
اعـام کـرده اسـت کـه 47   وزارت دفـاع ملـی 

درگیـری  نتیجـه  در  طالبـان  گـروه  جنگجـوی 

بـا نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور در والیت هـای ارزگان و 

شـدند. کشـته  هلمنـد 

ایـن وزارت روز سه شـنبه 20 عقـرب بـا نـر خربنامـه ای نوشـته 

اسـت کـه روز گذشـته نیروهـای دفاعـی و امنیتـی؛ طالبـان را 

در ولسـوالی های گیـزاب و دهـراود زمانـی هـدف قـرار دادنـد 

کـه پـان اجـرای حمـات تروریسـتی را داشـتند. در خربنامـه 

نوشـته شـده اسـت که در نتیجه رضبـات هوایـی و عملیات های 

زمینـی، ۳۷ جنگجـوی گـروه طالبـان کشـته شـدند و ۲۰ تـن 

دیگرشـان زخمـی شـدند. بـه نقـل از خربنامـه وزارت دفـاع ملی 

مقـداری زیـاد اسـحله، مهـات و ۲ مخفیـگاه گـروه طالبـان در 

ایـن ولسـوالی ها نیـز تخریـب شـده اسـت.

وزارت دفاع ملی همچنین در خربنامه ای جداگانه نوشـته اسـت 

کـه یـک گـروه از طالبـان در ولسـوالی نهـررساج والیـت هلمنـد 

تجمـع کـرده بودنـد و پـان حملـه بـاالی نیروهـای دفاعـی و 

امنیتـی را داشـتند کـه قـوای هوایـی در چارچـوب حالـت دفـاع 

فعال، دشـمن را شـب گذشـته هدف قـرار داد کـه در نتیجه ۱۰ 

جنگجـوی طالبان کشـته شـدند.

نتیجـه  بـود کـه در  اعـام کـرده  نیـز  وزارت دفـاع روز گذشـته 

حمـات گـروه طالبـان و دفـاع نیروهـای امنیتی کشـور، نزدیک 

بـه 40 جنگجـوی گـروه طالبـان کشـته شـدند.
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 خشم ترامپ از زمان انتشار اخبار خوب 
 شبه نظامیان اسالمگرا ۵۰ نفر را در موزامبیک ›سر بریدند‹مربوط به واکسن کرونا

 شـماری از شـرکت های دواسـازی خبر از 
موفقیـت چشـمگیر خود در تولید واکسـن 
پیشـگیری از بیمـاری کوویـد-۱۹ داده اند. 
دونالـد ترامـپ انگیـزه انتشـار ایـن اخبـار 
خـوب در ایـن زمـان را سیاسـی می دانـد 
و بـه شـرکت های داروسـازی حملـه کرده 

است...

 بـه گـزارش رسـانه های دولتـی گروه هـای 
در  را  نفـر   5۰ سـر  اسـامی  شـبه نظامی 
شـمال موزامبیـک بریده انـد. گـزارش هـای 
دیگـر حاکـی از آن اسـت که سـتیزه جویان 
بـه  روسـتایی  در  را  فوتبـال  زمیـن  یـک 
»زمیـن اعـدام« تبدیـل کرده انـد و در آنجـا 
قطعـه  قربانیـان  بدن هـای  و  می برنـد  سـر 

می کننـد... قطعـه 
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نشانه های فرهنگ را قدر نهیم 

چشم انداز صلح پایدار با رویکرد 
عدالت انتقالی درافغانستان 

حمایت از نیروهای امنیتی 
مکلفیت افغان هاست 

 در روزهـای اخیـر تخریب سـاختمان قدیمی و تاریخی 
سـینماپارک در شـهر نـو کابـل واکنش هـای گسـترده 
فرهنگیـان و هنرمنـدان را در پـی داشـته اسـت. ایـن 
سـاختمان زمانـی تخریـب گردیـد کـه گویـا در یکـی 
ریاسـت  اول  معـاون  صبـح  نیـم  و  جلسـات شـش  از 
کابـل  شـاروالی  پیشـنهاد  بـا  اقـدام  ایـن  جمهـوری 

تصویـب شـد. تقریبـا از همـان روزهـای ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

رقابت های مشت زنی با حضور 
۳۱۷ ورزشکار در کابل برگزار شد 

چرا ستاره بوسنی فرانسوی نشد؟ 

 ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی کشـور اعـام کـرده اسـت کـه 

شـبکه ی  رهـربان  از  عبداللـه،  مسـتعار  اسـم  بـا  محمدحنیـف 

القاعـده بـرای شـبه قـاره ی هنـد در والیـت فـراه کشـته شـده 

اسـت.

در خربنامه ای که دیروز )سه شـنبه ۲۰ عقرب( از سـوی ریاسـت 

عمومـی امنیـت ملـی بـه نـر رسـیده، آمده اسـت که ایـن رهرب 

شـبکه ی القاعـده در نتیجـه ی یـک عملیـات هدفمنـد نیروهای 

این ریاسـت در ولسـوالی بکواه فراه کشـته شـده اسـت.

بـه نقـل از خربنامـه، ایـن فـرد باشـنده ی اصلـی شـهر کراچـی 

پاکسـتان بـوده اسـت. 

ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی گفته اسـت که این رهرب شـبکه ی 

القاعـده بـرای شـبه قاره ی هنـد در ابتـدا عضویت گـروه طالبان 

را داشـته و پـس از سـال ۲۰۱۰ میـادی بـه شـبکه ی القاعـده 

پیوسـته است.

ایـن ریاسـت افـزوده اسـت کـه او در سـال ۲۰۱۰ بـه همـکاری 

موتـر  یـک  بـا  طالبـان  گـروه  جنگجویـان   

امنیـه  قوماندانـی  بـر  شـده  مبب گـذاری 

گزارش هـای  کردنـد.  حملـه  فاریـاب  والیـت  املـار  ولسـوالی 

اولیـه می رسـاند کـه چهـار تـن کشـته و 12 تـن دیگـر زخمـی 

ند. شـده ا

روز  فاریـاب،  والیتـی  شـورای  عضـو  محمـدی،  حـق  فضـل 

موتـر  گذشـته  طالبـان شـب  کـه  گفـت  عقـرب  دوشـنبه 20 

امنیـه  قوماندانـی  دروازه  مقابـل  را  شـده ای  مبب گـذاری 

کـرد. مفجـر  املـار  ولسـوالی 

از  قسـمتی  انفجـار،  ایـن  اثـر  بـر  کـه  افـزود  محمـدی  آقـای 

سـاختان ولسـوالی و قوماندانـی امنیـه ولسـوالی املـار نیـز 

اسـت. تخریـب شـده 

عبدالکریـم یـورش سـخنگوی پولیـس فاریـاب، ضمـن تاییـد 

 سـفارت جاپـان در کابـل تفاهمنامـه کمـک 

بـه ارزش 8.1 میلیـون دالـر بـه خاطـر تهیـه و 

فراهـم کـردن واکسـین بـا وزارت صحـت کشـور امضـا کـرد.

ایـن تفاهمنامـه روز سه شـنبه 20 عقـرب، بیـن بـا تکاهاشـی 

یوشـیاکی شـارژدافیر موقـت سـفارت جاپـان در افغانسـتان و 

خانـم شـیا سـن گپتـا مناینـدۀ معاونیت دفـر یونیسـف برای 

افغانسـتان بـا حضـور احمـد جـواد عثانـی رسپرسـت وزارت 

صحت عامـه در کابـل امضـا شـد.

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه قـرار اسـت ایـن کمـک از 

طریـق اداره یونیسـف بـرای تهیه و فراهم سـازی واکسـین های 

 ،)OPV( رسخـکان، واکسـین فمـی پولیـو ،)BCG( توبرکلـوز

دوز صفری واکسـین زردی سـیاه، واکسـین تیتانوس- دیفری 

)TD( ضـم رسنـج و بکس هـای مصـون )Safety Boxes( بـرای 

کـودکان و خانم هـا در افغانسـتان بـه مـرف برسـد.

احمـد جـواد عثانـی نامـزد وزارت صحت عامـه 

در نشسـتی کـه بـه ایـن مناسـبت برگـزار شـده 

بـود گفـت: از تعهـد دولـت افغانسـتان و وزارت 

صحت عامـه بـه خاطـر مـرف شـفاف و موثـر 

ایـن کمک هـا کـه بـرای بهبـود صحت کـودکان 

و مـادران اسـت بـه شـا و همـه رشکای صحـی 

دهم. اطمینـان 

افـزود،  سـخنانش  ادامـۀ  در  عثانـی  آقـای 

برنامه هـای  روی  را  خـود  تاش هـای  مـا 

از  یکـی  عنـوان  بـه  روزمـره  واکسیناسـیون 

سـازی  کـن  ریشـه  بـرای  اساسـی  بخش هـای 

مـرض فلـج اطفـال، بـه طـور خـاص در مناطـق 

جنوبـی و رشقـی کشـور ترسیـع کرده ایـم و ایـن تاش هـا تـا 

زمانـی ادامـه خواهـد یافـت که پوشـش برنامـه روزمـره معافیت 

کتلـوی بهبـود یافتـه و مـرض فلـج اطفـال در افغانسـتان محـو 

شـود.

در  جاپـان  سـفارت  موقـت  شـارژدافیر  یوشـیاکی  تکاهاشـی 

صحت عامـۀ  وزارت  کارکردهـای  گفـت:  نیـز  افغانسـتان، 

مـا  بـرای  واکسیناسـیون  تطبیـق  راسـتای  در  افغانسـتان 

ارزشـمند اسـت. مـا امیدواریـم کـه بـا امضـای ایـن تفاهمنامه 

زمینه هـای بیشـری برای تطبیق واکسـین به اطفـال و مادران 

ایـن کشـور فراهـم شـود.

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور همزمان بـا رشوع گفتگوهای 

صلـح، از حالـت تهاجمـی بـه حالـت دفاعـی آمدنـد امـا گـروه 

طالبـان حمـات خود را افزایش داده اسـت. بـا افزایش حمات 

گـروه طالبـان، شـاری زیـاد از شـهروندان خواسـتار مقابلـه بـه 

مثـل و رسکـوب جـدی گروه های تروریسـتی هسـتند. بر اسـاس 

گزارش هـای منتـر شـده، طـی یـک مـاه گذشـته نزدیـک بـه 

300 غیرنظامـی بـر اثـر حمات گـروه طالبان در نقـاط مختلف 

کشـور کشـته و یـا زخمی شـده اند. دو روز پیـش هفت عضو یک 

خانـواده در شـهر غزنـی بـر اثـر پرتـاپ هـاوان جنگجویـان گـروه 

طالبـان کشـته شـدند. همچنیـن نزدیـک بـه ده غیرنظامـی در 

والیـت قندهـار بـر اثـر حمله موتـر مبب کشـته و زخمی شـدند.

گـروه طالبـان بـه والیـت هلمنـد و سـپس بـه والیـت فـراه رفتـه 

اسـت. او در والیت هـای فـراه، هلمنـد و نیمـروز فعالیـت داشـته 

است.

در اعامیـه تأکیـد شـده اسـت کـه ایـن رهـرب شـبکه ی القاعـده 

بـرای شـبه قاره ی هنـد با طالبـان روابط »تنگاتنگ« داشـته و به 

جنگجویـان این گـروه چگونگی تعبیه ی مواد انفجاری، سـاخت 

موترمبب هـا و ساخت وسـاز ماین هـای خودسـاخت را به طالبان 

آمـوزش می داد.

همچنـان ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی گفتـه اسـت کـه در این 

عملیـات نیروهای امنیـت ملی، دو زن دارای تابعیت پاکسـتانی 

نیـز بازداشـت شـده اند. ایـن درحالـی اسـت کـه این ریاسـت در 

تاریـخ سـوم عقـرب اعـام کـرده بـود کـه ابومحسـن املـری، 

فرمانـده ارشـد شـاخه ی القاعـده در شـبه قـاره ی هنـد و فـرد 

شـاره دوم ایـن شـبکه در نتیجـه ی عملیـات نیروهـای قطعـات 

خـاص امنیـت ملـی در غزنـی کشـته شـده اسـت. 

انفجـار موتـر مبـب، گفـت که شورشـیان گـروه طالبـان حوالی 

سـاعت ۱۲ شـب گذشـته یـک موتـر مبب گـذاری شـده را در 

رسک قوماندانـی امنیـه ولسـوالی املـار که اطـراف آن مکتب، 

مسـجد و منـازل مسـکونی اسـت، منفجـر کردند که بـه همین 

دلیـل سـاختان های اطـراف بـه شـدت خسـارمند شـدند.

آقـای یـورش افـزود کـه شورشـیان گـروه طالبان قصد داشـتند 

کـه  بزننـد  رضبـه  امنیتـی  نیروهـای  بـه  انفجـار  ایـن  بـا  کـه 

دیده انـد. جـدی  اسـیب  نیـز  غیرنظامیـان  متاسـفانه 

تاکنـون  کـه  فاریـاب می گوینـد  مسـئوالن دولتـی در والیـت 

تروریسـتی  حملـه  ایـن  قربانـی  غیرنظامـی   10 از  بیشـر 

بـا  منابـع می گوینـد کـه  از  برخـی  از سـوی دیگـر  شـده اند. 

گذشـت 10 سـاعت، سـاختان ولسـوالی و قوماندانـی امنیـه 

اسـت. طالبـان  گـروه  محـارصه شورشـیان  در 

در ادامه آقای تکاهاشـی یوشـیاکی افزود، متاسـفانه هنوز هم 

افغانسـتان از جملـه چنـد کشـوری اسـت کـه در آن مرض فلج 

اطفـال از بیـن نرفته اسـت. امیدواریم کـه در آینده نزدیک این 

کشـور عـاری از بیاری فلج اطفال شـود.

از سـوی هم خانـم شـیا سـن گپتـا مناینـده معاونیـت دفـر 

متعهـد  یونیسـف  اداره  گفـت:  افغانسـتان،  بـرای  یونیسـف 

اسـت تـا واکسـین های مـورد نیـاز را بـرای وزارت صحت عامـه 

افغانسـتان تـدارک ببینـد تـا از طریـق مراکز صحی بـه اطفال 

زیـر سـن پنـج سـال و مـادران 15 الی  45 سـال تطبیق شـود 

تـا افغانسـتان از جملـه کشـورهای عـاری از پولیـو شـود.

دولـت جاپـان بیـش از ده سـال اسـت کـه وزارت صحت عامـه 

افغانسـتان را در بخـش فراهـم منودن واکسـین های مـورد نیاز 

بـرای برنامـه ملـی معافیـت کتلـوی و راه انـدازی کمپاین هـای 

پولیـو حایـت مالـی می کنـد و ایـن کشـور یکـی از رشکای 

دایمـی دولـت در بخـش صحـت اسـت کـه وزارت صحـت بـا 

حایـت ایـن کشـور موفـق بـه ارایـۀ خدمـات صحـی بـه ویـژه 

خدمات واکسیناسـیون بـرای کودکان و مادران در افغانسـتان 

شـود. گفتنـی اسـت کـه چنـد روز پیـش صنـدوق حایـت از 

کـودکان سـازمان ملل و سـازمان صحی جهان گفتـه بودند که 

بـرای مبـارزه بـا بیاری هـای رسخـک و فلـج کـودکان نیازمند 

620 میلیـون دالـر بودجـه هسـتند.

آنـان بـا ابـراز نگرانـی گفتـه بودنـد کـه افغانسـتان بـه عنـوان 

کشـوری که بیـاری رسخک و فلج کـودکان در آن وجود دارد، 

نیـاز جدی بـه کمـک دارد.

دوشـنبه  روز  نوجوانـان  و  نونهـاالن  مشـت زنی  رقابت  هـای   

)۱۹ عقـرب( بـا حضور ۳۱۷ ورزشـکار از متامی باشـگاه  های 

منتخـب  تیـم  قهرمانـی  مقـام  به هـدف کسـب  کابـل  شـهر 

کابـل، راه انـدازی شـد.

ایـن رقابت  هـا بـرای ده روز ادامه دارند و ۵۲ ورزشـکار به تیم 

منتخب کابـل، راه خواهند یافت....

 پیانیـچ می توانسـت یکـی از سـتاره های تیـم ملـی فرانسـه 

باشـد ولی او نتوانسـته تصمیم به جدایی از کشـورش بگیرد.

میـرامل پیانیچ یکی از اسـطوره های فوتبال بوسـنی به شـار 

مـی رود؛ هافبکـی کـه بـا 95 بـازی دومیـن بازیکن با سـابقه 

از ایـن حیـث در تیـم ملـی کشـورش بـه شـار مـی رود و بـا 

15 بـار گلزنی، ششـمین گلزن تاریخ فوتبال بوسـنی اسـت.

پیانیـچ در سـال هـای جنـگ همـراه خانـواده اش مجبـور بـه 

مهاجـرت شـد و حتـی در تیـم جوانـان ...

ورزش

5

5

وزارت دفاع: 4۷ جنگجوی طالبان در ارزگان و هلمند کشته شدند 

امنیت ملی از کشته شدن یکی از رهبران القاعده در فراه خبر داد 

طالبان با یک موتر بمب گذاری شده به قوماندانی امنیه ولسوالی المار حمله کرد 

جاپان8.۱ میلیون دالر برای تهیه واکسین به وزارت صحت کمک کرد 

سـه تفنگـدار از شـاه کارهای ادبیـات جهان، نـوش

منایشـنامه نویس  ته ی الکسـاندر دوما، رمان نویس، 

و  قهرمانی هـا  کـه  اسـت  فرانسـوی  خربنـگار  و 

دالوری هـای آتـوس، پورتـوس و آرامیـس سـه تن از 

تفنگداران پادشـاه وقت فرانسـه، لویی سیزدهم  را 

روایت کرده اسـت.  در ابتدای داسـتان دارتانیان، 

جوانـی باهـوش، دلیـر و ماجراجـو بـا ایـن سـه نفر 

درگیـر می شـود و قـرار نـربد می گـذارد. امـا پیـش 

از  ...

رییس جمهورخواستار همکاری 
سازمان شانگهای در مبارزه با تـروریـزم شد

مهمترین و محبوب ترین 
رمان های تاریخی

سه تفنگدار
سینما پارک بر خالف 

مخالفت های زیاد، 
تخریب شد
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رییس جمهورخواستار همکاری
 سازمان شانگهای در مبارزه با تروریزم شد

سرمقاله

 در روزهـای اخیـر تخریـب سـاختامن قدیمـی و تاریخی 

گسـرده  واکنش هـای  کابـل  نـو  شـهر  در  سـینامپارک 

ایـن  اسـت.  داشـته  پـی  در  را  و هرنمنـدان  فرهنگیـان 

سـاختامن زمانـی تخریـب گردیـد کـه گویـا در یکـی از 

جلسـات شـش و نیم صبح معاون اول ریاسـت جمهوری 

ایـن اقـدام بـا پیشـنهاد شـاروالی کابـل تصویـب شـد. 

تقریبـا از هـامن روزهـای اول کـه خـر تخریـب آن نـر 

گردیـد و فراخـوان داده شـد کـه جز سـالون عروسـی هر 

طـرح دیگـری بـرای سـاخت یـک مرکـز فرهنگـی مـدرن  

بـه جـای سـینام پـارک ارایـه گـردد قابـل مطالعه اسـت، 

واکنش هـای فرهنگیـان و هرنمنـدان نیـز رشوع گردیـد. 

صدیـق  مشـهور،  آوازخـوان  دریـا  فرهـاد  چـون  کسـانی 

برمـک رمـان نویس مشـهور، محمد کاظم کاظمی شـاعر 

پـرآوازه، احمـد رسمسـت رییـس مرکـز ملـی موسـیقی، 

ده هـا  و  سـینامگران  فرهنـگ،  و  اطالعـات  وزارت 

شـخصیت و نهـاد فرهنگـی و هـرنی در این بـاره واکنش 

نشـان دادند و خواسـتار توقف تخریب سـاختامن سینام 

پـارک شـدند. 

رییـس  کریمـی  تحصـن صحـرا  بـا  امـا  واکنش هـا  ایـن 

سـاختامن  ایـن  محـل  در  پیـش  شـب  دو  فیلـم  افغـان 

جهـت جلوگیـری از تخریـب آن، جنجالی تر شـد و تقریبا 

در صـدر اخبـار رسـانه ها قـرار گرفـت. پـس از ایـن عمل 

لحـن  بـا  را  خـود  رسگشـاده  نامـه  دومیـن  دریـا  فرهـاد 

طنزآمیـز خطـاب به معاون اول ریاسـت جمهوری نوشـت 

و نشـان داد کـه گویـا از عـدم توجـه بـه ایـن اعراضـات 

ناخشـنود و رنجیـده اسـت. در مـورد ایـن تصمیم عجیب 

و مهم تـر از آن عـدم توجـه بـه اعراضـات فرهنگیـان و 

هرنمنـدان شـناخته شـده کشـور و لجاجـت بـر تخریـب 

ایـن بنـای تاریخـی و فرهنگـی چند نکتـه قابل یـادآوری 

است: 

1- مکان هـای تاریخـی و فرهنگـی بخشـی از هویـت هـر 

ملتـی اسـت و بـه مـرور زمـان نقـش مهـم در شـناخت 

تاریـخ و حفاظـت از حافظـه جمعـی ایفـا می کننـد. بـه 

همیـن خاطـر در متـام دنیا معمـوال نشـانه های فرهنگی 

مبالـغ  و  می شـود  دانسـته  قـدر  تاریخـی  مکان هـای  و 

مـرف  آن هـا  از  حفاظـت  بـرای  توجـه  قابـل  منابـع  و 

می گـردد. بـدون شـک سـینام پـارک یک مـکان تاریخی 

و فرهنگـی اسـت کـه بـرای بسـیاری از مردمانـی کـه بـه 

طـور تصادفـی از گزنـد حـوادث مـرگ بـار در این کشـور 

در امـان مانـده انـد حـس خوبـی را القـا می کنـد و بدون 

شـک آن حـس نوسـتالوژیک برای هر انسـانی ارزشـمند 

اسـت. بـه اجـامع همـه فرهنگیـان و هرنمنـدان سـینام 

پـارک بخشـی از هویـت شـهر کابـل اسـت و نبایـد ایـن 

نشـانه هویتی محو گردد. در این رسزمین آن قدر نشـانه 

جنگ و خشـونت زیاد اسـت که در بدن هر شـهروند این 

کشـور و در نقطـه نقطـه این رسزمین نشـانگان خشـونت 

مـوج می زنـد. بنابرایـن مـا بایـد بکوشـیم کـه نشـانه های 

خشـونت را محـو کنیـم و نشـانگان فرهنگ و هـرن را قدر 

 . نهیم

2-  از ایـن کـه شـاروالی و یا دیگر نهادهـای مرتبط هنوز 

یـک جـواب قانع کننده و یـا حداقل یک پاسـخ تفصیلی 

در ایـن مـورد ارایـه نکـرده انـد، نشـان می دهد کـه دلیل 

اسـاس  بـر  تنهـا  و  انـد  نداشـته  تخریـب  بـرای  متقـن 

سـلیقه و عـدم آگاهی مقامات شـاروالی نسـبت به ارزش 

مکان هـای فرهنگـی و تاریخـی انجـام یافتـه اسـت. بـا 

متـام جنجال هـای بسـیاری کـه برخاسـته اسـت هنـوز 

هیـچ کـس در صدد پاسـخگویی بـه اعراضـات برنیامده 

و  جنجال هـا  همـه  کنـار  از  بی پـروا  هم چنـان  و  اسـت 

پرسـش ها و نامه هـای فـراوان اهالـی فرهنـگ و فرهنـگ 

گذشـته انـد. ایـن بـی توجهـی دلیلـی بـر عـدم وجـود 

هـرنی  و  فرهنگـی  جامعـه  بـرای  قناعت بخـش  پاسـخ 

است. 

3- در همـه دنیـا رسـم بـر ایـن اسـت کـه وقتـی جنجـال 

یـک طبقه خاص نسـبت بـه عملکرد مقامـات و نهادهای 

حکومتـی در مـوردی بـر می خیـزد بایـد ایـن انتقادهـا و 

مطالبـات جـدی گرفتـه شـود و بدان هـا پاسـخ مناسـب 

داده شـود. در نظام سیاسـی ما پاسـخگویی به مطالبات 

مـردم و اقشـار مختلـف بـه عنـوان یـک اصـل اساسـی 

خواسـت های  و  مطالبـات  اگـر  و  اسـت  شـده  پذیرفتـه 

مـردم گـوش فرا داده نشـود مروعیت و فلسـفه بینادین 

سـخن  دیگـر  و  مـی رود  سـوال  زیـر  دموکراتیـک  نظـام 

گفـن از اراده مـردم و شـهروندان بی معنـی می گـردد. 

در روزهـای گذشـته ده هـا تـن از چهره هـای رسشـناس 

بـه  کـه دسـت  از حکومـت خواسـتند  مشـهور کشـور  و 

متاسـفانه  امـا  نزنـد.  پـارک  سـینام  سـاختامن  تخریـب 

و خواسـت گذاشـته  انتقـاد  ایـن همـه  بـه  وقعـی  هیـچ 

نشـد و رسانجـام آن بنـای فرهنگـی تخریـب گردیـد. این 

و  فرهنگـی  بـه مطالبـه چهره هـای مشـهور  بی اعتنایـی 

هـرنی عیـن بی اعتنایـی بـه فرهنـگ و هـرن اسـت. 

4- بهریـن کار در ایـن مـورد ایـن بود که شـاروالی نباید 

بنـای سـاختامن سـینام پـارک را تخریـب می کـرد. بلکه 

بایـد آن را مثـل همـه مکان هـای تاریخـی دیگـر مرمت و 

بازسـازی می کـرد و ایـن کار را نـه تخریب بلکه بازسـازی 

سـینام پـارک عنـوان می کـرد تا موجبـات رنجـش اهالی 

فرهنـگ و هـرن را فراهـم منی کـرد. اکنـون کـه ایـن بنـا 

مـردم  از  کـه  نیسـت  معقـول  اسـت  گردیـده  تخریـب 

بخواهیـم کـه طرح هـای فرهنگـی ارایـه کننـد. بلکـه راه 

حـل و حرمـت نهـادن بـه فرهنـگ و هـرن ایـن اسـت کـه 

شـاروالی طـرح بنـای سـینام پـارک را بـا هـامن دیزایـن 

تاریخی و با هامن نام روی دسـت گیرد و آن را بازسـازی 

کنـد. همیـن مـکان بـا هـامن نام سـینام پـارک می تواند 

موزه سـینام باشـد و یـا کاربـری جدید فرهنگـی برای آن 

گردد.   تعریـف 

از صفحه1

نیروهـای  کـه  می گویـد  کشـور  داخلـه  امـور  وزارت   

پولیـس در والیـت ننگرهـار، دو تن را بـه اتهام قاچاق 

53 میـل اسـحله بازداشـت کـرده اسـت. 

این وزارت روز سه شـنبه ۲۰ عقرب با نر خرنامه ای نوشـته اسـت 

کـه ایـن دو تـن، ۵۳ قبضـه تفنگچـه و۵۶ فیـر مرمـی کالشـینکوف 

را بـه گونـه ماهرانـه بـه هـدف قاچـاق در یـک موتـر باربـری نـوع 

تیلـری جابه جـا کـرده بودنـد کـه پیش از رسـیدن به هـدف، در یک 

عملیـات ویـژه کشـفی منسـوبان پولیـس در مربوطـات ولسـوالی 

مهمنـد دره والیـت ننگرهـار، بازداشـت شـدند.

وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه دوسـیه نسـبتی افـراد بازداشـت 

شـده، پـس از تحقیقـات ابتدائـی بـه نهـاد مربوطـه سـپرده شـده  

اسـت.

ایـن وزارت امـا نگفته اسـت که هـدف قاچاقران کـدام والیت بوده 

و اسـلحه ها را از کجـا وارد کشـور کرده بودند.

والیـت ننگرهـار در جنـوب رشق کشـور بـا پاکسـتان هـم مرز اسـت 

کـه بیشـرین قاچـاق اسـلحه و انـواع مهامت و تـردد تروریسـتان از 

آن صـورت می گیـرد.

گفتنـی اسـت کـه روز گذشـته نیـز پولیـس والیـت بلـخ دو تـن را به 

اتهـام قاچـاق اسـلحه بازداشـت کـرده بود.

 وزارت دفاع مىل، از کشـته و زخمی شـدن ۱۶ طالب مسـلح در پروان 

خـر مـی دهـد؛ اما یـک منبع محلی مـی گوید که برعالوۀ وارد شـدن 

تلفـات بـه طالبـان، پنج نیـروی دولتی نیـز در این درگیـری ها زخمی 

اند. شده 

در خرنامـه وزارت دفـاع ملـی آمـده اسـت کـه طالبـان، روز گذشـته 

بـر پوسـته هـای نیروهـای دولتـی در مربوطـات ولسـوالی سـیاه گـرد 

پـروان، حملـه منودنـد.

منبـع افـزوده اسـت کـه نیروهـای ایـن وزارت، »حملـه دشـمن را عقب 

زده« و در نتیجـه، یـازده جنگجـوی گـروه طالبـان مسـلح کشـته و پنج 

تـن دیگـر آنـان زخمی شـده اند.  

در خرنامـه ایـن وزارت آمـده اسـت کـه یک طالـب، از سـوی نیروهای 

دولتـی دسـتگیر شـده و یـک میـل سـالح ده تکـه، پنـج پایـه مخابـره، 

دو قـاب دوربیـن و یـک میـل ایگاایـس طالبـان، بـه دسـت نیروهـای 

دولتـی افتاده اسـت.

وزارت دفـاع، در مـورد تلفـات نیروهـای دولتـی در ایـن درگیـری هـا 

چیـزی نگفتـه اسـت.

شـمس الحـق یـک تـن از باشـنده گان چهـارده ولسـوالی سـیاه گـرد، 

بـدون ارایـه آمـار دقیـق گفت کـه در نـرد یادشـده، به طالبـان تلفات 

سـنگین وارد شـده اسـت و قـرار معلومـات او، در ایـن درگیـری ها پنج 

تـن از نیروهـای دولتـی نیـز زخم برداشـته اند.

طالبان تا حال در مورد چیزی نگفته اند. 

حملـه ی  پـی  در  کـه  می گوینـد  قنـدوز  والیـت  در  محلـی  منابـع   

ولسـوالی  در  ارتـش  پاسـگاه  یـک  بـر  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان 

شـده اند. کشـته  رسبـاز  چهـار  والیـت،  ایـن  خان آبـاد 

)سه شـنبه، ۲۰  دیـروز  قنـدوز  والـی  مـرادی، سـخنگوی  عصمت اللـه 

در  ارتـش  پاسـگاه  بـر  گذشـته  شـب  حملـه  ایـن  کـه  گفـت  عقـرب( 

سـاحه ی »تپـه اخـر« صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن حملـه دو رسبـاز 

دیگـر ارتـش زخمـی و یـک رسبـاز مفقـود شـده اسـت.

در  حملـه  ایـن  از  پـس  طالبـان  کـه  گفـت  مـرادی  هـم،  سـوی  از 

مهامن خانـه ی یـک خانـه ی مسـکونی جابجـا شـده بودنـد کـه هـدف 

اسـت. گرفتـه  قـرار  افغـان  نیروهـای  هوایـی  حملـه ی 

بـه گفتـه ی او، در ایـن حملـه ی هوایـی به طالبـان تلفات سـنگین وارد 

شـده است.

بـه نقـل از روزنامـه اطالعـات روز؛ مـرادی گفـت کـه در ایـن حملـه ی 

زخمـی  دیگـر  غیرنظامـی  دو  و  کشـته  نیـز  غیرنظامـی  پنـج  هوایـی 

شـده اند.

در همیـن حـال، گـروه طالبـان ادعا کرده که پاسـگاه ارتـش را در »تپه 

اخـر« از بیـن بـرده اسـت کـه در نتیجـه شـش رسبـاز کشـته و چهـار 

رسبـاز دیگـر زنـده بازداشـت شـده اند.

والیـت  ایـن  در  دارد.  موقعیـت  در شـامل رشق کشـور  قنـدوز  والیـت 

دارنـد. تروریسـتی  فعالیـت  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان  ناامـن 

نـداد و آتش بـس همه جانبـه تحقـق  خشـونت را کاهـش 

نیافـت، بلکـه خشـونت بـه صـورت قابـل مالحظـه تشـدید 

یافـت.

آقـای غنـی گفـت: بـا توجـه بـه اینکه احـرام بـه حاکمیت 

و اسـتقالل یـک اصـل اساسـی در سـازمان همکاری هـای 

ناظـر  و  عضـو  کشـورهای  از  امـا  اسـت،  شـانگهای 

می خواهیـم کـه از یـک رونـد صلـح پایـدار در چارچـوب 

کننـد. حامیـت  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری 

رئیـس جمهـور کشـور اضافـه کـرد کـه اجـامع قدرمتند در 

چارچـوب سـازمان همـکاری شـانگهای مـا را قـادر خواهد 

کـرد کـه روی رونـد تأمیـن صلـح بـه توافق برسـیم.

رئیـس جمهور در قسـمتی دیگر از سـخنانش تریح کرد: 

مـا انتخـاب کرده ایـم کـه بـر گذشـته غالـب شـویم. اجامع 

شـام، بـرای حامیـت از تـالش مـردم افغانسـتان بـه خاطـر 

دسـتیابی بـه صلـح و رفـاه در چارچـوب قانـون اساسـی 

جمهـوری اسـالمی، نـه تنهـا پیامدهـای مثبـت بـرای مـا 

رونـد گفتگوهـای صلـح، مشـکالت موجـود رفع شـود و 

همـه جوانـب بـه صورت مسـئوالنه تر و با دقت بیشـر و 

متکـی بـر واقعیت هـا و حقایـق از پروسـه صلح حامیت 

کنند.

معـاون ریاسـت جمهـوری در ایـن نشسـت، بـا اشـاره 

در  صلـح  گفتگوهـای  در  موجـود  چالش هـای  بـه 

قطـر، مبنـا بـودن موافقتنامـه دوحـه بـرای مذاکـرات 

قبـول  مـورد  را  آن  و  کـرد  رد  را  افغانسـتان  صلـح 

دولـت افغانسـتان ندانسـت. او تریـح کـرد: »مـا ایـن 

موافقتنامـه را نـه امضـا کرده ایـم و نه طـرف آن بوده ایم 

و نـه آن را تأییـد کرده ایـم و از نـگاه حقوقـی و قانونـی 

و تعهـدات خـود، در قبـال جزئیـات محتـوای آن هیـچ 

گونـه مسـئولیتی هـم نداریـم.« 

تعهـد  و  مسـئولیت  تنهـا  کـه  افـزود  دانـش  آقـای 

مشـورتی  جرگـه  لویـه  و  کابـل  مشـرک  اعالمیـه  مـا 

افغانسـتان و قطعنامه شـورای امنیت ملـل متحد برای 

دهقـان انجـام شـده اسـت.

و  باغـداری  ملـی  پـروژه  کـه  می گویـد  زراعـت  وزارت 

مالـداری وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری نیز در این 

مـورد  تعقیـب همـه موضوعـات  و  اصـل موضـوع صلـح 

اسـت. مذاکـره  میـز  در  اختـالف 

او همچنیـن گفـت کـه حکومـت افغانسـتان برای نشـان 

اقدامـات  آغـاز گفتگوهـای صلـح  و  نیـت  دادن حسـن 

بزرگـی را انجـام داد. امـروز مـردم بـه خاطـر امتیازدهـی 

طالبـان،  زندانیـان  رهاسـازی  مـورد  در  طالبـان  بـه 

حکومـت افغانسـتان را مسـئول می داننـد زیـرا اکرثیـت 

رهـا شـدگان بر خـالف تعهد شـان دوباره بـه میدان های 

جنـگ رفته انـد. حکومت بعـد از امضـای توافقنامه صلح 

ایـاالت متحـده امریـکا بـا گروه طالبـان، بیـش از 5 هزار 

زندانـی طالبـان را کـه متعهـد شـده بودنـد بـه میـدان 

از  کـرد.   رهـا  کشـور  زندان هـای  از  منی رونـد،  جنـگ 

سـوی دیگـر گـروه طالبـان در توافقنامـه صلـح بـا ایاالت 

متحـده امریـکا، متعهـد شـده بود که سـطح خشـونت ها 

نهادهـای  گفتـه  بـه  کـه  تعهـدی  می دهـد؛  کاهـش  را 

امنیتـی کشـور، عملـی نشـد.

والیـت۵۰ هکتـار بـاغ میوه احـداث و۳۰ هکتـار باغ های 

کهنـه را در ولسـوالی های آب کمری، مقـر، قادس و قلعه 

نـو احیا کرده اسـت. مسـئوالن ریاسـت زراعـت بادغیس 

پیـش از ایـن گفتـه بودنـد که در سـال جاری حـدود ۳۶ 

هـزار تُـن یعنـی دو برابـر سـال گذشـته پسـته برداشـت 

شـده اسـت. بـر خـالف پنـج دهـه قبل، بـه دلیـل جنگ 

و قطـع بی رویـه جنگل هـا، جنگل هـای پسـته بادغیـس 

از ۹۰ هـزار بـه ۳۰ هـزار هکتـار کاهـش یافتـه اسـت. 

بیشـر جنگل هـای پسـته در ولسـوالی های آب کمـری، 

مقـر، قـادس، جونـد و باالمرغـاب اسـت. اکنـون وزارت 

زراعـت و آبیـاری درصـدد اسـت کـه از طریـق پروژه های 

ملـی باغـداری و مالداری، میزان سـاحات تحت پوشـش 

درخـت پسـته را افزایش دهد. پسـته یکـی از محصوالت 

میلیون هـا  سـاالنه  کـه  اسـت  کشـور  در  گران قیمـت 

افغانـی ارزش صـادرات آن می شـود.

 محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور 

سـازمان  رسان  نشسـت  بیسـتمین  در 

بـا  دولـت  همـکاری  کـه  گفـت  شـانگهای  همکاری هـای 

در  کلیـدی  امـر  یـک  و جهـان  منطقـه   در سـطح  دولـت 

اسـت کـه در  تروریسـتی  بـا شـبکه های  مبـارزه  راسـتای 

تـالش مختل کردن صلح، پیرفت و همکاری ما هسـتند.

آقـای غنـی عـر روز سه شـنبه 20 عقـرب کـه از طریـق 

ویدیـو کنفرانـس بـا رسان عضو سـازمان شـانگهای گفتگو 

می کـرد، گفـت که مـا در میان مـوج پنجم تروریـزم جهانی 

قـرار داریـم؛ مـا آمـاده هسـتیم و می توانیـم کـه همـکاری 

همکاری هـای  سـازمان  عضـو  کشـورهای  بـا  را  خـود 

شـانگهای و ناظـران آن در امـر مبارزه با تروریـزم و مقابله با 

مـواد مخـدر گسـرش دهیـم.

رئیـس جمهـور در ایـن نشسـت بـه موضـوع گفتگوهـای 

بـر  نیـز اشـاره کـرد و گفـت کـه  بـا گـروه طالبـان  صلـح 

خـالف اشـتیاق حکومت بـرای صلح، گروه طالبـان نه تنها 

فراهـم مـی کنـد، بلکـه بـرای درک فرصت هایـی اسـت که 

در اروپـا و آسـیا وجـود دارد.

او همچنین در اخیر سـخنانش خطاب به رسان شـانگهای 

بـر  شـدن  غالـب  بـرای  شـانگهای  ماهیـت  از  کـه  گفـت 

گذشـته غم انگیـز و ایجـاد یـک آینـده مملـو از همـکاری با 

هـم اسـتفاده شـود. در این نشسـت برعـالوۀ رئیس جمهور 

هنـد،  روسـیه،  فدراتیـف  حکومـات  و  دول  رسان  غنـی، 

قزاقسـتان، چیـن، قرغیزسـتان، پاکسـتان، اوزبیکسـتان و 

تاجیکسـتان و شـامری از کشـورهای ناظـر ایـن سـازمان و 

رسمنشـی سـازمان ملـل متحـد از طریـق ویدیوکنفرانـس 

وصـل بودنـد. والدیمیـر پوتیـن رئیـس جمهـور روسـیه کـه 

ریاسـت بیسـتمین نشسـت رسان سـازمان همکاری هـای 

شـانگهای را بـر عهـده داشـت، تاکیـد بـر همکاری هـای 

بیشـر میان کشـورهای عضو و ناظر سازمان در عرصه های 

تجارتـی، صنعتی، نوآوری، تکنالوژی و سـکتور انرژی کرد. 

آقـای پوتیـن ابـراز امیـدواری کرد کـه صلح و ثبـات دایمی 

در افغانسـتان برقـرار شـود و همـه شـاهد افغانسـتان صلح 

آمیـز و عـاری از تروریـزم باشـند.

صدراعظـم  مـودی  نارنـدرا  نشسـت  ایـن  در  همچنـان 

هنـد بـا اشـاره بـر اینکـه کشـورهای عضـو و ناظـر سـازمان 

همکاری هـای شـانگهای در متـام عرصـه هـا مشـرکات 

دارنـد، گفـت: هنـد با کشـورهای منطقه مناسـبات نزدیک 

فرهنگـی و اقتصـادی دارد کـه مثـال عمـدۀ آن راه چابهـار 

و دهلیـز ترانسـپورتی عشـق آبـاد اسـت و ایـن منایانگـر آن 

اسـت کـه مـا بـرای اتصـال منطقـوی ارادۀ قـوی داریـم.

بـه همیـن ترتیـب عمـران خـان صدراعظم پاکسـتان گفت 

کـه افغان هـا بایـد از فرصـت تاریخـی بـرای برقـراری صلح 

کاهـش  کـه  افـزود  وی  کننـد.  اسـتفاده  کشورشـان  در 

خشـونت بـرای تقویـت ایـن رونـد مهـم اسـت. همچنـان 

جمهـوری  قزاقسـتان،  جمهـور  رؤسـای  نشسـت  ایـن  در 

اوزبیکسـتان  و  تاجیکسـتان  قرغیزسـتان،  چیـن،  مـردم 

در سخرنانی اشـان بـر همبسـتگی در راسـتای مبـارزه بـا 

ویـروس کرونـا و همـکاری بیشـر کشـورهای عضـو و ناظـر 

سـازمان شـانگهای در عرصه هـای مختلـف، تاکیـد کردند.

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور   

جمهـوری در دیـداری که سـید سـعادت 

منصـور نـادری وزیـر دولـت در امـور صلح با او داشـته، 

از رونـد گفتگوهـای  بـر اطـالع رسـانی دقیـق  تاکیـد 

صلـح بـه مـردم کـرده اسـت.

سـید سـعادت منصور نـادری وزیر دولـت در امور صلح 

روز سه شـنبه 20 عقـرب بـا رسور دانـش معـاون دوم 

ریاسـت جمهـوری دیـدار و در مـورد روند صلـح گفتگو 

کرد.

آقـای نـادری در ایـن دیـدار در رابطـه بـه فعالیت هـا 

و برنامه هـای وزارت دولـت در امـور صلـح بـه معـاون 

رئیـس جمهور گزارش داد و در شـامری مـوارد، به ویژه 

در رابطـه بـه پیشـرد نحـوۀ مذاکـرات صلـح بـا گـروه 

طالبـان و اولویت هـای مرتبـط بـه آن دیدگاهایـش را 

مطـرح کـرد.

تالش هـای  از  جمهـور،  رئیـس  معـاون  دانـش،  رسور 

وزارت دولـت در امـور صلـح در راسـتای تأمیـن صلـح 

پایـدار در کشـور قدردانـی کرده و گفت کـه صلح یکی 

از خواسـت های اساسـی مـردم افغانسـتان اسـت، امـا 

در ایـن رونـد نبایـد دسـتاوردهای مـردم قربانی شـود.

مسـئولیت  افغانسـتان  افـزود، حکومـت  دانـش  آقـای 

مطالبـات  و  خواسـته ها  بـه  پروسـه  ایـن  در  کـه  دارد 

مـردم افغانسـتان مبنـی بـر حفـظ ارزش هـای بیسـت 

سـال گذشـته توجـه کنـد.

معـاون  کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفتـه  ایـن 

روز دوشـنبه )19 عقـرب( در  ریاسـت جمهـوری  دوم 

کنفرانـس ملی تقویـت روند اطالعات در سـطح محلی 

از حکومـت جدیـد امریـکا  خواسـت که روند طی شـده  

قـرار  بازنگـری  مـورد  را  افغانسـتان  گفتگوهـای صلـح 

. هد د

آقـای دانـش ابراز امیـدواری کرد که بـا بازنگری مجدد 

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری مـی 

گویـد کـه در سـال جـاری 526 هکتـار 

بـاغ پسـته در ولسـوالی های مقـر و آب کمـری والیـت 

بادغیـس سـاخته شـده اسـت.

ایـن وزارت روز سه شـنبه 20 عقـرب با نـر خرنامه ای 

بـه نقـل از ریاسـت زراعـت، آبیـاری و مالـداری والیـت 

بادغیـس، نوشـته اسـت کـه ۱۲۰ هکتـار این سـاحات 

از  آن  دیگـر  هکتـار   ۴۰۶ و  زراعـت  ریاسـت  توسـط 

بـه  مربـوط  مالـداری  و  باغـداری  ملـی  پـروژه  طریـق 

وزارت زراعـت، جدیـداً احـداث و احیـا شـده اسـت.

زراعـت  ریاسـت  مسـئوالن  خرنامـه،  از  نقـل  بـه 

ایـن سـاحات ۱۷۶  بـرای احیـای  بادغیـس گفته انـد 

کیلوگـرام تخـم پسـته خریـداری و بـه صورت مسـتقیم 

در چقورک هـای حفـر شـده کشـت شـده اسـت. ایـن 

اقـدام از طریـق ده انجمـن جنـگل داری توسـط ۱۴۴ 

همـدا  مداخلـه،  نـه  کـې  افغانسـتان  پـه  وتـل،  ځواکونـو 

ډول د افغانسـتان لـه خـاورې څخـه د امریـکا پـر ضـد نـه 

پـه ګټـه دي. او هېوادونـو  اسـتفاده، د دواړو ملتونـو 

پـه خرپاڼـه کـې راغيل : »مـوږ توافقنامـې ته ژمن يـو او د 

افغانسـتان د شـخړې د حـل لپـاره یـې ښـه اسـاس ګڼو او 

دې تـه ترجیـح ورکـوو چـې داخيل سـتونزه هـم د ډیالوګ 

او مذاکراتـو لـه الرې حـل يش. »

طالبانـو ويـيل، چـې دوى پـه راتلونکـي کـې د امریـکا پـه 

ګـډون لـه ټولـو هېوادونـو رسه مثبتـې اړیکـې غـواړي.

 د دوى پـه وينـا، د امریـکا راتلونکـي ولسـمر او حکومت 

تـه پـه کار ده چـې هغـو جنګ غوښـتونکو کړیو، اشـخاصو 

او جهتونوتـه متوجـه وي چـې روان جنـګ جـاري سـاتل 

غـواړي، امریـکا ال هـم پـه جګـړه کـې ښـکیله سـايت او د 

جګـړې پـه جریـان کـې خپلـې شـخيص ګټـې لټـوي او د 

خپـل قـدرت د بقـا هڅـه کوي.

د يادونـې ده، چـې د 139٨ ملريـز کال د کـب په 10مه، 

پـه دوحـه کـې د امريـکا او طالبانـو ترمنـځ تـړون السـليک 

شـوى و، چـې لـه مخـې يـې امريـکا لـه افغانسـتان څخـه 

خپـل ځواکونـه اوبـايس.  ولسـمر ارشف غنـي د امريـکا 

هيلـه  ترڅنـګ  ورکولـو  مبارکـۍ  د  تـه  ولسـمر  نـوي 

څرګنـده کـړې، چـې ددواړو هېوادونو سـراتېژۍ ته ادامه 

ورکړي.

 وسـله والـو طالبانـو د امريـکا د ټاکنـو پـه تـړاو پـه خپلـه 

امریـکا  او  طالبانـو  د  چـې  ويـيل،  کـې  اعالميـه  رسـمي 

ترمنـځ د دوحـې تړون د دواړو هېوادونـو ترمنځ د جګړې د 

پـای ته رسـېدو او ښـه راتلونکـي په اړه خورا ښـه وثیقه ده.

د امريـکا پـه ولسـمريزو ټاکنو کـې دډېموکراتانـو کانديد 

جـو بايـډن اوسـني ولسـمر ډونالـډ ټرمپ ته ماتـې ورکړه 

او ټـاکل شـوې ده، چـې د 2021 زيږديـز کال د جنـورۍ 

پـه 20مـه، د لوړې مراسـم تـررسه کړي.

د  امريـکا  د  وروسـته  ورځـې  درې  طالبانـو  والـو  وسـله 

ولسشـمريزو ټاکنـو د پايلـو او ددغه هېـواد د نوي حکومت 

پـه تـړاو رسـمي غرګـون ښـودىل دى.

د طالبانـو لـه خـوا په يـوه خپره شـوې خرپاڼه کـې راغيل 

چـې پـه امریـکا کـې ټاکنـې او د چارواکو بدلـون د امریکا 

کورنـۍ موضوع ده.

رسچينـې زياته کـړې، د طالبانو او امریـکا ترمنځ د دوحې 

تـړون د دواړو لوريـو ترمنـځ د جګـړې د پـای تـه رسـېدو او 

ښـه راتلونکـي پـه اړه خورا ښـه وثیقه ده.

پـه خرپاڼـه کـې راغـيل چـې طالبـان لـه خپلـې خـوا د 

نـوي  راتلونکـي  او  ولسـمر  شـوي  ټـاکل  نـوي  امریـکا 

حکومـت تـه یادونـه کوي چـې د دوحې تـړون عميل کول 

د دواړو هېوادونـو ترمنـځ د شـخړې د معقـول حـل ښـه او 

ده. الره  اغېزمنـه 

امریکايـي  ټولـو  افغانسـتان څخـه د  لـه   طالبانـو ويـيل، 

طالبان: د دوحې تړون د افغان شخړې د هواري لپاره اغېزمنه الره ده
کارتون

پولیس دو تن را به اتهام قاچاق 

اسلحه در ننگرهار بازداشت کرد 

وزارت دفاع از کشته شدن یازده 

جنگجوی طالبان در پروان خرب داد 

جنگ در خان آباد قندوز؛

 چهار نظامی و پنج غیرنظامی 

کشته شدند 

دانش: مردم را از روند گفتگوهای صلح آگاه کنید 

وزارت زراعت: 526 هکتار باغ پسته در بادغیس ساخته شده است 

نشانه های فرهنگ را 
قدر نهیم

محمد هدایت
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فداکاری هــای شــان را بــه مــردم افغانســتان ثابــت ســاخته 

انــد.

بســا  در  از وظیفــه:  فراتــر  و مســئولیت های  پولیــس 

مــوارد، ایــن نیروهــا مســئولیت هایی را اجــرا کــرده انــد 

ــی و وظیفــوی شــان  کــه در حیطــه ی صالحیت هــای قانون

ــم  ــن نظ ــس تأمی ــه پولی ــه، وظیف ــوان منون ــه عن ــت، ب نیس

اجتامعــی و رســیدگی بــه مشــکالت روزمــره شــهروندان در 

ــه  ــی ک ــه دلیل ــا ب ــت، ام ــامع اس ــف اجت ــای مختل حیطه ه

ــتی دارد،  ــتگاه تروریس ــا خواس ــور م کش

ــر  ــی فرات ــراس افگن ــزم و ه ــا تروری ــارزه ب ــر مب ــان در ام آن

ــی  ــای اردوی مل ــه پ ــا ب ــه شــان پیشــگام شــده و پ از وظیف

ــد،  ــه ان ــارزه رفت ــوف مب ــان در صف ــت افگن ــر دهش در براب

پاســگاه های پولیــس در رسارس کشــور بــر عــالوه رســیدگی 

بــه نظــام اجتامعــی، در خــط نــرد بــا تروریــزم طالبانــی نیــز 

ــد،  قــرار داشــته ان

ــا  ــارزه ب ــه مب ــش ب ــس در واکن ــاص پولی ــه خ ــکیل قطع تش

هــراس افگنــی صــورت گرفــت کــه هــر بــار در پــی حمــالت 

کام  از  را  شــهروندان  کــه  نیروهاســت  ایــن  تروریســتی، 

گروگانگیــری نیروهــای تروریــزم نجــات می بخشــد و تــا 

زمــان نابــودی آنــان بــه قیمــت جــان شــان نیــز صــف مبــارزه 

را تــرک منی کننــد، ورنــه وظیفــه پولیــس در ســاختار نظــام 

در متــام کشــورهای جهــان تأمیــن نظــم اجتامعــی اســت 

ــا دهشــت افگنــان. ــه جنــگ و درگیــری ب ن

اردو و فعالیت هــای چندگانــه: اردوی ملــی بــه عنــوان 

ــا جهــت حفاظــت  ــده رصف نظامیــان کارکشــته و آزمــون دی

از جغرافیــای کشــور در برابــر حمــالت خارجــی آمــوزش 

ــت  ــت راس ــه دس ــه مثاب ــا ب ــن نیروه ــد، ای ــم می بینن و تعلی

ــه خــود  نظــام، از صالحیت هــا و مســئولیت های مختــص ب

برخــوردار انــد، در صورتــی کــه مرزهــای کشــور مــورد تهدیــد 

خارجــی قــرار بگیــرد اردوی ملــی در برابــر آنــان صــف 

ــردد  ــه می گ ــای بیگان ــاوز نیروه ــع تج ــوده و مان ــی من آرای

2. دولــت محــور و سیاســی تعریــف شــدن عدالــت 

انتقالــی؛

متأســفانه رونــد عدالــت انتقالــی در افغانســتان از اول، 

پروســه دولــت محــور تعریــف شــد و در پیــش بــرد ایــن 

برنامــه، هیــچ نقــش تأثیــر گــذاری بــرای مــردم، نهادهــای 

مدنــی و بــه خصــوص خــود قربانیــان در نظــر گرفتــه نشــد. 

ــرای  ــق و اج ــئوولیت و تطبی ــه مس ــه، همیش ــن برنام در ای

عدالــت انتقالــی، وظیفــه نخبــگان سیاســی حاکــم بــر 

ــت. ــده اس ــداد ش ــه قلم جامع

3. نبــود قوانیــن کافــی و طرزالعمــل قانونــی رســیدگی 

بــه جرایــم ضــد بــری؛

بــه دلیــل اینکــه مســأله رســیدگی بــه جرایــم جنگــی و 

ضــد بــری، بــرای اولیــن بــار در افغانســتان مطــرح شــد، 

بــرای اجــرا و تحقــق عدالــت انتقالــی در ایــن کشــور، زیــر 

ــود ارادۀ  ــل و نب ــود از قب ــا موج ــی ن ــاخت های الزم قانون س

ــن  ــی از مهم تری ــن الزم، یک ــن قوانی ــرای تدوی ــی ب حکومت

چالش هــای عدالــت انتقالــی اســت. در هیــچ یکــی از 

قوانینــی کــه تــا کنــون در افغانســتان نافــذ بــوده، از جرایــم 

ــدون محاکمــه  نســل زدایــی، کــوچ اجبــاری، اعدام هــای ب

و ســایر جرایمــی کــه معمــوالً گــروه هــای متخاصــم در 

ــخص  ــف مش ــد، تعری ــی گردن ــب آن م ــگ مرتک ــان جن جری

نهــاد  نــوع جرایــم،  ایــن  بــه  بــرای رســیدگی  و  نشــده 

ســازکار و طرزالعملــی تعییــن نشــده اســت. در افغانســتان، 

ــیون ها و  ــازی کنوانس ــی س ــرای اجرای ــی ب ــچ طرزالعمل هی

ــای  ــض هنجاره ــه نق ــوط ب ــی مرب ــن امللل ــای بی پیامن ه

کــه  و حقــوق بردوســتانه  بــر  املللــی حقــوق  بیــن 

ــدارد. در  ــود ن ــت وج ــرده اس ــا ک ــا را امض ــتان آن ه افغانس

صــورت نبــود قوانیــن، مقــررات و طرزالعمل هــای شایســته، 

هــر نــوع تــالش بــرای تحقــق عدالــت انتقالــی، بــه ناکامــی 

منجــر خواهــد شــد.

4. ضعــف دســتگاه عدلــی و قضایــی و اســتمرار فســاد 

در آن؛ مانــع صلــح ســازی در افغانســتان؛

ــود  ــت، وج ــرای عدال ــت و اج ــم و امنی ــراری نظ ــرای برق ب

نهادهــای مســتقل و کار آمــد عدلــی و قضایــی یکــی از 

ــراری  ــا، برق ــدون آن ه ــه ب ــت ک ــی اس ــای حیات رضورت ه

ــت.  ــن اس ــر ممک ــت غی ــق عدال ــز تحق ــم و نی ــت و نظ امنی

متأســفانه نهادهــای عدلــی افغانســتان هــم ناکارآمــد و 

ــرده اداری  ــادهای گس ــه فس ــته ب ــم آغش ــد و ه ــف ان ضعی

ــره  ــادی روزم ــف ع ــام وظای ــه از انج ــوری ک ــه ط ــتند؛ ب هس

طــرف  از  مانده انــد.  عاجــز  بــه صــورت شایســته  خــود 

دیگــر، موفقیــت رونــد عدالــت انتقالــی عــالوه بــر نهادهــای 

ــد  ــتقل و کار آم ــای مس ــد نهاده ــی، نیازمن ــی قضای عموم

اجــرای  و  پیگیــری  آن  کارویــژه  کــه  اســت  اختصاصــی 

عدالــت انتقالــی باشــد؛ امــا متأســفانه در افغانســتان، 

چنیــن نهــادی تأســیس نشــده اســت. در ابتــدا برنامــه 

عمــل بــرای صلــح، مصالحــه و عدالــت در افغانســتان آغــاز 

شــده بــود، پی گیــری آن بــه عهــده کمیســیون مســتقل 

حقــوق بــر گذاشــته شــده بــود امــا هــم بــه دلیــل ســختی 

انجــام ایــن وظیفــه ســنگین و هــم بــه دلیــل عــدم حامیــت 

دیگــر نهادهــای حکومتــی ایــن کمیســیون، کمیســیون در 

انجــام ایــن وظیفــه نــاکام مانــد.  بنابرایــن، نبــود نهادهــای 

ــی، از  ــت انتقال ــرای عدال ــرای اج ــه ای ب ــی حرف اختصاص

ــه  ــن پروس ــت ای ــراروی موفقی ــای ف ــش ه ــن چال ــم تری مه

اســت. نبــود قضــات و دادســتان هــای بــا تجربــه، حرفــه ای 

و آمــوزش دیــده در بــارۀ رســیدگی بــه جرایــم جنگــی و ضــد 

ــی  ــی میل ــروزی، ب ــای ام ــدی ه ــه نیازمن ــق ب ــری مطاب ب

ــی  ــم جنگ ــه جرائ ــیدگی ب ــه رس ــبت ب ــا نس ــی از آن ه بعض

نیروهــای امنیتــی افغــان بــه مثابــه شــاهرگ ثبــات و 

ــری  ــکل گی ــوند. از آوان ش ــداد می ش ــور قلم ــت کش امنی

نظــام موجــود تــا کنــون کــه نزدیــک بــه بیســت ســال از 

آن می گــذرد، ایــن نیروهــا بــا مایــه گذاشــن از جــان 

ــوده  ــگام ب ــام پیش ــازی نظ ــه س ــتای نهادین ــان در راس ش

ــد،  ان

امنیــت  و  آرامــش  و شــب در جهــت حفــظ  روز  آنــان 

در تــالش انــد تــا هموطنــان شــان در معــرض آســیب 

پذیــری ناشــی از نــا امنــی قــرار نگیرنــد، ایــن نیروهــا بــا 

عشــق و عالقــه ی فــراوان شــان در قبــال وطــن حراســت 

از جغرافیــای ایــن آب و خــاک را هامننــد بخشــی از 

ــواده خــود وظیفــه و مکلفیــت ارزشــی شــان  ــه و خان خان

ــه و کاشــانه  ــه هــزاران هموطــن از خان می پندارنــد، روزان

ــه در  ــن نفق ــادی و تأمی ــت اقتص ــدف فعالی ــه ه ــان ب ش

ــن  ــا ای ــد؛ ام ــت ان ــروف کار و فعالی ــه م ــرون از خان بی

نیروهــا در راســتای حفــظ جــان شــهروندان، ســاحات 

ــد  ــرار می دهن ــی ق ــش امنیت ــت پوش ــر را تح ــیب پذی آس

تــا مبــادا تروریــزم و دشــمنان وطــن فاجعــه خلــق کننــد، 

ایــن نیروهــا بــا متــام کــم و کاســتی هایی کــه در قســمت 

ــوند آن  ــل می ش ــی متحم ــازات مال ــب امتی ــاش و کس مع

را نادیــده گرفتــه، عشــق بــه وطــن و انجــام وظیفــه را 

مقــدس و مقــدم بــر هــر امــری می شــامرند، بارهــا دیدیــم 

آنــان دچــار کمبــود  کــه در مناطــق مختلــف کشــور 

منابــع و تجهیــزات اکامالتــی و تســلیحاتی گردیــده انــد، 

ــا  ــرده و ب ــم نک ــردن خ ــزم گ ــر تروری ــگاه در براب ــا هیچ ام

کمریــن امکانــات شــان در انجــام تعهــد وفــا دار مانــده 

انــد.

جنگ هــای فــراه، کنــدز و بدخشــان مصــداق بــارز و 

ــه  ــود ک ــی ب ــای امنیت ــای نیروه ــان نثاری ه ــی از ج عین

ویدیــوی آن را بــه صــورت عینــی اکرثیــت شــهروندان 

ــد،  ــا منودن متاش

درآمد

صلــح و امینــت داخلــی و بیــن املللــی، یکــی از مهم ترین 

و اساســی ترین نیــاز فــوری و حیاتــی جوامــع انســانی 

مــی باشــند. زندگــی جمعــی و حیــات سیاســی انســان ها 

بــدون داشــن فضــای امــن، ســخت و نــا گــوار می باشــد. 

ــاد  ــرای ایج ــی ب ــات دنیای ــان در حی ــالش انس ــه ت هرگون

فضایــی صــورت می گیــرد کــه بتوانــد بــه آســانی و خوبــی 

در آن زندگــی کنــد و رسشــت عقالنیــت انســان ها ایجــاب 

ــه ســعادت و خوشــبختی برســند و کلیــۀ  می کننــد کــه ب

جنگ هــا، منازعــات طوالنــی مــدت و رفتارهــای خشــونت 

ــی و منطقــی از زندگــی  ــا مکانیســم هــای عقالن ــار را ب ب

ــا هــر قیمــت کــه  جمعــی و حیــات سیاســی خویــش را ب

ــا،  ــرها، زمینه ه ــیرها، بس ــته، مس ــار گذاش ــوند کن می ش

پیش رشط هــا و پیــش نیازهــای اســتقرارصلح پایــدار را در 

جامعــۀ انســانی فراهــم کننــد. امــا ایــن در حالــی اســت 

ــه و  ــگ، منازع ــی را جن ــات آدم ــر حی ــک روی دیگ ــه ی ک

ــز تشــکیل مــی دهنــد و زندگــی  رفتارهــای خشــونت آمی

ــی  ــی و ویران ــره بخت ــتان تی ــه گورس ــز را ب ــاملت آمی مس

ــانی را  ــد انس ــای ض ــد و رفتاره ــی کن ــل م ــق تبدی مطل

ــت  ــاری تح ــتی و انتح ــالت تروریس ــن حم ــدید تری ــا ش ب

ــل  ــش تحمی ــهروندان خوی ــر ش ــن ب ــاع از دی ــوان دف عن

ــل  ــر قاب ــم غی ــه جهن ــا را ب ــان ه ــات انس ــد و حی ــی کن م

توصیــف بــرای دســتیابی بــه بهشــت خیالــی بــه ار مغــان 

ــمندان،  ــی از اندیش ــاد برخ ــا اعتق ــه ب ــد. اگرچ ــی آورن م

جنــگ و منازعــه نیــز جــزء رضوریــات و الزمــه ای زندگــی 

جامعــۀ بــری اســت. کشــتارهای دســت جمعــی، نســل 

ــام  ــی را انج ــل توصیف ــر قاب ــونت های غی ــی ها و خش کش

داده کــه باعــث شــده تــا تعــداد دیگــری از همیــن آدمــی 

ــرای  ــتقرارصلح را ب ــم های اس ــاره و مکانیس زادگان راه چ

جلوگیــری از آن جنگ هــا و قتل عــام هــا و رفتارهــای 

ــد.  ــتجو مناین ــری و جس ــانی را پیگی ــد انس ــر و ض ویرانگ

نخســتین اقــدام عملــی و فــوری بــرای ایــن امــر نشســت 

وســتفالیا در ســال 1945 بعــد از جنــگ جهانــی اول 

ــن  ــط بی ــی راب ــته علم ــیس رش ــه تأس ــر ب ــه منج ــود ک ب

ــا  ــد ت ــبب ش ــته س ــن رش ــی ای ــا ناکام ــد، ام ــل گردی املل

گام هــای بیشــری در جهــت ایجــاد فضــای صلــح آمیــز 

برداشــته شــود. بــر ایــن اســاس، رشــته مطالعــات صلــح 

و حــل منازعــه بــه وجــود آمــد. ایــن رشــته علمــی امــروزه 

ــش را  ــد خوی ــه رش ــد رو ب ــیاری دارد و رون ــداران بس خری

ــناخت  ــته را ش ــن رش ــی ای ــداف اساس ــد. اه ــی پیامی م

ــه،  ــونت و منازع ــای خش ــه ه ــا و زمین ــه ه ــن ریش و تبیی

ایجــاد گســرش ارزش هــای صلــح، صلــح پــروری، فراهــم 

ســاخن بســرهای مناســب بــرای زندگــی مســاملت 

آمیــز، رســیدن قربانیــان بــه حقــوق اصلــی شــان، تعمیــم 

ــک و...  ــای دموکراتی ــد فض ــری، آزادی، رش ــت، براب عدال

ــی اش،  ــم تازگ ــی رغ ــته عل ــن رش ــد. ای ــی ده ــکیل م تش

توانســته فضــای وســیعی را در کشــورهای جهــان بــه ویــژه 

ــخیر  ــی تس ــای مدن ــک و جمعیت ه ــای آکادمی در نهاده

ــه  ــود ب ــرای خ ــر را ب ــی بیش ــه ای بالندگ ــد و زمین منای

ــه  ــتان ک ــۀ افغانس ــح جامع ــگ و صل ــا جن ــود آورد. ام وج

ــه  ــگ، منازع ــایۀ جن ــه س ــت ک ــال اس ــل س ــش از چه بی

و رفتارهــای خشــونت آمیــز، زندگــی جمعــی و حیــات 

ــر  ــدی و ویرانگ ــر ج ــا خط ــتان ب ــردم افغانس ــی م سیاس

مواجــه ســاخته اند و مخصوصــاً دوران ســلطۀ ســیاه گــروه 

تروریســتی طالبــان بیــش از بیســت و پنــج ســال اســت 

کــه جــان نیروهــای امنیتــی و دفاعی کشــور و شــهروندان 

ــای  ــرده و بحران ه ــرگ ب ــه کام م ــتان را ب ــی افغانس ملک

مزمــن تــوأم بــا خشــونت زندگــی شــهروندان را بــه ســیاه 

بختــی متــام عیــار تبدیــل کــرده اســت و مصــداق نقــض 

فاحــش حقــوق بــر و بردوســتانه و نســل کشــی را بــه 

فجیــع تریــن شــکل ممکــن بــه نــام دفــاع از دیــن و نجــات 

کشــور در قالــب شــدید تریــن حمــالت مرگبــار تروریســتی 

و رفتارهــای خشــونت بــار و عملیــات ضــد انســانی را بــه 

صــورت عریــان و آشــکارا بــه منایــش گذاشــته اســت. 

ــروه  ــا گ ــتان ب ــتقرارصلح در افغانس ــد اس ــن، فراین بنابرای

طالبــان، همزمــان بــا نشســت بُــن آملــان بــرای پایــه 

گــذاری نظــام جدیــد بــا ارزش هــای انســانی ماننــد: 

دموکراســی، نظــام جمهــوری، قانــون اساســی، عدالــت، 

آزادی و برابــری، حقــوق بــر، حقــوق شــهروندی، حقــوق 

زنــان و حقــوق قربانیــان جنــگ، آزادی بیــان، مطبوعــات 

ــد،  ــه مفاهیــم بودن و رســانه ها و نظــام انتخاباتــی از جمل

کــه بــرای نظــام سیاســی نویــن پســا بُــن در دســتور 

املللــی،  بیــن  ســازمان های  جهانــی،  جامعــۀ  کار 

ــت  ــه رس نوش ــبت ب ــه نس ــه و فرامنطق ــورهای منطق کش

آینــده افغانســتان بــا حساســیت متــام و بــا خواســت 

حامیــت  املللــی،  بیــن  تروریســت  رسکــوب  ارادۀ  و 

ــد.  ــالم کردن ــتان اع ــردم افغانس ــت و م ــش را از دول خوی

ــد  ــر بُع ــه بیش ــد ک ــور می باش ــارج از کش ــل و خ در داخ

ــگام  ــا پیش ــرد ت ــود می گی ــه خ ــتخباراتی ب ــی – اس سیاس

ــی در  ــت مل ــاد امنی ــا نه ــی، ام ــه ی نظام ــدن در عرص ش

کشــور، برعــالوه انجــام مکلفیت هــای فــوق، بــه جنــگ و 

ــاص  ــات خ ــد، قطع ــگام ان ــز پیش ــی نی ــای رزم درگیری ه

امنیــت ملــی بــه هــدف مبــارزه بــا تروریــزم از معترتریــن 

تشــکیالت نظامــی محســوب می گردنــد کــه در متــام 

ــد،  ــوده ان ــق ب ــه موف ــه جبه ــه ب ــای جبه درگیری ه

آنــان نیــز هامننــد اردو و پولیــس بــا درنظرداشــت رضورت 

اجتامعــی وظیفــه ی جنگــی را بــه پیــش می برنــد.

جمــع بنــدی: نیروهــای امنیتــی افغــان متشــکل از هــر 

ســه نهــاد فــوق بنــا بــه عشــق و عالقــه بــه وطــن، فــارغ از 

ــهروندان و  ــت ش ــن امنی ــی در تأمی ــئولیت های اساس مس

کشــور از هیــچ تــالش دریــغ نورزیــده انــد، آنــان بــه عــالوه 

ــی شــان کــه هــر کــدام در حیطــه ی  مکلفیت هــای قانون

خــاص موظــف انــد، در صــورت رضورت بــه تأمیــن امنیت، 

وظیفــه ی نظامیــان جنگــی را فــارغ از مرزبندی هــای 

تشــکیالتی بــه خوبــی اجــرا منــوده انــد؛ 

کننــدگان  حملــه  وقتیکــه  هســتیم،  شــاهد  چنانچــه 

ــه  ــهری حمل ــن ش ــی در اماک ــورت گروه ــه ص ــاری ب انتح

می مناینــد، ایــن نیروهــا بــا تــوان بــاالی مهــارت رزمــی که 

ــی چهــار ســاعت، کار را یکــره  ــد در حــدود ســه ال دارن

منــوده و امنیــت را بــه ســطح شــهر بــر می گرداننــد، 

ــت  ــن رسع ــا ای ــان ب ــورهای جه ــائر کش ــه در س ــری ک ام

ــل  ــال قب ــد س ــم چن ــاد داری ــه ی ــت، ب ــن نیس ــل ممک عم

وقتیکــه چندیــن حملــه کننــده انتحــاری بــاالی یکــی از 

فرودگاههــای هنــد حملــه منودنــد، نزدیــک بــه یــک هفتــه 

ــر  ــن ام ــد ای ــتادگی کردن ــدی ایس ــان هن ــر نظامی در براب

ــی  ــای امنیت ــوان نیروه ــازوان پرت ــط ب ــتان توس در افغانس

ــت از جــان  ــذا حامی ــد؛ ل ــاعت تجــاوز منی کن ــد س از چن

ــت. ــان اس ــر افغ ــت ه ــا مکلفی ــن نیروه ــای ای نثاری ه

تنظیــم مــی شــود. تــداوم جنــگ و حاکمیــت حکومــت 

هــای اســتبدادی اســتمرار فرهنــگ قبیلــه ای، پــای 

ــوم و رواج  ــه رس ــردم ب ــد م ــش از ح ــاد بی ــدی و اعتق بن

هــای بــه عنــوان ارزش هــای جــدای ناپذیــر زندگــی 

اجتامعــی باعــث شــده کــه متهــامن نقــض جــدی 

حقــوق بــر در گذشــته، نفــوذ خــود را در بیــن جامعــه 

ــد.  ــظ مناین ــان حف ــم چن ه

قومــی،  رهــران  گســرده  نفــوذ  همیــن  دلیــل  بــه 

مذهبــی و محلــی، نهادهــای جامعــه مدنــی نتوانســتند 

ــش  ــای خوی ــت ه ــت فعالی ــته و الزم اس ــه شایس آن گون

ــه مســایل  ــه نســبت ب را در راســتای آگاهــی دهــی عام

انتقالــی  عدالــت  اجــرای  رضورت  و  بــری  حقــوق 

ــا بــودن نهادهــای مدنــی  ادامــه و گســرش دهنــد. نوپ

ضعف هــای  دیگــر  از  افغانســتان  ســنتی  جامعــه  در 

جامعــه مدنــی اســت. حامیــان بیــن املللــی ارزش هــای 

حقــوق بــری از جملــه جامعــه جهانــی و نهادهــای 

بیــن املللــی حقــوق بــری نیــز نتوانســتند نقــش 

حامیتــی را کــه از آن هــا انتظــار مــی رفــت، بــه درســتی 

ــی از  ــتند بخش ــی توانس ــا م ــن نهاده ــد. ای ــام دهن انج

کمک هــای بیــن املللــی بــه دولــت افغانســتان را بــرای 

پیــش بــرد عدالــت انتقالــی بــه هیــچ وجــه بهــره بــرداری 

ــتان  ــوان افغانس ــم ت ــا و ک ــی نوپ ــای مدن ــد. نهاده نش

ــه خــارج، ضعــف  ــه دلیــل وابســتگی مالی شــان ب ــز ب نی

تئوریــک در مــورد عدالــت انتقالــی و گرفتــار شــدن 

در  حزبــی،  و  قبیلــه ای  وابســتگی های قومی،  دام  در 

ــد تحقــق عدالــت انتقالــی  ــر گــذاری مثبــت در رون تأثی

ــا آن  ــی ب ــای مدن ــه نهاده ــکالتی ک ــد. مش ــاکام بودن ن

مواجــه هســتند، مشــکالت نســبتاً ریشــه دار بــوده و 

امیــد زیــاد بــرای حــل رسیــع آن در آینــده نزدیــک 

نیســت. )جــوادی و حیــدری،1393، 119(. بنابرایــن، 

و گفتگوهــای مذاکــرات صلــح  ادامــه نشســت ها  در 

ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــان، ب ــروه طالب ــا گ ــی ب ــن االفغان بی

ــی از  ــه یک ــی را ک ــت انتقال ــوم عدال ــدار، مفه ــح پای صل

ــه  ــتند ک ــی هس ــادی و حیات ــی بنی ــن موضوعات مهم تری

می توانــد، رونــد گفتگوهــای اســتقرارصلح را تســهیل 

کنــد و مقدمــۀ بــرای نهادینه ســازی و فرهنگ ســازی 

مفهــوم عدالــت انتقالــی بــرای التیــام بــه حقــوق و 

خانواده هــای قربانیــان جنــگ بــه حســاب آینــد و همــه 

مــردم افغانســتان خــود را در پروســۀ اســتقرارصلح ســهیم 

و مالــک بدانــد و بتوانــد از حقــوق خویــش در برابــر 

نقض هــای حقــوق بــری گــروه طالبــان دفــاع مناینــد. 

رونــد  بــه مشــکالت و ضعف هــای کــه در  توجــه  بــا 

ــود  ــتان وج ــه افغانس ــی در جامع ــت انتقال ــرای عدال اج

دارنــد و در ایــن نوشــتار ذکرکــردم، ایــن امیــدواری 

وجــود دارنــد، کــه بتوانــد متهیــدات و پیش نیازهــا و 

ــد  ــی را در فراین ــت انتقال ــرای عدال ــای اج پیش رشط ه

ــا طالبــان عملیاتــی مناینــد  گفتگوهــای اســتقرارصلح ب

ــق  ــه تحق ــتیابی ب ــرای دس ــن ب ــی و بنیادی و گام اساس

صلــح پایــدار را در جامعــۀ افغانــی فراهــم و زمینــه ســازی 

مناینــد، ایــن مطلــب را نبایــد فرامــوش کــرد کــه اصــل 

پدیــده صلــح و اجــرای عدالــت انتقالــی بســیار دشــوار و 

ــود  ــای آن وج ــا و زمینه ه ــا امکان ه ــتند، ام ــر هس زمان ب

دارنــد، آن امکان هــا ایــن اســت کــه دولــت و مــردم 

افغانســتان در برابــر هرگونــه زیاده خواهــی و امتیــاز 

ــان ایســتاد شــوند و  طلبــی بی حــد و حــر گــروه طالب

از متــام ارزش هــای انســانی و دســت آوردهــای بیســت 

ــد.  ــاع مناین ــام دف ــت مت ــا قاطعی ــته ب ــال گذش س

و یــا اغتشــاش داخلــی در حــدی برســد کــه مهــار آن از 

ــگاه اردو وارد عمــل  ــوان نیروهــای پولیــس خــارج باشــد، آن ت

ــن مغــرض را رسکــوب منــوده و کشــور را از رش  شــده و عاملی

می بخشــد؛  نجــات  توطئه گــران 

امــا بنــا بــه وضعیــت جنگــی کــه در کشــور مــا حاکــم اســت، 

ــت  ــظ امنی ــت حف ــی در جه ــور اردوی مل ــاهد حض ــا ش باره

ــی، از  ــف مل ــم، در مراســم مختل ــن شــهری بودی ــات بی تجمع

ــاالر  ــرثا در ت ــه اک ــته ک ــهدای برجس ــت از ش ــه نیکوداش جمل

لویــه جرگــه برگــزار می گــردد، شــاهد حضــور اردوی ملــی 

در کنــار پولیــس بــوده ایــم، در واقــع هــدف غایــی نظامیــان 

افغــان، تأمیــن نظــم و امنیــت کشــور اســت، عشــق بــه وطــن 

ــی  ــامع عوامل ــزم در الیه هــای اجت و حضــور گســرده ی تروری

انــد کــه ایــن نیروهــا را وا داشــته اســت تــا فراتــر از حیطــه ی 

ــوی شــان وارد عمــل شــده  ــرز مســئولیت های وظیف حــد و م

و بــه هــر قیمتــی از کشــتار و خونریــزی هموطنــان شــان 

ــد. ــه عمــل آورن جلوگیــری ب

ــام  ــه از ن ــتان: چنانچ ــزت افغانس ــار و ع ــی، وق ــت مل امنی

اش پیــدا اســت، امنیــت ملــی مســئولیت حفــظ و نگهــداری 

و  داخلــی  بُعــد  در  را  اجتامعــی  حیــات  زیرســاخت های 

خارجــی بــه عهــده دارد، یــک ملــت وقتــی دارای امنیــت 

ــهای  ــد ارزش ــگ بتوان ــاب از جن ــورت اجتن ــه در ص ــت ک اس

ــگ  ــه جن ــدام ب ــورت اق ــد و در ص ــظ کن ــود را حف ــی خ اساس

ــه  ــی ب ــت مل ــوم امنی ــع مفه ــرد، در واق ــش ب ــد آن را پی بتوان

معنــی توانایــی یــک ملــت بــرای حفاظــت از ارزش هــای 

ــن  ــدات خارجــی اســت و ای ــل تهدی ــی در مقاب ــی داخل حیات

کــه کشــورها چگونــه سیاســت هــا و تصمیــامت الزم را بــرای 

حامیــت از ارزش هــای داخلــی در مقابــل تهدیــدات خارجــی، 

ــودن  ــل داغ ب ــه دلی ــتان ب ــا در افغانس ــد، ام ــی کنن ــاذ م اتخ

تنــور جنــگ، اکــرثا نهادهــای نظامــی، مفهــوم واقعــی خــود 

را در جهــت مهــار جنــگ و درگیــری از دســت داده انــد، 

چنانچــه کار ویــژه اساســی امنیــت ملــی حفاظــت از ارزش هــا 

و ضــد حقــوق بــری بــه دلیــل تــرس از افــراد قدرمتنــد 

احــزاب و گروه هــای تنــدروی مذهبــی کــه خــود نقــش فعــال 

ــر  ــود تدابی ــد، نب ــی گذشــته داشــته ان ــگ هــای داخل در جن

ــان  ــات، قربانی ــت از قض ــت و حامی ــرای حفاظ ــات ب و انتظام

و شــهود از جملــه کمبودهــای اساســی در بخــش نهــادی 

اســت کــه موجــب عــدم موفقیــت رونــد عدالــت انتقالــی شــد. 

ســازمان های بیــن املللــی و کمیســیون مســتقل حقــوق بــر 

همیشــه نگرانــی خــود را نســبت بــه نــا کار آمــدی نهادهــای 

ــراز  ــه اب ــر عادالن ــامت غی ــتمرار محاک ــی و اس ــی و قضای عدل

داشــته انــد کــه خــود نشــان دهنــدۀ چالش هــای جــدی 

ــت.  ــتان اس ــی افغانس ــی و قضای ــتم عدل سیس

در حالی کــه ایــن سیســتم قضایــی از انجــام شایســته وظایــف 

خــود در قبــال نقــض حقــوق بــر و اجــرای عدالــت در زندگی 

روزمــره مــردم عاجــز مانــده اســت، در ایــن قالــب ایــن سیســتم 

اجــرای عدالــت در مــورد فجایــع گذشــته احقــاق حقــوق 

قربانیــان غیــر ممکــن اســت.

گفتــار دوم: فقــدان امنیــت، ضعــف جامعــۀ مدنــی و عــدم 

صلــح  از  حامیــت  در  بین املللــی  نهادهــای  همــکاری 

ــدار؛ پای

بــاز  و  سیاســی  نظــام  تأســیس  دشــواری های  از  یکــی 

گشــت آرامــش و صلــح در جامعــۀ پــس از جنــگ و منازعــات 

اجتامعــی، شــکاف و بــرزخ عمیقــی اســت کــه میــان قربانیــان 

جنــگ و عامــالن جنــگ دهــان می گشــاید. 

ایــن شــکاف ها جامعــه را دو پــاره مــی ســازد. پــاره ای کــه در 

گذشــته قربانــی بــوده اســت و رنــج هــا و مرارت هــای جنــگ، 

یــک رسه در وجــود او بــه بــار نشســته و تجربــه شــده اســت. 

پــاره ای دیگــر را کســانی تشــکیل می دهنــد کــه مســتقیم یــا 

غیــر مســتقیم در شــعله ور کــردن آتــش جنــگ دســت داشــته 

انــد و ســبب ســاز رنــج و مرارت هــا بــوده اســت.

5. نبــود امنیــت رسارسی و اســتمرار جنــگ و خشــونت؛ 

خطــری جــدی بــرای اســتمرار جنــگ؛

بــه صورت کلــی در طــول ســال های کــه از تأســیس نظــام 

حکومــت  می گــذرد،  افغانســتان  در  حکومتــی  جدیــد 

بــرای  را  پایــدار  و  رسارسی  امنیــت  اســت  نشــده  موفــق 

مــردم افغانســتان تأمیــن کنــد. بــا توجــه بــه جنگ هــا و 

درگیری هــای پراکنــده و مســتمری کــه در مناطــق جنــوب و 

جنــوب رشق افغانســتان جریــان دارد و هــر از گاهــی عــده ای 

از شــهروندان افغانســتان جــان خــود را از دســت می دهنــد، 

از نظــر ذهنــی بــرای مــردم افغانســتان فرصــت اندیشــیدن بــه 

ــم  ــی فراه ــت انتقال ــه عدال ــه برنام ــر از جمل ــای دیگ برنامه ه

ــا شــنیدن  ــا مشــاهده ی نشــد. مردمــی کــه هــر روز شــان را ب

خــر جنــگ و حمــالت انتحــاری آغــاز مــی کننــد و مشــکالت 

ــان  ــروز ش ــی ام ــی زندگ ــای اصل ــی، از چالش ه ــدی امنیت ج

ــته  ــائل گذش ــه مس ــدی ب ــورت ج ــه ص ــد ب ــت، منی توانن اس

ــی  ــا امن ــا ن ــا ب ــال ه ــن س ــتان در ای ــردم افغانس ــد. م بپردازن

در حــال افزایــش، فقــر گســرده و فســاد مهــار نشــدنی 

مواجــه بودنــد؛ درگیــری بــا ایــن مشــکالت کــه حداقــل هــای 

زندگــی روزمــره را تهدیــد می کنــد، فرصــت قابــل توجهــی 

ــال  ــه گذشــته و اجــرای عدالــت در قب ــرای اهمیــت دادن ب ب

ــه  ــذارد. ب ــی گ ــی من ــای آن دوران، باق ــت ه ــع و جنای فجای

ــا  ــوص ن ــه خص ــی ب ــدی اجتامع ــالت ج ــن معض ــل همی دلی

امنــی اســت کــه مســأله عدالــت انتقالــی در افــکار عمومــی 

ــرد.  ــدا نک ــه پی ــل توج ــته و قاب ــکاس شایس انع

جامعــه  بــودن  ســنتی  و  مدنــی  جامعــه  ضعــف   .6

پایــدار؛ صلــح  بــرای  تهدیــدی  افغانســتان؛ 

ــام  ــه مت ــوده ک ــنتی ب ــدت س ــه ش ــه ب ــک جامع ــتان ی افغانس

روابــط میــان مــردم بــر اســاس مناســبات ســنتی حاکــم 

در شــهر فــراه، رسبــازی کــه بــه اســارت دشــمن در آمــد، 

ــام  ــز در انج ــی نی ــت خال ــا دس ــت و ب ــرورش را نشکس غ

رســالت کوتاهــی ننمــود، او کــه کاری از دســتش بــر 

منی آمــد، بــا نگاههــای خشــم آلــود و تســلیم ناپذیــر 

غــرور نظامیــان افغــان را در انظــار نیروهــای تروریــزم بــه 

ــل منــود،  ــی متثی خوب

تــا زمانــی کــه جــان اش را در راه وطــن فــدا نکــرده بــود 

ــان  ــی زد و نظامی ــرف م ــزم ح ــر تروری ــت در براب از مقاوم

افغــان را دژ تســخیر ناپذیــر و مایــه ی نابودی تروریســتان 

ــق عینــی  ــز مصادی ــدز نی اعــالم می منــود، در جنــگ کن

جــان نثــاری نیروهــای امنیتــی افغــان را در ویدیو شــاهد 

ــتاری از  ــئولیت پرس ــان مس ــه همزم ــازی ک ــم، رسب بودی

چندیــن زخمــی هــم جبهــه اش را بــه عهــده داشــت، بــا 

ــود مرمــی  اســلحه ی دســت داشــته اش کــه دچــار کمب

ــا زمــان شکســت حلقــه ی محــارصه کوتاهــی  ــز ت ــود نی ب

نکــرد، 

ــتی  ــالو رسپرس ــت برع ــه دس ــلحه ب ــدن و اس ــم در ب زخ

ــارصه،  ــه ی مح ــی در حلق ــای تنهای ــنگران و نرده همس

کــه  اســت  وطــن  بــه  عالقــه  و  عشــق  میــزان  فقــط 

ــن  ــزه می بخشــد، ای ــرو و انگی ــن حــد نی ــا ای شــخص را ت

آنــان  نثاری هــای  جــان  از  کوچکــی  منونه هــای  هــا 

ــام  ــد مت ــرض دی ــی در مع ــورت ویدیوی ــه ص ــه ب ــت ک اس

شــهروندان قــرار گرفــت، 

بارهــا و بــه کــرات در جریــان بودیــم کــه در گوشــه کنــار 

کشــور، نظامیــان افغــان در حلقــه محــارصه دشــمن 

گیــر افتــاده چندیــن روز الــی یــک هفتــه هــم بــا کمبــود 

ــلیم در  ــگاه رس تس ــد و هیچ ــوده ان ــارزه من ــات مب امکان

ــان  ــا از زب ــد، باره ــرده ان ــم نک ــن خ ــمنان وط ــر دش براب

فرماندهــان مســلکی نیروهــای امنیتــی شــنیدیم کــه بــا 

ــان و  ــای هموطن ــد » مــا خــاک پ ــه ان شــدت عالقــه گفت

دشــمن رسســخت تروریــزم هســتیم « ایــن نیروهــا بارهــا 

ــا انتقــال قــدرت سیاســی و روی کار آمــدن دولــت  امــا ب

انتقالــی و تدویــن قانــون اساســی و برگــزاری انتخابــات 

ــروه  ــا گ ــح ب ــۀ صل ــر پروس ــار دیگ ــوری، ب ــت جمه ریاس

ــین  ــور پیش ــس جمه ــرزی رئی ــب حامدک ــان از جان طالب

ــا  ــتقرارصلح ب ــۀ اس ــا پروس ــورد، ام ــد خ ــتان کلی افغانس

مکانیســم کانــال دو و کانــال یــک و نیــم حامدکــرزی بــا 

ــروه  ــه گ ــازه ب ــت ت ــازه و مروعی ــان ت ــان، ج ــروه طالب گ

جنایــت کار جنگــی بخشــید و بــا فــراز و فــرود ایــن فراینــد 

نــا میمــون صلــح اســتمرار پیــدا کــرد. امــا بــا مأموریــت 

ــاالت  ــاص ای ــده خ ــزاد مناین ــی خلیل ــمی زمل ــن رس یاف

ــالش  ــا ت ــتان و ب ــح افغانس ــور صل ــکا در ام ــده آمری متح

جانبــه  دو  مکــرر  نشســت های  در  ســال  دو  از  بیــش 

و چنــد جانبــه بــا گــروه تروریســتی طالبــان، دولــت 

جمهــوری افغانســتان، کشــورهای منطقــه و حامیــان 

گــروه طالبــان، عمــالً طالبــان از یــک گــروه تروریســتی 

بــه یــک جریــان سیاســی مقتــدر وارد فــاز جدیــد از 

پروســۀ اســتقرارصلح شــد و مروعیــت بیــن املللــی 

پیداکــرد و بــر متــام جنایــات جنگــی گــروه طالبــان 

مهــر تأییــد و پایــان گذاشــته شــد و بــا آزادی پنــج هــزار 

زندانــی طالــب؛ گــروه طالبــان بــه صــورت کامــل تطهیــر 

ــه  ــت ک ــن جاس ــی کار ای ــوار و پیچیدگ ــا دش ــدند. ام ش

همزمــان بــا نشســت ها و گفتگوهــای تحقــق صلــح، 

گــروه طالبــان بیش تریــن و شــدید ترین حمــالت مرگبــار 

ــر نیروهــای امنیتــی و  و خونیــن تروریســتی خویــش را ب

دفــاع کشــور و شــهروندان ملکــی افغانســتان، از میــدان 

ــی و  ــز آموزش ــب، مراک ــاجد، مکات ــا مس ــه ت ــگ گرفت جن

ــه  ــی گرفت ــای عروس ــی و از صالون ه ــای آمادگ کورس ه

ــی  ــت جنگ ــن جنای ــی و در آخری ــگاه های ورزش ــا باش ت

خویــش دانشــگاه کابــل را آمــاج وحشــیانه ترین حمــالت 

مرگبــار تروریســتی قــرارداد و ایــن در حالــی اتفــاق 

مــی افتــد کــه هیئــت مذاکــره کننــدۀ دولــت جمهــوری 

بــا گــروه طالبــان در روی میــز  اســالمی افغانســتان 

مذاکــره در دوحــه قطــر، گفتگوهــای صلــح بیــن االفغانی 

ــرد. ــش می ب ــه پی ــتقیم ب ــورت مس ــه ص را ب

ــی  ــت انتقال ــای عدال ــل چالش ه ــم: تحلی ــار یک گفت

ــتان؛ ــدار در افغانس ــح پای ــه صل ــتیابی ب ــرای دس ب

ــر  ــتان بیش ت ــی در افغانس ــت انتقال ــوم عدال ــرح مفه ط

از یــک دهــه عمــر دارد و در ایــن مــدت برنامــه عدالــت 

ــوده  ــا برخــی از چالش هــای مهمــی مواجــه ب ــی ب انتقال

اســت کــه در ایــن نوشــتار بــه مهــم تریــن آن هــا اشــاره 

خواهــم منــود:

آســیب  انتقالــی؛  عدالــت  بــه  ســطحی نگری   .1

بــرای صلــح ســازی؛ پذیــری 

پیشــینه ای  افغانســتان  در  انتقالــی  عدالــت  مفهــوم 

ــر  ــاله اخی ــد س ــخ دو ص ــه در تاری ــت. اگرچ ــته اس نداش

درگیــری،  از  مملــو  کشــور  ایــن  تاریــخ  افغانســتان، 

بــوده  گســرده  و  سیســتامتیک  خشــونت  و  جنــگ 

اســت؛ امــا در گذشــته هرگــز فرصتــی بــرای اندیشــه در 

ــن  ــان ای ــوق قربانی ــاق حق ــت و احق ــرای عدال ــورد اج م

جنگ هــا و خشــونت های مســتمر، بــه وجــود نیامــده 

ــه بعــد از ســقوط  ــل، زمانــی ک ــن دلی اســت. بــه همی

ــری،  ــوق ب ــای حق ــر ارزش ه ــا دیگ ــراه ب ــان، هم طالب

و درک  فهــم  شــد،  مطــرح  انتقالــی  عدالــت  مفهــوم 

ــن  ــول ای ــت. در ط ــود نداش ــب از آن وج ــت و مناس درس

ــدی از  ــک بع ــه و ی ــاده انگاران ــص، س ــور ناق ــدت، تص م

ــه  ــک برنام ــت داشــته اســت. ی ــی حاکمی ــت انتقال عدال

ــده و  ــاد پیچی ــی از ابع ــت انتقال ــق عدال ــد و موف کار آم

ــتان،  ــفانه در افغانس ــا متأس ــت؛ ام ــوردار اس ــوع برخ متن

پیچیدگــی هــا و ابعــاد گوناگــون بــه صــورت اغــراق 

ــه طــوری کــه مــی  آمیــزی ســاده ســازی شــده اســت. ب

تــوان گفــت، هــم موافقــان و هــم مخالفــان، بســیاری از 

الیــه هــا و ابعــاد آن را مــورد غفلــت و بــی توجــه قــرار داده 

ــه هــا  ــارۀ ماهیــت، مؤلف ــه تنهــا عامــۀ مــردم در ب ــد. ن ان

ــد،  ــته ای ندارن ــم شایش ــی، فه ــت انتقال ــداف عدال و اه

بلکــه بســیاری از نخبــگان نیــز هنــوز در ایــن بــاره دوچــار 

ــانی  ــیاری از کس ــفانه بس ــتند. متأس ــت هس ــوء برداش س

کــه در حامیــت از عدالــت انتقالــی فعالیــت مــی کننــد و 

مطلــب مــی نویســند، برداشــت شــان از عدالــت انتقالــی 

چیــزی ماننــد خــون خواهــی و انتقــام از همــه کســانی 

اســت کــه بــه نحــوی بــه نقــض حقــوق بــر در گذشــته 

متهــم بــوده انــد.  افــرادی کــه بــا برنامــه عدالــت انتقالــی 

بــه مخالفــت برخاســتند و آن را نــاکام ســاختند، نیــز 

ــتند. ــی داش ــت انتقال ــور از عدال ــن تص ــاً چنی تقریب

تــا اکنــون نیــز کار جــدی بــرای تبییــن مؤلفه هــای 

ــی و گســرۀ مفهومــی آن انجــام نشــده و  ــت انتقال عدال

در آینــده نزدیــک نیــز چشــم انــداز روشــنی در ایــن بــاره 

ــدارد. وجــود ن

چشم انداز صلح پایدار با رویکرد عدالت انتقالی درافغانستان

حمایت از نیروهای امنیتی مکلفیت افغان هاست

نویسنده: مصطفی شفیق

نویسنده:سید لطیف سجادی
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 بازی با اعداد              3149
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3044    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3319
شاه سفید را در خانه  b5 حرکت دهید. 

3348
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ثور
احتماال در مالقات های کاری موفق شوید. روابط با خانواده و دوستان تان بسیار 
خــوب پیش می رود. امروز صبح آشــنای قدیمی را مالقات می کنید که مدت 
هاســت از او بی خبر بوده اید. ممکن است بعد از ظهر با مسائل خانگی مواجه 
شوید. سعی کنید به نیازهای اعضای جوان خانواده توجه بیشتری داشته باشید.

جوزا
ممکن اســت دچار یک ســوتفاهم جزئی با شریک عاطفی تان شوید. همه چیز 
روشــن خواهد شد اگر با مهربانی برخورد کنید. امشب، در حالیکه دوستان تان 
را مالقات می کنید، با شــریک عاطفی تان به هماهنگی و ســازش می رسید و 

حس و حال خوب تان باز خواهد گشت.  

سرطان
ممکن اســت به دلیل مشــکالتی که در زندگی عاطفــی دارید امروز کمی 
ســردرگم باشــید. ســعی نکنید که تمام مشــکالت را خودتان به تنهایی 
حــل کنید! احتماال بخواهید که حمایت های پیشــنهاد شــده از نزدیکان 

بپذیرید.  را 

اسد
امــروز اگر مطالعه می کنید و یا در مشــارکتی شــرکت مــی کنید و حتی در 
معامالت مالی موفق خواهید شد. همه این موارد برای شما سود مالی به ارمغان 
خواهند آورد. امروز بعد از ظهر اجبارا به ســفری خواهید رفت. احتماال حساس 

هستید زیرا حسود شده اید.

سنبله
عصبی بودن تان ممکن اســت شرایط ناخوشایندی را برای شما به وجود آورد. و 
بحث و مشاجره ای را با شریک عاطفی و اعضای سالمند خانواده به وجود می آورد. 
آرام باشید و بر روی موضوعات مهم تمرکز کنید! نیاز به استراحت بیشتری دارید.

حمل
امروز صبح به نظر می رسد که مصمم هستید تا کارهای تان را به اتمام برسانید. 
یکی از بســتگان سالمند در ارتباط با شــرایط مالی به شما کمک می کند، اما 
همچنان سعی دارد که دیدگاهش را به شما تحمیل کند. از بحث و دعوا اجتناب 

کنید زیرا بر روی روابط تان تاثیر خواهد گذاشت. 

میزان
به نظر می رسد که روز پر مشغله ای دارید – و تا ظهر در جای خود درجا 
می زنید. ممکن است مود خوبی نداشته باشید و سریع واکنش نشان دهید. 

و حتی خیلی سریع با شریک عاطفی تان بحث و دعوا کنید. 
ص 

عقرب
به نظر می رسد که امروز صبح سر شار از انرژی و اشتیاق هستید. با این حال، 
باید از بیش از حد واکنش نشــان دادن اجتناب کنید و با همکاران تان بحث 
نکنید. در طول بعد از ظهر ممکن است با مشکالت غیر منتظره ای در رابطه 

تان روبه رو شوید. 

قوس
احتماال فرصتی داشــته باشــید تا مزایای مالی اضافی کسب کنید، گرچه 
زیاد رضایت بخش نیســت، اما از خیالپردازی اجتنــاب کنید. امروز بعد از 
ظهر ممکن اســت وارد یک بحث و دعوایی با شریک عاطفی تان می شوید 

مخصوصا اگر قبول نکنید که بستگان را مالقات کنید. 

جدی
به نظر می رســد که زمان خوبی برای مواجه شدن با مشکالت مالی است. 
فرصتی دارید تا بودجه مالی تان را بهبود بخشید. اگر فرصتی داشته باشید 
که به یک کسب و کار جدیدی بپیوندید، باید بدون حساسیت این پیشنهاد 

را بپذیرید. . 

دلو
مردم احتماال از شــما انتظار دارند که با بسیاری از مسائل مقابله کنید، بنابراین 
ممکن است بخواهید که اولویت های خود را سامان دهی کنید. امروز صبح احتماال 
مجبور هستید با هزینه های غیر منتظره ای برخورد کنید. یکی از بستگان نیاز 

اورژانسی به شما دارد.

2797

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 

مادر ـ پدر ـ پند ـ پرده ـ 
مدارـ  دماـ  دهـ  هدرـ  دار 
ـ دانهـ  دهانـ  هندـ  درـ  
رد ـ پدرام ـ پرنده ـ ندا ـ 
رند ـ مرد ـ مراد ـ مهد ـ 
نهاد ـ دم ـ مرده ـ دره ـ 

نمدـ  درمانـ  دهر.
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کتـاببـاترجمـهمحمدطاهرقاجـاررااینجـامیآوریم:

»اولیـندوشـنبهازمـاهآوریلسـالهزاروشـشصدوبیستوشـشعیسـوی،

قصبـهمونـککـهمولـدمصنفافسـانهالروزاسـت،بـهقسـمیدرهیجانبود

کـهگویـادشـمنیبـرویتاختـه.جامعـتبسـیاریازاهـلبلـدچونزنـانرا

میدیدنـدکـهبـهطـولکوچههـامیگریزنـدواطفـالرامیشـنیدندکـهدر

آسـتانهمنـازلخـودایسـتادهوفریـادوزاریمیکننـد،شـتابمیکردنـددر

پوشـیدنزرهوجوشـن.وبهتعجیـلنیـزهوتفنـگبـهدسـتگرفتـهوروانـه

میشـدندبهطـرفمهامنخانـهموسـومبـهفرانـکمونـییـرکـهدرپیشـاپیش

ویجمعیتـیبسـیارگردآمـدهولحظهبهلحظـهزیادتـرمیشـدندازغوغائیـان

ومتجسسـان.

درآنزمـانفـزعبیجـاوخـوفبالسـببدرمیـانمـردمفـراوانبـود،هیـچ

روزیمنیگذشـتکـهدرشـهریوبلـدیدردفـروقایـعآنشـهرواقعـهای

ازایـنقبیـلثبـتنگـردد.واعیـانوامیـراندرمیانـهخـودهمـوارهجنـگ

داشـتند.کاردینـالبـاپادشـاهوامـرانزاعداشـت.اسـپانیولباهمـه،یعنیبا

امیـرانوکاردینـالوپادشـاهمجادلـهمیکـرد.باالخـرهبهعالوهایـنمنازعات

شـخصییـاعمومـیمخفـییـاآشـکار،دزدانوگدایـانومخالفیـنمذهبو

مالزمـانوچاکـرانبودنـدکـهبـامتـامدنیـاجـدالونـزاعداشـتند.اهـلبلد

دامئـاًمسـلحوآمـادهجنـگبودنـدبـادزدانوچاکـرانومالزمـان.امـاغالبـاً

طـرفنـزاع،امـراومخالفیـنمذهـبوگاهـینیـزپادشـاهبـود،لکـنابـداًدر

مقابـلکاردینـالواسـپانیولنزاعـینداشـتند.پـسچونحالتوعـادتبلد

بـهدسـتآمـدمیگوییم:

اولیـندوشـنبهازمـاهآوریـلسـالهزاروشـشصدوبیستوشـشمسـیحی،

اهـلبلـدچـونغوغایـیشـنیدندوبیـرقرسخوزرد)کـهعالمـتحرکـت

پادشـاهبـود(یـالبـاسمخصـوصمالزمـانریـشلیـوصدراعظـمراندیدنـد،

احسـاسرشیکـردهبهجانـبمهامنخانـهفرانـکمونـییـردویدنـد.وچـون

بـهآنجـامیرسـیدند،هرکسـیسـببآشـوبرامیفهمیـدوآنچنیـنبـود:

جوانـی...نـهالزماسـتکـهنخسـتبیـانصـورتوهیئـتاوکنیـموبعـدبـه

قصـهپردازیـم،حکایـتدونکیشـوتراالبتـههمهدیـدهومیداننـد،صورت

وهیئـتایـنجـوانراتصـوربفرماییـدبهصـورتدونکیشـوت،امـاهیجـده

سـاله،بـیزرهوجوشـن،نیمتنـهایپشـمیندربر،کهرنگنیلـیقدیمیوی

بهمـرورایـامرنـگشـیرورشابگرفتـه،صـورتدرازوگندمگـون،اسـتخوان

صـورتبیـرونآمـدهکـهدرعلـمقیافـهعالمـتمکـروحیلـهوقالشـیبـود.

عضـالتچانـهبسـیارمنبسطشـده،عالمتدیگریبـودکهاینجـوانازاهل

گاسـکوناسـت،اگرچـهکالهمخصـوصآنجـارادررسنداشـت.بهجـایآن

کالهـیمزیـنبـهپرهـایچنـد،چـونکالهپهلوانـانودالورانبـررسنهـاده

بـود،چشـمهایفـراخوباهـوش،بینـیکشـیدهوبرگشـتهبزرگتـرازبینـی

شـابمراهـقوکوچکتـرازبینـیجوانبالغورسـیده.شـخصمجربیچون

بـرویمینگریسـت،اوراپـردهقانـیتصـورمیکـرد،اگـرنـهآنبـودیکـه

شمشـیریبلنـددربنـدیازچـرمحامیـلکردهبود،کـهچونپیادهشـدیبه

مهمیـزمـوزهخـوردی،چـونسـواربودیبـررسینبارکشـشسـودی.«

از یکـی نهادهانـد، او بـر را پاریـس سـلطان لقـب کـه دومـا الکسـاندر

ازپیشـگامان او نویسـندگانفرانسـویاسـت. معروفتریـنومحبوبتریـن

مکتـبرمانتیسیسـمبـودوگاهـیدرنوشـتههایشآثـاریازمکتـبرئالیسـم

نیـزبـهچشـممیخـورد.دومـانویسـندهپـرکاریبـودهکـهبیـشازسـیصد

ازخـودبهجـاگذاشـتهاسـت. عنـوانکتـاب

بسـیاریازکتابهـایاوتقریبـاًبـهمتـامزبانهـایزنـدهدنیـاترجمهشـده

اسـتوبیشاز200عنوانفیلمبراسـاسنوشـتههایاوساختهشـدهاسـت.

الکسـاندردومـادر24جـوالی1802درویلـرکوتـره،روسـتاییدرنزدیکـی

پاریـسمتولـدشـد.درزندگینامـهاشآمـدهاسـتکـهپـدراوکـهازجرناالن

ارتـشناپلئـونبـود،مـوردغضبارتـشقرارگرفـتوهمینامراورابهسـمت

فقـرسـوقداد.زمانـیکـهالکسـاندرتنهـاچهـارسـالداشـتپـدرخـودرااز

رمـانتاریخـیروایـتتاریـخدرقالـبداسـتاناسـت؛پـردازشهرنمندانهو

ادبـیتاریـخ.درایـنشـامره»سـهتفنگـدار«یکـیازمهمتریـنرمانهـای

تاریخـیرامعرفـیمنـودهومـوردبررسـیقـرارمیدهیـم.

4- سه تفنگدار

»سـهتفنگـدارازشـاهکارهایادبیـاتجهـان،نوشـتهیالکسـاندردومـا،

رماننویـس،منایشـنامهنویسوخربنـگارفرانسـویاسـتکـهقهرمانیهـا

ودالوریهـایآتـوس،پورتـوسوآرامیـسسـهتـنازتفنگـدارانپادشـاه

وقـتفرانسـه،لویـیسـیزدهمراروایـتکـردهاسـت.درابتـدایداسـتان

دارتانیـان،جوانـیباهـوش،دلیـروماجراجـوبااینسـهنفردرگیرمیشـود

وقـرارنـربدمیگـذارد.امـاپیـشازرشوعنـربداتفاقاتـیمیافتـدکـهدر

نتیجـهایـنچهـارتـنبـاهمپیـامنبـرادریودوسـتیمیبندنـدودرمتام

اتفاقـاتمهلـکوسـختیـارودوسـتیکدیگـرباقـیمیماننـد.الکسـاندر

دومـادررمـانسـهتفنگـداربـااسـتفادهازمهـارتکمنظیرنویسـندگیاش

بخشـیازتاریـخفرانسـهرانیـزبـهتصویـرمیکشـد.

رمانباآرزویدارتانیانبرایپیوسـنبهگاردتفنگدارانسـلطنتیپادشـاه

فرانسـهآغـازمیشـود.دارتانیـان19سـالهاززادگاهخـود»گاسـکونی«از

پـدرخـودیـکشمشـیرخانوادگی،یکاسـبپیـروفرتوتزردرنـگ،مقدار

کمـیپـولگرفتهعـازمپاریسمیشـود.

اوتوصیهنامـهایخطـاببـهتـرهوی،رئیـسگاردسـلطنتیلوییسـیزدهم،

بـههمـراهدارد.دارتانیـاندربیـنراهباکنتدوروشـفورتبرخـوردمیکند

وبـهدلیـلتوهینـیکـهبـهاسـبششـدهبـااودرگیـرمیشـود.کنـتدو

روشـفورتازنیروهـایکاردینـالریشـیلیوصدراعظـمفرانسـهاسـتوبـه

دارتانیـانرضبـهسـختیواردمیکنـد.هنگامیکـهدارتانیـانبـهپاریـس

میرسـدبنـابـهتوصیـهپـدربـهنـزدتـرهویمـیرود.تـرهویبـهاوقـول

میدهـددرصـورتاثبـاتشـجاعت،لیاقـتوتوانایـیجنگـیاشبـهزودی

بـهیـکتفنگـداربـدلشـود.درهـامنروزاوبـهسـهنفـرازتفنگـداران

سـلطنتیبـهنامهـایآتـوس،پورتـوسوآرامیـسبرخـوردمیکنـدوموجب

خشـمآنهـامیشـود.

دارتانیـانجـوانوخونگـرمبـاهـرسـهآنهـادرفواصـلزمانـیکـمقـرار

دوئـلمیگـذارد.سـهتفنگـدارباهـمرسقـراربـرایدوئـلحارضمیشـوند

امـاپیـشازرشوعمبـارزهچنـدتـنازرسبـازانگاردکاردینالریشـیلیورس

میرسـندوبـرایآنچهـارتـنبـهبهانـهغیرقانونـیبـودندوئـلمزاحمـت

ایجـادمیمناینـد.دارتانیـانبـههمـراهآتـوس،پورتـوسوآرامیـسعلیـه

رسبـازانگاردیـاهـامندشـمنمشـرکمیجنگنـدودارتانیـانبـاازپـا

درآوردنچنـدتـنازرسبـازانگاردشـجاعتوجنـگاوریخـودرانشـان

میدهـد.ایـنماجـراآغـازیمیشـودبـرایصمیمیـتودوسـتیجدایـی

بـاشـعار آرامیـس.چهـاردوسـت و پورتـوس آتـوس، بـا ناپذیـردارتانیـان

»یکـیبـرایهمـهوهمـهبـراییکـی«بـهجنـگمشـکالتودشمنانشـان

میرونـد.دارتانیـانبـهمـرورمتوجـهمیشـودکـهشـوالیهاربلهنـامحقیقی

آرامیـساسـتواودرآرزویهمیشـگیبـرایکشـیششـدنوپیوسـنبـه

کلیسـابـهرسمیبـردوبیـنماجرایـیعشـقیوپوشـیدنلبـاسکشیشـی

گیرکـردهاسـت.کنـتدوالفـریـاآتـوسیـکارشافزادهاسـتکـهپـساز

خیانـتهمـرجوانـش»مـایلیدی«بـرایفـرارازهمهچیزبـهجنگروی

آوردهوپورتـوسکـهنـامحقیقـیاشدووالـوناسـتنیـزیـکاصیـلزادهی

خوشقلـب،مهربـان،غولپیکـروخودمنااسـتکـهآرزویازدواجبابیوهای

ثرومتنـدرادارد.ایـنچهـاریـاردراینکتـاببارهابامرگوخطـراتروبرو

میشـوندوماجراجوییهـایبسـیاریدارنـد.

رمـانسـهتفنگـداردرسـال1844بهصورتداسـتاندنبالـهداردریکیاز

مجـالتفرانسـویمنترششـد.نخسـتینبارایـنکتابتوسـطمحمدطاهر

قاجـاردرزمـانسـلطنتنارصالدینشـاهبـهفارسـیترجمهشـد.بخشـیاز

تـاهزینـهتحصیـلفرزندانـشرا اوبهسـختیتـالشمیکـرد دسـتدادومـادر

تأمیـنکنـد.همـراهبـارشـداومـادرشدروصفشـجاعتهاورشـادتهایپدرش

درزمـانجنـگداسـتانهاییتعریـفمیکـردوبـهاودیـدروشـنوواضحـیاز

ماجراجویـیوقهرمانپـروریمیبخشـید.هرچنـدسـایهفقـرفقـطبـرخانـداناو

سـنگینیمیکـردامـاهنـوزهـمشـهرتپـدروارتباطاتـیکـهبـاارشافیـانداشـت

بـرایخانـوادهاوباقیمانـدهبـود.همینعواملباعثشـدکهپسازاسـتقراررژیم

سـلطنتیالکسـاندردومـایبیستسـالهبـهپاریـسبـرودوبـهکمـکاقـوامپـدری

منشـیمخصـوصدوکدواورلئـانشـود.همزمـانبـاکاردرپاریـساوبـهنوشـن

مقالـهبـرایمجـالتومنایشـنامهبـرایتئاتـرنیـزمیپرداخـت.در27سـالگیاو

بـودکـهمنایشنامـههـرنیسـومودربـارشبـااسـتقبالخوبـیمواجهشـد.سـال

بعـدازآنبـرایاوسـالبهـریبـودزیـرامنایشنامـهکریسـتینبـرایاوشـهرتو

موفقیـتمالـیبیشـریبـهارمغـانآوردواوراقـادرسـاختتامتاموقتخـودرابه

نویسـندگیاختصـاصدهـد.پسازنوشـنچندمنایشـنامهموفقدیگـر،اورشوع

بـهنوشـنرمانهـایدنبالـهدارکـرد.

اودرسـال1838بـابازنویسـییکـیازاولیـنمنایشـنامههایش،داسـتانرسیالی

بـانـامکاپیتـانپـاولرامنترشکـردواینرشوعیبودبراینوشـنصدهاداسـتان

وشـخصیتجذابداستانی.

دربیـنسـالهای1839تـا1841الکسـاندردومـابـههمـراهچنددوسـتشرمان

هشـتقسـمتیتحـتعنـوانجنایـاتمجلـلرامینویسـندکـهبـهرشحجنایـات

مشـهوراروپااختصـاصدارد.

دومـادرسـال1851بـرایفرارازدسـتطلبکارانشبهروسـیهگریختودوسـال

اززندگـیخـودرادرآنجـاسـپریکـرد.پـسازآنباتأسـیسروزنامـهایندیپندنت،

بـهجریانـاتسیاسـیایتالیـاواردشـدورسانجـامدرسـال1864بـهفرانسـهو

بازگشـت. پاریس

اودرسـال1870درسـن68سـالگیدرگذشـت.هـماکنـونکاخمونتکریسـتو

کـهمحـلزندگـیاوبـودودرحومـهیشـهرپاریـسقـرارداردهرسـالهپذیـرای

عالقهمنـداناواسـت.همچنیـندرسـال1970نـامیکـیازایسـتگاههایمروی

پاریـسبـرایبزرگداشـتاوالکسـاندردومـاگذاشـتهشـد.درسـال2002دولـت

فرانسـهبـهمناسـبدوصدمیـنسـالگردتولـداوبقایـایجسـدشرادرپانتئـون

پاریـس،محـلدفـنمفاخـرملـیفرانسـهجـایداد.

وزارت مخالفتهـای خـالف بـر پـارک سـینام مـا: افغانسـتان

از زیـاد شـامری و فلـم افغـان ریاسـت فرهنـگ، و اطالعـات

شـد. تخریـب )دوشـنبه( گذشـته شـب شـهروندان، و هرنمنـدان

میدهـد نشـان مجـازی فضـای در شـده منتـرش تصاویـر

اسـت. شـده خـراب کامـل سـینام ایـن سـاختامن کـه

در فلـم افغـان رئیـس کریمـی صحـرا دوشـنبه، روز هنـگام شـب

بـه امنیتـی نیروهـای کـه میگفـت میکـرد، گریـه کـه حالـی

کننـد. تخریـب را سـینام تـا کـرده بیـرون سـاختامن از را او زور

اول معـاون صالـح امراللـه تصمیـم اعـالم بـا کریمـی خانـم

اعتصـاب سـاختامن در کـه بـود گفتـه جمهـوری، ریاسـت

شـوم. پـارک سـینام سـاختامن تخریـب مانـع تـا میکنـم غذایـی

پیـشازایـننیـزریاسـتافغـانفلـم،دریـکخربنامـهگفتـهبـودکـه

ویـرانکـردنیکمـکانتاریخیوفرهنگـیادامهویرانـیفرهنگیک

جامعـهاسـتوبـهشـدتبـاتخریـبایـنمـکانمخالفـتکـردهبـود.

مـکان ایـن تخریـب بـه نیـز فرهنـگ اطالعـات وزارت

بـه سـینام ایـن کـه بـود گفتـه و داده نشـان واکنـش

میشـود. محسـوب باسـتانی آثـار جـز آن، قدمـت دلیـل

در فرهنـگ و اطالعـات وزارت رسپرسـت زهیـر طاهـر محمـد

هیـچ اینکـه فـرض بـر پـارک، سـینام  کـه بـود نوشـته فیسـبوکش

قابـل فرهنگـی مهـم میراثهـای از یکـی باشـد- نداشـته کاربـردی

اسـت. کشـور هرنمنـدان هـرنی خاطرههـای از جزیـی و حفـظ

افغـان رئیـس و فرهنـگ و اطالعـات وزارت رسپرسـت بـر عـالوه

فلـم؛فرهـاددریـاهرنمنـد،احمـدنـارصرسمسـترئیـسانسـتیتوت

و فرهنگیـان از تـن دههـا و شـاعر کاظمـی کاظـم موسـیقی،

بودنـد. داده نشـان واکنـش موضـوع ایـن بـه کشـور هرنمنـدان

جمهـوری ریاسـت اول معاونـت و کابـل شـهرداری امـا

گذشـته شـب خواسـتهها ایـن بـه توجـه بـدون

کردنـد. تخریـب کامـل طـور بـه را سـاختامن )دوشـنبه(

سینما پارک بر خالف مخالفت های مهم ترین و محبوب ترین رمان های تاریخی
زیاد، تخریب شد

ریک رومن وو فلم 
Night Has Fallen را کارگردانی می کند

حوت
روز خوبی برای اجرای برنامه های کاری تان می باشد. در امور مالی پیشرفت های 
خوبی خواهید داشت. روابط با دوستان و همکاران تان بسیار خوب پیش می رود. 
با این حال، تمایل دارید که عمیقا با خانواده بحث کنید. باید بیشتر درک کنید و 

سعی کنید که به آرامی ارتباط برقرار کنید.
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اکشـن فیلمهـای مجموعـه از قسـمت چهارمیـن بـرای باتلـر جـرارد اسـت قـرار

سـکان گـردد. بـاز اسـت( کـرده سـقوط )املپیـوس Olympus Has Fallen

هدایـتایـنفیلـمدردسـتانریـکرومـنوو،کارگـردانفیلـمSnitch)خربچیـن(

قـرارداردکـهبـانـامNightHasFallen)تاریکـیسـقوطکـردهاسـت(شـناخته

American رویـداد مجـازی بـازار در را آن مدیـا« »ملنیـوم رشکـت و میشـود

موفقیتآمیـز اکـران از پـس میکنـد. عرضـه فـروش بـرای  Film  Market

فیلـم اکـران شـاهد سـال۲۰۱۳ در اکشـن مجموعـهی ایـن قسـمت نخسـتین

فیلـم و ۲۰۱۶ سـال در اسـت( کـرده سـقوط ))لنـدن London Has Fallen

بودیـم. ۲۰۱۹ سـال در اسـت( کـرده سـقوط )انجـل Angel Has Fallen

مجموعـه قسـمت آخریـن تولیـد عوامـل از بسـیاری Night Has Fallen فیلـم

مـارک رابـرت بـه میتـوان آنهـا میـان از کـه میکنـد جمـع هـم دور دوبـاره را

کامـنوریـکرومـنوواشـارهکـرد.الـنسـیگلوجـراردباتلـرازرشکـت»جـی-

بیـس«،هایـدیجـومـارکلولـسویلـدونازرشکـت»الکریـکپیکچـر«وجفـری

بهعنـوان مدیـا« »ملنیـوم رشکـت از لرنـر یاریـو و یانگـر جاناتـان گرینسـتاین،

ماجراهـای بـه مجموعـه ایـن فیلمهـای میکننـد. فعالیـت پـروژه تهیهکننـدگان

یـکمأمـوررسویـسمخفـیبـانـاممایـکبانینـگمیپـردازدکـهدرزمـانمواجهـه

بـاخیانـت،بـدونسـالحوبـدوننفـراتکافـیشـجاعانهبرمشـکالتفائـقمیآید.

آثـاراکشـنرشکـت»ملنیـوممدیـا« ازبزرگتریـن ایـنمجموعـهیکـی فیلمهـای

)بیمرصفهـا(  The Expendable فیلمهـای تولیـد کـه میآیـد بهحسـاب

Night Has Fallen فیلـم دارد. کارنامـه در را )مکانیـک(  The Mechanic و

رسارس و بلغارسـتان در مدیـا« »ملنیـوم رشکـت بویانـا« »نیـو اسـتودیوی در

از دیویدسـون بـواز و شـورت تـرور لرنـر، آوی میشـود. فلمبـرداری اروپـا

ازرشکـت»کمبـلگرومبـن رشکـت»ملنیـوم«وکریسـتاکمبـلوالتـیگرومبـن

دارنـد. برعهـده را اکشـن فیلـم ایـن اجرایـی تهیهکنندگـی وظیفـهی فیلمـز«

آالیش ـ ادامه ـ بددماغ ـ پالیــدن ـ ترجمه ـ ثبات ـ جداگانه ـ چنگلوک ـ 
حکایتـ  خفتهـ  درخشــندهـ  ذخیرهـ  رضوانـ  زردالوـ  ژندهـ  ساده لوحـ  
شدیدـ  صنعتـ  ضامنـ  طامعـ  ظریفـ  عفتـ  غنومندـ  فرضـ  قطرهـ  کلیه 

ـ گلوکزـ  لجاجتـ  منحرفـ  نکتهـ  ویرگولـ  هیکلـ  یگرنگی.
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برنده جایزه  تنها  معرفی 
از جشــنواره توکیو؛ مخاطبان کمدی
 hold me back را انتخاب کردند

فلـم»جلـومرابگیـر«موفـقبهکسـبجایـزهبهرینفلمازنـگاهمخاطبانجشـنواره

اسـت. سـینامیی رویـداد ایـن از دوره ایـن جایـزه تنهـا کـه شـد ۲۰۲۰ توکیـو

ویـژه رشایـط بـا امسـال توکیـو فلـم بیناملللـی جشـنواره سـومین و سـی

جاپانـی کمـدی نهایـت در و شـد برگـزار کرونـا ویـروس شـیوع تاثیـر تحـت

عنـوان بـه اوکـو« »آکیکـو کارگردانـی و نویسـندگی بـه بگیـر« را »جلـوم

شـد. انتخـاب سـینامیی رویـداد ایـن مخاطبـان نـگاه از فلـم بهریـن

امسـالبـاتوجـهبـهچالـشهـایایجـادشـدهدرپروازهـایبیـناملللیهمزمـانبا

بحـرانجهانـیکرونا،جشـنوارهفلـمتوکیومتامیبخـشهایرقابتیخـودراحذف

کـردهوبخـشجدیـدیبـهنـام»۲۰۲۰TokyoPremiere«ایجـادکـردهکهترکیبی

ازبخـشهـایرقابتـیبیناملللی،آیندهآسـیاوسـینامیژاپنخواهدبودوشـامل

منایـش۳۰فلـمبیـناملللـیازکارگـردانکهنهکارونوظهورسـینامیجهـانبود.

یـک تنهـا امسـال توکیـو فلـم جشـنواره داوران، هیـات جـای بـه همچنیـن

فلـمهـایحـارضدرجشـنوارهاختصـاصداد. بـه انتخـابمخاطبـان بـه جایـزه



سـتاره سـابق بارسـا ایـن روزهـا در اتلتیکـو نیـز 

رشایـط خوبـی دارد و روی دور گلزنـی به رس می 

برد.

بـه نقـل از موندودپورتیـوو، تابسـتان امسـال بود 

کـه لوئیـس سـوارز پـس از حـرف و حدیـث های 

بسـیار رسانجـام از بارسـا جـدا شـد و بـه اتلتیکـو 

پیوسـت. جدایی سـوارز شـکل خوبی نداشـت و 

او با دسـتور باشـگاه و در حالی که رونالد کومان 

بـا جدایـی او موافق نبـود، در نهایت چاره ای جز 

قطـع همـکاری بـا آبـی انـاری هـا پـس از شـش 

بارسـا جـدا  از  گریـه  بـا  نداشـت. سـوارز  سـال 

شـد ولـی خیلـی زود در تیـم جدیـدش توانسـت 

مسـتقر شـده و در هـان بـازی اول برابـر گرانادا 

دو گل بـه مثـر رسـاند.

تـا بـه اینجـا توانسـته 5 گل در اللیـگا بـه مثـر 

برسـاند و طبـق آمـار، موثرتریـن گلـزن رقابـت ها 

بـوده اسـت. سـوارز ایـن 5 گل را در 374 دقیقه 

بـه مثـر رسـانده یعنی متوسـط هـر 74.8 دقیقه 

یـک گل.

اویارسـابال سـتاره سوسـیداد هم توانسـته شش 

هـر  متوسـط  یعنـی  بزنـد  دقیقـه   549 در  گل 

91.5 دقیقـه یـک گل. 4 گل او از روی نقطـه 

پنالتـی بـوده اسـت.

تیـم ملـی فرانسـه مـی  دیدیـه دشـان رسمربـی 

گویـد کـه نسـبت بـه آنتـوان گریزمـان اطمینـان 

در  خوبـی  رشوع  گریزمـان  آنتـوان  دارد.  کامـل 

فصـل جـاری نداشـته و پـس از انجـام 10 بـازی 

تنهـا موفق به زدن یک گل شـده امـا رشایط برای 

او در تیـم ملـی فرانسـه متفـاوت اسـت. گریزمـان 

زیـر نظـر رونالـد کومـان رسمربی بارسـا در پسـت 

مسـاله  همیـن  و  کنـد  منـی  بـازی  آلـش  ایـده 

نزدیـک بـود تنـش بیـن ایـن دو را بـاال بـرد اما به 

نظـر در چنـد بـازی اخیر، گریزمـان رشایط راحت 

تـری در میـدان پیـدا کـرده اسـت.

و  توانسـت گلزنـی کنـد  باالخـره  او شـنبه شـب 

دروازه بتیـس را بـاز کـرد امـا شـانس هـای گلزنی 

زیـادی را هم از دسـت داد تـا وضعیتش همچنان 

ایـده آل نباشـد. گریزمـان کـه یـک بـار دیگـر بـه 

تیـم ملـی فرانسـه دعـوت شـده، خوشـبین اسـت 

کـه بـار دیگـر جـاده گلزنی برگـردد.

دیدیـه دشـان رسمربی فرانسـه در مـورد گریزمان 

پـس از ایـن دو، کارلـوس سـولر سـتاره والنسـیا 

توانسـته 4 گل  دقیقـه  در 370  کـه  دارد  قـرار 

بزنـد یعنـی متوسـط هـر 92.5 دقیقـه یـک گل. 

او یکشـنبه شـب برابـر رئـال موفق بـه هت تریک 

شـد. سـه گل او از روی نقطه پنالتی بوده اسـت.

ژوائـو فلیکس سـتاره پرتغالی اتلتیکو هـم در رده 

چهـارم قـرار دارد. او توانسـته در 487 دقیقـه 5 

گل بزنـد یعنـی متوسـط یـک گل در هـر 96.5 

دقیقـه. متـام گل هـای او در جریـان بـازی بـوده 

از  اوساسـونا  برابـر  را هـم  پنالتـی  یـک  او  انـد. 

دسـت داد.

خـوب  هنـوز  بارسـا  در  گریزمـان  رشایـط  گفـت:» 

نیسـت و او کمـی تحت تاثیر این وضعیـت قرار دارد 

امـا ایـن هـم باعـث منـی شـود تـا توانایـی هـای او 

را زیـر سـوال بـرم. گریزمـان بـرای من یـک بازیکن 

ثابـت شـده اسـت. وقتـی در باشـگاه تـان در امـر 

گلزنـی بـه مشـکل مـی خوریـد، طبیعـی اسـت کـه 

اوضـاع کمـی دشـوار شـود و ایـن اتفاقـی اسـت که 

االن بـرای گریزمـان رخ داده اسـت.

البتـه او مقابل دروازه بدشـانس هم بـوده و امیدوارم 

بتواند از این فشـار خارج شـود.«

ستاره مغضوب بارسا در صدر موثرترین مهاجمان اللیگا

دشان: شرایط گریزمان در بارسا هنوز خوب نیست
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خـری "سـی ان ان" ادعـای سیاسـی بـودن زمـان انتشـار 

اعـام کـرده  فایـزر  را رد کـرده اسـت. رشکـت  ایـن خـر 

اسـت کـه نتایـج تحقیقـات صورت گرفتـه بـر روی تاثیـرات 

ایـن واکسـن روز یکشـنبه کسـب شـده اسـت.

برپایـی  هـدف  بـا  کـه  می کنـد  اسـتفاده  جنگـی  در  آنهـا 

کرده انـد. آغـاز  اسـامی  دولـت 

صنایـع  از  کـه  دارنـد  شـکایت  محلـی  افـراد  از  بسـیاری 

می برنـد. اندکـی  بهـره  اسـتان  گاز  و  یاقـوت 

پایتخـت  ماپوتـو  در  سـی  بـی  بـی  خرنـگار  متبـه  خـوزه 

گـزارش داد کـه حملـه اخیر، بدتریـن حمله شـبه نظامیان 

اسـت. بوده 

حـل  خواهـان  و  انـد  شـده  شـوکه  مـردم  از  بسـیاری  او 

هسـتند. درگیری هـا  مسـاملت آمیز 

بـه  شـب  جمعـه  وقتـی  مسـلح  افـراد  گزارش هـا  بنابـر 

اکـر"  "اللـه  شـعارهای  بردنـد  هجـوم  نانجابـا  روسـتای 

می کردنـد. شـلیک  هوایـی  تیـر  و  می دانـد 

گفتـه می شـود شـاری از زنـان روسـتا نیز ربوده شـده اند 

و روسـتاییانی کـه قصـد فـرار داشـتند بـه زمیـن فوتبال که 

محـل اعدام بـوده منتقل شـده اند.

بنابـر گزارش هـا اعدام هـا و رسبریـدن از روز شـنبه تـا روز 

یکشـنبه ادامه داشـته اسـت.

كمـك  خواسـتار  شـورش  مهـار  بـرای  موزامبیـک  دولـت 

بین املللـی شـد و گفـت كـه نیروهـای ایـن كشـور نیـاز بـه 

دارنـد. تخصصـی  آموزش هـای 

گروه هـای مدافـع حقوق بـر می گوینـد نیروهـای امنیتی 

موزامبیـك نیـز در جریـان عملیـات ضـد شـورش، مرتکـب 

نقـض حقـوق بر شـدند. ایـن نهادهـا در گـزارش خود به 

و  از جملـه دسـتگیری های خودرسانـه، شـكنجه  مـواردی 

كشـتار اشـاره کرده انـد.

شـدت تاختـه اسـت. ترامـپ گفتـه اسـت کـه رشکـت 

فایـزر شـجاعت آن را نداشـته کـه ایـن خـر را پیـش از 

برگـزاری انتخابـات اعـام کنـد. ایـن در حالـی اسـت 

شـبکه  بـا  مصاحبـه  در  شـده  یـاد  رشکـت  رئیـس  کـه 

داده انـد. انجـام  موزامبیـک 

مسـلان  عمدتـا  کـه  اسـتان  ایـن  درگیری هـای  در 

اسـت، بیـش از ۲۰۰۰ نفـر کشـته و حـدود ۴۳۰ هزار 

آواره شـده اند. نیـز  نفـر 

و  میلیـون  دو  مجموعـا   ۲۰۱۷ سـال  در  اسـتان  ایـن 

داشـت. جمعیـت  نفـر  هـزار   ۳۰۰

ایـن شـبه نظامیـان بـا گـروه دولـت اسـامی )داعش( 

در ارتبـاط هسـتند و بـه دنبـال جـای پایـی در جنـوب 

می گردنـد. آفریقـا 

ایـن گـروه از فقـر و بیـکاری جوانـان بـرای اسـتخدام 

شـاری از رشکت های دواسـازی خـر از موفقیت چشـمگیر خود 

داده انـد.  کوویـد-۱۹  بیـاری  از  پیشـگیری  واکسـن  تولیـد  در 

دونالـد ترامـپ انگیـزه انتشـار ایـن اخبـار خـوب در ایـن زمـان را 

سیاسـی می دانـد و بـه رشکت های دوا سـازی حمله کرده اسـت.  

روز دوشـنبه نهـم نوامـر ، کمـر از یـک هفتـه پـس از برگـزاری 

رشکت هـای  از  شـاری  آمریـکا،  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

داروسـازی خـر از موفقیت هـای خـود در زمینـه تولیـد واکسـن 

پیشـگیری از ابتـا بـه بیـاری کوویـد ـ ۱۹ داده انـد. 

رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  ناخشـنودی  و  خشـم  موضـوع  همیـن 

جمهـوری آمریـکا را برانگیختـه اسـت. او بـا انتشـار چنـد پسـت 

اخبـار  ایـن  انتشـار  زمـان  کـه  اسـت  شـده  مدعـی  توییـری 

حکایـت از یـک تصمیـم سیاسـی دارد. دونالـد ترامـپ بـا انتشـار 

یـک پسـت توییـری اعـام کـرده اسـت که سـازمان غـذا و دوای 

از مزایـای  او  بـر آن بوده انـد کـه  آمریـکا )FDA( و دموکرات هـا 

تولیـد واکسـن کرونـا پیـش از انتخابـات بهـره نـرد و از ایـن رو، 

خـر واکسـن کرونـا را پنـج روز پـس از انتخابـات اعـام کرده اند. 

کـه  اسـت  شـده  مدعـی  دیگـر  توییـری  پسـت  یـک  در  ترامـپ 

اگـر جـو بایـدن بـر رس کار می بـود، تـا چهـار سـال دیگـر نیـز از 

واکسـن کرونـا خـری نبـود.

دونالـد ترامـپ از زمان انتشـار خـر موفقیت دو رشکـت بایون تک 

و فایـزر در تولیـد واکسـن کرونـا انتقـاد کـرده و بـه سـازمان غـذا 

و دوای دولـت خـود )مسـئول صـدور مجـوز دارو در آمریـکا( بـه 

اسـامی  شـبه نظامی  گروه هـای  دولتـی  رسـانه های  گـزارش  بـه 

نفـر را در شـال موزامبیـک بریده انـد. رس ۵۰ 

از آن اسـت کـه سـتیزه جویان یـک  گـزارش هـای دیگـر حاکـی 

زمیـن فوتبـال را در روسـتایی بـه "زمیـن اعـدام" تبدیـل کرده اند 

قطعـه  قطعـه  قربانیـان  بدن هـای  و  می برنـد  رس  آنجـا  در  و 

. می کننـد

یـک  در  نیـز  نفـر  چنـد  کـه  دادنـد  گـزارش  دولتـی  رسـانه های 

شـدند. بریـده  رس  دیگـر  روسـتای 

کـه  اسـت  وحشـتناکی  حمـات  از  مـورد  آخریـن  رسهـا  قطـع 

دلـگادو  کابـو  اسـتان  اسـتان  در   ۲۰۱۷ سـال  از  شـبه نظامیان 

خشم ترامپ از زمان انتشار 
اخبار خوب مربوط به واکسن کرونا 

شبه نظامیان اسالمگرا ۵۰ نفر را در موزامبیک 'سر بریدند' 

الیـاس، مشـت زن دیگـر نیـز مـی گویـد: "مـن می توانـم 

وطنـم  بـه  را  افتخـارات  و  باشـم  قـوی  زن  مشـت  یـک 

بیـاورم". به دسـت 

تیـم  سـتاره های  از  یکـی  می توانسـت  پیانیـچ 
ملـی فرانسـه باشـد ولـی او نتوانسـته تصمیـم بـه 
جدایـی از کشـورش بگیـرد. میـرامل پیانیـچ یکـی 
از اسـطوره های فوتبـال بوسـنی به شـار می رود؛ 
هافبکـی کـه با 95 بـازی دومین بازیکن با سـابقه 
از ایـن حیـث در تیـم ملی کشـورش به شـار می 
رود و بـا 15 بـار گلزنـی، ششـمین گلـزن تاریـخ 
هـای  سـال  در  پیانیـچ  اسـت.  بوسـنی  فوتبـال 
جنـگ همراه خانـواده اش مجبور به مهاجرت شـد 
و حتـی در تیـم جوانان لوکزامبـورک هم بازی کرد 
ولـی رسانجـام تصمیـم گرفت بـرای بوسـنی بازی 

کنـد؛ جایـی کـه در آنجـا بـه دنیـا آمده اسـت.
در سـال 2007 بـود کـه پیانیچ از میان دو کشـور 
لوکزامبـورگ و بوسـنی، دومی را انتخـاب کرد. اما 
مشـکل از همینجـا آغـاز شـد؛ او پاسـپورت کشـور 
بوسـنی را نداشـت و بـرای بـازی و تغییـر ملیت به 
مجوز نیاز داشـت. درنهایت اما پس از هشـت ماه 
او توانسـت مجوز بگیرد و برای تیم ملی بوسـنی و 

هرزگویـن نامش رد شـد.
حـاال هافبـک تیـم فوتبـال بارسـلونا در گفتگـو بـا 
یـک شـبکه فرانسـوی فاش سـاخته که مسـئوالن 
ماننـد  نیـز  کشـور  ایـن  فوتبـال  فدراسـیون 
لوکزامبورگ به دنبال گرفنت پارسـپورت فرانسـوی 
بـرای او بوده انـد تـا بـه واسـطه هفت سـال حضور 
در لوشـامپیونه طی سـال های 2004 تا 2011، 

بـرای تیـم ملـی فرانسـه بـازی کند.
پیانیـچ در مـورد دعـوت مربـی تیـم ملـی فرانسـه 

گـری نویـل اسـطوره منچسـریونایتد می گویـد قهرمانـی ژوزه مورینیـو در لیگ 

برتـر بـا تاتنهـام، بـرای هـواداران یونایتـد غیرمنتظـره بـوده و آنهـا را شـگفت زده 

بـا پیـروزی مقابـل وسـت برامویـچ مدتـی  ایـن هفتـه  تاتنهـام  خواهـد کـرد. 

صدرنشـین جـدول لیـگ برتر شـد هر چنـد بعد از چند سـاعت جای خـود را به 

لسـر داد. رشایـط خـوب تاتنهـام در فصل جاری باعث شـده این تیم با هدایت 

رسمربی اش مورینیو به عنوان شـانس قهرمانی قلمداد شـود. مورینیو تا کنون 

سـه بار فاتح لیگ برتر انگلیس شـده اسـت.گری نویل اسـطوره منچسریونایتد 

می گویـد در صورتیکـه مورینیـو بتواند با تاتنهام امسـال قهرمان لیگ برتر شـود 

ایـن بـرای هـواداران یونایتـد اتفاقـی شـگفت انگیز و غیرمنتظـره خواهـد بـود. 

مورینیـو پیـش از روی کار آمـدن اولـه گنار سولسـر هدایت یونایتـد را بر عهده 

داشـت ولـی از ایـن باشـگاه اخراج شـد تـا جایش را به سولسـر بدهد. کسـی 

کـه ایـن روزهـا بـا موجـی از انتقادها مواجه اسـت و در معـرض اخراج قـرار دارد.

گـری نویـل در ایـن بـاره گفـت: " مـن چنـد هفتـه پیش گفتـم که تاتنهـام منی 

توانـد قهرمـان لیـگ شـود و هنوز هم نظـرم هان اسـت. ولی با جیمـی کاراگر 

موافقـم کـه اگـر مورینیو بتواند با تاتنهام قهرمان لیگ شـود این بـرای هواداران 

یونایتـد خیلـی غیرمنتظـره و شـگفت انگیـز خواهـد بـود". اسـطوره یونایتـد در 

ادامـه گفـت: " چنیـن اتفاقـی بـرای هـواداران چلسـی، یونایتـد و آرسـنال واقعاً 

شـگفت انگیـز خواهد بـود. چرا که تاتنهام تیمی نیسـت که قهرمان لیگ شـود 

و قهرمانـی اش بـا مورینیو واقعاً عجیب خواهد بود. مورینیو مهاجمینی دارد که 

می تواننـد چنیـن کاری بکننـد. نگاهـی به خط حمله شـگفت انگیـز او بکنید. 

تنهـا چیـزی کـه باعث می شـود هـری کین نتوانـد در هر بـازی هـر کاری دلش 

می خواهـد بکنـد و هـر رکوردی را بشـکند مصدومیت اسـت".

رقابت  هـای مشـت زنی نونهـاالن و نوجوانان روز دوشـنبه )۱۹ عقرب( 

بـا حضـور ۳۱۷ ورزشـکار از متامی باشـگاه  های شـهر کابـل به هدف 

کسـب مقـام قهرمانـی تیم منتخـب کابل، راه اندازی شـد.

تیـم  بـه  ورزشـکار   ۵۲ و  دارنـد  ادامـه  روز  ده  بـرای  رقابت  هـا  ایـن 

یافـت. خواهنـد  راه  کابـل،  منتخـب 

ویسـودین غوثـی، مسـؤول نـرات فدراسـیون مشـت زنی دربـارۀ این 

رقابـت هـا مـی گویـد: "مـا توانسـتیم رقابت هـای منتخـب نونهاالن و 

نوجوانـان را بـا حضـور ۳۱۷ ورزشـکار، برگـزار کنیـم و جـای خوشـی 

اسـت کـه مـا از میـان نوجوانـان و نونهـاالن بتوانیـم چهره هـای برتـر 

را گزینـش کنیـم و راهـی رقابت هـای ملـی و بیـن املللـی بسـازیم."

انـدازی  راه  کرده انـد،  رشکـت  رقابت هـا  ایـن  در  کـه  زنـان  مشـت 

ایـن رقابت هـا را از رهگـذر آماده گی هـا و کسـب تجربـه بـه هـدف 

درخشـیدن در رقابت هـای ملـی و بیـن املللـی بـرای شـان، قناعـت 

می داننـد. بخـش 

بیـرون  رقابت هـای  در  "می خواهیـم  می گویـد:  زن  مشـت  شـبیر، 

مـرزی اشـراک کنیـم و مـن می خواهـم ورزش کنـم تـا هـم رده هایم 

ببینـد تـا تشـویق شـوند."

قـرار اسـت مشـت زنـان برتـر ایـن رقابت هـا بـه تیم هـای 

ملـی نونهـاالن و نوجوانـان بـه پشـتیبانی از تیم هـای ملی 

جوانـان و بـزرگ سـاالن، گزینـش شـوند.

دومنـک  دیمونـد  اسـت:»  داده  توضیـح  اینطـور 
آیـا  کـه  پرسـید  مـن  از  و  گرفـت  مـن متـاس  بـا 
می خواهـم بـرای تیـم ملـی فرانسـه بـازی کنـم یا 
خیـر؟ امـا من چنـد روز زودتـر به خودم قـول داده 

بـودم کـه بـرای تیـم ملـی بوسـنی بـازی کنـم.«
پیانیـچ ادامـه می دهـد:» مـن از دومنک بـه خاطر 
دعوتـی کـه از مـن داشـت، تشـکر کـردم ولـی من 
آدم واقـع بینـی هسـتم. بـرای من سـخت بـود که 
بـه تیـم ملـی فرانسـه وارد شـوم. عـاوه بـر ایـن، 
قلبـم بـرای بوسـنی بـه درد می آمـد کـه بازیکنـش 

بـرای فرانسـه بـازی کند.«
در  ایـران  ملـی  تیـم  شـنبه(  )پنـج  دیگـر  روز  دو 
بـازی خواهـد کـرد، کـه  برابـر بوسـنی  رشایطـی 
علیرغـم غیبـت ادین ژکو بـه دلیل ابتا بـه کووید 
19، میـرامل پیانیـچ سـتاره سـابق رم و یوونتـوس و 
هافبـک فعلـی بارسـلونا یکـی از بازیکنـان اصلـی 

تیـم ملـی بوسـنی خواهـد بـود.

رقابت های مشت زنی با حضور ۳۱۷ ورزشکار در کابل برگزار شد

میانجیگـری آمریـکا شـکل گرفـت امـا در سـال 

خـورد. ۲۰۱۴ شکسـت 

معـاران  از  یکـی  همچنیـن  عریقـات  آقـای 

پیـان اسـلو بود کـه در دهـه نود میـادی منجر 

و  فلسـطینی ها  بیـن  توافق هایـی  امضـای  بـه 

شـد. ارسائیـل 

او یکـی از حامیـان رسسـخت راه حـل تشـکیل 

جـدی  منتقـدان  از  و  مسـتقل  کشـور  دو 

سیاسـت های سـاخت شهرک های یهودی نشـین 

در رسزمین هـای اشـغالی بـود و می گفـت ایـن 

سیاسـت چشـم انداز تشـکیل کشور فلسـطین را 

می بـرد. بیـن  از 

صائـب عریقـات چند مـاه پیـش تصمیـم امارات 

بـا  روابـط  عادی سـازی  بـرای  عربـی  متحـده 

ارسائیـل را "قاتـل راه حـل دو کشـور" خوانـد و 

آمریـکا و دولـت دونالـد ترامـپ را کـه میانجـی 

این توافق بود "بخشـی از مشـکل در خاورمیانه" 

توصیـف کـرد.

بـر اسـاس آمـار دانشـگاه جانـز هاپکینـز بیش 

از ۵ میلیـون و ۶۰۰ هـزار نفـر مبتـا در ایـن 

کشـور شناسـایی شـده اند کـه از نظـر تعـداد 

مبتایـان پـس از آمریـکا و هنـد در رتبـه سـوم 

دنیـا قـرار می گیـرد. دسـت کم ۱۶۳ هـزار نفـر 

جان باخته انـد. برزیـل  در  هـم 

برزیلـی تصمیـم  مقام هـای  پیـش  روز  بیسـت 

گرفتنـد از واکسـن سـاخت چیـن بـرای مقابله 

بـا همه گیـری کرونـا اسـتفاده کننـد و فرماندار 

سـائوپائولو اعـام کـرد دولـت برزیـل بـا خریـد 

سـینوواک  از  کرونـا  واکسـن  ُدز  میلیـون   ۴۶

آزمایـش  توقـف  خـر  اسـت.  کـرده  موافقـت 

سـاعاتی  بزریـل  در  چیـن  سـاخت  واکسـن 

پـس از آن منتـر شـد کـه رشکـت داروسـازی 

اولیـه،  نتایـج  طبـق  گفـت  فایـزر  آمریکایـی 

از  بیـش  در  رشکـت  ایـن  آزمایشـی  واکسـن 

کرونـا  ویـروس  انتقـال  از  مـوارد  درصـد  نـود 

اسـت. کـرده  پیشـگیری 

خواهد داد. دو کشـور حدود دو ماه اسـت بر رس 

قره بـاغ درگیـری نظامـی دارنـد و تاکنـون صدهـا 

نفـر جـان خـود را در جریان این نردها از دسـت 

داده انـد. جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان در 

سـال ۱۹۹۴ توافقنامـه آتـش بـس امضـا کردند، 

نقـض  گاهـی  چنـد  از  هـر  توافقنامـه  ایـن  امـا 

شـده اسـت. قـره بـاغ در سـطح بین املللـی بـه 

عنـوان بخشـی از خـاک جمهـوری آذربایجـان به 

رسـمیت شـناخته شـده اسـت.

توافـق  سـه  کشـور  دو  گذشـته،  هفته هـای  در 

کـه  بودنـد  کـرده  امضـا  نیـز  دیگـر  آتش بـش 

شـدند. نقـض  همگـی 

قدیمی تریـن  از  یکـی  عریقـات،  صائـب 

مذاکره کننـدگان و دیپلات هـای فلسـطینی  که 

چند دهه  سـخنگوی تشـکیات خودگـردان بود، 

درگذشـت. سـالگی   ۶۵ سـن  در 

آقـای عریقـات، از اعضای ارشـد جنبش فتح بود 

کـه مدتـی پیـش بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـد و 

بـه خاطر وخامت حالش در بیارسـتان بسـری 

شـد. او سـه هفتـه پیـش از خانـه اش در اریحـا 

واقـع در رسزمین هـای اشـغالی بـه بیارسـتانی 

ارسائیلـی در بیت املقـدس منتقـل شـد. 

بـه گفتـه بیارسـتان هداسـا آقـای عریقـات در 

بخـش مراقبت هـای ویـژه در گذشـته اسـت.

تشـکیات خودگـردان  رئیـس  عبـاس،  محمـود 

فلسـطینی، مـرگ صائـب عریقـات را "ضایعـه ای 

بـزرگ" بـرای فلسـطینی ها دانسـت.

صائـب عریقـات دبیـر کل سـازمان آزادی بخـش 

فلسـطینی ها  ارشـد  مذاکره کننـده  و  فلسـطین 

در گفت وگوهـای صلـح بـا ارسائیـل بـود کـه بـا 

کارخانـه  سـاخت  کرونـای  واکسـن  آزمایـش 

سـینوواک چیـن به دلیل بروز "عـوارض جانبی 

ایـن  برزیـل متوقـف شـده اسـت.  شـدید" در 

واکسـن کـه مرحلـه نهایـی کارآزمایـی بالینـی 

اندونـزی  در  برزیـل  بـر  عـاوه  می گذرانـد،  را 

و ترکیـه هـم آزمایـش می شـود. آنویسـا، نهـاد 

برزیـل،  در  درمـان  و  بهداشـت  قانون گـذار 

می گویـد ایـن مـورد روز ۲۹ اکتوبـر )۱۲ روز 

پیـش( اتفـاق افتـاده امـا جزئیـات بیشـری را 

اعام نکرده اسـت. واکسـن کروناواک سـاخت 

رشکـت سـینوواک بیوتـک چیـن، یکـی از چند 

واکسـنی اسـت کـه در دنیـا بـه مرحلـه نهایـی 

کارآزمایـی رسـیده اسـت. این واکسـن در خود 

چیـن در یـک برنامـه اضطراری واکسیناسـیون 

کرونـا  بـه  نفـر  هـزاران  کـردن  ایمـن  بـرای 

اسـتفاده شـده اسـت. رشکت سـازنده واکسن، 

واکنـش فـوری به این خر نشـان نداده اسـت. 

کرونـا در برزیل شـیوع وسـیعی داشـته اسـت. 

آذربایجـان در حضـور  و جمهـوری  ارمنسـتان 

بـه  کـه  کردنـد  امضـا  را  توافقنامـه ای  روسـیه 

شـش هفتـه درگیری هـای نظامـی در قـره بـاغ 

پایـان می دهد.نیکول پاشـینیان، نخسـت وزیر 

ارمنسـتان در فیسـبوک ضمـن اعـام این خر 

از تصمیـم خـود بـرای امضـای ایـن توافـق بـه 

عنـوان »اقدامی دشـوار برای خود و کشـورش« 

نخسـتین  از  توافـق  ایـن  گفتـه  و  کـرده  یـاد 

نوامـر(  )دهـم  سه شـنبه  بامـداد  سـاعت 

اجـرا خواهـد شـده و بـه درگیـری میـان ایـن 

کشـور و آذربایجـان کـه طـی ۶ هفتـه گذشـته 

نگرانی هـای فراوانـی ایجـاد کـرده بـود خامتـه 

صائب عریقات، دیپلمات کهنه کار فلسطینی 
بعد از ابتال به کرونا درگذشت 

آزمایش واکسن کرونای ساخت چین در برازیل 
به دلیل 'عوارض جانبی شدید' متوقف شد 

قهرمانی تاتنهام با مورینیو ، چرا ستاره بوسنی فرانسوی نشد؟
یونایتد را شگفت زده می کند

بحران قره باغ؛ ارمنستان و آذربایجان 
در حضور روسیه توافق کردند 
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ایـن جرگـه گفـت کـه بایـد حکومـت جدیـد امریـکا در توافقنامه 

صلـح میـان امریـکا وطالبـان تجدیـد نظـر کنـد؛ زیـرا بـه گفتـۀ 

او بـه دلیلـی ناقـص مـی باشـد کـه در مـورد آن، نظریـات مـردم 

افغانسـتان در نظر گرفته نشـده و با امضای آن، خشـونت ها در 

افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت.

او افـزود: »درصورتـی کـه طالبـان آمـادۀ صلـح نیسـتند، بایـد 

مـردم  و دسـتاوردهای   افغانسـتان  از  امریـکا  حکومـت جدیـد 

کنـد.« حامیـت 

گاللـی نـور صافـی عضـو دیگـر ایـن جرگـه، بـا آنکـه توافقنامـه 

امضـا شـده میـان امریـکا و طالبـان را بـه نفـع طالبـان و امریـکا 

مـی دانـد؛ امـا می گوید کـه باید حکومت جدید امریـکا در مورد 

رونـد صلـح افغانسـتان تجدیـد نظـر کند.

او نیـز گفـت کـه بـا امضای ایـن توافقنامه، خشـونت هـا افزایش 

در  مثبـت  گام  کـدام  شـاهد  افغانسـتان  مـردم  و  اسـت  یافتـه 

راسـتای تامیـن صلـح در کشـور نبـوده انـد.

محمـد علـم ایزدیار نایـب اول مرشانو جرگه که ریاسـت نشسـت 

مـن،  بـاور  »بـه  گفـت:  داشـت،  برعهـده  را  جرگـه  ایـن  امـروز 

سیاسـت خارجـی هـر کشـور، بـه اسـاس منافـع هـامن کشـور 

طـرح ریـزی مـی شـود، و حکومـت افغانسـتان نتوانسـت قبل از 

امضـای تفاهمنامـه، از حـق مردمش دفاع کند، امیدوار هسـتیم 

کـه حکومـت افغانسـتان بـا حکومـت جدید امریـکا کار کنـد؛ تا 

در ایـن رونـد منافـع افغـان هـا نیـز تامین شـود.«

داخلـه،  امـور  نامزدوزیـر  اندرابـی،  محمدمسـعود  ملـی،  دفـاع 

قاسـم حلیمـی، نامزدوزیـر حـج و اوقـاف و نثاراحمـد غوریانـی، 

نامزدوزیـر صنعـت و تجـارت رأی می دهـد.

صحـت عامـه خواهـد کرد.

طبـق معلومـات عثامنـی، در حـال حـارض ۲.۵ میلیـون نفـر در 

کشـور از مـواد مخـدر اسـتفاده می کننـد کـه حدود نیـم میلیون 

آن معتـاد شـده اند.

آقـای عثامنـی می گویـد کـه مراکـز درمـان معتـادان بـه مـواد 

متامـی شـهروندان بایـد از ماسـک اسـتفاده کنند.

کابینـه نیـز تصویـب کـرده بود کـه متامـی کارمندان دولـت باید 

در هنگام کار، از ماسـک اسـتفاده کنند. این اکرث شـهروندان و 

کارمنـدان دولتـی بـه این خواسـت، توجـه منی کنند.

از سـوی دیگـر، بـا وجـود کـه وزارت صحـت عامـه از احتـامل 

او افـزود کـه حکومـت جدیـد امریـکا، برعـالوه تجدیـد نظـر در 

توافقنامـه دوحـه، در مـورد زملـی خلیلـزاد مناینـده ویـژه ایاالت 

متحـده امریـکا در امـور صلح افغانسـتان نیز تجدیـد نظر مناید؛ 

زیـرا خلیلـزاد در راسـتای تامین صلح در افغانسـتان نـاکام بوده 

است.

وی افـزود: »بـا توجـه بـه رشایـط، طالبـان هم به صلـح کمرت می 

اندیشـند، بهـرت اسـت طالبـان بـه خـود بیاینـد و بـه اراده مـردم 

بگذارند.« احـرتام 

ایـن در حالـی اسـت کـه دیـروز، رسور دانـش معـاون دوم  رئیس 

جمهـور، در »کنفرانـس ملـی تقویـت رونـد اطالعـات در سـطح 

محلـی« نیـز از رهربی جدید دولت امریکا خواسـته بـود که روند 

گفتگوهـای صلـح در دوحـه را مـورد ارزیابـی مجـدد قـرار دهد.

طالبـان انتخابـات و تبدیلـی )جابجایی( مقام هـای امریکایی را 

موضـوع داخلـی امریـکا خوانـده؛ امـا گفته انـد که بـه توافقنامه 

اسـت،  امضـاه شـده  متحـده  ایـاالت  و  آنـان  میـان  کـه  دوحـه 

متعهـد مـی باشـند. در اعالمیـۀ طالبـان کـه امـروز سـه  شـنبه 

منتـرش شـده، آمـده اسـت کـه توافقنامـه دوحـه میـان طالبان و 

امریـکا »وثیقـه خـوب« بـرای پایـان جنـگ و آینـدۀ خـوب هـر دو 

کشـور مـی باشـد. طالبـان، خـروج متـام نیروهـای خارجـی از 

افغانسـتان، عـدم مداخلـه آنـان در امـور ایـن کشـور و همچنین 

عـدم اسـتفاده از خـاک افغانسـتان بـر ضـد امریکا را بـه نفع هر 

دو ملـت و کشـور دانسـته  انـد.

نامزدوزیـران کابینـه ی حکومـت در تاریـخ ۳۰ میـزان بـرای اخذ 

رأی از سـوی رییس جمهـور غنـی بـه مجلس مناینـدگان معرفی 

شدند. 

در  مرکـز جدیـد  و چندیـن  می یابـد  افزایـش  کابـل  در  مخـدر 

می شـود. ایجـاد  کابـل  شـهرداری  بـا  همـکاری 

ادامـه کمپیـن جمـع آوری  اسـت در  قـرار  وزارت صحـت عامـه 

معتـادان بـه مـواد مخـدر در شـهر کابـل، ۴۰۰ معتـاد دیگـر نیز 

تحـت درمـان گرفتـه شـود. 

مـوج دوم کرونـا در فصـل رسمـا هشـدار داده اسـت امـا مکاتـب 

و دانشـگاه ها بـاز انـد.

بـه دلیـل  افغـان خواسـته  از شـهروندان  ایـن وزارت  همچنـان 

جلوگیـری از شـیوع کرونـا از سـفرهای غیررضوری به کشـورهای 

ایـران و پاکسـتان خـودداری کننـد.

 برخـی اعضـای مرشانوجرگـه، از رهـربی جدید حکومـت امریکا 

مـی خواهنـد تـا در مـورد »توافقنامـه دوحـه« تجدیـد نظـر کنـد؛ 

زیـرا در ایـن توافقنامـه خواسـت هـای مـردم افغانسـتان در نظر 

گرفته نشـده اسـت.

این در حالی اسـت که معاون دوم ریاسـت جمهوری افغانسـتان 

نیـز پیـش از ایـن از رهربی جدیـد دولت امریکا خواسـته بود که 

رونـد گفتگوهـای صلـح در دوحـه را مـورد ارزیابـی مجـدد قـرار 

دهـد؛ امـا طالبـان توافقنامـه دوحـه را »وثیقه خوب« بـرای پایان 

جنـگ و آینـدۀ خوب افغانسـتان و امریکا خوانـده و گفته اند که 

بـه ایـن توافقنامه متعهد می باشـند. 

ایـاالت متحـده امریکا و طالبان، پس از حـدود ۱۸ ماه گفتگوها 

در دهـم حـوت سـال ۱۳۹۸ توافقنامـه صلـح را در دوحـه امضـا 

منودنـد کـه به دنبـال آن، گفتگوهای صلح میـان افغانان در ۲۲ 

سـنبله سـال روان، در دوحـه آغاز شـده؛ امـا تا حال دسـتاوردی 

نـدارد و هنـوز روی طرزالعمـل گفتگوهـا میـان دو طـرف توافـق 

نشـده است.

ریاسـت  انتخابـات  ابتدایـی  نتایـج  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

جمهـوری ایـاالت متحـدۀ امریـکا نشـان مـی دهد کـه جوبایدن 

بـه دونالـد ترامـپ – شـخصی کـه در زمـان ریاسـت جمهـوری 

ایـن  او توافقنامـه دوحـه امضـا شـده-، شکسـت داده و برنـدۀ 

اسـت.    انتخابـات شـده 

فیصـل سـمیع نایـب منشـی مرشانـو جرگـه، درنشسـت امـروز 

 حـدود سـه هفتـه پس از معرفـی نامزدوزیـران کابینه ی حکومت 

بـه مجلـس منایندگان، این مجلـس می گوید که رونـد رأی دهی 

بـه آنـان را از هفتـه ی آینده آغـاز می کند.

اسـناد  »ارزیابـی  کمیتـه ی  اعضـای  از  رضایـی،  خان آغـا 

عقـرب(   ۲۰ )سه شـنبه،  دیـروز  مجلـس  ایـن  نامزدوزیـران« 

گفـت کـه براسـاس فیصلـه ی ایـن کمیتـه، رونـد رأی دهـی بـه 

آغـاز می شـود. بعـدی  هفتـه ی  دوشـنبه ی  روز  از  نامزدوزیـران 

آقـای رضایـی افزود کـه در هفته ی آینده، مناینـدگان مجلس در 

مـورد رسنوشـت ده نامزدوزیر رأی گیـری خواهند کرد.

خارجـه،  امـور  نامزدوزیـر  امتـر،  محمدحنیـف  او،  گفتـه ی  بـه 

خـاوری،  معصومـه  مالیـه،  نامزدوزیـر  ارغندیـوال،  عبدالهـادی 

عبـاس  سـاینس،  و  مخابـرات  معلوماتـی  تکنالـوژی  نامزدوزیـر 

معنـوی،  فضل احمـد  و  عالـی  تحصیـالت  نامزدوزیـر  بصیـر، 

اسـت. نامزدوزیـران  ایـن  جملـه ی  از  عدلیـه  نامزدوزیـر 

بـه نقـل از گـزارش اطالعـات روز؛ خان آغـا رضایـی گفتـه که این 

مجلـس در هفتـه ی آینـده در مورد رسنوشـت بشـیراحمد ته ینج، 

نامزدوزیـر  خالـد،  اسـدالله  اجتامعـی،  امـور  و  کار  نامزدوزیـر 

 وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه ۳۰۰ معتـاد بـه مـواد مخـدر 

پـس از سـپری کـردن یـک دوره درمانـی از شـفاخانه هزاربسـرت 

ابـن سـینا مرخـص شـدند. هم زمـان اعـالم شـد کـه در حـال 

اسـتفاده  مخـدر  مـواد  از  کشـور  در  نفـر  میلیـون   ۲.۵ حـارض 

می کننـد.

طبـق معلومـات وزارت صحـت عامـه، ایـن معتـادان از والیـت 

ننگرهـار بـرای درمـان بـه کابـل منتقـل شـده بودنـد.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه روز سه شـنبه 20 عقـرب، هنـگام 

مرخـص کـردن ایـن افـراد گفـت، درمـان آنـان را یـک »موفقیـت 

بـزرگ« در راسـتای کاهـش افـراد معتـاد عنـوان کرد.

معتـادان  درمـان  و  رسـید گی  بـرای  کـه  گفـت  عثامنـی  آقـای 

والیـت ننگرهـار، تصمیـم گرفتـه شـده بـود تـا آن هـا بـه کابـل 

بگیرنـد. قـرار  و تحـت مراقبـت  منتقـل شـوند 

دوره  یـک  کـردن  سـپری  از  پـس  معتـادان  ایـن  او،  گفتـه  بـه 

درمانـی، صحت یـاب شـدند و بـه آغـوش خانواده های شـان بـر 

می گردنـد.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه هم چنـان بر لزوم گسـرتش زمینه 

درمـان معتـادان تأکیـد کـرد و گفـت کـه برنامه کاهـش تقاضای 

اساسـی  برنامه هـای  شـامل  بازنگـری،  از  پـس  را  مخـدر  مـواد 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعالم کرده اسـت که 

در 24 سـاعت گذشـته، از 566 فـرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه شـد کـه نتیجـه 166 تـن آنان 

مثبت شـد.

روزانـه  گـزارش  نـرش  بـا  عقـرب   20 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

مبتالیـان و بهبـود یافتـگان بیامری کوید-19، نوشـته اسـت که 

در 24 سـاعت گذشـته 3 تـن بر اثر این بیامری جـان باخته اند.

عامـه  صحـت  وزارت  سـخنگوی  معـاون  جعفـری  معصومـه 

می گویـد کـه تاکنـون 42 هـزار 463 تـن بـه بیـامری کوید-19 

مبتـال شـده اند کـه 5932 تـن آنـان در حـال طـی کـردن دوره 

هسـتند. بیـامری 

بـر اسـاس آمارهـای وزارت صحـت عامـه کشـور، 34 هـزار 954 

تـن بهبـود یافته انـد.

ایـن وزارت همچنیـن در گـزارش روزانـه خـود نوشـته اسـت کـه 

والیـت هـرات بـا 40 مـورد مبتـال بیشـرتین آمـار را دارد؛ والیـت 

بلـخ بـا 36 مـورد، کابـل بـا 12 مـورد، بامیـان بـا 11 مـورد در 

رده هـای بعـدی قـرار دارنـد.

بـر اسـاس معلومـات وزارت صحـت عامـه، در 17 والیـت کشـور 

افـراد مشـکوک بـه ویروس کرونا شناسـایی شـده اسـت و در 17 

والیـت دیگـر مـوردی نبوده اسـت.

وزارت صحـت عامـه کشـور چنـدی پیـش از احتامل شـیوع موج 

دوم ویـروس کرونـا در کشـور هشـدار داده بـود و گفتـه بـود کـه 

مجلس نمایندگان روند رای دهی به نامزدوزیران کابینه را هفته ی آینده آغاز می کند 

سه صد معتاد پس از سپری کردن یک دوره درمانی از شفاخانه مرخص شدند 

افزایش دوباره ابتال به کرونا؛ 166 تن در 24 ساعت گذشته به کوید-19 مبتال شدند 

سناتوران: رهبری جدید امریکا 
در مورد توافقنامه دوحه تجدید نظر کند 

 یافتـه هـای کمیسـیون امـور بیـن املللی مرشانوجرگه، نشـان 

مـی دهـد کـه در پـروژۀ اعـامر دیـوار سـفارت افغانسـتان در 

شـده  میـل  و  حیـف  امریکایـی  دالـر  هـزار   ۹۲۵ واشـنگنت، 

اسـت.

کمیسـیون امـور بیـن املللـی مرشانوجرگـه، پـس از فسـاد در 

پـروژۀ اعـامر دیـوار سـفارت افغانسـتان در واشـنگنت، دریافتـه 

اسـت کـه در ایـن پـروژه، ۹۲۵ هـزار دالـر امریکایـی حیـف و 

میل شـده اسـت.

همچنـان کمیسـیون يادشـده گفته اسـت که باید ایـن قضیه، 

مـورد رسـیدگی جـدی قـرار گیـرد و متخلفیـن در قضیـه، بایـد 

بـه ارگانهـای عدلـی و قضایـی معرفـی شـوند تا عدالـت تامین 

شود.

بـه اسـاس گـزارش آژانـس خـربی پـژواک کـه در ۲۱رسطـان 

سـال روان به نرش رسـاند، سـفارت افغانسـتان در امریکا برای 

بازسـازی یـک دیوار۷۰ مرته، درخواسـت ۸۸ هـزار دالری یک 

رشکـت را رد کـرده و ایـن کار را از طریـق یـک رشکـت دیگـر، 

بـا هزینـۀ یـک میلیـون و ۸۲۵ هـزار و ۸۳۹ دالـر امریکایـی، 

انجـام داده اسـت.

سـاختامنی  رشکـت  بـه  دیـوار؛  مـرت   ۷۰ اعـامر  بـرای 

)KADCON(، یـک میلیـون و ۵۸۶ هزاردالـر؛ بـرای رسوی، 

بـه رشکـت )VIKA( ۱۲هـزار و ۷۵۰ دالـر امریکایـی؛ بـرای 

رشکـت)ECS(، بـه منظور بررسـی خـاک ۱۲هـزار و ۲۵۰ دالر 

 ۶۴ ،) )KCEامریکایـی؛ بـرای مشـورۀ تخنیکـی بـرای رشکـت

هـزار و ۸۳۹ دالـر امریکایـی؛ و بـرای تهیـۀ قـرارداد و مشـوره 

)DLA Piper(، ۱۵۰هـزار  پیپـر  آی  ال  بـرای دی  تخنیکـی 

امریکایـی داده شـده اسـت. دالـر 

حسـیب اللـه کلیمـزی رئیـس کمیسـیون امـور بیـن املللـی 

مرشانوجرگـه کـه به هدف بررسـی ایـن موضوع بـه امریکا رفته 

بـود، امـروز)۲۰ عقرب( یافتـه هایش را در اين مـورد با مجلس 

عمومـی رشیـک کرد.

دنبـال  بـه  و  موضـوع  از  شـدن  آگاه  مجـرد  بـه  کـه  گفـت  او 

رسوصـدا این کمیسـیون، ابتـدا مسـئولین وزارت امورخارجه و 

مسـؤلین رسـانه هايـی کـه خرب متذکـره را به نرشسـپرده بودند 

بخصـوص مسـئول آژانـس خـربى پـژواك را بـه جلسـه مـورخ 

۲۸ رسطـان سـالجاری، بـه کمیسـیون دعـوت منـوده پیرامون 

موضـوع خواهـان وضاحـت بیشـرت گردیـد.

بـه گفتـۀ موصـوف، مسـئولین وزارت امورخارجـه، از فسـاد در 

و  بـی خـربی کردنـد  اظهـار  دیوارمتذکـره  بازسـازی  و  اعـامر 

گفتنـد کـه ایشـان هامنقـدر می دانند کـه در رسـانه ها پخش 

و نـرش شـده اسـت.

ايـن عضوجرگـه همچنـان گفـت سـندهایی را کـه پـژواك بـه 

اعضـای کمیسـیون سـپرده، نشـان ميدهـد کـه پـول مـرف 

بـه  چـک  ذریعـه  دیوارسـفارت،  اعـامر  بازسـازی  در  شـده 

حسـاب بانکـی سـفارت انتقـال و در وجـه رویـا رحامنی سـفیر 

و همچنـان  اسـت  واشـنگنت، حوالـه گردیـده  افغانسـتان در 

قـرارداد رشکـت CADCON هـم، بـه امضـای رویـا »رحامنـی 

»منعقـد گردیـده اسـت.

کلیمـزی درادامـه افـزود کـه بـه خاطـر روشـن شـدن بيشـرت 

قضیـه، او طی سـفر رسـمی عازم ایـاالت متحدۀ امریـکا گردید 

و  نظـارت منـود  و  مشـاهده  نزدیـک  از  را  شـده  يـاد  پـروژۀ  و 

نشسـت هايـی متعـدد را بـا شـخص سـفیر و همکاران سـفارت 

افغانسـتان در واشـنگنت پیرامـون بازسـازی دیـوار متذکـره نیز 

کرد. برگـزار 

او گفت که کمیسـیون، دریافته اسـت که اسـناد تسـلیم شـده 

از سـوی رشکـت در بخـش هـای تدارکاتـی و تخنیکـی پـروژه 

اعـامر دیـوار سـفارت افغانسـتان در واشـنگنت، واضـح نبـوده 

اسـت کـه ایـن پـروژه، بـر اسـاس قانـون و طرزالعمل تـدارکات 

ملـی دولـت افغانسـتان صـورت گرفتـه؟ و یـا بر اسـاس قوانین 

تـدارکات ایـاالت متحـده امریکا؟

رعایـت  اصـالً  تـدارکات  قانـون  پـروژه،  ایـن  »در  افـزود:  وی 

اسـت.« نگردیـده 

 منبـع در ادامـه گفـت کـه در سـند داوطلبـی پـروژه، معلومات 

کافـی ارایـه نشـده اسـت تـا بـر اسـاس پیشـنهادها، رشکـت 

واجـد رشایـط انتخـاب مـی شـد.

در بخـى از گـزارش کميسـيون آمـده اسـت: »هیـچ سـند یـا 

تضمینـی کـه رشکـت قـراردادی را مکلـف منایـد تا پـروژه را در 

میعـاد معینـه بـا کیفیـت الزمـه تکمیـل منایـد، وجود نـدارد.«

 Bid آفرنامـه  کـه  اسـت  شـده  نگاشـته  گـزارش  در  همچنـان 

of Letter امضـا شـده کـه قیمـت پـروژه درآن ذکـر میگـردد و 

رشکـت داوطلـب را بـه قبـول منـودن متـام رشایـط داوطلبـی 

و قـرارداد مکلـف میسـازد، گنجانیـده نشـده و نـه رشکت هاى 

داوطلـب، آن را همـراه  با آفرهاى خویش تسـلیم منوده اسـت.

بنـا برمعلومـات موصـوف، بـه اسـاس یافتـه هـای کمیسـیون 

امـور بیـن املللی؛ رشایـط قرارداد کـه اصل مهـم در داوطلبی 

قـرارداد  اعطـای  و  تدارکاتـی  مراحـل  نگردیـده،  اسـت، ذکـر 

طبـق قانـون و طرزالعمـل قرارداد صـورت نگرفته اسـت و متام 

طرزالعمـل هـای تدارکاتـی، در جریـان تـدارکات ایـن پـروژه، 

نقـض گردیده اسـت.

در بخش دیگر این گزارش آمده اسـت که جهــــت محاســــبه 

و تثبیــــت حجــــم کــــاری، بایـــد بعد از منونــــه گیـــری و 

تثبیــــت خـاك و قبـل از داوطللبی، دیزاین دیـوار تکمیل می 

گردیـد، یـا حـد اقـل مشـخصات تخنیکی یـا کودهـای دیزاین 

جهـت تخمیـن حجم و قیمت پروژه، بــه رشکت هـای داوطلب 

ارایـه میگردیـد کـه به اسـاس آن، قیمـت پروژه تعيیـن و قیمت 

مناسـب انتخـاب مـی شـد کـه ایـن کار هـم صـورت نگرفتـه 

است.

بـه همـن گونـه، یافتـه هـای کمیسـیون امـور بیـن املللـی 

قیمـت  و  سـاختامنی  کارهـای  قیمـت  کـه  میدهـد  نشـان 

مجموعـی پـروژه، در پروپوزل رشکـت وجود نداشـته و پروپوزل 

رشکـت مذکـور نیـز امضـاء نگردیـده و قیمت نهایـی رشکت در 

جـدول ارزیابـی قیمـت هـا، یـک میلیـون و سـه صـد و پنجـاه 

هـزا دالـر؛ و در جـدول نهایـی، یـک میلیـون و ششـصد و سـی 

و چهـار هـزار دالـر؛ و در قـرار داد خـط رشکـت، یـک میلیون و 

پنجصـد و هشـتاد و شـش هـزار دالـر امریکایـی ذکـر گردیـده 

است.

کلیمزی گفت که سـفارت افغانسـتان در واشنگنت و مسئولین 

 Proposal(( مالـی  آفـر  ارایـه  از  خارجـه،  وزارت  در  مربوطـه 

Financial رشکـت قـراردادی ابـا ورزيدنـد و بـه هيـات موظـف 

کميسـیون امـور بیـن امللـى ايـن جرگـه، رشیـک نکردند.

وی افـزود: »بـر اسـاس بررسـی هـای ایـن کمیسـیون و حجـم 

کاری انجـام شـده در ایـن پـروژه، نهصـد و بیسـت و پنـج هزار 

و دو صـد و نـود عشـاریه نـود پنـج دالـر امریکايـى، رصف در 

و در دیگـر  و میـل گردیـده  پـروژه حیـف  بخـش سـاختامنی 

قراردادهـای مربـوط ایـن پـروژه نیز عالیـم فسـاد اداری واضح 

و آشـکار اسـت، کـه رضورت بـه تحقیـق بیشـرت دارد.«

رییـس کمیسـیون امـور بـن امللـى ولـى جرگـه، همچنـان 

خاطـر نشـان کـرد کـه در اسـنادی کـه سـفارت افغانسـتان در 

واشـنگنت بـه او سـپرده، گفتـه شـده اسـت کـه خانـم گلوریـا 

 )JG(همسـایه رشقی سـفارت، باعـث رد کردن پروپـوزل رشکت

ایمیـل مـورخ ۲۳  انگلیسـی  شـده اسـت؛ درحالیکـه درمـنت 

اگسـت ۲۰۱۹ خانم گلوریا آمده اسـت که ایشـان، در قسـمت 

انتخـاب و رد پـروژه ها نقشـی نداشـته و آن را کامال رد میکند.

وی افـزود: »در اسـنادی کـه  آژانـس خربی پژواك به دسـرتس 

هـای  درپیگیـری  آمـده؛  اسـت چنیـن  داده  قـرار  کمیسـیون 

اولیـه مشـخص گردیـده اسـت کـه قضیـه معرفـی دامـاد آقـای 

څرگنـد  دکتـور  و  سـفیر  میـان  شـفاهی  توافـق  در  څرگنـد، 

صـورت گرفتـه؛ برمبنـای اسـناد ارائه شـده، دکتور شـادمحمد 

څرگنـد، در قضیه داماد شـان به واشـنگنت به شـکل مسـتقیم 

از موقـف رسـمی خویـش سـوء اسـتفاده منـوده اسـت. این در 

حالیسـت که در دیتابیس سـفارت، هیچ نوع سـندی راجع به 

تقـرر میرحـارث انصـاری موجـود منی باشـد.«

انصـاری  میرحـارث  معرفـی  چگونگـی  موضـوع  کـه  گفـت  او 

داماد شـادمحمد څرگند که درامریکا با اسـتفاده از پاسـپورت 

سیاسـی پناهنـده شـده و پناهنـده گـی سیاسـی و امنیتـی 

خواسـته اسـت، رضورت بـه تحقیـق و بررسـی بیشـرت دارد.

 بـه گفتـۀ کلیمـزی، متـام پروپـوزل هـا نظـر بـه رضب االجـى 

که توسـط سـفارت افغانسـتان در واشـنگنت تعین شـده بود، 

بـه تاریـخ ۲۷ اگسـت بـه ايـن سـفارت مواصلت مـی ورزد؛ بجز 

پروپـوزل رشکـت کننـدگان، کـه قبـل از تاریـخ تعیـن شـده 

هـای  قیمـت  سـاخنت  مشـخص  بـدون  اگسـت،   ۲۶ یعنـی 

سـاحات بازسـازی شـده و بـدون امضـا، بـه سـفارت مواصلـت 

مـی ورزد.

در بخـى ديگـر ايـن گزارش آمده اسـت: »با توجـه به وضعیت 

اقتصـادی افغانسـتان و احـکام قوانین و مقررات نافذۀ کشـور، 

در چگونگـی تکمیـل پـروژه اعـامر و بازسـازی دیـوار احاطـوی 

مبلـغ  کـه  سـی  دی  واشـنگنت  مقیـم  افغانسـتان  سـفارت 

هنگفـت حیف ومیل شـده، فسـاد اداری آشـکار صـورت گرفته 

است.«

هـای  یافتـه  و  محاسـبه  براسـاس  کـه  اسـت  افـزوده  منبـع 

کمیسـیون امـور بیـن املللـی، مبلغـى بالـغ بـر %۶۰ حیـف و 

میـل شـده و حـد اعظمـی الـی %۴۰ مبلـغ متذکـره، در پـروژه 

بـه مـروف رسـیده اسـت.

کمیسـیون، دوکتـور شـادمحمد څرگنـد مشـاور ارشـد  اسـبق 

رییـس جمهـور، یـام نظـام مشـاور اسـبق وزارت مالیـه، میـر 

حـارث انصـاری دامـاد شـادمحمد څرگنـد و مسـئول پـروژه و 

رویـا رحامنـی را متهم کرده که در فسـاد دخیل هسـتند و باید 

تحـت پیگـرد قـرار گیرند.

کلیمـزی، از لـوی څارنوالی خواسـته اسـت که ایـن قضیه را به 

شـکل جدی بررسـی کند.

وی گفته اسـت که باتوجه به بار سـنگین وجوه مالی و پروسـه 

هـای اداری و نقـض قوانیـن تدارکاتـی، ایـن موضـوع ایجـاب 

مینامیـد تـا در ايـن مورد رسـیدگی جدی و همـه جانبه صورت 

گرفتـه و متخلفیـن در قضیـه، بایـد بـه ارگان هـای عدلـی و 

قضایـی معرفـی شـوند؛ تـا عدالـت بـه بهرتیـن وجـه آن تامیـن 

گردد.

 )DLA Piper( کلیمـزی گفته اسـت که کمپنـی  دی ال اِ پیپر

کـه در مقابـل 150 هـزار دالـر امريکايى  از طـرف وزارت مالیه 

بخاطـر دادن مشـورۀ حقوقـی در مـورد ایـن پـروژه اسـتخدام 

گردیـده، بلندتریـن نـرخ هـا را خـالف قانـون و بـه رضر دولـت 

منـوده  سـفارش  سـاختامنی  کار  اجـرای  بـرای  افغانسـتان، 

است.

او افزوده اسـت که کمیسـیون امـور بین املللـی مرشانوجرگه، 

از لـوی څارنوالـی مـی خواهـد تـا در مـورد سـایر قراردادهـای 

ایـن کمپنـی، تحقیقـات منـوده و از ریاسـت مالیـه دهنـدگان 

وزارت مالیـه معلومـات بگیـرد که آیـا کمپنی یادشـده، مالیات 

قراردادهـای خویـش را پرداختـه اسـت یـا خیر؟

بـه گفتـۀ او؛ ایـن رشکـت متـام مشـورت هـا را خـالف منافـع 

دولـت انجـام داده و قیمت بـاال را بدون دالیـل موجه، انتخاب 

و سـفارش منـوده اسـت.

موصـوف گفتـه اسـت کـه یـک کاپـی دوسـیه، بـه څارنوالـی 

غرض بررسـی بیشـرت و مشـخص کردن فسـاد پیشـگان؛ و یک 

– یـک کاپـی آن، بـه ریاسـت جمهـوری و وزارت خارجـه نیـز 

فرسـتاده مـی شـود.

وی در خطـاب بـه اعضـای جرگـه گفـت: »از هـر کلمـه ای کـه 

گفتـم مسـئول مـی باشـم، هـر معلومـات بـه اسـاس اسـناد به 

شـام ارایـه شـد، دوسـیه ۴۰۰ صفحـه ای نیـز به هیـات اداری 

سـپرده می شـود.«

کلیمـزی در پاسـخ بـه سـوال یـک عضـو ایـن جرگـه گفـت: 

»در نخسـت، بـه طـول چنـد مـرت محـدود دیـوار تخریـب شـده 

بـود، کـه ده هـزار دالـر امریکایـی همسـایه سـفارت و ۲۰ هزار 

آن  باسـازی  بـرای  افغانسـتان  امریکایـی وزارت خارجـۀ  دالـر 

اختصـاص داده بودنـد؛ امـا زمانـی که هیـات برای بررسـی آن 

رفـت، پـروژه سـازی کردنـد و سـه دیـوار دیگـر را نیـز تخریـب 

منودنـد.«

ریاسـت  کـه  جرگـه  مرشانـو  اول  نایـب  ایزدیـار  علـم  محمـد 

نشسـت امـروز ایـن جرگـه را برعهـده داشـت، ضمـن قدردانی 

از تـالش هـای کمیسـیون امـور بیـن املللـی ایـن جرگـه در 

در  افغانسـتان  دیـوار سـفارت  اعـامر  پـروژۀ  بررسـی  راسـتای 

امریـکا، گفـت: »کسـانی کـه دخـل و تـرف داشـته انـد، باید 

شناسـایی و بـه جزای اعامل شـان برسـند تا عربت بـه دیگران 

شود.«

بـه  آن  سـاخنت  محـول  برعـالوۀ  دوسـیه،  ایـن  کـه  افـزود  او 

څارنوالـی، تـا طـی مراحـل و سـپردن آن بـه محکمه، از سـوی 

ایـن جرگـه نظـارت مـی شـود. وی افـزود کـه کمیسـیون امـور 

بیـن املللـی جرگـه، بـا یـک عضـو هیـات اداری، ایـن قضیه را 

تـا نهایـی شـدن تعقیـب خواهنـد کـرد.

مشرانوجرگه: در پروژۀ اعمار دیوار سفارت افغانستان در 
واشنگتن 92۵ هزار دالر اختالس شده است 


