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مشاور ارشد ترامپ از انتقال رسمی قدرت به بایدن 
سخن گفت 

 اسرائیل؛ درخواست عذرخواهی سی ان ان و اخراج 
کریستین امانپور

 رابرت اوبراین، مشـاور امنیـت ملی امریکا 
اعـام کـرد کـه در صـورت تاییـد پیروزی 
بایـدن، بـه انتقـال رسـمی و آرام قـدرت 
تیـم  همچنیـن  اوبرایـن  اسـت.  متعهـد 
جـو بایـدن را تیمـی حرفـه ای خوانـد کـه 
پیـش از ایـن نیـز در کاخ سـفید فعالیـت 

داشـته اند....

 در واکنـش بـه مقایسـه تلویحـی ترامـپ با 
نازی های آلمان در شـبکه سـی ان ان، برخی 
عذرخواهـی  خواسـتار  اسـرائیلی  مقامـات 
ایـن شـبکه شـدند. ایـن مقایسـه را مجـری 
و  داد  انجـام  امانپـور  کریسـتین  مشـهور، 

او شـده اند.... عـده ای خواهـان اخـراج 
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جای خالی جنبش های 
دانشجویی 

صلح با طالبان با مکانیسم 
های عدالت انتقالی در 

افغانستان

  توسعه بدون سرمایه 
افغانستان 

 دیـروز روز جهانـی محصـان بـود. افغانسـتان با رشـد 
کمـی کـه در سـال های اخیـر در آمـار دانشـجویان و 
اسـت،  داشـته  و خصوصـی  دولتـی  اکادمیـک  مراکـز 
هنـوز بـا نواقـص فـراوان در ایـن عرصـه مواجـه اسـت. 
از کیفیـت پاییـن تدریـس گرفتـه تـا فقـدان اسـاتید 

متخصـص، عـدم تجهیـزات آموزشـی،  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 یادداشـت: معصومـه ابراهیمی نویسـنده، 

فلم نامه نویـس و کارگردان اسـت. به تازگی 

او  کارگردانـی  بـه  کابـل«  »دخـران  فلـم 

سـاخته شـده اسـت. »دخـران کابـل« بـه 

هـرات  زنـان  فلـم  املللـی  بیـن  جشـنواره 

در  دوشـنبه  روز  کـه  اسـت  یافتـه  راه 

آغـاز شـد و قـرار اسـت 73 فلـم را  کابـل 

به منایـش  بامیـان  و  ننگرهـار  کابـل،  در 

بگـذارد. افغانسـتان مـا بـا خانـم ابراهیمی 

... اسـت  داده  انجـام  گفتگویـی 

 ششـمین جشـنواره بیـن املللـی فلـم زنـان 

همه گیـری  به دلیـل  امسـال  کـه   هـرات 

ویـروس کرونـا چندیـن بـار بـه تاخیـر افتـاد، 

رسانجـام روز دوشـنبه هفتـه ی جـاری آغـاز 

فـردا  تـا  جشـنواره  ایـن  اسـت  قـرار  شـد. 

پنجشـبنه 29 عقـرب ادامـه داشـته باشـد. 

عزیـز دلـدار از مدیـران جشـنواره بـه روزنامه 

افغانسـتان مـا گفـت کـه دیروز سـه شـنبه – 

دومیـن روز جشـنواره ..

 »فلم  برای سازنده اش 
حیثیت  فرزند

 را دارد«

 دومین روز جشنواره بین 
المللی فلم زنان هرات؛ 

پانزده فلم به نمایش 
گذاشته شد
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سرمقاله

 دیـروز روز جهانـی محصـان بود. افغانسـتان با رشـد 

دانشـجویان  آمـار  در  اخیـر  در سـال های  کـه  کمـی 

داشـته  خصوصـی  و  دولتـی  اکادمیـک  مراکـز  و 

اسـت، هنـوز بـا نواقـص فـراوان در ایـن عرصـه مواجه 

تـا فقـدان  پاییـن تدریـس گرفتـه  از کیفیـت  اسـت. 

اسـاتید متخصـص، عـدم تجهیـزات آموزشـی، فقـدان 

کتـاب خانـه هـای مجهـز، عـدم رسپنـاه و لیلیه هـای 

خانواده هـای  فقـر  و  دانشـجویان  بـرای  مناسـب 

دانشـجویان بخشـی از مشـکات و چالـش هایـی اند 

بـه خصـوص  و  افغانسـتان  کـه تحصیـات عالـی در 

عنـوان  بـه  هسـتند.  مواجـه  آن هـا  بـا  دانشـجویان 

از  می رسـد  فـرا  دانشـجو  روز  کـه  سـاله  هـر  مثـال 

مناطـق مختلـف افغانسـتان تصاویـری در شـبکه های 

اجتامعـی منتـر می شـود کـه دانشـجویان را در زیر 

خیمه هـای پاسـتیکی نشـان می دهنـد کـه در زیـر 

بـاران زندگـی می کننـد و درس می خواننـد.   بـرف و 

اسـتخوان  و  رسد  زمسـتان های  در  محصـل  هـزاران 

سـوز کابل و دیگر شـهرهای افغانسـتان بدون وسـایل 

گرمایشـی زندگـی می کننـد و رسدی هـوا را بـه امیـد 

آینـده نامعلـوم بـه جـان می خرنـد. 

عالـی  تحصیـات  عرصـه  و  محصـل  قـر  مشـکات 

تردیـد  بـدون  و  شـود  شـمرده  کـه  نیسـت  چیـزی 

کـه  مشـکل  یـک  امـا  دارد.  وجـود  مشـکل  هـزاران 

کشـور مـا از آن رنـج می بـرد و در میـان دانشـجویان 

بـه چشـم منی خـورد فقـدان تشـکل های دانشـجویی 

و بـه عبارتـی فقـدان جنبش هـای دانشـجویی اسـت. 

و  دارد  هزینـه  بـه  نیـاز  نـه  دانشـجویی  تشـکل های 

نـه کشـور مـا آن قـدر آرام و بـا ثبـات اسـت کـه نیـاز 

بـدون  بـه حرکت هـای دانشـجویی احسـاس نشـود. 

مملـو  و  زده  بحـران  کشـور  یـک  افغانسـتان  شـک 

بـه  دانشـجو  نسـل  اسـت.  گوناگـون  چالش هـای  از 

عنـوان قـری کـه از آگاهـی و بیـداری کافـی و نیز از 

انـرژی جوانـی برخـوردار اسـت بایـد نقـش خـود را در 

چنیـن رشایطـی ایفـا کنـد. اما متاسـفانه همه اقشـار 

جامعـه صـدای خـود را در برابـر کاسـتی ها و کژی هـا 

دانشـگاهی  و  دانشـجو  قـر  بجـز  می کننـد  بلنـد 

افغانسـتان. چنیـن رسدی از نسـلی کـه بایـد رسشـار 

از شـور و هیجـان و امیـد و رسزندگـی باشـد تـا حـد 

زیـادی قابـل درک اسـت. زیـرا محصل امـروز ما بیش 

از آن کـه بـه آرمان هـا و آرزوهـای بلنـد متناسـب بـا 

سـن و صنـف خـود بیندیشـد بـه مشـکات ناشـی از 

فقـر و ناامنـی و نامایمـات روزگار می اندیشـد. امـا 

در هـر صـورت متـام آن چـه گفته شـد منی توانـد مانع 

دانشـجو  آگاه  و  بیـدار  نسـل  فعالیـت  و  تاثیرگـذاری 

باشـد. 

درسـت اسـت کـه خوش بختانه در کشـور ما اسـتبداد 

به آن معنایی که در برخی کشـورهای اسـامی حاکم 

دانشـجو  نسـل  ایـن جهـت  از  و  نـدارد  اسـت وجـود 

دارد.  را  خـود  فـردی  آزادی هـای  و  می کشـد  نفـس 

از  تنهـا  نـه  زیـاد اسـت کـه  آنقـدر  نابسـامانی ها  امـا 

صـورت  و  رس  از  بلکـه  مـا  دانشـگاه های  دیـوار  و  در 

متـام کشـور مـا می بـارد. بـه عنوان مثـال رشـد افراط 

گرایـی و اندیشـه های متحجرانـه قـرون وسـطایی در 

درون صنف هـای دانشـجویی بایـد تلنگـری باشـد که 

هـر کسـی را از خـواب بیـدار کنـد چـه رسـد بـه نسـل 

آن  برابـر  در  بایـد  کـه  دانشـجو  تجددخـواه  و  جـوان 

واکنـش مناسـب نشـان دهـد و بـا تشـکل حلقه هـای 

دانشـجویی و گردهامیی هـای آگاهی بخـش لکه های 

جهـل و جمـود را از دامـن خـود بزدایـد. 

بـر  تروریسـتی  حملـه  در  تلـخ  رخـداد  آخریـن  در 

دانشـگاه کابـل کـه تقریبـا در تاریـخ مراکـز اکادمیک 

بـی سـابقه بوده اسـت ده ها تـن از دانشـجویان جوان 

بـا هـزاران آرزو و امیـد به خاک و خون کشـیده شـدند 

و بـدون هیـچ دلیلی با گلولـه پرپر شـدند. این حادثه 

جهـان را تـکان داد و همـه وجدان هـای بیـدار در باره 

آن سـخن گفتنـد و شـعر رسودنـد، آهنـگ سـاختند، 

نقاشـی کردنـد و گردهامیی های همدلی با دانشـگاه 

کابـل برپـا کردنـد. اکنـون جـا دارد کـه تشـکل های 

دانشـجویی مـا بـا الهام از این همه احسـاس و عاطفه 

نقـش خـود را ایفـا کننـد و در برابـر تروریسـم دینـی و 

فاشیسـم مذهبـی و افـراط گرایـی کور بایسـتند. 

دانشـکده  از  بارهـا  گذشـته  سـال های  طـی  در 

ایـن  رشعیـات شـکایت شـده اسـت و ده هـا اسـتاد 

نفـرت  و  گرایـی  افـراط  ترویـج  بـه  دسـت  دانشـکده 

افکنـی زده انـد و حتـی دسـتگیر هـم شـده انـد. امـا 

امنیتـی  مسـول  نهادهـای  و  دولـت  هـم  متاسـفانه 

هـم  و  انـد  بـوده  تفـاوت  بـی  هنـوز  رابطـه  ایـن  در 

اکنـون  کشـور.  دانشـگاه های  دانشـجویان  خـود 

جوانـان  سـوگ  در  بایـد  افغانسـتان  دانشـگاه های 

هم صنـف خـود غوغـا به پـا می کردنـد و عوامـل ترویج 

بیـرون  دانشـگاه ها  از  را  گرایـی  افـراط  و  خشـونت 

می کردنـد. امـا متاسـفانه دانشـگاه های ما هـم چنان 

رسد و خامـوش تنهـا مرگ عزیزان شـان را متاشـا می 

کننـد و هیـچ حرکتـی از ایـن مراکـز دیـده منی شـود. 

ده هـا مشـکل دیگـر در کشـور مـا وجـود دارد کـه بـا 

دسـتان خـاق و توامنند دانشـجو باید حـل گردد. اما 

دریـغ از یـک حرکـت دانشـجویی در راسـتای بیداری 

و آگاهـی دهـی. 

از صفحه1

 وزارت امـور داخلـۀ کشـور اعامیـۀ طالبان در مورد حملـه زندانیان 

طالبـان در زنـدان پلچرخـی را تبلیغات آن گروه خوانده اسـت.

گـروه طالبـان دیـروز با نر اعامیه ای مدعی شـد که گـروه داعش 

زندانیـان  بـر  حملـه  حکومتـی  اسـتخباراتی  حلقاتـی  کمـک  بـه 

طالبـان را برنامه ریـزی کـرده اسـت.

طالبـان گفتـه اسـت کـه بـرای انجام ایـن حملـه از قبل اسـلحه در 

زنـدان پلچرخـی جابجـا شـده اسـت. امـا طـارق آریـن، سـخنگوی 

وزارت داخلـۀ ایـن اعامیـه ای طالبـان را تبلیغـات آن گـروه و ادعـا 

بی اسـاس خوانـد.

آقـای آریـن گفـت: »هر تهدید علیه مـردم، محابس و یـا مراکز دیگر 

کار طالبـان اسـت. ایـن یک بعـد تبلیغاتـی دارد...پیـش از این نیز 

بـر محابـس حماتـی شـده بـود کـه طالبـان در آن دخیـل بودنـد و 

بـه ایـن اسـاس یـک خرب مسـخره اسـت کـه طالبـان چنیـن ادعا را 

کـرده اند.«

وزارت داخلـۀ تاکیـد کـرده اسـت طالبانی که خود حملـه می کنند، 

چگونـه چنین ادعایـی را دارند؟

طالبـان گفتـه اند کـه هرگاه چنیـن حمله بر زنـدان پلچرخی انجام 

شـود، مسـوولیت آن بر دوش حکومت خواهد بود.

گفتـه می شـود کـه بخـش اعظـم از زندانیـان موجـود در محبـس 

پلچرخـی، افـراد وابسـته بـه طالبـان انـد و بر اسـاس توافـق ایاالت 

متحـده و طالبـان در بیسـت ونهم فـربوری در دوحـه بـه بیـش از 

۵۰۰۰ زندانـی طالـب از آنجـا رهـا شـدند.

ایـن در حالـی اسـت کـه در جریـان سـال روان بـر زنـدان ننگرهـار 

نیـز حملـه شـد کـه بـه گفتـۀ مقامـات منجـر بـه تلفاتـی شـامری از 

زندانیـان و محافظیـن گردیـد.

گروه داعش مسوولیت آن حمله را بر عهده گرفته بود.  

امنيتـي  لـه  وايـي، کـه څـوک  اوسـېدونکي  يـو شـمېر  پکتيـکا  د   

ځواکونـو رسه ناسـته والړه ولـري او يـا هـم لـه پاکسـتان رسه پـه 

رسحـدي موضوعاتـو غـږ پورتـه کړي،نـو د نامعلومـو کړيـو لـه لـوري 

کيـږي. وژل 

د اړونـدې موضـوع پـه اړه د برمل ولسـوالۍ يو شـمېر اوسـېدونکو د 

لـړم پـه ٢٦مه غونـډه جوړه کـړې وه.

يـوه اوسـېدونکي ويل وزيـر  پـه دې غونـډه کـې د دې ولسـوالۍ 

وويـل چـې برمـل رسحدي ولسـوالۍ ده او اوسـېدونکي يـې له ګڼو 

سـتونزو رسه مـخ دي.

هغـه وايـي: ))پـه دې اواخـرو کـې اوس يـو بـل مشـکل پيـدا شـوى 

دى، څـوک چـې د رسحدي موضوعاتو پـه اړه خربې وکړي او يا هم 

لـه حکومتـي ځواکونو رسه ناسـته پاسـته ولري، د نا معلومو کسـانو 

لـه لـوري وژل کيـږي.(( نوموړي پـه دې برخه کې کومـه بېلګه ياده 

نـه کـړه. خـو د دې ولسـوالۍ يـوې قومـي رسچينې پـژواک ته وويل 

چـې څـه موده وړاندې د همدې ولسـوالۍ اوسـېدونکو د پاکسـتان 

لـه لـوري د اغـزن تار د غځولـو مخنيوي هڅـه کړې وه.

دى وايـي چـې څـه مـوده وروسـته بيـا د همـدې ځوانانـو لـه ډلـې 

څخـه دوه تنـه يـې د ناپېژانـدو کسـانو لـه لـوري ووژل شـول.

د همـدې ولسـوالۍ يـو تـن قومي مـر قدرت اللـه پژواک تـه وويل 

چـې پـه دې ولسـوالۍ کې د پاکسـتان له لوري جوړه شـوې دروازه 

يـې ويجـاړه کـړې ده. هغـه وايـي: ))کلـه مـې چـې دروازه ړڼګه کړه 

لـه هغـه وروسـته دوه ځلـې راباندې بريدونـه شـوي دي، اوس درې 

زامـن ځـان رسه د سـاتوونکو په توګـه ګرځوم.((

نومـوړي د يـوې پوښـتنې په ځـواب کې وويل چې دغـه ډول هديف 

وژنـې د ګاونډيـو هېوادونـو د اسـتخبارايت کړيـو لـه لـوري تـررسه 

کيـږي. همدارنګـه د پکتيـکا واليتـي شـورا غـړي افرس خـان پژواک 

تـه وويـل چـې حکومـت  بايـد د رسحدونـو موضـوع لـه ګاونډيو رسه 

پاکـه کـړي. هغـه زياتـوي چـې د همـدې رسحدي سـتونزو لـه امله 

هـره ورځ پـه بېابېلـو نومونـو ګـڼ شـمېر خلـک وژل کيږي.

د اړونـدې موضـوع پـه اړه د پکتيـکا د امنيـې قوماندانـۍ مرسـتيال 

د  ولسـوالۍ  برمـل  د  چـې  وويـل  تـه  پـژواک  امـري  لعـل  ويانـد 

اوسـېدونکو يـاده سـتونزه بـه دوى وڅېـړي. ده وويل چـې حکومتي 

ځواکونـه تـل کوښـښ کـوي ترڅو پـه ټولو سـيمو کې د خلکـو لپاره 

امنيـت تامـن کـړي. د يادونـې ده چې تـر دې وړاندې هـم د برمل 

ولسـوالۍ اوسـېدونکو لـه ورتـه سـتونزو شـکايتونه کـړي وو.

 د پـروان والیـت د سـیاه ګرد ولسـوالۍ امنیه قومانـدان له خپل یوه 

سـاتونکي رسه یـو ځـای د یـوه کمیـن پـه تـرڅ کـې پـه کاپیسـا کې 

وژل شـوی او دوه نـور سـاتونکي یـې ټپیان دي.

د کاپیسـا د امنیـې قوماندانۍ ویاند عبدالشـایق شـورش پژواک ته 

وویـل چـې د سـیاه ګـرد ولسـوالۍ امنیـه قوماندان نورخدار شـامل 

لـه څـو نورو کسـانو رسه تېره شـپه د کاپیسـا د مرکز اړوند شـېرخان 

سـیمه کـې د ترافیکـو د مخکنـي مدیریـت مخـې تـه چـې د ګلدان 

ـ صیـاد پـر عمومـي سـړک موقعیـت لـري، د ناپېژاندو وسـله والو له 

کمیـن رسه مخ شـو.

نومـوړی وايـي چـې نورخـدا او یو سـاتونکی یـې په دغـه کمین کې 

وژل شـوي او دوه نـور سـاتونکي یـې ټپیان دي.

نورخـدا شـامل د کاپیسـا اصـي اوسـېدونکی او د هغـو ۱۰۰ امنیه 

قوماندانانـو لـه ډلـې و چـې څـه مـوده مخکـې د ولسـمر د فرمان 

پـر اسـاس د هېـواد د بېابېلـو ولسـوالیو لپـاره امنیـه قوماندانـان 

شـول. وټاکل 

پر نورخدا د برید مسوولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی.

گفـت کـه احتـامل مـی رود شـامر نیروهـای خارجـی خاف 

توقعـات در کشـور افزایـش یابـد. 

در هفتـه جـاری برخی از رسـانه های امریکایی گزارش هایی 

منتـر کـرده بـود کـه دونالـد ترامـپ تصمیـم گرفتـه اسـت 

کـه تـا اواخـر دوره ریاسـت  جمهـوری خـود، )دو مـاه دیگـر( 

متامـی نیروهـای امریکایـی را از افغانسـتان خـارج کننـد. 

انـان نوشـته اند کـه بـه دلیـل مخالفـت وزیـر دفـاع امریـکا، 

دونالـد ترامـپ وی را از وزارت برکنـار کـرده اسـت.

صورتـی  در  کـه  کـرد  تاکیـد  امـا  دفـاع  وزارت  رسپرسـت 

نیروهـای خارجـی بـه طـور کامـل از کشـور خـارج شـوند، 

نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور به این ظرفیت رسـیده اند 

کـه بـه شـکل مسـتقانه از متامیت ارضـی کشـور نگهداری 

. کنند

ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق  دیگـر،  سـوی  از 

جمهـوری نیـز همیـن روز در یـک نشسـت خـربی در کابـل 

داخلـی  نیروهـای  توسـط  عملیـات  درصـد   98 کـه  گفـت 

می شـود. انجـام 

آقـای صدیقـی افـزود کـه رسمایـه گـذاری کـه در 5 سـاله 

گذشـته بـر نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور شـده ایـن 

دشـمن  حمـات  از  کـه  اسـت  دسـت  آمـده  بـه  ظرفیـت 

کننـد. جلوگیـری 

بـه حمـات اخیـر شورشـیان  سـخنگوی رئیـس جمهـوری 

و  کـرد  اشـاره  کندهـار  و  هلمنـد  والیت هـای  بـه  طالبـان 

گفـت که شکسـت سـنگین گـروه طالبـان در ایـن دو والیت 

منونه ای از ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور اسـت.

طـارق آریـن سـخنگوی وزارت امـور داخله نیـز روز پیش این 

گفتـه بـود کـه در جنـگ هلمنـد و کندهـار، بیـش از 1100 

آمـوزش در افغانسـتان قدیمـی و کهنه اسـت. این شـیوه 

کـه تـا هنـوز بـر محـور اسـتاد می چرخـد از موثریـت الزم 

برخـوردار منی باشـد. ترویـج شـیوه های نویـن تدریـس و 

توسـعه آموزش هـای پژوهش محـور از جملـه برنامه هـای 

اصلـی او بـرای بـاال بـردن کیفیـت اسـت.

و  علـم  پارک هـای  ضمـن  در  کـه  داشـت  اذعـان  وی 

تکنالـوژی را بـا توجـه بـه ظرفیت هـای بومی افغانسـتان 

بـرای تحقیـق و تولیـد علـم ایجـاد می کنـد.

وی عـاوه داشـت کـه دانشـگاه های کشـور در تهدیـد 

بـرای  را  برنامـه ای  وی  دارد،  قـرار  تروریسـم  جـدی 

کاهـش ایـن تهدیـد تامیـن امنیـت نهادهـای اکادمیـک 

کننـده  انتحـاری  سـه  قبـل  دوهفتـه  دارد.  روی دسـت 

وارد دانشـگاه کابـل شـدند، بیـش از ٢0 دانشـجو را بـه 

قتـل رسـاند و ده هـا دانشـجوی دیگـر را زخمی سـاخت. 

اکنـون بعـد از گذشـت دو هفته دو تـن از طراحان حمله 

بـه دانشـگاه کابـل بازداشـت شـده و یک تن دیگر شـان 

توسـط نیروهـای امنیتـی کشـته شـد.

اعضـای جامعـه جهانـی کـه متعهـد بـه ایجـاد نهادهـای 

مسـتقل اند درخواسـت میکنیم تا به حکومت افغانسـتان 

فشـار بیاورنـد تـا ایـن کمیسـیون غیرقانونی و سیاسـی را 

بـه زودتریـن فرصـت لغـو کنـد و زمینـه را بـرای ایجاد یک 

بـا فسـاد در طـی یـک مـاه  کمیسـیون مسـتقل مبـارزه 

ایجـاد کنـد.«

آقـای احمـدی افـزود کـه از شـورای ملی میخواهـد قانون 

را بـه ارسع وقـت در کمیتـه مختلـط مجلسـین بـا مشـوره 

بـا نهادهـای مدنـی بـه بحـث بگیرنـد تـا پروسـه گزینـش 

کمشـران اصـاح شـود و آنـرا جهـت تطبیـق بـه حکومت 

بسـپارند. سـید اکـرام افضلـی، رئیـس اجرایـی دیدبـان 

شـفافیت گفـت: »حکومـت شـش سـال در پروسـه ایجـاد 

در  مدنـی  نهاد هـای  کـرد.  وقت کشـی  کمیسـیون  ایـن 

ایـن جریـان بـه حکومـت اجـازه ندادنـد تـا کمیسـیون را 

بـه شـکل سیاسـی ایجـاد کنـد. امـا بـا اخـراج نهادهـای 

را  کمیسـیون  ایـن  گزینـش، حکومـت  پروسـه  از  مدنـی 

بـه صـورت غیرقانونـی ایجـاد کـرده اسـت.«  او افـزود کـه 

نهادهـای سیاسـی مبـارزه بـا فسـاد کارایـی کمـی دارنـد 

چـون رهـربی سیاسـی میتوانـد آنهـا را در جهـت منافـع 

شـخصی و سیاسـی خـود اسـتفاده کنـد. وی اذعـان کرد 

کـه از جملـه اعضـای  تعییـن شـده در کمیسـیون مبـارزه با 

فسـاد، سـه عضو آن نزدیک به رهربی سیاسـی فعلی اسـت 

و دو عضـو آن تجربـه الزم بـرای مبـارزه بـا فسـاد را ندارنـد. 

لیلـام نـارصی، رییـس موسسـه عدالـت افغانسـتان و یکـی 

گزینـش  پروسـه  در  مدنـی  نهادهـای  منتخـب  اعضـای  از 

گفـت: »اراده حکومـت برای ایجاد یک کمیسـیون مبارزه با 

فسـاد مسـتقل، بی طـرف و غیرسیاسـی در طول این سـال 

هـا متزلـزل بـوده و نتوانسـته اسـت تـا کمیسـیون مبـارزه 

افغانسـتان  مـردم  توقعـات  ایجـاد کنـد کـه  را  بـا فسـادِی 

را بـرآورده سـازد.«  بـه قـول وی جامعـه مدنـی آگاه اسـت 

کـه تعییـن کمیشـران بـدون در نظرداشـت قانـون انجـام 

بـا  پروسـه  آغـاز  از  مدنـی  جامعـه  اعرتاضـات  شده اسـت. 

حکومـت رشیـک شـده بود و جامعـه مدنی هنوز هـم بر این 

پروسـه معـرتض اسـت. عبدالوحیـد فرزه یـی، عضـو ارشـد 

اتحادیه حقوقدانان افغانسـتان و عضـو کمیته حکومتداری 

و مبـارزه بـا فسـاد گـروه کاری مشـرتک نهادهـای مدنـی 

بـا  مبـارزه  »پروسـه گزینـش کمشـران کمیسـیون  گفـت: 

فسـاد از سـوی هـر دو مجلـس رد شـده اسـت و حکومـت 

اساسـی  قانـون  بـا  مخالفـت  در  را  تقنینـی  فرمـان  نبایـد 

تطبیـق کنـد.« 

ملـی  دفـاع  وزارت  نامـزد  خالـد  اسـدالله   

می گویـد کـه کـه 9٦ درصـد از عملیات های 

نظامـی توسـط نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور رهربی و 

اجـرا می شـود و تنهـا در 4 درصد از عملیات هـای نظامی به 

پشـتیبانی هوایـی نیروهـای خارجـی نیـاز اسـت.

آقـای خالـد که سه شـنبه ٢7 عقرب برنامه های خـود را برای 

کسـب رای اعتـامد بـه مجلـس مناینـدگان ارائـه می کـرد، 

گفـت کـه هـم اکنـون ٦0 درصـد از جغرافیـای کشـور تحت 

نظـارت نیروهـای امنیتـی ملـی قـرار دارد و توسـط نیروهای 

ملـی بـا کمره هـای درون/ هواپیامی بدون رسنشـین نظارت 

و کنـرتول می شـود و باقـی 40 درصـد دیگـر خاک کشـور تا 

یـک سـال آینـده تحـت نظـارت و اسـتخبارات نیروهای ملی 

افغانسـتان قرار خواهـد گرفت.

او همچنیـن اضافـه کـرد:»اردوی ملی در یک سـال گذشـته 

۹ ولسـوالی را بـه گونـه کامل از کنـرتول طالبـان آزاد کرده، 

۷۰۰ زندانـی نظامـی و غیرنظامـی را از زندان هـای طالبـان 

آزاد کـرده و بـه طالبـان رضبات سـنگین و مهلـک وارد کرده 

است.«

رسپرسـت وزارت دفـاع گفـت کـه در سـال آینـده قطعـات 

جدیـد بنـام رنجـر در تشـکیات اردوی ملـی ایجاد می شـود 

کـه از تجهیـزات بهرت و مهارت های بیشـرت برخـوردار خواهد 

بود.

او عـاوه کـرد: » سـال آینـده بـه تامیـن امنیـت شـاهراه ها و 

همچنـان خشـکانیدن منابـع ]در آمد[ طالبان توجه بیشـرت 

خواهد شـد.«

احتامل افزایش نیروهای خارجی

آقـای خالـد همچنیـن در قسـمتی دیگـر از سـخنان خـود 

جنگجـوی طالبـان کـه ٦5 تـن آنـان پاکسـتانی هسـتند در 

ایـن دو والیت کشـته شـدند.

نشسـت  در  جمهـوری  رئیـس  سـخنگوی  دیگـر  سـوی  از 

خـربی خـود بـدون اشـاره بـه کاهـش نیروهـای خارجـی در 

کشـور گفـت کـه روابـط بـا ایـاالت متحـده امریـکا و ناتـو بـر 

اسـاس منافـع مشـرتک اسـت؛ تامیـن امنیـت افغانسـتان و 

متحدیـن مـا ایـن اصـل را تشـکیل می دهـد.

آقـای صدیقـی اضافه کـرد که تروریـزم هم اکنون نیز کشـور 

را تهدیـد می کنـد، القاعـده و طالبـان و ده ها گـروه دیگر در 

افغانسـتان حضـور دارنـد. بـرای ایـن تهدیـد که افغانسـتان 

دوبـاره مکانـی بـرای تروریسـتان نشـود؛ رشکای مـا را و یـا 

امنیـت داخلـی را مـا را بـا تهدیـد مواجـه نشـود، متعهـد بـه 

اسـت. مبارزه 

از  برخـی  در  طالبـان  رسبـازان  کـه  درحالیسـت  ایـن 

شـاهراه ها بـا ایجـاد پوسـته ها از موترهـای حمل ونقـل کاال 

و بس هـای مسـافربری مالیـه اخـذ می کننـد و بـه راننده هـا 

رسـید پرداخـت مالیـه می دهنـد. همچنـان ایـن گـروه در 

برخـی نقـاط کشـور از اسـتخراج غیـر قانونـی معادن کشـور 

بخشـی از منابـع مالـی خـود برای جنـگ را تامیـن می کند.

بـا ایـن وصـف نیویـارک تایمز گزارش داده اسـت کـه دونالد 

ترامـپ رئیـس امریـکا دسـتور خـروج نیروهـای امریکایـی از 

افغانسـتان را خواهـد داد. قرار اسـت تا پایان سـال میادی 

حـدود ٢هـزار و 500 رسبـاز امریکایـی بـه دسـتور ترامپ از 

افغانسـتان خـارج گردنـد. در آن صـورت از مجمـوع 4هـزار 

و 500 رسبـاز امریکایـی در افغانسـتان ٢هـزار رسبـاز باقـی 

خواهنـد ماند.

تحصیـات عالـی، بـه مجلـس مناینـدگان تریـح کـرد 

گفـت که بـا به میان آوردن انسـجام میـان رسمایه گذاران 

در  زیربناهـا  سـاخت  بـرای  را  راه  داخلـی،  و  خارجـی 

متامـی والیت هـای افغانسـتان همـوار خواهـد سـاخت. 

آقـای بصیـر افـزود کـه انکشـاِف مـورد نظـر او، انکشـاف 

متـوازن خواهـد بـود. وی ترصیـح کـرد:» در نظـر داریـم 

والیت هـای  متامـی  در  را  بنیـادی  زیرسـاخت های  تـا 

افغانسـتان بسـازیم و زمینـه رسمایه گذاری هـای متـداوم 

داخلـی و خارجـی را بـا یک طـرح جامـع در کلیه والیات 

کشـور فراهـم بسـازیم.«

داکـرت بصیـر کیفیـت پاییـن تحصیلی در کشـور را عامل 

اساسـی متامی مشـکات تعریف کـرده گفت:» مـا نیابد 

مجبـور شـویم کـه بـه دلیـل کیفیـت پاییـن تحصیـات 

عالـی جهـت معالجـه و تـداوی به کشـورهای همسـایه و 

منطقـه برویـم و بخاطـر اخذ ویزای کشـورهای همسـایه، 

شـب ها و روزهـا کنـار سـفارت های آنهـا صـف بکشـیم.«

شـیوه  کـه  کـرد  عـاوه  عالـی  تحصیـات  وزیـر  نامـزد 

اعـرتاض   در  مدنـی  فعـاالن  از  شـامری 

بـه تشـکیل کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد 

و تعییـن اعضـای آن می گوینـد کـه ایـن کمیسـیون بـر 

اسـت. کـرده  ایجـاد  قانـون  خـاف 

نشسـت  یـک  در  عقـرب   ٢7 روز سه شـنبه  نهادهـا  ایـن 

خـربی در کابـل گفتنـد کـه »حکومـت قانـون مبـارزه بـا 

فسـاد را بـه منظـور ایجـاد کمیسـیون سیاسـی و ضعیـف 

مبـارزه بـا فسـاد نقـض کـرده  اسـت.« 

مدنـی  نهادهـای  حکومـت  کـه  می کننـد  انتقـاد  آنـان 

را برخـاف طرزالعملـی کـه بـر اسـاس مـاده نهـم قانـون 

پروسـه  از   شده اسـت،  تهیـه  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه 

را  تـن   15 نامـزد   50 میـان  از  کـرده،  اخـراج  گزینـش 

انتخـاب کـرده و رییس جمهـور برخاف مـاده دهم قانون 

مبـارزه بـا فسـاد اداری، بـدون مشـوره با نهادهـای مدنی  

5 تـن از میـان ایـن 15 نامـزد را  بـه عنـوان کمشـران 

کمیسـیون مبـارزه بـا فسـاد تعییـن کـرده اسـت.

عبداللـه احمـدی، رئیـس موسسـه توسـعه و دموکراسـی 

کاری  گـروه  عمومـی  کننـده  هامهنـگ  و  افغانسـتان 

مشـرتک نهادهـای مدنی گفت: »مـا از مردم افغانسـتان، 

حکومـت،  در  طلـب  اصـاح  اشـخاص  ملـی،  شـورای 

تحصیـات   وزارت  نامـزد  بصیـر  عبـاس 

تحصیلـی  نصـاب  کـه  می گویـد  عالـی 

نیسـت.  کار  بـازار  تقاضـای  بـه  متناسـب  کشـور 

او می افزایـد کـه افغانسـتان تنهـا 90 رشـته تحصیلـی 

دارد درحالیکـه در جهـان امـروز بیـش از 3هـزار رشـته 

تحصیلـی متناسـب بـه بـازار کار وجـود دارد.

وی کـه سه شـنبه ٢7 عقـرب برنامه هـای خـود را بـرای 

کسـب رای اعتـامد بـه مجلـس مناینـدگان ارائـه کـرد 

گفـت: » هنـوز هم مـا داکرتانی را داریم کـه بیکار اند، 

مـا هنـوز هـم انجنیرانـی را داریـم کـه بـه کار گامشـته 

نشـدند و هنـوز هـم حقوق دانانـی را فـارغ داده ایـم که 

از بیـکاری رنـج می برنـد؛ از این جاسـت کـه نیـاز بـرای 

ایجـاد رشـته های متنـوع تحصیلـی به مراتب بیشـرت از 

پیـش می شـود.«

اقـای بصیـر افـزود کـه برنامه هایـش را در چهـار محور؛ 

دسرتسـی بـه تحصیـات عالـی، رسمایه گـذاری بـاالی 

تحصیـات عالـی، کیفیـت تحصیـات عالـی و توسـعه 

يارمـل وويـل، چـې د ښـې همغـږۍ لـه املـه د دښـمن د 

ډېـرو شـومو موخـو مخه نیول شـوې او ګڼ شـمېر غړي یې 

د قانـون منګولـو ته سـپارل شـوي دي.

نومـوړي د امنیـت پـه برخه کـې د راتلونکو پانونـو، د ناټو 

ـ  هوایـي ماتړ، د سـهارنیو نظامي ناسـتو ژر پیـل، د کابلـ 

جـال ابـاد لويـې الرې تـه د ال زیاتـې پاملرنې اوګڼـو نورو 

برخـو کـې د تـر الس النـدې او پیل شـویو چارو پـه اړه هم 

د ناټـو لـه دغه قومانـدان رسه معلومـات رشيک کړل.

وايل زياتـه کـړه :« زمـوږ لومړیتوب سـوله ده او په رښـتینې 

سـوله بـاور لـرو، خـو کـه دښـمن پـه جګـړه ټينـګار کـوي، 

نـو افغـان امنیتـي او دفاعـي ځواکونـه د خپلې خـاورې او 

ولـس سـاتنه پـه مېړانه کـوالی يش. »

د لغـامن وايل دغـه راز د امنیـت، سـولې، غصـب او فسـاد 

مخینـوي او يـو شـمېر نـورو وروسـتیو اقداماتـو یادونه وکړه 

او ويـې ويـل چـې دا لړۍ بـه دوامداره وسـايت.

پـه افغانسـتان کـې د ناټـو او امريکايي ځواکونـو د ځانګړو 

عملياتـو قومانـدان بريـد جـرال اېوانس د لغـامن له وايل 

رحمـت اللـه یارمـل څخه مننـه وکړه چې په خورا ښـه ډول 

یـې د امنیتـي ادارو ترمنـځ همغـږي رامنځته کـړې چې د 

ټولـو والیتونـو پـه کچـه يې سـاری نه لیـدل کیږي.

نومـوړي د افغـان ځواکونـو هـر اړخیـز ماتـړ او حامیـې په 

برخـه کـې بشـپړ ډاډ ورکـړ او ويـې ويـل چـې پـه هـر ډول 

حاالتـو کـې لـه خپلـو افغـان همکارانـو او ځواکونـو رسه د 

ترهګـرۍ پروړانـدې مبـارزه کـې اوږه پـه اوږه مختـه ځـي.

د لغـامن د وايل ويانـد وايـي، پـه دې ناسـته کـې دغـه راز 

د لغـامن د مرکـز او ولسـوالیو د ال ډاډمـن امنیت، راتلونکو 

پانونـو او ګڼـو نـورو برخـو بانـدې د ګډونوالـو له لـوري هر 

اړخیـزې خـربې او نظریات تبادله شـول.

 پـه افغانسـتان کې د ناټـو او امريکايـي ځواکونو د ځانګړو 

عملياتـو قومانـدان د افغـان ځواکونو د هر اړخیـز ماتړ په 

برخـه کـې د ډاډ ورکولـو ترڅنـګ وايـي، چـې پـه هـر ډول 

حاالتـو کـې لـه خپلـو افغـان همکارانـو او ځواکونـو رسه د 

ترهګـرۍ پروړانـدې مبـارزه کـې اوږه پـه اوږه مـخ ته ځي.

د لغـامن د وايل ويانـد اسـدالله دولتـزي د لـړم پـه ٢7مه، 

پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل، چـې پـه افغانسـتان کې 

د ناټـو او امريکايـي ځواکونـو د ځانګـړو عملياتـو قوماندان 

بريـد جـرال اېوانـسBrig. Gen. Evans  چـې د ختیـځ 

زون نظامـي مسـوول ټـوين ډی هـم وررسه ملتيـا کوله، نن 

لغـامن ته د سـفر پـر مهال له وايل او د نظامي کمېسـيون 

لـه غـړو رسه وليدل.

د  کـې  پـه ختيـځ  کـې  ناسـته  پـه دې  کـړه،  زياتـه  هغـه 

بریـد جـرال شـفیق  اردو قومانـدان  ۲۰۱ سـیاب قـول 

اللـه رسـولزي، د لغـامن واليـت امنیـه قوماندان سـمونوال 

منظورسـتانکزي، د لومـړۍ پلې لوا قومانـدان برید جرال 

محمـود  ډګـروال  رئیـس  امنیـت  مـي  د  او  نـربد  زملـي 

صمیمـي هـم شـتون درلـود.

دولـت زى وايـي، چـې د لغـامن وايل رحمت اللـه یارمل د 

ناټـو پـاوي تـه ددې والیت د مرکـز او ولسـوالیو په کچه د 

امنیتـي وضعیـت پـه اړه معلومـات ورکـړل او ددې واليت د 

امنيتـي ارګانونـو ترمنـځ يې د ښـې همغږۍ يادونـه وکړه.

د ناټو د ځانګړوعملياتو قوماندان: له افغان همکارانو سره په ګډه د ترهګرۍ پرضد مبارزه کوو
کارتون

وزارت داخله: اعالمیۀ طالبان دربارۀ 
حمله بر زندان پلچرخی تبلیغات است  

خلک:پکتيکا کې ناپېژانده کسان د 
رسحدي مسايلو غږ پورته کوونکي وژين

د پروان د سیاه ګرد ولسوالۍ امنیه 
قوماندان وژل شوی عباس بصیر: ما هنوز داکتران و انجنیرانی داریم که بیکار اند 

نهادهای مدنی: کمیسیون مبارزه با فساد بر خالف قانون ایجاد شده است 

جای خالی جنبش های 
دانشجویی

محمد هدایت

اسداهلل خالد:
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جــراالن راولپنــدی حتــی در ترشیفــات رســمی نیــز گاه 

جایگاهــی بــرای کارگــزاران اســام آبــاد در نظــر منی گیرنــد. 

در واقــع، دولــت ملکــی پاکســتان نقــش ســخن گــو و توجیــه 

ــال  گــر سیاســت نظامیــان را دارد. نظامیــان پاکســتان، دو ب

دارنــد: یــک بــال اســتخباراتی کــه بــه کمــک آن بــه تربیــت و 

تجهیــز تروریســم مــی پردازنــد و یــک بــال خــوش خــط و خــال 

کــه توســط آن، کار آی اس آی و خــود را پنهــان و بــا پوششــی از 

تظاهــر و ریــاکاری،  می پوشــانند. نظامیــان پاکســتان همــواره 

در ایــن سیاســت خــود موفــق عمــل منــوده و سیاســت مردان 

ــی  ــه خوب ــی را ب ــۀ جهان ــده و جامع ــاالت متح ــتان، ای افغانس

ــع  ــو در واق ــر بوت ــی نظی ــد. ب ــته ان ــل نگهداش دور زده و معط

قربانــی قــرار گرفتنــش در تقابــل بــا اردو و اراده بــرای ســازش 

بــا ایــاالت متحــده در مــورد تــاش بــرای تغییــر رویکــرد 

انتخابــات 2007 شــد.  پیــروزی در  پاکســتان در صــورت 

.)42 )شــفق خواتی،1398، 

گفتــار دوم: تحلیــل اولویت هــا و پیــش نیازهــای عدالــت 

انتقالــی بــه اســتقرارصلح پایــدار در افغانســتان؛

می تــوان  نیــز  را  انتقالــی  عدالــت  رونــد  اولویت هــای   

ــین  ــاره پیش ــه در ش ــای ک ــن چالش ه ــه مهم تری ــق ب مطاب

ــن  ــی از مهم تری ــرد. بخش ــی ک ــت، بررس ــث قرارگرف ــورد بح م

اولویت هــای عدالــت انتقالــی کــه نقــش تعییــن کننــدۀ 

ــل و  ــورد تحلی ــتان دارد م ــدار در افغانس ــتقرارصلح پای در اس

ــم: ــی ده ــرار م ــی ق ارزیاب

1. تآمیــن پیش نیازهــای اساســی عدالــت انتقالــی در 

ــازی؛ ــح س ــق صل تحق

ــد عدالــت انتقالــی، نیازمنــد  اجــرای موفقیــت آمیــز یــک رون

برخــی از پیــش نیازهــای اساســی اســت کــه در صــورت فراهم 

نبــودن آن هــا، موفقیــت برنامــه بــا خطــر مواجــه خواهــد 

ــوان مثــال در صــورت ادامــه و اســتمرار ناامنــی  ــه عن شــد. ب

ــهروندان را  ــرۀ ش ــی روزم ــه زندگ ــردۀ اداری ک ــاد گس ــا فس ی

ــه  ــاس رضورت ب ــد، احس ــرو می کن ــدی رو ب ــکات ج ــا مش ب

تحقــق عدالــت انتقالــی در مــورد گذشــته بــه وجــود نخواهــد 

ــت  ــای دول ــت ه ــن اولوی ــم تری ــی از مه ــن، یک ــد. بنابرای آم

ــن پیــش  ــه ای ــن پیــش نیازهــا باشــد. از جمل ــن ای ــد تأمی بای

نیازهــا، ایجــاد امنیــت رسارسی در افغانســتان اســت، بــه 

طــوری کــه شــهروندان ایــن کشــور در آرامــش بــه رس بــرده و 

نگــران کشــتار، درگیــری و حمــات انتحــاری نباشــند. مبــارزه 

ــای  ــش نهاده ــوص در بخ ــه خص ــرده اداری ب ــاد گس ــا فس ب

ــت  ــه عدال ــرای برنام ــه اج ــتقیاً ب ــه مس ــی ک ــی و قضای عدل

از دیگــر مصادیــق روشــن پیــش  انتقالــی مــی پردازنــد، 

نیازهــای الزم بــرای رونــد عدالــت انتقالــی اســت. تأمیــن 

ــت؛  ــت اس ــز اهمی ــز حائ ــر نی ــت دیگ ــت رسارسی از جه امنی

ــر  ــی ب ــای دولت ــلط نیروه ــل و تس ــت کام ــودن امنی ــم ب فراه

متــام مناطــق، پیــش رشط مشــارکت مؤثــر قربانیــان و شــهود 

ــان،  ــه قربانی ــی ک ــی اســت. در صورت ــت انتقال ــد عدال در رون

تــرس و هــراس جــدی از تهدیــد زورمنــدان نداشــته باشــند، 

می تواننــد نگرانی هــای خــود را اظهــار منــوده و عامــان 

نقــض حقــوق بــرش را بــه محاکمــه بکشــانند. امــا در صورتــی 

ــه  ــند، ب ــته باش ــی نداش ــت روان ــهود امنی ــان و ش ــه قربانی ک

ــا آرامــش نســبی امــروز، زندگی شــان را قربانــی  هیــچ وجــه ب

ــد کــرد. ــه خاطــر گذشــته نخواهن ــت ب اجــرای عدال

2. اصالحــات الزم در بخــش نهــادی و قانونــی مقدمــۀ 

ــی؛ ــازی بوم ــح س صل

رونــد عدالــت انتقالــی، از یــک طــرف نیازمنــد زیرســاخت های 

قانونــی کار آمــد و از طــرف دیگــر مســتلزم نهادهــای عدلــی و 

قضایــی بــا صاحیــت اســت، امــا متأســفانه در افغانســتان در 

بخــش بــر دو اســراتژي اصــي تأکيــد دارد : 

1- کاهش بدهي کشورهاي توسعه نيافته 

ــاي  ــه بازاره ــورها ب ــن کش ــاي اي ــريس کااله ــکان دس 2- ام

ــاين  جه

ايــن دو اســراتژي در مذاکــرات دوحــه نيــز مــورد تأکيــد 

قــرار گرفــت . حــذف اختــاالت در تجــارت بــن امللــل و آزاد 

ســازي هــدف دار تحــارت در ســطح جهــان نيــز مــورد تأکيــد 

ــت . ــدار اس ــعه ي پاي ــداران توس طرف

ــا قيمــت  ــه را ب ــواد اولي ــه ،م ــون کشــورهاي توســعه نيافت اکن

ــن  ــد و اي ــي گذارن ــد م ــورهاي ثرومتن ــار کش ــن در اختي پائ

کشــورها بــا يــک فــرآوري ابتدايــي ايــن مــواد را بــه کشــورهاي 

ــب  ــادي را نصي ــزوده ي زي ــد و ارزش اف ــي گردان ــاز م ــر ب فق

ــک  ــورها ، در ي ــن کش ــال اي ــن ح ــد . در هم ــي کنن ــود م خ

ورود  بــراي  را  فــراواين  محدوديت هــاي   ، آشــکار  تناقــض 

کاالهــاي کشــورهاي در حــال توســعه قــرار داده انــد . بــا 

 )WTO( اينکــه غالب،کشــورهاي در حــال توســعه هســتنداما

ــن  ــفانه اي ــاين متأس ــارت جه ــازمان تج ــو س ــورهاي عض کش

ــراد متخصــص در مذاکــرات ،  ــه علــت نداشــن اف کشــورها ب

ــد .   ــاع کنن ــود دف ــع خ ــد از مناف ــته ان نتوانس

 مسائل مايل توسعه ي پايدار

پيــش تــر بيــان شــد کــه در اثــر فرآينــد توســعه ي حجــم 

بدهي هــاي کشــورهاي توســعه نيافتــه ، افزايــش يافــت و 

ــه  ــورها ادام ــي کش ــددر برخ ــن رون ــز اي ــون ني ــفانه اکن متأس

دارد . بــراي رفــع ايــن مشــکل ســه اســراتژي اصــي در 

ــت : ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــدار م ــعه ي پاي ــب توس مکت

ايــن  1- منابــع اضــايف چــه در داخــل و چــه در خــارج 

درآمد

ــع  ــز در جوام ــاملت آمی ــتی مس ــح و همزیس ــه صل اندیش

می توانــد  خشونت پیشــه  و  منازعه خیــز  جنــگ زده، 

بــه عنــوان نتیجــه و هــدف صلــح پایــدار و مصالحــه 

ــن بــه ســمت  ــی در نظــر گرفتــه شــود. منتهــی رف مل

همزیســتی مســاملت آمیــز از طریــق اســتقرارصلح پایــدار 

ــی از  ــه بخش ــانی ک ــه ای انس ــی در جامع ــه مل و مصالح

و  مــدت  منازعــات طوالنــی  قربانــی جنگ هــا،  مــردم 

فتارهــای خشــونت بــار و ضــد انســانی شــده اند و جــان، 

ــدون  ــد، ب ــت داده ان ــود را از دس ــای خ ــال و دارایی ه م

بــا  و  عقانــی  و  منطقــی  راهکارهــای  نظر گرفــن  در 

عنایــت بــه تطبیــق عدالــت انتقالــی بــرای التیــام دردهــا، 

مرارت هــا و رنج هــای بی پایــان و جــران خســارت های 

وارده بــر آن هــا می توانــد عواقــب بســیار فاجعــه بــار و 

ناگــواری داشــته باشــد و پایــداری همزیســتی مســاملت 

ــه  ــدار در جامع ــح پای ــرح صل ــوان ط ــه عن ــه ب ــز را ک آمی

ــی  ــات سیاس ــی و حی ــت جمع ــوان زیس ــه عن ــانی ب انس

و  می کنــد  تهدیــد  و  شــکننده  اســت،  نظر گرفتــه  در 

ــازند.  ــرزان می س ــت و ل ــدار را سس ــح پای ــای صل بنیاده

ــتقرارصلح  ــایۀ اس ــاملت در س ــتی مس ــن رو، همزیس از ای

پایــدار و چارچــوب یــک مصالحــه ملــی و فراگیــر کــه بــه 

ــگ،  ــر جن ــرف درگی ــای دو ط ــا و دغدغه ه ــا، رنج ه درده

ــه رنج هــا  ــه و رفتارهــای خشــونت بار و مخصوصــاً ب منازع

و التیــام قربانیــان جنــگ و خشــونت بــا مکانیســم عدالــت 

انتقالــی مــورد توجــه جــدی قــرار بگیــرد و می توانــد 

زندگــی  تــداوم  و  بقــا  بــرای  تضمین هــای جدی تــری 

صلــح آمیــز بــا عــوارض کم تــر می توانــد باشــد. بنابرایــن، 

ــه  ــک مصالح ــی ی ــد در پ ــی توان ــی م ــدار زمان ــح پای صل

ــه  ــرد و بنیادهــای آن در جامع ــر شــکل بگی ــی و فراگی مل

ــه در  ــوند ک ــازی ش ــگ س ــردد و فرهن ــم گ ــانی فراه انس

ــز  ــدار عنــر عدالــت نی جــان گفتــان اســتقرارصلح پای

قربانــی نگــردد. مصالحــه ملــی بــه عنــوان بســر و زمینــه 

ســاز یــک پروســۀ صلــح آمیــز و زیســت انســانی مــی توانــد 

همســاز بــا فراینــد عدالــت خواهــی باشــد و عدالــت 

انتقالــی را مبنــا و بنیــادی بــرای طــرح اســتقرارصلح 

ــرار داده  ــدی ق ــه ج ــورد توج ــان م ــروه طالب ــا گ ــدار ب پای

و حقــوق  التیــام دردهــا  بــرای  را  آن  و مکانیســم های 

قربانیــان بیــش از دو دهــه جنــگ و خشــونت در اولویــت 

و فوریــت کاری گفتگوهــای هیــأت مذاکــره کننــدۀ صلــح 

بیــن االفغانــی قــرار بدهــد. بــه ایــن معنــا کــه در چارچوب 

مصالحــه ملــی و فراگیــر خشــونت هــای گذشــته محکــوم 

و ارتــکاب کننــدگان خشــونت و جنایــت تــاوان رفتارشــان 

ــای  ــارت ه ــران خس ــه ج ــبت ب ــد و نس ــت کنن را پرداخ

مــادی و معنــوی و التیــام روان زخــم قربانیــان جنــگ 

ــا  ــن ب ــم چنی ــرد. ه ــورت بگی ــات الزم ص ــت اقدام و جنای

تصویــب قوانیــن جامــع نســبت بــه تکــرار چنیــن حوادثــی 

بینــی  پیــش  آینــده هشــدار و مجــازات متناســب  در 

شــود. عدالــت مــورد نظــر مــی توانــد در چارچــوب اصــول 

حقــوق بــرشی جهــان شــمول، رفتارهــای دموکراتیــک و 

هنجارهــای پذیرفتــه شــده بیــن املللــی باشــد. از این رو، 

مصالحــه ملــی و فراگیــر نــه تنهــا پروســه ای در تقابــل بــا 

عدالــت قــرار دارد بلکــه مــی توانــد بــه عنــوان پروســه ای 

عدالــت خواهــی نیــز عمــل کنــد. بنابرایــن، ایــن ذهنیّــت 

اســتقرارصلح  و  ملــی  مصالحــه  کــه  اســت  نادرســت 

پایــدار در جامعــۀ افغانــی بــه معنــای نفــی عدالــت و 

این جــای کار  تــا  اگرچــه  اســت.  دادخواهــی  قربانــی 

ــع  ــه نف ــان ب ــروه طالب ــا گ ــتقرارصلح ب ــان اس ــد گفت رون

دولــت و مــردم افغانســتان و قربانیــان جنــگ و خشــونت 

نبوده انــد و گــروه طالبــان بــا همــه حمــات مرگبــار 

تروریســتی، انتحــاری، انفجــاری و رفتارهــای ضد انســانی 

علیــه دولــت و مــردم افغانســتان انجــام داده انــد و جــان 

و مــال نیروهــای امنیتــی و دفاعــی و شــهروندان ملکــی 

ایــن رسزمیــن را گرفته انــد و رشایــط و مکانیســم های 

اســتقرارصلح پایــدار را تهدیــد می کنــد و صلــح واقعــی و 

دایمــی را بــا خطــر جــدی مواجــه ســاخته اند. هرچنــد در 

چارچــوب مصالحــه ملــی و فراگیــر و اســتقرارصلح پایــدار 

ــن و  ــت صــد درصــد تأمی منــی انتظــار داشــت کــه عدال

ــی  ــت و دادخواه ــق عدال ــی مطل ــی نف ــود ول ــق ش تطبی

نیــز متصــور نیســت. متأســفانه درکشــور افغانســتان، 

انتظــار ایــن گونــه خلــق شــده اســت کــه مصالحــه ملــی 

و فراگیــر بــه معنــای قربانــی کــردن عدالــت و عــدم توجــه 

ــان جنــگ و خشــونت اســت، امــا در  ــه دردهــای قربانی ب

واقــع همیــن تصــور درســت اســت، زیــرا در متــام پیــان 

نامــه هــای صلــح در افغانســتان درطــول تاریــخ رویــه 

همیــن گونــه بوده انــد کــه حقــوق اقلیت هــا و حقــوق 

ــا  ــده اند، ام ــه ش ــده گرفت ــه نادی ــگ همیش ــان جن قربانی

ایــن بــار انتظــار و تصــور دولــت و مــردم افغانســتان ایــن 

ــان،  ــا گــروه طالب اســت، کــه در گفتــان اســتقرارصلح ب

منافــع  قربانــی  افغانســتان  شــهروندان  دیگــر  بــار 

داخلــی، همســایگان،  بازی هــای خطرنــاک سیاســی 

همــه مــی دانیــم کــه هــر چنــد اقتصــاد افغانســتان هنــوز 

در مرحلــه اولیــه گــذر از اقتصــاد ســنتی بــه اقتصــاد 

ــه  ــود دارد ک ــیل وج ــن پتانس ــا ای ــد، ام ــی باش ــدرن م م

ــت گام  ــعه و پیرشف ــوی توس ــه بس ــیری ک ــد در مس بتوان

بــردارد، جهش هــای اقتصــادی داشــته باشــد و حتــی 

بتوانــد در آینــده تبدیــل بــه قطــب اقتصــاد منطقــه شــود. 

وجــود چنیــن اســتعدادی در اقتصــاد افغانســتان کــه بــا 

ــد  ــید و توامنن ــان رش ــش و جوان ــت ک ــردم زحم ــت م هم

خــاک پــاک افغانســتان مــی توانــد باعــث شــکوفایی 

ــود. ــر ش بیش

بــراي دســتیابی بــه ایــن پیرشفــت بایــد ملــت افغانســتان 

بخصــوص اندیشــمندان اقتصــادی و سیاســی بخوبــی 

ــی  ــه کاف ــود رسمای ــا کمب ــتان ب ــه افغانس ــد ک ــی دانن م

بــرای راه انــدازی کســب و کارهــای بــزرگ و ســاخن زیــر 

بناهــا و فکتوری هــای صنایــع بــاال دســتی مواجــه اســت. 

بدیهــی اســت کــه هرچنــد تــاش شــود بــه ســبب نبــود 

امنیــت کافــی در کشــور عزیزمــان امــکان فراهــم ســاخن 

ایــن مقــدار رسمایــه وجــود نــدارد. 

از کشــور مــا رسمایــه فــرار مــی کنــد. رسمایــه داران 

ــه  ــزرگ رسمای ــا بخــش ب هیــچ گاه ریســک منــی کننــد ت

ــه  ــه ب ــد. همیش ــداری مناین ــتان نگه ــود را  در افغانس خ

ــاط امــن خــارج از کشــور  ــه نق ــه ب ــی رسمای فکــر جابجای

هســتند و ایــن بزرگریــن چالــش اقتصــادی کشــور مــی 

ــد. باش

بــه کشــورهای  مالــی دولــت  بدهی هــای ســنگین 

خارجــه

چنــد بعــدی در گفتگوهای اســتقرارصلح افغانســتان؛

چنانچــه در بخــش چالش هــا بیــان شــد، مفهــوم عدالــت 

انتقالــی در افغانســتان بــی پیشــینه بــوده اســت؛ همیــن 

دلیــل، زمانــی کــه بعــد از ســقوط طالبــان، همراه بــا دیگر 

ــت و  ــد، درک درس ــرح ش ــرشی مط ــوق ب ــای حق ارزش ه

مناســب از آن بــه وجــود نیامــد. پــس یکــی از اولویت هــا، 

بایــد تبییــن مفهــوم عدالــت انتقالــی و ارائــه یــک تعریــف 

ــی  ــت انتقال ــه عدال ــم از برنام ــل فه ــع و قاب ــن، جام روش

باشــد. در ایــن بخــش نهادهــای مدنــی و رســانه ها نقــش 

بســیار تأثیرگــذاری می تواننــد داشــته باشــد. دولــت بایــد 

نهادهــای جامعــه مدنــی را حایــت منــوده و زمینه هــای 

هرچــه بیش تــر فعــال شــدن آن هــا را مســاعد ســازد و 

از این هــا بــرای معرفــی اهــداف و برنامه هــای عدالــت 

انتقالــی از طریــق آگاهی دهــی بــه افــکار عمومــی و 

ــتفاده  ــه اس ــان عام ــه آن در اذه ــیدن ب ــت بخش مرشوعی

کنــد. بایــد در معرفــی برنامــه عدالــت انتقالــی بایــد 

تأکیــد شــود کــه، رصفــاً خون خواهــی و انتقام گیــری 

ــی  ــخصی و گروه ــاب های ش ــه حس ــرای تصفی ــزاری ب اب

نیســت. ایــن برنامــه نبایــد رصفــاً حقوقــی و سیاســی 

و  مــورد زمینه هــای اجتاعــی  بلکــه در  تلقــی شــود، 

ــد توجــه  ــز بای ــروز خشــونت های گســرده نی اقتصــادی ب

صورت گیــرد. بنابرایــن، اولویــت دیگــر ایــن اســت کــه 

عدالــت انتقالــی بــا متــام مؤلفه هــا و اهــداف آن، بــه 

عنــوان راهــکاری بــرای جمــع اصــول متضــاد اجــرای 

عدالــت در مــورد جنایت هــای گذشــته از یــک طــرف 

ــده از  ــی آین ــرای زندگ ــدار ب ــش پای ــح و آرام ــظ صل و حف

طــرف دیگــر، معرفــی شــود. )جــوادی و حیــدری،1393، 

122(. بنابرایــن، تحلیــل و ارزیابــی اولویت هــای اجرایــی 

شــدن عدالــت انتقالــی، در پروســۀ گفتــان اســتقرارصلح 

پایــدار بــا گــروه طالبــان در دوحــه قطــر از دو جهــت 

اهمیــت فــوق العاده دارنــد، اگرچــه امــکان عملیاتــی 

شــدن عدالــت انتقالــی یــک امــر کامــاً پیچیــده و دشــوار 

اســت امــا از دو جهــت بســیار مهــم و حیاتــی اســت. 

ــه  ــی، ب ــت انتقال جهــت یکــم؛ وارد ســاخن مفهــوم عدال

عنــوان اهــرم فشــار و نقــض فاحــش گســرده ای حقــوق 

برشی کــه از ســوی طالبــان در بیــش از دوهــه فقــط و 

ــاری  ــاری، انفج ــار انتح ــات مرگب ــدید ترین حم ــاً ش رصف

ــاری را علیــه نیروهــای امنیتــی و  و رفتارهــای خشــونت ب

ــتان  ــۀ افغانس ــی جامع ــهروندان ملک ــور و ش ــی کش دفاع

انجــام داده اســت، بــه هیــچ عنــوان قابــل بخشــش و 

ــت  ــرای عدال ــوم و اج ــت دوم؛ مفه ــت. جه ــرش نیس پذی

ــا گــروه طالبــان،  انتقالــی در گفتگوهــای تحقــق صلــح ب

ایــن امیــدواری را بــرای همــۀ خانواده هــای قربانیــان بــه 

وجــود می آورد، که همۀ شــهروندان احســاس مســئوولیت 

و تعییــن رسنوشــت مــی کننــد، یعنــی خــون بیــش از دو 

دهــه قربانیــان جنــگ و خشــونت و نقــض فاحــش حقــوق 

از طرفــی  و  رفتــه منی پندارنــد  را هــدر  بــرشی شــان 

دیگــر، موضــع نظــام سیاســی و دولــت مســتقر را تقویــت 

مــی کننــد، زیــرا گــروه طالبــان از موضــع تهاجمــی و 

ــرا  ــد، زی ــر می آین ــی ب ــراتژی دفاع ــه اس ــی ب زیاده خواه

بــا مطــرح شــدن و اجرایــی شــدن عدالــت انتقالــی، گــروه 

طالبــان قطعــاً از موضــع ضعیف تــر و بــه عنــوان یــک 

ــه  ــن ب ــم ت ــد ه ــد و بای ــی می توان ــت کار جنگ ــروه جنای گ

خواســته های دولــت و همــۀ اتبــاع افغانســتان بدهنــد 

و حقــوق قربانیــان و ارزش هــای دموکراتیــک، قانونــی 

ــد. ــد بپذیرن ــاً بای ــوری را الزام ــام جمه ــی و نظ اساس

توجهــي بــراي کاهــش بدهي هــاي ايــن کشــورها در 

ــت . ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس

بــه  نيافتــه  توســعه  بدهــي کشــورهاي  اعظــم  بخــش 

کشــورهاي ثرومتنــد ،نــايش از نــرخ بهــره ي وام هــاي 

دريافتــي اســت کــه بــا بخــش واقعــي اقتصــاد هيــچ 

ــا  ــاد ب ــايل اقتص ــش م ــاط بخ ــذا ارتب ــدارد . ل ــي ن ارتباط

ــذار  ــه گ ــد و رسماي ــرار باش ــتي برق ــي ، بايس ــش واقع بخ

بايــد در خطــرات يــک فعاليــت اقتصــادي رشيــک بــا 

عامــل رشيــک باشــد . 

سخن پایانی:

بــا توجــه بــه آنچــه در مــورد نبــود رسمایــه کافــی درابعــاد 

ــه  ــت ک ــوان گف ــی ت ــد، م ــان ش ــادی بی ــف اقتص مخختل

بــه انتظــار رســیدن رسمایــه نشســن در جامعــه و کشــور 

افغانســتان جهــت دســت یابــی بــه توســعه رویــا و خیــال 

پــردازی بیــش نیســت. حقیقــت جامعــه مــا فعــا همیــن 

جنجال هــای  و  امنی هــا  نــا  شــدن  گســرده  هســت. 

ــز  ــاع نی ــدن اوض ــر ش ــث بدت ــر باع ــی اخی ــاد سیاس اقتص

مــی شــود.

 امــا ســوال اساســی ایــن اســت کــه آیــا اصــا نبایــد بــه 

توســعه فکــر کــرد؟ توســعه در افغانســتان بــه چــه صــورت 

خواهــد بــود؟ آیــا مدلــی بــرای توســعه بــدون رسمایــه در 

افغانســتان وجــود دارد؟ آیــا بــدون رسمایــه مــی تــوان بــه 

توســعه دســت یافــت؟

ایــن ســوالهایی اســت کــه در نوشــتار قســمت دوم مقالــه 

مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

به امید دست یابی به افغانستان توسعه یافته. 

ــود.  ــاهده می ش ــدی مش ــای ج ــش کمبودی ه ــر دو بخ ه

بنابرایــن، یکــی از اولویت هــای برنامــه عدالــت انتقالــی 

ــات در  ــا اصاح ــش و ایج ــن دو بخ ــای ای ــع کمبودی ه رف

بخــش نهادهــای مجــری عدالــت انتقالــی و قوانیــن مرتبــط 

بــا عدالــت انتقالــی اســت. در ایــن میــان تــاش بــرای لغــو 

ــدن  ــی ش ــیر اجرای ــزرگ در مس ــی ب ــه مانع ــو ک ــون عف قان

عدالــت انتقالــی اســت، از فوریــت بیش تــر برخــوردار اســت. 

اصاحــات در قانــون جــزای افغانســتان و یــا تدویــن قانــون 

خــاص جزایــی و قانــون طــرز رســیدگی بــه جرایــم جنگــی و 

ــا ایــن دو مفهــوم را تعریــف منــوده و  ــم ضــد بــرشی ت جرائ

مجازات هــای آن را مشــخص کنــد و نیــز طرزالعمــل اجــرای 

ــوق  ــان حق ــه ناقض ــورد محاکم ــی در م ــن امللل ــررات بی مق

بــرش را تبییــن منایــد. آمــوزش قضــات و دادســتان های 

ــته  ــتگی نداش ــابق وابس ــای س ــا و تنظیم ه ــه گروه ه ــه ب ک

باشــند، بــر اســاس مقــررات و معیارهــای بیــن املللــی 

بــرای بــه عهــده گرفــن رهــری و اجــرای عدالــت انتقالــی 

بــه عنــوان بخشــی از اصاحــات نهــادی رضوری اســت. 

ایــن گــروه آمــوزش دیــده و حرفــه ای بایــد واقعــاً در رابطــه 

ــرش  ــوق ب ــان حق ــت کاران و ناقض ــه جنای ــرز محاکم ــا ط ب

ــت  ــم عدال ــد مه ــرای رون ــوه اج ــر نح ــد و ب ــص باش متخص

ــه اساســی ایــن اســت کــه  انتقالــی مدیریــت کنــد. نکت

ــت  ــزان موفقی ــش می ــه و افزای ــفافیت پروس ــظ ش ــرای حف ب

آن، در جریــان ایــن اصاحــات کســانی کــه خــود بــه نحــوی 

متهــم بــه نقــض حقــوق بــرش در گذشــته هســتند یــا افــراد 

منســوب بــه آن هــا نبایــد نقــش داشــته باشــند. رئیــس 

ــا اســتفاده از صاحیت هــای قانونــی  جمهــور افغانســتان ب

خــود، الزم اســت کســانی را کــه در جنگ هــای داخلــی 

نقــش کلیــدی داشــته انــد و مــردم آنــان را بــه عنــوان 

ناقــض حقــوق بــرش می شناســند، از قــدرت خلــع منایــد یــا 

حداقــل در فعالیت هــای مرتبــط بــا اجرایــی شــدن عدالــت 

انتقالــی مانــع شــان شــود.

معنــادار  مشــارکت  و  قربانیــان  نقــش  تقویــت   .3

نهادهــای مدنــی در پروســۀ اســتقرارصلح پایــدار در 

افغانســتان؛

انتقالــی  عدالــت  برنامــۀ  افغانســتان،  در  متأســفانه   

کامــاً سیاســی معرفــی شــده و یکــی از علــل شکســت 

و ناکامــی ایــن برنامــه همیــن مســئله بــوده اســت. بــه 

همیــن دلیــل، از جملــه اولویت هــای ایــن برنامــه ایــن 

ــه نقــش قربانیــان و عمــوم مــردم در  اســت کــه در ادامــه ب

پیش بــرد آن توجــه شایســته مبــذول شــود. حاکــان و 

ــح  ــی و مصال ــت طبقات ــل موقعی ــه دلی ــی ب ــگان سیاس نخب

ــان  ــج قربانی ــق درد و رن ــد از عم ــود، منی توانن ــی خ گروه

ــان،  ــگاه آن جنگ هــا و خشــونت ها، آگاه باشــند و معمــوال ن

البتــه،  بــه مصلحــت اســت.  محافظه کارانــه و معطــوف 

ــت  ــا مصلح ــان ی ــت قربانی ــه مصلح ــز ن ــت نی ــن مصلح ای

عمومــی، بلکــه در اکــر مــوارد مصالــح گروهــی در جهــت 

اســت.  عدالــت  اجــرای  و  مجــازات  از  متهــان  نجــات 

ــتگان  ــان و بس ــه قربانی ــت، ب ــد عدال ــر در رون ــن، اگ بنابرای

آنــان کــه از نزدیــگ درد و رنــج نقــض گســرده حقــوق بــرش 

را چشــیده اند، نقــض مؤثــر در پیش بــرد برنامــه عدالــت 

ــه  ــن برنام ــت ای ــته باشــند، احتــال موفقی ــی داش انتقال

ــی  ــای مدن ــان، نهاده ــن می ــت. در ای ــد یاف ــش خواه افزای

ــان در بیــان درد  ــه عنــوان واســطه قربانیــان و مناینــده آن ب

داشــته  تأثیر گــذاری  نقــش  رنج های شــان می تواننــد،  و 

ــند. باش

4. معرفــی عدالــت انتقالــی بــه مثابــۀ برنامــه پیچیــده 

کشــورها ، بايــد بــه تحــرک وا داشــته شــوند . تأکيــد اصــي 

بــر آن اســت کــه ايــن منابــع ،بــه رسمايــه گــذاري شــوند و 

ــه طــور جــدي  ــد بخــش مــايل اقتصــاد ب ــن منظــور باي بدي

ــود . ــال ش فع

ــذاري در  ــه گ ــراي رسماي ــي ب ــع خارج ــتفاده از مناب 2- اس

کشــورهاي در حــال توســعه حائــز اهميــت فــراواين اســت . 

ايــن رسمايه هــا ، بــه همــراه خــود تکنولــوژي را نيــز منتقــل 

مــي کننــد و عــاوه بــر آن کشــورهاي توســعه نيافتــه داراي 

ــا  ــا ب ــن رسمايه ه ــذب اي ــراي ج ــي ب ــه زين باالي ــدرت چان ق

هزينــه ي مناســب هســتند .

3- گســرش سيســتم نهــادي توســعه در ايــن کشــورها نيــز 

بســيار مهــم اســت . هــان گونــه کــه در اهــداف هــزاره ي 

ــم  ــت ده ــد )هف ــت 0.7 درص ــده اس ــح ش ــعه ، تري توس

ــه کشــورهاي  ــد ب ــه باي درصــد ( از  کشــورهاي توســعه يافت

فقــر پرداخــت شــو و همچنــن GNPبرنامه هــاي قابــل 

ــن  ــورهای بی ــه ای و کش ــه ای، فرامنطق ــورهای منطق کش

این بــار جامعــۀ جهانــی  و  املللــی و جهانــی نگــردد 

و ســازمان های بیــن  املللــی بایــد بــه صــورت جــدی 

پاســدارصلح پایــدار و دایمــی و تطبیــق عدالــت انتقالــی 

ــح  ــرت صل ــد مذاک ــرد و رون ــش بگی ــتورکار خوی را در دس

بــا گــروه طالبــان را مــورد توجــه قــرار بدهنــد، زیــرا 

اعتبارقوانیــن و مقــررات بیــن املللــی، تعهــدات بیــن 

املللــی و تضمینــات خویــش را در قبــال دولــت و مــردم 

ــل  ــورد تعام ــن رو م ــد. از ای ــی مناین ــتان عملیات افغانس

ــه ای 1990  ــی ده ــای داخل ــه در جنگ ه ــانی ک ــا کس ب

نقــش داشــته اند یــک چنیــن برداشــتی وجــود دارد کــه 

مــی توانــد عواقــب ســوء بــرای ثبــات سیاســی و امنیتــی 

کشــور داشــته باشــد و اســتقرارصلح بــا گــروه طالبــان را 

ــح  ــا آمــدن صل ــرا ب ــرار بدهــد، زی ــد جــدی ق ــورد تهدی م

در افغانســتان کشــورهای کــه منافــع مســتقیم شــان در 

ناامنــی افغانســتان اســت، قطعــاً از فراینــد تحقــق صلــح 

بــا گــروه طالبــان در افغانســتان حایــت منی کنــد و 

چــه بســا متــام تــاش خویــش را در مداخــات و تشــدید 

ــش را  ــات خوی ــرد و امکان ــه کار گی ــونت ب ــگ و خش جن

ــه  ــن فرضی ــه ای ــا این ک ــد، ک ــرار بده ــتفاده ق ــورد اس م

ــت. ــی اس ــت و عملیات درس
بازیگران قدرت هــای  مداخله گرایانــه ای  گفتاریکم:نقــش 

منطقــه ای، در صلــح ســازی افغانســتان؛

طــرح صلــح پایــدار در افغانســتان تنهــا طالبــان و گــروه 

نســبی،  و  مقطعــی  نیســت. صلــح  آن  متفــرق  هــای 

ممکــن اســت بــا طالبــان فراهــم شــود؛ امــا صلــح پایــدار 

ــد  ــن مانن ــراس افگ ــای ه ــایرگروه ه ــکل س ــل مش ــه ح ب

ــکاری  ــد هم ــه نیازمن ــت ک ــته اس ــز وابس ــش و... نی داع

ــا  ــح تنه ــه صل ــم ک ــی دانی ــه م ــت. هم ــایگان اس همس

ــان و  ــت. طالب ــتان نیس ــت افغانس ــا حکوم ــردم ی ــاز م نی

حامیــان منطقــه ای ایــن گــروه نیــز بــه صلــح نیازمندنــد و 

از تــداوم جنــگ دســتاوردی نخواهنــد داشــت؛ چنــان که 

در طــول دو دهــۀ گذشــته دســتاوردی نداشــته اند. اگــر 

ــی و  ــت مال ــارات هنگف ــل خس ــتان متحم ــردم افغانس م

جانــی شــده اند و حکومــت از تــداوم جنــگ متــرر شــده 

ــت افغانســتان کشــته های  ــان مســلح دول اســت، مخالف

بــی شــاری داده و حامیــان آنــان نیــز خســارات ســنگین 

بنابرایــن،  شــده اند؛  متحمــل  را  ناپذیــری  جــران  و 

ــک  ــاز ی ــح نی ــد صل ــتند و نبای ــح هس ــد صل ــه نیازمن هم

ــک  ــاز ی ــح نی ــه صل ــور ک ــن تص ــود. ای ــی ش ــه تلق جانب

ــردم  ــط م ــا فق ــه گوی ــن ک ــر ای ــد ب ــت و تأکی ــه اس جانب

ــان و  ــد و طالب ــح دارن ــه صل ــاز ب ــتان نی ــت افغانس و دول

حامیــان منطقــه ای آنــان چنیــن نیــازی ندارنــد، ممکــن 

ــاس و  ــر حس ــن ام ــدی در ای ــای ج ــۀ لغزش ه ــت مای اس

خطیــر شــود و پیامدهــای جــران ناپذیــری بــرای مــردم 

افغانســتان بــه بــار آورد و رسنوشــت افغانســتان را بــا 

آینــده مبهــم مواجــه ســازد. امــا آنچــه بــه تــداوم بحــران 

ــه ای و  ــد، آن اســت کــه قدرت هــای منطق کمــک می کن

کشــورهای همســایۀ افغانســتان هنــوز بــه ایــن ظرفیــت 

دســت نیافته انــد کــه در مــورد افغانســتان بــه یــک 

ــح  ــه صل ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــند. منطق ــاع برس اج

ــه  ــایگان و منطق ــع همس ــه نف ــتان، ب ــات در افغانس و ثب

خواهــد بــود و بــا ایجــاد صلــح دایمــی و ثبــات سیاســی 

در افغانســتان، عــاوه برکاهــش چالش هــای امنیتــی 

ــرش  ــادی و گس ــعۀ اقتص ــای توس ــه، ظرفیت ه در منطق

تعامــات تجــاری نیــز پیامــد مثبــت دیگــر ایــن صلــح و 

ثبــات سیاســی خواهــد بــود. امــا همســایگان افغانســتان 

و  درک  ایــن  بــه  گویــا  هنــوز  منطقــه،  کشــورهای  و 

ــا  ــه همــکاری ب ــن مســیر ب ــا در ای ظرفیــت نرســیده اند ت

هــم بپردازنــد و بــه افغانســتان نیــز در ایــن مســیر یــاری 

رســانند. در ایــن میــان، نقــش و رویکرد پاکســتان نســبت 

ــف  ــت مضاع ــتان، از اهمی ــاری در افغانس ــۀ ج ــه منازع ب

برخــوردار اســت و درواقــع، منازعــۀ افغانســتان، منازعــۀ 

رصفــاً افغانــی نیســت؛ بلکــه در عمــق خــود، منازعــۀ 

ــر ایــن اســاس، هرنــوع  افغانســتان و پاکســتان اســت. ب

طــرح صلحــی نیــز نخســت بایــد مشــتمل بــر راهــکاری 

بــرای حــل مســائل موجــود میــان پاکســتان و افغانســتان 

ــت  ــد دول ــد. هرچن ــتان باش ــد و پاکس ــۀ هن ــز منازع و نی

ملکــی پاکســتان، ماننــد چهــل ســال گذشــته، در ظاهــر 

بــر همراهــی و کمــک بــه افغانســتان و رشکای بیــن 

ــا  ــد منــوده اســت؛ ام ــح تأکی ــی اش در عرصــۀ صل امللل

ایــن تظاهــر بــا دو چالــش مواجــه اســت: نخســت، هیــچ 

تغییــری در نیــات و اهــداف پاکســتان در افغانســتان 

ــد  ــک مانن ــع دیپلاتی ــت و مواض ــده اس ــان نیام ــه می ب

همیشــه فریبــی بیــش نیســت. عــاوه بــر ایــن، جایــگاه 

دولــت ملکــی پاکســتان در معــادالت سیاســی و امنیتــی 

پاکســتان جایــگاه اســتواری نیســت و از ســوی نظامیــان 

ــر قابــل اعتنایــی بــه شــار منــی رود.  آی اس آی، عن

پــرده جهــت  پــس  در  تنهــا  نــه  پاکســتان  نظامیــان 

ــه  ــد؛ بلک ــتان ان ــی پاکس ــت ملک ــرد حکوم ــدۀ رویک دهن

ايــن  ســنگن  بدهي هــاي  بحــث  ديگــر  مســاله 

ــا  ــن وامه ــه اي ــي ک ــت هنگام ــي اس ــت . بديه کشورهاس

در فعاليت هــاي توليــدي اقتصــادي رسمايــه گــذاري 

نشــود دول ايــن کشــورها بــراي بازپرداخــت ايــن وام هــا 

و بهره هــاي آن ناگزيرنــد از بودجــه ي ناچيــز دولــت 

ســهمي را بــراي ايــن کار اختصــاص دهنــد . بــه عبــارت 

ديگــر ايــن دولت هــا بايــد از رسانــه ي تغذيــه و بهداشــت 

ــا  ــد ت ــود بکاهن ــهروندان خ ــاي رضوري ش ــاير نيازه و س

بازپرداخــت  را  پيشــن  دوره هــاي  مثــر  يب  وام هــاي 

ــد. مناين

در مکتــب توســعه ي پايــدار در اجــراي اســراتژي فــوق 

ــت اول  ــن در اولوی ــق ممک ــر طری ــه ه ــی ب ــویه بده تس

اســتقال اقتصــادی و سیاســی قــرار دارد. در ایــن راســتا 

ايجــاد يــک نظــام حکومتــي موثــر، کارامــد و شــفاف در 

جهــت مديريــت بهــره بــرداري از منابــع عمومــي نيــز در 

تحقــق ســاختار حکومتــي مطلــوب مکتــب توســعه پايــدار 

ــه نظــر مــي رســد.   ، بســيار رضوري ب

 تجارت و کاهش بدهی

را در  نقــي حيــايت  بــن امللــل مي توانــد  تجــارت 

ــد  ــا مناي ــي ايف ــادي و فقرزداي ــعه ي اقتص ــرد توس پيش

بــا  نيافتــه  توســعه  و  توســعه  حــال  در  کشــورهاي   .

مشــکايت نظــر بدهي هــاي ســنگن ، تأمــن مــايل 

ــه بازارکشــورهاي پيرشفتــه  ــاکايف ، موانــع دســريس ب ن

و قيمت هــاي کاهنــده مواجــه هســتند کــه موجبــات 

بقــاي اســتياي کشــورهاي ثرومتنــد بــر کشــورهاي فقــر 

ــن  ــدار در اي ــعه ي پاي ــب توس ــي آورد . مکت ــم م را فراه

صلح با طالبان با مکانیسم های عدالت انتقالی در افغانستان
نویسنده: مصطفی شفیق

توسعه بدون سرمایه افغانستان
رسمایــه داران هیــچ گاه ریســک منــی 

کننــد تــا بخــش بــزرگ رسمایه خــود را  در 

افغانســتان نگهــداری مناینــد. همیشــه 

بــه فکــر جابجایــی رسمایــه بــه نقــاط امــن 

خــارج از کشــور هســتند و ایــن بزرگرتیــن 

چالــش اقتصــادی کشــور مــی باشــد.

نویسنده: محمدداودمحمدی
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 بازی با اعداد              3154
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3049    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3324
شاه سفید را در خانه  c2 حرکت دهید. 
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ثور
امروز صبح احساس ضعف می کنید و نمی توانید وظایفی را که شروع کرده اید 
به پایان برسانید. همکاران تان به این دلیل شما را سرزنش خواهند کرد و تنش 
ها بیشتر خواهد شد. بهترین کار این است که از بحث و دعوا اجتناب کنید. نیاز 

دارید که بیشتر استراحت کنید.

جوزا
به نظر می رســد که به دلیل مشکالت احساسی ناراحت هستید. و این ناراحتی 
بر روی روابط با دوستان تان تاثیر خواهد گذاشت اگر از مالقات با آن ها اجتناب 
کنید. از طرف دیگر، فرصت خوبی برای موفق شــدن در کارهای خانگی مانند، 

تعمیرات، تغییرات دکوراسیون و .. دارید.

سرطان
به نظر می رســد که خوشــحال نیستید و نســبت به همه کس و همه چیز 
ناراضی هســتید . ظاهرا صبر شــما تمام شده اســت و هر لحظه عصبانی 
خواهید شــد زیرا شــریک عاطفی تان بیشــتر از آن چیزی که باید خرج 

کند خرج کرده است.  

اسد
در طول صبح، رئیس تان به شــما خبری می دهد کــه کل برنامه های تان را 
تغییر می دهد. مدت کوتاهی سردرگم هستید، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 

سعی کنید از رفتن به سفرهای طوالنی مدت اجتناب کنید. 

سنبله
احتماال با شریک عاطفی تان به دلیل موافقت نکردن با تغییراتی که می خواهید 
در خانــه ایجاد کنید بحث کنید. برای جلوگیری از تنش بهتر اســت که نظرات 

افرادی که در نزدیک شما هستند را جویا شوید. 

حمل
از همه چیز ناراضی هســتید و تمایل دارید که از همه انتقاد کنید. این اخالق 
خودتان را کنترل کنید وگرنه دیگران برداشــت بدی از شــما خواهند داشت! 

ممکن است همچنین با مشکالتی در زندگی عاطفی تان مواجه شوید. 

میزان
احتماال با مشــکالتی در بخش های عاطفی و مالی مواجه شــوید. باید آرام 
باشــید و صبوری کنید. توصیه های دوستان و بستگان می تواند مفید واقع 

شود.

عقرب
امروز صبح عصبی هســتید زیرا مالقات های کاری تان به تاخیر افتاده است. 
باید آرامش خود را حفظ کنید تا خود را در موقعیت های حساس قرار ندهید. 
بهتر اســت زمانی که می خواهید با شــریک عاطفی تان صحبت کنید آرام 

باشید که دعوا نشود.

قوس
در طــول صبح احتماال به دلیل اینکه یکی از دوســتان تان در غیاب شــما 
بدگویی کرده اســت شدیدا نامید شوید. سعی کنید بر روی وظایف مهم خود 
تمرکز کنید تا امروز آن ها را به اتمام برســانید. روابط با شــریک عاطفی تان 

بسیار خوب پیش رود و روحیه شما باالست.

جدی
یکی از شــرکای کاری تان ممکن است ناعادالنه رفتار کند. این موضوع می 
تواند ناراحت کننده باشــد و تصمیم بگیرید که به کسی اعتماد نکنید. باید 

محتاط باشید در هر کاری که انجام می دهید. 

دلو
امروز صبح متوجه می شوید که یکی از بستگان مریض است که به شدت ناراحت 
می شــوید. ممکن است نتوانید به خوبی متمرکز شوید، بنابراین باید از گرفتن 
تصمیمات مهم اجتناب کنید. سعی کنید از دعوا با یک خانم بزرگتر اجتناب کنید

2802

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 

قدمـ  قدیمـ  قمـ  مقدارـ  
رقم ـ قمر ـ قمار ـ مقر ـ 
مرقد ـ قدامت ـ متر ـ تام 
ـ تیم ـ امر ـ مار ـ مراد ـ 
مادرـ  مــردـ  دماـ  دامـ  
قیمت ـ قیام ـ مری ـ امیر 
ـ می ـ مدت ـ دایم ـ امید 

ـ مدارـ  مدیر.
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دریافـت کردیـم. زمـان زیـاد بـرد امـا خـوب ایـن روال عـادی اسـت؛ بـرای 

سـاخت یـک فلـم حرفـه ای یـک سـال یـا دو سـال معمـوال زمـان نیاز اسـت.

در مـورد بودجـه بایـد بگویـم کـه چـون فلـم حرفـه ای بـود، مـا مجبـور بودیـم 

از تجهیـزات بـه روز و حرفـه ای اسـتفاده کنیـم. یعنـی بـا کمـره و الیتـی کـه 

یـک فلـم کوتـاه مسـتند سـاخته می شـود، ممکـن نبـود. بودجـه ی زیـادی را 

رصف کرایـه منـودن تجهیـزات کردیـم. همین طـور بازی گـران، مـرف تیـل 

... مـا  و  بودوبـاش  تیـم، پست پرودکشـن، سـفر،  و جرناتـور، حق الزحمـه ی 

بیـش از چهـل هـزار دالـر روی ایـن فلـم رسمایه گـذاری کردیـم. چـون بودجه 

از مـرف شـخصی تامیـن می شـد، مـا بـا چالش هـای زیـادی روبـرو بودیـم. 

امـا خوشـبختانه بـا حامیـت برخـی از دوسـتان و نزدیـکان توانسـتیم کار را 

بـه انجـام برسـانیم؛ در حالی کـه حتـا هنـوز برخـی از حق الزحمه هـا را هـم 

پرداخـت نکردیـم. امیـدوار هسـتیم کـه ایـن فلـم در بـازار جهانـی بـه منایش 

درآیـد و آن بودجـه ای کـه رسش مـرف شـده اسـت، برگـردد. امـا اگـر هـم 

برنگـردد مـا خیلـی ناراحـت منی شـویم چـون مـا می خواسـتیم خـود را محک 

بزنیـم و ببینیـم کـه بـا توجـه بـه رشایـط و چالش هـای موجـود و بـا ایـن تیـم 

می توانیـم کـه فلـم بسـازیم یـا خیـر. نکتـه مهم این اسـت کـه این فلـم کامال 

بـا دسـت اندکاران افغانـی سـاخته شـده. مثـال فلم هـای چـون »نامـه ای بـه 

رییـس جمهـور« از رویـا سـادات یا فلـم »حوا، مریم، عایشـه« از صحـرا کریمی 

فلم بـردار، نورپـرداز و صدابردار از خارج از کشـور آورده شـده امـا تیم ما کامال 

یـک تیـم افغانـی بـود بـا نیـروی جـوان و برخـی کسـانی کـه اولیـن تجربـه ی 

شـان بـود کـه خوشـبختانه بـا تـالش و همـت بـه نتیجـه رسـید. 

چـه توقـع داریـد از »دخـران کابـل«؟ و در انتظـار چـه رسنوشـتی بـرای 

ایـن فلم هسـتید؟

فلـم بـرای سـازنده اش ماننـد فرزنـد اسـت و این کـه بـه کجـا می رسـد، بسـیار 

مهـم اسـت. البتـه مـن خیلـی درگیـر ایـن نیسـتم کـه جایـزه بربد. مـن خودم 

پرودیـر ایـن فلـم هسـتم و چون تـا یک پرودیـر بین املللی و شناخته شـده 

نباشـد، بسـیار سـخت اسـت که فلم در جشـنواره های درجه یک بین املللی 

راه یابـد، امـا امیـد مـا ایـن اسـت کـه ایـن فلـم دیـده شـود. مـا منی خواهیـم 

همیشـه یـک چهـره مظلوم و ضعیف از زن افغانسـتان به تصویر کشـیده شـود 

و مـا چهـره ی جدیـدی از زن افغانسـتان را نشـان داده ایـم و در کنـار آن بـه 

مشـکالت شـان هـم پرداختـه ایم. 

در فلـم زنانـی بـه تصویـر کشـیده شـده اند کـه مسـتقل انـد، شـغل دارنـد و 

بـا وجـود آن بـا مشـکالت زیـادی مواجـه انـد و دسـت و پنجـه نـرم می کننـد، 

سـوژه ی فلـم را از کجـا گرفتیـد و چـه چیـز بـه شـا انگیـزه داد؟

مـن سـوژه را از دوسـتان زیـادی کـه دارم و مسـتقل و مجـرد انـد، از ایـران آمدند، از 

دیگـر کشـورها یـا از والیت هـا بـه کابـل آمدند و هرکـدام چالش هـای خـود را دارند، 

گرفتـم. مثـال شـخصیت نادیـه اگـر ببینیـد کـه تـازه از روسـتا آمـده و تـالش می کند 

امـروزی باشـد با پوشـیدن لبـاس هم اتاقی اش یا متثیل سـیگار کشـیدن؛ ولی هنوز 

هـم منی توانـد آن طـور کـه می خواهـد بـه روز باشـد چـون مشـکالت و درگیری هـای 

خـود را دارد. مرسـل که زن مسـتقل اسـت و درآمد دارد اما هم چنـان درگیر عنعنات 

و قواعـد ضـد زنانـه افغانسـتان اسـت کـه منی توانـد رسپرسـتی طفلـش را داشـته 

باشـد. یـا دخـری کـه پـدرش را به دلیـل یـک سـوءتفاهم از دسـت داده و یـا زینـت 

کـه فـرار کـرده چـون ممکـن بـوده باالیـش تجـاوز صـورت گیـرد. مـا همیشـه مـوارد 

این چنینـی را در خربهـا می خوانیـم و بـرای مـردم عـادی شـده. مـن کوشـش کردم 

بـا شـناختی کـه از دوسـتانم دارم، خربهـای کـه در روزنامه هـا می خوانیـم، از اینهـا 

الهـام بگیرم.

بگذارید رساغ زندگی هرنی تان برویم، چگونه به سینا روی آوردید؟

من از بیسـت سـالگی می نویسـم. اکنون سـی و شـش سـاله هسـتم، یعنی شـانزده 

تلویزون هـا رشوع کـردم.  و  روزنامه هـا  نوشـن در  بـا  اسـت کـه می نویسـم.  سـال 

یـک رسیـال رادیـوی را در رادیـو کلیـد بـه نـام »تپـه ی طالیـی« بـرای پنـج سـال و 

815 قسـمت، روزانـه نوشـتم و همین طـور رسیال هـای رادیویی 20 تا 30 قسـمته. 

درسـال 1388 با همرم مسـعود اسـالمی ازدواج کردم. او فلم سـاز اسـت. تشـویقم 

کـرد کـه می توانـی فلـم کوتـاه هـم بنویسـی. حامیـت و تشـویق همرم سـبب شـد 

که من فلم نامه ی »جانشـین« را بنویسـم و آن در جشـنواره فلم نامه نویسـی تلویزون 

طلـوع مقـام اول را به دسـت آورد. ایـن انگیـزه ای شـد کـه مـن فکر کنم کـه می توانم 

ادامـه بدهـم؛ اگرچـه مـن تحصیالتـم در حـوزه ی اقتصـاد و مدیریت اسـت. حامیت 

و تشـویق خانـواده سـبب شـد کـه ادامـه بدهـم. اگرچـه نوپـا هسـتم امـا تجاربـی را 

کسـب کردم.

از همـر تـان گفتید که فلم سـاز اسـت و سـبب شـد بـه سـینا رو آورید، یک 

زوج سـیناگر. در خانـه فلـم می بینیـد؟ آدم تصـور می کنـد خانـه ی تـان یـک 

سـینا باشد.

هم مسلک بودن زن و شوهر یک خوبی دارد که آدم رشایط کاری هم دیگر را 

»فلم  برای سازنده اش حیثیت  فرزند را دارد«

حوت
احتماال بخواهید پروژه های کاری و مالقات با افراد مهم را به زمان دیگری موکول 
کنید. امروز صبح یکی از بستگان ممکن است از شما درخواست وام کند. شاید این 

پول را برای تحصیالت، مثال برای خرید کتاب درسی بخواهد. 
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یادداشـت: معصومه ابراهیمی نویسـنده، فلم نامه نویس و کارگردان 
اسـت. به تازگی فلم »دختران کابل« به کارگردانی او سـاخته شـده 
اسـت. »دختـران کابل« به جشـنواره بیـن المللی فلم زنـان هرات 
راه یافتـه اسـت کـه روز دوشـنبه در کابل آغاز شـد و قرار اسـت 
73 فلـم را در کابـل، ننگرهار و بامیان به نمایش بگذارد. افغانسـتان 
ما بـا خانـم ابراهیمی گفتگویـی انجـام داده اسـت و از او درباره ی 
زندگـی کاری و هنـری اش و فلـم »دختران کابل« پرسـیده اسـت.

آردـ  اســیرـ  بیعتـ  پروژهـ  تصورـ  ثریــاـ  چرخابـ  جوندگانـ  حصهـ  
خستگیـ  دســت آوردـ  ذکیـ  رقیبـ  زشتـ  ژنرالـ  سراغـ  شکارچیـ  
صمیمیـ  ضیافتـ  طبیعتـ  ظرافتـ  عاطفهـ  غنیمتـ  فرزندـ  قندیلـ  کتاب 

ـ گنبدـ  لعابـ  معتدلـ  نخاعـ  وداعـ  هیزمـ  یقین.
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ر 

هیجان انگیزترین فلم تاریخ ســینما 
شد انتخاب 

lحسین معرفت

هـرات  زنـان  فلـم  املللـی  بیـن  جشـنواره  ششـمین  مـا:  افغانسـتان 

کـه  امسـال به دلیـل همه گیـری ویـروس کرونـا چندیـن بـار بـه تاخیـر 

اسـت  قـرار  شـد.  آغـاز  جـاری  هفتـه ی  دوشـنبه  روز  رسانجـام  افتـاد، 

باشـد.  داشـته  ادامـه  عقـرب   29 پنجشـبنه  فـردا  تـا  جشـنواره  ایـن 

عزیـز دلـدار از مدیران جشـنواره به روزنامه افغانسـتان مـا گفت که دیروز 

سـه شـنبه – دومیـن روز جشـنواره- پانـزده فلم به منایش گذاشـته شـده 

و بـا وجـود نگرانی هـای امنیتـی موجـود با اسـتقبال خوبی مواجه شـده 

اسـت. به گفته ی آقای دلدار بینندگان زیادی برای متاشـای این فلم ها 

بـه موقعیت هـای تعیین شـده بـرای منایش حضـور به هم رسـانده بودند.

گفتنـی اسـت کـه جشـنواره بیناملللی فلـم زنان هـرات در سـال ۲۰۱۳ 

اسـت.  شـده  بنیانگـذاری  آرمانشـهر  بنیـاد  و  رویـا  فلـم  خانـه  توسـط 

خانـه ی فلـم رویـا می گویـد کـه امسـال بیـش از سـه هـزار و ۵۰۰ فلـم 

از ۱۲۲ کشـور جهـان بـه دبیرخانـه ی جشـنواره بین املللـی فلـم زنـان 

هـرات رسـیده کـه از میـان آنهـا ۷۳ فلـم منتخـب از ۲۷ کشـور جهـان 

در دو بخـش »مسـابقه و منایـش ویـژه« ایـن جشـنواره راه یافتـه اسـت.

سـفارت  بـه  را  باسـتانی  اثـر  یـازده  بریتانیـا  موزیـم  مـا:  افغانسـتان 

اعالمیـه ی  براسـاس  اسـت.  سـپرده  کشـور  آن  در  افغانسـتان 

بـه  متعلـق  باسـتانی  آثـار  ایـن  لنـدن،  در  افغانسـتان  سـفارت 

اسـت.  شـده  ضبـط  بریتانیـا  مـرزی  پولیـس  سـوی  از  افغانسـتان، 

آثـار،  ایـن  کـه  اسـت  نوشـته  بریتانیـا  در  افغانسـتان  سـفارت 

خواهـد  گذاشـته  منایـش  بـه  بریتانیـا  موزیـم  در  مدتـی  بـرای 

می شـود. منتقـل  افغانسـتان  بـه  دوبـاره  سـپس  و  شـد 

سـفارت افغانسـتان در بریتانیا، سال گذشـته نیز از بازگرداندن مجسمه 

معبـد رسخ کوتـل یکـی از آثـار ارزشـمند باسـتانی کشـور اسـت، خـرب 

داده بـود. ایـن مجسـمه حدود ۳۰ سـال قبـل از کابل رسقت شـده بود. 

مجسـمه معبـد رسخ کوتـل حکاکـی شـده دو گاو بـه رنـگ زرد روشـن، 

مربـوط قـرن دوم میـالدی اسـت. ایـن اثـر ارزشـمند تاریخـی در دهـه 

۱۹۵۰ از منطقـه رسخ کوتـل در بغـالن کشـف شـده اسـت. محققـان 

می گوینـد کـه ایـن مجسـمه ها مربـوط دوره کوشـانی ها بـوده اسـت.

در سـال 1391 نیـز  ۸۴۳ قطعـه آثار باسـتانی توسـط موزیـم برتیانیا در 

یک مراسـم رسـمی در کابل، به مسـئوالن موزیم ملی تحویل داده شـد. 

بسـیاری از ایـن آثـار در زمـان جنگ هـای داخلی دهـه ۱۹۹۰ میالدی، 

از افغانسـتان ربـوده شـده و بـه کشـورهای اروپایـی قاچـاق شـده بـود.

موزیم بریتانیا یازده اثر باســتانی را به 
ســفارت افغانستان در آن کشور تحویل داد

بـا سـالم و وقـت بخیـر خانـم ابراهیمـی و ممنـون کـه وقـت گذاشـتید؛ 

دربـاره ی »دخـران کابـل« بـه مـا بگوییـد!

سـالم بـه شـام و روز تـان بخیـر! خـوب مـن در اول کمـی توضیحـات بدهـم. 

مـن و همـرم مسـعود اسـالمی فلم سـاز هسـتیم و فلـم کوتـاه می سـازیم. 

سـال ها به دنبـال یـک پشـتبان مالـی بودیـم تـا یـک فلـم بلنـد بسـازیم. امـا 

متاسـفانه هیـچ رسمایه گـذار داخلـی و داخلـی اعتـامد منی کـرد کـه وجهـی 

بـرای سـاخن فلـم در اختیـار مـا بگـذارد. ازیـن رو مـا تصمیـم گرفتیـم کـه بـا 

بودجـه شـخصی ایـن فلـم را بسـازیم. 

و امـا »دخـران کابـل«! واقعیـت ایـن اسـت کـه زن بـودن در افغانسـتان خود 

یـک چالـش اسـت و معمـوال فلم هـای کـه در افغانسـتان سـاخته می شـوند 

یـک چهـره مظلـوم و درگیـر فقـر و بدبختـی از زنان افغانسـتان ارائه کـرده و تا 

کنـون کـه فلمـی کـه چهره ی دیگـر زن افغانسـتان را بـه منایش بگـذارد و زن 

را مدرن تـر و به روزتـر نشـان بدهـد و بـه تغییراتـی کـه بـه میـان آمده بپـردازد، 

نداشـته ایم. مـا خواسـتیم کـه ایـن چهـره از زن افغانسـتان را نشـان بدهیـم 

و هم چنیـن بـه زندگـی و مشـکالت ایـن زنـان بپردازیـم. زنانـی کـه مـدرن و 

پیش رفتـه به نظـر می رسـند و شـاید در نظـر خیلی هـا می رسـد کـه ایـن زنـان 

زندگـی بسـیار خوب و آسـوده ای داشـته باشـند. 

بـا توجـه بـه این کـه دخـران زیـادی در کابل بـه تنهایـی زندگـی می کنند که 

یـا کار می کننـد، یـا دانشـجو انـد و از والیـات آمده انـد، ازیـن رو خواسـتیم تـا 

بـه مشـکالت دخرانـی کـه در کابـل بـه تنهایـی زندگـی می کننـد بپردازیم و 

امیدواریـم توانسـته باشـیم-تاجایی- دیـن خـود را ادا کنیم.

پـس »دخـران کابـل« اولیـن فلم بلند تان اسـت؛ از فلم هـای کوتاهی که 

قبال سـاختید بگویید؟

مـن دو فلـم کوتـاه سـاخته ام؛ یکی »ارسـطو« و یکـی »در چرخـه«. »در چرخه« 

در چندیـن فسـتیوال داخلـی و خارجـی منایـش خـورده و در دوره ی چهـارم 

همیـن جشـنواره مقـام بهریـن فلم را کسـب کرده. مـن در چندیـن فلم دیگر 

نویسـنده بودم که از جمله می شـود از »جانشـین« سـاخته ی مسـعود اسالمی 

نـام بـرد کـه در فسـتیوال صـدای زن در آمریـکا مقـام اول را به دسـت آورده و 

در افغانسـتان، پاکسـتان، هنـد و برخـی از کشـورهای اروپایـی بـه منایش در 

آمده. 

را  هزینه هـای  چـه  و  بـرد  زمـان  چقـدر  کابـل  »دخـران  فلـم  سـاخنت 

متحمـل شـدید؛ بـا توجـه بـه این کـه گفتیـد بـا بودجـه خـود تـان فلـم را 

سـاختید؟

یـا  پیش تولیـد  اول  مرحلـه  دارد.  اصلـی  مرحلـه ی  سـه  فلـم  سـاخت 

پری پرودکشـن اسـت کـه مـا تقریبـا سـه مـاه وقـت رصف آن کردیـم؛ بـرای 

... و  بازیگرهـا  انتخـاب  کاسـتینگ،  فلم نامـه،  نهایی سـازی 

شـوتینگ در مجمـوع چهـل روز زمـان بـرد کـه مـا بـه طـور شـبانه روزی کار 

کردیـم. پروسـه ی پـس از تولیـد یا پست پرودکشـن تقریبا یک سـال زمان برد. 

مـا پارسـال همین وقت هـا فلـم را متـام کردیم و فاینـل فلم را هفته ی گذشـته 

منی شناسـد  سـاعت  و  وقـت  فلم سـازی  چـون  می کنـد.  درک  بهـر 

و ممکـن اسـت آدم شـبانه روز کار کنـد. امـا یـک بـدی هـم دارد کـه 

کار بـا زندگـی دخیـل می شـود. مـا در خانـه همیشـه فلـم می بینیـم، 

در مـورد فلـم و کار حـرف می زنیـم. این قـدر دغدغـه ی فلـم داریـم کـه 

پـر مـا ارسـطو جـان کـه در این فلم نقش پـر مرسـل را دارد، هم فلم 

دوسـت دارد و دایـم فلـم می بینـد، تاریـخ سـاخت فلم هـا را می دانـد 

و انیمیشـن های بـه روز را می بینـد. از ایـن بابـت خوشـحامل. ایـن کار 

و  را درک می کنیـم  امـا همین کـه هم دیگـر  زیـادی دارد  چالش هـای 

حامیـت می کنیـم، جـای افتخـار و خوشـبختی اسـت.

سـینا بـرای شـا چیسـت؟ کار، عالقـه یـا خانـواده؟ بـا توجـه بـه 

این کـه خانوادگـی بـه سـینا روی آوردیـد؟

سـینام را اگـر بـا دیـد کار ببینیـم خسـته کن می شـود. این کـه صبـح 

بـه  بجـه  یـک  و شـب  بـروی  بیـرون  و  بخیـزی  از خـواب  پنـج  سـاعت 

رخت خـواب بیایـی و بـاز فکرت درگیر کار بشـود، بسـیار سـخت اسـت. 

امـا بـرای من سـینام عشـق اسـت و وقتـی آدم یـک معشـوق دارد، وقت 

و زمـان و جان فشـانی معنایـی نـدارد. خانـواده مـا هـم یـک خانـواده ی 

فرهنگی و سـینامیی اسـت و من و فرزندانم و مسـعود جان همه درگیر 

آن هسـتیم. 

در رشایطـی کـه در کشـور مـا رونقـی نـدارد و بسـیاری می گوینـد 

کـه اینجـا هرنمنـد غریـب اسـت، آیا شـا خـود را غریب احسـاس 

می کنیـد؟

مـن فکـر می کنـم غریب اسـت. در دو سـال اخیـر، هرنمندان بسـیاری 

در فقـر و بیـامری و غربـت مردنـد و بعـد از مـرگ شـان مـا خـرب شـدیم. 

در حالی کـه سـینام در جهـان یـک صنعـت اسـت، فرهنگ هـا را تغییـر 

می دهـد و ثـروت خلـق می کنـد، در افغانسـتان بسـیار نادیـده گرفتـه 

یـک  دیـد  بـه  سـینام  بـه  می گیـرد.  قـرار  بی مهـری  مـورد  و  می  شـود 

رسگرمـی دیـده می شـود. وقتـی بخواهیـد فلمـی بسـازید، دسـت کم 

گرفتـه می شـوید و اهمیتـی داده منی شـود. بایـد به هرن بها داده شـود 

و بایـد بفهمیـم کـه هـرن می توانـد تحـول بیـاورد، می توانـد برابـری و 

بیـاورد.   اتحاد 

گفتیـد کـه ایـن نخسـتین تجربـه فیلـم بلنـد اسـت بـرای تـان، بـا 

توجـه بـه چالش هایـی در سـاخت آن مواجـه شـدید، آیـا ایـن یـک 

آغـاز بـرای شـا خواهـد بـود و دنبالـه خواهـد شـد؟

قطعـا پایـان نخواهـد بـود. بـه ایـن اطمینـان داریـم. چـون مـا همیـن 

لحظـه دو طـرح فلـم بلند دیگـر هم آمـاده داریم. منتظریم کـه نتیجه ی 

ایـن فلـم معلوم شـود و می خواهیم آغـاز کنیم برای سـاخت فلم بعدی. 

از پـا در نخواهیـم آمـد و در هـر رشایطـی تـالش خواهیـم کـرد، حتا اگر 

خـود مـا نسـازیم، کوشـش می کنیـم دیگـران بسـازند و از آنهـا حامیـت 

 . کنیم

به عنـوان پرسـش آخـر، نـگاه تـان بـه جشـنواره بیـن املللـی فلـم 

زنـان هـرات چیسـت؟ آیـا زمینه سـاز فرصتـی بـوده برای تـان؟

مـن واقعـا تقدیـر می کنـم. ببینیـد خیلـی از فعالیت هـا در افغانسـتان 

وابسـته بـه فانـد و دونـر اسـت. تـا زمانی کـه منبـع و حامـی و درآمـدی 

باشـد، ادامـه پیـدا می کنـد و هـرگاه منبـع و درآمـد قطـع شـد، فعالیت 

هـم قطـع می شـود. امـا رویـا سـادات و عزیـز دلـدار نشـان دادنـد کـه 

فعالیت هـای شـان همیشـه وابسـته بـه حامیـت مالـی نیسـت. آنهـا بـا 

مشـکالت بسـیار جشـنواره ها را برگـزار می  کننـد. چنیـن جشـنواره های 

واقعـا نیـاز اسـت و مفید اسـت. قدردانی می کنم از افغـان فلم و همه ی 

کسـانی که به صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم مـا را در سـاخت این فلم 

کردند. کمـک 

در پایان، پیام تان به مخاطبان تان و به خوانندگان ما چیست؟

پیـام مـن ایـن اسـت کـه جوانـان افغانسـتان رسمایـه ی ایـن کشـور اند 

و نبایـد خـود شـان را دسـت کـم بگیرنـد. مشـکالت همیشـه هسـت و 

مـا بایـد از سـنگ ها زینـه بسـازیم. اگـر اراده باشـد و ایـامن باشـد هـر 

هدفـی قابـل دسـت یابی اسـت. بیاییـد »به جـای لعنـت بـه تاریکـی، 

شـمعی بیفروزیـم.«

گفتگو با معصومه ابراهیمی، کارگردان فلم »دختران کابل«



بـرای  کلمبیـا  رسمربـی  کـی روش  کارلـوس 

توصیـف خطـای VAR در جریـان شکسـت 0-3 

تیمـش مقابـل اروگوئـه، آن را به بیـاری ای مثل 

کوویـد تشـبیه کـرد.

انتقادهـای کارلوس کـی روش رسمربی کلمبیا از 

اشـتباه داوری و VAR در جریـان شکسـت 0-3 

تیـم ملـی این کشـور مقابـل اروگوئه ادامـه دارد. 

کـی روش می گویـد او و تیمـش به جـای VAR با 

 COVAR بیـاری ای شـبیه کوویـد کـه از آن بـه

یـاد کـرد رس و کار دارنـد. بیـاری ای کـه به قول 

کـی روش هیچکـس قـادر به درک آن نیسـت.

 0-3 شکسـت  می رفـت  انتظـار  کـه  هانطـور 

مقابـل کلمبیـا اتفاقـی نبود کـه بـرای کلمبیایی 

هـا و مربـی شـان کارلـوس کـی روش به سـادگی 

 VAR بـا تشـبیه  باشـد. کـی روش  قابـل هضـم 

بـه بیـاری کرونـا کـه نـام علمـی آن کوویـد19 

اسـت از کمـک داور ویدیویـی بـه عنـوان کـووار 

یـاد کـرد و گفـت: " مـا بـا یـک بیـاری مواجـه 

هسـتیم. بیـاری COVAR که هیچکس درکش 

منی کنـد. وقتـی داور چهار مرت بـا صحنه فاصله 

دارد و بـرای مـا پنالتـی منـی گیـرد ایـن جنایـت 

است".

نرشیـه نزدیـک بـه باشـگاه پـاری سـن ژرمـن نیـز 

خـر روز گذشـته آاس را تکذیـب کـرد. مشـخص 

نیسـت کـه باالخـره بیـن رئـال مادریـد و رسخیـو 

رامـوس بـر رس متدیـد قـرارداد توافق خواهد شـد 

احتـال جدایـی کاپیتـان  یـا خیـر و همچنـان 

آزاد  جنـوری   4 از  رامـوس  رسخیـو  دارد.  وجـود 

اسـت تـا بـا باشـگاه هـای مدنظـرش وارد مذاکره 

شـود. هنـوز پیرشفتـی در مذاکـرات متدیـد او بـا 

رئـال حاصـل نشـده و هر احتالـی در مـورد او را 

مـی تـوان متصور بـود. دیـروز نرشیـه آاس خر از 

عالقـه پاری سـن ژرمن برای جـذب کاپیتان رئال 

مادرید داد. باشـگاه متمول پاریسی از 4 جنوری 

مذاکراتـش بـا رامـوس را رشوع خواهـد کـرد و بـه 

وی پیشـنهادی 3 سـاله بـا دسـتمزد 20 میلیـون 

یـوروی خالـص ارائه خواهد داد کـه رد نکردنی به 

نظـر منـی رسـد. ابتـدا نرشیـه اکیـپ این خـر را 

تکذیـب کـرد و امروز نیـز لوپاریزین نرشیه نزدیک 

بـه باشـگاه پاریسـی گزارشـی منتـرش کـرد مبنی 

بـر اینکـه رضر اقتصـادی 120 میلیـون یورویـی 

فصـل گذشـته کـه احتـال مـی رود امسـال نیـز 

از  تیمـش 0-1  کـه  زمانـی  کـی روش می گویـد 

اروگوئـه عقـب بـود داور یـا VAR بایـد خطـا روی 

بازیکـن کلمبیـا در محوطـه جریمـه اروگوئـه را 

می توانسـت  پنالتـی  ایـن  و  می گرفـت  پنالتـی 

جریـان بـازی را بـه نفـع تیمـش عـوض کـرده و 

نتیجـه دیگـری رقـم بزنـد. کـی روش در ادامـه 

صحبتهـای خود گفت: " داور باید به فدراسـیون 

مـا توضیـح بدهـد کـه چـرا پنالتـی ای کـه بـرای 

همـه دنیـا واضـح بـود را بـرای مـا نگرفـت".

تکـرار شـود، بـه پـی اس جـی توانایی نزدیک شـدن 

بـه رامـوس را نخواهـد داد.

یـورو  میلیـون   60 پرداخـت  تـوان  جـی  اس  پـی 

دسـتمزد بـه عـالوه مالیـات بـه رامـوس را نـدارد و 

متدیـد  بـرای  را  قدرتـش  متـام  دهـد  مـی  ترجیـح 

سـتاره  دیگـر  و  امباپـه  کیلیـان  نیـار،  بـا  قـرارداد 

کنـد. معطـوف  هایـش 

شـاید اگـر پاندمـی کرونا رخ نداده بـود، پی اس جی 

گزینـه نخسـت بـرای جـذب رامـوس محسـوب مـی 

شـد ولـی بـرای تابسـتان بعـد، شـانس ایـن انتقـال 

نزدیـک بـه صفر اسـت.

کی روش: این VAR نیست، وبا است

اولویت پی اس جی نیمار و امباپه است نه راموس

ورزش
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کاخ  در  بایـدن  جـو  تیـم همـکاران  از  اوبرایـن همچنیـن 

سـفید تعریـف کـرده و گفتـه اسـت: 

کاخ  در  پسـت ها  اشـغال  بـرای  حرفـه ای  افـراد  »آن هـا 

سـفید را در اختیـار دارنـد. بسـیاری از آن هـا پیـش از نیز 

بوده انـد.« کار  بـه  مشـغول  سـفید  کاخ  در  مدت هـا 

شـخصیت های  برخـی  اعـرتاض  و  خشـم  بـا  آملـان  در 

شـد. روبـرو  ارسائیلـی 

بـه  برنامـه ای  در  نوامـر  نهـم  شـامگاه  امانپـور  کریسـتین 

 ۱۹۳۸ سـال  در  و  آملـان  در  شـب  همیـن  در  واقعـه ای 

اسـت. بلوریـن" مشـهور  بـه "شـب  کـه  کـرد  اشـاره 

ناسـیونال  حـزب  هـواداران  و  اعضـا  شـب  آن  در 

سوسیالیسـت آملـان )نازی هـا( بـه صدهـا کنیسـه، مغـازه 

و  کردنـد  حملـه  اتریـش  و  آملـان  در  یهودیـان  خانـه  و 

آتـش کشـیدند.  بـه  یـا  کـرده  تخریـب  را  آنهـا  از  بسـیاری 

و  دانشـمندان  نویسـندگان،  کتاب هـای  همچنیـن  آنهـا 

سـوزاندند. را  یهـودی  فیلسـوفان 

بیابـان هـای رسشـار  بـه  اشـاره  اصـل  بلوریـن" در  "شـب 

و  عبادتگاه هـا  عارت هـا،  شکسـته  شیشـه های  تکـه  از 

مثبـت  بـار  دلیـل  بـه  امـا  دارد  یهودیـان  سـکونت گاه های 

تقریبـا  آن  از  اسـتفاده  ترکیـب،  ایـن  در  "بلوریـن"  واژه 

اسـت. شـده  منسـوخ 

امانپـور هفتـه گذشـته در مقدمـه یکـی از برنامه هایـش بـا 

اشـاره بـه ایـن وقایع گفـت: »آن تـل کتاب های سـوخته به 

معنـای حملـه بـه واقعیـت، دانش، تاریـخ و حقیقـت بود.«

گزارشـگر ارشـد شـبکه سـی ان ان افـزود کـه پـس از چهـار 

سـال حملـه دونالـد ترامـپ بـه هـان ارزش هـا، تیـم جـو 

بایـدن و کامـال هریـس وعـده بازگشـت بـه رشایـط عـادی 

می دهـد. را 

جمهـوری  ریاسـت  دوران  مقایسـه  گـزارش  ایـن  بنابـر 

دونالـد ترامـپ بـا شـب آغـاز یـورش بـه یهودیـان، با خشـم 

اسـت. روبـرو شـده  تشـکل های ارسائیلـی  و  شـخصیت ها 

پایان رسـانده اسـت.

مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید اعـالم کـرده اسـت که 

هـرگاه شـکایات تیـم وکالی ترامـپ نتیجـه ای نداشـته 

تضمیـن  رسـمی  شـکل  بـه  قـدرت  انتقـال  باشـد، 

می شـود.

مجـری  امانپـو،  کریسـتین  گذشـته  هفتـه  سـخنان 

دوره  دربـاره  سـی ان ان  تلویزیونـی  شـبکه  رسشـناس 

و  ترامـپ  دونالـد  جمهـوری  ریاسـت  سـاله  چهـار 

نازی هـای  حکومـت  دوران  بـا  آن  تلویحـی  مقایسـه 

رابـرت اوبرایـن، مشـاور امنیـت ملـی امریـکا اعـالم کـرد کـه در 

آرام قـدرت  انتقـال رسـمی و  بـه  بایـدن،  پیـروزی  تاییـد  صـورت 

تیمـی  را  بایـدن  جـو  تیـم  همچنیـن  اوبرایـن  اسـت.  متعهـد 

فعالیـت  سـفید  کاخ  در  نیـز  ایـن  از  پیـش  کـه  خوانـد  حرفـه ای 

ند. داشـته ا

به رغـم گذشـت دو هفتـه از انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا، 

ایـن  در  خـود  شکسـت  پذیـرش  از  همچنـان  ترامـپ  دونالـد 

مـی ورزد.  اجتنـاب  انتخابـات 

ایـن در حالـی اسـت کـه شـاری از نزدیـکان و همـکاران او بـر 

ایـن باورنـد کـه ترامـپ ناگزیـر بـه پذیـرش نتایـج ایـن انتخابـات 

خواهـد شـد.

هایـش  در  سـفید  کاخ  ملـی  امنیـت  مشـاور  اوبرایـن،  رابـرت 

دیجیتـال "امنیـت جهانـی" از انتقـال رسـمی و برنامه ریزی شـده 

قـدرت بـه دولـت جدیـد سـخن گفتـه اسـت.

گفتـه شـده اسـت کـه حتـی در صـورت عـدم پذیـرش شکسـت از 

سـوی ترامـپ، انتقـال قـدرت به شـکل آرام به تیم بایـدن در کاخ 

سـفید صـورت خواهـد گرفت.

انتقـال  کـه  اسـت  کـرده  تاکیـد  خـود  سـخرنانی  در  اوبرایـن 

رسـمی قـدرت بـه تیـم بایـدن منـوط بـه اعـالم رسـمی نتایـج این 

بـود.  خواهـد  انتخابـات 

او هنـوز پیـروزی بایـدن در ایـن انتخابـات را قطعـی منی دانـد. 

ایـن در حالـی اسـت کـه بر اسـاس نتایج اعالم شـده، جـو بایدن 

کارزار انتخابـات ریاسـت جمهـوری را آشـکارا بـه سـود خـود بـه 

در واکنـش بـه مقایسـه تلویحـی ترامـپ بـا نازی هـای آملـان در 

شـبکه سـی ان ان، برخی مقامـات ارسائیلی خواسـتار عذرخواهی 

را مجـری مشـهور، کریسـتین  ایـن مقایسـه  ایـن شـبکه شـدند. 

امانپـور انجـام داد و عـده ای خواهـان اخـراج او شـده اند.

مشاور ارشد ترامپ از انتقال رسمی قدرت به بایدن سخن گفت 

عذرخواهی  درخواست  سرائیل؛ 
امانپور کریستین  اخراج  و  سی ان ان 

پیشـرت نیـز گفتـه بـود کـه قصـد دارد بـا پایان قـراردادش، 

سـیتی را تـرک کنـد. او ابتـدا گفتـه بـود مـی خواهـد بـه 

تغییـر  گویـا  امـا  برگـردد  سـابقش  باشـگاه  ایندیپندینتـه 

عقیـده داده و قصـد دارد همچنـان در سـطح اول فوتبـال 

کالچیومرکاتـو می گویـد اینرتمیـالن هـم خواهان 
جذب جورجینیو واینالدوم سـتاره لیورپول شـده و 
رقیـب بارسـلونا برای بـه خدمت گرفـن او خواهد 

بود.
کالچیومرکاتـو در ایتالیـا گـزارش داد اینرتمیـالن 
هـم وارد مسـابقه برای جـذب جورجینیو واینالدوم 
سـتاره هالندی لیورپول شـده و حاال بارسلونا تنها 
تیمـی نیسـت کـه احتـال بـه خدمـت گرفـن او 
را دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه شـانس بارسـا 

همچنـان بیشـرت ارزیابـی می شـود.
مدیـر  ماروتـا  جوزپـه  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
اینرتمیـالن نام واینالدوم را در فهرسـت خریدهای 
کالچیـو  اسـت.  داده  قـرار  باشـگاه  اولویـت دار 
مرکاتـو می گویـد اینـرت تـا ایـن لحظه درخواسـتی 
دریافـت  خواهـان  و  داده  ارائـه  لیورپـول  بـه 
اطالعـات در این باره شـده ولی پیشـنهاد رسـمی 
اینـرت تـا چنـد هفتـه آینـده بـه باشـگاه لیورپـول 

ارسـال خواهـد شـد.
واینالـدوم کـه هفتـه گذشـته سـی سـاله شـد تـا 
دارد  قـرارداد  لیورپـول  بـا  جـاری  فصـل  پایـان 
قـراردادش  متدیـد  از  خـودداری  بـه  توجـه  بـا  و 
دیگـر  بـا  جنـوری  مـاه  از  می توانـد  لیورپـول  بـا 

کنـد. مذاکـره  باشـگاه ها 

مربی کرواسـی ، زالتکو دالیچ ، در نشسـت خری قبل از بازی پرتگال به 
خرنـگاران گفـت اگـر به انـدازه کافی خوب نیسـت می تواننـد اخراجش 

کنند.
دالیـچ  کـه به همراه لوکا مودریچ در نشسـت مطبوعاتی حارض شـده بود 
، پیـش از رویارویـی بـا پرتـگال گفـت: "مـن از هیـچ چیز منی ترسـم زیرا 
متـام تالشـم را مـی کنـم و اگـر فدراسـیون کرواسـی به این نتیجه برسـد 
کـه مـن بـه اندازه کافی خوب نیسـتم ، آنها را دعوت می کنم که شـخص 

دیگـری را بـه خدمت بگیرند."
وی افـزود: "کرواسـی در جـام جهانـی 2018 دوم شـد و انتظارهـا از تیـم 
باالسـت. مـن هـم می دانم کـه تیم در حال حـارض به انـدازه کافی خوب 
نیسـت و  احسـاس ناامیدی و فشـار می کنم ، اما این بخشـی از رشایط 
موقعیـت مـن اسـت.ما در حـال تغییر نسـل و بازسـازی هسـتیم و از این 
رشایـط گریـزی نیسـت.درعین حـال بـه جـای شـکایت ، بـه همه نشـان 
خواهـم داد کـه بـه مربیگری تیم ملی کرواسـی چقدر افتخـار می کنم."

او تاکیـد کـرد: "مـن بـه توانایـی خـود بـرای بیـرون آمـدن از ایـن رشایـط 
اطمینـان دارم."

تیـم ملـی کرواسـی ، نایـب قهرمـان جـام جهانـی 2018 ، در لیـگ ملت 
های اروپا عملکرد ضعیفی داشـته ،  نزدیک به سـقوط از لیگ دسـته اول 
است.کرواسـی امشـب در مرحله ششـم گـروه C در لیگ ملت هـای اروپا 

با پرتـگال بـازی می کند.

رسخیـو آگوئـرو مهاجـم آرجانتیانی منچسرتسـیتی قصـد دارد پس از 

امتـام قراردادش راهی بارسـلونا شـود.

مهاجـم  یـک  تـا  داشـت  تـالش  تابسـتان گذشـته سـخت  بارسـلونا 

جدیـد جـذب کنـد. ایـن باشـگاه لوئیس سـوارز را به اتلتیکـو مادرید 

واگـذار کـرد و در عـوض قصـد داشـت الئوتـارو مارتینـز را بـه خدمت 

بگیـرد کـه بـه دلیـل رقم بـاالی او و مشـکالت وخیـم اقتصـادی، این 

انتقـال منتفـی شـد. جـذب ممفیـس دیپـای نیـز کـه در دسـتور کار 

قـرار داشـت، بـا مخالفـت لیونـی هـا و درخواسـت مالـی باالی شـان 

نبود. ممکـن 

بارسـا امـا ممکن اسـت تابسـتان بعد یـک مهاجم باتجربـه و گلزن که 

سـابقه بازی در اللیگا را دارد و از دوسـتان صمیمی لیونل مسـی هم 

محسـوب می شـود را جذب کند. 

طبـق ادعـای "ال چیرینگیتـو"، رسخیـو آگوئـرو سـتاره سـیتی کـه 

در پایـان فصـل قـراردادش بـه امتـام خواهـد رسـید، تصمیـم گرفتـه 

بـه بارسـلونا بـرود. او بازیکـن آزاد اسـت و جذبـش هزینـه ای بـرای 

باشـگاه کاتـاالن نخواهـد داشـت امـا باید دیـد این مهاجم 32 سـاله 

چـه دسـتمزدی از بارسـا طلـب خواهـد کـرد.

سـیتی سـخت در تالش اسـت تا قرارداد او را متدید کند ولی آگوئرو 

دنیـا مبانـد. آگوئـرو در اتلتیکـو مادریـد بـود کـه خـود را به 

فوتبـال دنیـا معرفی کرد و سـال 2011 راهی سـیتی شـد. 

قطعـا پیوسـن او بـه بارسـا مـی توانـد بـا اسـتقبال لیونـل 

مسـی مواجه شـود.

البتـه یورگـن کلـوپ همـواره خواهـان حفـظ ایـن 
بـرای  بـازی  در 199  کـه  بـوده  هالنـدی  سـتاره 
گفتـه  اسـت.  رسـانده  مثـر  بـه  گل   19 قرمزهـا 
می شـود لیورپـول حتـی بـه واینالـدوم پیشـنهاد 
داده کـه حـارض اسـت دسـتمزد او را 40 درصـد 

بدهـد. افزایـش 

ستاره منچسترسیتی فصل بعد در بارسلونا

شـده اند.  اعـدام  تروریسـتی 

گروهـی  یـا  سیاسـی  وابسـتگی  البتـه 

اسـت.  نشـده  اعـالم  اخیـر  اعدام شـدگان 

عراق در رده چهارم

در  کـه  اسـت  کشـورهایی  از  یکـی  عـراق 

سـال های اخیـر بـه دلیـل شـار بـاالی احکام 

اعـدام مـورد انتقـاد سـازمان های حقوق بـرشی 

دارنـد. قـرار 

سـال  در  بین امللـل،  عفـو  آمـار  اسـاس  بـر 

گذشـته میالدی در این کشـور دسـت کم ۱۰۰ 

نفـر اعـدام شـدند. 

در فهرسـت اعدامی هـای ایـن سـازمان حقـوق 

بـرشی، چیـن در رده نخسـت قرار گرفته اسـت 

مـورد   ۲۵۱ بـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  و 

اعـدام، دوم اسـت. 

عربسـتان سـعودی بـا ۱۸۴ مـورد در رده سـوم 

جـا گرفتـه اسـت و عـراق بـه عنـوان چهارمیـن 

ثبـت شـده  اعـدام  میـزان  باالتریـن  بـا  کشـور 

اسـت. 

خـود" توصیـف کـرده کـه نشـان می دهـد امریـکا 

الیـه ای  دفـاع  بـرای  اعتـاد  قابـل  "گزینـه ای 

دارد." دوربـرد  تهدیدهـای  برابـر  در  جدیـد 

 -SM ایـن رشکـت می گوید موشـک های خانـواده

3 تنهـا سـالح های دفـاع بالسـتیک هسـتند کـه 

هـم از زمیـن و هـم از دریـا قابلیت شـلیک دارند.

"دستاورد فوق العاده"

هـدف  عنـوان  بـه  قاره پیـا  بالسـتیک  موشـک 

ایـن آزمایـش از سـکوی آزمایشـی رونالـد ریـگان 

در جزایـر مارشـال به سـوی آب های شـال رشق 

هاوایـی شـلیک شـده بـود.

دفـاع  آژانـس  مدیـر  هیـل،  جـان  دریاسـاالر 

موشـکی امریـکا، ایـن آزمایـش دفـاع موشـکی را 

"دسـتاوردی فوق العاده" در مقابلـه با تهدیدهای 

اسـت. خوانـده  احتالـی 

بررسـی  حـال  در  "آژانـس  گفـت:  هیـل  آقـای 

گزینه هایـی بـرای افزایـش قابلیت سیسـتم دفاع 

موشـکی زمین پایـه میان بـرد با افزودن سنسـورها 

و سیسـتم های تسـلیحاتی بـرای دفـاع در برابـر 

تهدیدهـای  زمینـه  در  غیرمنتظـره  تحـوالت 

اسـت." موشـکی 

کارشناسـان می گوینـد ایـن آزمایـش موفـق برگ 

برنـده ای بـرای جـو بایـدن، رئیس جمهـور بعدی 

امریـکا در مقابـل تهدید هـای احتالی موشـکی 

از سـوی کوریایـی شـالی خواهـد بود.

کوریایـی شـالی بـه تازگـی بزرگ تریـن موشـک 

قاره پیای خود را به عنوان سـالحی اسـرتاتژیک 

در یـک رژه نظامـی منایش داد.

موشـک  دو  هـم   ۲۰۱۷ سـال  در  کشـور  ایـن 

کالهـک  حمـل  قابلیـت  بـا  قاره پیـا  بالسـتیک 

بـود. کـرده  آزمایـش  را  هسـته ای 

در زنـدان مرکـزی نارصیـه عراق ۲۱ نفـر اعدام 

شـده اند. اتهـام ایـن افـراد رشکـت در عملیـات 

فهرسـت  در  عـراق  اسـت.  بـوده  تروریسـتی 

انجـام  را  اعدام هـا  بیشـرتین  کـه  کشـورهایی 

داده انـد در رده چهـارم قـرار دارد. 

خرگـزاری فرانسـه روز دوشـنبه، ۱۶ نوامـر  به 

نقـل از منابـع امنیتـی و پزشـکی عـراق گزارش 

داد کـه پـس از تاییـد نهـاد ریاسـت جمهـوری 

ایـن کشـور، حکـم ۲۱ نفـر کـه بـه اتهـام انجام 

اعـدام محکـوم شـده  بـه  تروریسـتی  عملیـات 

بودنـد، اجرا شـده اسـت. 

ایـن اعدام هـا در زنـدان مرکـزی نارصیـه بـوده 

گوناگـون  والیت هـای  در  اعدامیـان  اسـت. 

بودنـد.  شـده  دسـتگیر 

شـار دیگـری از افـرادی که به اتهام تروریسـم 

منتظـر  نارصیـه  زنـدان  در  شـده اند  دسـتگیر 

اجـرای حکـم هسـتند. 

داعـش در سـال  بـر  نظامـی  پیـروزی  از  پـس 

۲۰۱۷ تاکنـون شـاری از اعضـای ایـن گـروه 

آژانـس دفـاع موشـکی امریـکا اعـالم کـرد کـه 

در آزمایشـی موفـق یـک نـاو مجهـز به سیسـتم 

دفـاع موشـکی در اقیانـوس آرام، یـک موشـک 

و  رهگیـری  را   )ICBM( قاره پیـا  بالسـتیک 

منهـدم کنـد.

بـه گفتـه ایـن آژانـس موشـک قاره پیایـی کـه 

بـه عنـوان تهدیـدی از سـوی دشـمن فرضـی 

شـلیک شـده بود، با موشـکی از نـوع SM-3 از 

روی نـاو مجهـز به سـپر دفاع بالسـتیک منهدم 

است. شـده 

رشکت ریتون، سـازنده موشـک دفاع بالسـتیک 

Block IIA 3-SM کـه در ایـن آزمایـش شـلیک 

شـده، در بیانیـه ای جداگانـه گفتـه اسـت کـه 

را  ایـن موشـک هـدف خـود  بـار  اولیـن  بـرای 

"خـارج از جـو زمیـن" رهگیـری و نابـود کـرده 

. ست ا

ریتـون کـه بـا مشـارکت رشکت صنایع سـنگین 

تولیـد  را  موشـک ها  ایـن  ژاپـن  میتسوبیشـی 

نـوع  در  "اولیـن  را  تـازه  آزمایـش  می کنـد، 

اعدام ۲۱ نفر در عراق به اتهام شرکت 
در عملیات تروریستی 

آزمایش موشکی امریکا؛ رهگیری و انهدام موشک قاره پیما 
'برای اولین بار از روی ناو و خارج از جو زمین'

دالیچ: اگر من خوب نیستم اخراجم کنیداینترمیالن؛ رقیب بارسا برای جذب ستاره لیورپول
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اداره  عالـی  کمیشـر  گرنـدی  فلیپـو   :  

از  متحـد،  ملـل  سـازمان  پناهنـدگان 

در  کـه  کـرد  درخواسـت  جهانـی  جامعـه 

مباننـد.  متعهـد  افغانسـتان  بـه  نسـبت  حامیت شـان 

آقـای گرنـدی روز سه شـنبه 27 عقـرب در یـک نشسـت خربی 

در کابـل کـه در آسـتانه کنفرانـس جینـوا برگـزار شـده اسـت، 

خواسـتار حامیـت جـدی دونرهـا/ حامیـان از بیجاشـدگان و 

عـودت کننـدگان افغان شـد.

او مذاکـرات هیئـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و هیئـت 

طالبـان در قطـر را فرصـت تاريخي براي نجات جان انسـان ها 

افغانسـتان  بـه مشـکات بیجاشـدگی در  پايـان بخشـيدن  و 

پناهنـدگان  امـور  در  ملـل  سـازمان  مناینـده  ایـن  دانسـت. 

قطـر  گفتگوهـای  و  نشسـت ها  از  امیـدواری  ابـراز  در حالـی 

طالبـان  گـروه  و  گفتگوکننـده حکومـت  هیـات  کـه  می کنـد 

بـه  بـر روی کارشـیوه گفتگوهـا  بـا گذشـت بیـش از 45 روز 

تفاهـم نرسـیده اند. اسـدالله خالـد رسپرسـت و نامـزد وزارت 

دفـاع نیـز روز سه شـنبه در مجلـس مناینـدگان گفتـه اسـت 

کـه احتـامال گفتگوهـای صلـح در قطـر بـه نتیجـه منی رسـد. 

جنـگ و ناامنـی باعـث شـده اسـت کـه چنـد میلیون  شـهروند 

از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج  از  گزارش هـا  پخـش  بـا  هم زمـان   

می دهـد  هشـدار  ناتـو  کل  دبیـر  اسـتولتنربگ  ینـس  افغانسـتان، 

کـه بیـرون شـدن شـتاب زده از افغانسـتان، بهـای سـنگینی خواهـد 

داشـت.

اسـتولتنربگ در ایـن بـاره می گویـد: »افغانسـتان بار دیگـر به محلی 

بـرای تروریسـت های بین املللـی بـرای برنامـه ریـزی و سـازماندهی 

حمـات به کشـور مـا، متبـدل خواهد شـد.«

او افـزود کـه گـروه داعش بار دیگر در این کشـور جـان خواهد گرفت 

و در سـوریه و عراق، شکسـت خورده است.

او می افزایـد: »متحـدان ناتـو از رونـد صلـح در افغانسـتان حامیـت 

می کننـد. بـه عنـوان بخشـی از این روند، مـا در حال حـارض به گونۀ 

قابـل توجهـی حضـور خـود را تنظیـم کرده ایم.«

بررسـی  زیـر  افغانسـتان  در  نیروهایـش  شـامر  کـه  می گویـد  او 

در  نیـرو  هـزار   ۱۲ حـدود  مـا  »اکنـون  افزایـد:  مـی  و  گرفته اسـت 

افغانسـتان داریـم و بیشـر از نیمـی از ایـن نیروهای، غیـر امریکایی 

اسـتند.«

بـه  ناتـو  کنـد،  تـرک  را  افغانسـتان  امریـکا  اگـر  حتـا  او،  گفتـۀ  بـه 

امنیتـی  نیروهـای  بـه  کمـک  و  مشـوره دهی  آمـوزش،  مأموریـت، 

او گفـت کـه ایـن اختـال تنهـا در افرادی کـه در محـل رویداد 

از  بـوده، بـروز منی کنـد؛ بلکـه افـرادی کـه نزدیـکان خـود را 

دسـت می دهنـد یـا اینکـه روایتـی خشـن از آن می بیننـد یـا 

می شـوند. دچـار  نیـز  می شـنوند، 

فریحـه و محمد علـی کـه از حملـه بـر مکتبـش تـرس دارنـد و یا 

اینکـه نگران جان کسـی هسـتند، هیچ  گونه حملـه ای را تجربه 

نکرده انـد و حتـی نزدیـکان خـود را در حمـات تروریسـتی از 

دسـت نداده انـد.

آقـای احمـدی می گویـد که اختاالت اسـرس پس از سـانحه، 

حتـی توسـط تصاویـر منتـر شـده در فضـای مجـازی و نـر 

اخبـار از رسـانه ها نیـز در فـرد بـروز می کنـد.

او بـا انتقـاد از نـر تصاویـر در شـامری از رسـانه ها و فضـای 

مجـازی؛ گفـت کـه برخـی از رسـانه های کشـور بـدون توجـه به 

اثـرات روانـی بر مخاطـب، هر گونـه تصویری را از محـل رویداد 

منتـر می کننـد کـه تاثیـرات مخربـی بـر روان مخاطبـان بـه 

از حملـه  کـه  تصاویـری  بـه  او  کـودکان می گـذارد.  خصـوص 

انتحـاری بـر مرکز آموزشـی کوثر دانش منتر شـده بود، اشـاره 

کرد.

یـک حملـه کننـده انتحـاری روز دوم عقـرب خـود را در نزدیکی 

مرکـز آموزشـی کوثـر دانـش منفجـر کـرد کـه در نتیجـه 40 تن 

کشـته و بیش از 50 تن دیگر زخمی شـدند. ده روز بعد از این 

حادثـه، سـه مهاجم تروریسـت بـه دانشـگاه کابل حملـه کردند 

کـه 22 تـن را کشـتند و بیـش از 25 تـن را زخمـی کردند.

شـامری از رسـانه ها بـه دلیـل اینکـه بتواننـد مخاطب بیشـری 

را جـذب کننـد، تصاویـر واقعی تـر و بدون سانسـور از این حمله 

انتحـاری و تروریسـتی و گاهـی تصاویـر را بـه صـورت زنـده از 

محـل رویـداد منتـر می کردند. 

روانشناسـان می گوینـد کـه ایـن کارها بـر روان مخاطبـان تاثیر 

منفـی می گـذارد کـه یکـی از ایـن تاثیـرات اختـال »اسـرس 

پس از سـانحه اسـت.«

سـید جعفـر احمـدی همچنیـن گفـت که افـرادی که بـا چنین 

 »پـدر، وقتـی بـه مکتـب مـا حملـه کردنـد، دنبـامل نیـا؛ ممکـن 

اسـت تـو زخمـی شـوی و یـا ....« حرفـش را می خـورد، وقتـی 

چشـامنش تـر می شـود، گـردن پـدر را بغـل می کنـد.  

ایـن سـخنان را پـدر فریحـه بـه نقل از کودک هشـت سـاله اش 

می گویـد. فریحـه )اسـم مسـتعار( صنـف سـوم اسـت. او بعد از 

حمله تروریسـتی به دانشـگاه کابـل، دنیای کودکانـه اش تغییر 

کرده اسـت.

پـدر فریحـه گفـت کـه از آن روزی کـه بـه دانشـگاه کابـل حمله 

شـده اسـت، دخرم همـواره نگران زنـده بودن اعضـای خانواده 

اسـت. شـاید گاهـی در تنهایـی بـه نبودن هـا فکـر می کند.

دخـری دانشـجو که روز حمله بر دانشـگاه کابـل که رس صنف 

درس بـوده اسـت نیـز می گویـد کـه هـر وقـت در صنف درسـی 

باشـد از وقـوع حملـه ای دیگری می ترسـد.

و  بنشـیند  صنـف  آخـر  ردیـف  در  می کنـد  تـاش  همـواره  او 

امیـدوار اسـت کـه در صـورت ورود مهاجـامن بـه صنـف، بخـت 

زنـده ماندنـش را افزایـش دهـد.

محمد علـی دانش آمـوز صنـف دهـم یکـی از مکاتب شـهر کابل 

اسـت. او نیـز می گویـد که گاهـی در جریان تدریس اسـتاد، به 

فکـر چگونه فـرار کردن از صنف هسـتم.

دیگـری  تروریسـتی  فکـر حملـه  بـه  کـه  »وقتـی  کـه  گفـت  او 

می شـوم، گاهـی آنقدر طول می کشـد کـه درس پایـان می یابد 

و مـن از فکـر بیـرون می شـوم؛ می بینـم کـه هیـچ نفهمیـدم.«

سـید جعفـر احمـدی، روانشـناس می گویـد کـه عمومـا وقتـی 

بگیـرد دچـار  قـرار  انتحـاری  یـک حملـه  تاثیـر  تحـت  انسـان 

می شـود.  »)PTSD( سـانحه  از  پـس  »اسـرس  اختـال 

اختـاالت  این گونـه  درمـان  کـه  کـرد  احمـدی ترصیـح  آقـای 

بـر می گیـرد و رونـد یادگیـری را نیـز در  زمـان طوالنـی را در 

می کنـد. مختـل  دانشـجویان  و  دانش آمـوزان 

ایـن روانشـناس همچنیـن تاکیـد کـرد کـه گاهـی در رشایـط 

حـاد، ایـن گونـه اختاالت با حـس انتقام همراه اسـت و فرد در 

تـاش انتقـام گرفنت اسـت.

۵۰۰ رسبـاز امریکایـی را از افغانسـتان و عـراق، بـه خانه هـای شـان 

برگرداند.

بـا ایـن کاهش، شـامر نیروهای امریکایـی درافغانسـتان، از ۴ هزار و 

۵۰۰ تـن بـه ۲ هـزار و ۵۰۰ تـن و شـامر نیروهای امریکایـی درعراق 

هـم از ۳ هـزار، بـه ۲ هـزار و ۵۰۰ تـن، کاهـش خواهد یافت.

امـا برخـی از تحلیـل گـران امریکایـی ایـن تصمیـم ترمپ را بـا توجه 

بـه اوضـاع شـکنندۀ افغانسـتان انتقـاد می کننـد و می گوینـد که این 

کاهـش پیـش ازایـن مـروط به نتیجـه بخش بـودن مذاکـرات میان 

هیئـت افغانسـتان و طالبـان در دوحـه، پایتخـت قطـر و نیـز کاهـش 

خشـونت ها در افغانسـتان بـود، درحالـی کـه درماه هـای اخیـر بـه 

گفتـۀ آنـان، خشـونت ها تـا ۵۰ درصـد افزایـش یافته انـد. 

کابـل، حـدود 70 درصـد دخـران دچار اختال »اسـرس پس 

از سـانحه )PTSD(« بودنـد.

آقـای احمـدی گفـت، امـا میـزان تـاب آوری در افـراد متفـاوت 

اسـت؛ بـه طـور مثـال مـردان در برابـر حـوادث نسـبت بـه زنـان 

تـاب آورترنـد. او همچنیـن ادامـه داد کـه در تحقیقـی دیگر که 

بـر روی کارمنـدان وزارت مخابـرات بعـد از حملـه تروریسـتی 

انجـام شـد، حـدود 50 درصـد دچـار اختـال شـده بودنـد.

او ترصیـح کـرد کـه اگـر میـزان اختـال تقویت شـود، عـاوه بر 

عـوارض دیگـر، ممکـن اسـت فرد از رفـنت به مکتب و یـا مکانی 

کـه هـراس دارد، خـودداری کنـد. آقای احمـدی ادامـه داد که 

شـامری از کارمنـدان وزارت مخابـرات بعد از رویـداد از رفنت به 

رس کار خـودداری کردند.

گـروه طالبـان از بـدو تاسـیس بـه ایـن سـو، همـواره مخالـف 

تحصیـل شـهروندان در مکتب هـا و دانشـگاه های کشـور بـوده 

اسـت. ایـن گـروه بـا آتـش زدن و تخریـب مکاتـب و گاهـی بـا 

حملـه در تـاش بـوده کـه مانـع رفـنت دخـران و پـران بـه 

مکتـب شـوند.

گـروه  کـه  می گویـد  معـارف  وزارت  سـخنگوی  آریـن،  نجبیـه 

طالبـان در نزدیـک بـه دو دهـه اخیـر، در 31 والیـت کشـور بـه 

کشـور بیجـا و یا مهاجر شـوند. ایـن معظل، مشـکات فراوانی 

را برای در داخل کشـور و خارج کشـور خلق کرده اسـت. آقای 

گرنـدی، در همیـن حـال بـا تأکیـد بـر تعهـد همـکاری مـداوم 

اداره پناهنـدگان سـازمان ملـل متحـد در مـورد ۲.۴ میلیـون 

پناهنـده ثبـت شـده افغـان که در کشـورهای میزبـان بر می 

برنـد، خواسـتار تاش برای تسـهیل عـودت داوطلبانـه و ادغام 

مجـدد پایـدار آنهـا شـد. بـر اسـاس آمارهـای سـازمان ملـل و 

نهادهـای کشـور میزبـان، بیـش از سـه میلیـون مهاجـر افغان 

در کشـورهای ایـران و پاکسـتان زندگـی می کننـد. شـامری از 

ایـن مهاجـران بـا مشـکات فراوانـی نیـز مواجـه هسـتند.

داد. خواهـد  ادامـه  افغانسـتان، 

او در ادامـه می گویـد: »مـا همچنین متعهـد به متویل آنهـا )نیروهای 

امنیتـی افغان( تا سـال ۲۰۲۴ هسـتیم.«

او یـک بـار دیگر تأکید کرد: »ما افغانسـتان یک جـا رفتیم و هنگامی 

زمان درسـت، با هم تـرک خواهیم کرد.«

از سـوی دیگـر، آنگـرت کرامـپ کارن بائـر وزیـر دفاع آملـان می گوید 

کـه هرگونـه تصمیم گیـری دربـارۀ خـروج نیروهـا از ایـن کشـور، بایـد 

براسـاس رشایـط موجود باشـد.

بـر اسـاس گـزارش رویـرز، وزیر دفاع آملـان می افزاید کـه »مذاکرات 

صلـح در حـال انجـام در افغانسـتان تاکنـون نتایجی را کـه همه آرزو 

می کنیـم ، به همـراه نداشته اسـت.«

ایـن گفته هـا در حالی ابراز می شـوند کـه روزنامه امریکایـی نیویارک 

تایمـز روز دوشـنبه گـزارش کرده  اسـت کـه قراراسـت دانلـد ترمـپ، 

از  را  نیـرو  هـزاران  خـروج  دسـتور  متحـده،  ایـاالت  رییس جمهـور 

افغانسـتان، عراق و سـومالیا پیش از پایان دورۀ ریاسـت جمهوری اش 

تـا مـاه جنـوری سـال آینـده، صـادر کند.

بـه گـزارش نیویارک تایمز، ترمـپ بر خاف راهنامیی هـای مقام های 

بلنـد پایـۀ نظامـی می خواهـد تا پایـان سـال روان میـادی، ۲ هزار و 

اختاالتـی مواجـه می شـوند، از مکان هـای مشـابه می ترسـند 

و همـواره تـاش می کننـد خـود را از چنیـن جاهایـی دور نگـه 

دارند.

گروه هـای  کشـور،  امنیتـی  نهادهـای  آمارهـای  اسـاس  بـر 

تروریسـتی بـه شـمول گـروه طالبـان روزانـه بیشـر از ده حمله 

می دهنـد. انجـام  مختلـف کشـور  نقـاط  در  را 

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخلـه روز یکشـنبه 25 

عقـرب در یـک نشسـت خـربی گفـت کـه گـروه طالبـان در ماه  

گذشـته، )از اول عقـرب تـا 25 ایـن ماه(، ۱۵ حملـه انتحاری را 

در نقـاط مختلـف کشـور انجـام داده و نزدیـک بـه ۲۰۰ حلقـه 

اثـر آن ۱۳۴ تـن  از  مایـن را تعبیـه و انفجـار داده اسـت کـه 

غیرنظامـی کشـته و ۲۸۹ تـن دیگـر زخـم برداشـته اند.

ایـن حمـات گـروه طالبـان در یـک مـاه گذشـته، تنهـا بیـش 

آقـای  اسـت؛  داده  قـرار  تاثیـر  تحـت  را  غیرنظامـی   400 از 

احمـدی می گویـد کـه اختال اسـرس پس از سـانحه نـه تنها 

در اعضـای ایـن قربانیـان، بلکـه کسـانی کـه بـه نوعـی بـا ایـن 

رویدادهـا ارتبـاط برقـرار کنـد، نیـز دچـار می شـوند.

اسـاس  بـر  کـه  می گویـد  روانشـناس  و  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 

تحقیقـات میدانـی موسسـه بهـروان در یک مکتـب دخرانه در 

غیـر از دایکنـدی، پنجشـیر و زابـل، بـه مکاتـب حملـه کـرده 

اسـت.

خانـم آریـن بـه روزنامه  افغانسـتان ما گفـت که جنگجویـان این 

گـروه در نزدیـک بـه دو دهـه اخیـر 925 مکتـب را در ایـن 31 

والیـت تخریـب کـرده  و یـا اینکـه آتـش زده اند.

ایـن گـروه دو هفته گذشـته نیز با اسـتفاده از مـواد انفجاری در 

ولسـوالی ژیـری والیـت قندهار یـک مکتب را تخریـب کرد. این 

مکتـب بـه تازگـی بـا هزینـٔه پنج میلیـون افغانـی توسـط وزارت 

احیـا و انکشـات دهات سـاخته شـده بود.

از سـوی دیگـر گـروه تروریسـتی داعـش نیـز بـا حمله بـر مراکز 

بیـن دانش آمـوزان  تـاش اسـت کـه وحشـت در  آموزشـی در 

حکومتـی  مسـئوالن  چنـد  هـر  کنـد.  ایجـاد  دانشـجویان  و 

می گوینـد کـه داعـش، وجـود خارجـی نـدارد و حمات توسـط 

گـروه طالبـان و حقانـی انجـام می شـود.

تاکنـون بـه مرکـز آموزشـی موعـود و کوثـر دانش در غـرب کابل 

و  کشـته  دانش آمـوز   100 از  بیشـر  کـه  اسـت  شـده  حملـه 

دسـتکم 200 تـن زخمـی شـدند.

 

 علی رضا احمدی

دود آتش تروریسم و اختالل
 »استرس پس از سانحه«


