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 ترکیه: در راه ترمیم روابط با اتحادیه اروپا گام 
برمی داریم

نخست وزیر عراق: 
آماده رویارویی قاطع با ماجراجویی ها هستیم 

 ترکیـه پـس از طـی کـردن دوره ای پـر 
تنـش بـا کشـورهای غربـی در صدد اسـت 
تـا از سـال جدید میـادی در جهت ترمیم 
روابـط خـود بـا اتحادیه اروپـا گام بـردارد.

ایـن تغییـر رویکـرد آنـکارا، از زبـان مولود 
چاووش اوغلـو، وزیـر امور خارجـه، و پس از 
تصمیـم اخیر بروکسـل به اعمـال تحریم  و 

مجازات هـای اقتصـادی علیه  ...

بـه  موشـکی  حملـه  از  پـس  روز  چنـد   

سـفارت امریـکا در عـراق، مصطفی کاظمی 

کـه  داد  هشـدار  کشـور  ایـن  نخسـت وزیر 

»اجـازه ماجراجویـی منی دهـد و در صـورت 

لـزوم آمـاده رویارویـی قاطـع« اسـت. عـراق 

پیش تـر حملـه به سـفارت امریـکا را محکوم 

کـرده بـود. مصطفـی کاظمـی، نخسـت وزیر 

عـراق بـا انتشـار پیامـی در شـبکه ...
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 از صدای صلح تا 
پیام جنگ

غیبت عدالت انتقالی و 
ترورهای سازمانی؛ تهدیدی 
برای صلح پایداردر افغانستان 

صلح و اولویت اقتدار 
و عزت ملی 

 دیـروز جلسـه شـورای عالـی مصالحـه با حضـور هیأت 
افغانسـتان برگـزار شـد. در  مذاکـره کننـده حکومـت 
آسـتانه برگـزاری جلسـه؛ امـا چهـار انفجـار در مناطـق 
مختلـف کابـل رخ داد کـه در اثر آن متأسـفانه تعدادی 
از هموطنـان مـا شـهید و زخمـی شـده انـد کـه از آن 
جملـه معـاون امنیتـی مدیریـت 13رجال برجسـته نیز 

در جمـع شـهداء قـرار دارد....
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

هنری
 هفتـه ی کـه گذشـت شـب یلـدا بـود. آخریـن 

شـب سـال. شـب چلـه. حـاال هـم شـب های 

روسـتای  در  شـنیده ام  و  دیـده  کمـر  چلـه. 

مـا تنهـا شـب اول چلـه را محفـل برگـزار کرده 

آن جـا  چـرا.  را  چلـه  شـب های  امـا  باشـند، 

و  از رسدی  شـب های چلـه همیشـه منـادی 

عذاب و هیوالی سـیاهی  بوده است که بر رس 

زندگـی مـردم سـایه می  افگنده و می توانسـته 

در لحظـه زمیـن و زمـان را دگرگـون کنـد. بـه 

راسـتی هـم کـه برف  باری هـای آن ...

روز شـنبه، ششـم  بـه  کـه  نشسـت خـری  در   

فعـاالن  بـود،  شـده  برگـزار  هـرات  در  جـدی 

فرهنگـی و اسـتادان دانشـگاه هـرات خواهـان 

جهانـی  ثبـت  بـرای  ملـی«  »نهـاد  یـک  ایجـاد 

میراث فرهنگی کشـور شـده اند. ایـن فرهنگیان 

بـه  مینیاتـور  هـر  جهانـی  ثبـت  بـه  نسـبت 

و  آذربایجـان  ترکیـه،  ایـران،  کشـورهای  نـام 

اوزبیکسـتان اعـراض کردنـد. توفیـق رحامنـی، 

دانشـگاه  زیبـای  هرهـای  دانشـکده  رییـس 

وزارت  عمل کـرد  از  نشسـت،  ایـن  در  هـرات 

... اطالعـات 

 نگاه از پنجره ی 
خانه پدری 

) بخش سوم(

فرهنگیان هرات 
خواهان ایجاد 

»نهاد ملی« برای 
ثبت میراث های 
فرهنگی شدند 

 شورای مصالحه میل؛ 
مسئولیت ما پایان دادن به

 درد و رنج مردم است
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دومنی نشست کمیته رهربی



 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه در 

نتیجـه یـک رشـته حملـه هوایی در ولسـوالی 

نـاوه والیـت هلمنـد، چهـار عضـو گـروه تروریسـتی القاعده 

شـدند. کشته 

خربنامـه ای  نـر  بـا  جـدی  ششـم  شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه رضبات هوایـی بر مواضـع تروریسـتان در 

سـاحه »مومـن خان« ولسـوالی نـاوه والیت هلمنـد، 4 عضو 

القاعـده کشـته و سـه تـن دیگرشـان زخمـی شـدند.

در خربنامـه وزارت دفـاع نوشـته شـده اسـت کـه در کنـار 

ایـن عضوهـای گروه القاعـده، 15 جنگجویی گـروه طالبان 

نیـز کشـته شـدند. همچنـان در ۴ حملـه هوایـی دیگـر بـر 

تروریسـتانی کـه در حـال پانگـذاری حمـات بودنـد، ۱۱ 

تروریسـت طالبـان کشـته و ۳ تـن  دیگر آنان زخمی شـدند.

کشـته شـدن 40 جنگجـوی طالبـان در قندهـار، هلمنـد و 

ر تخا

وزارت دفـاع ملـی همچنیـن بـا نـر سـه خربنامـه نوشـته 

اسـت کـه حـدود 40 جنگجوی گـروه طالبان در سـه والیت 

قندهـار، هلمنـد و تخـار کشـته شـدند.

طالبـان  جنگجـوی   29 کـه  شـده  نوشـته  خربنامـه  در 

والیـت  پنجوایـی  و  ژیـری  ولسـوالی های  در  »تروریسـت« 

قندهـار کشـته شـدند و حمـات شـان بـا ناکامـی رو بـه رو 

شـد.

وزارت دفـاع می گویـد کـه  »طالبـان تروریسـت روز گذشـته 

در سـاحات پشـمول ولسـوالی ژیـری و مربوطـات ولسـوالی 

داشـتند  پـان  و  کـرده  تجمـع  کندهـار  والیـت  پنجوایـی 

 شـهر کابـل در اولیـن روز هفتـه )شـنبه( 

در  چسـپکی  مایـن  انفجـار  چهـار  شـاهد 

نقـاط مختلف شـهر بود کـه در نتیجه آن چهار تن کشـته 

و چهـار تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

سـاعت  دوم  انفجـار  صبـح،   ۷:۰۲ سـاعت  اول  انفجـار 

و  کابـل  رشق  در   ۸:۲۰ سـاعت  سـوم  انفجـار   ،  ۷:۰۵

ایـن  در  رخ داد.   ۹ سـاعت  حوالـی  نیـز  چهـارم  انفجـار 

انفجارهـا براسـاس اعـام وزارت صحـت چهـار نفر کشـته 

نفـر زخمـی شـده اند. و چهـار 

اولیـن انفجـار حوالـی سـاعت 7 روز شـنبه 6 جـدی در 

منطقـه چمـن حضـوری در حـوزه ی هشـتم امنیتی شـهر 

کابـل بـه وقوع پیوسـت که بر اسـاس گفته هـای پولیس، 

در ایـن انفجـار به کسـی آسـیب نرسـید.

دومیـن انفجـار اندکـی بعدتـر حوالـی سـاعت 7 و پنـج 

دقیقـه در حـوزه ی ششـم امنیتـی شـهر کابـل در رسک 

فیـض محمـد کاتـب بـه وقـوع پیوسـت کـه در نتیجـه آن 

دو مامـور پولیـس از جملـه معـاون امنیتـی مدیریـت 13 

زخمـی شـد ند کـه سـاعات بعـد معـاون امنیتـی مدیریت 

13 رجـال برجسـته در شـفاخانه جـان داد. 

همچنیـن انفجـار سـوم سـاعت ۸:۲۰ در ناحیـه ۱۹ بازار 

عزیـزی هوتـک در رشق کابـل رخ داد. بـه گفتـه پولیـس 

هـدف  امنیتـی  نیروهـای  رنجـر  نـوع  موتـر  یـک  کابـل 

انفجـار مایـن قـرار گرفته که یـک غیر نظامـی و دو رسباز 

امنیتـی زخمـی شـدند.

انفجـار چهـارم حوالی سـاعت 9 در چهارراهی شـهید در 
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از صفحه1

رئیـس  عبداللـه  عبداللـه 

ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای 

در دومیـن نشسـت کمیتـه رهـربی شـورای 

مـا،  مسـئولیت  کـه  گفـت  ملـی  مصالحـه 

اسـت. مـردم  رنـج«  و  »درد  بـه  دادن  پایـان 

در  جـدی  ششـم  شـنبه  روز  عبداللـه  آقـای 

شـده  برگـزار  کابـل  در  کـه  نشسـت  ایـن 

از  باالتـر  اولویتـی  »هیـچ  کـه  گفـت  بـود، 

صلـح قابـل قبـول و بـا عـزت وجـود نـدارد. 

و  مـا  وظیفـه ی  و  مسـئولیت  گرانـی  ایـن 

می دهـد.« نشـان  را  مذاکره کننـده  هیـأت 

شـورای  مسـئولیت  کـرد،  اضافـه  او 

هیـأت  و  ملـی  مصالحـه ی  عالـی 

بـه  دادن  پایـان  دولـت  مذاکره کننـده ی 

یـک  نیـز  مـردم  و  اسـت  مـردم  رنـج  و  درد 

می خواهنـد. را  پایـدار  و  عادالنـه  صلـح 

ایـن  در  عبداللـه،  عبداللـه  گفتـه ی  بـه 

دسـتاوردهای  و  ملـی  ارزش هـای  از  صلـح 

بـا  افغانسـتان  و  شـود  حفاظـت  گذشـته 

خـود و جهـان در صلـح و امنیـت بـه رس بـرد.

آقـای عبداللـه گفـت کـه بـرای برقـراری ایـن 

صلـح، اراده ی قطعـی و جدی در افغانسـتان 

وجـود دارد و جامعـه ی جهانـی و کشـورهای 

اعـام حامیـت کرده انـد. آن  از  نیـز  منطقـه 

رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی یکبـار 

گفتگوهـا  دوم  دور  برگـزاری  بـر  دیگـر 

تاکیـد کـرد و گفـت کـه نبایـد محـل گفتگـو 

شـود. گفتگوهـا  افتـادن  تاخیـر  بـه  باعـث 

حکومـت پیـش از ایـن پیشـنهاد کـرده بـود 

مـورد  صلـح  گفتگوهـای  رونـد  اینکـه  بـرای 

گفتگوهـا  دوم  دور  نگیـرد،  قـرار  دخالـت 

کـه  پیشـنهادی  شـود.  برگـزار  کشـور  در 

گـروه طالبـان بـا آن مخالفـت کـرده اسـت.

رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی در ایـن 

گفتگوکننـده  هیـات  بـه  خطـاب  نشسـت 

دولـت گفـت کـه در گفتگـو بـا طالبـان بایـد 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  و  مـردم  از 

افـزود:  او  کننـد.  دفـاع  و  منایندگـی 

گذشـته  از  باصابت تـر  داریـم  »انتظـار 

کنیـد…  منایندگـی  افغانسـتان  مـردم  از 

همـه ی شـام مالـکان رونـد صلـح هسـتید و 

می کنیـد.« منایندگـی  افغان هـا  متامـی  از 

پایـدار صلـح  متضمـن  اتحـاد، 

هیـأت  رئیـس  اسـتانکزی  معصـوم 

نشسـت  دومیـن  در  صلـح  مذاکره کننـده  ی 

هیـأت  قـوت  کـه  گفـت  رهـربی  کمیتـه 

و  هدایـت  حامیـت،  در  گفتگوکننـده 

رهنامیی هـای شامسـت. مـا امانـت دار یـک 

بـزرگ هسـتیم. صلـح راه پرخـم  مسـؤولیت 

بـه صلـح  پیـش دارد. رسـیدن  را در  پیـچ  و 

همه پذیر نیازمند اتحاد و اتفاق ماسـت که با 

حامیـت و رهنامیـی شـام میرس خواهد شـد.

مذاکـره  هیـأت  کـه  افـزود  اسـتانکزی  آقـای 

کننـده در دور نخسـت مذاکـرات بـا اتحـاد، 

کردنـد.  عمـل  پایـداری  و  ثبـات  و  اتفـاق 

همه شـمول  و  ملـی  ترکیـب  مـا  هیـأت 

جامعـه  مختلـف  اقشـار  از  کـه  داشـت 

منایندگی کردنـد و مروعیـت جنـگ طـرف 

هیـأت  بانـوان عضـو  بردنـد.  پرسـش  زیـر  را 

نشـان  مـا  تیـم  شـدند.  ظاهـر  صابـت  بـا 

قابـل  غیـر  و  بـزرگ  ظرفیـت  یـک  کـه  داد 

انـکار در افغانسـتان بـه میـان آمـده اسـت.

پیشـین  جمهـور  رئیـس  کـرزی  حامـد 

پایـان  و  نیـز گفـت کـه ختـم جنـگ  کشـور 

شـهروندان  تـک  تـک  آروزی  خون ریـزی 

از  مذاکره کننـده  هیـأت  اسـت.  کشـور 

مـردم افغانسـتان منایندگـی خـوب کردنـد. 

مـردم  و  رهـربان  همـه ی  شـام  غیـاب  در 

افغانسـتان از شـام حامیـت جـدی کردنـد. 

هسـتیم. شـام  حامیت گـر  تـک  تـک  مـا 

کـه  گفـت  نیـز  سـیاف  الرسـول  عبـدرب 

حکومـت، مـردم و سیاسـیون ما نشـان دادند 

تـا  دارنـد.  صلـح  بـرای  جـدی  اراده ی  کـه 

زمانی کـه طـرف مقابـل هم بـه صلـح اراده ی 

از  منی آیـد.  صلـح  باشـد،  نداشـته  جـدی 

ملـت  از  کـه  سـپاس  مذاکره کننـده  هیـأت 

کردنـد.  خـوب  منایندگـی  خـود  دولـت  و 

آقای سـیاف افزود که هیات گفتگوکننده راز 

و رمـز ملـت خـود را درک کردنـد و مسـؤوالنه 

گام برداشـتند. وقـت بحـث مذهـب را مطرح 

کردنـد، تشـویش داشـتیم، هـدف از طرح آن 

بحـث ایجـاد دوگانگـی در میان شـام بود که 

خوش بختانـه موفـق بـدر شـدید و متحدانـه 

کردیـد. منایندگـی  افغانسـتان  کل  از 

رشوع  مذاکـرات  اکنـون  کـرد:  عـاوه  او 

متوقـف  فـردی  ارتباطـات  شده اسـت، 

گـپ  کـه  فـرد  یـا  گـروه  هـر  اگـر  شـود. 

طـرف  از  اسـت  خـوب  دارد،  سـخنی  و 

جانبـی  حرکت هـای  شـود.  مطـرح  هیـأت 

کـرد. خواهـد  تضعیـف  را  هیـأت  نقـش 

و  فعـال   خربنـگار   کشـن   بـا  

مدنـی پیـروز  جنـگ  منی شـوید

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهوری 

گفـت  داشـت  حضـور  نشسـت  ایـن  در  کـه 

کـه گـروه طالبـان بدانـد کـه بـا هـدف قـرار 

دادن خربنـگار، فعـال مدنـی، بـزرگ قـوم و 

منی شـود. میـدان جنـگ  پیـروز  سیاسـیون 

نظامـی  الیـه  کـه  کـرد  تأکیـد  صالـح  آقـای 

پیامـی  گونـه  هیـچ  متأسـفانه  طالبـان 

اسـت.  نداشـته  جنـگ  توقـف  بـاره ی  در 

نظامـی  الیـه  بـرای  کـه  روایتـی  متأسـفانه 

افزایـش  بـا  اسـت  ایـن  می رسـد،  طالبـان 

می تواننـد.  کـرده  کمـک  جنـگ  و  کشـتار 

طالبـان بـه یـاد داشـته باشـند کـه با کشـن 

جامعـه ی  اعضـای  قـوم،  بـزرگ  خربنـگار، 

مدنـی، امـکان نـدارد ایـن جنـگ پایـان یابد 

هرکسـی  نشـود،  فرامـوش  شـوند.  پیـروز  و 

کـه در ایـن کشـور تأکیـد بـه تسـلط و عـدم 

مشـارکت کـرده، نتیجه نـداده اسـت و جناح 

که تفکر تسـلط داشـته، تجرید شـده اسـت.

هیـأت  از  قدردانـی  ضمـن  همچنیـن  او 

را  اتحـاد  شـام  گفـت:  مذاکره کننـده  

بن بسـت  و  رعایـت  را  اصـول  حفـظ، 

واحـد  دیـدگاه  مـا  هیـأت  شکسـتید.  را 

ماسـت. قـوت  نقطـه ی  ایـن  دارنـد. 

معـارص  تاریـخ  در  کـه  افـزود  صالـح  آقـای 

جنگی به این درازا نداشـتیم. برای نخستین 

مرتبـه اسـت که بـرای ختم جنگ متوسـل به 

راه حـل سیاسـی شـدیم قبـل از این مسـایل 

می شـد. ختـم  دیگـر  راه هـای  از  بـزرگ 

بـا  جمهـوری  ریاسـت  نخسـت  معـاون 

اشـاره بـه ابعـاد خارجـی جنـگ افغانسـتان 

در  کـه  مرتبـه ی  آخریـن  مـا  کـه  گفـت 

کردیـم،  تولیـد  سـاح  و  جنگ افـزار  کشـور 

آن  از  پـس  بـود.  خـان  شـیرعلی  زمـان  در 

گرفتـه  کار  بـه  اینجـا  در  کـه  سـاحی  هـر 

پیچیدگـی  لـذا  اسـت.  خارجـی  می شـود، 

خارجـی جنـگ را نیز در نظر داشـته باشـیم.

معـاون  دوسـتم،  عبدالرشـید  مارشـال 

کـه  پیامـی  در  جمهـوری  ریاسـت  پیشـین 

معـاون  بابرفرهمنـد،  عنایت اللـه  توسـط 

خوانـده  ملـی،  مصالحـه ی  عالـی  شـورای 

شـد، گفـت کـه مـا صلحـی می خواهیـم کـه 

امنیـت و ثبـات را تضمیـن کنـد. مشـارکت 

می توانـد  مـا  اجـامع  و  اتحـاد  سیاسـی، 

میـزان موفقیـت ایـن رونـد را افزایـش دهـد. 

آقـای دوسـتم گفتـه کـه پنـج سـال پیـش در 

شـورای امنیت طـرح و برنامـه ی را پیش کش 

قـرار می گرفـت  توجـه  اگـر مـورد  کـردم کـه 

اکنـون  بودیـم.  بهـر  وضعیـت  در  حـاال 

تأکیـد  داریـم.  قـرار  نامطلـوب  رشایـط  در 

توافق نامـه ی  کامـل  اجـرای  کـه  می شـود 

می بخشـد. تقویـت  را  مـا  صـف  سیاسـی، 

محمـد یونس قانونی معاون پیشـین ریاسـت 

جمهـوری بـا تأکیـد بـر حـرف رییس شـورای 

عالـی مصالحـه ی ملـی کـه کمیتـه ی رهربی 

تصمیم گیرنـده رونـد صلـح اسـت، پیشـنهاد 

تکمیـل  بایـد  رهـربی  هیـأت  کـه  می کنـم 

شـود. هنوز جـای جوانـان، بانوان و شـامری 

از شـخصت های مـا در کمیتـه خالـی اسـت.

آقـای قانونـی گفـت کـه پیـروزی هیـأت مـا 

دشـوار  رشایـط  ایـن  در  ماسـت.  اتحـاد  در 

می دهنـد،  قربانـی  مـا  مـردم  روز  هـر  کـه 

زمینـه  ایـن  در  و شـتاب  موفقیـت در صلـح 

بسـیار مهـم اسـت. امـا اگـر دو طـرف متعهد 

بـه صلـح نباشـند و طالبـان انعطـاف نشـان 

اسـت. صلـح  در  بن بسـت  بیانگـر  ندهنـد، 

پیشـین  معـاون  محقـق  محمـد  ادامـه  در 

رهـربی  کمیتـه ی  عضـو  و  اجراییـه  ریاسـت 

گفـت:  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای 

مسـیر  کـم  کـم  صلـح  رونـد  کـه  خرسـندم 

مـردم  اسـت.  گرفتـه  را  خـود  اصولـی 

راه  ایـن  کـه  اسـت  امیـدوار  افغانسـتان 

و  جنـگ  بـه  برسـد.  مقصـود  منـزل  رس  بـه 

شـود. گذاشـته  پایـان  نقطـه ی  خون ریـزی 

آقـای محقق با تشـکر از هیـأت مذاکره کننده 

شـان  موفقیـت  و  اتحـاد  حفـظ  خاطـر  بـه 

فکـر  هنـوز  طالبـان  متأسـفانه  گفـت: 

می توانـد  زور  و  جنـگ  بـا  کـه  می کننـد 

شـان  رفتـار  در  انعطافـی  شـوند.  پیـروز 

صـورت نگرفتـه اسـت. هیـأت مـا تأکیـد بـر 

ارزش هـای دارد که مردم افغانسـتان صاحب 

آن اسـت. بـدون شـک هیـچ طرف همـه چیز 

را بـرای طـرف دیگـر واگـذار نخواهـد کـرد. 

بـه  رسـیدن  بـرای  راه  کـه  اسـت  امـا خـوب 

پیـش  راهـی  نبایـد  باشـد.  بـاز  نتیجـه  یـک 

گرفته شـود که مسـیر مذاکرات بسـته شـود.

کمیتـه ی  عضـو  صدیقـی  صفیـه  ادامـه  در 

حـال  در  مـا  بـرای  آنچـه  گفـت:  رهـربی 

اسـت.  صلـح  اراده ی  اسـت،  مهـم  حـارض 

اسـت.  مهـم  بسـیار  فرصـت  یـک  ایـن 

کنـد  ثابـت  نیـز  مقابـل  طـرف  امیـد 

دارد. جـدی  اراده ی  صلـح  بـرای  کـه 

کـه  ایـن گفته هـا درحالـی مطـرح می شـود 

مذاکرات صلح میان هیأت دولت افغانسـتان 

مـاه  دو  حـدود  از  پـس  طالبـان  گـروه  و 

مذاکـراه، در تاریـخ ۲۲ قـوس به منظور بحث 

روی آجنـدای آن، بـرای ۲۰ روز متوقف شـد.

هیـأت  مذاکـرات،  توقـف  دنبـال  بـه 

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی 

مـا  و  برگشـته  کابـل  بـه  افغانسـتان 

دفـر  رییـس  و  سیاسـی  معـاون  بـرادر، 

هیأتـی  رأس  در  قطـر  در  طالبـان  سیاسـی 

اسـت. رفتـه  پاکسـتان  بـه  گـروه  ایـن  از 

بعـدی  دور  کـه  اسـت  قـرار  همچنـان 

 ۱۶( دیگـر  روز  ده  تـا  مذاکـرات  ایـن 

شـود. گرفتـه  رس  از  دوبـاره  جـدی( 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 دیـروز جلسـه شـورای عالـی مصالحـه بـا حضـور هیـأت مذاکـره 

برگـزاری  آسـتانه  در  شـد.  برگـزار  افغانسـتان  حکومـت  کننـده 

جلسـه؛ امـا چهـار انفجـار در مناطـق مختلـف کابـل رخ داد کـه 

در اثـر آن متأسـفانه تعـدادی از هموطنـان مـا شـهید و زخمـی 

شـده انـد کـه از آن جملـه معـاون امنیتـی مدیریـت 13رجـال 

برجسـته نیـز در جمـع شـهداء قـرار دارد.

دیـروز در جلسـه شـورای عالـی مصالحه روی چنـد موضوع کلی 

تأکید شـد:

1- حکومـت و دولـت افغانسـتان اراده جدی بـرای برقراری صلح 

دارد و جامعـه جهانـی نیـز از موضع دولت حامیـت می کند.

مـردم  اقشـار  متـام  بایـد  و  اسـت  ملـی  پروسـه  یـک  صلـح   -2

باشـند. داشـته  حضـور  آن  در  افغانسـتان 

مذاکـره  هیـأت  و  کنیـم  مـی  حامیـت  صلـح  رونـد  از  همـه   -3

مذاکـرات صلـح  در  را  دولـت  دیـدگاه  اقتـدار،  بـا  بایـد  کننـده 

کننـد. مطـرح 

و  شـود  کننـده حامیـت  مذاکـره  هیـأت  از  یـک صـدا  بایـد   -4

در دور دوم گفتگوهـا نبایـد صـدای دیگـری بلنـد شـود. متـام 

مذاکـره  هیـأت  سـوی  از  بایـد  گیری هـا  موضـع  و  خواسـت ها 

اعـام شـود. کننـده 

5- ایـن روزهـا جنـگ و کشـتار افزایـش پیـدا کـرده و افزایـش 

بـه رونـد صلـح آسـیب وارد مـی کنـد. خشـونت ها 

6- آتـش بـس رشط اول صلح اسـت و تشـدید جنگ و خشـونت، 

اعتـامد میـان طرفیـن را کاهـش می دهد.

7- هـر دو طـرف بایـد از فرصـت موجود اسـتفاده کـرده و به درد 

و رنـج مـردم پایـان دهند.

8- هیـأت دولـت در دوحـه خـوب ظاهـر شـدند، هم اتحـاد خود 

را حفـظ کردنـد و هـم از موضـع دولـت با اقتـدار دفـاع کردند.

بـا همـه خـوش بینی هایـی کـه وجـود دارد؛ امـا دو مسـأله مهم، 

امیـدواری نسـبت بـه صلـح را کاهـش می دهد و دورمنـای آن را 

بـا ابهام هـا و تیرگـی هـا مواجـه می سـازد.

اول؛ گـروه طالبـان هیـچ بـاوری بـه صلـح نـدارد و هیـچ تغییری 

رهـربان  اسـت.  نیامـده  وجـود  بـه  شـان  دیدگاه هـای  در  هـم 

گـروه طالبـان در فضـای دهـه نـود میـادی زندگـی مـی کننـد 

و ایـن کـه گفتـه مـی شـود در تفکـرات ایـن گـروه رگـه هـای از 

همپذیـری و انعطـاف دیـده مـی شـود، اشـتباه اسـت. بنابرایـن 

ایـن گـروه بـا نظـام جمهـوری رس سـازش نـدارد و وقتـی از نظام 

اسـامی سـخن مـی گویـد، تفـاوت چندانـی از امـارت طالبانـی 

نـدارد. طالبـان آزادی بیـان و آزادی زنـان را در چـوکات نظـام 

از نظـام اسـامی  آنهـا  امـا تصـوری کـه  اسـامی مـی پذیرنـد؛ 

دارد، برداشـت های ناقـص و محـدود و انحرافـی از اسـام اسـت 

کـه نـه بـا آزادی بیـان همخوانـی دارد و نـه آزادی زنـان در چـر 

کوچـک آن تعریـف مـی شـود.

بـا رشوع مذاکـرات صلـح، حمـات نظامـی،  طالبـان همزمـان 

کارگـذاری میـن های کنـار جاده و چسـپکی، حمـات انتحاری 

رسـانه،  اصحـاب  هدفمنـد  و  سیسـتامتیک  کشـتارهای  و 

خربنـگاران و روزنامـه نـگاران، فعـاالن مدنـی و حقـوق بـر را 

در کشـور افزایـش داده اسـت. ایـن مسـأله آشـکارا نشـان مـی 

دهـد کـه ایـن گـروه کمریـن تعهـدی بـه صلـح و تأمیـن ثبـات 

در افغانسـتان نـدارد. طالبـان از فرصـت صلحـی کـه امریـکا و 

خلیـل زاد بـرای آنهـا ایجـاد کـرده مـی خواهنـد، بهریـن بهـره 

بربنـد. ایـن گـروه مـی خواهنـد بـا زور و قـدرت فیزیکـی نظـام 

را سـقوط داده و سـلطه سیاسـی شـان را بـر قلمـرو افغانسـتان 

گرداننـد.  حاکـم 

نیـز  آنهـا  و تصمیـامت  اسـت  وابسـته  یـک گـروه  دوم؛ طالبـان 

پیـش از آن کـه ناشـی از اراده واقعـی رهـربان این گروه باشـند؛ 

متأثـر از سیاسـت های منطقـه ای و بین املللی کشـورهای دیگر 

مـی باشـند. از ایـرو مذاکـره بـا طالبـان مسـیر صلـح را طوالنی 

تـر و پیچیده تـر کـرده و آن را دسـت نیافتنی تـر مـی سـازد. بـر 

اسـاس سیاسـت های منطقـه ای کشـورهای دیگر، گـروه طالبان 

در دو جبهـه بیـش از پیـش فعال گردیده اسـت. عرصه سیاسـی 

کـه در رونـد مذاکـرات قطـر منـود پیدا مـی کند و عرصـه نظامی 

کـه در خشـونت هـای فزاینـده در داخـل افغانسـتان خـودش را 

نشـان داده است.

بـا توجـه به مترکزی کـه این گروه روی تشـدید انواع خشـونت ها 

در کشـور داشـته اسـت، چنیـن بـه نظـر مـی رسـد کـه طالبـان 

امیـدوار  مذاکـرات سیاسـی  و  رونـد صلـح  بـه  کـه  آن  از  پیـش 

باشـند، بـر پیـروزی نظامـی شـان امیـد بسـته انـد.

مذاکـرات  رونـد  افغانسـتان،  مـردم  اغلـب  دیـدگاه  از  هرچنـد 

امـا  بـود؛  انحرافـی  و  ناقـص  ابتـدا  از هـامن  امریـکا و طالبـان 

متأسـفانه جامعـه جهانـی و بخصـوص امریـکا ایـن رونـد ناقـص 

و انحرافـی را تـا جایـی پیـش بردنـد کـه اکنـون برگشـت از آن 

نیازمنـد زمـان و ایجـاد فرصـت هـای بیشـر در زمینـه صلـح می 

باشـد.

معلـوم  صلـح  آینـده  مـورد  در  امریـکا  سیاسـت  هنـوز  هرچنـد 

جدیـد  جمهـور  رییـس  بایـدن  کـه  منتظرانـد  همـه  و  نیسـت 

امریـکا چگونـه پروسـه صلـح را مدیریـت و حامیـت خواهـد کرد؛ 

امـا مقامـات کشـورهای اروپایـی در چنـد مـاه اخیـر بیشـر بـه 

واقعیـت هـا و خألهـای مذاکـرات صلـح پـی بـرده انـد. 

پـس بـا توجـه بـه رویکـرد متصلـب و غیر منعطـف گـروه طالبان، 

در  امریکایـی  کارشناسـان  و  اروپایـی  کشـورهای  کـه  را  آنچـه 

یـک  بـه  اظهـار مـی دارنـد، دسـتیابی  بـا طالبـان  مـورد صلـح 

صلـح عادالنـه، منصفانه و پایدار در افغانسـتان را بسـیار دشـوار 

مـی شـود؛ بنابرایـن دولـت جدیـد امریـکا نبایـد نظـام و حقـوق 

اساسـی مـردم افغانسـتان را قربانـی بازی هـای سیاسـی گـروه 

رسنوشـت  بـر  مطلـق  سـلطه  جـز  کـه  کننـد  کشـورهایی  و  هـا 

جامعـه افغانسـتان بـه چیز دیگـری رضایت منی دهنـد. حامیت 

دوامـدار و اسـراتژیک جامعـه جهانـی از حکومـت افغانسـتان 

تنهـا راه رسـیدن بـه صلـح و ثبـات دوامـدار در کشـور و بهبـود 

وضعیـت امنیتـی در جهـان خواهـد بـود. 

سرمقاله

از صدای صلح تا 
پیام جنگ

کــوو، خصــويص ســکتور الزیــات پیــاوړی يش، د بېابېلــو 

اصنافــو مالیــات راټــول کــړو او رصافانــو تــه د رشکتــي جــواز پــه 

ــل يش. ــتونزې ح ــه د دوی س ــش رسه ب وې

ــل، د  ــدو وروســته ووی ــه اورې ــي د دوی د خــربو ل ولســمر غن

رصافانــو دوســیو تــه د رســېدګۍ پــه برخــه کــې بــه اقــدام ويش 

او واضــح اړتیــا ده چــې رشکتونــه ایجــاد يش.

ــه الرښــوونه وکــړه چــې  نومــوړي د افغانســتان بانــک رئیــس ت

ــر  ــه خاط ــوې دورې پ ــږد ی ــې د لې ــې مالی ــو رسه د ثابت رصافان

پایلــې تــه ورســېږي او د واقعیتونــو پــه پــام کــې نیولــو رسه دې 

د رشکتونــو اړتیــاوې تعيیــن يش چــې دا هــم د لېــږد یــو پــړاو 

تــه اړتیــا لــري.

غنــي څرګنــده کــړه: زمــوږ موخــه دا ده چــې د رصافانــو 

ــو ســتونزه  ــات منظــم او منســجم يش، د مالیات ــه الزی فعالیتون

ــړي. ــل ک ــې وزارت ح ــو مالی ــه م ب

هغــه وویــل، افغانســتان د دیجیټــي کېــدو پــر لــور ځــي او پــه 

راتلونکــي کــې بــه ستاســې برېښــنایي انتقــاالت معیــاري يش.

هغــه زياتــه کــړه چــې هېــڅ ډلــه نــه يش کولــی چــې پــه یــوازې 

ډول حکومــت وکــړي، بايــد يــو ګــډ ايتــاف جــوړ يش.

مســعود وايــي: ))دا ايتــاف بایــد افغانســتان ګــډوډۍ تــه پــرې 

نــه ږدي، ايتــاف بایــد ټــول امنیتــي ځواکونــه حامیــه کــړي او 

ټــول قومونــه رسه یــو کــړي، کــه پــه دوحــه کــې د ســولې پــه 

ــد  ــې باي ــدا يش، دغــه ايتــاف ي خــربو کــې کــوم اختــاف پی

حــل کــړي.((

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــرون د جمعــې ورځ د حــزب 

ــه  ــري پ ــاد د تې ــوروي اتح ــم د ش ــوا ه ــه خ ــد ل ــامي ګون اس

ــډه جــوړه شــوې وه. مناســبت غون

پاملرنــه شــوې ده.

احمــدي وویــل، تېــره اونــۍ مــو رصافانــو تــه تشــویقي برنامــه چمتــو 

کــړه، ترڅــو دوی رشکتــي جــواز واخــي، زمــوږ موخــه دا ده چــې د 

افغانیــو نــرخ ثابــت وســاتو.

ــه  ــايف پ ــان ص ــس مېرافغ ــورا رئی ــارسي ش ــو رست ــته د رصافان وروس

بېابېلــو برخــو کــې د رصافانــو ســتونزې، وړانديزونــه او غوښــتنې لــه 

ولســمر رسه رشیکــې کــړې.

هغــه رصافانــو تــه د پاملرنــې او د رصافانــو خوندیتــوب کمېټــې 

د ایجــاد پــه خاطــر د جمهــور رئیــس مننــه وکــړه وې ویــل، د 

ــر ډول  ــه ه ــوي او پ ــږدې ش ــې ن ــوږ اړیک ــک رسه زم ــتان بان افغانس

ــوو. ــروف ی ــر م ــه خاط ــت پ ــه د خدم ــن ت ــې وط ــو ک رشایط

صــايف د رصافانــو د جــواز د متدیــد غوښــتنې پــر مهــال وویــل، زموږ 

غوښــتنه دا ده چــې مالیــه ثابتــه يش، پــه لویــه څارنوالــۍ کــې دې 

د رصافانــو دوســیو تــه رســېدګي ويش او د داخــي انتقاالتــو ســتونزه 

دې حــل يش.

ــه  ــوږ هڅ ــل، م ــوال ووی ــادي ارغندی ــر عبداله ــې وزی ــته مالی وروس

ولســمر شــوى، دا چــې پــه اقتصــادي برخــه کــې یــې پرمختــګ 

ــر  ــې کاري ډې ــۍ او ب ــې ناامن ــواد ک ــه هې ــې پ ــړى، بلک ــه دی ک ن

شــوي دي.

د هغــه پــه وینــا، حکومــت پــه قصــدي ډول غــواړي چــې د ســولې 

خــربو کــې ســتونزې پیــدا کــړي، څــو پــه واک کــې پاتــې يش.

ــه  ــه پ ــه ډل ــې کفايت ــو ب ــر ټول ــي چــې ت ــد مــر واي ــت ګون د جمعي

هېــواد کــې کمونســتان وو، اوس طالبــان هــم غــواړي چــې د 

کمونســتانو پــه خېــر افغانســتان پــه زور ونيــي.

ــه دوحــه کــې د  ــه پ ــه فشــار پرت ــکا او پاکســتان ل ــل، د امری ده ووي

ــه ورکــوي. ــه ن ســولې خــربې کومــه پايل

 ولســمر غنــي د دې ترڅنــګ چــې د افغانســتان بانــک يــې 

الرښــوونه يــې وکــړه چــې رصافانــو رسه د ثابتــې ماليــې د لېــږد 

يــوې دورې پــه خاطــر پايلــې تــه ورســېږي، وايــي، د رصافانــو 

دوســیو تــه د رســېدګۍ پــه برخــه کــې بــه اقــدام ويش.

ــوې  ــږل ش ــه رالې ــه پ ــس ت ــربي اژان ــژواک خ ــه پ ــه ارګ څخ ل

خربپاڼــه کــې راغــي چــې ولســمر محمــد ارشف غنــي نــن 

ماښــام د افغانســتان د رصافانــو رستــارسي شــورا رئیــس او غــړو 

ــدې. ــه کــې د دوی ســتونزې او غوښــتنې واورې رسه کتن

ــار  ــه چهارچن ــې پ ــې چ ــه ک ــه کتن ــه دغ ــوي، پ ــه زيات رسچين

ماڼــۍ کــې وشــوه، پــه پیــل کــې د افغانســتان بانــک رسپرســت 

ــو کار دوام  ــر اصاحات ــدارۍ پ ــل، د بانک ــدي ووی ــل احم اجم

لــري او غــواړي د رصافانــو انفــرادي جوازونــه پــر رشکتــي 

ــړي. ــدل ک ــو ب جوازون

هغــه زیاتــه کــړه، پــه افغانســتان بانــک کــې اصاحــات جریــان 

لــري، همغــږي زیاتــه شــوې ده، پــر ننګونــو او د نویــو جوازونــو 

پــر وېــش بحــث پیــل شــوی او د رصافانــو د امنیــت تامیــن تــه 

ــعود  ــاء مس ــد ضي ــتیال احم ــد مرس ــامي ګون ــت اس  د جمعی

وايــي، د حکومــت د کمــزوري مديريــت لــه املــه پــه هېــواد کــې 

نــا امنــي زياتــه شــوې ده.

ــتان د  ــر افغانس ــه( پ ــي ۶م ــن )د مرغوم ــربې ن ــوړي دا خ نوم

ــوې  ــوړې ش ــبت ج ــه مناس ــري پ ــاد د تې ــوروي اتح ــت ش وخ

ــړې. ــه وک ــډې ت غون

ــر  ــو پ ــاد ځواکون ــوروي اتح ــې د ش ــه مخک ــت کال ــو څلوېښ ي

افغانســتان تېــری وکــړ خــو د افغانانــو د لــس کلــن کلــک 

ــل. ــواده ووت ــه هې ــې ل ــه ک ــه پايل ــت پ مقاوم

ضيــاء مســعود وايــي، لــه کلــه راهيســې چــې ارشف غنــي 

 غني: د رصافانو دوسیو ته به رسېدګي ويش

ضياء مسعود: طالبان هم د کمونستانو په څېر په زور حکومت نيول غواړي

آغاز هفته با چهار انفجار در شهر کابل؛ 

چهار تن کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند
چهار عضو القاعده در هلمند کشته شد

بـاالی پوسـته های نیروهـای دفاعـی و امنیتـی حملـه کنند 

کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی، آنهـا را هـدف قـرار داده 

تـن   ۱۲ و  کشـته  تروریسـت  طالبـان   ۲۹ نتیجـه،  در  کـه 

دیگرشـان زخمـی شـدند.

وزارت دفـاع ملـی می گویـد که بـر اثر این حملـه یک مقدار 

سـاح و مهـامت دسـت داشـته جنگجویـان گـروه طالبـان 

تخریب شـده اسـت.

نیـز نوشـته اسـت کـه 2 جنگجـوی  در خربنامـه ای دیگـر 

گـروه طالبـان بـا یک رسگروپ شـان در والیت تخار کشـته و 

۳ تـن دیگرشـان دسـتگیر شـدند.

در ایـن خربنامـه نیـز نوشـته شـده کـه »روز گذشـته یـک 

بـاالی  حملـه  پـان  کـه  طالبـان  تروریسـتان  از  گـروپ 

پوسـته های نیروهـای دفاعـی و امنیتـی را در قریـه فخـرک 

ولسـوالی اشـکمش والیـت تخـار داشـتند، با کمیـن اردوی 

ملـی رو بـه رو شـده و در نتیجـه مولـوی »عـزت اللـه« همراه 

بـا یـک محافظش کشـته و ۱ تن زخمی، و ۳ تـن دیگر آنان 

دسـتگیر شـدند.

واسـط  عـراده   ۱ درگیـری،  ایـن  در  خربنامـه،  از  نقـل  بـه 

نقلیـه بـا مقـدار سـاح و مهامت دشـمن به دسـت نیروهای 

دولتـی افتاده اسـت. وزارت دفاع ملـی در خربنامه ای دیگر 

نیـز نوشـته اسـت که 7 جنگجـوی گروه طالبان در ولسـالی 

نادعلـی هلمنـد کـه قصـد حملـه بـر پوسـته های نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی کشـور را داشـتند، کشـته شـدند. 

بـه نقـل از خربنامـه، ایـن افـراد در نتیجـه یـک رشـته حمله 

نیروهـای هوایی کشـته شـدند.

حـوزه ی سـوم امنیتی شـهر کابل به وقوع پیوسـت که دو 

تـن کشـته و یک تن دیگر زخمی شـده اسـت.

در پـی ایـن رویدادهـا، رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت 

بـر  تروریسـتی  حملـه  ای  اعامیـه  نـر  بـا  جمهـوری 

کابـل را محکـوم کـرد و از اخـاق، صداقـت و فـداکاری 

هـای معـاون امنیتـی  مدیریـت 13متجیـد کـرد. در ایـن 

تروریسـتان  از  نفریـن  اظهـار  بـا  دانـش  آقـای  اعامیـه 

اعـم  افغانسـتان  مـردم  خوبـان  روزه  همـه  کـه  وحشـی 

بـری،  و حقـوق  مدنـی  فعالیـن  امنیتـی،  نیروهـای  از 

خربنـگاران، علـام، قضات و سـارنواالن و افراد ملکی را به 

کام مرگ می فرسـتند؛ گفته اسـت که همه تروریسـت ها 

بایـد بداننـد کـه همـه مـا بـا ایـامن و پایمردی بیشـر راه 

شـهدای خـود را ادامه خواهیم داد و اجـازه نخواهیم داد 

کـه آنـان بـا افـکار پلشـت و نیـات پلیـد خـود بـر مقدرات 

مـردم و کشـور مـا مسـلط شـوند.

فـردوس فرامـرز، سـخنگوی پولیـس کابـل می گویـد کـه 

در ایـن رویـداد یـک عراده موتـر رنجر هـدف انفجار ماین 

قـرار گرفته اسـت کـه در نتیجه دو مأمور پولیس کشـته و 

یـک غیرنظامی زخمی شـده اسـت.

مسـئولیت هیـچ یـک از ایـن رویدادهـا را تـا کنـون فرد یا 

گروهـی بر عهـده نگرفته اسـت.

اخیـرا انفجارهـای مایـن مقناطیسـی و کنارجـاده ای در 

بخش هـای مختلـف کشـور، به ویژه شـهر کابـل به گونه ی 

نگران کننـده ای افزایـش یافتـه اسـت. مسـئولیت اغلـب 

ایـن انفجارهـا را هیـچ گروهـی بـر عهـده نگرفته انـد.

مسئولیت ما پایان دادن به درد و رنج مردم است
دومین نشست کمیته رهربی شورای مصالحه ملی؛ 
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غیبت عدالت انتقالی و ترورهای سازمانی؛ تهدیدی 
برای صلح پایداردر افغانستان

صلح و اولویت اقتدار و عزت ملی 

واکنشــی در برابــر بــی عدالتی هــا و نقــض حقــوق بــر 

انســانی نشــان داده می شــود، تأثیــر نســبی خــود را بــه لحــاظ 

رســیدگی بــه خواســت قربانیــان و تحمیــل کــردن هزینه هــای 

انســانی بــر مجرمــان جنگــی و جنایــت کاران در پــی دارد. در 

عیــن حــال، مــی توانــد بــر چشــم انــداز زندگــی صلــح آمیــز و 

ثبــات سیاســی نیــز تأثیــری مخــرب داشــته باشــد. محاکمــه 

کــردن جنایــت کاران جنگــی و طلــب غرامــت از آن هــا بــرای 

ترمیــم بخشــی از آســیب هــا و خســارت هــای دوران جنــگ در 

قبــال قربانیــان، مــی توانــد بازهــم زمینــه را بــرای کشــمکش 

ــه  ــی، ب ــت کاران جنگ ــد. جنای ــم کن ــری فراه ــه دیگ و منازع

آســانی تــن بــه محاکمــه منــی دهنــد. آن هــا تــا آخریــن حــد 

تــوان خــود در برابــر محاکمــه مقاومــت مــی کننــد و در صورت 

لــزوم بــا امکانــات و نیــروی خــود، جامعــه را بــه صحنــۀ جنــگ 

و خشــونت هــای متــام عیــار تبدیــل مــی کننــد. در نتیجــه، 

اولویــت دادن بــه عدالــت ترمیمــی، در چنیــن رشایطــی مــی 

توانــد باعــث تحمیــل هزینــه هــای ســنگینی بــر جامعــه گــردد 

و چــه بســا چشــم انــداز صلــح را بــه مخاطــره جــدی بیانــدازد. 

امــا آیــا عدالــت ترمیمــی لزومــاً نگاهــی معطــوف بــه گذشــته 

دارد یــا می تــوان تفســیری از ایــن نــوع عدالــت ارائــه داد کــه 

ــا نــگاه معطــوف بــه آینــده نیــز ســاز گاز باشــد؟  بــه نحــوی ب

در نتیجــه هــم می تــوان عدالــت ترمیمــی را در جامعــۀ دوران 

ــداز زندگــی مســاملت آمیــز  گــذار اجــرا کــرد و هــم چشــم ان

و عــاری از خشــونت را بــه مخاطــره نیانداخــت. نخســتین 

ــس  ــد، پ ــرا ش ــال آن اج ــی در قب ــت ترمیم ــه عدال ــوردی ک م

از جنــگ جهانــی اول بــود. بعــد از پایــان جنــگ پیــان نامــه 

ــوان  ــه عن ــان را ب ــد، آمل ــد ش ــن منعق ــوی متفقی ــه از س ای ک

»دولــت متجــاوز« شــناخت، در نتیجــه طبــق مفــاد ایــن 

ــای  ــارت ه ــت و خس ــت غرام ــه پرداخ ــزم ب ــان مل ــان، آمل پی

جنگــی شــد. بــه عدالــت ترمیمــی از دو دیــد می شــود نــگاه 

کــرد. دیــد اول، دیــدگاه مألــوف و متعــارف اســت، یعنــی 

ــی از  ــارت های ناش ــران خس ــم و ج ــر ترمی ــه ب ــی ک دیدگاه

ــن  ــد دوم، از ای ــد. دی ــد می کن ــال، تأکی ــه ح ــگ، در هم جن

ــارت  ــران خس ــر ج ــد ب ــای تأکی ــه ج ــه دارد و ب ــه فاصل زاوی

هــا بــر مســئولیت پذیــری طــرف هــای جنــگ و عامــان 

درآمد

ــازماندهی  ــد، س ــدف من ــای ه ــانی و تروره ــه انس فاجع

ــه  ــت نام ــای موافق ــه بعــد از امض ــده و زنجیــره ای ک ش

پیــان آوردن صلــح در 29 فریــوری 2020 در دوحــه 

ــزاد  قطــر میــان گــروه تروریســتی طالبــان و زملــی خلیل

افغانســتان،  امــور صلــح  در  آمریــکا  خــاص  مناینــده 

ــی،  ــن امللل ــازمان های بی ــی، س ــه جهان ــور جامع باحض

ــد  ــل متح ــازمان مل ــژه س ــه وی ــه ای و ب ــورهای منطق کش

ــه  ــح  ن ــق صل ــه تحق ــان نام ــن پی ــید. ای ــا رس ــه امض ب

ــزان خشــونت و حمــات تروریســتی نکاســته  ــا از می تنه

افغانســتان  در  پایــدار  اســتقرارصلح  بــرای  و  اســت 

حمــات  ترورهــا،  میــزان  بلکــه  نکرده انــد،  کمکــی 

مرگبــار تروریســتی و انتحــاری را علیــه نیروهــای امنیتــی 

ــی  و دفاعــی کشــور، فعــاالن حقــوق بــر و جامعــه مدن

و خرنــگاران و شــهروندان ملکــی ایــن رس زمیــن بــه 

از  ممکــن  صــورت  تریــن  خشــونت بار  و  شــدید ترین 

و  می گیــرد  انجــام  طالبــان  تروریســتی  گــروه  ســوی 

هــر روز تشــدید می شــود و هیــچ روز بــدون حمــات 

ــی  ــوع من ــتان طل ــان افغانس ــاب در آس ــتی آفت تروریس

کنــد. ایــن روزهــا آســان کابــل و والیــات مختلــف 

کشــور بــدون اســتثنا در ســایۀ اســتقرارصلح بــه صــورت 

وحشــتناک مــورد حمــات مرگبــار و خونیــن اســت و 

هیــچ نقطــه ای از خــاک افغانســتان از وجــود خشــونت ها 

در  طالبــان  تروریســتی  گــروه  هدف منــد  ترورهــای  و 

امــان نیســت و ایــن روش هــا و تاکتیک هــا بــدون تردیــد 

ــر  ــا خط ــی را ب ــه افغان ــی جامع ــات سیاس ــی و حی زندگ

ــرای  ــدی ب ــد ج ــاخته اند و تهدی ــه س ــی مواج ــل کش نس

تحقــق صلــح پایــدار در افغانســتان، منطقــه و جهــان 

بــه حســاب مــی آینــد. بنابرایــن روایــت اســتقرارصلح بــا 

ــم  ــک و غ ــدازۀ تراژی ــه ان ــتان ب ــان در افغانس ــروه طالب گ

انگیــز اســت کــه جامعــه ای جهانــی، ســازمان های بیــن 

املللــی، کشــورهای منطقــه ای و کشــورهای جهانــی و بــه 

ــح در  ــل متحــد کــه حافــظ منافــع صل ــژه ســازمان مل وی

ــل  ــرار نس ــه از تک ــن ک ــرای ای ــت، ب ــان اس ــه و جه منطق

کشــی و فاجعــه انســانی دیگــری جلوگیــری منایــد، بایــد 

ســکوت مرگبــار خویــش را در برابــر جنایــات جنگــی 

کنــار بگذارنــد و متوجــه نســل کشــی در جامعــه افغانــی 

باشــند. جنــگ، منازعــه و خشــونت در افغانســتان؛ بیــش 

از آن کــه ماهیــت حــق و باطــل داشــته باشــد، ماهیــت 

انحصارگرایــی قــدرت مطلــق سیاســی بــه خــود دارد؛ 

کــه در محــور و مــدار قومیــت تحقــق پیــدا می کنــد، 

جنایــات جنگــی، حمــات مرگبــار تروریســتی و انتحــاری 

ــد؛  ــا می کن ــه دروغ ادع ــه ب ــان ک ــتی طالب ــروه تروریس گ

علیــه کفــر و کشــورهای خارجــی می جنگــد و کشــور 

افغانســتان را یــک کشــور اشــغال شــده می دانــد و دولــت 

افغانســتان را دولــت دســت نشــانده قلمــداد می کنــد. از  

ایــن منظرگــروه تروریســتی طالبــان متام جنایــات جنگی 

ــت و  ــه دول ــش را علی ــانی خوی ــد انس ــونت های ض و خش

ــه  ــهادت توجی ــاد و ش ــای جه ــر مبن ــتان ب ــردم افغانس م

رشعــی و دینــی می کننــد، ایــن در حالــی اســت کــه 

ــروه  ــتی گ ــات تروریس ــونت و حم ــگ و خش ــت جن ماهی

طالبــان؛ ماهیــت انحصارگرایــی قــدرت مطلــق سیاســی 

دارد کــه در قالــب امــارت اســامی بــه دنبــال تحقــق آن 

اســت و از ایــن جهــت اســتقرارصلح پایــدار در افغانســتان 

بــا گــروه طالبــان بــا چنیــن رویکــردی خونیــن و فاجعــه 

انســانی بســیار دشــوار اســت و متــام گفت وگوهــا و 

پایــدار  اســتقرارصلح  دســتیابی  بــرای  را  نشســت ها 

و  اولیــن  بنابرایــن،  اســت.  رســیده  امتنــاع  حــد  بــه 

فوری تریــن مســئله اساســی و بنیادیــن بــرای دســتیابی 

بــه اســتقرارصلح پایــدار آتــش بــس دامئــی اســت؛ بــرای 

در چنیــن رشایطی کــه هــم رشایــط جنگــی حاکــم اســت 

ــت،  ــیده اس ــا رس ــد اع ــه ح ــونت ها ب ــزان خش ــم می و ه

کاهــش جنگ هــا و خشــونت ها؛ جهــت دســتیابی بــه 

اســتقرارصلح پایــدار در میــان طرف هــای درگیــر جنــگ، 

آتــش  و  و خشــونت کمــک شــایان می کننــد  منازعــه 

پیــش  و  اساســی  پیش رشط هــای  جــزو  دامئــی  بــس 

ــد.  ــه حســاب می آی ــدار ب ــح پای ــن تحقــق صل ــاز بنیادی نی

ــتثنا  ــده مس ــن قاع ــتان از ای ــح افغانس ــگ و صل ــا جن ام

اســت؛ یعنــی منطــق همزمانــی جنــگ و صلــح در تفکــر 

گــروه تروریســتی طالبــان حاکــم اســت، زیــرا از یــک ســو 

گــروه تروریســتی طالبــان موافقــت نامــه آوردن صلــح در 

افغانســتان را امضاکــرده اســت و در آن موافقــت نامــه 

آغــاز نشســت ها و گفت وگوهــای مذاکــرات صلــح بیــن 

االفغانــی گنجانیــده شــده اســت و از ســوی دیگــر، در 

عیــن زمــان گفت وگوهــای اســتقرارصلح بــا هیئــت دولــت 

جمهــوری اســامی افغانســتان در میــز مذاکــرات صلــح، 

هیــچ گاه مفــاد و الزامــات گفت وگوهــا و نشســت های 

و  و شــدید ترین  نکرده انــد  رعایــت  را  مذاکــرات صلــح 

خونین تریــن حمــات تروریســتی و انتحــاری و انفجــاری 

را علیــه دولــت و شــهروندان ملکــی افغانســتان انجام داده 

اســت. بنابرایــن، اگــر قــرار اســت صلحــی در افغانســتان 

بــه وجــود آیــد، اولیــن قــدم و نخســتین گام اساســی 

منطــق  زیــرا  اســت،  خشــونت ها  و  جنگ هــا  کاهــش 

ــگ و  ــی جن ــه همزمان ــد، ک ــاب می کن ــتقرارصلح ایج اس

صلــح بــه لحــاظ عقلــی و منطقــی قابــل جمــع نیســتند و 

همیشــه تحقــق صلــح را بــه بــن بســت و انســداد سیاســی 

می کشــاند، امــا گــروه تروریســتی طالبــان در همیــن 

تروریســتی،  حمــات  کشــتار،  ماشــین  چنــان  روزهــا 

انتحــاری و انفجــاری خویــش را علیــه دولــت و مــردم 

ــام  ــگ مت ــک جن ــت و ی ــه اس ــه کار انداخت ــتان ب افغانس

ــوق  ــک نسل کشــی آشــکار و نقــض فاحــش حق ــار و ی عی

بــری را بــه راه انداختــه اســت کــه ادامــه گفت و گوهــای 

امتنــاع  حــد  بــه  قطعــی  صــورت  بــه  را  اســتقرارصلح 

ــت. ــانیده اس رس

جنگــی در قبــال وقایــع و رخدادهــای دوران جنــگ تأکیــد 

ــده  ــد ش ــه منعق ــی ک ــل در پیان ــن دلی ــه همی ــد. ب می کن

ــی از  ــارت های ناش ــا و خس ــئوول جنگ ه ــان مس ــود، آمل ب

ــه عنــوان مســئولیت های ناشــی  ــد ب آن شــناخته شــد و بای

از جنــگ اقــدام بــه ترمیــم و جــران خســارت های می کــرد 

را می پذیــر  از جنــگ  ناشــی  و متامــی  مســئولیت های 

فت.)جــوادی و حیــدری،1393، 20(.

گفتــار دوم: کاهــش خشــونت و آتــش بــس دامئــی؛ 

پیــش نیازصلــح پایــدار در افغانســتان؛

منظــور از منازعــه بــه صــورت عــام کشــمکش هایی اســت که 

بیــن دو طــرف درگیــر واقــع می شــود؛ اگــر ایــن منازعــه زود 

مهــار نشــود امــکان تبدیــل شــدن آن بــه یــک جنــگ متــام 

عیــار و خشــونتی بــزرگ بــه قــوت وجــود دارد. مهــار منازعــه 

بــا مصالحــه صــورت می گیــرد، مصالحــه توافقــی اســت 

کــه بیــن طرف هــای درگیــر بــه منظــور قطــع منازعــه بــروز 

ــود  ــی خ ــا در میان ــا پ ــود ب ــه می ش ــن مصالح ــد. ای می کن

طرف هــای درگیــر صــورت گیــرد و یــا از ســوی مصلحــان و 

خیــر اندیشــان در میــان طرف هــا بــه وجــود مــی آیــد. هــم 

ــه پروســه ای گفتــه  ــا صلــح ســازی ب چنــان اعــار صلــح ی

مــی شــود کــه بــا آن مــی تــوان از یــک ســو وضعیــت صلــح 

ــی  ــی طبیع ــح بان ــا صل ــه از آن ب ــرد ک ــظ ک ــی را حف طبیع

تعریــف مــی شــود و از در قــدم بعــدی مــی تــوان صلــح آوری 

منــود و هــم چنیــن بــا اعــار صلــح مــی تــوان صلــح بانــی 

عارضــی و یــا صلــح پــروری کــرد. ایــن نکتــه نیــز بیــان شــد 

ــیوه ای  ــت و ش ــی اس ــه ای همگان ــازی وظیف ــح س ــه صل ک

خوبــی بــرای مهــار منازعــه و جنــگ، هــم در قبــل از وقــوع 

آن اســت و هــم در بعــد از وقــوع آن. جنــگ نیــز منازعــه ای 

شــدید و خونینــی اســت کــه در حــد اعــا و آخــر خــط 

منازعــه قــرار دارد. جنــگ از ایــن جهــت بــا منازعــه ارتبــاط 

ــد  دارد کــه هــر منازعــه ای و لوکوچــک هــم باشــد، می توان

ــروز  ــی ب ــرگاه جنگ ــود. و ه ــن ش ــی خونی ــه جنگ ــر ب منج

منــود حتــاً بایــد در فکــر ایجــاد صلــح بــود. چنانچــه صلــح 

ــار  ــه ش ــگ ب ــان جن ــه ای پای ــت و نقط ــع خصوم ــم قط ه

می رود.)جمعــی از نویســندگان،1396، 22(. بنابرایــن، 

ــا و  ــا، پیش رشط ه ــرها، زمینه ه ــد بس ــح بای ــق صل تحق

پیــش نیازهــای صلــح پایــدار؛ ایــن اســت کــه کاهــش و 

یــا توقــف جنــگ و خشــونت را بــه مثابــۀ اصــل انســانی، 

ــت کاری  ــتانه را در اولوی ــوق بردوس ــر و حق ــوق ب حق

ــا از  ــرار داده، ت ــرام ق ــدی و اح ــه ج ــورد توج ــش م خوی

ــدار در  ــح پای ــق صل ــان تحق ــت گفت ــذر روای ــن رهگ ای

جامعــۀ افغانــی را فرهنــگ ســازی و نهادینــه ســازی 

مناینــد. درگفتــان پروســۀ روایــت اســتقرارصلح پایــدار 

ــرای  ــدم اج ــدان و ع ــان؛ فق ــتی طالب ــروه تروریس ــا گ ب

ــن  ــم تری ــی از مه ــی، یک ــت انتقال ــۀ عدال ــودن برنام من

مســائلی اســت کــه فراینــد اســتقرارصلح را بــا خطــر 

و  انفجــاری  و  انتحــاری  تروریســتی،  بیش ترحمــات 

رفتارهــای خشــونت بار و ضــد انســانی مواجــه ســاخته و 

ماشــین ترورهــا و انتحــار را رسعــت بخشــیده انــد و هــر 

روز فاجعــه انســانی را خلــق کــرده و هیچ گــروه از طالبان 

مســئوولیت ایــن همــه جنایــات جنگــی را بــه عهــده 

ــت  ــم عدال ــاخنت مفاهی ــن، وارد س ــد. بنابرای ــه ان نگرفت

انتقالــی در پروســۀ تحقــق صلــح پایــدار بــا گــروه طالبــان 

ــت و آن  ــاده اس ــوق الع ــت ف ــت دارای اهمی ــد جه از چن

اینکــه حداقــل تأثیــر عملــی عدالــت انتقالــی جنبــه بــاز 

دارندگــی از حمــات تروریســتی و انتحــاری دارد، دومــاً 

التیــام بــه دردهــا و رنج هــای خانواده هــای قربانیــان 

جنــگ و خشــونت اســت، ســوماً همــه شــهروندان و 

ــال  ــج س ــت و پن ــش از بیس ــان بی ــای قربانی ــواده ه خان

گــروه  انســانی  ضــد  رفتارهــای  و  خشــونت  و  جنــگ 

ــت  ــری و مالکی ــان، احســاس ســهم گی تروریســتی طالب

افغانــی  پایــدار در جامعــۀ  در گفتــان اســتقرارصلح 

می کننــد و صلــح و امنیــت را محصــول تاش هــا و جــان 

فشــانی های همــه شــهروندان افغانســتان می داننــد.

گفتــار یکــم: اجــرای منــودن برنامــه عدالــت ترمیمی؛ 

مقدمــۀ صلح ســازی بومــی در افغانســتان؛

ــت  ــاب عدال ــث در ب ــر بح ــش دیگ ــی بخ ــورت کل ــه ص ب

انتقالــی، در بــارۀ عدالــت ترمیمــی اســت. هنگامــی 

ــی  ــرد و همگان ــونت اوج می گی ــه خش ــک جامع ــه در ی ک

می شــود، خســارت های زیــادی هــم بــه لحــاظ فیزیکــی 

ــی آورد.  ــود م ــه وج ــه ب ــی در جامع ــاظ روان ــه لح ــم ب و ه

مســأله اصلــی در بــاب عدالــت انتقالــی، اهمیــت و 

رضورت پرداخــنت بــه ایــن خســارت ها و آســیب ها از 

ایــن خســارت ها  یــک ســو و بررســی امــکان ترمیــم 

و آســیب ها از ســوی دیگــر اســت. بنابرایــن، مســأله 

ــدگان  ــیب دی ــان و آس ــر قربانی ــژه از منظ ــه وی ــی، ب اصل

فجایــع تاریخــی ایــن اســت کــه رسنوشــت آن هــا در آینده 

آیــا خســارت های روانــی و جســانی  چــه می شــود. 

تحمیــل شــده بــر آن هــا جــران می شــود یــا اینکــه 

ــه  ــدون توج ــی، ب ــک قربان ــوان ی ــه عن ــاکان ب ــا ک آن ه

ــان،  ــر آن ــده ب ــل ش ــیب های تحمی ــارت ها و آس ــه خس ب

چــه  انتقالــی  عدالــت  بنابرایــن،  می ماننــد؟  باقــی 

ــای  ــع و رخداده ــان وقای ــرای قربانی ــی ب ــا و مفهوم معن

گذشــته دارد؟ دولــت هــای تــازه تأســیس همــواره بــر رس 

دوراهــی قــرار می گیرنــد: از یــک ســو توجــه بــه خواســت 

از  و  آســیب ها  و  خســارت ها  جــران  بــرای  قربانیــان 

ــه گذشــته و تأمیــن منافــع  ســوی دیگــر، بــی توجهــی ب

ــد  ــی تردی ــه، کــه ب بازیگــران سیاســی در عرصــه و صحن

ــی از  ــت، برخ ــهود اس ــتان مش ــه در افغانس ــه ک هانگون

ایــن بازیگــران را افــرادی هاننــد قوماندانــان، نخبــگان 

ــد.  ــکیل می دهن ــم تش ــاالران قدی ــگ س ــی و جن سیاس

ایــن دو اولویــت هرکــدام نتایــج و پیامدهــای مشــخصی 

ــان و  ــه خواســت قربانی ــت دادن ب ــال دارد. اولوی ــه دنب ب

تــاش بــرای اعــال تطبیــق عدالــت، پیامدهــای مثبــت 

حقــوق بــری دارد و از ایــن طریــق حداقــل دیرهنــگام 

مصطفی شفیق

مهدی شیرزاد

دفــاع منــوده و بــا شــجاعت متــام اســتعارگر غربــی را از 

ــار دوم، جنــگ دوم افغانســتان  ــد. ب ایــن خــاک بیــرون راندن

و برتانیــا در ســال 1879م در زمــان امــارت یعقــوب خــان 

ــگ اول  ــد جن ــز مانن ــگ نی ــن جن ــاد. ای ــاق افت ــزی اتف بارک

ــر  ــادی را ب ــی زی ــی و مال ــارات جان ــا خس ــتان و برتانی افغانس

ــه  ــن هزین ــام ای ــا مت ــا ب ــود، ام ــل من ــتان تحمی ــردم افغانس م

ــا  ــتان برق¬آس ــت افغانس ــار مل ــر آزادی و افتخ ــار دیگ ــا ب ه

بــه گوشــه هــای دنیــا پچیــد. امــا هــر دوبــار بعــد از جنــگ و 

پیــروزی در جنــگ، بــا تأســف در میــدان سیاســت و مدیریــت 

جامعــه شکســت را در کارنامــه دارد. وابســتگی سیاســی و 

ــه لحــاظ سیاســی از جانــب شــاهان،  تحــت قیــادت بــودن ب

ــه رو  ــش رو ب ــا چال ــتان را ب ــت افغانس ــارات مل ــخ و افتخ تاری

ســاخته اســت. جنــگ آزادی خواهــی در برابر قشــون شــوروی 

تجربــه ســوم مــردم افغانســتان اســت کــه در راه آزادی خــاک 

ــت. افتخــار  ــل شــده اس ــراوان را متقب ــی هــای ف شــان قربان

شکســنت طلســم اســتعار کمونیســتی نیــز در کوهپایــه 

هــای افغانســتان و بــا دســتان مــردم ایــن کشــور رقــم خــورد؛ 

ــای  ــِت فض ــگ را، شکس ــروزی در جن ــوم پی ــار س ــرای ب ــا ب ام

ــدری مــردم  ــر ســاخت و باعــث درب ــی اث ــه ب سیاســت ظاملان

افغانســتان گردیــد. در متــام ایــن تحــوالت تاریخی و سیاســی 

تاریــخ معــارص افغانســتان تنهــا گزینــه¬¬ی کــه از آن بــه 

ــدار  ــنت آزادی و اقت ــه داش ــرد روحی ــاد ک ــوان ی ــی ت ــی م نیک

ملــی اســت کــه متعلــق بــه کُِل مــردم افغانســتان اســت.  

ــن افغانســتان و  ــی؛ در فصــل نوی ــت مل افغانســتان و حاکمی

در ایــن نـُـزده ســال پســا طالبانــی، مــردم افغانســتان صاحــب 

اصلــی و میراثــدار حاکمیــت ملــی ایــن خــاک هســتند. 

حاکمیــت ملــی در ایــن کشــور مطابــق متامــی قــرارداد هــای 

ملــی و بیــن املللــی بــر مــی گــردد بــه مــردم افغانســتان. ایــن 

دســتآورد بزرگیســت در جهــت داشــنت خانــه¬ی مشــرک و 

ــتان.  ــردم افغانس ــی م ــرای متام ــرک ب ــت مش رسنوش

قانــون اساســی کشــور بــه عنــوان وســیقه¬¬ی ملــی واضحــا 

ــردم  ــی از آن م ــت مل ــه حاکمی ــد ک ــی کن ــد م ــد و تاکیی تایی

ــون  ــل قان ــن اص ــه ای ــرام ب ــاس اح ــت. براس ــتان اس افغانس

اساســی، دولــت و ســازمان سیاســی در کشــور، در متــام 

ــا  ــخص ب ــار مش ــا رفت ــای دنی ــور ه ــا کش ــش ب ــادالت خوی مع

گرایــش منافــع ملــی داشــته و دارد. ایــن موضــوع محــور 

اساســی در تشــکیل دولــت و ملــت اســت در افغانســتان. 

و  اتبــاع  مــال متــام  ملــی در کشــور  بنابرایــن حاکمیــت 

شــهروندان ایــن کشــور مــی باشــد و ایــن ثــروت بــزرگ 

سیاســی اســت در تاریــخ افغانســتان. در فصــل کنونــی و 

تاریــخ معــارص افغانســتان مشــحون از تحــوالت سیاســی 

اســت، ایــن دگرگونــی هــای اجتاعــی – سیاســی از 

ــه¬ی  ــا نکت ــت. ام ــوردار اس ــی برخ ــت و منف ــاد مثب ابع

مهــم و قابــل افتخــار بــرای ملــت افغانســتان ایــن اســت 

کــه مــردم و ملــت افغانســتان بیگانــه ســتیز بــوده اســت 

ــوه  ــد ک ــخ مانن ــان تاری ــای زورگوی ــم ه ــر تهاج و در براب

ــه  ــا خــون خویــش ب اســتوار ایســتاده و آزادی کشــور را ب

ارمغــان آورده اســت. ســال 1838م مثلــث ســیاه الهــور 

ــر بنیــاد آن بزرکریــن  نخســتین مقدمــه¬ی اســت کــه ب

ــا  ــر ب ــای کبی ــادی برتانی ــزده می ــرن نُ ــی ق ــدرت جهان ق

ــاه  ــت از آن ش ــرار دادن حاکمی ــه ق ــی و بهان ــش آهنگ پی

نخســتین  حملــه¬ی  افغانســتان  بــر  اســت،  شــجاع 

نظامــی را تــدارک دیــد. ایــن پیــان براســاس منافــع ســه 

ــک  ــجاع املُل ــاب و ش ــیک¬های پنج ــا، س ــرف؛ برتانی ط

معــروف بــه شاه¬شــجاع از قبیلــه¬ی ســدوزایی بــه امضــأ 

رســید. برتانیــای کبیــر بــا تســلط اســتعاری کــه برشــبهه 

ــرای افغانســتان  ــح ب ــد. پــس، واضــح اســت کــه صل منای

ــردد.  ــم گ ــتان خت ــت افغانس ــام مل ــع مت ــه نف ــت ب بایس

حفــظ  و  ســازی  صلــح  هــای  شــیوه  و  صلــح  یعنــی 

ــت  ــری اش اس ــکل گی ــکان ش ــان ام ــور زم ــح در کش صل

ــر  ــا و ب ــتانی ه ــتان افغانس ــر بدس ــه بیش ــن پروس ــه ای ک

ــش  ــام بخ ــخه¬ی التی ــردم نس ــن م ــای ای ــاس درده اس

ــه مــردم  ــه را ب ــد. نقــش کلیــدی در ایــن معامل بوجــود آی

افغانســتان بایــد در نظــر گرفــت نــه آنانیکــه همســایه 

انــد. مثــل معــروف اســت هــر انگشــت دردی خــودرا دارد؛ 

مــردم افغانســتان خــوب درک مــی کننــد کــه چــه دردی 

را کشــیده انــد و اکنــون در پروســه¬ی صلــح منافــع ملــی 

افغانســتان و اقتــدار و عــزت ایــن مــردم بایــد مطمــح نظــر 

باشــد. کشــور هــای منطقــه و همســایه بــه عنــوان ترسیــع 

کننــده ایــن رونــد، نقــش شــان مهــم اســت و ایــن توقــع 

را مــردم نیــز از آنــان دارنــد تــا در ایــن فرآینــد بــا روحیــه 

ــد.  ــکاری مناین ــامی هم ــتانه و اس ــان دوس انس

تضــاد منافــع دیگــران و اولویــت منافــع ملــی در پروســه 

ــوع  ــن موض ــتان ای ــیون افغانس ــتان؛ سیاس ــح افغانس صل

را بدقــت بداننــد و عملــی ســازند کــه افغانســتان میــدان 

ــی  ــای جنگ ــی در فض ــود. وقت ــران نش ــع دیگ ــرد مناف ن

چنیــن شــده اســت، حــد اقــل در پروســه¬ی صلــح، چنان 

نقــش هــا را بــا روحیــه¬ی ملــی و حفــظ اقتــدار و حیثیــت 

ملــی و منافــع علیــای مــردم افغانســتان کمرنــگ ســاخته 

ــرای چندمیــن  و فرصــت داده نشــود کــه ایــن خــاک را ب

بــار آوردگاه منافــع کشــورهای همســایه و منطقــه بســازند. 

ایــن مســأله بــر مــی گــردد بــه داشــنت بــاور و وابســتگی 

ــگ  ــر در جن ــای درگی ــرف ه ــر ط ــن، اگ ــه وط ــِق ب و عش

افغانســتان خــود را افغانســتانی و مربــوط بــه ایــن خــاک 

مــی داننــد، در پروســه صلــح کــه اکنــون از فصــل هــای 

ــات  ــن را اثب ــد، ای ــی باش ــتان م ــخ افغانس ــاس تاری حس

کننــد کــه منافــع و اقتــدار افغانســتان نــزد آنــان اولویــت 

دارد، از منافــع دیگــران کــه حتــی دوســتان آنهــا هــم 

باشــد. افغانســتان دارای عــزت تاریخــی اســت و ایــن 

ــن  ــن رسزمی ــزرگ ای ــدن ب ــای مت ــه ه ــر خراب ــا ب جغرافی

ــدار و عــزت  ــن خــاک از اقت ــأ شــده اســت. مردمــان ای بن

متدنــی – تاریخــی و فرهنگــی برخــوردار انــد. پــس غیــرت 

ــه¬¬ی  ــتند و در قضی ــتانی هس ــه افغانس ــی آنانیک تاریخ

صلــح افغانســتان دخیــل انــد هرگــز اجــازه نخواهنــد داد 

کــه افتخــارات و عــزت ایــن ملــت را در ایــن میــدان صلــح 

دیگــران بــه ســخره بگیرنــد.     

بحــث هــای بنیادیــن صلــح و موضوعــات ملــی ایــن مســأله، 

ــور  ــن کش ــیون ای ــردم و سیاس ــزد م ــر ن ــکار ناپذی ــل ان اص

ــود.  ــد ب ــوده و خواه ب

فرآینــد صلــح و آینــده افغانســتان؛ صلــح پایــان خــون 

و خشــونت و آغــاز روحیــه درک همگانــی و احــرام بــه 

زندگــی و ارزش هــای همگانــی در کشــور بایــد باشــد. 

مــردم افغانســتان انزجــار دارنــد از جویبــار خــون کــه نیــم 

قــرن در ایــن خــاک جاریســت. مــردم خواهــان صلــح و 

ــد در  ــی خواهن ــود م ــام وج ــا مت ــد و ب ــور ان ــش در کش آرام

کشــوری زندگــی مناینــد کــه بــه عنــوان افغانســتانی دارای 

ــه و نگــرش  ــا روحی ــه و ب ــر و برادران ــازات براب ــوق و امتی حق

ــن آرزو  ــد. ای ــن خــاک زیســت مناین ــه در ای انســان محوران

نیســت، بلکــه مطالبــه¬ی برحــق هــر شــهروند ایــن مملکت 

اســت. رونــد صلــح بایــد بــه رنــج هــا و مــرارت هــای تاریخــی 

ــتان  ــردم افغانس ــد. م ــان باش ــه¬ی پای ــک نقط ــن ُمل در ای

ــه در آن،  ــد ک ــور دارن ــح تص ــای صل ــده¬¬ی را در فض آین

قطــع رسیــال خــون و کشــتار و محــو نابرابــری هــای ُمهلــک 

و خفــه کننــده تعمیــل گــردد. فرآینــد صلــح ســحرگاه امیــد 

ــا روحیــه¬ی ملــی و  را بــرای زنــان و مــردان ایــن کشــور، ب

بــرادری فراهــم ســازد. صلــح در افغانســتان در الیــه هــای 

ــردارد و  ــان ب ــش را از می ــات کُ ــای ثب ــت ه ــف پرازی مختل

ســامتی جامعــه را بــا بوجــود آوردن نظــام سیاســی عادالنــه 

و مبتنــی بــر ارزش هــای مرقــی خواهانــه¬ی انســان 

محــور تضمیــن منایــد. آینــده بــا ثبــات، بــدون جنــگ 

و خشــونت در گام نخســت بــا آوردن صلــح قابلیــت دارد 

ــه در  ــز و عادالن ــح آمی ــراتیژیک صل ــدگاه اس ــه دی ــا آنچ ام

آینــده افغانســتان مطــرح اســت ایــن کــه عدالــت اجتاعــی 

ــان  ــه حقــوق شــهروندی در جامعــه¬ی در جری و احــرام ب

ــور و در  ــی در کش ــه¬¬ی مل ــک وجیب ــوان ی ــه عن ــح ب صل

نظــام سیاســی نهادینــه گــردد. در صورتیکــه چنیــن شــود، 

ــود  ــح، فرآینــد امیــد بخــِش ملــی خواهــد ب پروســه¬ی صل

ــمند و  ــی ارزش ــام سیاس ــتان دارای نظ ــد آن افغانس و پیام

انســان گــرأ و مرقــی خــواه مــی باشــد. صلــح و همــکاری 

منطقــه¬ی؛ کشــور هــای همســایه افغانســتان و کشــورهای 

ایــن حــوزه جغرافیــای کــه افغانســتان در آن موقعیــت دارد 

ــند.  ــته باش ــد داش ــی توانن ــم م ــش مه ــح نق در آوردن صل

ــن  ــا در ای ــور ه ــن کش ــای ای ــاش ه ــت از ت ــته اس شایس

راســتا تقدیــر شــود. امــا ایــن مســأله بایــد واضــح باشــد کــه 

ــه¬ی  ــروز هزین ــت و ام ــتان اس ــردم افغانس ــرای م ــح ب صل

ایــن هیــوالی خونخــوار را ملــت افغانســتان پرداخــت مــی 

قــاره هنــد داشــت، تــاش مــی ورزیــد کــه بــر افغانســتان 

نیــز مســلط باشــد و یــا بتوانــد حکومــت کامــا همســو و 

ــا در  دســت نشــانده¬ی را در افغانســتان شــکل دهــد ت

رقابــت جهانــی در مقابــل رقیــب بزرگــش روســیه تــزاری 

ــته  ــاال داش ــِت ب ــیا دس ــوب آس ــه¬ی جن ــن منطق در ای

باشــد. برتانیــا بــر اســاس ایــن نگــرش اســراتیژیک 

بــه  و  ایــن منطقــه  بــازی هــای  وارد متــام  سیاســی 

ــرار دادن  ــه ق ــا بهان ــود و ب ــده ب ــتان ش ــوص افغانس خص

ــا بــه منایندگــی شــاه  ــدوزایی ه احیــای حاکمیــت س

شــجاع رســا بــه افغانســتان حملــه نظامــی و اســتعاری 

منــود. بــودن نیروهــای انگلیــس و بیگانــه هــا در کشــور 

کاســه¬ی تحمــل ملــت افغانســتان را لریــز منــود و بعــد 

ــتان  ــگ اول افغانس ــال 1840م جن ــال در س ــک س از ی

علیــه برتانیــا آغــاز گردیــد و در نهایــت منجــر بــه شکســت 

و رســوایی برتانیــا در ایــن جغرافیــا شــد. ملت افغانســتان 

بــا افتخــار متــام از مناطــق و از کشــور و خــاک خویــش 
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 بازی با اعداد              3183
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3078    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3353
شاه سفید را در خانه  B3 حرکت دهید. 
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ثور
تمایل شدیدی برای یک تغییر و یا یک شروع جدید دارید. زمان سختی ممکن 
است داشته باشید، به همراه مشکالت زیادی برای حل کردن. شرایط مالی تان 

خیلی خوب نیست، اما دلیلی برای نگرانی وجود ندارد.

جوزا
یکی از بســتگان سالمند به شما توصیه می کند که از برخی هزینه ها صرفنظر 
کنید به دلیل اینکه مزایای بیشتری به دست آورید. ممکن است تمام وقت خود 
را برای به دست آوردن دستاوردهای مادی صرف کنید که ایده ی خوبی نیست. 

سرطان
ممکن اســت وارد مرحله جدیدی از زندگی عاطفی و اجتماعی تان شوید. 
مالقــات با افراد جــوان، برقراری ارتباط با افراد مهم و ســفر کردن امروز 
مطلوب اســت. تمایل زیادی برای ایجاد تغییرات دارید. زمان مناسبی برای 

باشد. شروع پروژه های جدید کاری می 

اسد
امروز برای سرمایه گذاری روز خوبی نیست. از هر گونه حدس و گمان اجتناب 
کنید! نباید به فکر این باشید که راه راحتی برای به دست آوردن پول پیدا کنید 

زیرا به راحتی دچار مشکل قانونی می شوید. 

سنبله
الگوی ســتاره ای شــما روابط عاطفی و اجتماعی مطلوبی را برای شما به ارمغان 
می آورد. برنامه های تان ممکن است در طول بعد از ظهر تغییر کند زیرا به یک 
مهمانی دعوت می شــوید. بهتر اســت که نیازتان را به اســتراحت کردن نادیده 

نگیرید.

حمل
ممکن اســت فرصتی داشته باشــید تا تصمیماتی مهم در بخش های عاطفی 
بگیرید که زندگی تان را تغییر دهد. یک شــخص نزدیک به شما یک هدیه می 

دهد که شما را بسیار خوشحال می کند.

میزان
امروز صبح مصمم هســتید تا مشکالت خانوادگی که به تعویق افتاده بودند 
را حل کنید. مجبور هســتید که به چندین سفر کوتاه بروید و مبلغ عمده 
ای پول خرج کنید. ممکن است احساس کنید که زمان از دست تان خارج 

شده است، 

عقرب
تمایل دارید تا چیزی جدیدی را شــروع کنید. زمان خوبی برای فعالیت های 
فکری است. فرصتی دارید تا خودتان را در جامعه اثبات کنید. احتماال متوجه 
می شوید که یک شخص از جنس مخالف به شما توجه می کند. باید بیشتر 

محتاط باشید.

قوس
تغییراتــی در زندگی عاطفی تان رخ می دهد. بیشــتر از هر زمانی اجتماعی 
هســتید و فرصتی دارید تا با شــخصی رابطه ای را شروع کنید. این رابطه به 
ازدواج منتهی خواهد شــد. امروز بعد از ظهر با یک مشکل بهداشتی روبه رو 

می شوید.

جدی
امروز صبح احســاس خســتگی می کنید. باید از گرفتــن تصمیمات مهم 
اجتنــاب کنید، مخصوصا در ارتباط با کســب و کارتــان. از انجام کارهای 

چالش برانگیز اجتناب کنید و کارهای روزانه خود را انجام دهید. 

دلو
امروز صبح ممکن است مبلغ عمده ای پول از کسب وکاری به دست آورید. به هر 
حال به شما سرمایه گذاری یا سفرهای طوالنی مدت را توصیه می کنیم. احتماال 

بخواهید که بعد از ظهر را با شریک عاطفی تان سپری کنید.

2831

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

وجود داشته باشد.
 9  کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

ناز ـ نزد ـ زن ـ نیز ـ نیزه 
ـ زیـ  زایدـ  زندهـ  زیادـ  
زاهد ـ زهد ـ زین ـ نیاز ـ 
زیانـ  نازیـ  زینتـ  تیزـ  

تازهـ  زیادت.
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حوت
گرچه بسیار مشغول هستید، انرژی زیادی دارید تا وظایف تان را تکمیل کنید. با 
اراده ای که دارید به شما اجازه می دهد تا موانع را از سر راه تان بردارید. شرایط 

مالی تان ممکن است کمتر رضایت بخش باشد، اما نباید جدی بگیرید. 

 شطرنج                     3354

د

آقاـ  امورـ  بالغـ  پالتینـ  تصاعدـ  ثاقبـ  جمهورـ  چاپلوسـ  حاجبـ  خاتم 
ـ داروگرـ  ذمیمهـ  راکبـ  زبانزدـ  ژیانـ  ساحرهـ  شفقتـ  صلصالـ  ضلیلـ  
طامورـ  ظنینـ  عارضـ  غربالـ  فنجانـ  قطاعـ  کاردینالـ  گرایشـ  الجورد 

ـ ملتـ  نسیمـ  وهمـ  همبرـ  یزدان.
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غضنفر کاظمی 

در نشسـت خـری کـه بـه روز شـنبه، ششـم جـدی در هـرات برگـزار 
شـده بـود، فعـاالن فرهنگـی و اسـتادان دانشـگاه هـرات خواهـان 
ایجـاد یـک »نهـاد ملـی« بـرای ثبـت جهانـی میـراث فرهنگی کشـور 
شـده اند. ایـن فرهنگیـان نسـبت بـه ثبـت جهانـی هـر مینیاتـور بـه 
اعـراض  اوزبیکسـتان  و  آذربایجـان  ترکیـه،  ایـران،  نـام کشـورهای 
کردنـد. توفیـق رحامنـی، رییـس دانشـکده هرهای زیبای دانشـگاه 
هـرات در ایـن نشسـت، از عمل کـرد وزارت اطالعـات و فرهنـگ برای 
رسـیده گی به مسـایل فرهنگی و هری در کشـور انتقاد کرده اسـت. 
و فرهنـگ  اگـر وزارت اطالعـات  از رییـس جمهـور خواسـته کـه  او 
منی توانـد بـرای ثبـت جهانـی میـراث فرهنگـی کشـور اقـدام کنـد، 
مسـوولیت از ایـن وزارت گرفتـه شـده و بـه سـایر نهادهـای فرهنگـی 
سـپرده شـود. داوود عرفـان یکـی از فعـاالن فرهنگـی در هـرات، در 
ایـن نشسـت خـری تأکیـد منـوده کـه رییـس جمهـور باید خـارج از 
سـاختار و تشـکیالت وزارت اطالعـات و فرهنـگ، یـک »نهـاد ملـی« 
را بـرای ثبـت میـراث فرهنگـی کشـور در سـطح جهانـی ایجـاد کند.
ثبـت  بـرای  هم اکنـون  از  اگـر  اسـت،  داشـته  اذعـان  عرفـان  آقـای 
جهانـی  سـازمان  در  افغانسـتان  نـام  بـه  خطاطـی«  »هـر  جهانـی 
»یونسـکو« اقـدام نشـود، کشـورهای دیگـر خصوصـا ایـران، ایـن هر 
را بـه نـام خودشـان ثبـت جهانـی می کننـد. داوود عرفـان باورمنـد 
بین املللـی  نهادهـای  در  فرهنگـی کشـور  میـراث  ثبـت  کـه  اسـت 
و  تاریخـی  آبـدات  بازسـازی  بـرای  بودجـه  جـذب  سـبب  می توانـد 
رسـید گی بیش تـر بـه میـراث فرهنگـی، افزایـش اعتبـار افغانسـتان 
در سـطح جهانـی و حضـور گردش گـران خارجـی در کشـور گـردد. 
ایـن نشسـت ها و اعراضـات در کشـور پـس از آن بـاال گرفـت کـه 
کشـورهای ایـران، ترکیه، آذربایجان و اوزبیکسـتان، اعـالم کردند که 
هـر میناتـوری را بـه نـام خودشـان ثبـت جهانـی یونسـکو کرده انـد. 
فعـاالن فرهنگـی در جاجای از کشـور نسـبت به این مسـأله اعراض 
کـرده و وزارت اطالعـات و فرهنـگ را مقـر اصلـی ثبـت نشـدن نـام 

افغانسـتان بـه عنـوان میـراث دار هـر مینیاتـور می داننـد.

خواهان  هرات  فرهنگیان 
ایجــاد »نهاد ملی« برای ثبت 
شدند  فرهنگی  میراث های 

نشسـن در گـرد آتـش دیگـدان. صحبـت و قصـه و خنـده. تـرس. 

داسـتان  داخـل  هیـوالی  و  دیـو  این کـه  از  جـن.  آمـدن  از  دلهـره 

هرلحظـه هجـوم بیـاورد. لذتـی آمیختـه بـا دلهرگـی. تـا چشـم کار 

از بـرف.  پـر  می کنـد بـرف. زمیـن و کـوه و دشـت و صحـرای 

در روز فقط کمی آفتاب و در شـب  هم سوسـوی آتش های برافروخته 

در چنـد خانـه. راه های بسـیار باریـک منتهی به خانه های همسـایه. 

جمع شـدن همه در زیر یک سـقف. صحبت از پشـت  کوه قاف. 

امامـان  و  پیامـران  قهرمانی هـای  از  جـن.  از  و  پـری  از  دیـو،  از 

قبـل.  سـال  هـزار  چندیـن  افسـانه ای 

روزهـای  اسـت.  نداشـته  سـیاه  شـب های  تنهـا  روسـتا  در  چله هـا 

اسـت.  مـی آورده  رسش  پشـت  نیـز  سـیاهی 

فصـل زمسـتان و بـرف و بـارش بـاران همیشـه بـرای ایـن مـردم یـک 

کابـوس بـوده اسـت. در آن زمـان بـرف از بـس زیـاد می باریـده متـام 

راه هـای بیـرون مسـدود و مـردم متـام زمسـتان و حتـی بهـار را بدون 

دسرسـی بـه هرچیـزی می گذرانده انـد. 

قصه هـای آن زمـان بیشـر از دیـو و پـری و امامـان و قهرمان هـای 

هسـتند کـه هرکـدام حامـل پیامـی واضحی سـت. از غریبـی و مـردم 

دوسـتی و پاک طینتـی امامـان و پیامـران گرفتـه تـا قهرمانی هـای 

آدمی زادگانی کـه بـا دیـو و غـول و پـری می جنگنـد بـرای پیـروزی 

حـق بـر باطل. 

تقریبـا در متـام ایـن قصه هـا فقـط یـک مفهـوم گنجانـده شـده و آن 

هـم این کـه خوبـی بـر بـدی و خیـر بـر رش پیـروز می شـود.

قصه هـای مـادر امـا بـرای من همیشـه تازگی داشـت و تـا اکنون هم 

کـه شـده به روشـنی به یادش مـی آورم. 

در شـب های چلـه در زیـر نـور الکیـن و در حالی که بـرف غرش کنان 

پاییـن آمـده و بـر زمیـن ناهمـوار دهکـده فـرود می آمـد مـادر برعالوه 

قصه هـای پشـت کـوه قاف مدام داسـتان امیر ارسـالن رومـی را قصه 

می کرد. 

می گفـت در کودکی هایـش زمانـی کـه نجـف بـوده و پـس از آن در 

روسـتا پـدرش همـه اعضـای خانـواده را یک جـای جمـع کـرده و در 

آن هـا  جملـه ی  از  و  می خوانـده  زیـادی  داسـتان های  حضورشـان 

کتـاب امیـر ارسـالن رومـی و امیـر حمـزه نیـز بـوده اسـت. 

مـادر از هـامن وقـت تـا اکنون بخشـی از داسـتان های امیر ارسـالن 

رومـی، امیـر حمـزه صاحـب قـرآن و دیگـر داسـتان های کوتـاه و دراز 

را بـه یـاد داشـت و بیشـر اوقـات بـا لحـن زیبـا و خاصـی بـرای مـا 

تعریـف می کـرد. 

او بخشـی از آدم هـای داسـتان را قصـدا خـوب و عـده ی را هـم بـد 

جلـوه مـی داد تـا از ایـن طریـق بـه ما نشـان بدهـد که خوبـی و بدی 

چیسـت و آن هـای کـه رش انـد بـه کجـا می رسـند و آن هـای کـه خیر 

انـد رسنوشت شـان چـه می شـود. 

بـودم  گرفتـه  یـاد  نوشـن  و  کـه خوانـدن  بعـد  زمسـتان سـال های 

داشـت.  دیگـری  مفهومـی  حداقـل  مـن  بـرای  چله هـا 

این کـه از کارهـای شـاقه و هیـزم و زمیـن و بـردن حیوانـات بـه چـرا 

بـری ام و می توانـم بـه قصه هـای پـدر و مادر گـوش بدهـم و مهم تر از 

آن خـودم کتاب هـای قصـه بخوانـم. 

کتـاب امیـر حمـزه و مختارنامـه موجـود بـود و بعدهـا کتابـی از امیـر 

ارسـالن رومـی را فکـر کنـم پـدر از ایـران باخـود آورده بـود. 

کاغذهایـش رنـگ زردی داشـت و از بـس که بد چاپ بود به سـختی 

می شـد خطـش را خواند. 

بـرای مـن  کـه آن  زمـان سـن چندانـی نداشـتم مصـور بـودن کتـاب 

بیشـر از هرچیـزی جلـب توجـه می کـرد. 

در قسـمت های از کتـاب، امیـر ارسـالن را می دیـدی کـه پنجـه در 

پنجـه دیـو شـاخ داری انداختـه و در بخـش بعـدی هـم رسنگونـش 

کـرده اسـت و ایـن خـود انـرژی مثبتـی بـود تـا روزهـا.

 

 

و مشـقت های  از دوران گذشـته، سـختی ها  بیامـرزد  بـزرگ کـه خدایـش 

زمسـتان و چلـه بـرای مـا بسـیار سـخن می گفـت. 

مـن یکـی شـاید قصه خوانـی و خیال پـردازی را مدیـون پـدر بـزرگ و مـادرم 

هسـتم. پـدر بـزرگ بعدهـا بـه دلیـل مریضـی مزمـن کـه عایـد حالش شـده 

بـود مـدام در خانـه بـود و فقـط گاهـی اوقـات مـا را بـا خـودش می بـرد رِس 

زمیـن  و کشـت و آن جـا هـم در جوانـی بـرای خـود سـکویی سـاخته بـود که 

اکنـون شـده بـود جایـگاه دوران پیـری اش. 

دورش حلقـه می کردیـم و او از هـر دری قصـه می کـرد. از جوانی هایـش، از 

مشـقت های ادوار زندگـی اش، از این کـه بـه تنهایـی چگونـه ایـن همه زمین 

را اداره می کـرده و از این کـه قـوم حاکـم در ارزگان چه هـا کـه بـر رسشـان 

نیاوردند. 

تـا یـادم می آیـد او البتـه بیشـر از هـرکاری قـرآن می خوانـد و از زندگـی 

اهلبیـت و فضیلت های شـان می گفـت. پـدر بـزرگ در دهکـده تنهـا کسـی 

بـود کـه در یـک روز و نیـم متـام قـرآن را می خوانـد و بـه همیـن خاطـر هـم 

حتـی در بیـن روسـتاهای دور و نزدیـک شـهره بـود. 

تنهـا پـدر بـزرگ این گونـه نبـود. پیرمردهـای آن دوره کـه اکنـون متاسـفانه چیـزی 

در  هرکـدام  و  بودنـد  حـرف  از  انبـاری  همه شـان  اسـت،  منانـده  باقـی  ازشـان 

داشـتند.  گفـن  بـرای  چیزهـا  بسـیار  سینه هاشـان 

افسـانه ها و نقـل قول هـای سـینه بـه سـینه ی زیـادی متاسـفانه با رفن ایـن  جامعت 

زیـر آواری از خاک شـدند.  

زندگـی  بیشـر  خانـواده   شـش  تـا  پنـج  قبـل  صدسـال  مـا  کوچـک  روسـتای  در 

منی کرده انـد. خانواده هـای کـه بعدهـا تبدیل شـدند بـه فامیل های بـزرگ و کوچک 

و تـار دواندنـد تقریبـا بـه همـه جـای دنیـا؛ از سـویدن و نـاروی و آمریـکا گرفتـه تـا 

آسـرالیا و ایـران و کابـل. 

پـدر بـزرگ قصـه می کـرد، در قدیـم این گونـه سـهولت نبـود کـه اتاق هـای جداگانـه 

بـرای مهـامن و آدم هـای خانـواده باشـد. آن وقت هـا هـر خانـوار فقـط یـک »دیـوال« 

نفـری زندگـی  - دوازده  آن هـم، خانـواده ی ده  از دود داشـتند کـه در  پـر  و  گلـی 

می کردنـد و هـم گوسـفند و بـز و مهامن هـای کـه چنـدان زیـاد نبودنـد. 

او می گفـت، در چله هـای زمسـتان متـام خانواده هـا یک جـا جمـع شـده و هرکدام به 

نوبـت بـه قصـه می پرداختنـد تـا این گونه شـب های سـیاه چله را صبـح کنند. 

هفتـه ی کـه گذشـت شـب یلـدا بـود. آخریـن شـب سـال. شـب چلـه. حاال 

هـم شـب های چلـه. کمـر دیـده و شـنیده ام در روسـتای ما تنها شـب اول 

چلـه را محفـل برگـزار کـرده باشـند، امـا شـب های چلـه را چرا. 

آن جـا شـب های چله همیشـه منـادی از رسدی و عذاب و هیوالی سـیاهی  

بـوده اسـت کـه بـر رس زندگـی مـردم سـایه می  افگنـده و می توانسـته در 

لحظـه زمیـن و زمـان را دگرگـون کنـد. به راسـتی هم کـه برف  باری های آن 

وقـت بسـیار بیشـر از اکنـون بـوده و مـردم روسـتا همیشـه قصـه می کنند 

کـه در چله هـا چندیـن خانـه زیـر برف شـده و آدم هـای زیادی هـم در رفت 

و آمدهـا زیـر بـرف کوچ می شـدند. 

در دهکـده ی مـا یـک سـال چنـان بـرف رسازیـر شـد کـه خانـه ی یکـی از 

همسـایه ها را بـرف کـوچ بـا خـود بـرد و تـا دامنـه ی دهکـده دامنـه اش را 

گسـراند. 

تـا حـدی در دهکـده باقـی مانـد کـه مـا در فصـل تابسـتان وقتـی گاوهـا 

بـرف می گذشـتیم.  روی  از  بایـد  بـه چـراگاه می بردیـم،  را  و گوسـفند ها 

زمسـتان یـک سـال خانـه همسـایه کـه بـا خانـه ی مـا چسـپیده بـود، کوچ 

کـرد. بـه خانـواده آسـیبی نرسـید، امـا اتفاقـی کـه افتاد کـم از مـردن متام 

خانـواده نبـود؛ متام غالت زمسـتان همسـایه زیـر برف و گیل مدفون شـد. 

آن هـا توانسـتند زمسـتان آن سـال را بـه سـختی و کمـک همسـایه ها رس 

کننـد. زمسـتان سـال دیگر، نیز به همیـن پیامنه برف باریـد. در دهکده ی 

دورتـر از دِه مـا یـک مـرد بـه مـدت بیسـت و چهـار سـاعت ناپدیـد شـد. 

خانـواده ی ایـن مـرد متـام روسـتا و قریه هـای اطـراف را گشـتند، امـا اثری 

از مـرد گـم  شـده نبود. 

تـا این کـه بـه یـاد آوردنـد مـرِد خانـه، بیسـت و چهار سـاعت قبل بـه دنبال 

آب رفتـه و آن جـا هـم کـه امشـب بهمـن رسازیـر گردیـده اسـت. مـردم از 

روسـتاهای اطـراف جمـع شـده و به پاک کاری بـرف کـوچ رشوع کردند. به 

ایـن امیـد کـه حداقل بتوانند جسـد مـرد را از زیـر آوار برف بیـرون بیاورند. 

بعـد از سـاعت ها واکاوی اتفاقـی جالبـی افتـاد: مـرد زنـده بود.

چنـد سـال بعـد مـردی دیگـری گـم شـد. ده روز، بیسـت روز و یـک مـاه. 

مـردم و خانـواده ی ایـن مـرد تصـور می کردنـد او بـه ایـران رفتـه اسـت. 

امـا بعدهـا خـر رسـید کـه نه، ایشـان عزم سـفر بـه ولسـوالی دیگر داشـته 

و در راه ناپدیـد شـده اسـت. ردش را دنبـال کردنـد؛ قریـه بـه قریـه و خانـه 

بـه خانه. 

تـا در دره ی کـه بـرف کـوچ آمده بود، متوقف شـدند. روزها طول کشـید که 

ایـن مـرد را از زیـر آوارهـای بـرف بیـرون بیاورنـد. از همیـن رو برف همیشـه 

در بیـن مـردم روسـتا شـباهت بـه سـیاهی و تباهـی داشـته اسـت و چله ها 

هـم کـه بدتریـن روزهـای زمسـتان  اند سـیاه تر از هـر وقت دیگری سـت.

مردم این روسـتا در گذشـته ها این هیوالی سـیاه سلسـه دار را فقط با یک 

چیـز می توانسـتند کنـار بزننـد و به روشـنایی و بهار و رسسـبزی برسـند: با 

بافـن و پرداخن قصه. 

انسـان ها ذاتـا قصه گـو انـد. جایـگاه قصـه، نـزد انسـان ها موجـب شـده تـا 

قالـب قصـه، ابـزاری بـرای بیـان پیام هـای عرت آموز شـود. قصـه می تواند 

بخش هـای مهمـی از میراث هـای فرهنگـی و طریقـه زندگـی یـک قـوم و 

ملـت را بـه منایش بگـذارد. 

قصـه خصوصـا در شـب های زمسـتان از جایگاهـی رفیعـی در بیـن مـردم 

روسـتا برخـوردار بـوده و شـب  و روزهـای چلـه را بـا قصـه کـردن افسـانه و 

خوانـدن شـاهنامه و حافـظ و حملـه حیـدری می گذرانده انـد.

پـدر بـزرگ و مـادرم منـاد کاملـی از قصه گویـان آن دوران هسـتند. پـدر 

نگاه

فلم بـرداری فصـل اول رسیـال »اربـاب حلقه هـا« برای آمـازون تی وی 
در نیوزیلنـد بـه پایـان رسـید. تولیـد ایـن پـروژه اوایـل امسـال آغـاز 
شـده بـود امـا ایـن رسیـال بـه دلیـل شـیوع کرونـا مجبور شـد تـا در 
حالـی کـه تنهـا یـک ماه از آغاز کار گذشـته بـود همه چیـز را متوقف 
کنـد. گـروه فلم بـرداری توانسـتند در سـپتامر بـه محـل فلمـرداری 
برگردنـد و کار را دوبـاره رشوع کننـد. حـاال بـا انتشـار تصویـری کـه 
جـی ای بایونـا کارگـردان رسیـال، سه شـنبه ۲۲ دسـامر در اختیـار 
دیگـران گذاشـته گفتـه اسـت کـه فلم بـرداری ایـن رسیـال را اوایـل 
ایـن مـاه بـه پایـان بـرده اسـت. ایـن کارگـردان اسـپانیایی کـه بـرای 
سـاخت فلم هایـی چـون »غیرممکـن« و »یـک هیـوال صـدا می زنـد« 
شـناخته می شـود تصویـری از پـای برهنـه اش منتـر کرده و نوشـته 
و  فوق العـاده  رسزمیـن  ایـن  از  تشـکر  بـرای  کالمـی  »هیـچ  اسـت: 
مـردم عزیـزش کـه پذیـرای مـن در یـک سـال و نیـم گذشـته بودنـد 
نـدارم. منی توانـم صـر کنـم تـا دوبـاره بـه آنجا برگـردم.« جـد بروفی 
از بازیگـران ایـن رسیـال هم نوشـته اسـت: »انسـان به این جـا آمدی 
و هابیـت مـی روی. پیـش می آیـد. همیشـه از بازگشـت تـو اسـتقبال 
خواهـد شـد.« انتظـار می رود رسیـال »اربـاب حلقه ها« سـال ۲۰۲۱ 

در آمـازون پرایـم ویدیـو در دسـرس قـرار بگیـرد.

فلم برداری سریال
»ارباب حلقه ها« به پایان رسید

– بخش سومخانه پدریاز پنجره ی 



رسمربـی سـابق بایـرن مونیخ بسـیار خوشـبینانه 

نسـبت بـه آینـده ایـن باشـگاه نگاه مـی کند.

رسمربـی پیشـین بایـرن مونیـخ براین باور اسـت 

کـه ایـن تیـم باتوجه بـه بازیکنـان جوانـی که در 

سـال های  در  خـود  درخشـش  بـه  دارد  اختیـار 

در  مونیـخ  بایـرن  داد.  خواهـد  ادامـه  پیـش رو 

سـال 2020 بـا فلیـک برنـده 5 جـام از جملـه 

لیـگ قهرمانـان شـد. فلیـک پاییز سـال پیش به 

عنـوان جایگزیـن موقـت نیکو کواچ انتخاب شـد 

و در رشایـط سـختی هدایـت بایرن را بـه برعهده 

گرفـت امـا به کلی تیـم را متحول کرد و توانسـت 

بهرتیـن نتایـج تاریـخ باشـگاه را بـه دسـت آورد. 

اومتـار هیتسـفلد رسمربـی پیشـین بایـرن مونیخ 

پیـش بینـی کـرد کـه بایـرن در سـال های پیـش 

بسـیار  فلیـک  گفـت:»  او  بدرخشـد.  هـم  رو 

خـوب توانسـت ترکیبـی از بازیکنـان باتجربـه و 

جـوان را در کنـار هـم بـازی دهـد. تصـور کنیـد 

کـه در کنـار بازیکنـان باتجربـه  ای مثـل روبـرت 

مولـر  تومـاس  نویـر،  مانوئـل  لواندوفسـکی، 

سـتاره های  درخشـش  شـاهد  آالبـا  دیـدی  و 

جوانـی مثـل کینگزلیکومـان، آلفونسـو دیویس، 

رسژ گنابـری، لئـون گورتسـکا، نیـکالس زولـه و 

کیمیـش هسـتیم.« هیتسـفلد ادامـه داد:» ایـن 

بایـرن بـا سـتاره های جوانـی کـه در اختیـار دارد 

در سـال های پیـش رو هـم بـه درخشـش خـود 

ادامـه می دهـد. بـه نظـرم بایـرن در فصـل جاری 

هم شـانس باالیـی برای دفاع از عنـوان قهرمانی 

خـود در لیـگ قهرمانـان اروپـا دارد.« بایـرن در 

مـاه پیـش رو بـه راحتـی مـی توانـد قهرمانـی در 

جـام جهانـی باشـگاه ها را هم به افتخـارات خود 

اضافـه کند تـا همچون بارسـلونای سـال 2009 

فاتـح ششـگانه شـود.

بایرن مونیخ امسال هم قهرمان چمپیونزلیگ است
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خوانـد. غیرقانونـی«  و  »مغرضانـه 

روابـط ترکیـه بـا ایـاالت متحـده امریـکا نیـز بـه تازگـی بـا 

تحریـم صنایـع دفاعـی ایـن کشـور از سـوی واشـنگنت که 

بـه دلیـل خرید سـامانه پدافنـد موشـکی اس۴۰۰ صورت 

گرفتـه دچـار تنش شـده اسـت.

ترکیـه امیـدوار اسـت بـا روی کار آمـدن دولـت جـو بایدن 

در جهـت رفـع ایـن تحریم هـا گام بـردارد تـا از خسـارات 

تـوان  و  اقتصـاد  ایـن راسـتا  قابـل توجهـی کـه در  مالـی 

دفاعـی ایـن کشـور را تهدیـد می کنـد، جلوگیـری کنـد.

آنـگال  و  اروپـا  اتحادیـه  دیپلامسـی  دسـتگاه  رئیـس 

دوره ای  رئیـس  عنـوان  بـه  آملـان  صدراعظـم  مـرکل، 

اتحادیـه اروپـا از تدارک نقشـه  راهـی به منظـور ترمیم 

مشـکالت و بهبـود روابـط دو طرف در آینـده خرب داد.

ایـن مواضـع اصالح طلبانـه در حالـی از سـوی آنـکارا 

اروپـا  اتحادیـه  عضـو  کشـورهای  کـه  می شـود  بیـان 

اوایـل مـاه دسـمرب توافـق کردند کـه ترکیه را بـه دلیل 

مدیرانـه  رشق  در  تهاجمـی«  و  غیرقانونـی  »اقدامـات 

آنـرا  آنـکارا  کـه  اقدامـی  دهنـد،  قـرار  تحریـم  تحـت 

ترکیـه پـس از طـی کـردن دوره ای پـر تنـش بـا کشـورهای غربـی 

در صـدد اسـت تـا از سـال جدید میـالدی در جهـت ترمیم روابط 

خـود بـا اتحادیـه اروپـا گام بردارد.

زبـان مولـود چاووش اوغلـو، وزیـر  از  آنـکارا،  تغییـر رویکـرد  ایـن 

امـور خارجـه، و پـس از تصمیـم اخیـر بروکسـل بـه اعـامل تحریم  

و مجازات هـای اقتصـادی علیـه برخـی افـراد و مسـئوالن دولـت 

بیان شـد. ترکیـه 

تـا  تالشـند  در  بروکسـل  و  آنـکارا  می گویـد  چاووش اوغلـو  آقـای 

برغـم تنش هـای اخیـر کـه وی منشـا آنرا برخـی اعضـای اتحادیه 

اروپـا دانسـته، فضـای مثبتـی را در روابـط خـود ایجـاد کننـد.

بـه نظـر می آیـد کـه وزیـر خارجـه ترکیه در ایـن بخش از سـخنان 

خـود بـه طـور ضمنـی نقش فرانسـه را در تخریـب روابط آنـکارا با 

بروکسـل مورد اشـاره قرار داده اسـت.

امانوئـل  بـا  اردواغـان  آقـای  اخیـر  لفظـی  جدال هـای  از  جـدا 

ماکـرون بـر رس مبـارزه بـا اسـالمگرایی و ایجـاد محدودیت هـای 

کـم سـابقه در فرانسـه بـرای فعالیـت مسـاجد و مراکـز اسـالمی، 

تهاجـم  خصـوص  بـه  آنـکارا  سیاسـت های  نیـز  پیـش  از  پاریـس 

نظامـی بـه شـامل سـوریه و نیـز حفاری هـای غیرقانونـی در رشق 

مدیرتانـه را بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار داده بـود.

وی کـه در نشسـتی آنالیـن خطـاب بـه اعضـای شـورای روابـط 

بین املللـی کشـورش سـخن می گفـت در ادامـه ترصیـح کـرد کـه 

ترکیـه در تـالش اسـت تا از طریـق گام هـای متقابل زمینـه ایجاد 

فضایـی مثبـت در روابـط دوجانبـه را فراهـم کنـد.

گفتگو هـای  بـه  اشـاره  ضمـن  همچنیـن  چاووش اوغلـو  آقـای 

اخیـر رئیـس جمهـوری ترکیـه بـا برخـی رسان اروپایـی از جملـه 

بـورل،  جـوزپ  اروپـا،  اتحادیـه  شـورای  رئیـس  میشـل،  شـارل 

ترکیه:درراهترمیمروابطبااتحادیهاروپاگامبرمیداریم

تیممنتخبلیگبرترباحضورحداقلیلیورپولوسیتی

مقاومت جاپان در واگذاری 
پست های مدیریتِی بیشتر به زنان

پاسخ به شش راز از سانتیاگو برنابئوی جدید

نخستوزیرعراق:آمادهرویاروییقاطعباماجراجوییهاهستیم

موشـک  چنـد  شـلیک  هـدف  بغـداد  در  امریـکا  سـفارت 

وارد  آسـیبی  امریکایی هـا  از  یـک  هیـچ  بـه  گرفـت.  قـرار 

نیامـد ولـی محوطـه سـفارت خسـارتی جزئـی دیـد. عـراق 

بـا محکـوم کـردن ایـن حملـه بـدون ذکـر جزئیـات اعـالم 

کـرد، یـک "گـروه غیـر قانونـی" مسـئول آن بـوده اسـت. 

مایـک پمپئـو، وزیـر خارجـه امریـکا نیـز ایـن حملـه را بـه 

شـبه نظامیان مـورد حامیـت ایـران نسـبت داد. جمهـوری 

اسـالمی دسـت داشـنت در ایـن حملـه را رد کـرد و هیـچ 

شـبکه  نگرفـت.  عهـده  بـر  را  آن  مسـئولیت  نیـز  گروهـی 

ایـن حملـه شـش  پـی  در  کـه  داده  گـزارش  امـا  العربیـه 

نفـر از نیروهـای عصائـب اهـل حـق بازداشـت شـده اند و 

تعـدادی از اعضـای ایـن گـروه در اعـرتاض به دسـتگیری 

بـه  آنهـا مقابـل سـازمان اطالعـات عـراق تجمـع کردنـد. 

دنبـال ایـن تجمـع، نیروهـای نظامـی و امنیتـی عـراق در 

نزدیکـی سـازمان اطالعـات مسـتقر شـده اند. رسـانه های 

عراقـی همچنیـن گـزارش داده انـد کـه جـواد الطلیبـاوی 

یـک مقـام ارشـد عصائـب اهـل حـق هـم هرگونـه اقـدام 

سـوی  از  هدایت شـده  حرکتـی  را  الشـعبی   حشـد  علیـه 

امریـکا دانسـته اسـت. عصائـب اهـل الحـق شـاخه ای از 

نظامـی شـیعه  گـروه شـبه  یـک  و  الشـعبی   گـروه حشـد 

حامیـت  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  سـوی  از  کـه  اسـت 

می شـود.

کـرد  ترصیـح  او  منی دهـد.  را  کشـورش  در  تـازه ای" 

قاطـع"  رویارویـی  یـک  آمـاده  لـزوم  صـورت  "در  کـه 

کـه  کـرد  تاکیـد  همچنیـن  توییـت  ایـن  در  او  اسـت. 

و  اسـت  کشـور  امنیـت  حفـظ  مسـئول  عـراق  دولـت 

تـالش می کنـد تـا اعتـامد بـه رسویس هـای امنیتـی و 

ارتـش را بـه مـردم بازگردانـد. روز یکشـنبه ۳۰ قـوس 

چنـد روز پـس از حملـه موشـکی بـه سـفارت امریـکا در عـراق، 

کـه  داد  هشـدار  کشـور  ایـن  نخسـت وزیر  کاظمـی  مصطفـی 

"اجـازه ماجراجویـی منی دهـد و در صـورت لـزوم آمـاده رویارویی 

قاطـع" اسـت. عـراق پیش تـر حمله بـه سـفارت امریـکا را محکوم 

انتشـار  بـا  عـراق  نخسـت وزیر  کاظمـی،  مصطفـی  بـود.  کـرده 

ماجراجویـی  "اجـازه  کـه  داد  هشـدار  توییـرت  شـبکه  در  پیامـی 

کاپیتـان اسـتون ویـال در این فصل منایشـهای درخشـانی 

داشـته و بـرای تیمـش پنج گل زده و پنـج پاس گل داده. 

در لیـگ برتـر تنهـا هافبـک هـای تهاجمـی کـه نسـبت به 

داشـتند  شـان  تیـم  پیـروزی  در  بیشـرتی  نقـش  گرلیـش 

سـون و برونـو فرنانـدس بـوده اند.

مهاجم – هـری کین – تاتنهام

کاپیتـان تاتنهـام بـا زدن 9 گل در 11 بـازی نشـان داده 

کـه مثـل همیشـه شـم گلزنـی بسـیار قـوی ای دارد. او در 

ایـن مـدت 10 پـاس گل هـم داده که بیشـرتین آمار پاس 

گلـش در لیـگ برتـر بوده اسـت.

مهاجـم – دومینیک کالورت لوین

بـرای تیمـش 11  اورتـون در 14 مسـابقه  مهاجـم گلـزن 

گل بـه مثـر رسـانده اسـت. او نسـبت بـه فصـل گذشـته 

عملکـرد بـه مراتـب بهـرتی داشـته و تعـداد شـوتهای در 

چارچـوب او در ایـن فصـل از همـه بازیکنـان لیـگ برتـر 

بیشـرت بـوده اسـت.

از  بـار  چندیـن  مورینیـو  اسـت.  یافتـه  راه  منتخـب 

اسـت. کـرده  متجیـد  هویـربگ  عملکـرد 

هافبـک تهاجمی – سـون هیونـگ مین – تاتنهام

سـون هیونـگ میـن در فصـل جـاری آنقـدر درخشـان 

بـازی کـرده کـه بعیـد اسـت در هـر تیـم منتخـب لیگ 

برتـر نـام او دیـده نشـود. سـون تـا اینجـا 11 گل بـه 

مثـر رسـانده کـه بـه انـدازه تعـداد گلهـای او در فصـل 

گذشـته بـوده اسـت.

 – برونوفرنانـدس   – تهاجمـی  هافبـک 

یتد نا یو منچسـر

شـانس  عنـوان  بـه  آن  از  حـاال  کـه  منچسـرتیونایتد 

حضـور  بـدون  شـود  مـی  یـاد  برتـر  لیـگ  قهرمانـی 

چهـار  و  گل  هفـت  بـود.  تصـور  قابـل  غیـر  فرنانـدس 

پـاس گل او نشـان مـی دهـد کـه ایـن سـتاره پرتگالی 

دارد. اهمیتـی  چـه  یونایتـد  بـرای 

هافبـک تهاجمی – جک گرلیش – اسـتون ویال

نیمـه  در  انگلیـس  برتـر  لیـگ  منتخـب  تیـم  میـل  دیلـی  روزنامـه 

اول فصـل جـاری را انتخـاب کـرد. نکتـه جالـب حضـور کم تعـداد 

بازیکنـان لیورپـول و سـیتی در ایـن تیـم اسـت. روزنامه انگلیسـی 

دیلـی میـل تیـم منتخـب نیمـه اول فصـل جـاری لیگ برتـر جزیره 

فصـل  قهرمـان  از  کـه  اسـت  ایـن  جالـب  نکتـه  کـرد.  انتخـاب  را 

گذشـته و صدرنشـین ایـن فصـل یعنـی لیورپـول تنها یـک بازیکن 

از منچسرتسـیتی هـم هیـچ  و  تیـم منتخـب حضـور دارد  ایـن  در 

بازیکنـی بـه جمـع یـازده بازیکـن تیـم منتخـب راه نیافتـه اسـت.

دروازه بـان- الکس مک کارتی – سـاوتهمپتون

مک کارتـی از 11 بـازی سـاوتهمپتون در ایـن فصـل چهـار کلیـن 

شـیت بـه نـام خـود ثبـت کـرده و در بیـن دروازه بـان هـای تیـم 

هـای لیـگ برتـری بیشـرتین پیرشفـت را داشـته اسـت.

دفاع راسـت – ریس جیمز – چلسـی

شـده  موفـق  فصـل  ایـن  در  چلسـی  جـوان  مدافـع  جیمـز  ریـس 

بـرای پسـت دفـاع راسـت چلسـی  فرانـک ملپـارد  اول  بـه گزینـه 

را  باشـگاه، سـزار آسـپیلی کوئتا  باسـابقه  و کاپیتـان  تبدیـل شـود 

بـه حاشـیه برانـد.

دفاع وسـط – تیاگو سـیلوا – چلسی

وقتـی فرانک ملپارد در تابسـتان گذشـته تیاگو سـیلوای 36سـاله 

را بـه خدمـت گرفـت بسـیاری از هـواداران چلسـی از تصمیـم او 

متعجـب بودنـد. امـا ایـن مدافـع برزیلـی نشـان داد دقیقـا هـامن 

مهـره ای اسـت کـه آبـی هـا بـه آن نیـاز دارنـد و حـاال بـه بازیکـن 

فیکـس چلسـی تبدیـل شـده اسـت.

دفاع وسـط – وسـلی فوفانا – لسر

مدافـع جـوان لسرتسـیتی کـه از مـاه اکتـرب بـه لسـرت منتقل شـده 

بـه رسعـت خـودش را بـه عنـوان یکـی از بهرتیـن جوانان ایـن تیم 

مطـرح کـرده و در ترکیـب لسـرت فیکس شـده اسـت.

دفاع چپ – اندی رابرتسـون – لیورپول

تنهـا لیورپولـی حـارض در تیـم منتخـب دیلـی میـل امسـال هم بار 

دیگـر نشـان داده کـه بـرای یورگـن کلـوپ مهـره ای قابـل اعتـامد 

در سـمت چـپ خـط دفاعی اسـت.

هافبـک دفاعی- پیر امیـل هویربگ – تاتنهام

تیـم  بـه  مورینیـو  ژوزه  عالقـه  مـورد  و  مقتـدر  دامنارکـی  هافبـک 

سـاختامن  از  نشـانی  دیگـر  می شـود.   انجـام  آن  خارجـی  منـای  و 
چشـم  بـه  اسـتادیوم  رشقـی  بخـش  در  باشـگاه  قدیمـی  اداری  هـای 
از ویژگی هـای مهـم  منـی خـورد.  تونل هـای در حـال سـاخت یکـی 
اسـتادیوم جدیـد هسـتند. ایـن تونل هـا بـه کامیون هـا و ماشـین آالت 
اجـازه می دهنـد بـدون اینکـه خیابان هـای اطـراف را بنـد بیاورنـد وارد 

اسـتادیوم شـوند. 
در  کار  پایـان  ولـی  مـی رود  پیـش  خـوب  روزه  ایـن  پـروژه  اینکـه  بـا 

رسـد.  مـی  نظـر  بـه  طلبانـه  جـاه   2022 تابسـتان 
فرامـوش نکنیـد کـه در پایـان پـروژه، برنابئـو اسـتادیومی کامـالً جدید 

بود. خواهـد 

سـانتیاگو برنابئـو نزدیـک بـه یـک سـال اسـت کـه میزبان هیـچ دیدار 
رئـال مادریـد نبـوده و بازسـازی آن بـه رسعت ادامـه دارد. 

ایـن روزهـا ورزشـگاه برنابئـو، خانـه تاریخـی رئـال مادریـد بـه جـای 
هـواداران و فوتبالیسـت ها میزبـان کامیون هـا، ماشـین آالت سـاخت 
و سـاز و جرثقیل هـای 80 مـرتی اسـت کـه همـه در تالشـند عملیـات 

نوسـازی اسـتادیوم را تـا تابسـتان 2022 بـه پایـان برسـانند. 
پاندمـی کرونـا و برگـزاری بـازی هـا بـدون متاشـاگر ایـن اجـازه را داد 
تـا رسان رئـال بـازی هـای تیـم را بـه ورزشـگاه آلفـردو دی اسـتفانو در 
کمـپ والدببـاس منتقـل کـرده و بازسـازی برنابئـو رسیـع تـر صـورت 
پـروژه در بیـرون اسـتادیوم  ایـن روزهـا بیشـرت فعالیت هـای  بگیـرد.  

بسـیار بـا معیارهـای جهانـی فاصلـه دارد.

موضـوع اعطای ۳۰ درصد از پسـت های ارشـد 

مدیریتـی بـه زنـان اولیـن بـار در سـال ۲۰۰۳ 

میـالدی در جاپـان مطرح شـد تا بـه این ترتیب 

جامعـۀ مردسـاالر ایـن کشـور وادار بـه پذیـرش 

تنـوع در مدیریت هـا شـود؛ 

بـا ایـن وجـود ایـن طـرح تـا کنـون بـه نتیجـه 

نرسـیده و دولـت دلیـل عـدم پیرشفـت در ایـن 

بـر  حاکـم  مردسـاالرانۀ  نگرش هـای  را  زمینـه 

جامعـه و ریشـه گیری عمیـق نگاه هـای سـنتی 

بـه نقـش زنان و مـردان در افـکار عمومی اعالم 

کـرده اسـت.

گـزارش سـال ۲۰۱۹ میـالدی مجمـع جهانـی 

اقتصـاد، رتبـه جاپـان را در میـان ۱۵۳ کشـور 

مـورد بررسـی، در موضـوع نابرابـری جنسـیتی 

۱۲۱ و در موضـوع حضـور زنـان در پسـت های 

و  سیاسـی  فعالیتهـای  رشکت هـا،  در  ارشـد 

صنعتـی ۱۳۱ اعـالم کـرده اسـت.

دولـت جاپـان روز جمعه ۲۵ دسـمرب اعالم کرد 

طـرح اعطـای ۳۰ درصـد از پسـت های ارشـد 

مدیریتـی بـه زنـان را که قـرار بود تا پایان سـال 

۲۰۲۰ میـالدی عملـی شـود، بـرای یـک دهـه 

بـه تاخیـر می انـدازد؛ زیـرا نتوانسـته حتـی بـه 

نیمـی از هـدف تعییـن شـده دسـت یابد. 

بـا انتشـار ایـن خرب بـار دیگـر نـگاه دولتمردان 

در سـومین اقتصـاد بـزرگ جهـان بـه موضـوع 

برابـری جنسـیتی، بحث برانگیـز شـد.

یوشـیهیده سـوگا، نخسـت وزیر جاپـان  دولـت 

پنـج سـاله  برنامـه  اسـاس  بـر  اعـالم کـرد کـه 

جدیـدی کـه در ایـن بـاره تصویـب شـده، قـرار 

»اولیـن  در  جنسـیتی  برابـری  هـدف  اسـت 

شـود. محقـق  آینـده  سـال  ده  طـی  فرصـت« 

حتـی در ایـن برنامـه ۵ سـاله نیز که قرار اسـت 

دولـت  شـود،  اجـرا  میـالدی  اپریـل ۲۰۲۱  از 

هـای  پسـت  در  زنـان  حضـور  میـزان  جاپـان 

مدیریتـی را ۱۴.۸ درصد تخمین زده اسـت که 

فرناندس: قهرمانی منچستریونایتد کامال ممکن است
بـرای حریفـان  بـا کری خوانـی  فرنانـدس  برونـو 

منچسـرتیونایتد مـی گویـد بـا پیراهـن شـیاطین 

رسخ جامـی نـربده و از ایـن بابـت راضی نیسـت.

برونـو فرنانـدس مـی گویـد مـی خواهـد در هـر 

تیمـی کـه بـازی می کنـد جـام قهرمانی بدسـت 

بیـاورد و منچسـرتیونایتد امسـال بایـد بـا نشـان 

دادن شـخصیت قهرمانـی متـام تـالش خـود را 

بـرای فتـح جـام لیـگ برتـر بـه کار ببنـدد. او در 

صحبـت هایـی کـه کری خوانـی بـرای حریفـان 

شـیاطین رسخ محسـوب می شـود گفت از اینکه 

تـا کنون با پیراهن یونایتد جامی بدسـت نیاورده 

راضـی نیسـت. فرناندس که امسـال اولین سـال 

حضـور خـود در یونایتد را سـپری می کنـد در مدتی 

کوتـاه به سـتاره اول این تیم تبدیل شـده و بسـیاری 

درخشـش او را مهمرتین عامل درخشـش یونایتد در 

هفتـه هـای اخیـر مـی داننـد. فرنانـدس در گفتگـو 

بـا بـی تـی اسـپورت گفـت:" مـن از مدتـی کـه در 

یونایتـد بـازی مـی کنـم واقعـا لـذت بـردم. بـازی در 

یکـی از بزرگرتیـن باشـگاه هـای دنیـا واقعـا لـذت 

بخـش اسـت. بـازی در لیـگ برتـر بـرای مـن رویایی 

بـود کـه بـه واقعیـت تبدیـل شـد. بـه خصـوص بازی 

در باشـگاهی که همیشـه رویایش را در رس داشتم".

سـتاره پرتگالـی در ادامـه گفـت:" بـه اعتقـاد مـن ما 

اگـر بـه خودمـان بـاور داشـته باشـیم قهرمانـی در 

لیـگ برتـر مـی توانـد بـه واقعیـت تبدیـل شـود. هـر 

کـس خـودش واقعیـت را بـرای خـودش مـی سـازد و 

مـا مـی توانیـم ایـن کار را بکنیـم. مهمرتیـن مسـاله 

ایـن اسـت کـه هـدف داشـته باشـیم و خودمـان را 

ملـزم بـه رسـیدن بـه هـدف بدانیـم. هـدف مـن ایـن 

اسـت کـه جـام بـربم. برایـم مهم نیسـت چـه جامی، 

مهـم قهرمـان شـدن و جـام بردن اسـت. مـی خواهم 

همـه جـام هـا مال مـن باشـد".

رئیس سازمان جهانی بهداشت: 
فداکاری های سال ۲۰۲۰ را بر باد ندهیم

تعطیـالت را آنگونـه کـه دوسـت داریـم، جشـن 

بگیریـم.«

وی تاکیـد کـرد کـه در مقابـل صدهـا میلیـون 

بـه  شـدن  ملحـق  از  پرهیـز  بـا  امـروز  انسـان 

جمع هـای خانوادگـی بـا هـدف پیشـگیری از 

خطـر انتقـال ویـروس به گونـه ای دلسـوزانه در 

حـال فـداکاری و از خـود گذشـتگی هسـتند.

رئیـس سـازمان جهانی بهداشـت در عین حال 

یـادآور شـد کـه برغـم همـه فداکاری هـا و نیـز 

کوویـد۱۹  بیـامری  کـه همه گیـری  قربانیانـی 

در جهـان بـه جا گذاشـته بایسـت همچنـان به 

آینـده خوشـبین و امیـدوار بـود.

کرونـا  واکسـین های  توزیـع  و  بـه سـاخت  وی 

اشـاره کـرد و گفـت ایـن اقدامـی اسـت کـه راه 

حـل خـروج از بحـران و فاجعه کنونـی را هموار 

در  شـهروندان  همـه  آنکـه  بـرای  امـا  می کنـد 

جهـان واکسـینه شـوند بـه زمـان نیـاز خواهـد 

بود.

بـه گـزارش سـازمان جهانـی بهداشـت تاکنـون 

۶۱ پـروژه تولیـد واکسـین وارد مرحلـه آزمایـش 

کـه شـانزده  انسـان شـده  اند  روی  بـه  بالینـی 

مـورد از آنهـا مراحـل نهایـی را طـی می کننـد.

بـر اسـاس ایـن گـزارش ۱۷۲ پـروژه دیگـر در 

مراحـل  جهـان  رسارس  مختلـف  البراتوارهـای 

می کننـد. طـی  را  کرونـا  واکسـین  سـاخت 

بیـامری  همه گیـری  و  کرونـا  ویـروس  شـیوع 

 ۲۰۱۹ سـال  دسـمرب  اواخـر  از  کوویـد۱۹ 

تاکنـون دسـت کـم جـان ۱ میلیـون و هفتصـد 

جهـان  مختلـف  کشـورهای  در  را  نفـر  هـزار 

گرفتـه و بیـش از ۷۸ میلیـون نفـر را نیـز مبتـال 

اسـت. کـرده 

رئیـس سـازمان جهانـی بهداشـت در پیامـی به 

مناسـبت فرا رسـیدن کریسـمس ضمـن دعوت 

از شـهروندان کلیـه کشـورها بـه تـداوم رعایـت 

بیـامری  همه گیـری  دوره  در  مراقبتـی  اصـول 

کوویـد۱۹ نسـبت بـه هدررفـنت فداکاری هـای 

انجـام شـده هشـدار داد.

در  پنجشـنبه،  شـامگاه  آدهانـوم  تـدروس 

شـهروندان  اغلـب  و  مسـیحیان  کـه  شـبی 

فـرا  هرسـاله  سـنت  طبـق  غربـی  کشـورهای 

بـا  می گیرنـد  جشـن  را  کریسـمس  رسـیدن 

انتشـار پیامـی ویدویویـی از مخاطبـان خود در 

تعطیـالت پیـش رو بـه توصیه هـای بهداشـتی 

کننـد. عمـل  خـود  کشـورهای  مسـئوالن 

کـرد  تاکیـد  خصـوص  ایـن  در  وی 

 ۲۰۲۰ سـال  طـول  در  کـه  »فداکاری هایـی 

و  کرونـا  ویـروس  کـردن شـیوع  محـدود  بـرای 

مقابلـه بـا همه گیـری بیـامری کوویـد۱۹ انجام 

شـده، نبایـد در ایـام جشـن ها و تعطیـالت بـه 

بـرود.« هـدر 

در  کـه  شـد  یـادآور  ادامـه  در  آدهانـوم  آقـای 

نفـر  میلیون هـا  بیـامری  همه گیـری  دوره 

اشـاره بـه پزشـکان،  پرسـتاران و کادر درمانـی 

شـفاخانه ها با دوری از عزیزانشـان در روزهای 

جشـن نظیـر کریسـمس بـه شـکلی دلسـوزانه 

نیـز  دیگـر  عـده ای  و  کـرده   »فداکاری هـای« 

خانواده هـای آنهـا بـدون حضـور عزیـزان خـود 

نشسـته اند. جشـن  سـفره های  دور 

رئیـس سـازمان جهانی بهداشـت ترصیـح کرد: 

همه گیـری   ۲۰۲۰ سـال  یافـنت  پایـان  »بـا 

تاریخـی ویـروس کرونـا و بیامری کوویـد۱۹ باز 

هـم سـبب می شـود کـه بسـیاری از مـا نتوانیـم 
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دهـه   دو  ایـن 

نشـود  حفـظ 

دخـران  و 

مکتـب  بـه 

نرونـد، یـا زنان 

نتواننـد به کار 

شـفاخانه  یـا 

برونـد، پس ما 

به عقـب برمی 

مـن  گردیـم، 

دارم  اعتقـاد 

رونـد  ایـن  و 

بـس.” و  اسـت  کـردن  صحبـت  مـورد  در  فقـط  جهـات  برخـی  از  صلـح 

بـه نقـل از خربگـزاری پـژواک؛ خانـم کلیـر دیلـی خاطرنشـان کرده اسـت که به 

جز پاکسـتان، هیچ کشـوری خواهان برگشـت امارات اسـامی نیسـت و بايد به 

دلیـل حامیـت پاکسـتان از طالبان، اين کشـور تحت فشـار قـرار گیرد.

افـزون بـر آن. او گفتـه اسـت کـه جامعـه جهانـی و اتحادیـه اروپـا، بایـد فشـار 

ایجـاد کننـد تـا نام هـای رهـربان گـروه طالبـان، از فهرسـت تحریم هـا حـذف 

نشـود. خانـم ديـى افـزوده اسـت: “مـن فکـر مـی کنـم آتـش بـس، بایـد یـک 

رشط اساسـی بـرای مذاکـرات صلـح باشـد.”

درحالیکـه تیـم مذاکـره کننـدۀ گفتگوهای صلـح، بعد از ماه هـا رایزنی در دوحه 

پایتخـت کشـور قطـر، بـدون دسـتاوردی چشـمگیر، محـل اقامتشـان را بـرای 

مـدت سـه هفتـه تـرک کردند، مناینـدگان پارملـان اروپـا از افزایش خشـونت ها 

در کشـور نگران انـد و حسـن نیـت در ایـن رونـد را مهـم مـی داننـد و از طالبان 

مـی خواهنـد کـه خشـونت را کاهـش دهند.

بـا  آنهـا  بـه کمک هـاى  اشـاره  بـا  اروپـا،  اتحاديـه  پارملـان  دیلـی عضـو  کلیـر 

افغانسـتان گفتـه اسـت: “در صـورت ادامه کمک هـا، انتظار داریم کـه زیربناها 

سـاخته شـود و کمک هـای مالـی بـه گونـۀ شـفاف بـه مـرف برسـد و مقامـات 

پاسـخگو باشـند.

وى اضافـه کـرده اسـت: “کمک بیش از ١٣ ميلیارد دالری برای کشـورى مانند 

افغانسـتان در کنفرانـس جنيـوا، رقـم خیلی زیاد اسـت؛ اما نبایـد مقامات آن را 

حیـف و میـل کنند و بی خیـال بگذارند”.

کنفرانـس اقتصـادی و رفـاه افغانسـتان، در ٢٣ و ٢٤ مـاه نوامرب در شـهر جنيوا 

پایتخـت سـویس برگـزار شـد و بـا اشـراک بیـش از ٧٠ کشـور و ٢٥ نهـاد بیـن 

املللـی، تعهـد کمـک بیـش از ١٣ میلیـارد دالـر بـه طـور مـروط، بـرای چهار 

سـال آینـدۀ به افغانسـتان داده شـد.

. می کنـد

اکـرب رسـتمی، سـخنگوی ایـن وزارت روز شـنبه ششـم جـدی گفـت این رشکت 

بـا  زیـره  خریـد  بـرای  افغانـی  میلیـون   ۳۰۸ ارزش  بـه  قـراردادی 

افغانسـتان امضـا کـرده اسـت.

در  افغانسـتان  قونسـل  تجارتـی جـرال  اتشـه  محمدنافـع رسوری، 

ممبئـی هنـد بـه رسـانه ها گفتـه ایـن قـرارداد بـا ایـن رشکـت هنـدی 

امضـا شـده اسـت.

بـه گـزارش رادیـو آزادی؛ بـر اسـاس ایـن قـرارداد دو هـزار تـن زیـره 

سـفید افغانسـتان بـه شـهر ممبئـی هنـد صـادر می شـود.

و  سـوریه  از  را  زیـره  هنـدی  رشکـت  ایـن  از  پیـش  می شـود  گفتـه 

پاکسـتان وارد می کـرد، امـا رشکـت جابز انرنیشـنل پس از اشـراک 

در منایشـگاه تجارتـی افغانسـتان عاقمنـد واردات زیـره افغانـی بـه 

شـد.  هند 

رئیـس کمیتـۀ روابـط پارملـان اتحادیـه اروپـا بـا افغانسـتان، مذاکـرات صلـح را 

يگانـه راه ختـم جنـگ در کشـور خوانـده و از طالبـان خواسـته کـه آتش بـس را 

بپذیرنـد؛ زيـرا بـه گفتـۀ او گفتگوها بدون توافـق بر آتش بس، نتیجـه اى نخواهد 

داشت.

پـراس اشـراویچس، رئیـس کمیتۀ روابط پارملـان اتحادیه اروپا با افغانسـتان، 

در بروکسـل گفتـه اسـت کـه کمـک مالی شـان را بـرای حکومتـی کـه نظـام 

افراطـی داشـته باشـد را ادامـه منی دهـد.

ایـن مقـام پارملـان اتحاديـۀ اروپـا، از افزایـش خشـونت ها در افغانسـتان ابـراز 

نگرانـی کـرد و کاهـش خشـونت را بـرای ایجـاد حسـن نیـت مهـم خوانـد.

اشـراویچس در ادامـه افـزود: “مـا اعتقـاد داریـم کـه گفتگوهـای صلـح، راه 

درسـت بـرای رسـیدن بـه صلـح پایدار اسـت، نـه فقط آتش بـس. اگـر مذاکرات 

صلـح بـا حسـن نیـت بـه پیـش بـرود، نیـازی بـه آتـش بـس نخواهـد بـود. مردم 

افغانسـتان پـس از چهـار دهـه جنگ هـای داخلـی ویرانگر، نسـبت به خشـونت 

و رنج هـای فـراوان کـه از هراس افگنـی دیده انـد، نگراننـد. مـن آرزو دارم ایـن 

نسـل، شـاهد صلـح پایـدار و همه گیـر مبتنـی بـر توافـق سیاسـی محکـم بیـن 

بازهـم  افـراد کـه  از  تعـدادی  بـرای  نـه فقـط  باشـند،  همـه گروه هـای درگیـر 

درگیـری ادامـه داشـته باشـد.”

او گفـت: “مـن از طالبـان جـداً می خواهـم کـه آتـش بـس را بپذیرنـد؛ چـون 

گفتگوهـا بـدون عـدم تحقـق توافـق آتش بـس نتیجـه نخواهـد داشـت، افـزون 

بـر آن طالبـان بایـد بـه آینـده نـگاه کننـد نـه بـه عقـب، شـام منی توانیـد همـه 

دسـتاوردها را از بیـن بربیـد. ناتـو و اتحادیـه اروپـا در ایـن دو دهـه، ميلیاردهـا 

دالـر بـرای بازسـازی و ثبـات افغانسـتان پرداختنـد، هـزاران زن و مـرد مـا در آن 

کشـور جـان باختنـد، ایـن همـه بـرای بهبـود زندگـی سیاسـی و اقتصـادی در 

افغانسـتان هزینـه شـده اسـت.”

او ادامـه داد: “طالبـان بـه حقـوق زنـان، حقـوق بـر، و حقـوق اطفـال بایـد 

احـرام بگذارنـد. مـا می خواهیـم کـه زنـان جایـگاه خوبـی در جامعـه داشـته 

باشـند و اطفـال بـه مکاتـب برونـد و حق آزادی داشـته باشـند. مـا خواهان یک 

افغانسـتان متمـدن و آزاد بـا آینـده خـوب هسـتیم.”

در همـن حـال کلیـر دیلـی عضـو پارملـان اتحادیـه اروپـا کـه در کمیتـه روابط 

بـا افغانسـتان کار می کنـد، گفـت کـه طالبـان بایـد از خشـونت دسـت بردارند؛ 

چـون مذاکـرات صلـح بـدون تامیـن آتش بـس معنایی نـدارد.

ايـن عضوپارملـان اتحاديـه اروپـا، با بيـان اينکه آنهـا خواهان نقـش پُررنگ زنان 

در رونـد صلـح مـى باشـند، افـزود: هنـوز هـم ذهنیـت طالبـان نسـبت بـه زنان 

تغییـر نکرده اسـت.

وى در بخـى دیگـر از گفته هايـش افـزود: “خشـونت بیـش از هـر زمـان دیگـر 

افزایش یافته و طالبان از صحبت کردن با زنان انکار می کنند. اگر دستاوردهای 

»جابـز  نـام  بـه  هنـدی  گویـد رشکـت  مـی  کشـور  مالـداری  و  زراعـت  وزارت   

انرنیشـنل« اعـام کـرده اسـت کـه ۲ هـزار تُـن زیـره از افغانسـتان خریـداری 
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رابهچالشکشيدهاست

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت که در بیسـت و 

چهار سـاعت گذشـته، ١٠ فـرد مبتا به بیـامری کوید-١9 در 

نقـاط مختلف کشـور جـان باختنـد و 8٣ فرد مبتا شناسـایی 

شـده اند.

ایـن وزارت روز شـنبه 6 جـدی بـا نر گزارش روزانـه مبتایان 

و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، نوشـته اسـت کـه ١٠ 

تـن در پنـج والیـت کابـل، کندهـار، کنـدز، بادغیـس و میدان 

وردک جـان باخته انـد.

بـه  باختـگان  جـان  شـامر  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر 

دوهـزارو ١٥8 تـن رسـیده اسـت. تاکنـون ایـن ویـروس به جز 

از والیـت نورسـتان از متامـی والیت هـا قربانـی گرفتـه اسـت. 

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت که در ٢٤ سـاعت گذشـته 

مکـرر  افغانسـتان حمـات  بـر  مسـتقل حقـوق  کمیسـیون 

شـدت«  »بـه  را  بـر  حقـوق  و  مدنـی  رسـانه ای،  فعـاالن  بـر 

نگران کننـده خوانـده و گفتـه اسـت کـه ایـن حمـات امیـد به 

موفقـت رونـد مذاکـرات صلـح و اعتامد بـه کارآمـدی نهادهای 

مسـئول حکومتـی را بـه چالـش کشـیده اسـت.

در اعامیـه ی ایـن کمیسـیون کـه دیـروز )شـنبه، ۶ جـدی( 

و مدنـی  بـر فعـاالن رسـانه ای  اخیـر  منتـر شـده، حمـات 

اسـت. نکوهـش شـده 

ایـن  کـه  اسـت  از حکومـت خواسـته شـده  اعامیـه  ایـن  در 

حمـات را بررسـی و عدالـت را بـرای قربانیـان آن تأمین کند.

از سـازمان ملـل و جامعـه جهانـی نیـز خواسـته شـده اسـت 

از 9٧8 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفته شـده که 8٣ فـرد مثبت 

شـده اند.  شناسایی 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون  ٥٠ هـزار و 

8٤١ تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده اند کـه ٤١ هـزارو١٢ 

تـن آنـان بهبـود یافته اند. حـدود ١٠ هزار تن همچنـان با این 

ویـروس مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش ١9٢ هـزار فرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه 

شـده بـود کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود ٣٠ دالـر اسـت و هـر 

ازمایـش نزدیـک به سـه هـزار افغانـی بـرای وزارت صحت عامه 

هزینـه بر مـی دارد.

ویـروس کرونـا و شـیوع آن در حالـی از مـردم قربانـی می گیرد 

کـه وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بـود که تا اواسـط 

سـال جـاری میـادی واکسـین کرونا به کشـور خواهد رسـید. 

ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افـرادی که در خطر هسـتند، 

واکسـین خواهند شـد.

و  پیـش رشوع شـد  مـاه  دو  کرونـا حـدود  ویـروس  دوم  مـوج 

وزارت صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع دوبـاره ویـروس 

کرونـا، اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهـای عروسـی کـرد. این 

وزارت گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمـع 

تاالرهاسـت. در 

بـه دنبـال ایـن اقدام و بـه تصمیـم کابینه، مکتب هـای دولتی 

و خصوصـی و متامـی دانشـگاه ها )خصوصـی و دولتـی( نیـز 

مسـدود شدند.

کـه در چنیـن روزهـای دشـوار از مـردم افغانسـتان حامیـت و 

همچنان از خواسـت مردم افغانسـتان برای توقف خشـونت ها 

و برقـراری آتش بـس حامیـت عملـی و همه جانبـه کننـد.

اخیـرا تـرور و حمـات هدفمند بـر خربنگاران، فعـاالن مدنی و 

سیاسـی افزایش یافته اسـت.

در آخریـن مورد، فرشـته کوهسـتانی، فعال حقـوق زنان همراه 

بـا بـرادرش از سـوی افـراد ناشـناس در ولسـوالی حصـه اول 

کوهسـتان والیـت کاپیسـا ترور شـدند.

رییس جمهـور غنـی بـه تازگـی بـه نهادهـای مسـئول هدایـت 

داده اسـت کـه عامان چنیـن حمات را شناسـایی و مجازات 

 . کنند

 ریاسـت جمهـوری می گویـد که محمـد ارشف غنی رئیس 

جمهـور کشـور و رسقومانـدان اعلـی قوای مسـلح بـا توجه 

بـه اینکـه در ایـن اواخـر افـراد ملکـی بـه شـمول فعـاالن 

سیاسـی، مدنـی و اجتامعـی هـدف حمـات تروریسـتی 

قـرار مـی گیرنـد، بـه ارگان امنیتـی و دفاعـی بـه خاطـر 

تامیـن امنیـت بهـر، »هدایـت جـدی« داد.

ارگ روز شـنبه ششـم جـدی بـا نـر خربنامـه ای نوشـته 

اسـت کـه آقـای غنـی بـه نهادهـای مربوطـه هدایـت داد 

کـه بـه شـمول حملـۀ تروریسـتی بـر فرشـته کوهسـتانی 

فعـال مدنـی، عامـان متـام حمـات تروریسـتی اخیـر را 

شناسـایی و بـه جـزای »اعـامل شنیع«شـان برسـانند.

در یـک ماه گذشـته، نزدیـک به ده خربنـگار و فعال مدنی 

در نقاط مختلف کشـور توسـط افراد مسـلح ناشـناس ترور 

شـده اند. در روزهـای اخیـر یوسـف رشـید رئیـس اجرایـی 

و  کابـل  در  افغانسـتان  آزاد  و  عادالنـه  انتخابـات  بنیـاد 

فرشـته کوهسـتانی فعـال مدنـی در کاپیسـا تـرور شـدند.

از سـوی دیگـر در این روزهـا، ترور نظامیـان و غیرنظامیان 

بـا اسـتفاده از ماین هـای چسـپکی نیـز در شـهر کابـل و 

شـامری از والیـت افزایـش یافته اسـت.

شـهر کابـل در روز شـنبه شـش جـدی گـواه چهـار رویداد 

انفجـاری بـود کـه در نتیجـه آن، پنـج تـن کشـته و پنج تن 

 نقیب اللـه فایـق، والـی فاریـاب می گویـد کـه ۷۰ درصـد 

طالبانـی کـه از زنـدان حکومـت رهـا شـده اند، دوبـاره بـه 

برگشـته اند. جنـگ  میدان هـای 

والـی فاریـاب روز شـنبه، ششـم جـدی، گفـت کـه اولیـن 

منابـع محـى در جوزجـان مـى گوينـد کـه در اثـر نـربد 

میـان طالبـان و نیروهـای خیـزش مردمـی در ايـن واليـت، 

نـروى خيـزش  يـک  و  مسـلح  طالبـان  چهـار جنگجـوی 

مردمى کشـته شـده و شـش تـن ديگر از دو طـرف، زخمى 

اند. شـده 

عبداملعـروف آذر سـخنگوی والـی جوزجـان، گفت که اين 

درگیـری، حوالـی سـاعت چهار صبـح روز شـنبه 6 جدی، 

ميـان نروهـاى خيـزش مردمى و طالبان آغاز شـد و حدود 

سـه سـاعت طول کشید .

آقـای آذر افـزود کـه در ایـن در گـرى، چهـار جنگجـوی 

گـروه طالبـان مسـلح کشـته شـده و دو تن دیگـر آنها زخم 

برداشـته انـد .

او خاطـر نشـان کـرد کـه یـک تـن از منسـوبان نیروهـای 

خیـزش مردمـی نيـز کشـته شـده و چهـار تـن دیگـر شـان 

ایـن رویدادهـا،  بیـن قربانیـان  دیگـر زخمـی شـدند. در 

غیرنظامیـان نیـز شـامل هسـتند.

انفجار اول سـاعت ۷:۰۲ صبح، انفجار دوم سـاعت ۷:۰۵  

در جـاده فیـض محمـد کاتب، انفجار سـوم سـاعت ۸:۲۰ 

در رشق کابـل و انفجـار چهـارم نیـز حوالـی سـاعت ۹ در 

انفجارهـا  ایـن  در  رخ داد.  امنیتـی  دهبـوری حـوزه سـوم 

زندانـی طالبـان کـه براسـاس توافق نامـه دوحـه از زنـدان 

رهـا شـده بـود، حـدود یـک مـاه پیـش در حملـه هوایـی 

نیروهـای دولتـی در ولسـوالی قیصـار کشـته شـد.

او از ایـن زندانـی بـه نـام »قـاری جامل الدیـن« یـاد کـرد و 

گفـت کـه او تعهـد کـرده بـود تـا بـرای آوردن صلـح نقـش 

بـازی می کنـد و دوبـاره بـه جنـگ بـر منی گـردد.

نقیب اللـه فایـق گفـت کـه قـاری جامل الدیـن در جریـان 

غورمـاچ  ولسـوالی  از  نیروهـای خارجـی  از سـوی  جنـگ 

طبـق  بـود.  زنـدان  در  سـال   ۱۴ و  بـود  شـده  بازداشـت 

معلومـات فایـق، جامل الدیـن به ۲۰ سـال زنـدان محکوم 

بـه مجـازات شـده بـود.

بـه گـزارش روزنامـه 8صبـح؛ والـی فاریـاب تأکیـد کـرد که 

۵۹ زندانـی طالبـان در فاریـاب از زندان هـای مختلـف از 

بنـد رهاشـده بودنـد، امـا بررسـی ها نشـان می دهـد کـه 

حـدود ۷۰ درصـد رهاشـده گان دوبـاره رس از میدا ن هـای 

جنـگ درآورده انـد. گـروه طالبـان تاکنـون در ایـن مـورد 

چیـزی نگفتـه اسـت.

زخمـى شـده انـد.

اعـزام  نیروهـای  از تداخـل  آذر، درگیـری پـس  بـه گفتـۀ 

شـده بـه محـل، خامتـه یافـت و اکنـون در محـل امنیـت 

. می باشـد  تامیـن 

در عـن حـال، یـک منبـع ریاسـت امنیـت ملـی جوزجـان 

کـه نخواسـت از او نـام بـرده شـود، به پـژواک گفـت: »یک 

منسـوب نیروهـای خیـزش مردمـی در ایـن قریـه، پـس از 

درگیـری بـه اسـارت نیروهـای طالبـان در آمـده اسـت.«

وی تریـح کـرد کـه طالبـان، فـرد اسـیر شـده را از قریـه 

علـی آبـاد بـه منطقـه دیگـری انتقـال داده انـد.

فـرد  بیـن مجروحیـن طالبـان،  افـزود کـه در  منبـع  ایـن 

مشـهوری بـه نـام هلمنـدی از قطعـۀ رسخ آنهـا نیز شـامل 

اسـت .

در مـورد ایـن رویـداد، تـا کنـون طالبـان ابـراز نظـر نکـرده 

انـد. ولسـوالی فیـض آباد، از شـامر ولسـوالی هـای نا امن 

والیـت جوزجـان اسـت کـه همـه روزه نیروهـای دولتـی و 

طالبـان بـا هـم درگیر میشـوند. 

براسـاس اعـام وزارت صحـت پنـج نفر کشـته و چهـار نفر 

زخمـی شـده اند.

در  کنارجـاده ای  و  مقناطیسـی  مایـن  انفجارهـای  اخیـرا 

بخش هـای مختلـف کشـور، به ویـژه شـهر کابـل به گونـه ی 

اغلـب  مسـئولیت  اسـت.  یافتـه  افزایـش  نگران کننـده ای 

ایـن انفجارهـا را هیـچ گروهـی بـر عهـده نگرفته انـد.

حکومـت براسـاس توافق نامـه ای کـه امریـکا بـا طالبان در 

دهـم حـوت سـال گذشـته امضـا کـرد، بیـش از پنـج هـزار 

زندانـی طالبـان رهـا کـرد. روندی کـه بـا جنجال هایی نیز 

همـراه بـود و بـرای تأییدی رهایـی ۴۰۰ زندانـی خطرناک 

طالبـان لویه جرگـه مشـورتی صلـح نیـز برگزار شـد.

در مقابـل طالبـان نیـز بیـش از یـک هـزار زندانـی وابسـته 

بـه دولـت را رهـا کردند.

در هنـگام رهایـی زندانیـان طالبـان، شـورای امنیـت ملی 

اعـام کـرده بـود کـه زندانیـان رهاشـده طالبـان دوبـاره به 

میـدان  جنـگ بـر منی گردنـد و از آن ها تعهد کتبـی گرفته 

شـده است. 

کـه  بـود  کـرده  اعـام  داخلـه  امـور  وزارت  ایـن  از  پیـش 

بیـش از ۵۰۰ زندانـی رهاشـده طالبـان بـه میـدان جنـگ 

و  کـرده  رد  را  گزارش هـا  ایـن  امـا  طالبـان  برگشـته اند. 

زندانیـان  از  برخـی  خانه هـای  بـر  دولـت  کـه  گفته انـد 

رهاشـده عملیـات کـرده و در صدد بازداشـت مجـدد آن ها 

اسـت. 

ــرای تامین امنیت بهتر، رئیس جمهور ب
ارگان های امنیتی‘هدایت جدی’ داد  به 

از زندان در فاریاب به میدان جنگ برگشته اند ۷۰ درصد طالبان رهاشــده  نقیب اهلل فایق: 

ــته و شش زخمی برجا گذاشت درگیری ها در جوزجان پنج کش


