فوتبـال آسـیا در سـال 2018 را از اردوی تیـم 

ملـی اخـراج کند.  عسـاف خلیفه مدیـر تیم ملی 

سـوریه بـه برنامـه تلویزیونـی "90 دقیقـه" گفـت 

کـه تصمیـم نبیـل معلـول بـرای محـروم کـردن 

عمـر خریبیـن از بـازی سـوریه و ازبکسـتان بـه 

دلیـل تـاش هـای این بازیکـن بـرای دخالت در 

تصمیـات فنـی قبـل از بـازی بـوده اسـت. قبل 

از اینکـه تصمیـم نبیـل معلـول رسـانه ای شـود، 

ایـن رسمربـی تونسـی خریبین را از لیسـت بازی 

بـا ازبکسـتان حـذف کرده بـود تـا او در کنار عمر 

السـومه ایـن دیدار دوسـتانه را از دسـت بدهند.

عسـاف در ادامـه سـخنان خـود گفـت: خریبیـن 

یکـی از سـتارگان بـزرگ مـا خواهـد بـود و ارزش 

وی و آنچـه که در سـالهای گذشـته بـرای فوتبال 

سـوریه فراهـم کـرده قابل چشـم پوشـی نیسـت، 

وی  کـردن  محـروم  بـرای  مربـی  تصمیـم  امـا 

دسـتیار سـابق ژوزه مورینیـو به متجید از مسـوت 

اوزیـل سـتاره سـابق رئـال مادریـد و حـال حـارض 

آرسـنال پرداخـت. ژوزه مورایـس رسمربـی کنونی 

باشـگاه جونبـوک کره که در رئال مادرید دسـتیار 

ژوزه مورینیو بود، دوران حضورش در این باشـگاه 

را اسـتثنایی خوانـد. او بین سـال هـای 2010 تا 

2013 کمـک مورینیـو در رئـال بـود و بـا این تیم 

یـک قهرمانـی اللیـگا، یـک کوپـا دل ری و یـک 

سـوپرکاپ اسـپانیا را tتـح کردنـد. مورایـس کـه 

در کـره یـک مربـی کامـا موفـق اسـت، در مـورد 

دوران حضـورش در رئـال گفـت:» رئـال بـرای من 

باشـگاهی خـاص اسـت و خاطـرات خوبـی از آن 

دارم. شـهر مادریـد هـم یـک شـهر فـوق العـاده 

اسـت و اگـر بخواهـم روزی جایـی غیـر از پرتغـال 

زندگـی کنـمT قطعـا مادریـد را انتخـاب خواهـم 

بـه دلیـل تـاش  امـارات،  تیـم مـا در  از اردوی 

خریبیـن بـرای دخالـت در تصمیـات فنی قبل 

از بـازی بـود. وی در پایـان اظهـار داشـت: عمـر 

دوران  در  را  سـختی  رشایـط  اخیـراً  خریبیـن 

ورزشـی اش در الهال پشـت رس می گذارد و ما 

بایـد بـه او کمـک کنیم، اما در عیـن حال باید به 

تصمیـات رسمربـی تیـم ملـی احـرتام گذاشـته 

شـود و هر بازیکنی بایـد از نظر انضباطی چه در 

داخـل و چـه در خـارج از مسـتطیل سـبز و بـرای 

آنچـه کـه بـه نفع تیـم ملی ما اسـت از دسـتورات 

کند. پیـروی 

قابـل ذکر اسـت کـه تیم ملـی فوتبال سـوریه در 

بـازی دوسـتانه کـه دیروز پنجشـنبه در ورزشـگاه 

تیـم شـارجه امـارات برگـزار شـد، بـا یـک گل از 

سـد تیـم ملی ازبکسـتان گذشـت.

کـرد.« مسـوت اوزیـل کـه او نیـز بیـن سـال هـای 

2010 تـا 2013 بـرای رئـال بـازی مـی کـرد یکـی 

از تحسـین شـده تـری هـا بـرای مورایـس اسـت:» 

مسـوت اوزیـل فوق العـاده بـود. او در رئال مثل یک 

نقـاش ظریـف و زبردسـت کار مـی کـرد. بـه خاطـر 

کیفیـت و توانایـی هایـش، از نظـر من او پیکاسـوی 

داد،  مـی  کـه  هایـی  پـاس  و  فوتبالیسـت هاسـت 

دقیـق و متاشـایی بودنـد.«

دخالت در امورفنی؛ علت اخراج عمر خریبین

مسوت اوزیل برای من پیکاسوی فوتبال است

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره 4087   شنبه   24 عقرب 1399  14 نوامبر 2020 
5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371  
 دبیر بخش مقاالت: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه سوم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: جواد ماندگار، عبداهلل زمانی

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

جمهـوری پیـروز شـده اسـت.

مـورد  ترامـپ  از  حایـت  در  جمهوری خواهـان  مواضـع 

آمریـکا  پیشـین  جمهـور  رئیـس  اوبامـا  بـاراک  انتقـاد 

قـرار گرفـت. اوبامـا در مصاحبـه بـا شـبکه خـری "سـی 

بـی اس نیـوز" از همراهـی آگاهانـه برخـی از مقام هـای 

کـرد.  نگرانـی  اظهـار  ترامـپ  بـا  جمهوری خـواه 

یـک گـروه مخالـف چیـن تلقـی مـی شـود، از جملـه ایـن 

تدابیـر اسـت.

همچنیـن بـه نظـر می رسـد کـه هند بـا دعوت از اسـرتالیا 

بـرای رشکـت در مانـور دریایـی سـاالنه ماالبار- کـه همواره 

بـوده،  چاپـان  و  آمریـکا  هنـد،  دریایـی  نیروهـای  شـامل 

پیامـی بـه چین فرسـتاده اسـت. بـه دلیل حساسـیت های 

چیـن، تـا بـه حـال هنـد از دعوت از اسـرتالیا بـرای رشکت 

در مانورهـای ماالبـار قبلـی، خـودداری کـرده بود.

عـاوه برایـن، هنـد بـرای رفـع کمبودهـای تاکتیکـی خـود 

بـه تاش بـرای ترسیع در خریـد تجهیزاتی ماننـد یونیفورم 

هـای نظامـی مخصـوص زمسـتان، تفنـگ، مهات و سـایر 

سـاز و برگ هـای نظامـی ادامه داده اسـت.

ایـن  نظامیـان  کـه  انـد  داده  گـزارش  چیـن  هـای  رسـانه 

در  مـرزی  نواحـی  در  حضورشـان  تقویـت  بـرای  کشـور 

جریـان رسمـای طاقـت فرسـای هیالیـا، تدابیـر ویـژه ای 

اتخـاذ کـرده انـد. فراهـم آوردن محـل سـکونت مناسـب و 

اسـت. تدابیـر  ایـن  از جملـه  گـرم  غـذای 

اگـر چـه تهیـه مقدمـات نظامـی لزومـا بـه معنـی درگیـری 

قریـب الوقـوع از جانـب هیـچ یک از دو طرف نیسـت، ولی 

مبیـن ایـن اسـت که دو کشـور خـود را برای یـک رویارویی 

طوالنـی کـه از مـاه مـه ادامـه داشـته، آماده کـرده اند.

گرفتـه نشـود. آنهـا گفتنـد که بایـدن باید بـه اطاعات 

رسویس هـای امنیتـی دسرتسـی داشـته باشـد.  حـزب 

ترامـپ  دونالـد  موضـع  از  آمریـکا  جمهوری خـواه 

کاخ  سـخنگوی  می کند.کایلی مک اینانـی،  پشـتیبانی 

سـفید در مصاحبـه بـا شـبکه "فاکـس نیـوز" گفـت کـه 

ترامـپ بـر ایـن بـاور اسـت کـه در انتخابـات ریاسـت 

اطاعاتـی  نزدیک تـر  ارتبـاط  موشـکی،  آزمایش هـای 

و تاییـد آشـکار گـروه چهارگانـه منطقـه ای کـه عمدتـا 

انتخابـات  هاهنگـی  شـورای  و  آمریـکا  ملـی  امنیـت  آژانـس 

"تقلـب  بـر  مبنـی  ترامـپ  ادعـای  مشـرتک  بیانیـه ای  صـدور  بـا 

گسـرتده" در انتخابـات ریاسـت جمهـوری را رد کردنـد و گفتنـد 

اسـت. بـوده  آمریـکا  تاریـخ  انتخابـات  امن تریـن  انتخابـات  ایـن 

 )CISA( آمریـکا  زیرسـاخت های  و  سـایری  امنیـت  آژانـس 

وابسـته بـه آژانـس امنیـت داخلی و شـورای هاهنگـی انتخابات 

)GCC( بـا صـدور یـک بیانیـه مشـرتک تاییـد کردنـد مـدارک و 

گم شـدن  یـا  و  آرا  نشـدن  آرا، شـارش  تغییـر  بـر  دال  اسـنادی 

برگه هـای رای وجـود نـدارد. نهادهای یادشـده دولتـی همچنین 

جمهـوری  ریاسـت  نوامـر  سـوم  انتخابـات  کـه  کرده انـد  تاییـد 

آمریـکا "امن تریـن انتخابـات در طـول تاریـخ" ایـن کشـور بـوده 

اسـت. ایـن بیانیـه مشـرتک نهادهـای دولتـی آمریـکا در واکنـش 

بـه اظهـارات دونالـد ترامـپ بیـان شـده اسـت کـه پیـش از ایـن 

بـه  مربـوط  کـه سـامانه  بـود  کـرده  اعـام  توییـت،  یـک  نـر  بـا 

رای گیـری "دومینیـون" کـه در انتخابـات برخـی ایالت هـا مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه صدهـا هـزار رای او را حذف و یا بـه نام جو 

بایـدن، رقیبـش از حـزب دموکـرات، حسـاب کـرده اسـت.

دو  کـه  اسـت  کـرده  ادعـا  همچنیـن  خـود  توییـت  در  ترامـپ 

میلیـون و ۷۰۰ هـزار رای او پـاک شـده و یـا بـه حسـاب رقیبـش 

بایـدن انتقـال پیـدا کـرده اسـت. بـا گذشـت ۱۰ روز از انتخابات 

جـو  پیـروزی  هنـوز  ترامـپ  دونالـد  آمریـکا  جمهـوری  ریاسـت 

سـناتورهای  از  برخـی  اسـت.  نپذیرفتـه  را  خـود  رقیـب  بایـدن 

جمهوری خـواه در ایـن بیـن خواسـتند کـه جلـو دسرتسـی بایدن 

انتخابـات  بـا  ارتبـاط  در  امنیتـی  مـدارک جلسـات  و  اسـناد  بـه 

مناقشـه مـرزی کنونـی هنـد بـا چیـن، سـبب شـده کـه هنـد در 

طـی پنـج مـاه گذشـته یـک رشـته تدابیـر نظامـی اتخـاذ کنـد. 

آژانس امنیت ملی آمریکا ادعای تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری را رد کرد 

تحرکات نظامی چین و هند؛ 
دو قدرت هسته ای برای رویارویی آماده می شوند؟ 

داشـته  بـازی  سـابقه  رم  و  امپولـی  وو،  کیـه  ایتالیایـی 

ممکـن اسـت بـا هافبـک دامنارکـی اینـرت معاوضـه شـود. 

نـام پـاردس قبـا در مذاکرات بـرای دامئی کـردن قرارداد 

ایـکاردی مطـرح شـده بـود )بـرای کـم کـردن قیمـت( و 

سـپس نـام او در پـرس و جوهـای پـی اس جـی بـه منظور 

معاوضـه بـا اشـکرینیار و حتـی بروزوویـچ مطـرح شـد. بـا 

ایـن حـال بایـد بـه خواسـته کونتـه نیـز توجـه کـرد زیـرا او 

و  سـلتیک  سـابق  مهاجـم  اسـتوکس  آنتونـی 
پرسـپولیس بـه دلیـل آزار و اذیـت نامـزد سـابقش 

زنـدان روبـرو شـود. بـا حکـم  ممکـن اسـت 
رسـیدگی بـه پرونده شـکایت نامـزد سـابق آنتونی 
اسـتوکس کـه قـرار بـود امـروز در دادگاه منطقـه 
همیلتون کانتی اسـکاتلند صـورت بگیرد به دلیل 
یکـرسی  گویـا  افتـاد.  تعویـق  بـه  مـدارک  نقـص 
گزارشـات تلفنـی ویـژه در مـورد ایـن پرونـده یافت 
دارد.  بیشـرت  بررسـی  بـه  نیـاز  کـه  اسـت  شـده 
کامـا  نهایـی  رای  در  توانـد  مـی  کـه  گزارشـی 
تاثیـر گـذار باشـد و حتـی منجـر به زندانی شـدن 

اسـتوکس شـود. 
در نهایـت بـا موافقت اسـتوکس و تیـم وکایش با 
دادسـتانی، قـرار شـده اسـت تـا جلسـه دادگاه به 

تعویـق بیفتد.
سـال گذشـته دادگاهـی در انگلیـس حکـم داده 
بـوده کـه آنتونـی اسـتوکس تـا چهـار سـال حـق 
نـدارد بـا نامـزد سـابقش متاسـی برقـرار کـرده یـا 
بـرای او ایجـاد مزاحمـت کنـد. نقـض ایـن حکـم 
دادگاه توسـط اسـتوکس عاملـی بـوده کـه باعـث 
شـده حکـم جلـب او صادر شـود و بـه همین علت 
بوده که او زمسـتان گذشـته در بـدو ورود به لندن 

شد. بازداشـت 
اسـتوکس  کـه  کـرد  اعـام  دادگاه  در  دادسـتان 

گی یـم باالگـه روزنامه نگار اسـپانیایی در کتاب جدید خود با عنوان کریسـتیانو 

رونالـدو بـه جزئیـات درگیری او در رختکـن رئال مادرید بـا ژوزه مورینیو پرداخته 

اسـت.گی یم باالگـه روزنامه نـگار مشـهور اسـپانیایی در کتـاب جدیـد خـود بـا 

عنـوان کریسـتیانو رونالـدو کـه زندگی نامه ابرسـتاره پرتغالی اسـت بـه ماجرای 

درگیـری او بـا ژوزه مورینیـو در رختکـن رئـال مادریـد در سـال 2013 پرداخته و 

جزئیاتـی مطـرح کـرده که تا کنـون منتر نشـده بود.

ایـن درگیـری به سـال 2013 و بعد از پیروزی رئال مادرید مقابل والنسـیا برمی 

گـردد. در آن بـازی 10 دقیقـه پیـش از پایـان مسـابقه رونالـدو اوت دسـتی را با 

عجلـه پرتـاب کـرده و در نتیجـه مسـوت اوزیـل فرصـت پیـدا منی کند کـه توپ 

را کنـرتل کنـد. مورینیـو در کنـار زمیـن بـه انتقـاد از رونالـدو پرداختـه و بعـد از 

بـازی در رختکـن هـم بـه انتقادهایـش ادامه مـی دهد. امـا کریسـتیانو رونالدو 

کـه طاقـت انتقادهـای مربـی هموطنـش مورینیو را نـدارد به او می گویـد: " بعد 

از همـه کارهایـی کـه برایـت کردم اینطور بـا من برخورد می کنـی؟ چطور جرات 

می کنـی چنیـن چیزی بـه مـن بگویی؟ "

رختکن رئال ناگهان در سـکوت فرو رفته و مورینیو در پاسـخ گفت: " من این را 

بـه خاطـر تیم می گویم. چون تیم به برگشـن تو احتیـاج دارد".

ایـن رونالـدو را بیشـرت عصبانـی می کنـد. گی یـم باالگـه در کتـاب خـود اشـاره 

می کنـد کـه مورینیـو کمی بعد بـه رساغ رونالدو می رود تا صحبت شـان را ادامه 

دهـد ولـی کریسـتیانو بار دیگـر با عصبانیت بـا او برخـورد می کند.

احتـال جدایـی اریکسـن از اینـرت در جنوری و معاوضـه او با پاردس 

وجـود دارد.کریسـتین اریکسـن این روزها، دوران خوبـی را در جوزپه 

مـه آتـزا منـی گذرانـد و ایـن بازکیـن هـر لحظـه بـه درب هـای خروج 

نراتـزوری نزدیـک و نزدیـک تـر مـی شـود و اکنـون خرهایـی مبنـی 

بـر امـکان معاوضـه ایـن بازیکـن بـا لیانـدرو پـاردس هافبـک پاریـس 

شـنیده می شـود. روز گذشته کریستین اریکسـن در مصاحبه ای در 

مـورد تجربـه اش در اینـرت اعام کرد ایـن چیزی نبوده کـه آرزویش را 

داشـته اسـت. سـپس او در مورد امـکان جدایی در جنـوری نیز گفت 

بـه زودی همـه چیـز در ایـن خصوص مشـخص خواهد شـد. 

روزنامـه ایتالیایـی گاتزتـا دال اسـپورت در گزارشـی اعـام کرده اسـت 

کـه احتـال جدایـی سـتاره دامنارکـی اینـرت در جنـوری وجـود دارد 

امـا بایـد دیـد تیمـی خواهـان بـه خدمـت گیـری اریکسـن خواهـد 

بـود یـا نـه و در صـورت پیـدا شـدن مشـرتی برای ایـن بازیکـن، اینرت 

منتظـر نـوع پیشـنهاد تیـم عاقـه منـد بـه اریکسـن و فرمـول انتقـال 

اوسـت. امـا چیـزی کـه مشـخص اسـت، اینرت به هیـچ وجـه راضی به 

انتقـال اریکسـن بـه صـورت قرضی نیسـت و بـه معامله هایـی که بند 

حـق خریـدی در آن نباشـد، پاسـخ منفـی مـی دهـد ولـی احتـال 

دیگـری وجـود دارد و آن معاوضـه اریکسـن بـا بازیکـن دیگـری اسـت 

کـه گفتـه مـی شـود پـی اس جـی تیمـی اسـت کـه راضـی بـه ایـن 

رشایـط انتقال اسـت.

لیانـدرو پـاردس، هافبـک آرژانتینـی متولـد ۱۹۹۴ کـه در تیمهـای 

همچنـان رویـای انگولـو کانتـه را در رس دارد. در روزهـای 

چلسـی  از  فرانسـوی  هافبـک  جدایـی  شـایعات  اخیـر 

شـنیده شـده امـا اینـرت بـرای جـذب او بـه فـروش مهمـی 

مثـل اریکسـن نیـاز دارد. بـا این حـال با نگاه واقـع بینانه، 

تنهـا فرضیـه ممکـن در حال حـارض معاوضه بین اریکسـن 

ایـن لحظـه  تـا  زیـرا هافبـک دامنارکـی  پـاردس اسـت  و 

مشـرتی دسـت بـه نقـد نـدارد.

و  ایمیـل  چندیـن  فرسـتادن  بـا  گذشـته  سـال 
پیامـک بـرای نامـزد سـابقش بـه او توهین هـای 
متعـددی کـرده و از الفاظـی تهدیدآمیـز اسـتفاده 
اسـت  متهـم  همچنیـن  اسـتوکس  اسـت.  کـرده 
کـه بـا پـدر و مـادر نامـزد سـابقش متـاس گرفته و 
دربـاره دخرتشـان الفـاظ نامناسـب و توهین آمیـز 
اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن  در حالـی اسـت کـه 
بـر اسـاس حکـم دادگاه هـر گونـه برقـراری متاس 
اسـتوکس بـا نامزد سـابقش یـا خانـواده او ممنوع 

شـده بـود.
اسـتوکس بـا دسـتبند در دادگاه بخـش همیلتون 
حـارض شـده بـود و بـا رد ادعـای دادسـتان خـود 
را بی گنـاه دانسـته اسـت. در نهایـت ایـن دادگاه 
اسـتوکس را بـا قرار وثیقه موقتـا آزاد کرده و او باید 
در روز 9 ثور در جلسـه بعدی دادگاه حارض شـود.

احتمال معاوضه بزرگ میان اینترمیالن و پاریس

ترسـیم مـی کنـد صحبـت مـی کـرد. ایـن کتاب 

قـرار اسـت روز ۱۷ نوامـر عرضـه شـود و اولیـن 

جلـد از دو کتاب اسـت کـه دوره کاری او را بازگو 

کند. مـی 

ایـن  از  ان  ان  سـی  کـه  بخش هایـی  براسـاس 

کتـاب منتـر کـرده آقـای اوبامـا مـی گویـد کـه 

دونالـد ترامـپ بـا ایجـاد واهمـه در مورد ریاسـت 

جمهـوری یک مرد سیاهپوسـت به قدرت رسـید.

بنابـه گـزارش هـا او در ایـن کتـاب مـی نویسـد: 

بـود کـه فقـط حضـور مـن در کاخ  ایـن  "مثـل 

سـفید باعث یک وحشـت عمیق شـد، این حس 

کـه نظـم طبیعـی مختـل شـده اسـت."

ریاسـت  از  کـه  آمریکایـی  هـا  میلیـون  "بـرای 

جمهـوری یـک مرد سیاهپوسـت ترسـیده بودند، 

اضطـراب  دفـع  بـرای  اکسـیری  قـول  )ترامـپ( 

نـژادی آن هـا را مـی داد."

هرچنـد برنده انتخابات ریاسـت جمهوری آمریکا 

تعییـن منـی  آرای عمومـی  براسـاس  مسـتقیا 

شـود امـا آقـای بایـدن پنـج میلیـون و ۲۰۰ هزار 

رای - حـدود ۳.۴ درصـد - بیـش از آقـای ترامـپ 

براسـاس  او  بـرآورد مـی شـود  آورده اسـت.  رای 

بـرای  آرای الزم  هـم  انتخاباتـی  کالـج  سیسـتم 

را کسـب کـرده  ریاسـت جمهـوری  بـه  رسـیدن 

باشـد. شـار کوچک اما فزاینده ای از جمهوری 

خواهـان در کنگـره بـه آقـای بایـدن تریک گفته 

انـد یـا از درخواسـت هـا بـرای ارائه گـزارش های 

عـادی  ای  رویـه  کـه   - او  بـه  اطاعاتـی  روزانـه 

بـرای برنـدگان انتخابـات اسـت - حایـت کـرده 

انـد. دولـت ترامـپ تاکنون آقـای بایـدن را از این 

گـزارش هـا محـروم کـرده اسـت.

بـرای  عربسـتان  کـه  پیـش  سـال  پنـج  از 

قـدرت  بـه  هـادی  منصـور  عبدربـه  بازگردانـدن 

و  بـا شـبه نظامیان حوثـی  وارد جنـگ  یمـن  در 

متحدانشـان شـد، نیروهـای حوثـی بارهـا تـاش 

کرده انـد با موشـک و پهپـاد به تاسیسـات نفتی، 

اهـداف نظامـی و فرودگاه هـای سـعودی حملـه 

کننـد. پـس از حمـات پیاپـی بـه نفتکش هـا و 

حملـه  گذشـته،  تابسـتان  در  نفتـی  تاسیسـات 

آرامکـو  تاسیسـات  بـه  غیرمنتظـره ای  و  شـدید 

هرچنـد  شـد.  انجـام  عربسـتان  شـال  در 

شـبه نظامیان حوثـی مسـئولیت آن حملـه را هـم 

پذیرفتنـد، عربسـتان می گوید نقـش ایران در آن 

اسـت. انـکار  حملـه غیرقابـل 

بـه  ائتـاف  سـاله  پنـج  درگیـری  جریـان  در 

و  حوثـی  شـبه نظامیان  بـا  عربسـتان  رهـری 

متحدانشـان، نزدیـک ۱۰ هـزار غیرنظامی یمنی 

کشـته شـده اند، که اغلـب آنها قربانیـان حمات 

بوده انـد. سـعودی  ائتـاف 

عـاوه بـر ایـن هـزاران نفـر هـم در اثـر قحطـی و 

شـیوع بیاری هـا جانشـان را از دسـت داده اند.

بـاراک اوبامـا رئیـس جمهور سـابق آمریـکا چهره 

هـای ارشـد حـزب جمهوری خـواه را متهـم کرده 

اسـت که با صف کشـیدن در کنار دونالد ترامپ 

در رد نتیجـه انتخاباتـی کـه بازنده آن اعام شـد، 

مشـغول تضعیف دموکراسـی هستند.

رئیـس جمهوری سـابق آمریـکا در مصاحبه ای با 

شـبکه سـی بـی اس کـه یکشـنبه پخـش خواهد 

شـد گفـت کـه آقـای بایـدن "بـه روشـنی برنـده" 

کـذب"  "ادعاهـای  و  شـده  امسـال  انتخابـات 

آقـای  یـاس  از  ناشـی  انتخاباتـی  تقلـب  دربـاره 

ترامـپ از شکسـت اسـت.

شـارش  بـه  توجـه  بـا  شـنبه  روز  بایـدن  آقـای 

بخـش اعظـم آرا از سـوی سـازمان هـای معتـر 

خـری برنـده انتخابـات معرفـی شـد امـا رئیـس 

جمهـور کنونـی آمریـکا بـا طـرح ادعـای تقلـب 

و شـکایات متعـدد در دادگاه هـا از پذیـرش آن 

اسـت. کـرده  خـودداری 

تیـم آقـای ترامـپ هنـوز شـواهدی در حایـت از 

ایـن ادعاهـا ارائـه نکرده اسـت.

آقـای اوبامـا گفـت: "مـن بیشـرت از ایـن واقعیـت 

نگرانـم کـه سـایر مقـام هـای جمهـوری خـواه، 

کـه بـه وضـوح از واقعیـت خر دارنـد، )بـا دونالد 

گام  یـک  ایـن  کننـد.  مـی  همراهـی  ترامـپ( 

دیگـر در جهـت مروعیـت زدایـی نـه فقـط از 

دولـت آینـده بایـدن بلکـه بـه طـور کلـی نظـام 

در  پـا گذاشـن  کـه  بـود،  دموکراتیـک خواهـد 

اسـت." خطرنـاک  مسـیری 

آقـای اوبامـا پیش از انتشـار کتاب خاطـرات تازه 

اش، "رسزمیـن موعـود"، کـه ورود او بـه مجلـس 

را  اش  جمهـوری  ریاسـت  دوره  اولیـن  و  سـنا 

عربسـتان سـعودی می گویـد حملـه دو قایـق 

بی رسنشـین بـه تاسیسـات نفتـی ایـن کشـور 

در جیـزان خنثـی شـده اسـت.

وزارت انـرژی سـعودی اعـام کـرده اسـت کـه 

چهارشـنبه شـب دو قایـق بی رسنشـین حامـل 

مـواد منفجـره رهگیـری و نابـود شـده اند.

بـر ایـن مبنـا در پـی ایـن حملـه خنثی شـده 

یـک  نزدیکـی  در  محـدودی"  "آتش سـوزی 

کـه  داده  رخ  رسخ  دریـای  در  نفتـی  سـکوی 

مربـوط بـه خطوط شـناور انتقال نفـت در بندر 

جیـزان بـوده اسـت.

عربسـتان شـبه نظامیان حوثـی مـورد حایـت 

ایـران را مسـئول ایـن حملـه دانسـته اسـت.

حملـه  در  گفتـه  عربسـتان  انـرژی  وزارت 

خنثی شـده بـه کسـی آسـیب نرسـیده اسـت.

عربسـتان گفته چنین حمله ای به "تاسیسـات 

را  ایـن کشـور  تنهـا  انـرژی سـعودی  حیاتـی" 

هـدف قـرار نـداده، بلکـه "ثبـات تامیـن انرژی 

جهـان، تجـارت آزاد و کل اقتصـاد جهانـی" را 

بـه خطـر می انـدازد.

باراک اوباما: ادعاهای تقلب در انتخابات 
دموکراسی را تضعیف می کند 

جزئیاتی تازه از دعوای مشهور رونالدو – مورینیوآنتونی استوکس در فرار از زندان!

وزارت انرژی عربستان: حمله دو قایق بی سرنشین 
به تاسیسات نفتی مان خنثی شد
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وزیـر معـارف، ایـن کمـک را در زمینـه دسرتسـی افغانسـتان بـه 

امکانـات و خدمـات تامیـن آب و خدمات صحـی و حفظ الصحه 

در مکاتـب مهـم مـی دانـد.

او گفـت: »دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان بـرای همکاری و 

حامیت ارائه شـده توسـط مردم و دولت جاپان و یونیسـف ارزش 

قائـل اسـت. مـن مشـتاقانه منتظـر همـکاری دوامـدار هسـتم 

تـا اطمینـان حاصـل شـود کـه مکاتـب مـا از تجهیـزات کافـی 

صحـی خدمـات تامیـن آب و خدمـات صحـی و حفـظ الصحـه 

برخوردارهسـتند.«

یوشـیاکی تاکاهاشـی شـارژ دافیر سـفارت جاپان در أفغانستان 

تاریـخ  بـرای آموخـن ریاضـی و  تنهـا مکانـی  گفـت: “مکتـب 

نیسـت بلکـه جایی اسـت کـه بـرای کـودکان می آموزاند تـا قبل 

از پـا گذاشـن بـه جامعـه چطور بـا هم زندگـی کنند. بـه همین 

خاطـر یـاد گرفـن مفهـوم حفـظ الصحـه در مکتـب بسـیار مهم 

بـرای  و مصو   َـن  یـک جامعـه خـوب  تـا  میکنـد  و کمـک  بـوده 

زندگـی کـردن داشـته باشـیم.«

شـیام سـن گوپتـا معـاون مناینـده یونیسـف در افغانسـتان نیـز 

گفـت کـه »در حالـی کـه مـا در چنـگال یـک بیـامری همه گیـر 

جهانـی بـه رس می بریـم -مـی دانیـم کـه شستشـوی دسـت از 

شـیوع ویـروس کرونـا )COVID-19( جلوگیـری مـی کنـد- باید 

بـرای کـودکان افغانسـتان بهـرت عمـل کنیـم. ایـن کمـک مالـی 

سـخاومتندانه جاپـان بـه مـا امـکان می دهد تـا محیط آموزشـی 

مذاکره کننـده ی جمهـوری اسـامی افغانسـتان و گـروه طالبـان 

دارد. ادامـه 

آقـای عبداللـه عـاوه کـرد: »درحالی کـه تلفات هر طرف بیشـرت 

شـده، مـردم در یـک رنـج دوامـدار قـرار دارنـد. بـاور کلـی ایجاد 

نشـده کـه مـا به صلـح نزدیک می شـویم. ایـن را بایـد بدانیم که 

اولیـن بـار اسـت کـه مذاکـره صـورت می گیـرد و گفت وگوها یک 

وقـت ایجـاد می کنـد، تا بـه نتیجه برسـد.«

عبداللـه تأکیـد کـرد کـه بـا پیـروزی جـو بایـدن در انتخابـات 

ریاسـت جمهوری ایـاالت متحـده امریـکا، حامیـت از رونـد صلح 

افغانسـتان همچنـان اولویت واشـنگن خواهد بود و این کشـور 

از ایـن رونـد حامیـت خواهـد کـرد.

رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی گفـت: »انتخابـات ایـاالت 

متحـده امریـکا صـورت گرفتـه و مـن فکـر می کنم کـه حامیت از 

پروسـه صلـح ادامـه پیـدا می کند. شـاید کمی آهسـتگی در کار 

پیـش بیایـد، امـا مـن ایـن را می دانـم کـه آنهـا بـه پروسـه صلـح 

به حیـث یـک اولویـت می بیننـد، امـا صلـح اولویـت اصلـی مردم 

مکاتـب را سـامل، صحـی و مصَون تـر بسـازیم.«

در  کـه  اسـت  نوشـته  خربنامـه اش  بین املللـی  نهـاد  ایـن 

افغانسـتان وضعیـت تأمیـن آب و خدمات صحـی و حفظ الصحه 

در مکاتـب همچنـان یـک چالـش اساسـی اسـت، به طـوری که 

بیـش از یـک سـوم مکاتـب بـدون دسرتسـی به منبـع آب صحی 

بـا مشـکل مواجـه هسـتند. 

در خربنامـه نوشـته شـده کـه نیمـی از مکاتـب فاقـد امکانـات 

صحـی و دو سـوم آن بـدون امکانـات شستشـوی دسـت اسـت. 

بـرای  جداگانـه  تشـناب  مکاتـب  درصـد   40 فقـط  همچنـان 

دخـرتان و پـران دارنـد. 

یونیسـف می گویـد کـه بیشـرت مکاتب هیچگونـه امکاناتـی برای 

مدیریـت بهداشـتی دوران قاعدگی )MHM( نـدارد. این عوامل 

نقـش خـود را در حضـور ضعیـف دانش آمـوزان در مکاتـب دارد، 

وضعیتـی کـه برای دخرتان از همه بیشـرت مشـکل سـاز اسـت.

زیربناهـا،  امنیـت،  جملـه  از  مختلـف  زمینه هـای  در  جاپـان 

زراعت، توسـعه روسـتایی، توسـعه ظرفیت های انسـانی ، معارف، 

صحـت، فرهنـگ و کمـک های برشدوسـتانه بـه تاش های ملت 

سـازی افغانسـتان کمـک کـرده اسـت . 

کمـک مجموعـی جاپـان بـه افغانسـتان از سـال ۲۰۰۱ تاکنون 

هفتـه  ایـن کشـور  اسـت.  دالـر شـده  میلیـارد  در حـدود ۶.۸ 

گذشـته نیـز نزدیـک بـه 9 میلیـون دالـر بـه وزارت صحـت عامـه 

کمـک کـرد تـا چهـار نـوع واکسـین مـورد نیـاز را تهیـه کنـد.

افغانسـتان اسـت و مـردم می خواهند کـه خشـونت و خون ریزی 

ختم شـود.«

آقـای عبداللـه پـس از دیـدار بـا مقام هـای ازبیکسـتانی، بـرای 

رشکـت در نهمیـن دور نشسـت امنیتـی هـرات بـه ایـن والیـت 

سـفر کـرده اسـت. او همچنـان قـرار اسـت بـا اقشـار متخلـف 

هـرات در مـورد رونـد صلـح گفت وگـو کنـد.

ملـل  سـازمان  کـودکان  از  حامیـت  صنـدوق 

متحـد )یونیسـف( می گویـد کـه کشـور جاپان 4 

میلیـون دالـر را بـرای بهبـود صحـت در مکاتـب، بـه افغانسـتان 

می کنـد. کمـک 

یوشـیاکی تاکاهاشـی، شـارژدافیر سـفارت جاپان در افغانستان 

روز پنجشـنبه 22 عقـرب موافقنامـه کمـک بـه مکاتـب کشـور را 

بـا شـیام سـن گوپتا، مناینـده صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل 

)یونیسـف( در افغانسـتان در حضـور رنگینـه حمیدی رسپرسـت 

وزارت معـارف امضـا کـرد. 

همکاری هـای  موسسـه ی  و  یونیسـف  توسـط  پـروژه  ایـن 

بین املللـی جاپـان )JICA( بـا مشـارکت وزارت معـارف و وزارت 

شـد. خواهـد  تطبیـق  دهـات  انکشـاف  و  احیـا 

یونیسـف می گویـد که مسـاعدت دولـت جاپان ۳۸ مکتـب را در 

۴ والیـت -کاپیسـا، پکتیـا ، لغـامن و دایکنـدی- کـه بـا کمرتین 

میـزان فعلـی تامیـن آب و خدمـات صحـی و حفـظ الصحـه در 

و  آب  تامیـن  از خدمـات  تـا  قـادر می کنـد  را  مکاتـب هسـتند 

خدمـات صحـی و حفـظ الصحـه الزم، از جملـه دسرتسـی بـه 

آب صحـی، صحـت بـرای دخرتان و پـران، امکانات بهداشـتی 

و  معلـامن  آمـوزش  و  مـواد  دخـرتان،  بـرای  قاعدگـی  دوران 

کمیته هـای اداری مکاتـب، همـراه بـا تقویـت نظـارت و حامیـت 

از طریـق ریاسـت معـارف در هـر والیـت بـه آن مکاتـب  ارائه می 

شـود. یونیسـف بـا نـرش خربنامـه ای نوشـته: رنگینـه حمیـدی، 

 عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی از عدم 

پیرشفـت در مذاکـرات بین االفغانـی در دوحه ابـراز نگرانی کرده 

و گـروه طالبـان را متهـم می کنـد کـه در ایـن مذاکـرات انعطاف 

پذیـر نبوده اسـت.

شـب  هـرات،  والیـت  بـه  سـفرش  جریـان  در  عبداللـه  آقـای 

)پنج شـنبه، ۲۲ عقرب( در پاسـخ به پرسـش به خربنـگار روزنامه 

اطاعـات روز گفـت کـه طالبـان بایـد بپذیرنـد کـه بـرای ختـم 

جنـگ از طریـق گفت وگـو بـه یـک راه حـل برسـند.

او گفـت: »متأسـفانه در مذاکـرات پیرشفـت صـورت نگرفتـه و 

جامعـه بین املللـی متوجـه ایـن وضعیـت اسـت. طالبان بـه این 

نتیجـه برسـند کـه از طریـق مذاکـره می تواننـد بـه جـای ادامـه 

جنـگ و بـاال بـردن خشـونت، بـه یـک راه حـل برسـند.«

مـردم  توقـع  کـه  افـزود  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس 

از  اسـتفاده  منطقـه  ای،  و  بین املللـی  همـکاران  افغانسـتان، 

تـا  و  اسـت  صلـح  گفت وگوهـای  بـرای  شـده  ایجـاد  فرصـت 

حـاال ایـن گفت وگوهـا متوقـف نشـده و متـاس میـان هیأتهـای 

در مذاکرات صلح پیشرفت صورت نگرفته است 

جاپان 4 میلیون دالر برای پروژه بهبود صحت
 در مکاتب، کمک می کند 

کـه  مي گوينـد  کاپيسـا  حکومتـى  مسـئوالن   

ليلـه  یـک  محصـان  امـوال  مسـلح  دزدان 

اول  حصـه  ولسـوالی  در  را  البیرونـی  دانشـگاه  خصوصـی 

انـد. بـرده  رسقـت  بـه  کوهسـتان 

روزنامـه  بـا  متـاس  در  دانشـگاه  ایـن  دانشـجویان  از  شـامر 

افغانسـتان مـا نیـز تاییـد کردند که امـوال آنان بـه رسقت برده 

شـده اسـت. ایـن دانشـجویان گفتنـد کـه دانشـگاه بـه آنـان 

لیلیـه نـداده اسـت و دانشـجویان مجبـور شـده انـد تـا حویلی 

هـای خصوصـی را کرایـه بگیرنـد. آنـان تاکید می کننـد که در 

ایـن خوابـگاه هـای خصوصی امنیـت ندارند و اگـر امنیت آنان 

تامیـن نگـردد، انهـا مجبـور خواهند شـد کـه دانشـگاه را ترک 

. کنند

آنـان بـه روزنامـه افغانسـتان مـا گفتنـد کـه در ایـن رویـداد که 

9 سـارق مسـلح وارد لیلیـه شـده بودنـد 11 مبایـل و 3 پایـه 

کمپیوتـر دانشـجویان را بـه رسقـت بردنـد.

منابـع مسـئول در کاپیسـا نیـز مـی گوینـد، حوالـی سـاعت 

۸:۰۰ شـب گذشـته 9 تـن از دزدان مسـلح بـه ليلـه محصان 

در پنـاه خیـل ولسـوالی حصـه اول کوهسـتان یـورش بردنـد و 

دار ونـدار شـان را بـه رسقـت بـرده انـد.

اول کوهسـتاِن کاپیسـا،  حمـزه خـان وهـاب ولسـوال حصـه 

 هامهنـگ کننـدۀ تیـم نظارتـی سـازمان ملـل متحـد می گویـد 

کـه شـبکۀ القاعـده رونـد صلـح افغانسـتان را تهدیـد می کنـد.

ایـن مقـام بلندپایـۀ سـازمان ملـل متحـد در گفت وگـوی ویـژه با 

طلوع نیـوز تأکیـد می کنـد کـه طالبـان و شـبکۀ القاعـده هنـوز 

هـم رابطـۀ نزدیکـی بـا هـم دارند.

ادمونـد فیتـون بـرون در ایـن بـاره می افزایـد: »دربـارۀ چالشـی 

کـه القاعـده در برابـر رونـد صلـح بـه وجود مـی آورد، بایـد بگویم 

پیش بینـی ایـن اسـت کـه طالبان از هـر تهدیدی از افغانسـتان 

به شـمول  کنـد،  جلوگیـری  کشـور  ایـن  از  بیـرون  برابـر  در 

تهدیدهـای القاعـده، امـا اگـر القاعـده کنـرتل نشـود در برابـر 

رونـد صلـح تهدیـد خواهـد بـود.«

بربنیـاد آخریـن گـزارش تیـم نظارتـی سـازمان ملـل متحـد، در 

حـدود ۴۰۰ تـا ۶۰۰ تـن از جنگجویـان القاعـده در والیت های 

بدخشـان، غزنـی، هلمند، خوسـت، کرن، کندز، لوگـر، ننگرهار، 

نیمـروز، نورسـتان، پکتیـا و زابـل حضـور دارند.

ایـن گـزراش هم چنیـن نشـان می دهـد کـه القاعـده در شـبۀ 

قـارۀ هنـد هـم زیر چـرت طالبـان در والیت های هلمنـد، کندهار 

و نیمـروز فعالیـت می کنـد و رهـربان دو گـروه بـه هـم نزدیـک 

اسـتند: »رابطـۀ ایمـن الظواهـری و رهـربان دیگـر القاعـده بـا 

شـبکۀ  اعضـای  از  برخـی  به ویـژه  طالبـان،  مشـخص  اعضـای 

حقانـی، نزدیـک اسـت.«

امـا طالبـان ایـن گفته هـا را بـی بنیـاد می داننـد و می گویند که 

مطـرح کـردن ایـن ادعاهـا کار کسـانی اسـت کـه منی خواهنـد 

فرصـت بـه وجـود آمـده برای صلـح نتیجـه بدهد.

پیـش از ایـن نیـز مقام های سـازمان ملـل متحد گفتـه بودند که 

طالبـان و القاعده در افغانسـتان ارتبـاط نزدیک دارند.

آقـای بـرون در سـخنان دیگـرش، می گویـد که حمله هـای اخیر 

بـر مواضـع گـروۀ داعـش در افغانسـتان، ایـن گـروه را تضعیـف 

باتاییـد ایـن خـرب می گویـد کـه دزدان مسـلح بـا اسـتفاده از 

دیوارهـای کـم ارتفـاِع تعمیـر ليلـه محصـان وارد خانـه شـدند 

و امـوال شـان را کـه شـامل )لپتـاب، موبایـل، پـول نقـد و ...( 

بـوده بـه رسقـت بـرده اند.

بـه گفتـه وهـاب، پولیـس بررسـی هـا را در این مورد آغـاز کرده 

است.

محمـد حامـد محصـل پوهنځى اقتصـاد پوهنتـون البیرونی به 

نقـل از خـرب گـزاری پـژواک گفت:»تاریکی شـب بـود ناگهانی 

مـه نفـر کـه پـوز های شـان با دسـت مـال پیچانده شـده بود و 

سـه تـن آنهـا مسـلح بودنـد داخل اتـاق ما شـدند یـک لپتاب؛ 

سـه مبایـل و پـول نقـد را بـا خود بـرده اند.« 

وی مـی گویـد، ایـن بـار اول نیسـت پیـش ازیـن نیـز دزدان 

دسـت بـه رسقـت امـوال شـان زده انـد.

پیـش از ایـن نیـز در مسـیر خوابـگاه و دانشـگاه امـوال شـامر 

از دانشـجویان توسـط چنـد تـن از سـارقان مسـلح بـه رسقـت 

بـرده شـده بود.

قابـل ذکـر اسـت کـه ایـن چهارمیـن رسقـت مسـلحانه و لـت 

وکـوب محصـان در ليله هـای پوهنتـون البیرونـی اسـت کـه 

بـه گفتـه آنهـا بررسـی نشـده و در پیونـد بـه ایـن قضایـا هیـچ 

مسـوول جوابگـو نبـوده اسـت.

کرده اسـت امـا هنوز هـم این گروه در افغانسـتان حـدود دوهزار 

و دوصـد جنگجـو دارد و در تـاش اسـت کـه آن جنگجویـان 

طالـب را کـه بـا رونـد صلـح مخالـف اسـتند نیـز جـذب کنـد: 

و  داشته اسـت  صلـح  رونـد  مخالـف  موقـف  خراسـان  »داعـش 

می کوشـد خـودش را همچـون تنها گروهی که بـه هراس افگنی 

جهانـی متعهـد اسـت نشـان بدهـد. شـاید امیـد اصلی آنـان به 

بازتوانایـی ایـن اسـت که روند صلـح پیرشفت کند و کسـانی که 

بـا ایـن روند مخالف اسـتند، بـه داعش خراسـان بپیوندند و این 

تنهـا گروهـی باشـد کـه می تواننـد بـا آن یکجا شـوند.«

در هفته هـای پسـین، گـروۀ داعـش مسـؤولیت چندیـن رویـداد 

مرگ بـار را به شـمول حملـه بـر دانشـگاۀ کابـل و مرکـز آموزشـی 

کوثـر دانـش در کابـل، پذیرفته اسـت. امـا حکومـت افغانسـتان 

پیـش از ایـن گفته اسـت کـه ایـن گـروه در افغانسـتان شکسـت 

خورده اسـت. 

سرقت مسلحانه در 
خوابگاه خصوصی دانشجویان دانشگاه البیرونی 

سازمان ملل:
 شبکه القاعده روند صلح افغانستان را تهدید می کند 


