
 مسـووالن محلـی بامیـان با گذشـت چهـار روز 

سه شـنبه،  روز  عـر  مرگ بـار  انفجارهـای  از 

چهـارم قـوس در مرکـز ایـن والیـت، می گوینـد 

کـه هنـوز تحقیقـات از نزد چهـار فردبازداشـت 

شـده در پیونـد بـه ایـن رویدادها جریـان دارد.

از  پیـش  بامیـان  والـی  رحمتـی،  انـور  سـید 

یـک  در  قـوس،  هشـتم  شـنبه،  روز  چاشـت 

نشسـت خربی با مسـووالن امنیتـی این والیت 

حضـور یافـت و گفـت، بـر بنیـاد گزارش هایـی 

مرکـز  امنیتـی  مراجـع  از  محلـی  اداره  کـه 

دریافـت کـرده  اسـت، مراکـز آموزشـی در ایـن 

والیت هـدف بعدی اجرای حمالت تروریسـتی 

اسـت.

والـی بامیـان در رابطـه بـه هویـت و نام هـای 

افـزود  امـا  نگفـت؛  چیـزی  شـده ها  بازداشـت 

کـه ایـن افـراد باشـنده گان والیت هـای کابـل، 

سـمنگان، پنجشـیر و بامیـان هسـتند.

بـه گفتـه ی والـی بامیـان، »رسنخ هـای بسـیار 

به خاطـر  امـا  اسـت  آمـده  دسـت  بـه  جـدی« 

رویدادهـای  پیچیده گـی  و  قضیـه  حساسـیت 

بامیـان، هنـوز زود اسـت کـه  انفجـاری شـهر 

معلومـات قطعی در اختیار رسـانه ها قـرار داده 

شـود.

وی هم چنـان گفـت کـه ایـن افـراد روز جمعـه، 

هفتـم قوس، بـرای تحقیقـات بیش تر بـه کابل 

شـده اند. انتقال 

والـی بامیـان هرچند از گروه یـا فرد خاصی نام 

نـربد اما گفت که شـاری در تالش آزادسـازی 

و می خواهنـد  بازداشـت شـده هسـتند  افـراد 

بـا حاشیه سـازی ها اذهـان عامـه را مغشـوش 

. کنند

در همیـن حـال، فرمانـده پولیـس بامیـان در 

هیـأت  یـک  کـه  گفـت  خـربی  نشسـت  ایـن 

عمومـی  ریاسـت  و  داخلـه  وزارت  از  بلندپایـه 

هـر  و  اسـت  آمـده  بامیـان  بـه  ملـی  امنیـت 

مسـوول امنیتـی کـه غفلـت کـرده باشـد، مورد 

می گیـرد. قـرار  پی گـرد 

در حالی کـه چهـار روز از دو انفجـار مرگ بـار 

در شـهر بامیـان می گـذرد، مسـووالن محلـی 

پاسـخ  حملـه  ایـن  بـه  پیونـد  در  بامیـان 

قناعت بخـش بـه مردم و خانواده هـای قربانیان 

نکرده انـد. ارائـه 

بـا ایـن حـال، سـتاد دادخواهـی مردمـی برای 

بامیـان،  تروریسـتی  انفجارهـای  قربانیـان 

بـه  اگـر  اسـت کـه  اعالمیـه ای گفتـه  نـر  بـا 

قناعت بخـش  توضیحـات  فرصـت  زودتریـن 

بـه مـردم ارایـه نشـود، آنـان خواهان اسـتعفای 

مقام هـای مسـوول از جمله سـید انـور رحمتی 

والـی بامیان، زبردسـت صافـی فرمانده پولیس 

ملـی  امنیـت  رییـس  عزیـزی،  عبدالسـتار  و 

هسـتند.
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اعتراضات بالروس؛ لوکاشنکو: در سیستم جدید رییس 
جمهور نخواهد بود

حدود ۲۰۰ هنرمند کوبایی برای آزادی بیان تظاهرات کردند

جمهـور  رئیـس  لوکاشـنکو،  الکسـاندر   
ضـد  اعتراضـات  ماه هـا  از  پـس  بـاروس 
دولتـی در ایـن کشـور تلویحـا گفتـه کـه 
ممکـن اسـت از قـدرت کناره گیـری کنـد.

آقـای لوکاشـنکو که از ۲۶ سـال قبل زمام 
امـور در بـاروس را در دسـت دارد، گفـت 

از تغییـر در قانون اساسـی کـه باعث ...

 شـماری از هنرمنـدان کوبایـی در اقدامـی 
کم سـابقه بـرای دفـاع از آزادی بیـان مقابل 
سـاختمان وزارت فرهنـگ در هاوانـا تجمـع 
کردنـد. ایـن تظاهرات در واکنـش به یورش 
در  هنرمنـدان  مجتمـع  یـک  بـه  پولیـس 
پایتخـت کوبـا انجـام شـد. شـماری از اعضا  

...
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کشور به آرامش، اتحاد و 
همسویی نیاز دارد

رییس جمهور غنی و حمایت 
از آزادی بیان 

 مسئولیت اداره جدید آمریکاء در 
قبال تعهدات خود در افغانستان

 گـروه هـای تروریسـتی بـه رهبـری طالبـان، پـس از 
امضـای توافقنامـه صلـح بـا امریـکا و شـروع مذاکـرات 
قطـر، دسیسـه هـای مختلفـی را بـرای تضعیـف نظـام، 
و  دلسـردی  و  نخبـگان سیاسـی  میـان  تفرقـه  ایجـاد 

ناامیـدی مـردم از حکومـت آغـاز کـرده انـد....
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

نام 3 ستاره در تبلیغات نامزدهای 
ریاست بارسا

ستاره پی اس جی باالخره آماده 
بازی شد

بـرای حل مشـکل میان مجلـس مناینـدگان و حکومت افغانسـتان دیروز، 

میـر رحمن رحانـی، رئیس مجلس منایندگان افغانسـتان و هیأت اداری 

مجلـس بـه دیـدار محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـوری رفتنـد. از طـرف 

دیگـر شـورای امنیـت ملی افغانسـتان نیز بـا رد خربهای نر شـده درباره 

پرداخـت حقـوق ویـژه بـه ده هـا تـن از مناینـدگان گفتـه کـه این نهـاد به 

هیـج یـک از وکالی مجلـس پـول منی دهد.

بعـد از اظهـارات جنجانی امراللـه صالح، معاون اول ریاسـت جمهوری در 

نشسـت جنیـوا، شـاری از مناینـدگان را بـه فسـاد متهم کرده بـود، تنش 

میـان مجلـس مناینـدگان و حکومـت افغانسـتان افزایـش یافـت، مجلـس 

رای تاییـد بـه وزیـران را متوقـف و خواسـتار اسـتعفای آقای صالح شـد.

نـر  بـا  قـوس(  )چهـارم  سه شـنبه  روز  نشسـت  در  مناینـدگان  مجلـس 

اعالمیـه ای گفتـه بـود کـه آقـای صالـح مناینـدگان را متهـم کـرده کـه در 

هنـگام تهیـه سـند بودجـه، به منظـور تحمیل خواسـت های خـود، وزیران 

را تهدیـد بـه برکنـاری می کننـد.

در ایـن اعالمیـه مجلـس مناینـدگان آمـده بـود کـه اظهـارات آقـای صالح 

غیرمسـئوالنه بـوده و در چنـد بخشـی از سـخنان خـود گفتـه کـه »تاکنون 

هیـج یـک از اعضـای مجلـس مناینـدگان هزینه دسـت داشـن در فسـاد 

را نپرداختـه اسـت. بـرای تامین عدالـت باید به مصونیـت اعضای مجلس 

مناینـدگان پایان داده شـود.«

و  برانگیخـت  را  آقـای صالـح خشـم مجلـس مناینـدگان  اظهـارات  ایـن 

هـان روز در نشسـت علنـی فیصلـه کـرد کـه از آقـای صالـح بـه مراجـع 

عدلـی و قضایـی شـکایت کنـد.

بـا افزایش تنش دیروز شـنبه )هشـتم قوس( ریاسـت جمهـوری اعالم کرد 

کـه آقـای غنـی بـا رئیـس و هیـأت اداری مجلـس مناینـدگان دیـدار کرده 

است.

ارگ ریاسـت جمهـوری در صفحـه رسـمی فیسـبوک خـود نوشـته کـه در 

افغانسـتان  قـوه مقننـه  و  ایـن نشسـت دربـاره هاهنگـی میـان دولـت 

گفتگـو شـده و دربـاره »هم صدایـی« و ایجـاد راهکارهـای در ایـن زمینـه 

نیـز توافـق شـده اسـت.

آقـای غنـی از مجلـس مناینـدگان بـه دلیـل دادن رای تاییـد بـه ده وزیـر 

کابنـه اش تقدیـر کـرده اسـت.

او گفتـه کـه ولسـی جرگـه براسـاس قانـون اساسـی ایـن کشـور یـک نهاد 

مکمـل اسـت و بـرای نظـام جمهـوری از اهمیـت ویـژه برخـوردار اسـت و 

بایـد هاهنگـی میـان ایـن نهـاد و حکومـت افزایـش یابـد.

در همیـن حـال فرزانـه کوچـی، عضـو مجلـس مناینـدگان می گویـد کـه 

رونـد رای اعتـاد و ارائـه برنامه هـای اعضـای کابینه به ایـن مجلس امروز 

یک شـنبه، نهـم قـوس از رس گرفتـه می شـود.

بانـو کوچـی گفـت کـه ایـن تصمیـم در مجلـس عمومی کـه دیروز شـنبه، 

هشـتم قـوس برگـزار شـد، گرفتـه شـده اسـت. طبـق ایـن تصمیـم، رونـد 

ارائـه برنامه هـای نامزدوزیـران از روز یک شـنبه، نهـم قـوس از رس گرفتـه 

می شـود.

شورای امنیت ملی کمک مالی به اعضای ولسی جرگه را رد کرد

شـبکه های  در  مجلـس  مناینـدگان  از  فهرسـتی  گذشـته  روزهـای  در 

مناینـده  ده هـا  بـود،  شـده  ادعـا  آن  در  کـه  شـد  همرسـانی  اجتاعـی 

ماهیانـه از شـورای امنیـت ملی افغانسـتان حقوق ویـژه دریافت می کنند، 

نـر ایـن فهرسـت واکنـش گسـرده را بـه همـراه داشـت.

شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان نیـز در واکنـش بـه ایـن موضـوع امـروز 

شـنبه )هشـتم قـوس( بـا نـر اعالمیه ای نوشـته که اخیـرا در رسـانه های 

اجتاعـی خـربی دسـت بـه دسـت می گـردد کـه گویـا بعضـی از اعضـای 

محـرم ولسـی جرگـه )مجلـس مناینـدگان( بـا دفـر شـورای امنیـت ملی 

ارتباطـات پنهانـی دارنـد و از ایـن آدرس کمـک مالـی بدسـت می آورنـد.

ایـن نهـاد افـزوده کـه دفـر شـورای امنیـت ملـی بـه جایـگاه و اعضـای 

ایـن چنیـن خربهـا را بی اسـاس  شـورای ملـی کامـالً احـرام داشـته و 

خوانـده و رد می کنـد. در ایـن اعالمیـه نـر ایـن گونـه خربها در راسـتای 

ایجـاد تنـش میـان دو قـوه اعـالم شـده اسـت.

دفـر شـورای امنیـت ملـی افـزوده که در کنـار احـرام به متامـی اعضای 

شـورای ملـی افغانسـتان، تالش مـی ورزد تا هاهنگی ها میـان حکومت و 

پارملـان افزایـش یافته و جهت حل مشـکالت در کشـور بـا متامی اعضای 

محـرم شـورای ملـی ارتبـاط کاری داشـته باشـد و همیشـه ایـن ارتباط را 

حفـظ کند. 

 سـادیو مانـه، ارلینـگ هالنـد و نیـار ایـن روزهـا نـام شـان 

در برنامه های تبلیغاتی نامزدهای ریاسـت باشـگاه بارسـلونا 

شـنیده می شـد.

باشـگاه  ریاسـت  انتحابـات  جنـوری   24 آاس،  از  نقـل  بـه 

اخیـر خـوان  روز  در دو سـه  برگـزار خواهـد شـد.  بارسـلونا 

الپورتـا و امیـل روسـود نیـز نامـزدی خـود را اعـالم کردنـد تـا 

اکنـون هشـت نفـر بـرای رسـیدن بـه ریاسـت بارسـا رقابـت 

باشـند. داشـته 

طبیعتـا در فضـای انتخاباتـی، هـر نامـزدی سـعی دارد تـا بـا 

مطـرح کـردن نـام سـتاره هـای بـزرگ خـود را در ...

 کادر فنـی پـی اس جـی امروز از جانب مائـورو ایکاردی خرب 

خوبـی دریافـت کـرد. مهاجـم آرجانتاینـی پـاری سـن ژرمـن 

بعـد از چنـد هفتـه غیبـت به خاطر آسـیب دیدگی مـی تواند 

تیمـش را در هفتـه دوازدهـم لیـگ فرانسـه همراهـی کنـد. 

مائـورو ایـکاردی یکـی از بازیکنان کلیدی و تاثیـر گذار پاری 

سـن ژرمن اسـت که هفته ها اسـت به خاطر آسـیب دیدگی 

نتوانسـته به میدان رود. باشـگاه پاری سـن ژرمن از بازگشت 

ایـکاردی بـه متریـن گروهـی خـرب داد  و اعـالم کـرد کـه این 

بازیکـن مشـکلی بـرای همراهی تیـم  ...

ورزش
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بن بست شکست؛ 
فردا مجلس روند رای اعتماد به اعضای کابینه را از سر می گیرد

والی بامیان: مراکز آموزشی هدف بعدی تروریستان است

محـور،  انتخابـات  و سیاسـت  دمارشـی  پهلـوی  در 

گیـری  تصمیـم  در  نیـز  دیگـری  هـای  روش 

دموکراتیـک وجـود دارنـد کـه شایسـتۀ درنظرگرفن 

هسـتند. یکی از آنها »توافق جمعی« اسـت، روشـی 

نیرومنـد کـه بـرای گـروه هـای کوچـک از دو تـا صد 

نفـری یـا بیشـر از آن کارآمـد اسـت....

جوایز جشـنواره »شـب های سـیاه تالین« اهدا شـد 

و فلـم بلغاریـای »تـرس« کـه بـا موضـوع مهاجـرت 

سـاخته شـده، توانسـت باالتریـن جایـزه جشـنواره 

دیلـی،  اسـکرین  گـزارش  بـه  کنـد.  خـود  آن  از  را 

و  هریسـتوف  ایوایلـو  کارگردانـی  بـه  »تـرس«  فلـم 

تهیـه کنندگـی آسـن والدیمیـروف محصـول کشـور 

... برنـده  بلغارسـتان 

غنی و عبدالله
 درباره افتتاح جلسه شورای 

عالی مصالحه ملی گفت وگو کردند

دمارشی؛ جایگزینی 
برای سیاست انتخاباتی  

بخش سوم و پایانی

برگزیدگان جشنواره 
شب های سیاه تالین 

معرفی شدند 



 

بـا  تلفونـی  گفت وگـوی  در  غنـی،  رییس جمهـور   

شـاری از فرماندهان ارتش در بخش های حسـاس 

و دشـوارگذر کشـور، بـر پشـتیبانی حکومـت و مردم 

از عمل کـرد ایـن نیروهـا در مهـار ناامنی هـای اخیر 

تأکیـد کرده اسـت.

کـه  می گویـد  خربنامه یـی  در  ریاسـت جمهوری 

از  سـپاس گزاری  بـرای  رییس جمهـور  اسـت  قـرار 

گفت وگـوی  آنـان  بـا  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

باشـند. داشـته   تلفونـی 

گفت وگـوی  ایـن  از  ارگ  از  کـه  ویدیویـی  در 

پخـش  ارتـش  فرماندهـان  از  یکـی  بـا  غنـی  آقـای 

»حملـۀ  می گویـد:  رییس جمهـور  کرده اسـت، 

دشـمن را عقـب زدیـد و اکنون با قوت ایسـتاده اید، 

خواسـتم از شـا تشـکر کنـم و اطمینـان بدهـم که 

متـام دولـت و متـام مردم پشـتیبان شـا هسـتند.«

رییس جمهـور،  تلفونـی  گفت وگـوی  ایـن  از  پیـش 

کابـل برای سـومین هفتـه پی در پی، بامداد شـنبه 

را گـواه انفجارهایـی شـد.

در یکـی از ایـن رویدادها در منطقـۀ خیرخانۀ کابل 

کـه برخاسـته از انفجـار مایـن مقناطیسـی بـر یـک 

موتـر بـود، چهـار تن زخـم برداشـته اند.

جان محمـد، گـواۀ ایـن انفجـار گفـت: »شیشـه های 

پنجره هـای خانـه ام شکسـتند. آمـدم پاییـن. دیـدم 

  

مقامـات امنیتـی مـی گوینـد کـه ٣٦ طالـب 

کنـدز  و  هـرات  ننگرهـار،  والیـات  در  مسـلح 

کشـته شـده و يـک تعـداد دیگـر شـان زخـم 

انـد. برداشـته 

عطاءاللـه خوگیانـی سـخنگوی والـی ننگرهار، 

بـه تاریـخ ۸ قـوس گفـت کـه شـب گذشـته، 

طالبـان  مخفیـگاه  یـک  بـه  افغـان  نیروهـای 

مسـلح در منطقـۀ زاوی ولسـوالی خوگیانـی، 

حملـه هوایـی انجـام داده انـد.

آقـای خوگیانـی بـه خربگـزاری پـژواک گفتـه 

کـه در ایـن حملـه، بشـمول یـک قومانـدان به 

نـام عبدالقدوس، ۱۴ جنگجوی گـروه طالبان 

مسـلح کشـته شـده اند.

بـه اسـاس معلومـات موصـوف، در ایـن حملـه 

یـک موتـر کـروال، یک دهشـکه و اسـلحۀ دیگر 

ایـن گـروه نيـز تخریـب شـده اسـت. وی افزود 

اتبـاع  برخـی  کـه در جمـع زخمـی شـدگان، 

پاکسـتان نیـز شـامل انـد.

بـه اسـاس یـک خـرب دیگـر، طالبان مسـلح در 

هـرات هـم کشـته شـده اند.

 ٢٠٧ اردوی  قـول  شـدۀ  پخـش  خربنامـه  در 

ظفـر در ایـن والیـت، آمـده اسـت کـه طالبـان 

روز  کشـور  مناینـدگان  مجلـس  اعضـای   

شـنبه، ۸ قوس سـند بودجه ی وسـط سـال 

ایـن  عمومـی  نشسـت  در  ۱۳۹۹را  مالـی 

مجلـس بـا اکرثیـت آرا تأییـد کردنـد.

کمیسـیون  عضـو  محسـنی،  محمدعظیـم 

مالـی و بودجـه ی مجلـس مناینـدگان گفته 

که سـند بودجه ی وسـط سـال مالـی جاری 

بـا اعـال تغییـرات و اصالحاتـی در سـند 

قبلـی آن کـه قبال از سـوی مجلس رد شـده 

و  هـزار   ۲۴ ننگرهـار  در  محلـی  مقامـات   

۵۹۷ کیلوگـرام مواد مخـدر را که در جریان 

دو سـال اخیـر جمـع آوری شـده بـود، آتـش 

زدند.

روز  ننگرهـار  والـی  امرخیـل،   ضیاالحـق 

شـنبه، هشـتم قـوس گفـت کـه ایـن مقـدار 

عملیـات   ۵۱۰ نتیجـه  در  مخـدر  مـواد  از 

اسـت. آمـده  بـه دسـت  جداگانـه 

مـواد شـامل هیروییـن،  ایـن  کـه  افـزود  او 

مـواد  سـایر  و  الکولـی  مرشوبـات  چـرس، 

کیمیـاوی اسـت کـه در جریان سـال  روان و 

سـال گذشـته ضبـط شـده بـود.

بـه گفتـه والی ننگرهـار، ۵۷۰ تـن در پیوند 

مخـدر  مـواد  از  مقـدار  ایـن  نگهـداری  بـه 

بازداشـت شـده اند و افـزون بـر ایـن، ۲۱۳ 

واسـطه نقلیـه ضبـط شـده اسـت.

هم چنـان ۲۷۵ میـل سـالح مختلف النوع و 

۱۲ هـزار و ۳۱۳ فیـر نیـز در جریـان ضبـط 

غنی و عبداهلل
 درباره افتتاح جلسه  شورای عالی مصالحه ملی گفت وگو کردند

2
www.dailyafghanistan.com سال پانزدهم   شماره 4098   یک شنبه   9 قوس  1399  29 نوامبر 2020 

از صفحه1

عبداللـه  و  جمهـور  رییـس  غنـی،  محمـدارشف   

ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس  عبداللـه، 

کردنـد. دیـدار  باهـم 

جمهـوری  ریاسـت  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 

می گویـد کـه در ایـن دیـدار عبداللـه عبداللـه در 

بـه رییـس  بـه ترکیـه  نتایـج سـفر اخیـرش  مـورد 

اسـت. داده  معلومـات  جمهـور، 

پیش رفت هـا  روی  دیـدار  ایـن  در  او،  گفتـه  بـه 

صـورت  بـه  دوحـه،  در  صلـح  گفت وگوهـای  در 

اسـت. شـده  بحـث  تفصیلـی 

بـه  رابطـه  در  طـرف  دو  کـه  می گویـد  صدیقـی 

قریب الوقـوع  جلسـه  برگـزاری  بـرای  آمادگی هـا 

گفت وگـو  نیـز  ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای 

کرده انـد.

عالـی  شـورای  رسیـع  شـدن  فعـال  و  تشـکیل 

جامعـه  جـدی  خواسـت های  از  ملـی  مصالحـه 

جهانـی در چنـد روز گذشـته و پـس از برگـزاری 

اسـت. بـوده  ژنـو  نشسـت 

سـفارت  اروپـا،  اتحادیـه  سیاسـی  منایندگـی 

صـورت  بـه  کابـل  در  امریـکا  سـفارت  و  بریتانیـا 

کـه  را  شـورا  ایـن  خواسـته اند،  دولـت  از  مکـرر 

گفت وگوهـای  راهنایـی  و  مدیریـت  مسـوولیت 

کنـد. فعـال  دارد،  را  صلـح 

جلسـه  افتتـاح  جزییـات  روی  سـپیدار  و  ارگ 

اختـالف  دچـار  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

اسـت. پیـش از ایـن رییـس جمهـور چهـل نفـر را 

در شـورای عالـی مصالحـه تعییـن کرده بـود که با 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 گـروه هـای تروریسـتی بـه رهـربی طالبـان، پـس از امضـای 

امریـکا و رشوع مذاکـرات قطـر، دسیسـه  بـا  توافقنامـه صلـح 

میـان  تفرقـه  ایجـاد  نظـام،  تضعیـف  بـرای  را  مختلفـی  هـای 

حکومـت  از  مـردم  ناامیـدی  و  دلـردی  و  سیاسـی  نخبـگان 

آغـاز کـرده انـد. گسـرش عملیـات نظامـی، افزایـش حمـالت 

انتحـاری و کشـن افـراد مؤثـر سیاسـی، اجتاعـی و امنیتـی 

توسـط میـن هـای چسـپکی و ایجـاد هـرج و مـرج و برهـم زدن 

نظـم عمومـی، از تاکتیـک هـای خطرنـاک دشـمنان بـرای بـه 

اسـتیصال کشـانیدن مـردم و ضعیـف و ناکارا جلـوه دادن نظام 

بـرای تأمیـن امنیـت شـهروندان بـوده انـد. اکنـون گـروه هـای 

سـه جبهـه ای  باهـم،  همـکاری  در  افغانسـتان  در  تروریسـتی 

نظامـی، روانـی و تبلیغاتـی را علیـه مـردم مـا فعـال کـرده انـد. 

تاکتیـک هـای دشـمن متام شـبکه هـای سیاسـی، اقتصادی و 

اجتاعـی را پوشـش مـی دهنـد و در متام زمینه ها شـهروندان 

کشـور را با مشـکالت و دشـواری های سـخت روبرو می سـازند.

بـی  فضـای  ایجـاد  و  قانونـی  نهادهـای  میـان  تنـش  ایجـاد 

اعتـادی میـان مـردم، گـروه ها و احزاب سیاسـی بـا حکومت، 

مـی توانـد در بـرآورده سـازی اهـداف و نیـات شـوم دشـمنان 

مجلـس  و  حکومـت  میـان  کـه  تفاهمـی  سـؤ  کنـد.  کمـک 

مناینـدگان در نتیجـه ای اظهـارات امراللـه صالـح معـاون اول 

رییـس جمهـور بـه وجـود آمـد و در پـی آن مناینـدگان مجلـس 

آنـان را  بـه  ارائـه برنامـه هـای نامـزد وزرا و رأی اعتـاد  رونـد 

متوقـف سـاختند، مـی توانسـت بـه یک چالـش عمیـق و بزرگ 

در رونـد تشـکیل و تکمیـل سـاختار اداری کشـور تبدیـل شـود 

و عـالوه بـر تنـش دوامـدار میـان دو قـوه مقننـه و مجریـه، بـه 

تعطیلـی بسـیاری از پـروژه های ملـی و متوقف ماندن بسـیاری 

از قوانیـن و اجـراآت حکومتـی منجـر شـود کـه بیشـرین نفـع 

آن بـه طالبـان و سـایر گـروه هـای هـراس افگـن می رسـید؛ اما 

بـا درایـت رییـس جمهـور و خویشـتنداری اعضـای پارملان این 

مشـکل حـل شـد و رس از امـروز رونـد عـادی رأی اعتـاد بـه 

وزرای پیشـنهادی آغـاز مـی شـود.

طالبـان یـک گـروه متحجـر، واپسـگرا و بـه شـدت وابسـته بـه 

اسـتخبارات کشـورهای خارجـی انـد؛ صلـح بـا ایـن گـروه در 

چـوکات منافـع ملـی، دموکراسـی، قانون و حقوق بـرش به کلی 

ناممکـن مـی باشـد. تصویـری کـه پیـش از ایـن توسـط برخـی 

حلقـات و کشـورهای خارجـی از طالبـان ارائـه مـی شـد، کـه 

گویـا طالبـان تغییـر کـرده اسـت و طالبـان حـاال، طالبـان دهه 

نـود میـالدی نیسـتند، اکنـون بـرای همـه واضح و آشـکار شـده 

کـه ایـن گـروه نـه تنهـا تغییـر نکـرده اسـت کـه در اثـر جنـگ و 

همـکاری بـا تروریسـتان، خشـن تر و بـی رحم تر شـده و به هیچ 

معیـار انسـانی، اسـالمی و ملـی، متعهـد و پایبنـد منی باشـند. 

مـردم مـی داننـد کـه طالبـان تنها نـام اسـالم را به زبـان جاری 

مـی سـازند؛ امـا بـه احـکام، دسـتورات و مبانـی آن، کمریـن 

احـرام قایـل نیسـتند. همـکاری بـا گـروه هـای دهشـت افگن 

را اسـالم روا منـی دارد، امـا طالبـان بـه ایـن همـکاری هـا دوام 

مـی دهـد و اتحـاد و همسـویی بـا تروریسـتان جزؤ اسـراتژی و 

اهـداف جنگـی شـان بـه حسـاب مـی آید. اسـالم کشـن افراد 

بـی گنـاه ملکـی را جایـز منـی شـمرد، امـا طالبـان از کشـتار 

شـهروندان بـی گنـاه هیـچ ابایـی ندارنـد.

امـروز کـه همـه مـردم افغانسـتان طالبـان را شـناخته و از صلح 

و همزیسـتی بـا آن گـروه مأیـوس و نـا امیـد شـده انـد، رشایـط 

فعلـی الـزام مـی کنـد که حداقـل تا زمـان تأمین امنیت نسـبی 

سیاسـی،  حلقـات  هـا،  گـروه  همـه  سیاسـی،  ثبـات  حفـظ  و 

جامعـه مدنـی، رسـانه ها و اقشـار مختلف مردم از طرح مسـایل 

اختـالف برانگیـز و مأیـوس کننـده بپرهیزنـد و همـه بـر محـور 

دفـاع از جمهوریـت و نظـام؛ متحدانـه و متعهدانه تـالش کنند. 

اجـاع سیاسـی و جهـت دهی افـکار عمومی در راسـتای دفاع 

دموکراسـی،  دسـتاوردهای  و  هـا  ارزش  و  جمهـوری  نظـام  از 

از مسـایل رضوری و حیاتـی امـروز جامعـه ماسـت کـه تنهـا بـا 

و  فرهنگـی  نیروهـای سیاسـی،  همـه  همـکاری  و  خودگـذری 

اجتاعـی در پرتـو آگاهـی و تعهـد بـه منافـع ملـی، ممکـن و 

میـر می گـردد.

نگـرش عمومـی و موضـع جامعـه بیـن املللی، رویکرد سیاسـی 

و امنیتـی مـا را در سـطوح مختلـف تقویـت مـی کنـد. نشسـت 

بـر  واضـح  دلیـل  جهانـی،  جامعـه  تعهـدات  ادامـه  و  جینـوا 

حایـت جامعـه بیـن املللـی از نظـام موجـود و سیاسـت هـا و 

رویکردهـای منطقـی و انسـانی آن اسـت. پـس مـی طلبـد کـه 

در رشایـط ایـن چنینـی رهـربان سیاسـی و طبقـات اجتاعـی 

بـرده  بهـره  فرصـت  ایـن  از  بیـداری  و  آگاهـی  بـا  افغانسـتان 

را در کشـور چنـان  پایـه هـای جمهوریـت  تـا  تـالش کننـد  و 

مسـتحکم و آسـیب ناپذیر سـازد که دیگر هیچ کشـور و گروهی 

فکـر حاکمیـت هـای اسـتبدادی و انحصـاری در افغانسـتان را 

نداشـته باشـد.

مـا از تصمیـم مناینـدگان پارملـان افغانسـتان بـه آغـاز دوبـاره 

رونـد رأی اعتـاد بـه نامـزد وزراء اسـتقبال مـی کنیـم و آن را 

نشـانه بیداری و حس مسـؤلیت پذیری آنان در قبال رسنوشـت 

مـردم و کشـور مـی دانیـم. امیدواریم این همسـویی و همکاری 

در متـام زمینـه هـا و بخش ها ادامـه یابد و حس وطن دوسـتی 

و وفـاداری بـه رسنوشـت جمعـی، ما را از خودخواهـی ها و خود 

محـوری هـا بـاز دارد. بایـد بدانیـم کـه نجـات کشـور و آینـده 

مردم، به تصمیم ها و رویکردهای امروزما بسـتگی دارد و نسـل 

آینـده در بـاره رفتارهای امـروز ما داوری و قضـاوت خواهد کرد.

سرمقاله

کشور به آرامش، اتحاد و 
همسویی نیاز دارد

ــې  ــربو ک ــه خ ــولې پ ــې د س ــر ک ــه قط ــې پ ــل چ ووی

پرمختــګ شــوی او ددوی مرکچــي پــالوی هڅــه کــوي 

ــوي. ــام رول ولوب ــې د پ ــه ک ــه برخ ــه دغ ــې پ چ

دغــه راز څــو ورځــې مخکــې د دولــت د ســولې مرکچــي 

پــالوي مــرش معصــوم ســتانکزی پــه کابــل کــې تــر څــو 

ورځــو تېرولــو وروســته بېرتــه دوحــې تــه ســتون شــوی 

دی.

بلخــوا ولســمرش او ډاکټــر عبداللــه نــن ماښــام لیــديل 

ــربې  ــې خ ــه اړه ی ــو پ ــتیو پرمختګون ــر د وروس او د قط

کــړې، خــو ددې ناســتې نــور جزییــات نــه دي خپــاره 

شــوي.

مهــال  هغــه  اړه  پــه  طرزالعمــل  د  خــربو  ســولې  د 

ــربو  ــولې خ ــو د س ــې طالبان ــو چ ــه ش ــالف رامنځت اخت

ــربو  ــړون د خ ــو ت ــکا او طالبان ــه د امری ــه دوح ــاره پ لپ

اصــل )مبنــا( بالــه خــو ددولــت مرکچــي پــالوي وررسه 

ــاره  ــو لپ ــه بیول ــربو د مخت ــو خ ــړ او د دغ ــت وک مخالف

یــې د اصــل پــه توګــه نــور وړاندیزونــه لــرل چــې هغــه 

ــل . ــه من ــو ن ــا طالبان بی

ــل  ــالف ددې الم ــایلو اخت ــورو مس ــو ن ــه ځین ــه او پ دغ

ــدې دوه  ــه بان ــث څ ــه اړه بح ــل پ ــې دطرزالعم ــو چ ش

ــه  ــه خــربې ل ــه ب ــه اوږد شــو او وخــت ناوخت میاشــتو ت

ــل وخــت  ــه خپ ــه پ ــدې او ناســتې ب ــډ رسه مــخ کې ځن

نــه تــررسه کېــدې. د یادونــې ده چــې څــه بانــدې دوه 

میاشــتې مخکــې پــه لومــړي ځــل پــه قطــر کــې د 

افغانســتان دولــت او طالبانــو د مرکچــي پــالوو ترمنــځ 

ــل شــوې. ــه رســمي توګــه د ســولې خــربې پی پ

د نهایــي کولــو خــرب ورکــوي چــې د لــړم پــه ۲۹مــه پــژواک 

ــي او  ــل د دواړو لورو)دولت ــه طرزالعم ــې دغ ــي و چ ــه وی ت

طالبانــو ( د مرکچــي پــالوو لــه خــوا نهایــي شــوی دی.

ــرب  ــه خ ــې پ ــوم ی ــتل ن ــې غوښ ــه ی ــې ن ــې چ ــې رسچین دغ

کــې خپــور يش د لــړم پــه ۲۹مــه پــژواک اژانــس تــه ویــي 

ــدې  ــه بان ــه څ ــې ل ــل چ ــربو طرزالعم ــولې خ ــې د س وو چ

دوه میاشــتو راهیســې پــرې بحــث روان وو اوس نهایــي 

ــوی دی. ش

ــوايل  ــدو د څرنګ ــي کې ــل د نهای ــه طرزالعم ــې ددغ رسچین

ــات و رشیــک کــړي. ــه اړه جزیی پ

ــي  ــه نهای ــل ل ــې د طرزالعم ــي و چ ــه راز وی ــې دغ رسچین

ــوم  ــرش معص ــالوي م ــي پ ــت د مرکچ ــته ددول ــدو وروس کې

ســتانکزی او د ســولې پــه چــارو کــې د ولســمرش ځانګــړی 

ــه  ــل ت ــه کاب ــه ۲۹م ــړم پ ــي د ل ــالم رحیم ــتازی عبدالس اس

ــی و. را غل

رسچینــې کابــل تــه د ســتانکزي او رحيمــي 

د راتــګ موخــه د یــاد طرزالعمــل پــه اړه لــه 

ــه  ــوره او د هغ ــال مش ــمرشغني رسه س ولس

موافقــه یــاد کــړي و.

د  کــې  کابــل  پــه  مخکــې  ورځــې  دوه 

ولســمرش ویانــد صدیــق صدیقــي د خــربي 

ــه  ــه دوح ــې پ ــل چ ــال ووی ــس پرمه کنفران

کــې د ســولې خــربو کــې پرمختــګ نــه دی 

ــات. ــه دی م ــدون ن ــوی او بن ش

د ســولې پــه چــارو کــې ددولــت وزارت 

ویانــدې ناجیــه انــوري د لینــدۍ پــه ۶مــه 

ــې  ــي چ ــر وای ــیايس دف ــو س ــې د طالبان ــر ک ــه قط  پ

ــولې  ــځ د س ــو ترمن ــرايت ټيمون ــاين مذاک ــن االفغ د بی

ــوی دی. ــي ش ــل نهای ــربو طرزالعم خ

پــه قطــر کــې د طالبانــو د ســیايس دفــر ویانــد ډاکــر 

ــل د  ــه طرزالعم ــربو دغ ــولې خ ــې دس ــي چ ــم وای نعی

نومــرب میاشــتې پــه ۱۵مــه پــه ۲۱مــادو کــې بشــپړ او 

ــي شــوی دی. نهای

ــربو د  ــل د خ ــه طرزالعم ــې دغ ــړې، چ ــه ک ــه زیات هغ

کوربــه او تســهیل کوونکــي هېــواد قطــر پــه حضــور 

ــو. ــتل ش ــه ولوس ــه ۱۷م ــرب پ ــې د نوم ک

رسچینــه وایــي چــې یــاد طرزالعمــل د دواړو مذاکــرايت 

ــه  ــر ت ــې قط ــخه ی ــوه نس ــته ی ــد وروس ــه تایی ــو ل ټيمون

ورکــړل شــوې ده.

طالبــان وروســته لــه هغــه د ســولې خــربو د طرزالعمــل 

طالبان: مذاکرايت ټیمونو د خربو پر طرز العمل موافقه کړې

روبـرو شـد. عالـی مصالحـه  مخالفـت شـورای 

شـده  گـزارش  جزیـی  اختالفـات  ایـن  هرچنـد 

اسـت. از جملـه اختالف روی محل افتتاح جلسـه 

کـه سـه، چهـار نفـر این جـا بودنـد؛ دو تـن از آنـان 

پاهـای شـان قطـع شـده بـود. یک تـا عسـکر این جا 

افتیـده بـود، دیگـران را هـم از موتـر کشـیدند.« 

فرید، باشـندۀ کابـل نیز افزود: »از خانـه می براییم، 

هیـچ منی فهمیـم کـه پـس بـه خانـه خـود می رویـم 

یـا نـی! چـه رقـم شـهر اسـت؟ از مـا کسـی پرسـان 

می کنـد؟ امنیـت هسـت، نیسـت؟«

عصمت اللـه، باشـندۀ کابـل اظهـار داشـت: »همین 

ام صبـح وقتـی کـه مـن از خانـه می برامـدم طـرف 

مـن  بـرای  هـم  را  همین جـا  تـا  می آمـدم،  وظیفـه 

کـوه  بـره  منطقـه  در  گذشـته  شـب  مسـلح، 

ولسـوالی کهسـان، جمـع شـده بودنـد و قصد 

را داشـتند. امنیتـی  نیروهـای  بـه  حملـه 

منبـع گفتـه اسـت قبـل از اینکـه افـراد مسـلح 

یادشـده حملـه انجام دهند، نیروهـای امنیتی 

هـدف حمله هوایـی قـرار دادند.

 ١٥ حمـالت  ایـن  در  خربنامـه،  اسـاس  بـه 

طالـب مسـلح کشـته شـده و پنـج تـن دیگـر 

انـد. برداشـته  زخـم  شـان 

همچنیـن طالبـان در کنـدز نیـز کشـته شـده 

ند. ا

در خربنامـه اى کـه از سـوی دفـر مطبوعاتـی 

قـول اردوی ٢١٧ پامیـر در ایـن والیـت نـرش 

در  هوایـی،  نیـروی  کـه  اسـت  آمـده  شـده، 

ولسـوالی امـام صاحـب نيـز بـر طالبـان حملۀ 

هوایـی انجـام داده انـد.

منبـع گفتـه اسـت کـه در ایـن حملـه، هفـت 

طالـب مسـلح کشـته شـده و چهـار تـن دیگـر 

شـان زخـم برداشـته انـد.

مقامـات امنیتی افـزوده اند کـه در این حمله، 

بـه غیرنظامیـان و نیروهای امنیتـی تلفات وارد 

است. نشده 

بـود، تأیید شـد.

سـند  در  کـه  داد  توضیـح  محسـنی  آقـای 

قبلـی بودجـه ی وسـط سـال، ۱۱ میلیـارد 

افغانـی در کُدهـا اضافـه شـده بـود. از ایـن 

میـان بـه گفتـه ی او، تنهـا در حـدود هفـت 

میلیـارد آن بـه واحـد عملیـات اداره ی امـور 

شـده  داده  اختصـاص  ریاسـت جمهوری 

بود.

ایـن عضـو مجلـس مناینـدگان تأکیـد کـرد 

این مـواد به دسـت 

آمده اسـت.

حـال،  همیـن  در 

سـنایی  غـالم 

 ، ی نکز سـتا ا

پولیـس  فرمانـده 

ننگرهـار بـه روزنامه 

کـه  گفـت  ۸صبـح 

مـواد  مقـدار  ایـن 

شـامل  مخـدر 

کیلوگـرام   ۵۴۲

 ۷۸۹ هیروییـن، 

کیلوگـرام تریـاک و 

۱۱ هـزار و ۴۵ کیلوگرام چرس بوده اسـت.

جریـان  در  ننگرهـار  پولیـس  او،  گفتـه  بـه 

هـزار  هشـت   ،۱۳۹۹ و   ۱۳۹۸ سـال های 

هـزار  یـک  خشـخاش،  کیلوگـرام   ۹۳۰ و 

جامـد،  کیمیـاوی  مـواد  کیلوگـرام   ۲۳۵ و 

مـواد  و  الکولـی  مرشوبـات  لیـر   ۸۹۰

که در سـند مورد تأییـد مجلس منایندگان، 

عملیاتـی  واحـد  بـه  افغانـی  میلیـارد   ۵.۴

اداره ی امـور ریاسـت جمهوری، یک میلیارد 

بـه وزارت احیـا و انکشـاف دهـات، حـدود 

یـک یـک میلیـارد هـم بـه وزارت هـای فواید 

عامـه و صحـت عامـه،  درنظـر گرفتـه شـده 

اسـت. ایـن طـرح قبـال در تاریـخ ۲۰ عقرب 

از سـوی مجلـس مناینـدگان رد شـده بـود.

کیمیـاوی مایـع و هم چنـان ۴۵ کیلوگـرام 

امونیـم نایریـت، امفتامیـن و سـایر مـواد را 

نیـز کشـف و ضبـط کـرده اسـت. ایـن مـواد 

در حالـی آتش زده شـد کـه پولیس ننگرهار 

در روزهـای اخیـر از ضبـط صدهـا کیلوگرام 

مـواد مخـدر در ایـن والیـت خـرب داده بـود. 

ریاسـت  اسـت.  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

ارگ  در  جلسـه  ایـن  کـه  دارد  ارصار  جمهـوری 

شـود. برگـزار 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی براسـاس توافق نامه 

سـوی  از  امسـال  ثـور   ۲۸ در  کـه  سیاسـی 

محمـدارشف غنـی و عبداللـه عبداللـه امضا شـد، 

ایجـاد شـد. ایـن نهـاد دارای تشـکیالتی از جمله 

»کمیتـه رهـربی« و »مجمـع عمومـی« اسـت کـه 

تاکنـون تشـکیل آن اعـالم نشـده اسـت. 

به خیـر  خـودت  عصمـت،  کـه:  آمـد  زنـگ  چندیـن 

گذشـت؟  بخیـر  حادثـه  هسـتی؟  کجـا  رسـیدی؟ 

کـه  اسـت  چندین بـار  نیسـت،  روز  یـک  کار  ایـن 

اسـت.« شـده  همین طـور 

بـه روز جمعـه، وزارت دفـاع ملـی گفـت کـه در یـک 

هفتـۀ اخیـر، در هـر بیسـت و چهارسـاعت، بیـش از 

بیسـت والیـت کشـور، گـواۀ حمله هـا و رویدادهـای 

هرچنـد  بوده انـد.  طالبـان  سـوی  از  امنیتـی  ضـد 

طالبـان ایـن گفته هـا را رد کرده انـد و گفته انـد کـه 

حمله هـای ایـن گـروه کاهـش یافته انـد. 

 وزارت خارجـه چیـن بـا نکوهـش جنایت هـای جنگـی رسبازان اسـرالیایی 

در افغانسـتان، بـر پیگـرد عامـالن ایـن جنایت ها تأکیـد کرد.

ژائـو لیجیـان، سـخن گوی وزارت خارجـه چیـن روز جمعـه در یـک نشسـت 

خـربی گفـت کـه بیجنـگ از جزئیـات گـزارش ارتـش اسـرالیا دربـارۀ ایـن 

جنایت هـا تـکان خورده اسـت و آنهـا را »ناقـض قوانیـن جهانی و احساسـات 

انسـانی« می دانـد. او افـزود کـه نیروهـای اسـرالیایی در حالـی مرتکـب 

ایـن جنایت هـا شـده اند کـه کشـورهای غربـی همـواره خودشـان را حامیان 

حقـوق بـرش می دانند. یـک گزارش وزارت دفاع اسـرالیا نشـان می دهد که 

نیروهـای ایـن کشـور، میان سـال های ۲۰۰۵ تـا ۲۰۱۶ میـالدی، نیروهای 

ویـژه ایـن کشـور در افغانسـتان کم از کـم ۳۹ زندانی، کشـاورز و غیرنظامی 

افغـان را به شـمول کـودکان کشـته اند.

سـیزده تـن از رسبـازان اسـرآلیایی کـه گـان مـی رود گواهـان و همـکاران 

متهـان اصلـی جنایت هـای جنگـی و کشـتار غیرنظامیـان در افغانسـتان 

باشـند بـا برکنـاری رو بـه رو اسـتند. ریـک بـور رییـس ارتـش اسـرالیا روز 

جمعـه گفـت که بـه این رسبازان هشـدار داده شده اسـت که تا چهـارده روز 

دربـارۀ ایـن اتهام هـا، پاسـخ بدهنـد و گرنـه برکنـار خواهند شـد.

او افـزود: »مـا همگی مان همچون یک سـازمان، پاسـخگو اسـتیم و این کار 

را به گونـۀ مناسـب بـه پیش خواهیم بـرد. از همین رو خواهان تهیۀ گزارشـی 

در ایـن بـاره شـدیم.« هنوزکیسـتی ایـن رسبـازان روشـن نشده اسـت، امـا 

نـزده رسبـاز دیگـر بـا محاکمـه رو بـه رو اسـتند. نهادهـای حقـوق بـرشی در 

افغانسـتان گفتنـد کـه حکومـت افغانسـتان و اسـرالیا بایـد عدالـت را بـه 

قربانیـان جنایت هـای جنگـی در افغانسـتان، تأمیـن کننـد.

پیـش از ایـن، ده رسباز این کشـور به اتهام دسـت داشـن در جرایم جنگی 

در افغانسـتان برکنار شده اند. 

غنی در گفت وگوی تلفونی از عمل کرد فرماندهان ارتش سپاس گزاری کرد
چین جنایت های جنگی رسبازان اسرتالیایی را 

در افغانستان نکوهش کرد

مجلس نمایندگان سند بودجه ی وسط سال را تأیید کردمقامات امنیتی: ٣٦ جنگجوی طالبان در سه والیت کشته شدند

۲۴ هزار و ۵۹۷ کیلوگرام مواد مخدر در ننگرهار به آتش کشیده شد
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رییس جمهور غنی و حمایت از آزادی بیان

مسئولیت اداره جدید امریکا در قبال تعهدات خود در افغانستان

ــوده کــه یکــی از مثال هــای  حامــی آزادی بیــان و رســانه ها ب

روشــن آن حامیــت از رســانه های چاپــی و شــنیداری بــود کــه 

ــت  ــه فعالی ــتند ب ــزاف منی توانس ــات گ ــع مالی ــل وض ــه دلی ب

ــور،  ــخص رییس جمه ــتور ش ــه دس ــا ب ــد. ام ــه دهن ــود ادام خ

ایــن رســانه ها از پرداخــت مالیــات نپرداختــه ی شــان معــاف 

شــدند.

ــر  ــه خاط ــته ب ــادی در گذش ــگاران زی ــر، خربن ــرف دیگ از ط

از  را  شــان  جان هــای  رســانه ای،  آزادانــه ی  فعالیت هــای 

ــد  ــی و تهدی ــور و زندان ــرک کش ــه ت ــور ب ــد، مجب ــت دادن دس

و تخویــف شــدند. رســانه ها و خربنــگاران، بــا ســاح قلــم بــه 

میــدان رفتنــد و در برابــر بی عدالتــی و تاریکــی و جهــل و 

رسکــوب و سانســور بــه پیــکار پرداختنــد. بــی هیــچ امکاناتــی 

بــا ســیاهی ها مبــارزه کردنــد. خــون خربنــگاران زیــادی 

ــن نخســتین  ــان از تعــرض مصــوون اســت.« ای »آزادی بی

کشــور  اساســی  قانــون  ســی وچهارم  مــاده  جملــه ی 

بــه  رصاحــت  ایــن  بــا  را  بیــان  آزادی  کــه  می باشــد 

رســمیت شــناخته اســت. در دومیــن جملــه ی همیــن 

مــاده آمــده اســت کــه »هــر افغــان حــق دارد فکــر خــود را 

بــه وســیله ی گفتــار، نوشــته، تصویــر و یــا وســایل دیگــر، 

ــار  ــی اظه ــون اساس ــن قان ــدرج ای ــکام من ــت اح ــا رعای ب

ــد.« منای

ــوان  ــان به عن ــم، آزادی بی ــه می دانی ــه هم ــی ک از آن جای

یکــی از مهم تریــن حقــوق اساســی انســان ها در جوامــع 

چــون  اســت؛  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  بــری، 

انســان ها می تواننــد بــا اســتفاده از ایــن حــق، بــدون 

ــر،  ــته ها، تصاوی ــب نوش ــان را در قال ــت، افکارش محدودی

کارهــای هــری و ســایر وســایل بــا دیگــران رشیــک 

ــادل  ــای تب ــن راه ه ــی از بهرتی ــان، یک ــازند. آزادی بی س

افــکار بیــن انســان ها اســت. از جانــب دیگــر، ایــن حــق 

امــکان آن را میــر می ســازد کــه افــراد یــک جامعــه؛ 

به ویــژه رســانه ها اعــامل و اجــراآت حکومت هــا را زیــر 

ذره بیــن داشــته و بی راهــه رفــِن آن هــا را گــوش زد و 

ــد. ــی کنن همگان

در واقــع، بــا موجودیــت آزادی بیــان اســت کــه مــردم 

حکومت مــداران  نادرســت  کــردار  و  رفتــار  رســانه ها  و 

و قدرت منــدان را مــورد پرســش و انتقــاد قــرار داده و 

کــم کاری و ضعــف و فســاد آن هــا را آزادانــه و بــدون تــرس 

و رسکــوب و سانســور برمــا می کننــد. البتــه مفهــوم 

بــه قوانیــن  باتوجــه  و مخصوصــاً  بیــان عمدتــاً  آزادی 

نافــذه ی کشــور مــا، محــدود و مــروط بــه مــواردی  

ــم  ــظ نظ ــري، حف ــوق ب ــاي حق ــظ ارزش ه ــون: حف چ

ــت و  ــه امنی ــزدن ب ــه ن ــي، رضب ــح جمع ــي و مصال عموم

از افشــای ارسار زندگــی  حاکمیــت ملــی، خــودداری 

شــخصی افــراد جامعــه و ... شــده اســت. چــون ادعاهــای 

غیرمســووالنه می توانــد امنیــت و ســامت یــک جامعــه را 

بــه خطــر انــدازد. یعنــی اینکــه آزادی بیــان نبایــد باعــث 

شــود کــه به وســیله ی آن، ارزش هــای انســانی، اخاقــی و 

ــود. ــه ش ــده گرفت ــی نادی اجتامع

در همیــن همســایه گی خــود  زیــادی  مثال هــای  مــا 

را  بیــان  آزادی  همســایه  کشــورهای  برخــی  داریــم. 

ــچ  ــانه ای و هی ــچ رس ــه هی ــد ک ــدود کرده ان ــان مح آن چن

زندانــی نداریــم. هیــچ رســانه ای در افغانســتان رساغ 

نداریــم کــه نــرات اش بــه خاطــر انتقــاد از دولــت، 

ــد. ــده باش ــته ش ــع و دروازه اش بس ــت قط ــط حکوم توس

ــرای همیــن تعهــدات و عملــی کــردن آن هــا اســت کــه  ب

ــت  ــده در نشس ــک کنن ــورهای کم ــر کش ــار دیگ ــروز ب ام

ســال  چهــار  بــرای  را  خــود  مالــی  تعهــدات  جنیــوا، 

ــا  ــه اروپ ــا اتحادی ــد. تنه ــام کردن ــتان اع ــده ی افغانس آین

کــه یکــی از کمــک کننده هــای بــزرگ دولــت افغانســتان 

ــار  ــی چه ــر ط ــارد دال ــه ۱.۲ میلی ــرده ک ــد ک ــت، تعه اس

ســال آینــده در اختیــار دولــت افغانســتان قــرار می دهــد. 

افغانســتان  کننده هــای  کمــک  دیگــر  همین طــور 

ــت  ــار دول ــر در اختی ــد کــه میلیون هــا دال تعهــد کــرده ان

ــد داد. ــرار خواهن ــتان ق افغانس

ــا تاریکــی و تقلــب و بی  عدالتــی و فســاد،  به جــرم مبــارزه ب

در گذشــته بــه زمیــن ریختــه اســت. به ویــژه از ســنگر جهــل 

طالبانــی گلوله هــای مخالــف علیــه رســانه گران شــلیک 

شــد تــا قلــم و زبــان گویــای آن هــا را از کار اندازنــد. افــزون 

بــر آن، زورمنــدان و مفســدان نیــز رســانه ها و خربنــگاران را 

بارهــا و بارهــا تهدیــد کرده انــد و تــاش شــان ایــن بــوده تــا 

جلــو فعالیت هــای خربنــگاران آزاد را بگیرنــد. از یــاد نربیــم 

ــی  ــن همــه قربان ــا ای ــی در کشــور، ب ــان کنون کــه آزادی بی

ــت. ــده اس ــت آم به دس

رییس جمهــور غنــی نیــز بــا درک ایــن موضــوع، در حامیــت 

ــه  ــاال چ ــت. ح ــته اس ــرار داش ــانه ها ق ــان و رس از آزادی بی

در ســخن و چــه در عمــل. خــوب اســت یــادآوری کنــم کــه 

ــگار و رســانه گر  ــچ خربن ــا در افغانســتان هی خوشــبختانه م

نــدارد. حکومت هــا در  آزادانــه  فعالیــت  فــردی حــق 

آن کشــورها بــه نحــوی مســتبدانه عمــل می کننــد و 

دیدگاه هــای  و  منافــع  بــا  تعــارض  در  را  بیــان  آزادی 

حکومت هــای  می پندارنــد.  خــود  اقتدارگرایانــه ی 

در  بیــان،  آزادی  کــردِن  محدودیــت  بــا  خودکامــه 

تــاش پنهــان کــردِن نقطــه ضعف هــا و کم کاری هــا و 

ــلطه ی  ــق، س ــن طری ــتند و از ای ــان هس ــای ش خیانت ه

شــان را بــر مــردم حفــظ می کننــد.

خوشــبختانه در افغانســتان وضعیــت آزادی بیــان بســیار 

منطقــه،  کشــورهای  میــان  در  اســت.  قناعت بخــش 

بیــان  آزادی  قســمت  در  خوبــی  جایــگاه  افغانســتان 

قوانیــن  مــادر  اینکــه  کســب کــرده اســت. در کنــار 

ــرض  ــان را از تع ــی( آزادی بی ــون اساس ــتان )قان افغانس

مصــوون دانســته اســت، محمــد ارشف غنــی در آغازیــن 

روزهــای آغــاز کارش بــه عنــوان رییس جمهــوری کشــور، 

قانــون دسرتســی بــه اطاعــات را توشــیح کــرد. ایــن 

قانــون، یکــی از بهرتیــن قوانیــن اســت کــه نظیــر آن 

در کشــورهای منطقــه حداقــل وجــود نــدارد. قانــون 

را ملــزم  نهادهــای دولتــی  بــه اطاعــات،  دسرتســی 

ــهروند  ــر ش ــار ه ــات الزم را در اختی ــا اطاع ــازد ت می س

متقاضــی اطاعــات قــرار دهــد.

پــس از آنکــه رییس جمهــور غنــی ایــن قانــون را توشــیح 

شــامری  رده بندی هــای  براســاس  کــرد،  اجرایــی  و 

از بهرتیــن  افغانســتان یکــی  از نهادهــای رســانه ای، 

کشــورها در میــان ماملــک همســایه و منطقــه از لحــاظ 

آزادی بیــان و آزادی رســانه ها شــناخته شــد. قوانیــن 

نافــذه ی کشــور بــه حامیــت از آزادی بیــان بــه روشــنی و 

رصاحــت پرداختــه و آن را تضمیــن کــرده  اســت. افــزون 

بــر آن، رییس جمهــور غنــی همــواره از تعهــد قطعــی 

ــه  ــخن گفت ــد آن س ــان و رش ــه آزادی بی ــبت ب ــود نس خ

ــت. اس

ایــن یــک حقیقــت اســت کــه آزادی بیــان در کشــور بــه 

آســانی بــه دســت نیامــده  اســت. رســانه ها و خربنــگاران 

کشــور طــی ایــن ۱9 ســال قربانی هــای بی شــامری 

ــی  ــق اساس ــن ح ــت از ای ــون الزم اس ــه اکن ــد ک داده ان

و  پاســداری  خربنــگاران،  و  رســانه ها  و  شــهروندان 

حامیــت شــود. خــرب خــوب ایــن اســت کــه رییس جمهــور 

غنــی در طــول بیشــرت از پنــج ســال حکومت اش همیشــه 

ــرک  ــارزه را ت ــه ای مب ــه صحن ــر بهان ــی(  به ــن امللل رشکاء بی

کنــد جامعــه جهانــی و مخصوصــاَ کشــورهای کــه بعنــوان النــه 

تروریســت تعریــف شــده اســت مــورد تهدیــد هرنــوع خطــر از 

ــروز بیــش از هــر  ــان مــی باشــد. ام ــن هــراس افگن ســوی ای

کشــور دیگــر افغانســتان گریبــان گیــر ایــن پدیــده ای شــوم 

ــه اداره  ــار دارد ک ــتان انتظ ــردم افغانس ــت و م ــذا مل ــت ل اس

ــئوالنه  ــر مس ــده¬ای غی ــوده ش ــیر پیم ــکا در مس ــد آمری جدی

ــزم را  ــا تروری ــارزه ب ــر مب ــوده خط ــر من ــد نظ ــپ تجدی ای ترام

ــود  ــی خ ــت خارج ــای سیاس ــت ه ــا و اولوی ــه ه در رأس برنام

قــرار دهــد. بــا همــکاری دیگــر رشکا و همــکاران بیــن املللــی 

ــرای جامعــه  ــزرگ ب ــن خطــر ب ــودی ای ــرای دفــع و ناب خــود ب

انســانی بــه مبــارزه مشــرتک خــود ادامــه دهــد. تروریــزم 

بیــن املللــی مبتنــی بــر تفکــر بنیــاد گرایــی و افــراط گرایــی 

هســت کــه دنیایــی محصــور بــه خواســته هــای بنیــاد گرایانــه 

و معطــوف بــه افــراط و ویرانــی هرچــه غیــر خــود تعریــف مــی 

کنــد را منــی پذیــرد. بــا توجــه بــه ایــن مهــم انتظــار مــی رود 

افغانســتان در رشایــط کنونــی بدلیــل درگیــری بــا گــروه 

هــای هــراس افگــن و تروریســت هــای بیــن املللــی 

رشایــط یــک کشــور در گیــر جنــگ متــام عیــار را ســپری 

ــه در   ــان ک ــروه طالب ــا گ ــح ب ــه ای صل ــد. پروس ــی کن م

زمــان ترامــپ کلیــد خــورده اســت، بــا البــی گــری هــای 

مــرد مرمــوز دنیایــی سیاســت زملــی خلیلــزاد نیــز از 

ــه  ــد ب ــن کن ــتان را تأمی ــت افغانس ــع مل ــه مناف ــیر ک مس

انحــراف کشــانده شــده اســت. آمریــکا در زمــان حاکمیــت 

ــز روی  ــزوا و مترک ــه ان ــوف ب ــت معط ــاَ سیاس ــپ عم ترام

ــه  ــرد ب ــاش ک ــت و ت ــش گرف ــی را در پی ــت داخل سیاس

هرنحــو ممکــن خــود را از جنــگ بــا تروریــزم بیــن املللــی 

بــا محوریــت افغانســتان و طالبــان رهــای بخشــد. و تحــت 

عنــوان توافــق بــا طالبــان از معرکــه جنــگ و درگیــری در 

افغانســتان پــا بــه فــرار بگــذارد. امــا بــا انتخاب جــو بایدن 

ــت  ــه واقعی ــا ب ــی رود، آمریکائیه ــار م ــد انتظ و اداره جدی

هــای عینــی در روابــط بیــن امللــل و خطــر تروریــزم بیــن 

هــای فــراوان تقدیــم منــوده اســت. شــهداء دودهــه جنــگ 

در برابــر طالبــان، بــی خامنانــی و معلولیــت افــراد کثیــر 

مــردم عــادی در ســطح جامعــه حکایــت از ایــن واقعیــت 

ــرای تعییــن رسنوشــت خــود  دارد کــه ملــت افغانســتان ب

هزینــه پرداخــت کــرده اســت. تعییــن رسنوشــت تنهــا 

در ســایه نظــام دموکراســی و دفــاع از جمهوریــت کــه 

ــوق تســاوی  ــردم افغانســتان در آن از حق ــت و م همــه مل

برخــوردار انــد میــر اســت.  همــه برمحــور آن نظــام بــرای 

بقــاء یــک قانومننــدی تــاش مــی کنــد کــه مبنــاء قــدرت 

آن مــردم اســت نــه امــر موهــوم میتافزیــک کــه نهایتــاَ بــه 

بــه زعــم باطــل و تفســیر عاطــل بــه یــک فــرد الهــام شــود 

و ســپس فــرد کــه چنــد صباحــی بیــش در مدرســه علــوم 

ــخصی  ــای اراده ش ــت، برمبن ــرده اس ــل نک ــی تحصی دین

ــده  ــم گیرن ــا تصمی ــه آدمه ــه  و هم ــرای کل جامع ــود ب خ

ســاحتی  تــک  نظــام  آن  برخــاف  باشــد.  واقعــی  ای 

ــت  ــه اس ــدرت خودجامع ــع ق ــت منب ــی، در جمهوری امارت

و از مــن جامعــه و اراده ای عمومــی ملــت رسچشــمه 

میگیــرد تــا یــک نظــام قانومننــد برمــدار قانــون انســانی و 

حفــظ معیارهــای جوامــع انســانی و بیــن املللــی، رعایــت 

ــان و  ــردی، آزادی بی ــای ف ــظ آزادی ه ــر، حف ــوق ب حق

حقــوق زنــان اســتوار گــردد. قانــون کــه از آزادیهــای 

اساســی و حقــوق طبیعــی و مدنــی جامعــه مراقبــت و 

صیانــت کنــد. درســایه ای نظــام جمهوریــت حــق حیــات 

بــرای همــه ای نحلــه هــا و گرایش-هــای فکــری محفــوظ 

اســت. هــامن چیــزی کــه نظــام هــای دموکراســی، و 

غــرب بــرای توســعه آن تــاش وهزینــه مــی کنــد. بعنــوان 

ــرای کمــک  ــی ب ــه جهان ــن نشســت جامع ــه در آخری منون

ــک  ــده، کم ــک کنن ــورهای کم ــر کش ــتان اک ــه افغانس ب

هــای مالــی خــود را مــروط بــه حفــظ دســت آوردهــای 

دودهــه افغانســتان و مبــارزه بــا فســاد  از ســوی حکومــت 

افغانســتان منــوده اســت ایــن بیانگــر ایــن واقعیــت اســت 

کــه تنهــا نظــام مــورد خواســت ملــت افغانســتان همســو 

بــا جامعــه بیــن املللــی نظــام دموکراســی و آزادی هــای 

مــروع اســت کــه فقــط در قالــب نظــام جمهوریــت قابــل 

دســت یابــی مــی باشــد. 

ــه  ــکا برخــاف راهــربد معطــوف ب ــد آمری کــه اداره ای جدی

شکســت و تســلیم رئیــس جمهــور ترامــپ در برابــر طالبــان، 

باتغییــر موضــع انفعالــی آمریــکا بــه موضــع فعــال، حیثیــت 

ــان  ــا طالب ــگ ب ــکا در جن ــه ای آمری ــت رفت ــی از دس سیاس

را اعــاده کنــد. صلــح خــوب اســت امــا نــه هــر صلــح 

بلکــه صلــح بــا حفــظ دســت آورد هــای نــوزده ســاله ملــت 

افغانســتان ارزشــمند اســت اگــر قــرار باشــد کــه فقــط 

آوردن صلــح منظــور باشــد حتــی برمبنــای آنچــه را کــه 

طالبــان و همدســتان و اربابــان بــرون مــرزی شــان مطالبــه 

دارنــد، ایــن نــه صلــح کــه تســلیم شــدن بــدون قیــد و رشط 

در برابــر افزونخواهــی یــک گــروه متمــرد و یاغــی بیــش 

نیســت اگــر آمریــکا ادعــای رهــربی و مدیریــت جهانــی 

ــد.  ــد باش ــای بن ــز پ ــای آن نی ــد ه ــه پیام ــل ب ــد اق دارد ح

در افغانســتان کــه پیــامن اســرتاتژیک نیزامضــا کــرده اســت 

ــار مســئولیت ایــن کشــور را چنــد چنــدان مــی کنــد کــه  ب

ــای  ــکاری ه ــه هم ــد ب ــش متعه ــئولیت خوی ــب مس برحس

بیــن املللــی بــا طــرف مقابــل پــای بنــد باقــی مبانــد. رونــد 

ــه هــر میــزان کــه پیرفــت کنــد از مســئولیت  مذاکــرات ب

ــود.   ــی ش ــته من ــزی کاس ــش چی ــال تعهدات ــکاء در قب آمری

ــاش و  ــکا ت ــت آمری ــم حکوم ــای مه ــئولیت ه ــی از مس یک

دفــاع از دســت آورد دو دهــه ملــت افغانســتان اســت کــه بــا 

ــت افغانســتان در راســتای آن  ــا حکومــت و مل همســویی ب

ــه  ــد تــاش کنــد. برخــاف ســلوک سیاســی ترامــپ و ب بای

ــت افغانســتان کــه در  ــراروی مل بیراهــه کشــاندن مســیر ف

دوهــه وجهــه همــت خــود قــرار داده اســت و در راســتایی آن 

تــاش کــرده اســت. اقتضــاء میکنــد کــه، حکومــت و اداره 

ــه  ــد و ن ــوی منای ــتان همس ــت افغانس ــکا بامل ــد آمری جدی

امتیــاز بیــش از حــد و غیــر منتظــره بــه مخالفــان حکومــت 

و دشــمنان ملــت افغانســتان عطــا منایــد، اگــر نبــود حاتــم 

بخشــی هــای ترامــپ کــه از حیثیــت بیــن املللــی آمریــکا 

ــا  ــک گــروه کوچــک تروریســتی ت ــارا از ی ــه کــرد و آنه هزین

ســطح مخالفــان سیاســی ارتقــاء موقعیــت بخشــیده اســت 

ــه و قدرمتنــد  ــن حــد فرب ــا ای ــن گــروه کوچــک ت مســلامَ ای

منــی گردیــد. سیاســت حامیــت از جمهوریــت بــرای ملــت 

افغانســتان ارزنــده اســت و در همیــن راســتا تا کنــون هزینه 

املللــی توجــه کنــد. فــرار از میــدان جنــگ بــه بهانــه ای 

ــع  ــی را قان ــه ای جهان ــه جامع ــت ک ــزی نیس ــق چی تواف

ــن  ــگ و تنهاگذاش ــه ای جن ــردن جبه ــی ک ــد و خال کن

و  درگیــری  ای  عرصــه  در  را  املللــی  بیــن  همــکاران 

مبــارزه بــا تروریــزم قابــل قبــول نیســت. بــه همیــن دلیــل 

ــر اظهــارات ترامــپ کــه  ــو در براب ــده نات اســت کــه فرمان

گفتــه بــود؛ »مــا افغانســتان را تــرک مــی کنیــم«؛ عکــس 

العمــل نشــان داد و اظهــار داشــت کــه مــا باهــم آمدیــم 

ــدن  ــا روی کار آمــدن بای ــم. و اکنــون ب و باهــم  مــی روی

رئیــس جمهــور منتخــب آمریــکا حــد اقــل انتظــار از 

اداره جدیــد آمریــکا ایــن اســت کــه همچنــان بــر مبــارزه  

ــت  ــتوار و ثاب ــی اس ــن امللل ــای بی ــت ه ــه تروریس برعلی

قــدم باشــد. بنیــاد گرایــی، افــراط گرایــی و تروریــزم ســه 

گــروه خطــر سازیســت کــه همــواره در کمیــن تهدیــدات 

امنیــت جامعــه جهانــی و بیــن املللــی هســت. کــه اگــر 

یکــی از اعضــاء ائتــاف جبهــه ضــد تروریــزم )ناتــو و 

نویسنده: احمد الیاس کمالی 

ــاه  ــد م ــد از چن ــودم. بع ــود ب ــی خ ــامی ذهن ــل مع ــال ح دنب

بــه مــن خــرب دادنــد کــه ایــن دو رقیــب رس ســخت دو رفیــق 

قدیمــی بودنــد. هــر دو یک پــان واحد بــرای اداره کشورشــان 

ــان از  ــان برایش ــردم رسزمینش ــی م ــع اجتامع ــتند. مناف داش

همــه چیــز پــر اهمیــت تــر اســت. قســم خــورده بودنــد کــه هــر 

کــدام بیاینــد، هــامن طــرح واحــد را دنبــال مناینــد و منافــع 

ــرای  خــود را کنــار بگذارنــد. دنبــال نقشــه توســعه واحــدی ب

مــردم رسزمیــن خــود باشــند.  امــا چگونــه بایــد نقشــه خــود را 

اجرایــی مــی کردنــد؟ آنهــا نقشــه کشــیدند کــه وارد دو حــزب 

جــدا گانــه بشــوند و در ظاهــر بــه مخالفــت بــا هــم باشــند تــا 

شــور اشــتیاق را در جامعــه و انتخابــات وارد کننــد. اصــاً انهــا 

بــا هــم اختافــی نداشــتند متــام آن شــعارهای و دعواهــا همــه 

و همــه بخاطــر شــور انتخاباتــی و ظاهــری بــوده اســت. آنهــا 

در واقــع یــک نفــر در دو حــزب مخالــف هــم بودنــد کــه طــرح 

ــرای توســعه اقتصــادی – اجتامعــی مــردم جامعــه  واحــدی ب

ــه  ــرد ک ــی ک ــان م ــتاد بی ــن اس ــتند.  ای ــر داش ــان در نظ ش

آنقــدر شــور و اشــتیاق انتخاباتــی زیــاد بــود کــه اصــاً تصــور 

ایــن قصــه و بــاور آن برایــم ســخت بــود. امــا حقیقــت داشــت.

ایــن اســتاد پرفســورم کــه تحصیــات خــود را در چندیــن 

ــی  ــت و م ــوق داش ــات و حق ــی و الهی ــوم سیاس ــاد و عل اقتص

دانســت مــن کــه تنهــا دانشــجوی اقتصــاد اهــل افغانســتان 

در آن مجموعــه هســتم، همیشــه از احــول افغانســتان از مــن 

مــی پرســید و از خاطراتــش کــه در زمــان شــوروی و قبــل آن 

از طــرف آمریکایــی هــا بــه افغانســتان مــی آمــد مــی گفــت. 

ــن  ــب تری ــی از عجی ــتان یک ــه افغانس ــت ک ــی گف ــه م همیش

ــتان  ــده ام. افغانس ــال دی ــا ح ــن ت ــه م ــت ک ــورهایی هس کش

مشــکات  از  کــه  اســت  دهــه  چندیــن  افغانســتان 

ــد  ــرد. هرچن ــی ب ــج م ــادی رن ــی و اقتص ــی، نظام امنیت

ایــن مشــکات امنیتــی باعــث شــده اســت کــه هــر 

حکومــت و قدرتــی کــه روی کار آمــده، نقطــه توجــه و 

پالیســی حکومــت خــود را روی مســائل امنیتــی و نظامــی 

ــد  ــرد، امــا از طــرف دیگــر حکومــت منــی توان ــه کار گی ب

ــته  ــه نداش ــردم توج ــاش م ــادی و مع ــکات اقتص ــه مش ب

باشــد. ایــن ویژگــی حکومــت و جامعــه باعــث شــده اســت 

ــادی  ــادی زی ــی و اقتص ــی، اجتامع ــکات سیاس ــا مش ب

درگیــر باشــد. در ایــن میــان ســوال ایــن اســت کــه کــدام 

ــا اقتصــادی اولویــت دارد؟  یــک از بحرانهــای سیاســی ی

بــه تعبیــر دیگــر کــدام یــک منشــاء دیگــری مــی باشــد؟ 

فقــر و تنگدســتی در معــاش اقتصادی ســبب شــده اســت 

تــا مــردم بــه ســمت پــول هــای بــادآورده سیاســی بــرود؟ 

یــا سیاســت هــای جاهلــی و غلــط باعــث فقــر و بیچارگــی 

مــردم جامعــه افغانســتان شــده اســت؟ ایــن مهــم اســت 

کــه مــا اســرتاتژی اول خــود را بــر توســعه اقتصــادی 

ــا  ــم ی ــادی بپردازی ــای اقتص ــل رکوده ــه ح ــم و ب بگذاری

نــه اولویــت حکومــت حــل تنش¬هــای سیاســی باشــد؟ 

امــا االن جامعــه و مــردم افغانســتان بــه ایــن بلــوغ رســیده 

اســت کــه منشــاء بحرانهــای سیاســی را در اقتصــاد و 

معــاش و رکودهــای کســب و کار در جامعــه جســتجو 

مــی کنــد و رشط پیرفــت را تحقــق توســعه و رشــد 

اقتصــادی و باالرفــن معــاش مــردم مــی دانــد نــه بــازی 

هــای سیاســی و جنجالــی. اوضــاع کنونــی سیاســی 

ــی از  ــرات یک ــاد خاط ــن را بی ــتان م ــادی افغانس – اقتص

ــی اقتصــادی را در  ــه، مــردم بیــکاری و ناتوان انجــام گرفت

صــدر دشــواری های کشورشــان قــرار مــی دهنــد؛ پــس از 

ــا امنــی و فســاد مــی رســد. آن، نوبــت ن

نکته پایانی

در پایــان و جمــع بنــدی بایــد بــه ایــن مهــم اشــاره کنیــم 

کــه ایــن بحــث را هانتینگتــون مطــرح منــوده و در نهایــت 

اینگونــه نتیجــه مــی گیــرد کــه در کشــورهای درحــال 

ــه  ــا کشــورهای توســعه یافت توســعه نســخه ای متفــاوت ب

دارد. در کشــورهایی ماننــد افغانســتان فقــط توجــه تنهــا 

بــه »توســعه اقتصــادی« منجــر بــه بحــران کل جامعــه مــی 

ــعه  ــا »توس ــر ب ــردد مگ ــی گ ــل من ــران ح ــن بح ــود و ای ش

سیاســی«. توســعه سیاســی نیــز بــه معنــای گســرتش 

نهــاد هــای سیاســی بــرای جلــب مشــارکت سیاســی 

مــردم مــی باشــد.

بنابــر ایــن افغانســتان کــه داالن توســعه قــرار گرفتــه 

اســت بایــد بدانــد هرچنــد منشــأ حرکــت توســعه سیاســی 

ــی  ــعه سیاس ــا »توس ــود ت ــث می¬ش ــه باع ــا آنچ ــت ام اس

حقیقــی« اتفــاق بیافتــد برنامــه هــای کان و معــاش 

ــائل  ــن مس ــن ای ــر گرف ــت. در نظ ــه اس ــادی جامع اقتص

بــه دولــت افغانســتان کمــک مــی کنــد تــا دولــت ســازی و 

ملــت ســازی را بــه موفقیــت پشــت رس بگــذارد و تنهــا بــا 

توســعه متــوازن اســت کــه مــی توانیــم بــه ثبــات سیاســی، 

اقتصــادی و اجتامعــی دســت یابیــم. اتحــاد سیاســی 

ــی  ــر م ــا یکدیگ ــم ب ــور و تفاه ــی کش ــال سیاس ــن رج بی

توانــد باعــث رسعــت رســیدن بــه وضــع مطلــوب و تحــول 

ــود. ــادی ش اقتص

را بایــد بــا چندیــن فورمــول محاســبه کــرد. معتقــد بــود کــه 

تئوریهــای بلــوک رشق و غــرب بــه تهایــی بــرای پیــش بینــی 

ــده سیاســی- اقتصــادی افغانســتان کافــی نیســت. آین

و  سیاســی  اجتامعــی،  رشایــط  در  افغانســتان  امــروز 

اقتصــادی بســیار پــر تاطمــی بــه رس مــی بــرد. رونــد 

متــداوم نزولــی رشــد اقتصــادی، کاهــش چشــم گیر در 

ــی" و  ــکاف مال ــداوم "ش ــی، ت ــای خصوص رسمایه گذاری ه

افزایــش کــر بودجــه، بی ثباتــی اقتصــاد، فــرار رسســام آور 

فقــر  مالــی،  وابســتگی  تــداوم  کار،  نیــروی  و  رسمایــه 

گســرتده، فســاد اداری گســرتده، بیــکاری فراگیــر، فراگیرتر 

ــر از  ــم ت ــی و مه ــاد غیرقانون ــگ و اقتص ــاد جن ــدن اقتص ش

ــل  ــه دلی ــردم ب ــدی م ــامدی و ناامی ــی اعت ــداوم ب ــه ت هم

نگرانی هــا در مــورد آینــده ثبــات سیاســی و امنیتــی، مهــم 

تریــن شــاخص های معــرف اقتصــاد افغانســتان اســت.

ایــن نگرانــی وجــود دارد کــه اگــر بــرای بهبــود وضعیــت نــا 

بــه ســامان اقتصــادی و تقویــت بنیادهــای رشــد اقتصــادی 

پایــدار، بــه رسعــت برنامه ریــزی نشــود، افغانســتان بــا 

ایــن  پیامدهــای  و  شــود  مواجــه  اقتصــادی  فروپاشــی 

و  خشــونت  گســرتده  موج هــای  قالــب  در  فروپاشــی 

رسخوردگــی بیشــرت از حکومــت بازتــاب خواهــد یابــد.

ارزیابــی دقیــق و عادالنــه وضعیــت اقتصــادی مســتلزم 

ــان ســیزده ســال  ــه فاکتورهــای اقتصــادی در جری توجــه ب

ــه  ــس از ۲۰۱۳ ب ــال¬های پ ــوص در س ــه خص ــته، ب گذش

وضعیــت نامناســب اقتصــادی امــروزی انجامیــده اســت. در 

یــک همــه پرســی تــازه کــه توســط "ان.جــی.او"ی آمریکائی 

"اژیــا فاندیشــین" )بنیــاد آســیا(، از حــدود 9۲۰۰ نفــر 

اســاتیدم، بنــام پرفســور مشــکات کــه ســالهای طوالنــی 

در فرانســه، انگلســتان و آمریــکا تحصیــل کــرده و معاونت 

هــای زیــادی را در طــول عمــر خــود داشــته اســت مــی 

انــدازد. ایــن اســتاد اقتصــاد توســعه بیــان مــی کــرد کــه 

حــدود 7۰ یــا 8۰ ســال پیــش در فرانســه جــوان بــودم و 

درس مــی خوانــدم، انتخابــات بســیار پــر شــور و رقابــت 

ســختی درحــال انجــام بــود. در آ ایــام یــادم هســت کــه 

ــودم، یــک طــرف  ــی شــهر ب در یکــی از خیابانهــای اصل

حــزب اول بــا طرفدارانــش مرتــب شــعار مــی داد و طــرف 

دوم نیــز حــزب رقیــب بــا طرفدارانــش بلنــد بلنــد شــعار 

مــی داد و همــه را بــه طرفــداری از خــود فــرا مــی خوانــد، 

ــول  ــه ق ــه ب ــود ک ــرم ب ــت گ ــن دو رقاب ــازار ای ــان ب آنچن

معــروف پرســان نکــو.  انتخابــات بــه موقــع برگــزار شــد و 

بعــد از رونــد قانونــی یکــی از رقبــا انتخــاب شــد. مراســم 

تحلیــف و برنامــه و آداب و رســوم طبــق روال قانونــی نیــز 

انجــام شــد. بعــد از مدتــی گذشــت کــه خــرب دار شــدم 

ــات پیــروز نشــده متاســفانه بیــامر  رقیبــی کــه در انتخاب

شــده اســت.  بیــامری وی طوالنــی شــده و در داکرتهــا 

نیــز از درمــان وی نــا امیــد شــدند. در ایــن زمــان رییــس 

جمهــور وقــت کــه رقیــب ســابق وی بــود، بــه دیــدن وی 

مرتــب مــی آمــد و از خانــواده اش رس مــی زد.  برایــم 

کــه دانشــجو و مناینــده کشــورم در فرانســه بــودم برایــم 

ــه  بســیار بســیار جــای تعجــب داشــت. دو رقیبــی کــه ب

خــون هــم تشــنه هســتند مگــر مــی شــود بــه عیــادت هــم 

بیاینــد و بــرای هــم ابــزار نگرانــی کننــد. برایــم معامیــی 

ــه  ــت فرانس ــتم در دول ــه داش ــی ک ــا روابط ــود. ب ــده ب ش

مصالح ملی، اتحاد سیاسی نویسنده:محمد داود محمدی

نویسنده: محمد علی حامدی
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 بازی با اعداد              3161
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3056    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3331
شاه سفید را در خانه  h2 حرکت دهید. 

3360

جواب هدف         2808
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ثور
امروز صبح احتماال به دلیل خستگی عصبی هستید . باید از سرعت خود بکاهید. 
اگر این کارو نکنید، ممکن اســت دچار مشکات ســامتی شوید. امروز بعد از 
ظهر با مشکات مالی روبه رو خواهید شد. واقعا جای هیچ گونه نگرانی نیست.

جوزا
به نظر می رسد که به یک سفری می روید که سود زیادی برای شما به ارمغان 
خواهد آورد. باید آرام باشــید و از باال بردن صدای خود اجتناب کنید مخصوصا 

زمانی که دارید با افراد بزرگتر خودتان صحبت می کنید. 

سرطان
امــروز نیاز به وام دارید. اخــم نکنید! در نهایت موفق خواهید شــد. آرام 
باشــید و بیشتر به استراحت کردن توجه کنید! ممکن است دچار مشکات 

شوید. سامتی 

اسد
امروز صبح با مشــکاتی در برقراری ارتباط مواجه می شوید. حتی ممکن است 
به این دلیل عصبی و مضطرب شــوید. ماقات های کاری و یا مسافرت ها را به 
زمان دیگری موکول کنید! احتمال همچنین بخواهید از انجام کارهایی که نیاز 

به تمرکز و توجه دارند اجتناب کنید. 
 

سنبله
احتماال به یک ســفر تجاری می روید. به نظر می رســد که مود خوبی ندارید و 
حاضر جواب شده اید. از تحمیل کردن نظرات خود بر دیگران اجتناب کنید وگرنه 
موجب دعوا خواهد شد! شرایط مالی تان رضایت بخش نیست. اما نگران نباشید! 

مبلغ عمده ای پول به سر راه تان خواهد آمد

حمل
امروز صبح احساس خستگی می کنید و اعصاب ندارید. سعی کنید آرامش خود 
را حفظ کنید و از درگیری اجتناب کنید. ســعی کنید امروز به ماقات کســی 

نروید حتی اگر اصرار کنند. 

میزان
امروز از همه انتقاد می کنید. اما این کار را متوقف کنید. حتما تعادلی میان 
دخل و خرج تان برقرار کنید. شریک عاطفی تان ممکن است با هزینه های 
تان موافقت نکند، احتماال بخواهید هر دو با هم به خرید بروید. باید بیشتر 

به معنویات توجه کنید

عقرب
یکی از بستگان از خارج از شهر اخبار ناخوشایندی را به گوش شما می رساند. 
و باعث ناراحتی شــما می شود و مصمم می شوید تا برنامه های تان را تغییر 

دهید. احتماال به یک سفر غیر منتظره خواهید رفت. با دقت رانندگی کنید!

قوس
نباید امروز از شــانس تان اســتفاده کنید، زیرا عصبی بودن تان باعث خواهد 
شد تا تصمیمات بجایی نگیرید. اگر می توانید، از رانندگی با ماشین اجتناب 
کنید. زیرا ممکن است اتفاقات ناخوشایندی رخ دهد. سعی کنید بحث نکنید!

جدی
امروز احتماال بســیار مشغول هستید، و مشــکات زیادی برای حل کردن 
دارید. حتی ممکن است در یک زمان چندین کار را با هم انجام دهید. سعی 

کنید زمان تان را مدیریت کنید تا تاثیر بیشتری داشته باشد، 

دلو
احتماال بخواهید که امروز احتیاط کنید، زیرا به نظر می رسد که مشکل سامتی 
دارید. از تمام وقت کار کردن اجتناب کنید! بهترین کار این است که به سفرهای 
طوالنی مدت و مهمانی نروید. ممکن است احساس خستگی داشته باشید، عصبی 

هستید و بحث خواهید کرد

2809

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 

ترکی ـ تــرک ـ کتاب ـ 
کاتب ـ کتــب ـ برکت ـ 
تبر  ـ تب ـ بت ـ تیر ـ تار 
ـ رایتـ  تیارـ  بیتـ  بهتر 
ـ  تاریک ـ تبریک ـ  تبار 
ـ برات ـ تکبر ـ تکبیر ـ  

راکتـ  کارت.
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خصوصـی یکـی را برگزینـد یـا بـر قـرارداد بـا جمعـی از رشکت های سـازنده 

تکیـه کنـد. 

اصـول دمارشـی را مـی تـوان در حـوزۀ اقتصـاد نیـز پیـاده کرد. بـرای منونه، 

شـبکه یـی از نهادهـای اعتبـاری که اعضای شـان به گونۀ تصادفـی از میان 

داوطلبـان برگزیـده مـی شـوند،  تواننـد مسـوولیت انـواع و نواحـی مختلـف 

زمیـن بـه شـمول زمیـن کشـاورزی، جنـگل و کرانـه هـای دریـا را بـه دوش 

بـا  و  زمیـن  از  اسـتفاده  بـرای  را  هایـی  روش  اعتبـاری  نهـاد  هـر  بگیرنـد. 

درنظرداشـت عواملـی چـون بـاروری، رفاه اجتامعـی و محیط زیسـت، برمی 

گزینـد. وابسـته به اسـتفاده و احتـامل پیامدهـای ناگوار، یک مقـدار هزینۀ 

کرایـه گونـه بـرای اسـتفاده از زمیـن در نظـر گرفته می شـود. کرایـه ها برای 

پرداخـت خدمـات اجتامعـی عمومـی )همچون سـاخت جاده هـا و خدمات 

بهداشـتی بـرای کـودکان( بـه کار بـرده مـی شـود. بـا داشـن چنیـن نظـام 

جامـع، مالیـات بـر درآمـد و مالیـات غیرمسـتقیم همـراه بـا دسـتگاه هـای 

بـزرگ بـرای جمـع آوری مالیـت مـی تواننـد برچیـده شـوند. 

سـودمندی انتخـاب تصادفـی در چنیـن مـوردی ایـن اسـت کـه کسـانی که 

در تصمیـم گیـری هـای مهـم اقتصـادی درگیرند احتـامل اینکـه منافع ویژۀ 

فـردی را از رهگـذر مفـاد یـا معامـات بـه دسـت آورنـد، بـه دور اسـت. مـی 

تـوان بـرای اطمینـان بیشـر از این دسـت بـه چاپ همـۀ تصامیـم نهادهای 

اعتبـاری زد. نهادهـای اعتبـاری مـی تواننـد تصامیـم شـان را هر چه بیشـر 

بـر بنیـاد منافـع عمومـی بگیرند تا بـر بنیاد رسمایه یـا نظام-هـای اقتصادی 

سوسیالیسـتی کـه منافـع شـخصی یـا بوروکراتیـک نیروهـای انگیـزه بخـش 

اقتصادی. 

دیگـر کاربردهـای دمارشـی در اقتصاد نیز ممکن اسـت، اما نیـاز به پژوهش 

و کاربسـت عملـی دارنـد تـا دیـد چگونه عمل می کنند. بسـنده اسـت گفته 

شـود کـه دمارشـی احتـامل ورود جایگزیـن هایـی را کـه بـه حـل مشـکات 

ناشـی از نظـام هـای اقتصـادی کنونـی برمی گردنـد همچون فقـر، نابرابری 

گسـرده و ازخودبیگانگـی مـی دهد. 

انتخاب تصادفی در عمل

رایـج تریـن کاربـرد انتخـاب تصادفـی در تصمیـم گیری اجتامعـی در جهان 

منصفـه  هیـأت  هاسـت.  دادگاه  در  منصفـه/ژوری  هیـأت  انتخـاب  امـروز 

چندیـن خوبـی نسـبت بـه یـک قاضـی دارد. یکـی از آن خوبی ها اسـتقال 

نسـبی از منافـع فـردی اسـت: هیـأت هـای منصفـه کمـر مسـتعد فریـب 

جایـگاه، پـول و قـدرت هسـتند. آنهـا کارمنـدان دولت نیسـتند و مـی توانند 

تصامیـم مسـتقل بگیرنـد. هیأت های منصفه در بسـیاری از مـوارد نپذیرفته 

انـد مـردم را در هنگامـی کـه تصور مـی کردند قانـون ناعادالنه اسـت، مجرم 

قلمـداد کننـد. رسانجـام، اعضـای هیـأت منصفـه مـی تواننـد دیـدگاه هـای 

یکدیگـر را آزمایـش کننـد درحالـی کـه هیـچ قاضـی ای چنیـن منـی توانـد. 

در سـال هـای گذشـته تجـارب عملـی فراوانـی در زمینـۀ انتخـاب تصادفـی 

در  مرکـز جفرَسـن  اسـت.  انجـام شـده  گیـری  تصمیـم  انـواع  دیگـر  بـرای 

میناپولیـس امریـکا طـرح »هیـأت پالیسـی سـاز« )Policy jury( را معرفـی 

کرده اسـت. این هیأت سـاخته شـده از یک گروه 12 نفره اسـت که از میان 

باشـندگان محـل بـه گونـۀ تصادفـی انتخـاب می شـوند. اینها پیشـنهادها و 

سـفارش هایـی برای مسـائل دشـوار ارائه خواهند کـرد. یکی از پـروژه هایی 

کـه ایـن هیـأت پالیسـی سـاز بـا آن رسوکار داشـت مشـکل مـواد کیمیایـی 

کشـاورزی بـود کـه وارد لولـه هـای آب می شـد. دیگر پـروژه ها شـامل پیوند 

انـدام بـدن و درمانـگاه هـا در مکاتب بـود. در هر مورد، هیأت های پالیسـی 

سـاز بـه گفتـه هـای گواهـان عینـی گـوش فـرا مـی دادنـد و بـا پشـتیبانی 

اداری گسـردۀ روبـه رو مـی شـدند. ایـن پـروژه هـا نشـان مـی دهنـد کـه 

اعضـای هیأت پالیسـی سـاز وظایف شـان را داوطلبانـه می پنداشـتند و آنها را کاما 

جـدی مـی گرفتنـد کـه بـه پیشـنهادها و سـفارش هایـی انجامیدند کـه مـردم از آنها 

اسـتقبال منودنـد.  یـک کاربـرد همسـان از انتخـاب تصادفـی بـرای پالیسـی سـازی 

بـه گونـۀ مسـتقل در آملـان در طـول سـال هـا تهیـه و مطالعـه شـده اسـت. چندیـن 

و چنـد واحـد برنامـه ریـزی شـامل گـروه هـای انتخاب شـده بـه گونۀ تصادفـی یعنی 

نزدیـک بـه 25 نفـر ایجـاد گردیـد تـا یـک هفتـه را پیرامـون چالش-های پالیسـی در 

زمینـه هـای گوناگـون همچون بـرق، برنامـه ریزی شـهری و فناوری اطاعـات گفتگو 

کننـد. بیشـر زمـان اعضـای واحـد برنامه-ریـزی در قالب گـروه های 5 نفری سـپری 

شـد کـه در آن عضویـت بـرای پیـش گیـری از پدیـدار شـدن سلسـله مراتـب در گروه 

بـه گونـۀ چرخشـی تبدیـل مـی شـد. در پایـان دریافتنـد که رشکـت کنندگان بسـیار 

رسیع مسـائل را می آموزند، به مشـکات بلندمدت حسـاس اند و بر منافع مشـرک 

مترکـز دارنـد. پـروژه هـای انجـام شـده در امریـکا و آملـان چندیـن گـروه را بـه گونـۀ 

همزمـان پیرامـون یـک موضـوع ویـژه مـورد مطالعه قرار دادند و مشـارکت را گسـرده 

تـر سـاخته و یافتـه هـای قابـل اعتامدتری بـه دسـت آوردند. 

دمارشی؛ جایگزینی برای سیاست انتخاباتی – بخش سوم و پایانی

حوت
بحث با رئیس تان باعث ناراحتی تان خواهد شد. توصیه می کنیم که نارضایتی و 
ناراحتی خود را نشان ندهید. احتماال بخواهید که بیشتر مواظب خودتان باشید. 

تاش های تان ممکن است شما را به دردسر بیاندازد

 شطرنج                     3332

ک

بهترین فیلم های جیسون استاتهام 
11 فیلم برتر 

آموزگارـ  ارمغانـ  بیانـ  پریزادـ  تامینـ  ثروتـ  جغرافیهـ  چراغـ  حصارـ  
خانوادهـ  دریچهـ  ذکاوتـ  رحمانـ  زعیمـ  ژالتینـ  ساختارـ  شکارگاهـ  صانع 
ـ ضربهـ  طراحیـ  ظلمتـ  عواملـ  غلوـ  فصلـ  قضاـ  کیلهـ  گریزـ  لغزانـ  

ملکهـ  نهایتـ  وقارـ  هنرمندـ  یاعلی.
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نویسنده: فرد امری

برگزیدگان جشنواره شب  های 
سیاه تالین معرفی شدند 

گسرته ای از روش های دموکراتیک

در پهلـوی دمارشـی و سیاسـت انتخابـات محـور، روش هـای دیگـری نیـز 

درنظرگرفـن  شایسـتۀ  کـه  دارنـد  وجـود  دموکراتیـک  گیـری  تصمیـم  در 

هسـتند. یکـی از آنهـا »توافـق جمعـی« اسـت، روشـی نیرومنـد کـه بـرای 

گـروه هـای کوچـک از دو تـا صـد نفـری یـا بیشـر از آن کارآمـد اسـت. 

توافـق جمعـی نیازمنـد جسـتجو برای پیشـنهادی اسـت که همه یـا تقریبا 

همـه آن را بـدون هیـچ انتقـاد جـدی بپذیرند. تجربـۀ چگونگی رسـیدن به 

توافـق جمعـی در دهـه هـای واپسـین در میـان اجتامعـات و جنبش های 

اجتامعـی بسـیار پیرشفـت کرده اسـت.  توافق جمعی یـک روش واقعی در 

محـل کار در میـان بسـیاری از کمیتـه هـا و نشسـت ها اسـت. در نشسـت 

هـا یـک دیـدگاه هنگامـی کـه رای دهـی ناکارآمد باشـد، به توافـق جمعی 

مـی رسـند. امـا روش هـای توافـق جمعی دشـواری هایـی نیز در بسـیاری 

مـوارد دارنـد، بـه ویـژه در میـان گروه هـای بـزرگ و جاهایی کـه اختافات 

بنیادیـن گـروه را تقسـیم بنـدی مـی کند.

انتخـاب وکیـان )بـه جـای مناینـدگان( روش دیگـری اسـت. بـه وکیـان 

هدایـت داده مـی شـود دیـدگاه هـای مـوکا  ن شـان را بیـان کننـد و مـی 

تواننـد در هـر زمـان مـورد بازخواسـت قـرار گیرنـد. نظـام وکیـان بـرای 

واحدهـای خودگـردان کوچـک در هنـگام تصمیـم گیـری مناسـب اسـت. 

بـه  سـادگی  بـه  تواننـد  مـی  وکیـان  کـه  اسـت  آن  روش  ایـن  دشـواری 

مناینـدگان رسـمی مبـدل شـوند کـه در پایـان پاسـخگویی انـدک و اندک 

تـری بـه مـوکان خـود داشـته باشـند.

یـک راهـکار دیگـر بـرای مشـکل تصمیـم گیـری سیاسـی، خودمختـاری 

محلـی اسـت. بـا داشـن واحدهـای کوچـک 1000 تـا 100 هـزار نفـر 

و  هـا  بوروکراسـی  بـه  نیـازی  میلیـون،   100 تـا  میلیـون  یـک  جـای  بـه 

سیاسـتمداران نیرومنـد نیسـت. بـا داشـن تنوعـی از جوامـع خودمختـار 

کـه سـاختارهای سیاسـی و اقتصـادی متفـاوت دارنـد، مـردم مـی تواننـد 

تصمیـم بگیرنـد کـدام نظـام نظـام سیاسـی دلخـواه شـان اسـت.

پیاده سازی دمارشی در اقتصاد

دمارشـی در بنیـاد یـک جایگزیـن دموکراتیـک سیاسـی بـرای انتخابـات 

اسـت. دمارشـی با نظام های اقتصادی گوناگون سـازگار اسـت از رسمایه-

گـذاری رقابتـی گرفتـه تـا مالکیت جمعـی. اما یک نقش مهـم رشکت های 

بـزرگ و بوروکراسـی هـای دولتـی را رد مـی کند. 

بـرای مثـال، اگـر یـک نهـاد دمارشـیک تصمیـم بـه سـاخت یـک سیسـتم 

هـای  رشکـت  داوطلبـان  میـان  از  ممکـن  بگیـرد،  رسیـع  نقـل  و  حمـل 

ایجـاد  بـرای  روندهایـی  در  تصادفـی  انتخـاب  اسـرالیا،  در 

سـاختارهای سـازمانی جدیـد در اتحادیـه های بازرگانی بـه کار رفته 

اسـت. امکانـات بی-پایـان انـد، امـا به تعهد و تـاش فـراوان برای به 

پایـان رسـاندن یـک پـروژه نیـاز اسـت. تاکنـون ما تنهـا رویـۀ بیرونی 

مسـأله را دیـده ایـم. 

برخی پرسش های بی پاسخ

دمارشـی هنـوز در مرحلـۀ آغازیـن خـود قـرار دارد. چشـم اندازهـای 

بسـیاری دارد کـه بـه سـختی درباره شـان اندیشـیده شـده و کمر از 

آن در عمـل پیاده شـده اسـت. نیاز شـدید بـه گفتگـو و تجربۀ عملی 

آنهـا بـرای پاسـخ دادن بـه برخـی از پرسـش هـا همچـون مـوارد زیـر 

وجـود دارد: 

•چگونـه مـی تـوان مـردم را انگیـزه داد تـا بـرای انتخـاب تصادفـی 

در نهادهـای دمارشـیک حـارض شـوند؟ موانع رس راه برای مشـارکت 

مردمـی کـدام هایند؟ 

•سـاختار اقتصـادی چقدر از نـگاه کارایی در نظام دمارشـی حیاتی 

است؟

بـه چگونگـی عملکـرد نظـام  »نهادهـای دسـت دوم« کـه  •چگونـه 

دمارشـی بسـتگی دارند، می توانند به دور از دسـتکاری و مداخات 

نند؟ مبا

شام چه می توانید

بهریـن روش بـرای ایجـاد و گسـرش نظـام دمارشـی عملـی سـازی 

آغـاز در سـطح  و در  »اکرثیـت« در موقعیـت هـای مختلـف،  نظـام 

کوچـک، می-باشـد. مـی تـوان از یـک باشـگاه ورزشـی، یـک گـروه 

ملـی فعـال زیسـت محیطـی، یـک اتحادیـۀ بازرگانـی یـا یـک نهـاد 

دولتـی محلـی آغـاز کـرد. ممکـن عملـی  کـردن دمارشـی درگیـری 

هایـی را بـه میـان آیـد مثـا در هنگامـی که رهـران کنونی بـه دلیل 

ناکارایـی یا فسـاد اعتبارشـان را از دسـت بدهند. بـه گونۀ جایگزین، 

یـک سـازمان کارا مـی توانـد تصمیـم بگیـرد نظـام اکرثیـت را پیـاده 

کنـد تـا مشـارکت دموکراتیک را افزایش داده یـا از آن حفاظت منود. 

یـک چیـز مسـلم اسـت. سـود اندکـی دارد اگـر بکوشـیم دولـت ها را 

انگیـزه بدهیـم کـه دسـت از نظـام های کنونی بکشـند و بـه جای آن 

نظـام دمارشـی را پایـه گذاری کنند. دمارشـی باید در سـطوح پایین 

جامعـه گسـرش یابـد. بدیـن گونه مـی تـوان پتانسـیل و محدودیت 

هـای آن را در انعطـاف پذیرتریـن رشایـط آزمود. 

دمارشـی در نفـس خـود راهـکاری بـرای همـۀ دشـواری هـای جهان 

نیسـت. نهادهای دمارشـیک مـی توانند تصامیم بـدی بگیرند؛ هنوز 

مـی توانـد درگیـری ها و بحـران های جـدی در جوامع وجود داشـته 

باشـند؛ فقـر و بـی عدالتـی بـه گونۀ خـودکار از میـان منی رونـد. اما 

هـر چنـد دمارشـی ضامنـت کننـدۀ یک عـر طایی نیسـت، تاش 

بـرای ایجـاد و گسـرش آن مـی توانـد بخشـی سـودمند در میـان 

تـاش هـای دیگـر انسـان هـا بـرای یک جهـان بهر باشـد. 
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برگردان: بصیر بیتا

»آیـا  و   » دمـار�ش »مانیفیسـت  صفحـه:  دبـری  یادداشـت 
برنهایـم،  جـان  از  کتـاب  دو  اسـت؟«  ممکـن  دموکـرا� 
انتخـاب  اسـت. فیلسـو�ف کـه یم گویـد  الیا�ی  اسـرت فیلسـوف 
کـت معنـادار شـهروندان را آسـان  تصـاد�ف سیاسـتگذاران، �ش
یم کنـد و موقعیـت را بـرای بـر�ف افـراد ذی نفـع کـه در جهـت 
جم  افساد پروسه یم کوشند سخت تر یم کند. بصری بیتا، مرت
»آیـا دموکـرا� ممکـن اسـت؟« مطلـیب از فـرد امـری ترجمـه 
« (محور  کرده است که توضیح نسبتا جامیع از »دمار�ش
اصـی مفکـوره ی برنهایـم) ارائـه یم کنـد. ایـن مطلـب یم تواند 

راه عالقمنـدان دو کتـاب نام بـرده را بـه خـو�ب بگشـاید. 

جوایـز جشـنواره »شـب های سـیاه تالیـن« اهدا شـد و فلـم بلغاریای 

»تـرس« کـه بـا موضـوع مهاجـرت سـاخته شـده، توانسـت باالتریـن 

دیلـی،  اسـکرین  گـزارش  بـه  کنـد.  آن خـود  از  را  جایـزه جشـنواره 

کنندگـی  تهیـه  و  هریسـتوف  ایوایلـو  کارگردانـی  بـه  »تـرس«  فلـم 

آسـن والدیمیـروف محصـول کشـور بلغارسـتان برنـده جایـزه بـزرگ 

جشـنواره »شـب های سـیاه تالین« کشـور استونی شـد. در این دوره 

از جشـنواره، مـارک آدامـز، مصطفـی رسور فاروقـی، ایزابـا کیـزکا-

هافلیـک و اسـر کانتـو اعضـای هیات داوران را تشـکیل مـی دادند.

هیـات داوران جشـنواره، از فلـم »تـرس« هریسـتوف بـه عنـوان اثـری 

زیبـا کـه بـه صـورت زیرکانـه بین شـوخی های خشـک و مسـئله مهم 

معـارص باالنسـی را بـه وجـود آورده اسـت آن هـم در زمانـه ای کـه 

موضـوع مهاجـرت بحـث مهمـی بـه شـامر مـی آیـد، یـاد کردند.

دیگـر جایـزه مهـم جشـنواره، جایـزه بهریـن کارگردانـی بـود کـه بـه 

نیسـان داج بـرای سـاخت فلـم »وقتـی مـن دارم می میـرم« محصول 

مشـرک آملـان و ترکیه رسـید. هیات داوران فسـتیوال، نیسـان داج 

کارگـردان ۳۴ سـاله ترکـی را بـه واسـطه بـازی گرفن فـوق العاده از 

بازیگـران غیرحرفـه ای اش در ایـن فلم سـتایش کردند. جوایز بخش 

تالیـن«  مسـابقه اصلـی سـال ۲۰۲۰ جشـنواره »شـب هـای سـیاه 

بدیـن رشح اعـام  شـد: 

محصـول  هریسـتوف  ایوایلـو  »تـرس«  فلـم:  بهریـن  بـزرگ  جایـزه 

بلغارسـتان

جایـزه بهریـن کارگردانـی: نیسـان داج بـرای فلـم »وقتـی مـن دارم 

مـی میـرم« محصـول مشـرک آملـان و ترکیـه

جایـزه بهریـن فلمـرداری: نوئـه بـاخ برای فلـم »جانـوران« محصول 

فرانسه

جایـزه بهریـن فلمنامـه: لئونارد آنتونیـو برای فلم »تسـلیم« محصول 

پرتگال

جایـزه بهریـن بازیگر مـرد: اولریخ تومـاس برای فلم »اِرنـا در جنگ« 

محصـول آملان، دامنارک، اسـتونی

جایـزه بهریـن بازیگـر زن: ماریـا لوئنرگـر بـرای فلـم »پرنـده هـای 

قفسـی« محصـول آملـان و سـوییس

»آرمـاگان«  بـرای  ژاویـرو  خوانیـو  مـن:  موسـیقی  بهریـن  جایـزه 

اسـپانیا محصـول 

بـدون  هسـتند؟  کـدام  اسـتاتهام  جیسـون  هـای  فیلـم  بهریـن 

شـک می توانیـم جیسـون اسـتاتهام را بـه عنـوان یکـی از بهریـن 

قهرمان هـای باک باسـرهای اکشـن هالیـوودی در کنـار بازیگرانی 

همچـون تـام کـروز و کیانـو ریـوز قـرار دهیـم.

آشـنای  نـام  و  بـزرگ  تهیـه کننـده، ورزشـکار و صداپیشـه  بازیگـر، 

بریتانیایـی کـه بـا لهجـه انگلیسـی خـود بـه یکـی از محبوب تریـن 

بازیگـران هالیـوود تبدیـل شـده اسـت. در ادامه قصد داریـم نگاهی 

بـه بهریـن فیلم هـای جیسـون اسـتاتهام داشـته باشـیم.



کاپیتـان رئـال مادریـد از ایـن پـس محصـوالت 

آدیـداس را تبلیـغ خواهـد کـرد و بـه همـکاری 

خـود بـا نایکـی پایـان داد.

بـار  اولیـن  بـرای  روزگذشـته  رامـوس  رسخیـو 

هـای  کفـش  از  خـود  اینسـتاگرام  اسـتوری  در 

آدیـداس اسـتفاده کـرد و بـه این ترتیب بـه پایان 

همـکاری 10 سـاله اس بـا کمپانـی آمریکایـی 

بخشـید. رسـمیت  نایکـی، 

از سـتاره  یکـی  بـرای مـدت 10 سـال  رامـوس 

هـای فوتبـال بود که محصـوالت نایکـی را تبلیغ 

مـی کـرد امـا سـپتامرب گذشـته شـایعات قطـع 

همـکاری او بـا نایکـی منتـر شـد. نایکـی بـه 

او پیشـنهاد قـرارداد سـالی 1.5 میلیـون یـورو را 

پیشـنهاد داد کـه بیـش از دو برابر قـرارداد قبلی 

او)سـاالنه 600 هـزار یـورو( بـود امـا در نهایـت 

لیورپـول خـوش شـانس بود کـه دقیقـه 19 بازی 

بـا برایتـون دروازه اش باز نشـد.

لیورپول و برایتون از سـاعت 16 در زمین برایتون 

رامـوس حـارض بـه متدیـد نشـد.

نیـو باالنـس، آنـدر آرمـور، آدیـداس و پومـا بـرای 

عقـد قـرارداد بـا رسخیو رامـوس در رقابـت بودند 

و او در نهایـت آدیـداس را ترجیـح داد.

بـه مصـاف هـم رفتـه انـد. قرمزهـا در صـورت کسـب 

پیـروزی موقتـا صدرنشـین خواهنـد شـد و پـس از 

باخـت بـه آتاالنتـا در لیـگ قهرمانـان حـاال بـه فکـر 

بازگشـت به مسیر پیروزی هسـتند. علی جهانبخش 

در ایـن بـازی روی نیمکـت برایتـون قـرار دارد.

دقیقـه 19 بـازی تیـم میزبـان بـود که فرصتـی عالی 

بـرای گلزنی پیـدا کرد.

روی  لیورپـول  جـوان  چـپ  مدافـع  ویلیامـز  نیکـو 

کانلـی مرتکـب خطـای پنالتـی بچـه گانـه ای شـد و 

داور هـم در سـوت خـود دمیـد. مائوپای پشـت توپ 

قـرار گرفـت و آن را بـر خـاف جهت آلیسـون بکر هم 

زد ولـی تـوپ بـا اختـاف انـدک از کنـار تیـر راهـی 

اوت شـد تـا قرمزهـای آنفیلـد از خطـر دریافـت گل 

فـرار کننـد. بـازی تـا دقیقه 40 با تسـاوی بـدون گل 

دنبـال می شـود.

پایان رسمی همکاری سرخیو راموس با نایکی

لیورپول خوش شانس؛ پنالتی برایتون خراب شد 

ورزش
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در  لوکاشـنکو  آقـای  انتخاباتـی  رقیـب  تیخانوفسـکایا، 

جریـان  در  بـاروس  پولیـس  می برنـد.  رس  بـه  تبعیـد 

بـا  خشـن  برخـورد  بـه  خیابانـی  گسـرده  اعراضـات 

اسـت. شـده  متهـم  معرضـان 

اطـاع  خواسـتار  همچنیـن  کوبایـی  معـرض  هرنمنـدان 

از  آلکانتـاراز،  ااگوسـرو  مانوئـل  لوئیـس  وضعیـت  از 

ایسـیدرو شـده اند کـه گـان  بنیان گـذاران جنبـش سـن 

پولیـس  نیروهـای  برابـر  در  مقاومـت  از  پـس  مـی رود 

اسـت. شـده  بازداشـت 

"زندانـی  یـک  را  آلکانتـاراز  بین امللـل  عفـو  سـازمان 

آگاهانـه  ابـراز  خاطـر  بـه  فقـط  کـه  خوانـده  عقیدتـی" 

او  فـوری  آزادی  خواهـان  و  شـده  بازداشـت  اعتقاداتـش 

نیروهـای  فرانسـه  خربگـزاری  گـزارش  بـه  اسـت.  شـده 

امنیتـی و مامـوران پولیـس کوبـا بـا فاصلـه تجمع کنندگان 

را زیـر نظـر گرفته انـد امـا بـرای بر هـم زدن تجمـع اقدامی 

در  و   ۲۰۱۸ سـال  در  ایسـیدرو  سـن  جنبـش  نکرده انـد. 

واکنـش بـه تصویـب قانونـی که بـه بـاور آنهـا محدودیت ها 

و سانسـور حکومتـی بـر فعالیت هـای فرهنگـی را تشـدید 

گرفـت. شـکل  می کنـد 

ایـن قانـون کـه بـه فرمـان ۳۴۹ مشـهور اسـت راه نظـارت 

در  چـه  فرهنگـی  فعالیت هـای  و  هـرنی  آثـار  بـر  دولـت 

بـاز  را  هرنمنـدان  کار  محیـط  در  چـه  و  عمومـی  فضـای 

ایـن  تصویـب  می کنـد  ادعـا  کوبـا  دولـت  اسـت.  کـرده 

قانـون بـرای تشـدید سانسـور نیسـت بلکـه هـدف اصلـی 

اسـت. مالیاتـی  فـرار  بـا  مقابلـه  آن 

هرنمنـدان،  از  متشـکل  گروهـی  ایسـیدرو  سـن  جنبـش 

اسـت  دانشـگاه  اسـتادان  و  دانشـجویان  روزنامه نـگاران، 

بیـان  آزادی  محدودیت هـای  بـه  اعـراض  خاطـر  بـه  کـه 

در کوبـا بارهـا بـا برخـورد نیروهـای امنیتـی مواجـه شـده  

اسـت.

انتخابـات متهـم می کننـد و خواسـتار کنـاره گیـری او 

از قـدرت و انجـام اصاحـات در کشـور هسـتند.

مخالـف  برجسـته  چهره هـای  از  تعـدادی  تاکنـون 

ساگوسـتانا  ماننـد  برخـی  و  شـده  بازداشـت 

آنهـا را حـدود ۲۰۰ نفـر گـزارش کـرده اسـت.

یـک  بـه  یـورش  بـا  پولیـس  مامـوران  می شـود  گفتـه 

عـدم  بهانـه  بـه  را  آنهـا  نفـر   ۱۴ هرنمنـدان  مجتمـع 

کرونـا  بـا  مقابلـه  صحتـی  دسـتورالعمل های  رعایـت 

کرده انـد. محـل  تـرک  بـه  مجبـور 

ظاهـرا یکـی از هرنمنـدان پـس از بازگشـت از مکزیک 

مقـررات قرنطینـه را نقض کرده اسـت. تجمع کنندگان 

مقابـل سـاختان وزارت فرهنـگ خواسـتار آزادی یـک 

و  بازداشـت  پیـش  مدتـی  کـه  شـده اند  رپ  خواننـده 

بـه اتهـام توهیـن بـه هشـت مـاه حبـس محکـوم شـده 

است.

ماه هـا  از  پـس  بـاروس  جمهـور  رئیـس  لوکاشـنکو،  الکسـاندر 

اعراضـات ضـد دولتـی در ایـن کشـور تلویحـا گفتـه کـه ممکـن 

 ۲۶ از  کـه  لوکاشـنکو  آقـای  کنـد.  کناره گیـری  قـدرت  از  اسـت 

از  دارد، گفـت  در دسـت  را  بـاروس  در  امـور  زمـام  قبـل  سـال 

تغییـر در قانـون اساسـی کـه باعـث کاهـش قابـل توجـه نقـش 

رئیـس جمهـور در آینـده می شـود، حایـت می کنـد. او بـه زمـان 

گفـت  و  نکـرد  اشـاره ای  اساسـی  قانـون  در  اصاحـات  تصویـب 

کـه پـس از آن"رئیـس جمهـور نخواهـد مانـد". آقـای لوکاشـنکو 

کـه ۶۶ سـال دارد، افـزود کـه قانـون اساسـی بایـد بـرای کاهش 

قابـل توجـه وظایـف رئیـس جمهـور اصـاح شـود. او تاکیـد کـرد 

چـرا  نیسـت،  او  بـرای  شـخصا  پیشـنهادی  اصاحـات  ایـن  کـه 

روز  بـود.  نخواهـد  جمهـور  رئیـس  جدیـد  سیسـتم  تحـت  کـه 

دیگـر  بـار  لوکاشـنکو  آقـای  اصلـی  از حامیـان  روسـیه،  گذشـته 

از او خواسـت کـه دسـت بـه اصاحـات بزنـد. ایـن پیـام توسـط 

رسگئـی الوروف، وزیـر خارجـه روسـیه کـه بـه باروس سـفر کرده 

بـه آقـای لوکاشـنکو داده شـد. در مقابـل، رهـربان مخالفـان در 

بـاروس کـه معتقدنـد در انتخابات ریاسـت جمهوری ۹ اگوسـت 

تقلـب شـده، اظهـارات آقـای لوکاشـنکو را رد کـرده و آن را رصفـا 

یـک تاکتیـک خوانـده انـد. بـاروس از زمـان برگـزاری انتخابـات 

ضـد  گسـرده  اعراضـات  صحنـه  تاکنـون  جمهـوری  ریاسـت 

دولتـی بـوده اسـت. مخالفـان، آقـای لوکاشـنکو را بـه تقلـب در 

شـاری از هرنمنـدان کوبایـی در اقدامـی کم سـابقه بـرای دفـاع 

از آزادی بیـان مقابـل سـاختان وزارت فرهنـگ در هاوانـا تجمع 

یـک  بـه  پولیـس  یـورش  بـه  واکنـش  در  تظاهـرات  ایـن  کردنـد. 

مجتمـع هرنمنـدان در پایتخـت کوبـا انجـام شـد.

روشـنفکری  و  هـرنی  جنبـش  هـواداران  و  اعضـا  از  شـاری 

نوامـرب   ۲۷ جمعـه،  شـامگاه   )San Isidro( ایسـیدرو"  "سـن 

مقابـل سـاختان وزارت فرهنـگ کوبـا تجمـع کردنـد و خواسـتار 

ایـن  بـا فعـاالن  بـا مقام هـای مسـئول دربـاره برخـورد  گفت وگـو 

شـدند. بیـان  آزادی  کـردن  محـدود  و  جنبـش 

را  فرهنـگ  وزارت  مقابـل  تجمع کننـدگان  شـار  منابـع  برخـی 

بیـش از ۱۵۰ نفـر گـزارش کرده انـد و خربگـزاری فرانسـه تعـداد 

اعتراضات بالروس؛ لوکاشنکو: 
در سیستم جدید رییس جمهور نخواهد بود

او عنـوان کـرده انـد. صحبـت از انتقـال نیـار، هالنـد و 

مانـه در حالـی مطـرح مـی شـود که بارسـا بدتریـن اوضاع 

اقتصـادی تاریـخ خـود را بـه دلیـل پاندمـی کرونـا پشـت 

کادر فنـی پـی اس جـی امـروز از جانـب مائـورو 
ایـکاردی خـرب خوبـی دریافـت کـرد.

از  بعـد  ژرمـن  سـن  پـاری  آرجانتانـی  مهاجـم 
چنـد هفتـه غیبـت بـه خاطـر آسـیب دیدگـی می 
توانـد تیمـش را در هفتـه دوازدهـم لیـگ فرانسـه 

کنـد. همراهـی 
مائـورو ایـکاردی یکـی از بازیکنان کلیـدی و تاثیر 
گـذار پـاری سـن ژرمـن اسـت کـه هفتـه ها اسـت 
بـه خاطر آسـیب دیدگی نتوانسـته به میـدان رود. 
باشـگاه پـاری سـن ژرمن از بازگشـت ایـکاردی به 
متریـن گروهـی خـرب داد  و اعـام کـرد کـه ایـن 
بازیکـن مشـکلی بـرای همراهـی تیـم در دیـدار 

برابـر بوردو نـدارد.
طبـق اعـام باشـگاه پـاری سـن ژرمـن ایـکاردی 
و ادریـس گئیـه مـی تواننـد تیـم را در ایـن بـازی 

همراهـی کنـد.
بازیکنـان  جـاری  فصـل  در  ژرمـن  سـن  پـاری 
مصـدوم زیـادی داشـته اسـت کـه همیـن باعـث 
اعـراض تومـاس توخـل شـد چـرا کـه او فردگی 
زیـاد بـازی هـا را دلیـل چنیـن چیـزی مـی دانـد.
مارکینـوش، دراکسـلر، کهرر، خـوان برنارت و عبد 
دیالـو بازیکنـان مصدوم پاری سـن ژرمن هسـتند 

کـه منـی تواننـد برابر بـوردو به میـدان روند.

پـپ گواردیـوال می گویـد در مـاه جنـوری قصـد نـدارد بازیکـن جدیـدی بـه خدمـت 

بگیـرد و از ترکیـب فعلـی تیمـش منچسرسـیتی راضـی اسـت.

مـاه  در  امسـال  باشـگاه  ایـن  کـرد  اعـام  منچسرسـیتی  رسمربـی  گواردیـوال  پـپ 

جنـوری و بعـد از بـاز شـدن پنجـره نقـل و انتقـاالت زمسـتانی بازیکـن جدیـدی بـه 

گرفـت. نخواهـد  خدمـت 

ایـن در حالـی اسـت کـه سـیتی در حـال حـارض در رتبـه چهاردهـم لیـگ برتـر قـرار 

دارد و بـا اینکـه یـک بـازی کمـر نسـبت بـه صدرنشـین جـدول دارد اختافـش بـا 

تاتنهـام صدرنشـین 8 امتیـاز اسـت. شـاگردان گواردیـوال در ایـن مـدت از هشـت 

بـازی شـان در لیـگ برتـر تنهـا سـه بـار پیـروز شـده انـد.

گواردیـوال در گفتگـو بـا وبسـایت رسـمی سـیتی در ایـن بـاره گفـت: " نـه مـا بازیکن 

جدیـد منـی گیریـم. بـه هیـچ وجـه. مـن تیـم بـی نظیـری دارم کـه بـرای فتـح همـه 

جامهـا خواهـد جنگیـد".

رسمربـی منچسرسـیتی در ادامـه گفـت: " بازیکنانـی کـه خـوب بـازی می کننـد در 

ادامـه هـم عملکـرد خوبـی خواهنـد داشـت. کسـانی کـه اشـتباه منی کننـد مسـلاً 

هـم  را  ایـن  البتـه  دارنـد.  اصلـی  ترکیـب  در  مانـدن  باقـی  بـرای  بیشـری  شـانس 

بگویـم کـه اشـتباهات اجتنـاب ناپذیرنـد ولـی بازیکنانـی هسـتند که نسـبت بـه بقیه 

کمـر اشـتباه می کننـد و اسـتفاده بیشـر ازآنهـا طبیعـی اسـت. ایـن معیـار مـا برای 

بازیکنـان خـط هـای عقـب و مدافعیـن اسـت. آنهـا نبایـد اشـتباه کننـد. امـا دربـاره 

بازیکنـان خطـوط جلـو و مهاجمیـن کـه وظیفـه شـان گلزنـی اسـت معیـار این اسـت 

کـه کـدام بازیکـن فرصـت بیشـری بـرای گلزنـی ایجـاد کـرده و در گلزنـی موفـق تر 

اسـت". بوده 

سـادیو مانـه، ارلینـگ هالنـد و نیـار ایـن روزهـا نـام شـان در برنامه 

های تبلیغاتی نامزدهای ریاسـت باشـگاه بارسـلونا شـنیده می شـد.

بارسـلونا  باشـگاه  انتحابـات ریاسـت  از آاس، 24 جنـوری  نقـل  بـه 

برگـزار خواهـد شـد. در دو سـه روز اخیر خـوان الپورتا و امیل روسـود 

نیـز نامـزدی خـود را اعـام کردنـد تـا اکنون هشـت نفر برای رسـیدن 

به ریاسـت بارسـا رقابت داشـته باشـند. طبیعتا در فضای انتخاباتی، 

هـر نامـزدی سـعی دارد تـا بـا مطـرح کـردن نـام سـتاره هـای بـزرگ 

خـود را در میـان اعضـای باشـگاه و هـواداران مطـرح کند. بـه همین 

دلیـل ایـن روزها صحبت از سـه سـتاره فوتبـال دنیا بیـش از دیگران 

در میتینـگ هـای انتخاباتـی بارسـا شـنیده می شـود.

ارلینـگ هالنـد کـه ایجنـت او مینـو رایـوال بـا خـوان الپورتـا دوسـتی 

صمیانـه ای دارد، سـادیو مانـه سـتاره لیورپـول و نیـز نیـار سـتاره 

جـوردی  و  فریکسـا  تونـی  روسـود،  امیـل  اخیـرا  کـه  اس جـی  پـی 

فـاره رسـا از متایـل شـان بـرای بازگردانـدن او صحبـت کردنـد. در 

ایـن میـان ویکتـور فونـت و خـوان الپورتـا موضعـی منفـی نسـبت بـه 

بازگشـت نیـار نشـان داده و پرونـده هـای شـکایت او از بارسـا و نیز 

شـیوه جدایـی او را از دالیـل عـدم تـاش شـان بـرای بازگردانـدن 

رس مـی گـذارد و بـه نظـر مـی رسـد همه اینهـا بیشـر ابزار 

بـه  نزدیـک  اتفاقـی  یـک  تـا  باشـد  کاندیداهـا  تبلیغاتـی 

واقعیـت.

بـه عنـوان صدرنشـین رقابـت  پـاری سـن ژرمـن 
اروپـا  قهرمانـان  لیـگ  در  فرانسـه  لیـگ  هـای 
عملکـرد خوبـی نداشـته و در 4 بـازی دو بار تن به 

اسـت. داده  شکسـت 

نام 3 ستاره در تبلیغات نامزدهای ریاست بارسا

جهانـی را بـرای این کشـور بـه ارمغـان آورده اند 

در میـان کسـانی هسـتند کـه از خشـم نسـبت 

صحبـت  ویدیـو  ایـن  در  پولیـس  رفتـار  بـه 

کرده انـد.

بـه  فرانسـه  رسـانه های  جمعـه  روز  در  پیشـر 

ریاسـت جمهوری  دفـر  مقام هـای  از  نقـل 

گـزارش دادنـد کـه آقـای مکـرون علنـا از ایـن 

اسـت. شـده  ناراحـت  اتفـاق 

آقـای مکـرون در یـک رشـته توییت گفته اسـت 

بـه طرح هایـی بـرای مقابلـه موثـر با همـه انواع 

تبعیـض نیـاز اسـت. آقای مکرون نوشـته اسـت 

آنهـا کـه قانونـی را پیـاده می کنند خـود باید به 

آن پایبنـد باشـند. مـن هرگـز نخواهـم پذیرفت 

کـه خشـونت بی دلیـل عـده ای رفتـار حرفـه ای 

و شـجاعانه زنـان و مردانـی را لکـه دار کنـد که 

از جـان مـا هـر روز محافظـت می کننـد. فلـم 

پنجشـنبه  روز  بسـته  مـدار  دوربین هـای  ایـن 

توسـط وبسـایت خربی لوپسـایدر منتر شـد. 

ایـن فلـم نشـان می دهـد که سـه افـر پولیس 

اسـتودیو  وارد  کـه  آن  از  پـس  را  زکلـر  مایـکل 

باتـون  و  لگـد  و  مشـت  بـا  شـد  موسـیقی اش 

کتـک زده انـد. وبسـایت خربی لوپسـایدر گفته 

اسـت پولیـس در ابتـدا جلـوی ایـن مـرد را بـه 

دلیـل نپوشـیدن ماسـک گرفتـه اسـت.

فرانسـه  جمهـوری  رییـس  مکـرون  امانوئـل 

گفتـه اسـت تصاویـر منتـر شـده از سـه افر 

در  را  سیاهپوسـت  مـرد  یـک  کـه  پولیسـی 

پاریـس کتـک زده انـد غیرقابـل قبـول و رشم آور 

اسـت. خوانـده 

زودتـر  هرچـه  اسـت  خواسـته  مکـرون  آقـای 

و  پولیـس  میـان  اعتادسـازی  بـرای  طرحـی 

شـود. تهیـه  کشـور  ایـن  شـهروندان 

رییـس جمهـوری فرانسـه گفتـه فرانسـه نبایـد 

بـه  یـا  و  شـود  متوسـل  بـه خشـونت  هیچـگاه 

بدهـد. حضـور  مجـال  نژادپرسـتی  و  نفـرت 

زدن  کتـک  فلـم  در  کـه  پولیسـی  افـر  سـه 

مایـکل زکلـر، تهیه کننده موسـیقی شناسـایی 

شـده اند از کار معلـق شـده اند و تحقیـق درباره 

آنهـا آغاز شـده اسـت.

ایـن سـه افـر روز جمعـه در بازداشـت پولیس 

مـورد بازجویـی قـرار گرفتند.

ژرالـد دارمنـن وزیر کشـور فرانسـه بـه تلویزیون 

اعتبـار  افـران  ایـن  ایـن کشـور گفتـه اسـت 

بـر  و  کرده انـد  خدشـه دار  پولیـس  یونیفـورم 

اخـراج آنهـا ارصار خواهـد کـرد

امنیتـی  نیروهـای  دیگـر  یکبـار  حادثـه  ایـن 

اسـت. داده  قـرار  ذره بیـن  زیـر  را  فرانسـه 

سـتاره های فاگوسـتبال فرانسـوی کـه در جـام 

مکرون کتک خوردن مرد سیاهپوست توسط 
پولیس پاریس را شرم آور خواند

گواردیوال: سیتی امسال زمستان ستاره پی اس جی باالخره آماده بازی شد
   بازیکن نمی خرد

نگرانی اردن؛ تولیت مسجد االقصی 
به عربستان داده می شود؟

اداره  بـه  مربـوط  اختیـارات  تاریخـی،  سـابقه  و 

مسـجد االقصـی و ورود و خـروج بـه ایـن محـل، 

در اختیـار اردن اسـت و ایـن کشـور هیـچ گونـه 

تغییـری را در ایـن زمینـه منی پذیـرد.

سـازمان های  پذیـرش  مـورد  اسـناد  اسـاس  بـر 

کـه  منطقـه  ای  یونسـکو،  ماننـد  بین املللـی 

اوقـاف  اداره  توسـط   ' االقصـی  'مسـجد  نـام  بـه 

اردن(  کنـرل  تحـت  نهـاد  )یـک  بیت املقـدس 

کنـرل  اردن(  دولـت  )در  اقصـا  امـور  اداره  و 

می شـود، بخشـی از مناطـق مذهبـی مسـلانان 

در قلـب شـهر بیت املقدس اسـت که دو مسـجد 

'اقصـی' و 'قبـه الصخـره' در آن قـرار دارنـد و در 

حـال حـارض ملـک عبداللـه دوم، پادشـاه اردن 

اسـت. آن  متولـی 

قلـب  بـه  را  بی رسوصـدا  بیانیـه  ایـن  آنچـه  امـا 

جدال هـای سیاسـی خاورمیانـه مرتبـط می کند، 

و  بیانیـه ای  چنیـن  صـدور  دربـاره  گانه زنـی 

پادشـاه  کـه  اسـت  تغییـری  هرگونـه  احتـال 

اردن را چنـان نگـران کـرده کـه بـه رغـم روحیـه 

محافظـه کار و سیاسـت خارجی مسـاملت جویانه 

همیشـگی، بـا چنیـن بیانیـه ای، در برابـر تغییـر 

دوم  عبداللـه  ملـک  کنـد.  مقاومـت  احتالـی 

نگـران چیسـت؟ و چـرا تولیـت مسـجدهایی کـه 

قـرار دارنـد،  اشـغال ارسائیـل  در شـهری تحـت 

تـا ایـن انـدازه بـرای پادشـاه اردن، یـا هـر بازیگر 

دارد؟ اهمیـت  منطقـه  در  دیگـری 

تحـوالت  رجـای  و  خـوف  کـه  روزهایـی  در 

سیاسـی واشـنگنت، خاورمیانـه را بـه میدان پچ  

پچ هـای پشـت پـرده و خربهایی غیررسـمی اما 

بسـیار مهـم تبدیـل کـرده، بیانیـه ای از سـوی 

یـک  از  تـازه ای  گوشـه  اردن،  خارجـه  وزارت 

رقابـت منطقـه ای و تنـش تاریخـی را از پـرده 

بیـرون آورد: تقابـل اردن هاشـمی و عربسـتان 

سـعودی.

کنـرل  و  نگهـداری  مسـئولیت  دربـاره  بیانیـه 

مسـجد االقصـی در بیت املقدس اسـت؛ هان 

که بر اسـاس ادبیـات مذهبی، 'تولیـت' نامیده 

قـرن  میـادی   ۲۰ دهـه  میانـه  از  و  می شـود 

بـر عهـده  پیـش(  بیسـتم )حـدود ۱۰۰ سـال 

بیانیـه  ایـن  در  بـوده.  هاشـمی  اردن  پادشـاه 

تاکیـد شـده کـه بـر اسـاس قوانیـن بین املللی 

حدود ۲۰۰ هنرمند کوبایی برای آزادی بیان تظاهرات کردند

هر کاری برای نجات بارسا کردیم ولی غیرممکن بود 
ادر سـارابیا دسـتیار کیکـه سـتین در بارسـا باالخـره 
توانسـت بـا باشـگاه کاتـاالن فسـخ کنـد. او از تاش 
هـای حداکـری ولـی ناموفـق شـان بـرای موفقیـت 
بارسـا صحبت کرد. ادر سـارابیا یک نیم فصل کمک 
مربـی بارسـلونا بـود و البتـه تنـش هایـی را نیز باعث 
شـد. او دسـتیار کیکـه سـتین بـود کـه روی نیمکـت 
جـوش و خـروش زیـادی داشـت و از فریـاد زدن بـر 
رس بازیکنـان بـزرگ بارسـا تـرس نداشـت. اتفاقـی 
کـه در ال کاسـیکوی برگشـت فصـل گذشـته بـرای 

او حواشـی زیـادی ایجـاد کـرد. او بـر رس آنتـوان گریزمـان 
بارهـا فریـاد کشـید و او را بـه خاطـر فرصت سـوزی هایش 
مواخـذه می کـرد. فـردای بازی بازیکنان بارسـا از سـارابیا 
بـه شـدت انتقـاد کردنـد و سـتین مجبـور بـه عذرخواهـی 
شـد. پـس از شکسـت 8-2 بارسـا از بایـرن، سـارابیا نیـز 
برکنـار شـد امـا تـا روز گذشـته هنـوز موفق به فسـخ کامل 

قـراردادش نشـده بـود.
سـارابیا حـاال دیگـر هیـچ وابسـتگی ای بـه بارسـا نـدارد و 
مـی توانـد بـه فعالیت خود در تیمی جدید مشـغول شـود.



  با دست هایی زیر سنگ   و دانشـجـویـان

 وزارت صحـت عامـه ی کشـور می گویـد 

بـرای  را  سـیار  صحـی  تیـم   ۱۱۸ کـه 

در  کرونـا  ویـروس  بیـاران  از  مراقبـت 

هفـت والیـت کشـور ایجـاد کرده اسـت.

 ۸ )شـنبه،  دیـروز  عامـه  صحـت  وزارت 

قـوس( با نـر خربنامه ای گفتـه که این 

تیم هـای صحـی سـیار بـرای مراقبـت از 

بیـاران کرونایـی در والیت هـای کابل، 

و  بامیـان  ننگرهـار،  قندهـار،  هـرات، 

دایکنـدی ایجـاد شـده اسـت.

ایـن  هرکـدام  در  از خربنامـه،  نقـل  بـه 

نفـر  سـه  سـیار،  صحـی  تیم هـای 

وزارت  رسپرسـت  عثانـی،  احمدجـواد  دارنـد.  عضویـت 

صحـت عامـه ایجـاد ایـن تیم هـای صحـی سـیار را یـک گام 

مهـم مبنـی بـر مراقبـت و تـداوی بیـاران کرونـا خوانـده و 

گفتـه اسـت کـه ایـن تیم هـا بیـاران مبتال بـه ویـروس کرونا 

می دهنـد. قـرار  مراقبـت  تحـت  خانه های شـان  در  را 

بـه گفتـه ی او، بیارانی توسـط این تیم ها مراقبت می شـوند 

که دارای عالیم خفیف و متوسـط ویروس کرونا باشـند.

نخسـت  معـاون  صالـح،  امراللـه   

می گویـد،  ریاسـت جمهوری 

پولیـس کابـل داکـری را کـه بـه 

 گونـۀ مکـرر بـر یـک کـودک بیـار 

ده سـالۀ پـر تجاوزجنسـی کـرده 

اسـت. کـرده  بازداشـت  بـود، 

آقـای صالح، روز )شـنبه، ۸ قوس( 

گزارش هـای  سلسـله  نـر  بـا 

»شـش ونیم« نوشـته اسـت کـه بـه 

ریاسـت دفـرش هدایـت داده تـا 

از وزارت صحـت بخواهـد که جواز 

طبابـت ایـن داکـر را لغـو کنـد تا 

پـس از رهایـی از زنـدان، بـه نـام 

داکـر در جامعـه جـای نداشـته باشـد.

او از ایـن داکـر نـام گرفتـه و او را »درنـده خـوی و ابلیـس 

صفـت« خوانـده اسـت. ایـن داکـر در شـفاخانه یی در حوزۀ 

شـانزدهم شـهر کابـل کار می کـرد.

دربـارۀ  همچنیـن  جمهـوری  ریاسـت  نخسـت  معـاون 

پیشـین  رئیـس  صدیقـی،  رفیـق  محمدرفیـع  باخـن  جـان 

اجرایـی تلویزیـون خصوصـی خورشـید می گویـد کـه قضیـه 

کشته شـدن کارمنـد ایـن تلویزیـون تروریسـتی نیسـت بلکـه 

اسـت.  جنایـی 

او می افزایـد کـه متام جزییـات در ریاسـت تحقیقات جنایی 

وزارت داخلـه موجـود اسـت. بـه گفتـۀ آقـای صالـح خانـوادۀ 

ایـن روزنامه نـگار خواسـته اند کـه بـه خاطـر حرمـت متوفـا و 

حفـظ عـزت خانوادۀ شـان جزییـات نر نشـود.

 اجسـاد آقـای صدیقـی و یـک همـکارش کـه زن بوده؛ شـام 

اسـتالف  ولسـوالی  در  قـوس(  )ششـم  گذشـته،  پنج شـنبۀ 

کابـل پیـدا شـد.

وزارت صحـت عامـه اعـالم کـرد کـه در شـبانه روز گذشـته 

۱۲ بیـار مبتـال بـه ویروس کرونا در کشـور جـان باخته و 

۱۲۱ بیـار جدید شناسـایی شـده اند.

روزانـه  گـزارش   نـر  بـا  قـوس   8 شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

مبتالیـان نوشـته اسـت کـه در ۲۴ سـاعت گذشـته ۸۷۳ 

منونـه مشـکوک بـه کرونـا  در البراتوارهای کشـور بررسـی 

شـده اسـت.

در گـزارش وزارت صحـت عامـه کشـور هم چنـان نوشـته 

 رؤسـاى جمهور افغانسـتان و ترکمنستان، در متاس تيليفوىن 

در خصوص واردات برق از آن کشـور صحبت کردند.

ايـن درحـاىل اسـت کـه طى روزهـاى اخـر، اکرثيت شـهريان 

کابـل، از افزايـش پرچـوى هاى بـرق شـکايت دارند.

درخربنامـۀ دفـر سـخنگوى رئيـس جمهـور کـه يک نسـخۀ آن 

بـه دسـرس آژانـس خـربى پـژواک قـرار گرفتـه، نوشـته شـده 

اسـت کـه محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور کشـور، بـا قربان 

قلـی بـردی محمدوف رئیـس جمهور ترکمنسـتان، بعد از ظهر 

روزشـنبه 8 قـوس صحبـت تیليفونـی منودند.

منبـع نوشـته اسـت که در این متـاس تیليفونی، هـر دو جانب 

در مورد روابط دوسـتانه و نیک میان دو کشـور صحبت کردند 

کنفرانـس  موفقانـۀ  برگـزاری  ترکمنسـتان،  جمهـور  رئیـس  و 

جنيـوا را بـه رئیـس جمهـور غنـی تربیـک گفـت و افـزود کـه 

کشـورش در راسـتای کمک و همکاری دوامدار با افغانسـتان، 

متعهـد مى باشـد.

آمـده اسـت کـه رؤسـای جمهـور دو کشـور، در  در خربنامـه 

تـاپ  و  تاپـی  هـای  پـروژه  و  انجـام شـده  کارهـای  خصـوص 

 منابـع محلـی در والیـت سـمنگان مـی گوینـد کـه طالبـان، 

۳۵ مرکـز صحـی را بـه دلیـل عـدم پرداخت معـاش کارکنان و 

اکـال نشـدن ایـن مراکـز، مسـدود کـرده اند.

ریاسـت صحـت عامـه ایـن والیـت ضمـن تاییـد ایـن خـرب می 

گویـد  کـه طالبـان از سـیزدهم عقـرب بـه ایـن طـرف، از جمع 

۴۷ مرکـز صحـی در ایـن والیت، دروازه های ۳۵ مرکز را بسـته 

کـرده اند.

موسسـه ای کـه مسـئولیت عرضـه خدمـات صحـی بـه اسـاس 

قـرارداد بـا وزارت صحـت عامه در این والیـت را دارد، می گوید 

کـه اکـاالت ایـن کلینيـک هـا از بابـت دوا و مـواد سـوخت 

صـورت گرفتـه و قرار اسـت به زودی معاش پنـج ماهۀ کارکنان 

ایـن مراکـز کـه هنـوز پرداخت نشـده، نیـز پرداخت شـود.

سـمنگان  پائیـن  صـوف  دره  ولسـوال  احمـدی  عبدالیقیـن 

گفـت کـه طالبـان بـه دلیـل عـدم پرداخت معـاش چنـد ماهه 

کارمنـدان کلینيـک هـا و اکـال نکـردن ایـن مراکـز صحـی، 

چهـار کلینیکـی را کـه در مناطـق تحـت کنـرول آنـان در این 

ولسـوالی فعالیـت دارنـد، مسـدود کـرده انـد.

احمـدی افـزود کـه مسـدود شـدن ایـن کلینیـک هـا در حالی 

اسـت کـه ایـن مراکز صحی، بـا کمبود دوا و مواد سـوختی نیز 

رو بـه رو شـده اند.

بـه گفتـۀ وی، باشـندگان محـل از روزی کـه ایـن کلينیـک هـا 

مسـدود شـده، با مشـکالتی در قسـمت تداوی مریضـان رو به 

رو شـده اند.

او خاطـر نشـان کـرد که مـردم محل، مریضـان را بـرای تداوی 

بـه شـهر ایبـک مرکـز سـمنگان و یا هم شـهر مزار مرکـز والیت 

بلـخ انتقال مـی دهند.

 هم زمـان بـا آغـاز فصـل رسمـا، دانشـجویان دانشـگاه هـرات 

بـرای شـاری از کـودکان خیابانـی پوشـاک زمسـتانی توزیع 

کردنـد. آنـان می گوینـد از چنـد سـال بـه این سـو از افـراد 

نیکـوکار پـول جمـع آوری کـرده و بـرای کودکان پوشـاک گرم 

زمسـتانی خریـداری می کننـد.

کودکانـی کـه از کمک هـای ایـن کارزار بهره منـد شـده اند، 

دامن گیـر  کـه  اقتصـادی  مشـکالت  دلیـل  بـه  می گوینـد 

کار  در خیابان هـا  هـوای رسد  در  اسـت،  خانواده های شـان 

ندارنـد. لبـاس  گـرم زمسـتانی  توانایـی خریـد  و  می کننـد 

اعضـای  از  و  هـرات  دانشـگاه  دانشـجوی  عتیقـی،  شـاه آغا 

کارزار، می گویـد کـه رونـد توزیع لباس زمسـتانی به کودکان 

خیابانـی را همـراه برخـی دانشـجویان دیگـر از چهـار سـال 

پیـش آغـاز کـرد و تـا کنـون بـرای کـودکان زیـادی »جمپـر، 

او گفـت: »دانشـگاه هایی کـه سیسـتم های اسـتندرد انالیـن 

حـوت،  مـاه  در  و  می شـود  تعطیـل  درس هایشـان  نـدارد، 

بـه  درس هـای  هفتـه  چهـار  بـرای  و  می شـود  آغـاز  درس هـا 

گرفتـه  امتحـان  سـپس  و  می شـود  برگـزار  حضـوری  صـورت 

می شـود و بعـد از آن دانشـجویان بـه سمسـر بعـد خواهنـد 

رفـت.«

وزارت تحصیـالت عالـی در حالـی از سیسـتم انالیـن سـخن 

می زنـد کـه ایـن روزهـا شـهروندان کابـل در یـک شـبانه روز 

کمـر از سـه یا چهار سـاعت برق دارنـد. در کنـار کمبود برق، 

عـدم دسرسـی همگانـی بـا هزینـه کـم بـه انرنـت و کمپیوتر 

هـم از مشـکالت دانشـجویان برای دسرسـی به آمـوزش از راه 

دور اسـت.

افغانستان جهان سومی با اداهای جهان اولی

شـیوع و همه گیـری ویـروس کرونـا نـه تنهـا افغانسـتان، بلکـه 

متامـی کشـورهای جهـان را تحـت تاثیـر قـرار داد و در کنـار 

اقتصـاد، نظـام آموزشـی متامـی کشـورها را بهـم ریخـت.

شـار زیادی از کشـورهای جهان به دلیل داشـن زیربناهای 

بهـر )بـرق، انرنـت و کمپیوتـر( اقـدام بـه دورکاری و برگزاری 

صنف هـا بـه صـورت انالیـن کـرد. افغانسـتان اکنـون نیـز بـا 

مـوج دوم شـیوع ویـروس کرونـا اقدام بـه تدریـس انالین کرده 

است.

نویـد احمـدی بـا انتقـاد از ایـن شـیوه، گفـت کـه در کشـوری 

کـه هیـچ کـدام از زیربناهـای مورد نیـاز –بـرق و انرنت- وجود 

است.

آقـای احمـدی نیـز گفـت کـه اکنـون مجبـور هسـتیم بـرای 

اینکـه یـک سـال از تحصیـل عقـب منانیـم و عمرمـان بیهـوده 

تلف نشـود، مجبور ایـن هزینه را 

کنیم. تقبـل 

امـا  عالـی  تحصیـالت  وزارت 

آمـوزش  سیسـتم  کـه  می گویـد 

انالیـن بـه صـورت ضبـط ویدیـو 

و تحویل آن به دانشـجو نیسـت، 

انالیـن  بایـد  صنف هـا  بلکـه 

شـود. برگـزار 

حامد عبیدی، سـخنگوی وزارت 

روزنامـه  بـه  عالـی  تحصیـالت 

افغانسـتان ما گفـت کـه برگزاری 

طریـق  از  درسـی  صنفهـای 

انالیـن  اسـتندرد  »سیسـتم های 

کومبـس،  نرم افزارهـای  ماننـد 

چلمـز، زوم و ابزارهایی که مانند 

برگـزاری  قابـل  باشـد«،  این هـا 

اسـت. 

آقـای عبیـدی افـزود، اگـر ایـن سیسـتم مهیا باشـد، دانشـگاه 

فیـس را از دانشـجو می گیـرد و درس هـای ادامـه می یابـد اگر 

نباشـد، دانشـگاه بایـد تعطیـل و در حـوت آغاز شـود.

هـزار   62 سمسـری  نبـود،  کویـد-19  بیـاری  کـه  »زمانـی 

افغانـی فیس ]شـهریه[ دانشـگاه مان می شـد، حـاال که صنف 

منی رویـم، مجبوریـم تـا 65 هـزار افغانـی مـرف کنیـم.«

)اسـم مسـتعار(  از گفته هـای سـانه حیـدری  بخشـی  ایـن 

دانشـجوی طب یکی از دانشـگاه های خصوصی کشـور اسـت 

کـه بـا آغـاز آمـوزش انالیـن مجبـور به هزینه های بیشـر شـده 

است.

وزارت تحصیـالت عالـی حـدود ده روز پیـش اعـالم کـرد که به 

دلیـل شـیوع دوبـاره ویـروس کرونـا و بر اسـاس فیصلـه کابینه 

متامـی دانشـگاه های کشـور از 8 قـوس تـا 15 حـوت تعطیـل 

خواهنـد شـد و بقیـه دوره درسـی آنالیـن برگزار می شـود.

بـه دنبـال این فیصله متامی دانشـگاه ها از روز شـنبه 8 قوس 

تعطیـل شـدند و دانشـجویان را مجبـور بـه آمـوزش از راه دور و 

یـا انالیـن کرده اند. 

خانـم حیـدری می گویـد کـه دانشـگاه طبـق هدایـت وزارت 

تحصیـالت عالـی تعطیـل شـده اسـت امـا مسـئوالن گفته انـد 

کـه اگـر دانشـجویان منی خواهنـد از این سمسـر درس عقب 

بیافتنـد، بایـد ویدیوهـای آموزشـی دانشـگاه را تهیـه کننـد و 

بـرای امتحـان در آخـر سمسـر آمـاده باشـند.

او گفـت: »مسـئوالن دانشـگاه هـان فیسـی کـه در دوره های 

حضـوری می گرفـت، اکنـون که غیر حضوری شـده اسـت، نیز 

از دانشـجویان می گیرنـد، هر دانشـجویی کـه نخواهد، مجبور 

اسـت سـال دیگر درس خـود را رشوع کند.«

او عـالوه کـرد: »زمانـی که بیـاری کوید-19 نبود، سمسـری 

62 هـزار افغانـی فیـس ]شـهریه[ دانشـگاه مان می شـد، حاال 

کـه صنـف منی رویـم، مجبوریـم تـا 65 هـزار افغانـی مـرف 

کنیـم.« بیشـر از سـه هـزار افغانـی پـول انرنـت هر دانشـجو 

می شـود.

خانـم حیـدری در ادامـه گفـت کـه اگـر دانشـجویان بـه ایـن 

خواسـت دانشـگاه تـن ندهنـد، مجبـور هسـتند که یک سـال 

از زندگـی عقـب مباننـد و درسشـان را سـال دیگـر آغـاز کنند. 

»از یـک سـو فیـس و هزینه هـای انرنت و از سـوی دیگر عقب 

زیـر  را  مـا  مانـدن 

می گیـرد.« فشـار 

دانشـجوی  ایـن 

طـب امـا تاکید کرد 

بعضـی  کـه ممکـن 

از درس هـا از طریق 

ویدیوهای آموزشـی 

قابل آموزش باشـد، 

رشـته  دروس  امـا 

طب بسـیار مشـکل 

ممکـن  غیـر  و 

می منایـد. او گفـت 

ایـن  بـا  اگـر  کـه 

»گـذران«  ویدیوهـا 

رشایـط(  )تحمـل 

یـک  بایـد  نکنیـم 

سـال عقب مبانیم.

نویـد احمـدی دانشـجوی رشـته اقتصـاد نیـز می گویـد کـه بـا 

انکـه آمـوزش از راه دور خیلـی از مرف ها را برای دانشـگاه ها 

کاهـش می دهـد، امـا دانشـگاه مـا شـهریه خـود را کـم نکرده 

ترکمنستان به کمک هایش با افغانستان ادامه مى دهد

گروه طالبان ده ها مرکز صحى را در سمنگان مسدود کرده است

دانشجویان دانشگاه هرات برای کودکان خیابانى لباس زمستانى توزیع کردند
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نـدارد، چطـور تدریـس انالین ممکن اسـت؟

آقـای احمـدی گفـت کـه افغانسـتان باید در حد هان کشـور 

جهان سـوم باشـد و ادای کشـورهای در حال توسـعه و جهان 

اولـی را در ایـن مـورد در نیاورد. 

او بـه موضـوع بی برقـی، هزینـه ی بـاالی انرنـت میـزان پایین 

سـطح درآمـد خانواده ها اشـاره کـرد و گفت که اگـر خانواده ها 

توانایـی اقتصـادی داشـته باشـند، بی برقی یک مشـکل کالن 

در برابـر تدریس انالین اسـت.

همه سـاله با رسد شـدن هـوا، میزان پرچاوی/قطع شـدن برق 

در شـهر کابـل افزایـش می یابـد و در سـال جـاری بـه دلیـل 

کاهـش بـرق وارداتـی ازبیکسـتان، میـزان پرچاوی هـا بیشـر 

است. شـده 

کارکـرد  از  انتقـاد  بـا  گذشـته  هفتـه  شـهروندان  از  شـاری 

ریاسـت برشـنا، بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفتـه بودنـد کـه در 

شـبانه روز کمـر از 4 سـاعت بـرق داریـم.

بـا پرداخـت  اکنـون در کنـار مشـکل بی برقـی؛ دانشـجویان 

فیـس دانشـگاه نیـز مشـکل دارنـد. آنـان می گوینـد کـه وقتی 

از امکانـات دانشـگاه اسـتفاده منی شـود، بایـد فیـس کمری 

شـود. پرداخت 

سـخنگوی وزارت تحصیـالت عالـی امـا گفـت کـه »وزارت از 

دانشـگاه های خصوصـی خواهـش کـرده اسـت کـه کمـی در 

فیس هـا تخفیـف دهنـد امـا بـه دلیـل اینکـه بـازار آزاد اسـت، 

وزارت منی توانـد دانشـگاه ها را مکلـف بـه کـم کـردن فیـس 

دارد، اعـار گردیـده کـه در روزهـای آینـده افتتـاح مـی گردد.

رئیـس جمهـور غنـی، در ایـن خصـوص گفت کـه وزیر ارشـاد، 

حـج و اوقـاف افغانسـتان، در مراسـم افتتـاح مسـجد مذکـور، 

اشـراک خواهـد کرد.

اسـت در هفتـه جـاری و یـا هفتـه آینـده، معاشـات داکـران و 

کارمنـدان ایـن کلينیـک هـا نیـز پرداخـت شـود.

داکـر عبدالخلیل مصـدق رئیس صحت عامه سـمنگان گفت 

کـه متویـل کننـده، بعـد از آن پـول را بـه وزارت صحـت عامـه 

مـی پـردازد کـه کار فعالیـت های موسسـه اهید، از سـوی یک 

موسسـه دیگر بررسـی شود.

او افـزود کـه اکنـون ایـن کار صـورت گرفتـه و در هفتـه آینـده، 

معـاش داکـران و دیگـر کارکنـان مراکـز صحی سـمنگان نیز 

پرداخـت مـی شـود.موصوف خاطـر نشـان کـرد که مسـئولین 

بـا  محلـی  بـزرگان  و  عامـه  صحـت  وزارت  اهیـد،  موسسـه 

مخالفیـن مسـلح دولـت نیـز در متـاس اند تا مشـکل مسـدود 

کـردن مراکـز صحـی حـل شـود.

نیـز در جریـان  از کـودکان  بـرای شـاری  ایـن،  بـر  افـزون 

توزیـع  لبـاس گـرم  برگـزاری مراسـمی در دانشـگاه هـرات، 

 . شد

نـوری  فایـرب  شـبکه  متدیـد  و 

بخاطـر  و  کردنـد  صحبـت  نیـز 

هـا،  پـروژه  ایـن  کـردن  تکمیـل 

روی میکانیـزم هـای سـه جانبـه 

و چهارجانبـه به توافق رسـیدند.

دو  رسان  خربنامـه،  از  نقـل  بـه 

خصـوص  در  همچنـان  کشـور 

افغانسـتان  بـه  بـرق  واردات 

صحبـت کردنـد و در ایـن زمینـه 

توافـق شـد کـه رشکـت برشـنا با 

جانـب ترکمنسـتان، وارد گفتگو 

شـود؛ تـا مشـخصات و جزئیـات 

افغانسـتان،  بـه  را  بـرق  واردات 

سـازند. نهایـی 

رئیـس  تیليفونـی،  متـاس  ایـن  در  کـه  اسـت  نوشـته  منبـع 

جمهـور ترکمنسـتان گفـت کـه بـه کمـک ایـن کشـور، یـک 

مسـجد جامـع در بنـدر آقینـه کـه گنجایـش ۵۰۰ منازگـزار را 

مسـئولیت  کـه  گفـت  موصـوف 

پرداخـت معـاش و اکـال مراکز 

صحـی در این والیت را موسسـه 

ای بـه نام »اهیـد« بر عهده دارد.

انـوری  داکرعبدالکبیـر 

»اهیـد«  دفـر  والیتـی  مسـئول 

کـردن  مسـدود  سـمنگان،  در 

از  والیـت  ایـن  در  هـا  کلينیـک 

منـوده  تائیـد  را  طالبـان  سـوی 

گفـت: »طالبـان بـه بهانـۀ عـدم 

و  داکـران  معاشـات  پرداخـت 

کارمنـدان و کمبـود ادویه و مواد 

را  هـا  کلينیـک  ایـن  سـوخت، 

انـد.« منـوده  مسـدود 

او در مـورد عـدم پرداخـت معـاش کارکنـان و داکـران ایـن 

مراکـز و اکـال نکـردن آن، گفـت کـه وزارت صحـت عامـه، از 

مـاه حمـل سـال روان بـه ایـن سـو، پـول قـرارداد ایـن دفـر را 

پرداخـت نکـرده و اهیـد، از پـول خـود معـاش هـای سـه ماهۀ 

داکـران و کارمنـدان الـی اخیـر ماه جـوزا را پرداخـت منوده و 

معـاش پنـج ماهـه کارمنـدان باقـی مانـده اسـت.

امـا او خاطـر نشـان کـرد کـه اهیـد، قبـل از رسـیدن فصـل 

زمسـتان، متامـی کلینیـک هـای مرکـز و شـش ولسـوالی ایـن 

والیـت را بـرای مـدت سـه مـاه از نـگاه ادویـه مـورد رضورت و 

مـواد سـوخت اکـال کـرده اسـت.

عامـه  وزارت صحـت  دارد،  کـه  معلوماتـی  قـرار  او،  بـه گفتـۀ 

یـک مقـدار پـول را بـه حسـاب دفـر اهیـد انتقـال داده و قرار 

جـوراب«  و  دسـت کش  کاله، 

توزیـع شـده اسـت.

عزیـزی،  نیک جـو  جمشـید 

و  حقـوق  دانشـکده  رییـس 

علـوم سیاسـی دانشـگاه هرات، 

در صحبـت بـا روزنامـه ۸صبـح 

می گویـد که در چهارمین سـال 

از ایـن کارزار برای ۴۱۰ کودک 

خیابانی پوشـاک گرم زمسـتانی 

را  هزینـه اش  کـه  شـد  توزیـع 

دانشـجویان دانشـگاه هـرات و افـراد نیکـوکار تأمیـن کردند.

اعضـای ایـن کارزار بـه بـازار و محـل کار کـودکان می رونـد و 

بـرای هـر کـدام آنـان لبـاس گـرم زمسـتانی توزیـع می کنند. 

بکنـد.«

آقـای عبیـدی همچنیـن گفـت کـه هفتـه قبـل نشسـتی بـا 

شـد،  برگـزار  افغانسـتان  خصوصـی  دانشـگاه های  اتحادیـه 

آنـان بـه دلیـل اینکـه توانایـی گـرم کـردن صنف هـا را دارنـد، 

بودنـد. بـه صـورت حضـوری  برگـزاری صنف هـا  خواسـتار 

او افـزود، قـرار اسـت ایـن طـرح )برگـزاری صنف هـا بـه صورت 

کنـد،  تاییـد  کابینـه  اگـر  شـود  ارایـه  کابینـه  بـه  حضـوری( 

دانشـگاه های خصوصـی می توانـد بـه درس هـای خـود ادامـه 

دهنـد و در صورتـی کـه تاییـد نشـود، حـق برگـزاری صنـف را 

ندارنـد.

سـخنگوی وزارت تحصیـالت عالـی همچنیـن تاکیـد کـرد کـه 

طبـق فیصلـه کابینـه، متامـی دانشـگاه ها از روز هشـت قوس 

ایـن  در  کـه  دانشـگاه هایی  هسـتند.  تعطیـل  حـوت   15 تـا 

روزهـا بـه کار خـود ادامـه می دهند، »نقـض فیصلـه کابینه« را 

می کننـد. وزارت تحصیـالت عالی جـدا از آنـان می خواهد که 

بـه فیصلـه کابینـه احـرام بگذارند و به شـکل انالیـن درس ها 

را ادامـه دهند.

شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور باعـث شـد کـه چهار مـاه اول 

سـال، متامـی نهادهـای آموزشـی در قرنتینـه باشـند. بعـد از 

آموزشـی  نهادهـای  بیـاری کویـد-19  بـه  ابتالیـان  کاهـش 

دوبـاره بـاز شـدند امـا طـی دو هفتـه اخیـر، بـه دلیـل شـیوع 

دوبـاره، کابینـه تصمیـم بـه مسـدود کـردن تاالرهای عروسـی، 

کـرد. دانشـگاه ها  و  مکتب هـا 

از سـویی هـم، او در بخشـی از صحبت هایـش بـر اهمیـت 

پوشـیدن ماسـک و رعایـت توصیه هـای صحـی تأکیـد کـرده 

و افـزوده اسـت کـه بـه هـدف جلوگیـری از گسـرش ویروس 

کرونـا در نقـاط مزدحـم ممکـن محدودیت هایی وضع شـود.

ایـن درحالـی اسـت کـه تاکنـون براسـاس آمـار رسـمی، ۴۵ 

هـزار و ۹۶۳ نفـر بـه ویـروس کرونا در کشـور مبتال شـده اند. 

از ایـن میـان، یک هـزار و ۷۵۲ نفـر جـان باخته انـد. 

خواجـه محمـد حنیف صدیقی، ولسـوال قره بـاغ والیت کابل 

بـا تأییـد ایـن خـرب می گویـد، محمدرفیـع رفیـق صدیقـی، 

رئیـس پیشـین عملیاتی تلویزیون خورشـید و یـک همکارش 

بـه نـام فهمیـه در نتیجـۀ مسموم شـدن جـان باخته اند.

امـا طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت داخلـه گفتـه اسـت کـه 

آقـای صدیقـی و همـکارش بـه دلیـل گاز گرفته گـی جـان 

باخته انـد.

مجمـوع  از  کـه  می گویـد  صالـح  آقـای  دیگـر  سـوی  از 

تـن   ۹۰۰ تاکنـون  جرایـم،  ارتـکاب  بـه  متهـم  فـرد   ۳۷۰۰

شـان بازداشـت شـده اند. او از مـردم خواسـته اسـت کـه در 

کننـد. همـکاری  پولیـس  بـا  افـراد  ایـن  بازداشـت 

او در بـارۀ حمـالت راکتـی هفتـۀ گذشـته بـر بخش هایـی از 

شـهر کابـل گفته اسـت که بـه رسنخ هایـی دسـت یافته اند و 

هـر گاه پیرفتـی صـورت گرفـت بـا مـردم رشیک می سـازد.

در نتیجـۀ ایـن حمالت راکتی دسـت کم ۱۰ تن کشـته و ۵۱ 

تن دیگر زخمی شـدند.

کرونایـی  بیـار   ۳۴۹ گذشـته  شـبانه روز  در  کـه  شـده 

شـده اند. صحت یـاب 

 بـه نقـل از گـزارش؛ بـا ایـن حسـاب، شـار مجموعـی 

مبتالیـان بـه کرونـا در کشـور بـه ۴۵ هـزار و ۹۶۳ تـن 

رسـیده اسـت. از این میـان، تاکنون یک هـزار و ۷۵۲ تن 

جـان باختـه و ۳۶ هـزار و ۶۴۴ تن دیگر بهبـود یافته اند.

با شـیوع موج دوم کرونا در کشـور موارد ابتال و مرگ ومیر 

ناشـی از آن افزایش یافته است.

۱۱۸ تیم صحى سیار برای مراقبت از بیماران کرونا 
در هفت والیت ایجاد شد

داکتری که بر یک کودک بیمار ۱۰ ساله تجاوزجنسى کرده بود، بازداشت شد

موج دوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته ۱2 تن جان باختند

آموزش 
آنالین 


