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درآمد فروش سالح؛ ۵۰ برابر بودجه ساالنه
 صلح سازمان ملل 

دو خبرنگار روس به اتهام فلمبرداری »غیرمجاز« از واحد تولید 
پهپاد ترکیه بازداشت شدند 

 درآمـد سـازندگان بـزرگ اسـلحه در دنیـا 
از  بیشـتر  درصـد   ۸.5  ،۲۰۱۹ سـال  در 
سـال قبـل شـده اسـت. ایـن درآمـد 5۰ 
برابـر بودجـه سـاالنه سـازمان ملـل بـرای 
و  بـوده  صلـح  گروه هـای  ماموریت هـای 
بـرای از بیـن بـردن گرسـنگی در جهان تا 
سـال ۲۰۳۰ کافی اسـت. موسسـه سیپری 

در اسـتکهلم گـزارش فـروش سـاح ...

 بـه گفتـه مقامات ترکیه روز سـوم دسـمبر، 
از  روسـیه  خبرنـگار  دو  قـوس،  چهاردهـم 
شـبکه »ان تـی وی« بـه اتهـام فلمبـرداری 
پهپـاد  تولیـد  واحـد  یـک  از  غیرمجـاز 
درنزدیکـی کارخانـه در اسـتانبول دسـتگیر 
شـده انـد. کانـال ان تـی وی روسـیه مـی 
گویـد هنـوز موفـق نشـده اسـت با الکسـی 

... مالیشـکین  ایـوان  و  پتروشـکو 
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طالبان و جنایات ضدبشری 
در افغانستان 

آتش بس؛ محک جدی در 
آزمون اراده ی صلح خواهی 

 تأکید رییس جمهور غنی
 بر صلح با تدبیر

 جنـگ در کل یـک پدیـده منفـور و ویرانگـر اسـت؛ اما 
در افغانسـتان ابعـاد منفـی جنـگ بسـیار بیشـتر از آن 
اسـت کـه در اخبار و گـزارش ها منعکس می شـود. در 
افغانسـتان از یک سـو دولـت و جامعه جهانی اسـت که 

خـود را مکلـف بـه پایبنـدی به ...

۳

۳

۲

4

۲

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

پنجـم  سـال  دانشـجویی  خـاوری  زهـرا   

بعـد   ) پزشـکی  )دام  وترنـری  دانشـکده 

پایان نامـه  بـار  چندمیـن  بـرای  آن کـه  از 

طنیـن  محمـد  گل  توسـط  تحصیلـی اش 

اسـتاد رهنامیـش رد شـد، بـا هم صنفـان، 

خداحافظـی  هم اتاقی هایـش  و  دوسـتان 

کـرد، بـرای بازماندگانـش نامه ای نوشـت و 

گفـت به سـفری طوالنی مـی رود. زهرا این 

... را در صبحـگاه رسد 28 عقـرب  سـفر 

بنـام  فلـم  تازه تریـن  زودی  بـه  اسـت  قـرار   

شـود.  سـاخته  ترکیـه  در  موالنـا  و  شـمس 

دار  سـابقه  و  مشـهور  هرنمنـد  فلـم  درایـن 

نقـش  نیـز  گُـورن  جـان  محمـد  افغانسـتان 

پیشـین  بازیگـر  یـک  داشـت.  خواهـد 

فاریـاب  متولـد  کـه  افغانسـتان  سـینامی 

اسـت، اکنـون درفلمـی در ترکیـه نقش بازی 

در سـن ۶۵  گـورن  جـان  محمـد  می کنـد. 

... می گویـد  سـالگی 

 تیاتر ستم دیدگان؛ 
امکانی برای مبارزه علیه 
فراموشی و دسترسی به 

عدالت-
 بخش دوم و پایانی

 به زودی در کشور ترکیه
 فلم شمس و موالنا 

ساخته می شود



 

 

 

 دیده بـان شـفافیت افغانسـتان می گویـد که فسـاد 

اداری در کشـور سـاالنه میلیاردهـا دالـر بـه پیکـر 

اقتصـاد کشـور زیـان می زنـد.

ایـن اداره می گویـد کـه با هزینه شـدن بیـش از نیم 

میلیـارد دالـر سـاالنه بـرای مبـارزه بـا فسـاد اداری، 

هنوزهـم مـوارد فسـاد در کشـور روزافزون اسـت.

محمـد اکـرام افضلـی، رییـس دیده بـان شـفافیت 

بـا  روز  هـر  افغانسـتان  »مـردم  گفـت:  افغانسـتان 

در  تنهـا  نـه  فسـاد  اسـتند.  روبـه رو  فسـاد  مشـکل 

بخـش پرداخـت رشـوه اسـت کـه حقـوق کارمنـدان 

مبـارزه  ارزیابـی  کمیتـۀ  اسـت.«  کـم  بسـیار  نیـز 

فسـاد  مـوارد  کـه  می گویـد  نیـز  اداری  فسـاد  بـا 

سـال  بـه  نسـبت  امسـال  دولتـی  نهادهـای  در 

رییـس  روحانـی،  میونـد  بوده انـد.  بیشـر  گذشـته 

اداری  بـا فسـاد  ارزیابـی مبـارزه  و  کمیتـۀ نظـارت 

بیـان داشـت: »نیـاز اسـت تـا در سـال های آینـده 

به گونـۀ جـدی بـا فسـاد مبـارزه شـود تـا کشـورهای 

کمک کننـده را قناعـت بدهیـم کـه کمک هـای آنان 

کنـد.« پیـدا  دوام 

ملـل  توسـعۀ  برنامـۀ  مسـؤوالن  هـم،  سـویی  از 

مبـارزۀ  کـه  می گوینـد  افغانسـتان  در  متحـد 

حقیقـی افغانسـتان بـا فسـاد می توانـد زمینه هـای 

کمک هـای جهـان را بـه ایـن کشـور فراهـم سـازد.

ملـل  توسـعۀ  برنامـۀ  رییـس  الـدرداری،  عبداللـه 

متحـد در افغانسـتان ترصیـح کرد: »مبارزه با فسـاد 

کـه  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت 

از  بامیـان  وردک-  میـدان  شـاهراه 

اسـت. شـده  پاکسـازی  طالبـان  وجـود 

وزارت دفـاع دوشـنبه 17 قـوس بـا نـر اعامیـه ای 

در  کـه  ماین هـای  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  خـری 

شـده  کارگـذاری  جلریـز  وردک-  میـدان  مسـیر 

و  کشـف  ملـی  اردوی  نیروهـای  توسـط  نیـز  بـود 

پاک سـازی شـد و ایـن مسـیر صبـح امـروز بـه روی 

کـه  شـده  اضافـه  خرنامـه  در  شـد.  بـاز  ترافیـک 

قطعـات نیـروی خـاص بـه حامیـت نیـروی هوایـی 

مسـیر میـدان وردک تـا ولسـوالی جلریـز را از وجود 

اسـت. کـرده  پاک سـازی  طالبـان 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه یک 

موتـر  یـک  بـر  سـوار  انتحارکننـده 

مملـو از مـواد انفجـاری کـه قصـد حملـه نیروهـای 

اردوی ملـی را داشـت، پیـش از رسـیدن بـه هـدف 

توسـط نیروهـای اردوی ملـی در ژیـری قندهـار از 

بیـن بـرده شـد.

ایـن زوارت دوشـنبه 17 قـوس بـا نـر خرنامـه ای 

ترصیـح کـرده کـه یـک تروریسـت انتحـاری سـاعت 

بـاالی  تـا  داشـت  قصـد  امـروز  از چاشـت  پـس   ۲

»ترینـان«  مکتـب  سـاحه  در  امنیتـی  نیروهـای 

ولسـوالی »ژیـری« قندهـار بـا موترمبـب حمله کند، 

سـو قصـد کننـده قبـل از رسـیدن بـه هدف توسـط 

اتحادیه اروپا و امریکا: 
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اتحادیـه  عضـو  کشـورهای   

اروپـا، امریـکا، کانـادا، اسـرالیا 

و  طالبـان  اخیـر  بیانیـه ای حمـات  در  ناتـو  و 

خرنـگاران،  بـر  را  ترویسـتی  گروه هـای  سـایر 

مذهبـی،  رهـران  بـر،  حقـوق  فعـاالن 

غیرقانونـی  مدنـی  جامعـه  و  دانشـجویان 

اسـت. کـرده  محکـوم  شـدیدا  آن را  و  خوانـده 

وحشـیانه  کـه حمـات  گفتـه شـده  بیانیـه  در 

طالبـان و سـایر گروه هـای تروریسـتی نـه تنهـا 

علیه افغانهاسـت که علیه روند صلح نیز اسـت. 

علیـه  شـوم  نیـت  کـه  شـده  عـاوه  بیانیـه  در 

و  خـورد  خواهـد  شکسـت  باورهـا  و  عقایـد 

رشـادت مردم افغانسـتان را همـه خواهند دید.

]حمـات[  ایـن  کـه  نوشـته  کشـورها  ایـن 

رونـد  در  افغانسـتان  مـردم  دیدگاه هـای  بـر 

آزادی  احسـاس  و  آزادی  توانایـی  و  صلـح 

افغانسـتان  مـردم  اینکـه  و  افغانسـتان  مـردم 

داوطلبانـه در تـاش دسـت یابی بـه یـک صلـح 

داشـت. نخواهـد  تاثیـری  نیـز  انـد  فراگیـر 

در بیانـه اذعـان شـده؛ کسـانی کـه می خواهند 

آمیـز و دموکراتیـک  افغانسـتان صلـح  در یـک 

و  اطاعـات  آزاد  گـردش  کننـد،  زندگـی 

پاسـخگویی مجرمـان به نفـع همه خواهـد بود. 

بـه همـه  مـا   « اسـت:  نوشـته شـده  همچنیـن 

پیرفـت  بـرای  افغانسـتان  در  کـه  کسـانی 

شـکل  بـه  مطبوعـات  آزادی  و  بیـان  آزادی 

خسـتگی ناپذیـر کار می کنند، احـرام داریم.«

از همـه طرف هـای درگیـر خواسـته  بیانیـه  در 

شـده کـه از آزادی، اسـتقال رسـانه ها و آزادی 

جامعـه مدنـی در افغانسـتان حفاظـت مناینـد. 

اتحادیـه  عضـو  کشـورهای  کـه  گفته انـد  آنـان 

اورپـا، سـازمان ناتـو، امریـکا، کانـادا و اسـرالیا 

حامیـت  در  شـان  مسـئولیت  و  نقـش  بـر 

می کننـد. تاکیـد  افغانسـتان  در  آزادی  از 

بیانیه خواهان درج فوری شکایت به قانون بین 

املللی بردوسـتان و قانون بین املللی حقوق 

بـر شـده تا بـه این حمله هـا پایان داده شـود.

تاکیـد  بـا  بیانیـه  کننـده  صـادر  کشـورهای 

دولـت  و  افغانسـتان  مـردم  از  حامیـت  بـر 

جمهـوری  از  مـا  اسـت:»  نوشـته  افغانسـتان 

مجـازات  بـرای  افغانسـتان  اسـامی 

فـوری  توقـف  کشـتارها،  چنیـن  عامـان 

ایـن  مرتکـب  کـه  افـراد  پیگـرد  و  تعقیـب  و 

می کنـم.« حامیـت  میشـود  حمله هـا 

صدیـق صدیقـی سـخنگوی ریاسـت جمهـوری 

نیـز از نـر این بیانیه اسـتقبال کرده و حمات 

اخیـر بـر غیـر نظامیـان، فعـاالن حقـوق بـر، 

خرنگاران و جامعه مدنی را محکوم کرده است.

همچنیـن اداره ملـی احصائیـه و معلومـات بـا 

درصـد   2.5 کـه  گفتـه  تحقیـق  آخریـن  نـر 

 1.7 و  مایـن  انفجـار  اثـر  بـر  معلولیت هـا 

درصـد آن در اثـر جنـگ بـه وجـود آمـده اسـت.

گزارشـی  نـر  بـا  ایـن  از  پیـش  آسـیا  بنیـاد 

کشـور  جمعیـت  درصـد   13 کـه  بـود  گفتـه 

بیـش  کـه  می برنـد  رنـج  شـدید  معلولیـت  از 

می شـود. شـامل  را  را  نفـر  میلیـون   4 از 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

در  امـا  اسـت؛  ویرانگـر  و  منفـور  پدیـده  یـک  کل  در  جنـگ   

افغانسـتان ابعـاد منفـی جنـگ بسـیار بیشـر از آن اسـت کـه در 

اخبـار و گـزارش هـا منعکـس می شـود. در افغانسـتان از یک سـو 

دولـت و جامعـه جهانـی اسـت کـه خـود را مکلـف بـه پایبنـدی بـه 

کنوانسـیون هـای بیـن املللـی مـی داننـد و مجبورانـد کـه ابعـاد 

مبـارزه و جنـگ را مطابق قوانیـن محدودتر سـازند. در طرف دیگر 

طالبـان و گروه هـای تروریسـتی همسـو قـرار دارنـد کـه تحـت نـام 

اسـام، جهـاد و مبـارزه بـا اشـغالگران علیـه دولت افغانسـتان می 

جنگنـد. ایـن گروه هـا بـه قوانین بیـن املللی احرام منـی گذارند 

و در بسـا مـوارد آن را در تضـاد با احکام اسـامی مـی دانند. برای 

ایـن گـروه هـا آنچـه اهمیـت دارد رسـیدن بـه اهـداف نظامـی و 

سیاسـی شـان اسـت. ایـن کـه در ایـن مسـیر چـه اتفاق مـی افتد 

مـورد توجـه قـرار منـی گیرد. 

طالبـان و سـایر گـروه هـای همسـو بـا آنهـا، طـی دو دهه گذشـته 

از حمـات  انـد.  مرتکـب شـده  را  بـری  بدتریـن جنایـات ضـد 

انتحـاری بـر محـل تجمعـات مـردم تـا حملـه بـه مراکـز آموزشـی، 

ورزشـی و مسـاجد و کشـتار خرنـگاران، فعاالن مدنـی، کارمندان 

و  معلـامن  ذبـح  و  محلـی  متنفـذان  و  دینـی  علـامی  دولتـی، 

شـاگردان مکاتـب و بخصـوص دخـران، محاکمـه صحرایـی زنـان 

و مـردان، آتـش زدن مکاتـب، داراملعلمیـن هـا و تخریـب و غـارت 

آثـار تاریخـی همـه و همـه در کارنامـه سـیاه طالبـان ثبـت و ضبط 

گردیـده اسـت.

بـا رشوع مذاکـرات قطـر، کشـتار سیسـتامتیک و هدفمنـد افراد و 

گـروه هـای قومـی، دینـی و مذهبی از سـوی طالبان شـدت یافته 

اسـت. گـروه هـای تروریسـتی عـاوه بـر حمـات دهشـت افگنانه 

بـر تجمعـات مردمـی، سـعی مـی کننـد بـا کارگـزاری میـن هـای 

چسـپکی اهـداف نـرم را مـورد حملـه قـرار دهنـد. اهدافـی کـه 

تأثیـرات روانـی و اجتامعـی آن زیـاد باشـد و بـه لحـاظ تبلیغاتـی 

دارای اهمیـت باشـد. از ایـرو در تاکتیـک جدیـد گـروه طالبـان 

در  فعـال  زنـان  دولـت،  کارمنـدان  امنیـت  همسـو،  گروه هـای  و 

عرصـه هـای سیاسـی، اجتامعـی و فرهنگـی، فعاالن حقـوق بر، 

مسـؤوالن و کارکنان رسـانه ها، علام و فرهنگیـان در معرض تهدید 

قـرار مـی گیـرد. این اهـداف تحت عنـوان جرایم جنگـی و جنایت 

علیـه بریـت قـرار مـی گیرنـد و عامـان کشـتار باید شناسـایی و 

تحـت تعقیـب پولیـس بیـن املللـی قـرار گرفتـه و در دادگاه هـای 

بیـن املللـی محاکمه شـوند.

اروپـا،  اتحادیـۀ  ناتـو،  سـازمان  سیاسـی  منایندگی هـای  دیـروز 

مشـرک،  اعامیـۀ  یـک  در  آسـرالیا  و  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 

ویـژۀ  بـه  افغانسـتان  در  غیرنظامیـان  بـر  هدف منـد  حمله هـای 

هـدف قـرار دادن فعـاالن مدنی، خرنـگاران و فعـاالن حقوق بر 

کردنـد. محکـوم  را 

بـر  هدف منـد  حمله هـای  کـه  اسـت  آمـده  مشـرک  اعامیـۀ  در 

غیرنظامیـان بـه ویـژۀ فعـاالن رسـانه ها، فعـاالن مدنـی، مدافعـان 

حقـوق بـر و عاملـان دیـن در افغانسـتان حملـه بـر رونـد صلـح 

اسـت. ایـن اعامیـه می افزایـد که گـروه طالبان و سـایر گروه های 

تروریسـتی نظیـر داعـش مسـوول بیش تریـن تلفـات غیرنظامیـان 

در افغانسـتان اسـت. در این اعامیه از طالبان خواسـته شـده که 

حمله هـای هدف منـد بـر غیرنظامیـان را پایـان دهنـد. در اعامیه 

تأکیـد شـده اسـت کـه قوانیـن بین املللـی بردوسـتانه بایـد از 

جانـب همـۀ گروه هـا بـه شـمول دولـت افغانسـتان و گـروه طالبان 

شـود.  رعایت 

اعامیـه مشـرک بـر مبنـای قوانیـن بیـن املللـی بـر دوسـتانه 

از طـرف هـای جنـگ خواسـته اسـت کـه حملـه بـر غیـر نظامیـان 

از  بخشـی  املللـی  بیـن  بردوسـتانه  قوانیـن  کننـد.  متوقـف  را 

موازیـن حقوقـی ناظـر بـر مخاصـامت مسـلحانه اسـت کـه نحـوه 

انجـام عملیـات جنگـی و رفتـار متخاصـامن را به هدف انسـانی تر 

شـدن درگیری هـا تنظیـم می کنـد. در قوانیـن بیـن املللـی میان 

و  اسـت  شـده  تفکیـک  غیرنظامیـان  و  جنـگ  درحـال  نظامیـان 

تـاش شـده کـه از جان غیرنظامیـان محافظت کند و در اسـتفاده 

از ابزارهـا و تاکتیـک هـای جنگـی نیـز محدودیـت وضـع کنـد.

در  مهـم  گام  یـک  هرچنـد  فـوق  کشـورهای  مشـرک  اعامیـه 

راسـتای رعایـت حقـوق بردوسـتانه تلقـی مـی شـود و یکباردگـر 

توجـه جهانـی را بـه وضعیـت رقـت بـار افغانسـتان و کشـتار مـردم 

بـی گنـاه در ایـن کشـور جلـب مـی کنـد؛ امـا به لحـاظ عملـی به 

نظـر منـی رسـد کـه چنـدان دسـتاورد نداشـته باشـد؛ زیـرا:

ـــ طالبـان بـه صـورت آشـکارا عـدم تعهـد و پایبنـدی شـان را بـه 

قوانیـن بیـن املللـی اعـام مـی کننـد.

ـــ طـی دو دهـه جنـگ، قوانیـن بردوسـتانه بارهـا نقـض شـده 

اسـت و جنایـات بـری هولناکـی در کشـور اتفـاق افتـاده اسـت؛ 

امـا تاکنـون کسـی در این مورد بازداشـت و مجازات نشـده اسـت.

ـــ در برخـورد بـا طالبـان هیـچ تفکیکـی بیـن مسـایل حقوقـی، 

جرمی و مسـایل سیاسـی نشـده اسـت. این گـروه از ایـن وضعیت 

اسـتفاده کـرده و همـواره خواهـان آزادی ارسای شـان از زنـدان 

های گوانتامو و افغانسـتان شـده اند. در حالـی اغلب آن زندانیان 

در کشـتار غیـر نظامیـان دسـت داشـته انـد.

ـــ آزادی 5000 هـزار زندانـی گـروه طالبـان تحـت فشـار امریـکا 

آزاد شـد. همـه مـی داننـد کـه آنـان در جنایـات ضدبری دسـت 

داشـته انـد و پـس از آزادی نیـز بـه ایـن جنایـات دوام مـی دهند. 

حـاال مرجـع تثبیـت و مستندسـازی ایـن جنایـات و رسـیدگی بـه 

و  دسـتگیر  تعقیـب،  جنایـت  عامـان  و چگونـه  اسـت  کـی  آنهـا 

مجـازات مـی شـوند؟ 

ـــ یکـی از برنامـه هـای مهمـی که در سـال هـای گذشـته روی آن 

تأکیـد مـی شـد، عدالـت انتقالـی بـود کـه ایـن امـر نیز با مسـایل 

سیاسـی آمیختـه شـد و بـه محـاق فراموشـی رفت. 

اعامیـه  محتـوای  چالش هـا،  و  موانـع  ایـن  بـه  توجـه  بـا  لـذا 

کشـورهای اروپایـی، آسـرالیا و امریـکا، در حـد یـک خواسـت و 

توصیـه اخاقـی تنـزل پیدا مـی کند که بـا توجه به رویکرد خشـن 

و انعطـاف ناپذیـر طالبـان و گروه هـای همسـو، تحقـق عملـی آن 

بسـیار ضعیـف مـی باشـد. 

سرمقاله

طالبان و جنایات ضدبشری 
در افغانستان 

میلیــاره نــورې افغانــۍ د پراختیایــي بودجــې اړونــد دي.

ــه  ــي کال ل ــاس، د راتلونک ــر اس ــو پ ــې د معلومات د رسچین

ــاري او ۶۹  ــارده اختی ــې ۸۷ میلی ــي بودج ــې پراختیای ټول

ــاري دي. ــر اختی ــۍ غی ــورې افغان ــارده ن میلی

د مالیــې وزارت معیــن پــه خپلــو خــرو کــې وویــل چــې د 

ــواد  ــې د هې ــه ک ــه طرح ــې پ ــاره د بودج ــي کال لپ راتلونک

ــه  ــو، پ ــو، کانون ــه ۴۳ بندون ــت، پ ــو مدیری ــو د رسچین د اوب

ــه  ــو پ ــو او د هغ ــې د کارکوونک ــو ک ــي برخ ــديل او قضای ع

ســاختامين چــارو کــې د ظرفیــت پــر لوړولــو کار کــول 

لومړيتوبونــه دي، پــه يــوه کال کــې لــس میلیونــه وګــړو ته د 

برېښــنایي پېژندپاڼــو وېــش، د زیربنــاوو، چاپېریــال، کرنــې 

ــا وړ وســايل  ــورم او ســتندرد لپــاره د اړتی او مالــدارۍ او د ن

ــوي دي. ــړل ش ورک

د شــپې لــه خــوا پــه فارمونــو کــې ګزمــې وکــړي چــې د غلــو 

مخــه ونيــي.

ــس د  ــه پولي ــي، ک ــراردادي اول ګل واي ــل ق ــو ب ــو ي د مالټ

شــپې لــه خــوا ګزمــې ووهــي نــو د غلــو مخــه بــه پــه اســانۍ 

ونيــول يش. پــه همــدې حــال کــې د ننګرهــار د وايل ويانــد 

عطــاء اللــه خوږياڼــی وايــي، د امــکان تــر کچــې هڅــه 

کېــږي چــې د باغونــو ســاتنه وکــړي او مالټــې خونــدي 

ــال دی او د  ــو م ــي، اوس دا د خلک ــه واي ــاتل يش، ځک وس

حکومــت دنــده ده چــې ســاتنه يــې وکــړي. ننګرهــار کــې د 

مالټــو باغونــو مخينــه څــو لســيزې وړانــدې تــه رســېږي چې 

يــو وخــت يــې حاصــات تــر نــورو هېوادونــو هــم انتقالېــدل.

چــې د ولــي جرګــې غــړو تــه یــې د ۱۴۰۰ هجــري ملریــز کال 

بودجــې مســودې پــه اړه معلومــات ورکــول، وویــل چــې د ټولــې 

بودجــې ۴۸ ســلنه د داخــي او پاتــې نــوره لــه بهرنیــو رسچینــو 

متویلېــږي.

د ځــدراڼ د معلوماتولــه مخــې، د راتلونکــي کال د ټولــې )عــادي 

ــه داخــي  او پراختیایــي( بودجــې، ۲۱۶.۵ میلیــادره افغانــۍ ل

عوایــدو څخــه متویلیــږي.

نومــوړي زیاتــه کــړه: »د پانګونــې راجلبولــو رسه هڅــه کــوو څــو 

د راتلونکــي کال بودجــې لویــه برخــه لــه کورنیــو عوایــدو متویــل 

کــړو.

د مالیــې وزارت د یــاد چارواکــي پــه وینــا، د راتلونکــي مــايل کال 

لپــاره پــه ټولــه کــې ۴۵۲ میلیــارده افغانــۍ بودجــه پــه پــام کــې 

ــايل او ۱۵۷  ــۍ د ع ــارده افغان ــې ۲۹۵ میلی ــوې ده چ ــول ش نی

کــې زياتوالــی راغلــی دی. دی زياتــوي، اټــکل دی چــې د بټــي 

ــو  ــاره باغون ــه ۶۱۰ هکټ ــې ل ــو ک ــه مربوطات ــوالۍ پ ــوټ ولس ک

ــه وړانــدې يش. ــازار ت ــې او ب ــه مالټــې راټول څخــه ۱۹ســوه ټن

ــر  ــه او پ ــه پاملرن ــال ادارې ت ــل، چــې د کان نومــوړي دا هــم ووي

وخــت د مالټــو باغونــو تــه د رسې او نــورو کيميــاوي درملــو ورکــړه 

د دې ســبب شــوې چــې ننګرهــار کــې د مالټــو حاصــات زيــات 

يش. دی هغــه د معلوماتــو لــه مخــې، د مالټــو د حاصاتــو 

ــرارداد  ــه ق ــه پ ــکټور ت ــويص س ــاره خص ــاو چ ــو او خرڅ راټولول

ورکــړل شــوې چــې هــم پــه کــې خلکــو تــه د کار زمينــه برابــره 

شــوې او هــم د عوايــدو د فــرار او فســاد مخــه نيــول شــوې ده.

د مالټــو قرارداديانــو غوښــتنه وکــړه چــې امنيتــي رستېــري بايــد 

مالیــې وزارت د راتلونکــي مــايل کال بودجــې مســوده چــې 

ــو  ــه بهرنی ــې ل ــوره ی ــې ن ــي او پات ــه داخ ــې ل ــلنه ی ۴۸ س

رسچینــو متویلېــږي، نــن ولــي جرګــې تــه وړانــدې کــړه.

د افغانســتان اســايس قــون لــه مخــې، د بودجــې مســوده 

ــه  ــې او ل ــو جرګ ــاره مران ــد لپ ــورې او تایی ــړی د مش لوم

هغــه وروســته د تصویــب لپــاره ولــي جرګــې تــه وړانــدې 

ــړۍ  ــه لوم ــي ل ــايل کال د مرغوم ــتان م ــږي. د افغانس کې

ــږي. ــې پیلې نېت

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې ولــي جرګــې د روان کال 

ــز کال د  ــري ملری ــه د ۱۴۰۰ هج ــه نېټ ــه نهم ــدي پ د لېن

ــدې  ــه وړان ــو پ ــو شــمېر وړاندیزون مــي بودجــې طرحــه د ی

کولــو رسه تاییــد کــړه.

د مالیــې وزارت مــايل او اداري معیــن عبدالحبیــب ځــدراڼ 

د ننګرهــار حکومتــي مســوولني وايــي، اټــکل کېــږي چــې 

ســږکال بــه د بټــي کــوټ د مالټــو لــه باغونــو څخــه ۱۹ســوه 

ــو د  ــه د مالټ ــه ب ــتان څخ ــه پاکس ــې او ل ــې راټول ــه مالټ ټن

واردولــو مخــه تــر ډېــره ونيــول يش.

ــدې  ــاره ځمکــه بان ــه ۶۱۰ هکټ ــد پ ــال اړون د ننګرهــار کان

د مالټــو باغونــه جــوړ شــوي او مســولني وايــي، د حاصاتــو 

ــاره ځمکــه  ــه ۴۳ هکټ ــازه پ ــې ت ــه موخــه ي ــوايل پ د ال زيات

ــار  ــړي دي. د ننګره ــوړ ک ــه ج ــوي باغون ــو ن ــدې د مالټ بان

ــه  ــه ۱۷م ــدۍ پ ــي د لېن ــه خوږياڼ ــاء الل ــد عط د وايل ويان

پــژواک اژانــس تــه وويــل، ســږکال د کانــال ادارې د مالټــو 

باغونــو ښــه حاصــل ورکــړی چــې د تېــر کال پــه پرتلــه پــه 

 د راتلونکي مايل کال بودجې مسوده وليس جرګې ته وړاندې شوه

د ننګرهار کانال باغونو څخه به سږکال ۱۹ سوه ټنه مالټې راټولې يش

فساد اداری ساالنه میلیاردها دالر به اقتصاد کشور زیان می زند
لوی سارنوالی:

 27 هزار قضیه جنایی و جرمی در 9 ماه نخست 

سال مالی ثبت و رسیدگی شده است

وزارت دفاع ملی:

 28 جنگجوی طالبان در والیت های قندهار، 

پکتیا و ارزگان کشته شدند

وزارت دفاع ملی: مسیر میدان وردک- بامیان از وجود طالبان پاک سازی شد

حمله با موتر مملو از مواد منفجره بر نیروهای اردوی ملی در قندهار

اداری مکلفیـت متـام جامعـه افغانسـتان به شـمول 

کـه  امیدداریـم  مـا  اسـت.  افغانسـتان  حکومـت 

مبـارزۀ حقیقـی بـا فسـاد زمینه هـای رُشـد پایـدار را 

در کشـور فراهـم سـازد.«

پـروان  والـی  الدیـن عیـار،  درهمیـن حـال، فضـل 

زمینه هـای  خـود  کننده هـا  کمـک  کـه  می گویـد 

گفتـۀ  بـه  سـاخته اند.  فراهـم  کشـور  در  را  فسـاد 

آقـای عیـار، در پروژه هـای توسـعه یی کـه در مناطق 

دور دسـت عملـی می شـوند، بـه مخالفـان مسـلح 

دولـت سـهم داده می شـود: »در سـاحاتی پروژه هـا 

درگیـری  جریـان  در  اسـت:»  آمـده  اعامیـه  در 

طالبـان  جنگجـوی   ۱۴ هوایـی،  قـوای  ورضبـات 

کشـته و ۳ جنگجـوی طالبـان زخمـی گردیدنـد.«

امـا مسـافران کـه امـروز از ایـن مسـیر عبـور کـرده 

و  می کننـد  رد  را  دفـاع  وزارت  ادعـای  ایـن  انـد، 

کنـار  در  نقطـه  کـه طالبـان درچندیـن  می گوینـد 

انـد. شـاهراه دیـده شـده 

کـه  سال هاسـت  بامیـان  وردک-  میـدان  شـاهراه 

جنگجویـان  کنـرول  تحـت  آن  از  بخش هـای 

طالبـان قـرار دارد و هرازگاهـی افـراد غیـر نظامـی 

را از موترهـا پاییـن میاورنـد. درایـن مسـیر تـا کنون 

ده هـا غیرنظامـی توسـط طالبـان رسبریـده شـده و 

نیروهـای اردوی ملـی شناسـایی و از بین برده شـد.

رویـداد هیـچ  ایـن  در  کـه  قیـد شـده  در خرنامـه 

نرسـیده  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  بـه  آسـیب 

امـا گفتـه اسـت کـه درایـن  بـی سـی  بـی  اسـت، 

انـد. شـده  زخمـی  تـن   33 حـدود  رویـداد 

بـه گـزارش بـی بـی سـی بهیـر احمـدی سـخنگوی 

والـی قندهـار تائیـد کـرده اسـت کـه ایـن حملـه بـا 

یـک موتـر باربـری نـوع »مـزدا« انجام شـد کـه هفت 

نفـر از کارمنـدان غیرنظامـی ولسـوالی، دو رسبـاز 

 ۱۵ همچنیـن  و  پولیـس  رسبـاز   ۹ ملـی،  امنیـت 

نفـر از اعضـای یـک خانـواده کـه در نزدیکـی محـل 

زندگـی می کردنـد، زخمـی شـده اند. انفجـار 

بعضـا مثلـه نیـز شـده انـد. حـدود یـک سـال پیـش 

غـور در  بـر والیـت  رئیـس حقـوق  امیـری  صمـد 

پاییـن  موتـر  از  طالبـان  توسـط  جلریـز  ولسـوالی 

آورده شـدو رس بریـده شـد. هفتـه پیـش حـدود 35 

بانشـدگان مناطـق مرکـزی  از  از غیرنظامیـان  تـن 

افغانسـتان چندیـن روز در ولسـوالی جلریـز والیـت 

میـدان وردک در بنـد طالبـان بودنـد تـا باآلخـره بـا 

وردک  میـدان  و  هزاره جـات  موسـفیدان  وسـاطت 

از بنـد رهـا شـدند. شـاهراه میـدان وردک  بـا 170 

بامیـان  والیـت  بـه  مسـیر  نزدیک تریـن  کیلومـر 

ترافیـک  روی  بـه  اکـرا  امـا  شـاهراه  ایـن  اسـت. 

اسـت. مسـدود 

اختصـاص دانـد کـه جنـگ بـود؛ حـاال هـم پلچـک 

این گونـه  اسـت؛  خـراب  رسک  هـم  اسـت،  خـراب 

فسـاد هـم تقویـه شـد. 

فسـاد را این هـا آوردنـد.« ایـن درحالـی اسـت کـه 

شـفافیت  دیده بـان  نهـاد  نظرسـنجی  یـک  نتایـج 

نشـان می دهنـد کـه افغان هـا سـاالنه بیـش از دو 

میلیـارد دالـر رشـوه می دهنـد. براسـاس یافته   هـای 

بیـکاری،  و  ناامنـی  از  پـس  شـفافیت،  دیدبـان 

فسـاد بزرگ تریـن مشـکل مـردم افغانسـتان باقـی 

مانده اسـت. 

 لوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه در 9 مـاه نخسـت سـال 

مالـی 1399، بیـش از 27.8 هـزار قضیـه جنایـی- جرمـی 

توسـط اداره هـای سـارنوالی ثبـت و رسـیدگی شـده اسـت.

جمشـید رسـولی، سـخنگوی لوی سـارنوالی روز دوشـنبه 17 قوس در یک 

نشسـت خـری در کابـل گفـت کـه در ۹ ماه نخسـت سـال مالـی ۱۳۹۹، 

بـه گونـه مجموعی ۲۷۸۷۲ قضیـه جنایی- جرمی در سـارنوالی های مرکز 

و والیات به ثبت رسـیده و رسـیدگی شـده اسـت.

آقـای رسـولی افـزود کـه ۲۳۲۹ مـورد از مجمـوع ۲۷۸۷۲ قضیـه را جرایم 

علیـه امنیـت داخلـی و خارجـی بـه شـمول قضایـای اختطـاف تشـکیل 

می دهنـد کـه مـورد ثبـت و رسـیدگی قـرار گرفتـه اسـت.

سـخنگوی لوی سـارنوالی افـزود: قضایای ثبت شـده شـامل قتـل، رهزنی، 

مجروحیـت،  کـوب،  و  لـت  انسـان،  قاچـاق  اخاقـی،  جرایـم  رسقـت، 

کیسـه بری، جعـل و تزویـر، قاچـاق مـواد مخـدر، فسـاد اداری، خشـونت 

علیـه زن، بچـه بـازی، اخـاذی و مـوارد دیگـری می شـود کـه در کـد جزای 

کشـور، جـرم پنداشـته شـده اسـت.

او همچنـان ترصیـح کـرد: از مجمـوع ۲۷۸۷۲ قضیـه؛ ۱۶۵۰ مـورد آن 

قتـل، ۳۳۶ مـورد اختطـاف، ۴۳۰۵ مورد قاچاق مواد مخـدر، ۳۰۸۷ مورد 

رسقـت، ۲۰۸۸ مورد خشـونت علیـه زن، ۱۳۶۶ مـورد مجروحیت، ۱۱۶۵ 

مـورد لـت و کـوب، ۳۳۷ مـورد جرایم اخاقی و ۶۹۵۷ مـورد آن را قضایای 

متفرقه تشـکیل داده اسـت.

بـه گفتـه ی او، از سـال ۱۳۹۵ الی شـش ماه نخسـت سـال مالی ۱۳۹۹، 

به ۹۶۸ قضیه اختطاف در سـارنوالی های مرکز و والیات رسـیدگی شـده 

و در پیونـد بـه آن ۱۹۶۶ نفـر بازداشـت و مـورد تحقیق قـرار گرفته اند.

سـخنگوی لوی  سـارنوالی همچنیـن گفـت کـه بـا ثبـت ۵۴۶۴ قضیـه در 

والیـت کابـل، بیشـرین آمـار قضایـا در ۹ ماه نخسـت سـال مالـی ۱۳۹۹ 

را بـه خـود اختصـاص داده و والیـت هـای ننگرهـار و کندهار بـه ترتیب در 

درجـه دوم و سـوم رقـم بلنـد آمـار قضایـای جنایـی قـرار دارند.

از مجمـوع ۲۷۸۷۲ قضیـه جنایـی- جرمـی، ۱۷۴۰  بـه گفتـه رسـولی، 

قضیـه آن جرایـم عسـکری اسـت کـه در ارتـکاب آن منسـوبان امنیتـی و 

کشـفی بـه نحـوی دخیل بوده انـد و به این قضایا از سـوی سـارنوالی های 

عسـکری رسـیدگی شـده اسـت

کـه در چنـد درگیـری در  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

شـبانه روز گذشـته در والیت هـای قندهـار، پکتیـا و ارزگان 

28 جنگجـوی طالبـان کشـته شـدند. در ایـن درگیری هـا 9 جنگجـوی 

دیگـر زخمـی شـده انـد.

نـر چنـد خرنامـه جداگانـه  بـا  قـوس  ملـی دوشـنبه 17  وزارت دفـاع 

پنجوایـی  درولسـوالی  آن  از  پـس  طالبـان  کـه 15 جنگجـوی  می گویـد 

والیـت قندهـار از پـا درآمدنـد که گروهـی از جنگجویـان طالبـان عملیات 

نظامـی بـاالی تاسیسـات نیروهـای امنیتـی اجرا کردنـد. بربنیـاد خرنامه 

 5 و  شـدند  کشـته  جنگجـو   15 و  شـده  زده  عقـب  بـه  طالبـان  حملـه 

جنگجـوی دیگـر زخـم برداشـتند. همچنیـن در ولسـوالی ارگـون والیـت 

پکتیـا 8 جنگجـوی طالبـان در یـک درگیـری میـان نیروهـای امنیتـی و 

گـروه از جنگویـان طالبـان به قتل رسـیدند. حمله دیگـر جنجگویان گروه 

طالبـان در ولسـوالی گیـزاب والیـت ارزگان بـه عقـب زده شـد و 5 جنگجو 

کشـته و 4 جنگجـوی دیگـر زخم برداشـتند. در خرنامه قید شـده که یک 

سـوف و دو مخفیـگاه ایـن گـروه نیـز کشـف شـده و مقـدار مهامن بدسـت 

نیروهـای اردوی ملـی افتـاده اسـت.
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آتش بس؛ محک جدی در آزمون اراده ی صلح خواهی

تأکید رییس جمهور غنی بر صلح باتدبیر

صلــح را منی تــوان نادیــده انگاشــت و از آن حــذر منــود، 

ــن  ــتند، ای ــش نیس ــال پی ــد س ــان چن ــی طالب ــان کنون طالب

ــن  ــبی بی ــای نس ــه از مصئونیت ه ــزان ک ــان می ــه ه ــروه ب گ

املللــی برخــوردار گردیــده انــد بــه هــان میــزان مکلــف بــه 

ــال  ــد س ــان چن ــت، طالب ــی اس ــته های جهان ــت خواس رعای

قبــل یــک گــروه منــزوی و پناهگزیــن در دل کوهپایه هــا و 

دشــت ها بــا پــس زمینــه تروریســتی در لیســت ســیاه کشــورها 

و ســازمان های بیــن املللــی قــرار داشــت، هیچگونــه تعامــل 

ــرار  ــی ق ــه جهان ــروه و جامع ــن گ ــتور کار ای ــان در دس ــا جه ب

ــه  ــل مالحظ ــه ی قاب ــه گون ــت ب ــون وضعی ــا اکن ــت؛ ام نداش

بخــش  عنــوان  بــه  امــروز  اســت، طالبــان  تغییــر منــوده 

ــا دولــت  ــز مذاکــره ب ــر رس می ــی ب ــر جامعــه افغان ــکار ناپذی ان

حضــور دارنــد آنچنــان کــه ایــن گــروه در گذشــته بــه قتــل و 

کشــتار و ایجــاد رعــب و وحشــت دســت بــاز داشــتند، اکنــون 

مکلــف بــه رعایــت بعضــی از رشوط هســتند، ایــن گــروه قــرار 

ــهروندان  ــر ش ــار دیگ ــت در کن ــه و دول ــن جامع ــت در م اس

ــزم  ــن رو مل ــد، از ای ــز رو آورن ــه زندگــی مســاملت آمی کشــور ب

بــه رشط پذیــری در جریــان مذاکــرات می باشــند، مــورد 

ــگاه  ــای ن ــان را از تنگن ــه طالب ــری ک ــر دیگ ــته و مهم برجس

حــر گرایانــه در قبــال صلــح و آتش بــس بــه ســمت تعامــل 

و وقــع گذاشــن بــه خواســت جانــب مقابــل می کشــاند، 

تعهــد بــه اصــول مذاکــرات اســت، اصولــی کــه در قطــر مــورد 

و  بــن بســت مذاکــرات صلــح  از شکســت  گزارش هــا 

آغــاز مجــدد ایــن پروســه پــس از وقفــه ی دو ماهــه خــر 

می دهــد، آغــاز پروســه گفتگوهــای بیــن االفغانــی شــور و 

هیجــان امیــد بخــش و بعضــا نگــران کننــده را در جامعــه 

افغانســتان بــه وجــود آورده اســت، مــردم خســته از جنــگ 

هــر صدایــی کــه حامــل صلــح و همپذیــری باشــد مــورد 

ــه  ــد نیازهــای اولی ــح هانن ــد، صل ــرار می دهن ــت ق حای

تاریــخ  اســت  برخــوردار  حیاتــی  اهمیــت  از  انســان، 

سیاســی افغانســتان دســت کم در چهــل ســال اخیــر 

قبــل از اینکــه صلــح واقعــی را تجربــه منــوده باشــد، 

درگیــر جنــگ و خونریــزی بــوده اســت. صلــح واقعــی 

ــه  ــت ب ــیده اس ــل نپوش ــه عم ــوز جام ــتان هن در افغانس

ــبینی  ــم خوش ــه رغ ــتان ب ــردم افغانس ــوظ، م ــن ملح همی

از اینکــه دو جانــب در عــوض میدان هــای جنــگ بــه 

ــدر  ــده ی ق ــه دی ــد آن را ب ــز گفتگوهــا حــارض شــده ان می

می نگرنــد؛ امــا نگرانی هایــی از پیشــرد ایــن پروســه کــه 

ــز برجســته اســت. ــم جنــگ گــردد نی ــه خت منجــر ب

در طــول مذاکــرات هجــده ماهــه آمریــکا – طالبــان و 

ــی  ــن االفغان ــرات بی ــه مذاک ــه ماه ــان س ــور جری همینط

صلــح، نتیجــه ی قابــل پســندی کــه شــعله های جنــگ را 

ــه چشــم منی خــورد، برعکــس،  خامــوش منــوده باشــد ب

فراینــد  ایــن  در  و  بیشــر گردیــد  شــدت خشــونت ها 

ــز  ــد نی ــگ نبودن ــرف جن ــه ط ــه ک ــون جامع ــار گوناگ اقش

ــا در  ــذا ب ــد؛ ل ــرار گرفتن ــار ق ــار و انفج ــاج انتح ــورد آم م

نظرداشــت وضعیــت چندیــن ماهــه مذاکــرات صلــح و 

از  افــزون حمــالت طالبــان، نگرانی هایــی  شــدت روز 

ــه در جهــت  ــن گــروه کــه باورمندان اراده صلح خواهــی ای

ختــم جنــگ قــدم برداشــته باشــند در مــن جامعــه 

مشــهود اســت، پیشــرد مذاکــرات و منتــج منــودن آن بــه 

صلــح نیازمنــد آتش بــس رسارسی و فراگیــر اســت کــه 

ــی و کشــورهای  ــد نیروهــای داخل ــون ضمــن تأکی ــا کن ت

مختلــف جهــان بــه ایــن مهــم، طالبــان بــه آتش بــس 

وقعــی نگذاشــته انــد؛ امــا بــه نظــر می رســد واقعیتــی کــه 

ــاز نگهداشــته  ــداوم خشــونت ها ب ــه ت ــان را ب دســت طالب

ــن  ــاس آن ای ــر اس ــه ب ــت ک ــه اس ــه دوح ــت توافقنام اس

گــروه خشــونت های شــان را توجیــه می کنــد، بــر اســاس 

آزادی  دوحــه،  توافقنامــه  اولویت هــای  بنــدی  ترتیــب 

زندانیــان طالبــان، تعهــد بــه آتش بــس بــا نیروهــای 

بیــن املللــی، توافــق بــر رس ســاختار سیاســی آینــده، در 

نهایــت آتش بــس و شــکل گیری ســاختار جدیــد ذکــر 

ــور  ــه آن، تن ــه ب ــا دیکت ــروه ب ــن گ ــه ای ــت ک ــده اس گردی

ــگ و  ــاری تفن ــا از مج ــت ت ــته اس ــگ را داغ نگهداش جن

امتیــازات  در جهــت کســب  تفــوق خــود  دیپلاســی 

بیشــر را حفــظ مناینــد؛ لــذا دو اولویــت متضــاد در 

مذاکــرات بیــن االفغانــی در تقابــل قــرار دارنــد، حکومــت 

و  دانســته  اساســی  اولویــت  را  آتش بــس  افغانســتان 

رســیدن بــه صلــح را بــا تحقــق آن میســور می دانــد؛ 

شــود،  سیاســی  کالن  پیــان  یــک  وارد  آن هــا  بــا  و 

اگــر طالبــان بــه جــای کاهــش خشــونت،  اســراتژی 

ــود  ــد ب ــد، بعی ــال می کردن خشــونت طلبانه ی خــود را دنب

کــه دارای مرشوعیــت نســبی سیاســی شــوند و یــا ایــاالت 

متحــده امریــکا بــا آنــان قــرارداد صلــح رســمی عقــد کنــد.

 بــا ایــن حــال اکنــون کــه پروســه مذاکــرات صلــح مجــددا 

آغــاز گردیــده اســت پیشــنهاد می گــردد کــه گــروه طالبــان 

ــه  ــان را ب ــه ش ــگ طلبان ــور و جن ــونت مح ــراتژی خش اس

ســمت آتش بــس و تــداوم مذاکــرات تغییــر جهــت بدهنــد، 

بــرای اعضــای رهــری ایــن گــروه الزم اســت کــه از ایــن 

ــب  ــو و جنگ طل ــروه جنگ ج ــک گ ــای ی ــه ج ــد ب ــه بع ب

ــه بازی گــران سیاســی ماهــری بــدل شــوند.  ــد ب بای

اکنــون کــه دولــت افغانســتان و جامعــه جهانــی فرصــت 

ــای  ــد و حایت ه ــوده ان ــم من ــح را فراه ــای صل گفتگوه

وســیع جهانــی در پیونــد بــه آن جریــان دارد، ایــن گــروه 

جامعــه  و  مــردم  خواســته های  بــه  همــکاری  در  نیــز 

جهانــی بــه آتش بــس تــن داده و مجــرای دیپلاســی 

ــت  ــداف روی دس ــه اه ــیدن ب ــاز و کار رس ــو را س و گفتگ

گیرنــد، بــا ایــن حــال، انتظــار مــی رود کــه هیــأت مذاکــره 

کننــده دولــت در اولیــن روزهــای مذاکــرات، بســته ی 

ــن  ــان در ای ــد، واکنــش طالب ــس را پیشــنهاد مناین آتش ب

ــود. ــد ب ــده خواه ــن کنن ــاز و تعیی ــت س ــر، رسنوش ام

ــه ی  ــواردی همچــون توافق نام ــه اســت م ــرار گرفت ــق ق تواف

ــازمان  ــه ی س ــتان، قطع نام ــردم افغانس ــت م ــه، خواس دوح

ــای  ــر مبن ــه ب ــد ک ــا می باش ــد و اراده ی طرف ه ــل متح مل

آن مذاکــرات صلــح رونــد اش را طــی خواهــد منــود، بــا 

ایــن حــال جــدا از توافقنامــه دوحــه کــه دچــار بعضــی 

مشــکالت می باشــد، ســائر مبناهــا همچــون خواســت مــردم 

ــن  ــد طرفی ــل متح ــازمان مل ــه ی س ــع نام ــتان و قط افغانس

را ملــزم بــه آتش بــس منــوده اســت در کنــار آن، اراده ی 

ــز  ــد نی ــت می باش ــح دول ــأت صل ــه هی ــا ک ــی از طرف ه یک

می باشــد. آتش بــس  خواهــان 

هرســه مبنــای یــاد شــده از آتش بــس حایــت منــوده 

اســت و ماهیــت تــداوم مذاکــرات، آتش بــس را در دل خــود 

پــرورش می دهــد.

 مگــر اینکــه طالبــان خــالف تعهــدات عمــل مناینــد در واقع 

ــیوه ی  ــل و کارش ــا طرزالعم ــل ب ــاد کام ــگ در تض دوام جن

مذاکــرات دوحــه خواهــد بــود.

نتیجــه گیــری: چنانچــه بــه دریافــت بعضــی از تجربیاتــی 

کــه در جریــان هفتــه کاهــش خشــونت ها را شــاهد بودیــم، 

تنهــا راه رســیدن بــه خواســته های سیاســی از مجــاری 

پابنــدی بــه تعهــد و دیپلاســی میــر اســت، کاهــش 

خشــونت ها باعــث شــد کــه ایــاالت متحــده امریــکا طالبــان 

را بــه عنــوان یــک گــروه شــبه نظامی بــه رســمیت بشناســد 

امــا جانــب طالبــان، آتش بــس را در انتهــای فهرســت 

ــت. ــرار داده اس ــش ق خوی

بــه  املللــی  بیــن  و  داخلــی  نیروهــای  تأکیــد 

ــی  ــن االفغان ــرات بی ــاز مذاک ــا آغ ــان ب ــس: همزم آتش ب

ــت  ــل از آن، دول ــح در 22 ســنبله ســال جــاری و قب صل

افغانســتان، جامعــه مدنــی و نیروهــای سیاســی داخلــی 

همــواره خواهــان آتش بــس فراگیــر در کشــور گردیدنــد؛ 

امــا طالبــان در جــواب گفتــه بــود کــه بــه ایــن مــورد در 

جریــان گفتگوهــا تصمیــم گرفتــه خواهــد شــد، آتش بــس 

ــت  ــرات اس ــان مذاک ــم در جری ــده و مه ــائل پیچی از مس

کــه طالبــان بــه راحتــی آن را نخواهــد پذیرفــت و جانــب 

حکومــت نیــز هاننــد قبــل بــه آن تأکیــد خواهــد ورزیــد، 

بــا ایــن حــال عــالوه بــر مــردم و دولــت افغانســتان 

ــق  ــه تحق ــز ب ــی نی ــن امللل ــازمان های بی ــورها و س کش

آتش بــس تأکیــد ورزیــده و از طالبــان خواســته انــد کــه 

ــد، در  ــع بگذارن ــتان وق ــردم افغانس ــته های م ــه خواس ب

2۳ مــارچ 2۰2۰، آنتونیــو گوتــرش، دبیــرکل ســازمان 

ــه  ــا ب ــد ت ــی ش ــس جهان ــتار  آتش ب ــد خواس ــل متح مل

کشــورهای عضــو اجــازه دهــد کــه مترکــز خــود را بــرای 

مقابلــه بــا تهدیــد برشیــت از ویــروس کرونــا افزایــش 

ــن  ــتان از ای ــه افغانس ــور از جمل ــدود ۷۰ کش ــد. ح دهن

ــد. ــتیبانی کردن ــنهاد پش پیش

نیــز  همســایه  کشــورهای  از  بســیاری  آن  بــر  عــالوه 

ایــران  شــدند،  افغانســتان  در  آتش بــس  خواســتار 

بیانیــه ای صــادر کــرد کــه از آتش بــس در افغانســتان 

ــا درخواســت ســازمان  ملــل حایــت می کنــد.  مطابــق ب

ایــران اتفاقــاً بــا دو جنــاح درگیــر در افغانســتان، از جمله 

ــن  ــه همی ــک دارد، ب ــه و نزدی ــط دوجانب ــان رواب ــا طالب ب

ترتیــب، چیــن از همــه ی طرف هــا خواســت کــه »بــه 

ــی  ــرش و آرمــان جامعــه ی بین امللل ــرکل گوت ــکار دبی ابت

پاســخ دهنــد و درگیــری و رویارویــی را متوقــف کننــد و 

ــد.«  ــرار دهن ــت ق ــردم را در اولوی ــور و م کش

اتحادیــه ی اروپــا نیــز بیانیــه ی محکمــی را بــه نفــع 

بــا درخواســت  فــوری برشدوســتانه همــراه  آتش بــس 

دبیــرکل ســازمان ملــل صــادر کــرد. 

ــتان  ــازی افغانس ــده در بازس ــش عم ــه نق ــه ای ک اتحادی

ــیار  ــور بس ــات کش ــرای ثب ــل آن ب ــداوم تعام ــته و ت داش

اســالمی  هــم کاری  ســازمان  هم چنــان  اســت،  مهــم 

ــدار« شــد.  ــوری و پای ــس ف ــز خواســتار »آتش ب )OIC( نی

حایــت سیاســی کشــورهای OIC، به ویــژه عربســتان 

ــالم  ــدس اس ــهرهای مق ــی ش ــوان متول ــه عن ــعودی، ب س

ــز  ــان نی ــر سیاســی طالب ــان دف ــوان میزب ــه عن و قطــر ب

ــژه ی  ــت وی ــس از اهمی ــن آتش ب ــدار نگه داش ــرای پای ب

ــت. ــوردار اس برخ

طالبــان و آتش بــس: بــه نظــر می رســد کــه اینبــار گــروه 

طالبــان ملــزم بــه رعایــت آتش بــس رسارسی می گردنــد، 

ــه  ــان پروس ــوان حامی ــه عن ــی ب ــه جهان ــارهای جامع فش

پاســداری از نظــام جمهوریــت کــه در ســایه ی 

در  بــدون  شــهروندان  حقــوق  متامــی  آن 

ــت،  ــده اس ــن ش ــیت تضمی ــت جنس نظرداش

یکــی از کارهــای مهــم رییس جمهــور غنــی 

بــود کــه تاکنــون بــه درســتی انجــام داده 

اســت. آقــای غنــی از یــک ســو مســوولیت 

داشــت از فرصــت پیــش آمــده بــرای برقــراری 

صلــح اســتفاده کنــد و در ســوی دیگــر، از 

تــداوم نظــام جمهوریــت دفــاع کنــد. ایــن کار 

دشــواری اســت و تــاش و هــوش سیاســی 

می خواهــد. قــوی 

هم زمــان بــا روی کار آمــدن محمــد ارشف غنــی به عنــوان 

ــم  ــح و خت ــراری صل ــرای برق رییس جمهــوری، تالش هــا ب

جنــگ در کشــور شــدت گرفــت. 

ــد  ــی، دونال ــای غن ــت آق ــای حکوم ــن تالش ه ــی ای در پ

امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  رییس جمهــوری  ترمــپ، 

بــر پایــه ی راهــرد جدیــد خــود در قبــال افغانســتان، 

متاس هــا بــا گــروه طالبــان را آغــاز کــرد. 

همــه می دانیــم کــه دولــت افغانســتان بــا ایــاالت متحــده 

ــط  ــت و رواب ــرده اس ــا ک ــراتژیک امض ــان اس ــکا پی امری

ــه  ــم و ب ــان تنظی ــان پی ــای ه ــز برمبن ــور نی ــردو کش ه

ــی رود.  ــش م ــگ پی ــورت هم آهن ص

یعنــی ایــاالت متحــده امریــکا رشیــک اســراتژیک دولــت 

افغانســتان اســت.

زملــی خلیــل زاد از جانــب امریــکا مأموریــت گرفــت تــا بــا 

ــا رشوع ایــن گفت وگوهــا  طالبــان وارد گفت وگــو شــود. ب

تقریبــاً متامــی کشــورهای منطقــه و جهــان کــه به نحــوی 

اعــالم  صلــح  پروســه ی  از  دخیل انــد،  افغانســتان  در 

ــد.  پشــتیبانی کردن

مناینــدگان امریــکا بــا مناینــدگان طالبــان نُــه دور در 

ــد.  ــت کردن ــتند و صحب ــم نشس ــا ه ــر ب ــه قط دوح

در خــالل ایــن مــدت، ســه نشســت بین االفغانــی نیــز در 

مســکو و دوحــه برگــزار شــده بــود.

محمــد ارشفغنــی بــا برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری 

در حقیقــت بــه کســانی کــه پیــش از ایــن خــواب حکومــت 

موقــت را می دیدنــد، نــه گفــت. 

ــه رسانجــام  ــح عجوالن ــد اســت کــه صل ــی معتق ــای غن آق

بــه جنگ هــای خونین تــر از پیــش می انجامــد و نبایــد 

چنیــن شــود.

برخــی از کارشناســان سیاســی و شــاری از منتقــدان 

رییس جمهــور در اوایــل می گفتنــد کــه جایــگاه حکومــت 

بســیار  گــروه  یــک  حــد  در  صلــح،  گفت وگوهــای  در 

همین  طــور  و  کــرد  خواهــد  تنزیــل  کوچــک سیاســی 

معاهــده ی صلــح بــدون نقــش قــوی حکومت و شــهروندان 

ــد.  ــد ش ــا خواه ــته« امض ــای بس ــت دره ــور »پش کش

ــل  ــم در عم ــت و ه ــم گف ــش ه ــی، در زمان ــای غن ــا آق ام

ثابــت ســاخت کــه »صلــح پشــت دروازه هــای بســته توســط 

ــه نتیجــه منی رســد.«  یــک اقلیــت ب

آقــای غنــی بــرای صلــح پایــدار و تــداوم نظــام جمهوریــت 

تالش هــای بســیاری کــرده اســت.

از نظــر ارشف غنــی، ارزش هــای چــون وحــدت ملــی، 

حاکمیــت ملــی، متامیــت ارضــی، دولــت مرکــزی قــوی و 

ــان  ــوق زن ــژه حق ــهروندان؛ به وی ــی ش ــوق اساس کارا و حق

ــل  ــر قاب ــان غی ــا طالب ــو ب ــان و ... در گفت وگ و آزادی بی

معاملــه اســت و در ایــن بــاره هیــچ شــک و شــبهه ای نبایــد 

نــزد مــردم وجــود داشــته باشــد.

مــواردی رس  بــا  متأســفانه  بزنیــم،  را ورق  تأریــخ  اگــر 

ــته  ــی گذش ــای سیاس ــاری از چهره ه ــه ش ــم ک می خوری

مرحله هــای  رسنوشت ســازترین  و  حســاس ترین  در 

ــد کــه منفعــت شــخصی  ــه دنبــال آن بوده ان تاریــخ نیــز ب

و گروهــی خــود را بــر منافــع ملــی و کشــوری ترجیــح 

می دهنــد. 

ــاد  ــدار ایج ــیون طرف ــی سیاس ــز برخ ــارض نی ــان ح در زم

منافــع  تنهــا  کــه  و صلــح عجوالنــه  موقــت  حکومــت 

شــخصی و گروهــی شــان تأمیــن گــردد، می باشــند. 

امــا خوبــی کار این جاســت کــه رییس جمهــوری فقــط 

ــرای  ــت و ب ــرار داده اس ــود ق ــز خ ــط قرم ــت را خ جمهوری

می کنــد.  مبــارزه  آن 

ــی  ــا راه ــح، تنه ــای صل ــت در گفت وگوه ــظ جمهوری حف

ــدار و  ــح باعــزت، پای ــک صل ــه ســوی ی ــا را ب اســت کــه م

مســتحکم می بــرد.

کــه  می کننــد  تبلیــغ  عــده ای  اینکــه  برخــالف 

آقــای  می باشــد،  مخالــف صلــح  غنــی  رییس جمهــور 

در  جــدی  و  اساســی  بســیار  گام هــای  اتفاقــاً  غنــی 

اســت.  برداشــته  پایــدار  و  باعــزت  صلــح  راســتای 

هیــأت مذاکــره کننــده ی جمهــوری اســالمی افغانســتان 

مذاکــرات  کارشــیوه ی  تازگــی  بــه  طالبــان  هیــأت  و 

ســاخته اند.  نهایــی  را  بین االفغانــی 

ــن  ــود. ای ــاز می ش ــرات آغ ــدای مذاک ــاال کار روی آجن ح

مذاکــره  طرف هــای  ســوی  از  کــه  اســت  بزرگــی  گام 

ــت.  ــده اس ــته ش ــو برداش ــه جل ــده ب کنن

رییس جمهــور غنــی اراده ی قــوی بــرای صلــح دارد و 

شــخصاً بــه خوبــی از رونــد جــاری آگاه می باشــد. 

در کارشــیوه نیــز روی اراده ی طرف هــا در مذاکــرات صلــح 

بعــدی، روزنه هــای  توافــق شــده اســت. در گام هــای 

ــاز خواهنــد شــد.  ــه روی مــردم ب بهــری ب

بــه امیــد ختــم جنــگ و خونریــزی و اســتقرار صلــح و 

ــا افغانســتان. ــز م ــات دایمــی و باعــزت در کشــور عزی ثب

ــاز شــدن  ــان و ب ــا گــروه طالب ــکا ب در نتیجــه ی توافــق امری

راه بــرای آغــاز مذاکــرات بین االفغانــی، شــهروندان؛ به ویــژه 

نســل جــوان کشــور کــه در جنــگ تولــد و بــزرگ شــده اند، 

ــور  ــی در کش ــراری آرام ــونت ها و برق ــم خش ــه خت ــم ب کم ک

امیــدوار شــدند. 

ــان  ــا طالب ــح ب ــای صل ــران پیامده ــم نگ ــادی ه ــار زی ش

می باشــند و تــرس از ایــن دارنــد کــه مبــادا ارزش هــای 

ــه  ــی و در نتیج ــر، قربان ــال اخی ــزده س ــده در ن ــت آم به دس

ــود،  ــا ش ــدار امض ــکننده و ناپای ــح ش ــه ی صل ــک توافقنام ی

ایــن نگرانی هــا به جــا اســت. 

اظهاراتــی کــه تاکنــون اعضــای دفــر سیاســی طالبــان چــه 

در نشســت های صلــح و چــه در جاهــای دیگــر داشــته اند، 

بیان گــر آن اســت کــه دیــدگاه طالبــان نســبت بــه گذشــته 

تغییــر چندانــی نکــرده اســت. 

مــردم و هــر سیاســت مدار وطن  دوســت بایــد از همیــن 

ــند. ــته باش ــی داش ــه نگران ناحی

ــا درک نگرانی هــای مــردم و باتوجــه  ــی ب رییس جمهــور غن

بــه شــناخت عمیقــی کــه از رونــد جــاری صلــح دارد، بارهــا 

ــت.  ــدار نیس ــه پای ــح عجوالن ــه صل ــت ک ــه اس ــا گفت و باره

رییس جمهــور غنــی همــواره بــر صلــح باتدبیــر کــه در 

آن همــه دســت آوردهای مــردم افغانســتان لحــاظ شــده 

باشــد، تأکیــد کــرده و »کلــوخ گذاشــن و از آب رد شــدن« 

را نادرســت دانســته اســت. حــرف رییس جمهــور غنــی ایــن 

اســت کــه مــردم بایــد بــه ســاحل نجــات برســند، نــه اینکــه 

در آب غــرق شــوند.

ــی  ــایه ی آن متام ــه در س ــت ک ــام جمهوری ــداری از نظ پاس

حقــوق شــهروندان بــدون در نظرداشــت جنســیت تضمیــن 

ــی  ــور غن ــم رییس جمه ــای مه ــی از کاره ــت، یک ــده اس ش

بــود کــه تاکنــون بــه درســتی انجــام داده اســت. آقــای 

غنــی از یــک ســو مســوولیت داشــت از فرصــت پیــش آمــده 

ــد و در ســوی دیگــر، از  ــح اســتفاده کن ــراری صل ــرای برق ب

ــواری  ــن کار دش ــد. ای ــاع کن ــت دف ــام جمهوری ــداوم نظ ت

ــد. ــوی می خواه ــی ق ــوش سیاس ــالش و ه ــت و ت اس

ــد  ــتان و رون ــت افغانس ــه دول ــان ک ــروه طالب ــور گ همین ط

پســابُن را نامــرشوع می داننــد و ایــن گــروه هیچ گاهــی 

رودررو  و  رســمی  گفت وگــوی  بــه  حــارض  حکومــت  بــا 

نبودنــد، باالخــره ناگزیــر شــدند دیــدگاه خــود را عــوض 

کننــد. به خاطــری کــه محمــد ارشف غنــی رییس جمهــوری 

ــان  ــح، گــروه طالب ــه صل ــد ب ــاً در بیانیه هایــش در پیون مرتب

ــب  ــتان ترغی ــت افغانس ــا دول ــرت جــدی ب ــاز مذاک ــه آغ را ب

می کــرد. 

ــوری  ــح ف ــتان صل ــردم افغانس ــه م ــه ک ــا گفت ــا وی باره ام

باتدبیــر.  امــا  می خواهنــد؛ 

رییس جمهــور غنــی خطرهــا و تهدیــدات احتالــی بعــد از 

ــد.  ــه کدام هاین ــد ک ــح را می دان ــه صل موافق

ــه  ــاد دارد و ب ــه ی ــه را ب ــر نجیب الل ــان داک ــی زم ــای غن آق

ــرده  ــد ک ــر تأکی ــا تدبی ــح ب ــه صل ــواره ب ــل هم ــن دلی همی

ــه تکــرار نشــود.  ــه ی زمــان داکــر نجیب الل ــا تجرب اســت ت

ــز  ــن روزهــا نی ــا در ای ــح، حت ــد صل ــع رون ــا تری هم زمــان ب

ــت و  ــا اس ــر رس زبان ه ــت ب ــاد اداره موق ــث ایج ــی بح گاه

عده یــی در ایــن بــاره صحبت هایــی را مطــرح می کننــد 

کــه گویــا بــا رســیدن بــه توافــق نهایــی صلــح، اداره انتقالــی 

شــکل می گیــرد و بعــد از آن افغانســتان بــا حضــور و توافــق 

متامــی گروه هــای سیاســی بــه شــمول طالبــان، بــه ســوی 

یــک نظــم سیاســی جدیــد خواهــد رفــت.

سید لطیف سجادی

احمد الیاس کمالی
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 بازی با اعداد              3169
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3063    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3338
شاه سفید را در خانه  c5 حرکت دهید. 
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ثور
تغییراتی را که ایجاد کرده اید توسط خانواده از شما قدردانی می شود، اما باید 
به نظرات شــریک عاطفی تان توجه کنید. همزمان درگیر چندتان کار نشوید. 

هیچ کدام را به اتمام نخواهید رساند.

جوزا
امروز صبح به نظر می رسد که مصمم شده اید تا وظایفی را که در دست دارید 
را به اتمام برســانید. یک خانم جوان در خانواده به شما پیشنهاد حمایت مالی 

می دهد، اما همچنان سعی دارد تا دیدگاهش را به شما تحمیل کند.

سرطان
امــروز کارهای زیادی در دســت دارید، اما باید مواظب خود و ســامتی 
تان باشــید. تغییــرات مهمی در خانه ایجــاد خواهید کرد، کــه روابط با 
شــریک عاطفی تــان را بهبود خواهد بخشــید. امروز بعــد از ظهر ممکن 

کنید  احساس  است 

اسد
در نهایت می توانید مســائل مالی حل نشده را حل کنید. اگر به یک همکاری 
دعوت شــدید می توانید این پیشــنهاد را بپذیرید – احتماال موقعیت مالی تان 

بهتر خواهد شد. بهترین کار این است که با شریک عاطفی تان بحث نکنید.

سنبله
امروز ممکن اســت حوادث غیر منتظره ای رخ دهد. مجبور هستید تا دقایق اخر 
برنامه های تان را به دلیل مشکات شریک تان تغییر دهید. امروز بسیار مشغول 

هستید، بنابراین باید زمان خود را مدیریت کنید.

حمل
ممکن است به دلیل سفر کاری که به تعویق افتاده است ناراحت باشید. خیری 
در این کار است. ســفرهای طوالنی مدت به نفع شما نیست. امروز بعد از ظهر 

فرصتی دارید تا یک مشارکت طوالنی مدت را شروع کنید. 

میزان
زمان آن اســت که بر مشــکات خانگی تمرکز کنید. مــی توانید به حس 
ششــم تان اطمینان کنید، اما باید نظرات شــریک عاطفــی تان را نیز در 
نظر بگیرید. یکی از بســتگان ممکن است از شــما به دلیل مشکات مالی 

درخواست کمک کند.

عقرب
می توانید در نهایت با مشکات حل نشده مالی مقابله کنید. فرصتی دارید تا 
کاری سود آور انجام دهید که بسیار سوداور است. از هر گونه حدس و گمان 

اجتناب کنید.

قوس
فرصتی دارید تا برنامه های ســودآور خود را اجرا کنید. مشارکت ها به خوبی 
پیش می رود، اما تمایلی که به ازادی دارید ممکن است تنش در خانواده ایجاد 

کند. با سیاست باشید. و با شریک عاطفی تان واضح صحبت کنید.

جدی
نباید در شــروع کارهای جدید قبل از اتمام کارهای گذشــته اقدام کنید. 
اگر می خواهید در بخش های حرفه ای موفق شــوید، باید خاقیت داشته 

باشید و مصمم باشید. 

دلو
در بهترین شکل ممکن هستید و می خواهید که برای آینده برنامه ریزی کنید و 
پروژه های جدیدی را شروع کنید. دوستان و شریک عاطفی تان شما را تشویق 

می کنند و از شما حمایت خواهند کرد. 
 

2816

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

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

غیب ـ غایــب ـ غیاب ـ 
غیبتـ  بتـ  تبـ  غیابت 
ـ باغ ـ غبار ـ ابر ـ بهار ـ 
برهـ  بهترـ  بهـ  تبرـ  برات 
ـ تاب ـ غــرب ـ غریب 
ـ رغبت ـ بــرای ـ رب ـ 

غربت.
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هـای مشـخص متاشـاگران مطرح شـده بـود و بـرای دادخواهی ایـن پرونده 

امضـا کـرده بودنـد. هرچنـد ایـن اجـرا، اولین اجـرای تکینـک قانونگـذار در 

کشـور بـود و مشـکالت خـاص خـود را داشـت امـا بـا آن هـم امـکان خوبـی 

بـرای مبـارزه علیه فراموشـی و دسرتسـی به عدالـت بود. تیاتر سـتم دیدگان 

بـدون همـکاری رسـانه هـا موثریـت کمـرت دارد و متاسـفانه بدلیل ناشـاخته 

بـودن ایـن تیاتـر رسـانه هـا نیـز بـا مـا همـکاری نداشـتند.  ما می خواسـتیم 

بعـد از اجـرا در چندیـن دانشـگاه، دیـدگاه هـا و امضاهـا را بـه نـام پایـان 

نامـه زهـرا خـاوری بـه نهادهـای مربوطـه از جملـه دانشـگاه کابـل، وزارت 

تحصیالت عالی، ریاسـت جمهوری و پارملان کشـور بفرسـتیم. امسـال این 

کار بـه دلیـل رخصتی دانشـگاه ممکن نشـد اما امیدواریم بتوانیـم این تیاتر 

را در سـال بعـد اجـرا کـرده و زمینـه تغییـر و امکان مشـارکت دانشـجویان را 

در تغییـر نظـام آموزشـی فراهـم کنیـم.

چهارم؛ امکانات و ظرفیت های تیاتر ستم دیدگان در افغانستان

تیاتـر سـتم دیـدگان و تکنیک هـای هفـت گانـه آن در کشـور مثـل افغانسـتان کـه 

مـردم در امـر قانـون گـذاری و تصمیـم هـای سیاسـی نقـش ندارنـد و قانون گـذاران 

ممثـل اراده و خواسـت شـهروندان نیسـت، دسرتسـی بـه عدالـت فراهـم نیسـت و 

دچـار رنج هـای بی پایـان قربانیـان جنـگ هسـتیم و هـم چنیـن انـواع خشـونت بـه 

خصـوص خشـونت علیـه زنـان و کـودکان هـر روزه در حـال افزایـش اسـت و از سـوی 

دیگـر نهادهـای جامعـه مدنـی، رسـانه ها و شـخصیت هـای حقوقـی و حقیقی کمرت 

توفیـق حامیـت مـردم را باخـود دارنـد، می تواند بـرای تغییـر وضعیت موجـود امکان 

مناسـبی باشـد و موثـر واقـع شـود. از ایـن طریـق مـا به مـردم امـکان مشـارکت برای 

تغییـر رسنوشـت شـان را فراهـم می کنیـم. این سـبک می توانـد امکانی برای توسـعه 

دموکراسـی، تقویـت رابطـه دو سـویه شـهروندی و تغییـر بـه نفـع اکرثیـت خامـوش 

شـود و اکرثیـت در جامعـه، قربانـی تصمیم گیـری اقلیـت حاکـم بـر رسنوشـت مـردم 

و قوانیـن کـه مـردم در آن نقـش ندارنـد نشـود. هرچنـد متـام تکنیک هـای سـتم 

دیـدگان کاربـردی اسـت امـا تیاتـر نامریـی و رنگیـن کـامن آرزو در کنار تیاتـر قانون 

گـذار مـی توانـد در افغانسـتان بـه خصـوص کالن شـهرها بسـیار موثـر واقـع شـود. 

در تیاتـر نامریـی کسـی از نقـش بازیگـر اطـالع نـدارد و بازیگـر خـودش بـه عنـوان 

سـوژه بـازی دیگـران اسـت و حتـی مـی شـود در تحقیقـات علمـی و روانشناسـی از 

ایـن تکنیـک اسـتفاده شـود. هـم چنـان از تکنیـک رنگیـن کـامن آرزو می توانیـم 

بـرای روان درمانـی قربانیـان جنـگ و خشـونت های خانوادگـی و آموزشـی اسـتفاده 

کنیـم. در ایـن تکنیـک اعتامدسـازی و روایـت و قصـه رنج هـای سـتم دیـده محـور 

تیاتـر اسـت. در تیاتـر مجسـمه نیـز ایـن امـکان را بـه متاشـاگر مـی دهیم تـا امیال و 

خواست های شـان را بـا مشـارکت یـا اسـتفاده از بـدن بازیگر برای دیگـران به منایش 

بگـذارد. در تیاتـر روزنامـه ای مـا می توانیـم در کنـار بحـث کاربـردی ایـن تیاتـر، پـل 

ارتباطـی بیـن روزنامـه و شـهروندان شـویم. در ایـن تکنیـک بازیگر به صـورت اتفاقی 

بـا رسخـط و تیرتهـای روزنامه هـا منایـش خـود را اجـرا می کنـد. مـا در آسـتانه ای 

گفتگوهـای صلـح قـرار داریـم و صلـح پایـدار بـدون رسـیدگی بـه خواسـت قربانیـان 

جنـگ و دسرتسـی بـه عدالـت ممکـن نیسـت. بـا اسـتفاده از ایـن تکینـک می شـود 

فرهنـگ سـکوت در برابـر مـردم و شـهروندان کـه قربانی جنگ شـده را شکسـتانده و 

بـه مـردم امـکان مشـارکت در رونـد گفتگوهـای صلـح را فراهـم کـرد. 

تیاتر ستم دیدگان؛ امکانی برای مبارزه علیه فراموشی و 
دسترسی به عدالت- بخش دوم و پایانی

حوت
امروز تاش می کنید که در حل مسائل مشکل خاق باشید. احتماال بخواهید که 
توصیه های بستگان سالمند را در نظر بگیرید. روابط با شریک عاطفی تان بسیار 

خوب پیش می رود. احتیاط کنید، 

 شطرنج                     3339

ن

آزمودنـ  اشارتـ  بخشایندهـ  پسینیانـ  تکاملـ  ثخینـ  جاللتـ  چهارشاخ 
ـ حسدـ  خشکیدنـ  دنبالـ  ذی حیاتـ  رنجیدهـ  زودیابـ  ژوریـ  سرمست 
ـ شنزارـ  صلحـ  ضامنـ  طیورـ  ظالمـ  عاصمـ  غالمـ  فروغـ  قیامـ  کنارـ  

گداـ  لطیفـ  منزویـ  نخ نماـ  وادارـ  هواکشـ  یافتن.
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علی محبی

سـوم؛ »تیاتـر پایان نامـه« دادخواهـی بـرای پرونـده خودکشـی زهـرا 

خـاوری

زهرا خاوری دانشـجویی سـال پنجم دانشـکده وترنری )دام پزشـکی ( بعد 

از آن کـه بـرای چندمیـن بـار پایان نامـه تحصیلـی اش توسـط گل محمـد 

طنیـن اسـتاد رهنامیش رد شـد، بـا هم صنفان، دوسـتان و هم اتاقی هایش 

خداحافظـی کـرد، بـرای بازماندگانـش نامـه ای نوشـت و گفـت بـه سـفری 

طوالنـی مـی رود. زهـرا ایـن سـفر را در صبحـگاه رسد 28 عقرب بـا خوردن 

مـرگ مـوش آغـاز کـرد و سـاعت یـازده قبـل از ظهـر هم اتاقی هایـش زهـرا 

برخـورد  می پیچیـد.  خـود  بـه  شـدید  تـب  از  کـه  دریافتنـد  حالـی  در  را 

ترشیفاتـی و رویـه نادرسـت آمریت خوابـگاه باعث تاخیر انتقـال دادن زهرا 

بـه شـفاخانه شـد. زهرا بعـد از مراجعه بـه شـفاخانه درمان با سـهل انگاری 

شـفاخانه و یکـی از نزدیکانـش از شـفاخانه رخصـت شـده و بـه سـفر ابدی 

باعـث اعـرتاض گسـرتده ای دانشـجویان در دانشـگاه  رفـت. مـرگ زهـرا 

کابـل و دانشـگاه های والیـات شـد، امـا خواسـت اکرثیـت ایـن اعرتاض هـا 

از تشـکیل پرونـده و دادگاهـی کـردن پرونـده زهـرا خـاوری فراتـر نرفـت. 

بـا آن کـه در  یـاد دارم در اعـرتاض دانشـجویان پوهنتـون کابـل  بـه  مـن 

گـروه رهـری راه پیامیـی بـودم بـه سـختی توانیسـتیم بحـث تغییـر نظـام 

آموزشـی و اعـامر منـار یـاد بـود زهـرا خـاوری را در قطعنامـه بگنجانیـم. 

دانشـجویان خواسـت های داشـتند کـه معمـوال در هـر اعـرتاض بـه صورت 

ترشیفاتـی مطـرح می شـود. ایـن اعرتاض هـا نتوانسـت جامعـه آکادمیـک 

کشـور را بیـدار کنـد تـا همـه بـرای بهـرت شـدن وضعیـت آموزشـی و تغییـر 

از طـرف وزارت تحصیـالت  آموزشـی موجـود چـاره سـنجی کننـد.  نظـام 

تذکـر  خصوصـی  دانشـگاه های  مانـدن  طـرف  بـی  خصـوص  در  عالـی 

داده شـده بـود. هم چنـان رییـس پوهنتـون کابـل نـه تنهـا از مـرگ زهـرا 

احسـاس رشمندگـی نکـرد، بلکـه بـا چشـم سـفیدی پرونـده زهـرا را از کاه 

کـوه سـاخنت عنـوان کـرد. زهرا خـاوری قربانی فیودالیسـم آموزشـی شـد. 

در ایـن رویکـرد اسـتاد در جایـگاه ارباب و دانشـجو در موقعیـت رعیت قرار 

دارد و رابطـه دانشـجو و اسـتاد رابطـه یـک سـویه و عمـودی اسـت. اسـتاد 

دانای کل اسـت و دانشـجو مکلف به اطاعت و سـکوت در برابر اسـتاد. در 

ایـن رویکـرد آموزشـی نـه تنهـا کـه زمینه نشـاط و شـکوفایی برای دانشـجو 

مهیـا منـی شـود، بلکـه دانشـجو تحـت فشـار نظـام آموزشـی پژمـرده مـی 

شـود و آمـوزش در حـد حفـظ کـردن جزوه های درسـی قـرن بیسـتم تنزیل 

می یابـد.  از طـرف دیگـر در دانشـگاهی کـه بحـث تولیـد علـم و پژوهـش 

جـزء اولویـت آن نیسـت و اسـتادان آن بـا ادبیـات تحقیق ناآشـنا هسـتند و 

جزوه هـای درسی شـان را از وبالک هـا و ویکـی پدیـا تهیه می کنند، سـخت 

گیـری اسـتاد رهنـام بـه پایان نامـه زهرا خـاوری دهن کجی بیـش به ارزش 

هـای اکادمیـک نیسـت.در چنیـن رشایطـی ما خواسـتیم از طریـق اجرای 

تیاتـر پایان نامـه امـکان مشـارکت و نقـد دانشـجویان و اسـتادان دانشـگاه 

کابـل و دانشـگاه بامیـان را بـرای تغییـر نظـام آموزشـی فراهـم کنیـم و از 

سـوی دیگـر بـا جمـع آوری دیدگاه هـا و امضـای شـان بـرای پرونـده زهـرا 

خـاوری دادخواهـی کنیـم. یک سـال پس از خودکشـی زهرا خـاوری تیاتر 

پایان نامـه را در دانشـگاه کابـل و دو سـال بعـد از خودکشـی زهـرا خـاوری 

ایـن تیاتـر را در دانشـگاه بامیـان بـا حضور خانـواده خاوری، دانشـجویان، 

فعـاالن مدنـی و اسـتادان دانشـگاه اجـرا کردیـم. در این منایش نامـه ما از 

گـزارش رسـانه ها بـه خصـوص اطالعـات روز، زندگـی نامـه، نامـه ای زهـرا 

خـاوری و قصـه هـای دوسـتان و هـم صنفـی هـای زهـرا اسـتفاده کـرده 

بودیـم و در اخیـر منایـش ضمـن پشـنهادات متاشـاگران قطـع نامـه ای را 

براسـاس دیـدگاه و خواسـت متاشـاگران تهیـه کردیـم کـه در آن خواسـت 

ما خواستیم از طریق اجرای تیاتر پایان نامه امکان مشارکت و نقد دانشجویان 
آمـوز�ش  نظـام  تغیـری  بـرای  را  بامیـان  دانشـگاه  و  دانشـگاه کابـل  اسـتادان  و 
فراهـم کنیـم و از سـوی دیگـر بـا جمـع آوری دیدگاه هـا و امضـای شـان بـرای 
پرونده زهرا خاوری دادخوایه کنیم. یک سال پس از خودک�ش زهرا خاوری 
تیاتـر پایان نامـه را در دانشـگاه کابـل و دو سـال بعـد از خودکـ�ش زهـرا خـاوری 
دانشـجویان،  خـاوری،  بـا حضـور خانـواده  بامیـان  دانشـگاه  در  را  تیاتـر  ایـن 
فعاالن مد�ن و استادان دانشگاه اجرا کردیم. در این نمایش نامه ما از گزارش 
 نامه، نامه ای زهرا خاوری و قصه 

گ
رسانه ها به خصوص اطالعات روز، زند�

های دوسـتان و هم صن�ن های زهرا اسـتفاده کرده بودیم و در اخری نمایش 
خواسـت  و  دیـدگاه  براسـاس  را  نامـه ای  قطـع  تماشـاگران  پشـنهادات  ضمـن 
تماشـاگران تهیـه کردیـم کـه در آن خواسـت هـای مشـخص تماشـاگران مطـرح 

شـده بـود و بـرای دادخـوایه ایـن پرونـده امضـا کـرده بودنـد.

فلـم سـینامیی »اسـتپ گریـان« کـه روایت گـر یـک قحطی بـزرگ در 
قزاقسـتان و ترکمنسـتان اسـت، از طـرف قزاقسـتان بـرای رقابـت در 
اسـکار ۲۰۲۱ انتخـاب شـد. ایـن فلـم در جشـنواره فلم بیـن املللی 
آسـیا در لـس آنجلـس منایـش داشـت. کارگردانی و نویسـندگی این 
اثـر توسـط مارینـا کونـاروا صـورت گرفته که سـابقه سـاخت فلم های 
تجربـه  سـومین  فلـم  ایـن  دارد.  را   »۹۹۹« و  روح«  بـرای  »شـکار 
کارگردانـی اوسـت. شـخصی بـه نـام یرنـار مایکـف تهیـه کننـده فلم 
اسـت کـه روی ایـن پـروژه رسمایه گذاری کـرده و گفته می شـود متام 
امـوال خـود را فروختـه اسـت. داسـتان فلم »اسـتپ گریـان« قحطی 
بزرگـی را در سـال های ۱۹۲۰ تـا ۱۹۳۰ میـالدی روایـت می کنـد 
کـه طـی آن ۷۰ درصـد از جمعیـت بومـی قزاقسـتان جـان خـود را از 
دسـت دادند. در این بین شـخصی قصد دارد خانواده خود را نجات 
دهـد. از بیـن ۱۴ مناینده ای که این کشـور در سـال های گذشـته به 
اسـکار ارسـال کرده، بهرتین نتیجه در سـال ۲۰۰۸ برای این کشـور 
رقـم خـورد و فلـم سـینامیی »مغـول« بـه کارگردانی رسگئـی بودروف 
توانسـت نامـزد جایـزه آکادمـی شـود. فلـم سـینامیی »آیکا« سـاخته 
رسگئی دوورتسـووی مناینده این کشـور در سـال ۲۰۱۹ و همینطور 
فلـم »کلیـن« در سـال ۲۰۰۹ توانسـتند در لیسـت اولیـه نامزدهـای 

اسـکار باشـند، امـا بـه جمـع پنج فلـم نهایـی راه پیـدا نکردند.
چنـدی قبـل کشـور ایرلنـد نیـز فلـم سـینامیی »هیـوال« را بـه اسـکار 
فرسـتاد کـه موضـوع آن قحطـی عظیمـی اسـت که در این کشـور رخ 
داد. نـود و سـومین دوره جوایـز اسـکار در تاریـخ ۲۵ اپریـل ۲۰۲۱  

برگـزار خواهد شـد.

»استپ گریان« از قزاقستان 
به اسکار می رود

به زودی در کشور ترکیه فلم شمس 
و  موالنا ساخته می شود

قـرار اسـت بـه زودی تازه تریـن فلـم بنـام شـمس و موالنـا در ترکیـه 

سـاخته شـود. درایـن فلـم هرنمنـد مشـهور و سـابقه دار افغانسـتان 

محمـد جـان گُـورن نیـز نقـش خواهـد داشـت. یـک بازیگـر پیشـین 

سـینامی افغانسـتان کـه متولـد فاریـاب اسـت، اکنـون درفلمـی در 

ترکیـه نقـش بـازی می کنـد. محمـد جان گورن در سـن ۶۵ سـالگی 

و  »شـمس  بنـام  فلـم  تازه تریـن  در  زودی  بـه  اسـت  قـرار  می گویـد 

موالنـا« بـه کارگردانـی یکـی از کارگردانـان مجـرب نقش بـازی کند. 

آقـای گـورن کـه از ترکیه بـا رادیو آزادی صحبت می کـرد گفت: »فعالً 

در ترکیـه زندگـی شـمس و موالنـا را می خواهند فلم بسـازند. در آنجا 

یـک نقـش را مـن دارم و فعـالً فلـم بـرداری آن فلـم ادامـه دارد.« این 

فلـم بخش هایـی از زندگـی شـمس تریـزی و موالنـا را بـه تصویـر 

می کشـد و در سـطح بین املللـی سـاخته می شـود. ایـن هرنپیشـه 

افغـان کـه درسـال ۱۳۶۱ ازکشـور مهاجـر شـده حـاال زندگـی اش را 

بـا فعالیت هـای سـینامیی و مطالعه در اسـتانبول سـپری می کند. او 

می گـودی: »مـن تقریباً ۳۰ سـال اسـت که در ترکیـه زندگی می کنم 

و طـول ۲۵ سـال اسـت کارهـای هـرنی و بازی گـری چـه در ترکیـه و 

چـه در بیـرون از ترکیـه ادامـه می دهـم.« .محمد جان گُـورن هرنمند 

مشهوروسـابقه دارافغانسـتان با شـامری از بازیگران سینام در کشور 

ترکیه.محمـد جـان گُـورن هرنمنـد مشهوروسـابقه دارافغانسـتان بـا 

شـامری از بازیگـران سـینام در کشـور ترکیـه آقای گـورن، چهار دهه 

پیـش در مدیریـت هـرن و ادبیـات رادیـو تلویزیـون ملـی افغانسـتان 

کار کـرده و از آن روزگار خاطره هایـی نیـز دارد. او می گویـد: »مـن 

وقتـی در مدیریـت هـرن و ادبیات رادیو تلویزیـون در آنجا رشوع به کار 

کـردم مدیـر عمومی مـا که من اورا زنـده یادمی گویم که همیشـه در 

هرجـای دنیـا کـه اسـت فریده جـان انـوری صحـت و سـالمت باشـد، 

فعـالً آغـای شـادان خو در لندن اسـت از هرنمندان بسـیار موفق بود 

باهـم بودیـم، نـام بسـیاری هاکـه بـا معـذرت فعـالً در ذهنـم نیسـت 

مثـالً مـن هـم بازی نزدیـک بودم بـا عزیزاللـه هـدف.« او در فلم های 

بـزم سـلطان، جنایت کارا ن، غالم عشـق، سـیاه مـوی و جاللی و دام 

مـرگ در افغانسـتان نقـش آفرینـی کـرده. گـورن می گویـد کـه لقـب 

بهرتیـن هرنمنـد آزاده و درویش صفت را بخاطربـازی در رسیال های 

ترکـی از آن خـود کـرده. فلـم ترکی»رضـا« کـه گـورن در آن نقش پدر 

را بـازی کـرده چندیـن جایزه مهـم بین املللی را گرفتـه. گورن در۳۰ 

رسیـال و۱۵ فلـم ترکـی بـازی کـرده وآخرین رسیـال او ُچقر اسـت.

دانشجویی کارگردانی – دیپارتمنت تیاتر دانشکده هنرهای زیبا

نتفلیکـس  از  بریتانیـا  فرهنـگ  وزیـر  قبـل  هفتـه  کـه  حالـی  در 
درخواسـت کـرده بـود در ابتـدای رسیـال »تـاج« لیبلـی اضافـه کنـد 
ایـن  امـا  باشـد،  رسیـال  ایـن  بـودن  داسـتانی  دهنـده  نشـان  کـه 
شـبکه گفتـه اسـت برنامـه ای بـرای انجـام ایـن کار نـدارد. تـاج، یک 
مجموعـه ي تلویزیونـی درام اسـت کـه توسـط پیـرت مـورگان سـاخته 
و نوشـته شـده  اسـت. ایـن مجموعـه، توسـط دو رشکـت لفـت بانـک 
پیکچـرز و سـونی پیکچـرز تلویـژن بـرای شـبکه نتفلیکس تهیه شـده 
 اسـت. ایـن رسیال، داسـتان سـلطنت ملکـه الیزابت دوم انگلسـتان 
را بـه تصویـر می کشـد. فصـل اول این مجموعه، شـامل ۱۰ قسـمت 
یـک سـاعته اسـت کـه در تاریخ ۴ نوامـر ۲۰۱۶ منترش شـد. پس از 
اسـتقبال زیـاد متاشـاگران از ایـن رسیـال و هم چنین مورد سـتایش 
قـرار گرفـنت از سـوی منتقدان، فصـل دوم این مجموعه نیز سـفارش 
داده شـد و در دسـامر ۲۰۱۷ بـه منایـش در آمـد. اولیـور دودون 
وزیـر فرهنـگ بریتانیـا در مصاحبه بـا دیلی میل این مسـاله را مطرح 
کـرده و گفتـه بـود ایـن نگرانـی وجـود دارد کـه نسـلی از مخاطبـان 
تصـور کننـد ایـن رویدادهـا واقعـی بوده اند، نـه داسـتانی. نتفلیکس 
از  مخاطبـان  کـه  دارد  بـاور  و  کـرده  مخالفـت  درخواسـت  ایـن  بـا 
داسـتانی بـودن ایـن رسیـال مطلـع هسـتند. سـخنگوی نتفلیکـس 
بـه ورایتـی گفـت: مـا همیشـه »تـاج« را بـه عنـوان یـک اثـر منایشـی 
ارائـه کرده ایـم و مطمـن هسـتیم مخاطبان مـا می دانند کـه با اثری 
داسـتانی مواجـه هسـتند که بـر اسـاس رویدادهای تاریخی سـاخته 
شـده اسـت؛ بـه همیـن دلیـل مـا برنامـه ای بـرای اضافـه کـردن یک 
لیبـل هشـداردهنده نداریـم و نیازی هم بـه ایـن کار منی بینیم. این 
در حالـی اسـت کـه دودن نامـه ای خصوصـی هـم بـرای نتفلیکـس 
ارسـال کـرده تـا دربـاره اهمیـت ایـن موضـوع تاکیـد کنـد. ایـن نامه 
عمومی نشـده و نتفلیکس هم به صورت خصوصی پاسـخ آن را داده 
اسـت. در فصـل چهـارم رسیال »تـاج« رویدادهای خاندان سـلطنتی 
بسـیار بـه امـروز نزدیـک می شـود و پرنسـس دایانـا در مرکز داسـتان 
قـرار می گیـرد. امـا کوریـن در ایـن رسیـال در نقـش پرنسـس دایانـا 

بـازی کرده اسـت.

نتفلیکس به دولت 
بریتانیا جواب رد  داد



پیـروزی  جریـان  در  گلزنـی  بـا  صـاح  محمـد 

لیورپـول مقابـل ولوز موفق شـد به رکـورد گلزنی 

کریسـتیانو رونالـدو در لیـگ برتـر جزیـره برسـد.

لیورپـول دیشـب در خانـه اش آنفیلـد بـه مصاف 

ولـوز رفـت و بـا گلهـای محمـد صـاح، واینالدم، 

ماتیـپ و گل بـه خـودی نلسـون سـمدو حریـف 

بـرای  صـاح  گل  امـا  دهـد.  شکسـت   0-4 را 

ویـژه  اهمیـت  او  بـرای  بـازی  ایـن  در  لیورپـول 

ای داشـت چـرا کـه باعث شـد سـتاره مـری به 

رکـورد گلزنـی کریسـتیانو رونالـدو در لیـگ برتـر 

انگلیـس برسـد. در دقیقـه 24 بـازی دیشـب دو 

تیـم صـاح اولیـن گل تیمـش را وارد دروازه ولـوز 

کـرد. صـاح کـه صد و سـی و یکمین بـازی خود 

بـا پیراهـن لیورپـول را انجـام مـی داد موفق شـد 

هشـتاد و چهارمیـن گل خـود در لیـگ برتـر را 

بـه مثـر برسـاند. صـاح بـه این ترتیـب بـه رکورد 

گلزنـی رونالـدو در ایـن لیگ رسـید. کریسـتیانو 

تلویزیونـی  پخـش  بازبینـی  کمیتـه  رئیـس 

بایـرن  باشـگاه  از رئیـس  انتقـاد  بـا  بوندس لیـگا 

یـک  بـه  عاقـه ای  کـه  کـرد  متهـم  را  او  مونیـخ 

. رد ا ب نـد ا ی جذ س لیگا بوند

کمیتـه بازبینی پخش تلویزیونـی بوندس لیگا که 

از طـرف سـازمان لیـگ ایـن کشـور برای بررسـی 

رشایـط پخـش تلویزیونـی ایـن لیـگ و تغییـرات 

احتاملـی در آن تشـکیل شـده از کارل هاینتـس 

رومینیگـه رئیـس بایـرن مونیخ به دلیـل مخالفت 

بـا پیشـنهادات کمیتـه انتقـاد کـرده و او را متهـم 

کـرد کـه عاقـه ای بـه یـک بوندس لیـگای جذاب 

در دوران حضـورش در منچسـریونایتد در 196 

بـازی بـرای ایـن تیـم موفـق شـده بـود 84 گل 

بزنـد و حـاال صاح بعد از 131 بـازی به عدد 84 

گل در لیـگ برتـر رسـیده اسـت. سـتاره مـری 

بـرای رسـیدن بـه ایـن رکـورد 65 بـازی کمـر از 

کریسـتیانو نیـاز داشـته اسـت.

نـدارد. ایـن کمیتـه از سـوی سـازمان لیـگ آملـان 

توزیـع  بـرای  منصفانه تـر  راهـی  تـا  شـده  تشـکیل 

درآمدهـای تلویزیونـی بین باشـگاه های بوندس لیگا 

و بوندس لیـگا2 پیـدا کنـد. 

بر اسـاس سیسـتم توزیع فعلی، باشـگاهی که فصل 

را در رتبـه هجدهـم بوندس لیـگا بـه پایان می رسـاند 

بـه انـدازه نصـف تیمـی کـه قهرمـان فصـل شـده از 

پخـش تلویزیونـی درآمد بدسـت مـی آورد.

درحالیکـه بحـث و بررسـی در این کمیتـه ادامه دارد 

سـازمان لیگ آملان قرار اسـت امروز دوشـنبه رسـامً 

مـدل توزیـع جدیـد خـود بـرای چهـار سـال آینـده 

را معرفـی کنـد. جـم اوزدمیـر سیاسـتمدار مشـهور 

آملانـی از حـزب سـبزها و عضو ارشـد کمیته بازبینی 

سـازمان لیـگ از جملـه کسـانی بـود کـه انتقـادات 

تنـدی بـه رئیـس باشـگاه بایـرن مونیـخ وارد کـرده و 

او را متهـم کـرد بـه دلیـل منافـع باشـگاهش منافـع 

فوتبـال آملـان را زیـر پـا گذاشـته اسـت.

باشـگاه  چندیـن   " گفـت:  بـاره  ایـن  در  اوزدمیـر 

بـه  تلویزیونـی  ارائـه کردنـد کـه درآمـد  پیشـنهادی 

شـیوه دیگـری تقسـیم شـود. واکنـش خشـمگینانه 

بـه  پیشـنهاد  ایـن  بـه  رومینیگـه  هاینتـس  کارل 

نظـرم نشـان می دهـد کـه او هیـچ عاقـه ای بـه یـک 

بوندس لیـگای جـذاب نـدارد. ایـن به نظـر من باعث 

اسـت". تاسـف 

محمد صالح به رکورد کریستیانو رونالدو رسید

بایرن و رومینگیه؛ مانع جذاب شدن بوندس لیگا

ورزش
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فـروش سـاح در داخـل کشـور بـه دسـت آورده اسـت.

در گـزارش سـیپری آمـده اسـت: »تولیدکننـدگان اسـلحه 

در چیـن از برنامـه مدرن سـازی نظامـی ایـن کشـور بـرای 

ارتـش آزاد خلـق بسـیار سـود برده انـد.«

مقامـات ترکیـه می گوینـد که این دو خربنگار که

آمـده  اسـتانبول  بـه  فلمـربداری  و  گـزارش  تهیـه  بـرای 

نداشـتند. فلمـربداری  بـرای  مجـوزی  هیـچ  بودنـد، 

سـفارت روسـیه در ترکیـه مـی گویـد کـه بـا مقامـات ترکیه 

در متـاس اسـت و امیـدوار اسـت تـا »مقامـات ترکیـه« در 

ایـن زمینـه همکاری هـای الزم را داشـته باشـند.

چهـار رشکـت چینـی کـه در گـزارش سـیپری فهرسـت 

شـده اند درآمدشـان در عـرض یـک سـال ۴.۸ درصـد 

بـر اسـاس تحقیقـات سـیپری  افزیـش داشـته اسـت. 

از  را  درآمـدش  بیشـرین   نان تیـان  چینـی  رشکـت 

درآمـد سـازندگان بـزرگ اسـلحه در دنیـا در سـال ۲۰۱۹، ۸.۵ 

درصـد بیشـر از سـال قبـل شـده اسـت. ایـن درآمـد ۵۰ برابـر 

گروه هـای  ماموریت هـای  بـرای  ملـل  سـازمان  سـاالنه  بودجـه 

صلـح بـوده و بـرای از بیـن بـردن گرسـنگی در جهـان تـا سـال 

اسـت. کافـی   ۲۰۳۰

سـال  در  سـاح  فـروش  گـزارش  اسـتکهلم  در  سـیپری  موسسـه 

۲۰۱۹ را منتـر کـرده اسـت. بـر اسـاس ایـن گـزارش در ایـن 

 ۳۶۱ دنیـا  رسارس  در  اسلحه سـازی  بـزرگ  رشکـت   ۲۵ سـال 

کرده انـد. کسـب  سـاح  فـروش  از  دالـر  میلیـارد 

ایـن مبلـغ ۸.۵ درصـد بیشـر از سـال ۲۰۱۸ و ۵۰ برابـر بودجه 

سـالیانه سـازمان ملـل بـرای ماموریت هـای صلح آمیـز اسـت.

کمپانـی  دنیـا شـش  اسلحه سـازی  بـزرگ  ۱۰ رشکـت  میـان  در 

در  اسـلحه  تولیـد  کارخانـه  یـک  و  در چیـن  تـا  امریـکا، سـه  در 

هسـتند. بریتانیـا 

ایـاالت متحـده بـا فاصلـه زیـاد از سـایر کشـورها مهمریـن تاجـر 

اسـلحه اسـت. ۱۲ رشکـت امریکایـی کـه در لیسـت سـیپری قرار 

دارنـد، ۶۱ درصـد فـروش سـاح در کل دنیـا را در اختیار دارند.

تنهـا پنـج تولیدکننـده بـزرگ سـاح؛ الک هیـد مارتیـن، بوئینگ، 

نـورث راپ گرومـن، ِریثـون و جـرال دینامیکـز ۱۶۶ میلیارد دالر 

داشـته آند. درآمد 

چیـن بـا فاصلـه زیاد در مقام دوم اسـت و ۱۶ درصـد کل تجارت 

اسـلحه در دنیا را در سـال ۲۰۱۹ در اختیار داشـته اسـت.

قـوس،  چهاردهـم  دسـمرب،  سـوم  روز  ترکیـه  مقامـات  گفتـه  بـه 

دو خربنـگار روسـیه از شـبکه »ان تـی وی« بـه اتهـام فلمـربداری 

در  کارخانـه  درنزدیکـی  پهپـاد  تولیـد  واحـد  یـک  از  غیرمجـاز 

انـد.  کانـال ان تـی وی روسـیه مـی  اسـتانبول دسـتگیر شـده 

ایـوان  و  پروشـکو  الکسـی  بـا  اسـت  نشـده  موفـق  هنـوز  گویـد 

کنـد.  تلویزیـون متاسـی حاصـل  ایـن  دو خربنـگار  مالیشـکین، 

درآمد فروش سالح؛ 
۵۰ برابر بودجه ساالنه صلح سازمان ملل

ویسـل کوبـه بـا درخشـش آنـدرس اینیسـتا موفق 
چهـارم  یـک  راهـی  شـانگهای  شکسـت  بـا  شـد 

نهایـی لیـگ قهرمانـان در رشق آسـیا شـود.
از  کـه  بـود   2018 تابسـتان  اینیسـتا  آنـدرس 
بارسـلونا جـدا و راهـی ویسـل کوبـه چاپـان شـد. 
فاتـح جـام  تیـم  ایـن  بـا  اینیسـتا سـال گذشـته 
لیـگ  در  حضـور  مجـوز  و  شـد  چاپـان  حذفـی 

کـرد. پیـدا  را  آسـیا  قهرمانـان 
درخشـش اینیسـتا در خـط میانـی ویسـل کوبـه 
گروهـی صعـود  دور  از  تیـم  ایـن  تـا  شـد  سـبب 
کند)بـازی هایـی کـه مجتمـع در قطر برگـزار می 
شـود(. ویسـل کوبـه امـروز در بازی حسـاس خود 
بایـد بـه مصـاف شـانگهای اس پی می رفـت و در 
نهایـت دقایقـی پیـش توانسـت 2-0 بـه پیـروزی 

برسـد و راهـی یـک چهـارم نهایـی شـود.
سـتاره ایـن بـازی بازهـم اینیسـتا بـود. کاپیتـان 
اسـپانیایی دقیقـه 33 بـازی بـود کـه روی پـاس 
یاماگوچـی قفـل دروازه حریـف چینـی را بـاز کرد.
یاماگوچـی در  پـاس عمقـی  از دریافـت  او پـس 
درون محوطـه جریمه، بـه زیبایی مدافع روبرویش 
را جـا گذاشـت و پـس از مکثـی کوتـاه، بـا یـک 
رضبـه زمینـی پـای چـپ تـوپ را از زیـر دسـتان 

دروازه بـان وارد دروازه کـرد.
گلی که باعث شـد ویسـل کوبه در مسـیر پیروزی 
قـرار بگیـرد و از لحـاظ روحـی رشایطـی بهـر را 

پیـدا کند.
ویسـل دقیقـه 50 بـا رضبـه رس نیشـی بـه دومین 
گل خـود نیـز دسـت یافـت تـا تقریبـا کار را متـام 
کند. اینیسـتا که منایشـی درخشـان در این بازی 

در  ولـوز  پنالتـی  کـردن  مـردود  بـرای   VAR تصمیـم  از  انگلیسـی  کارشناسـان 

نیمـه اول بـازی بـا لیورپـول دفـاع کـرده و حرکـت کانـر کـودی بازیکن ایـن تیم 

دانسـتند. واضـح  را شبیه سـازی 

لیورپـول  دیـدار  عنـوان کارشناسـان  بـه  کـه  مـارک کاتن بـرگ  و  کـراوچ  پیـر 

بـرای مـردود   VAR تلویزیونـی حضـور داشـتند تصمیـم  ولـوز در اسـتودیوی  و 

کـردن پنالتـی اعـام شـده به نفع ولـوز در نیمه اول را درسـت دانسـتند. کراوچ 

بـا حامیـت از تیـم VAR عملکـرد آنهـا در ایـن بـازی را رویایـی توصیـف کـرد.

در اواخـر نیمـه اول بـازی کانـر کـودی مدافـع ولوز بعد از چالشـی که با سـادیو 

مانـه داشـت بـه زمیـن افتـاد و کریـگ پاوسـون داور مسـابقه نقطـه پنالتـی را 

داور  تصمیـم  ایـن  از  و هوادارانـش  لیورپـول  بازیکنـان  داد. درحالیکـه  نشـان 

خشـمگین بودنـد و تصاویـر آهسـته نشـان مـی داد هیـچ متاسـی بیـن ایـن دو 

بازیکـن اتفـاق نیفتـاده. بعـد از بررسـی صحنـه توسـط VAR داور تصمیـم خـود 

را برگردانـد و یـک رضبـه آزاد بـه سـود لیورپـول اعـام کـرد.

کـراوچ کـه بـه عنـوان کارشـناس در اسـتودیو پخش زنـده بازی حضور داشـت با 

دفـاع از VAR گفـت: " VAR امشـب عملکـردی رویایـی داشـت. وقتـی جریـان 

عـادی بـازی را می دیدیـم مـن هـم مثـل خیلی هـا گفتـم ایـن پنالتی اسـت. اما 

واکنـش بازیکنـان لیورپـول نشـان مـی داد کـه واقعیت چیـز دیگری اسـت. کانر 

کـودی شـبیه سـازی کـرد و تصمیـم نهایـی کاماً درسـت بود".

کاتن بـرگ کارشـناس داوری هـم گفـت: " تصمیـم VAR کـه درسـت بـود. مـن 

از ایـن تعجـب می کنـم کـه چـرا بـه بازیکـن ولـوز کارت نشـان داده نشـد. ایـن 

یـک شـبیه سـازی مشـخص اسـت کـه به قصـد فریـب داور انجـام شـده و باید با 

یـک کارت زرد جریمـه می شـد".

بـازی در نیمـه  بـه گل می رسـید  اگـر پنالتـی مـورد بحـث زده می شـد و ولـوز 

اول بـا تسـاوی 1-1 دنبـال می شـد و ممکـن بـود رونـد بازی بـه کل تغییـر کند.

امـروز  افغانسـتان  مرکـزی  والیـات  قهرمانـی  فوتبـال  رقابت هـای 

شـد. آغـاز  کابـل  در  دوشـنبه 

فیـروز مشـعوف، سـخنگوی فدراسـیون فوتبـال افغانسـتان امـروز بـه 

رادیـو آزادی گفـت ایـن بازی هـا بـا رشکـت قهرمـان لیگ هـای کابل، 

بامیـان، پنجشـیر، پـروان، کاپیسـا و لوگـر آغاز شـده اسـت.

از  اسـتقال  تیم هـای  رقابت هـا  ایـن  در  می گویـد  مشـعوف  آقـای 

کابـل، جبل الـراج از پروان، افق سـبز از پنجشـیر، بنیـاد ماما نجف 

از بامیـان، محمـد حنیفـه از کاپیسـا و اتحـاد از لوگـر حضـور دارنـد.

وی افـزود کـه ایـن رقابت هـا بـرای یک هفتـه و به صورت لیـگ برگزار 

می شود.

در  جـواز حضـور  مسـابقات  ایـن  نایب قهرمـان  و  قهرمـان  تیم هـای 

رقابت هـای جـام باشـگاه های افغانسـتان را کـه چنـدی بعـد برگـزار 

خواهـد شـد، دریافـت خواهنـد کـرد.

داشـت، دقیقـه 68 بـه دلیـل مصدومیـت جـای 
خـود را به یاسـوی داد. او بـدون کمک و در حالی 
کـه کمـی احسـاس درد مـی کـرد از میـدان خارج 

. شد
سـتاره اسـپانیایی بـرای ویسـل یـک وزنـه بـزرگ 
محسـوب می شـود و باید دید رشایـط مصدومیت 
جـدی  مدعـی  ویسـل  بـود.  خواهـد  چگونـه  او 
برابـر  فینـال  بـه  و رسـیدن  آسـیا  قهرمانـی رشق 

اسـت. پرسـپولیس 

رقابت های فوتبال قهرمانی زون مرکز در کابل برگزار شد

دفعـه رشوع می کننـد به باال آوردن و از سـوزش 

چشم هایشـان شـکایت می کننـد. در حالی که 

بعضـی غـش کـرده و چندبـار بـه حـال تشـنج 

افتادند".

شـفاخانه  بـه  کارشـان  کـه  آنهـا  از  بسـیاری 

و زود  پیـدا کـرده  بهبـود  کشـیده، خیلـی زود 

شـده اند. مرخـص 

صحـت  وزیـر  رسینیویـس،  کریشـنا  کالـی  آال 

نتیجـه  کـه  گفتـه  پـرادش،  آنـدرا  ایالـت  در 

آزمایـش خـون از این افراد نشـانه ای از بیامری 

نـدارد. ویروسـی 

او گفـت کـه بعـد از بازدیـد مقام هـا از محلـی 

کـه ایـن افـراد در آنجا بیـامر شـده اند، احتامل 

آلودگـی آب و هـوا بـه عنوان عامـل این بیامری 

از میـان رفتـه اسـت. آقـای رسینیویـس گفـت: 

فقـط  و  اسـت  ناشـناخته  بیـامری  یـک  "ایـن 

نتیجـه آزمایـش می توانـد عامـل آن را مشـخص 

" کند.

رقبـای سیاسـی دولـت می گوینـد کـه آلودگـی 

عامـل بیامری اسـت.

مقام هـای هنـد می گوینـد که در حـال تحقیق 

دربـاره شـیوع یـک بیـامری ناشـناخته هسـتند 

کـه تـا کنـون جـان یـک نفـر را گرفتـه و صدهـا 

شـفاخانه ها  بـه  گذشـته  روز  دو  در  را  نفـر 

کشـانده اسـت.

»ایلـورو« در  ناشـناخته در شـهر  بیـامری  ایـن 

دکرهـا  و  شـده  پیـدا  پـرادش«  »آنـدرا  ایالـت 

بـه  می تـوان  نشـانه هایش  از  کـه  می گوینـد 

تهـوع و غـش اشـاره کـرد.

در شـفاخانه دولتـی ایلـورو، چندیـن تخـت را 

بـرای بیـامران احتاملی بعدی خالـی کرده اند.

ایـن در حالـی  اسـت کـه هنـد در ایـن روزهـا 

مثل بسـیاری از کشـورهای جهان با مشـکات 

مربـوط بـه شـیوع ویـروس کرونـا دسـت و پنجه 

نـرم می کنـد.

بـه  از مبتایـان  رسـانه های محلـی می گوینـد 

ایـن بیـامری جدید، آزمایـش کرونـا گرفته اند و 

نتیجـه آن منفـی بوده اسـت.

یـک مقـام صحتـی در شـفاخانه دولتـی ایلـورو 

گفتـه کـه بیـامران بـه خصـوص کـودکان "یـک 

ابتالی بیش از ۳۰۰ نفر به یک بیماری ناشناخته در هند

حمایت از تصمیم VAR به نفع لیورپولصعود ویسل کوبه با گلزنی ُدن آندرس اینیستا 

بازداشت وزیر اندونزیایی به اتهام دریافت
 ۱.۲ میلیون دالر رشوه از محل بودجه مبارزه با کرونا

فسـاد  بـا  ارتبـاط  در  اخیـر  هفته هـای  در  کـه 

دسـتگیر می شـود. رئیس جمهـور اندونـزی پـس 

از بازداشـت وزیـر اجتامعـی ایـن کشـور بـا اعام 

نخواهـد  مصونیـت  فاسـدی  مقـام  هیـچ  اینکـه 

مـردم  بـه  متعلـق  پـول  »ایـن  گفـت:  داشـت 

اسـت... ایـن مبلغـی اسـت کـه نیـاز داریـم تا در 

زمـان همه گیـری کرونـا اقتصـاد ملی مـان را احیا 

کنیـم.« اقتصـاد اندونـزی، کـه بزرگریـن اقتصاد 

آسـیای جنوب رشقی به شـامر می رود، به شـدت 

تحـت تاثیـر همه گیری کرونـا قرار گرفتـه و دولت 

بـا برنامه هـای کمکـی همچـون  تـاش می کنـد 

از  نیازمنـدان  میـان  غذایـی  بسـته های  توزیـع 

آسـیب بیشـر جلوگیـری کنـد. 

در صـورت اثبـات جـرم وزیـر اجتامعـی اندونزی، 

وی می توانـد بـه ۲۰ سـال زنـدان و یـک میلیـارد 

روپیـه جریمـه نقـدی ) معـادل ۷۰ هـزار دالـر( 

محکـوم شـود.

وزیـر امـور اجتامعـی اندونـزی روز یکشـنبه ۶ 

دسـمرب بـه اتهـام دریافـت ۱.۲ میلیـون دالـر 

بـه  غذایـی  کمک هـای  بـا  رابطـه  در  رشـوه 

مبتایان به بیامری کووید-۱۹ بازداشـت شـد. 

جولیـاری باتوبـارا پـس از آن مظنـون شـناخته 

شـد کـه مامـوران اداره ضدفسـاد اندونـزی در 

و  کوله پشـتی ها  چمدان هـا،  ویـژه  عملیاتـی 

پـول  دالـر  میلیـون   ۱.۲ حامـل  پاکت هایـی 

نقـد را توقیـف کردنـد. مقامـات می گوینـد وی 

ایـن پـول را از دو پیامنـکار تعییـن شـده بـرای 

تامیـن بسـته های غذایـی دریافت کـرده و قرار 

بـوده در ازای بسـته شـدن قـرارداد بـا ایـن دو 

نفـر، بـرای هـر بسـته ۱۰ هـزار روپیـه )معـادل 

۰.۷۱ دالـر( رشـوه دریافـت کند. آقـای باتوبارا 

روز یکشـنبه خـود را در مقـر آژانـس مبـارزه بـا 

وزیـر  دومیـن  وی  کـرد.  تسـلیم  اداری  فسـاد 

اسـت  رئیس جمهـور،  ویـدودو،  جوکـو  دولـت 

دو خبرنگار روس به اتهام فلمبرداری 
»غیرمجاز« از واحد تولید پهپاد ترکیه بازداشت شدند

انتخابات مجلس ونزوئال؛ هواداران مادورو پیروز شدند
مخالـف دولـت کـه تحریـم را شکسـته اسـت، ۱۸ درصـد 

آرا را در ایـن انتخابـات کسـب کـرده اسـت. او می گویـد 

مشـارکت نیـز حـدود ۳۱ درصـد بـود. مایک پومپئـو، وزیر 

و  "منایشـی  را  یکشـنبه  روز  انتخابـات  امریـکا،  خارجـه 

او در توییتـی نوشـته اسـت: "نتیجـه ای  تقلبـی" خوانـد. 

اعـام  انتخابـات  ایـن  از  مـادورو  نامـروع  حکومـت  کـه 

کنـد، نشـان دهنده اراده مـردم ونزوئـا نیسـت." سـازمان 

ایـن  نتیجـه  کـه  کـرده  اعـام  نیـز  امریکایـی،  کشـورهای 

منی پذیـرد. را  انتخابـات 

آقـای مـادورو، بعـد از آنکـه روز یکشـنبه رای داد، گفـت 

کـه ایـن انتخابـات رشوع دوره بهبـود ونزوئـا اسـت.

او گفـت: "مـا صـرب و دانایـی کافـی بـرای ایـن لحظـه را 

ایـن پارملـان مفتضـح  از  تـا  داشـتیم کـه منتظـر مبانیـم 

شـویم." خـاص 

حـزب  می شـد  نشـان  ونزوئـا  انتخابـات  اولیـه  نتایـج 

بـه  متحدانـش  و  جمهـوری  رئیـس  مـادورو  نیکـوالس 

یافتنـد.  انتخابـات مجلـس دسـت  پیـروزی مطلـق در 

گوآیـدو  خـوان  رهـربی  بـه  مخالـف  اصلـی  احـزاب 

کـه  موضعـی  بودنـد؛  کـرده  تحریـم  را  انتخابـات  ایـن 

بیـن  در  جـدی  شـکافی  باعـث  اخیـر  ماه هـای  در 

مخالفـان دولـت شـده اسـت. مجلـس ونزوئـا از سـال 

ایـن  بـا پیـروزی در  بـود.  ۲۰۱۵ در دسـت مخالفـان 

متامـی  کنـرل  دولـت  هـواداران  عمـا  انتخابـات 

شـورای  می گیرنـد.  دسـت  در  را  حکومـت  نهادهـای 

درصـد   ۸۰ کنـون  تـا  کـرد  اعـام  انتخابـات  ملـی 

دولـت  هـواداران  و  شـده  شـامرده  رای  برگه هـای 

۶۷.۶ درصـد آرا را بـه دسـت آورده اند. ایندیـرا آلفونزو 

بلـوک  کـرد  اعـام  انتخابـات  ملـی  شـورای  رئیـس   ،

اعتراضات بالروس؛ 
پولیس ۳۰۰ مخالف دیگر دولت را بازداشت کرد

الکسـاندر لوکاشـنکو، رئیـس جمهـوری بـاروس 

بـرای ششـمین بـار پیاپـی بـه ایـن مقـام برگزیده 

شـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه مخالفـان دولـت ضمـن 

رد ایـن نتیجـه از »تقلـب« در انتخابـات ریاسـت 

جمهوری سـخن مـی گویند. اتحادیـه خربنگاران 

اعـام کـرده اسـت کـه دسـتکم چهـار  بـاروس 

غـرب  در  گرودنـو  و شـهر  میسـنک  در  خربنـگار 

ایـن کشـور بازداشـت شـده انـد. از سـوی دیگـر 

تعـدادی از ایسـتگاه هـای مـروی مینسـک روز 

از  نیـز  هـا  گـزارش  و  بـود  بسـته شـده  یکشـنبه 

حکایـت  اینرنـت  بـه  دسرسـی  در  محدودیـت 

داشـت.

پولیـس بـاروس  بیش از ۳۰۰ نفر از معرضان 

ایـن  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نتیجـه  بـه 

کشـور را در جریـان تظاهـرات مخالفـان دولـت 

در  نفـر  هـزاران  کـرد.  بازداشـت  مینسـک  در 

تجمعـات پراکنـده در پایتخـت بـاروس رشکت 

کـرده بودنـد. مخالفـان دولـت بـرای اعـراض 

هـای روز یکشـنبه تصمیـم گرفتند کـه به جای 

یـک راهپیامیـی بـزرگ در مینسـک، تجمعـات 

پراکنـده در ایـن شـهر برگـزار کننـد تـا رسکوب 

آنهـا برای پولیس دشـوارتر شـود. تظاهرات روز 

یکشـنبه هجدهمیـن هفتـه پیاپـی از اعـراض 

هـا بـه نتیجـه انتخابـات روز۱۹ اسـد بـود. 

گیـری  رای  ایـن  در  رسـمی  نتیجـه  بـه  بنـا 
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نشر  بشا  معلومشات  و  احصاییشه  ملشی  اداره 

نتایشج ابتدایشی تحقیق عواید، مشرف خانوار 

 47.3 کشه  گفشت  خورششیدی   1399 سشال  کار  نیشروی  و 

جمعیشت کششور زیشر خشط فقشر هسشتند.

حسشیب اللشه موحشد، معشاون مسشلکی اداره ملشی احصاییشه 

و معلومشات روز دوششنبه 17 قشوس در یشک نشسشت خشری 

در کابشل گفشت کشه بر اسشاس آمارهای به دسشت آمشده از در 

سشال 1399 خورششیدی، همچنشان 47.3 درصشد جمعیشت 

کششور زیشر خط فقشط قشرار دارند.

آقشای موحشد افشزود، ایشن رقشم در سشال 1395 خورششیدی، 

54.5 درصشد بشوده کشه هشم اکنشون حشدود 7 درصشد بهبشود 

وضعیشت خشط فقشر را نششان می دهشد.

معشاون مسشلکی اداره ملشی احصاییشه و معلومشات افشزود کشه 

در سشال های پیشش، آمشار فقشر در فصشل زمسشتان افزایشش 

داششت؛ ولشی امسشال بشه دلیل گسشرش ویشروس کرونشا فقر 

در بهشار سشال بیششر ششده بود.

کشه  »خانواده هایشی  گفشت:  فقشر  خشط  تعریشف  مشورد  در  او 

کمشر از 2285 افغانشی بشه ازای هشر نفشر در هشر ماه مرف 

کننشد، زیشر خشط فقر هسشتند.« این میشزان در گزارش سشال 

گذششته 2 هشزار و 60 افغانشی بشود که آقای موحشد گفت که 

بشه دلیشل افزایشش قیمت هشا، ایشن میشزان در تحقیشق پیرو 

نیشز افزایشش یافته اسشت.

معشاون مسشلکی اداره ملشی احصاییه و معلومشات، همچنین 

عشاوه کشرد کشه در سشطح ملی میشزان بیشکاری 18.6 درصد 

اسشت کشه از مجموع نیشروی کار، 15.2  درصد مردان و 32 

درصشد آنان زنان هسشتند.

او تریشح کشرد کشه ایشن آمشار نیشز بشه تحقیشق دوره گذششته 

نیشز بهبشود یافتشه و میشزان بیشکاری کاهشش یافتشه اسشت. بر 

اسشاس گفته هشای او، در دوره قبشل میشزان بیشکاری در بیشن 

مشردان 18 درصشد و در بیشن زنشان 41 درصشد بشوده اسشت.

را،  بیشکاری  آمارهشای  میشزان  کاهشش  علشت  موحشد  آقشای 

کشرد. اعشام  کار  نیشروی  تقاضشای  میشزان  کاهشش 

بشر اسشاس تعریشف ملشی، بیکار بشه فشردی گفته می ششود که 

14 سشال و یا باالتر از آن عمر داششته باششد و در مدت یک 

هفتشه کشه مشورد تحقیشق قشرار گرفته کمر از هششت سشاعت 

در طشول هفتشه کار کشرده و یشا بیشکار و در جسشتجوی کار 

بوده باششد.

اداره ملشی احصاییشه و معلومشات می گویشد کشه بشر اسشاس 

تعریشف ملشی، 34.9 درصشد میزان مششارکت نیشروی کار در 

 روزنامشه اطاعشات روز گزارششی را از مصشارف 

 91 کشود  از  حکومتشی  مقام هشای  از  برخشی 

در سشال مالشی 1398 منتشر کشرده و ایشن مصشارف هنگفشت 

اسشت. توصیشف ششده 

در ایشن جشدول بلندتریشن مشرف مربشوط وحیشد عمشر مششاور 

روابشط عامشه و اسشراتیژک ریاسشت جمهوری اسشت کشه حدود 

30 میلیشون افغانشی را ششامل می ششود.

 حکومشت پاکسشتان می خواهشد از چمشن تشا سشپین بولشدک 

کندهشار خشط آهشن بسشازد.

یونشس مومنشد، معاون اتاق تجارت و رسمایه گذاری افغانسشتان 

بشرای  ایجشاد خشط آهشن  دیشروز دوششنبه )۱۷ قشوس( گفشت، 

انتقشال کاالهشای تجشاری گام مهمشی اسشت.

ششیخ رششید احمشد، وزیشر خشط آهشن پاکسشتان روز گذششته به 

خرنشگاران گفشت کشه در قشدم اول ۱۱ کیلومشر خشط آهشن از 

چمشن تشا سشپین بولشدک احشداث می ششود.

بشه نقشل از گشزارش رادیشو آزادی؛ مقام هشا می گوینشد، بررسشی 

ایشن پشروژه تکمیشل ششده و حشاال تاش هشا بشرای آغشاز کار آن 

ادامشه دارد.

از سشوی دگشر، ترکمنسشتان خشط آهشن خشود را تشا بنشدر آقینشه 

افغانسشتان رسشانیده و ازبکسشتان هشم از طریشق خشط آهشن بشا 

 رئیس جمهورغنشی در نشسشت وزرای سشازمان 

آسشیای  منطقشوی  اقتصشادی  همکاری هشای 

میانشه، نقشش افغانسشتان دراقتصاد آینده این حوزه را برجسشته 

تعریشف کرده گفشت:» جای افتخار اسشت که افغانسشتان ارزش 

تاریخشی خشود را در آسشیای مرکشزی دوبشاره به دسشت آورده و 

کششور ما در این پروسشه یک پل خششکه نیسشت، بلکه چهارراه 

همکاری هشا مشی باششد.« 

ارگ ریاسشت جمهشوری دوششنبه 17 قشوس با نشر خرنامه ای 

اعشام کشرده کشه رئیس جمهورغنشی در ویدیشو کنفرانشس وزرای 

سشازمان همکاری هشای اقتصشادی آسشیای میانه تحشت عنوان» 

از کویشد ۱۹«  بعشد  بشر محشور مشردم  همکاری هشای منطقشوی 

برگشزار ششده بشود، اششراک و سشخرنانی کرد.

همکاری هشای  سشازمان  کشه  کشرد  تریشح  رئیس جمهشور 

اقتصشادی منطقشوی آسشیای میانشه از سشال ۲۰۲۰ در متحشول 

سشاخنت کششورهای آسیایی بحیث همسشایه ها و رشکای خوب 

درایشن  افغانسشتان  و  دارد  مهشم  نقشش  موثشر،  دیدگاه هشای  و 

روی کشرد همشکار و متعهشد بشوده اسشت.

سشازمان  کشه  کشه  افشزود  نشسشت  ایشن  در  رئیس جمهشور 

می توانشد  میانشه  آسشیای  منطقشوی  اقتصشادی  همکاری هشای 

اسشاس تحشول آسشیا را منحیث یشک براعظم اقتصشادی بگذارد 

و تاریخ آیندۀ آسشیای مرکزی را بنویسشد. وی از بانک انکششاف 

آسشیایی کشه بیششر از ۴.۵ میلیشارد دالشر را از سشال ۲۰۰۵ در 

پروژه هشای سشازمان همکاری هشای اقتصادی منطقوی آسشیای 

میانشه بشه مشرف رسشانیده تششکری کشرد. گفتنشی اسشت کشه 

واکنش مقام های حکومتی به گزارش اطالعات روز

پاکستان از چمن تا سپین بولدک کندهار خط آهن می سازد

ایشن بانشک ۴۰ میلیشون دالشر بشرای مبشارزه بشا ویشروس کرونشا 

کمشک کشرده و صشد میلیشون دالشر دیگشر بشرای فایشق آمشدن بشه 

نیشز  کرونشا  ویشروس  اقتصشادی  و  اجتامعشی  منفشی  تاثیشرات 

متعهشد ششده اسشت. رئیشس جمهشور در ایشن نشسشت گفت که 

۱۷ کششور آسشیایی پنجشاه در صشد رسمایشه گشذاری جهانشی را 

در بخش هشای بشرق، رسک، مخابشرات، خشط آهشن، آب، بنشادر 

و میدان هشای هوایشی از سشال ۲۰۰۷ الشی ۲۰۱۵ در اختیشار 

دارنشد کشه مقشدار رسمایشه گشذاری آن هشا از ۱.۸ میلیشارد دالشر 

افزایشش   ۲۰۱۵ سشال  در  میلیشارد   ۲.۳ بشه   ۲۰۰۷ سشال  از 

بشه ایشن گشزارش  برگشزار کشرده بشود گفشت کشه در ایشن گشزارش 

عشاوه بشر عشدم دقشت، افشراد مشورد هشدف قشرار گرفتشه و بودجه 

متشام اداره بشه ششخص اول اداره ربشط داده ششده اسشت.

وی افزود که ایشن بودجه هشا تخصیص هایشی فردی نیسشت، بلکه 

بودجه هشای اسشت کشه از طریشق کشود 91 به اداره هشا تخصیص 

داده ششده اسشت.او در تویتی نیز گفته اسشت:» درگام نخست، 

مشن چنیشن مبلغشی را دریافت نکشرده ام و دور از واقعیت اسشت. 

کرایشه ی خانشه ام کشه به اسشاس اصول و قشرار داد رسشمی میان 

حکومشت و صاحشب خانشه طشی مراحل ششده، بشه مراتشب کم تر 

از آن اسشت که گفته ششده اسشت. در گام دوم، میان تخصیص 

و اصشل مشرف بودجه بایشد تفکیک صشورت گیرد.«

ششاه حسشین مرتضشوی مششاور ارششد فرهنگشی رئیشس جمهشور 

کشرده  رد  را   91 کشود  از  مشرف  افغانشی  میلیشون   3.5 رقشم 

اسشت. او در صفحشه فسشبوکش دریافشت پشول تحشت نشام کرایه 

خانشه، خشرج دسشرخوان، وجشه امتیشاز بشرای مرف ششخصی، 

بلیشط سشفر خارجشی را رد کشرده و گفتشه اسشت کشه مبلغشی کشه 

کارمنشدان  مربشوط  آمشده  روز  اطاعشات  روزنامشه  گشزارش  در 

مششاوریت فرهنگشی رییشس جمهشور اسشت.  مرتضشوی اضافشه 

کشرده اسشت کشه فسشاد خطرناک تشر از تروریشزم و طالبان اسشت 

و او مطمیشن اسشت کشه رییشس جمهور بشا تعهشد  و  اراده ایس که 

دارد علیشه ایشن پدیشده مقابلشه خواهشد کشرد.

آسشیای جنوبشی و میانشه وصشل می ششود.

صدیشق صدیقشی سشخنگوی ریاسشت جمهوری و ششاه حسشین 

مرتضوی مششاور ارششد فرهنگی ریاسشت جمهوری که نام های 

ششان در ایشن جشدول آمشده اسشت، بشه گشزارش واکنشش نششان 

داده انشد. در ایشن گزاش آمده اسشت که ششاه حسشین مرتضوی 

3.5 میلیشون افغانی و صدیشق صدیقی 2.3 میلیون از کود91 

صدیقشی  صدیشق  انشد.  کشرده  مشرف   1398 مالشی  درسشال 

سخنگوی ریاسشت جمهشوری در نشسشت خشری کشه در پیونشد 

مزاررشیف وصل ششده اسشت. قرار اسشت در آینده نزدیک خط 

آهشن ایران هشم تا میشدان هوایی 

هشرات متدید ششود.

نخسشتین  بشرای  گذششته  هفتشه 

از  ایشران  تُشن سشمنت  بشار ۴۰۰ 

طریشق راه آهشن خواف-هشرات به 

انتقشال داده ششد. هشرات 

پاکسشتان در سشال ۲۰۰۴ گفته 

بشود کشه خشط آهشن چمشن را تشا 

ششهر کندهشار متدیشد می کنشد. 

می گوینشد،  افغشان  مقام هشای 

اگشر صلشح و امنیت تامین ششود، 

افغانسشتان از طریشق راه آهشن به 

از  را  مشا  منطقشوی  اتصشال  اجنشدای  افشزود:»  وی  بشود.  یافتشه 

خطشرات موجشود دور سشاخته و زمینه همگرایی بیششر را فراهم 

می سشازد. از تعهشدات کشه در سشند اسشراتیژیک ایشن سشازمان 

بشه  همچنشان  و  می کنیشم  اسشتقبال  اسشت،  ششده  گنجانیشده 

تعهشدات سشازمان تجشارت بین املللی و سشازمان تشی آی آر پابند 

هسشتیم و بشه ششام اطمینشان می دهیم کشه در گفتامن سشازنده 

بشا متشام همشکاران اششراک می کنیم.« رئیشس جمهور با اششاره 

بشه جمعیشت جشوان در افغانسشتان، گفشت کشه مشا فرصت هشای 

خشوب رسمایه گشذاری بشری داریشم. 

ششهرها، 43.9 درصشد در روسشتاها و 53.6 درصشد در میان 

کوچی هشا بشوده اسشت.

تشا 24   15 )بیشن  جوانشان  سشهم  کشه  می گویشد  اداره  ایشن 

سشال( کشه بیشکار بوده انشد و مششغول تحصیشل و یشا آمشوزش 

نبشوده بشه 34.4 درصشد می رسشد. از مجمشوع جوانشان بیکار 

و بشه دور از آمشوزش و تحصیشل 14 درصشد آنشان را مشردان و 

53.4 درصشد آنشان را زنشان تششکیل می دهنشد.

آقای موحد در مورد سشطح اششتغال در کششور گفت که ۴۵ 

درصشد ششهروندان افغانسشتان بشه کار زراعشت مششغول اند و 

۱۷ درصشد دیگر ششغل آزاد و محلشی دارند.

معشاون مسشلکی ایشن اداره همچنیشن گفشت کشه در سشطح 

از  جوانشان  درصشد   54 و  بزرگسشاالن  درصشد   36.1 ملشی 

هسشتند. برخشوردار  سشواد  نعمشت 

او همچنشان گفشت کشه نسشبت رسانشه ششاخص فقشر چنشد 

بعشدی افغانسشتان کشه ششامل پنشج بعشد تعلیشم و تحصیشل، 

اسشت؛  مسشکن  سشهولتهای  و  صحشت  بیشکاری،  تکان هشا، 

از 51.7 بشه 49.4 درصشد کاهشش یافتشه اسشت کشه نششان 

دهنشده بهبشود 2.3 درصشدی در سشطح کششور اسشت.

اداره ملشی احصاییشه و معلومشات می گویشد کشه ایشن آمارهشا 

در نتیجشه تحقیشق در مورد 22 ششاخص از اهداف انکششاف 

پایشدار، صشورت گرفتشه و یک سشال زمان برده اسشت. در این 

تحقیشق بشا 18 هشزار 350 خانواده و 530 خانشوار کوچی از 

34 والیت کششور مصاحبه ششده اسشت.

در ایشن نشسشت احمد جاوید رسشولی، رییشس عمومی اداره 

رسوی  درصشد   ۸۰ کشه  گفشت  معلومشات  و  احصائیشه  ملشی 

عوایشد، مشرف و نیشروی کاری امسشال از طریشق تکنالشوژی 

طشرح ششده و معلومشات آن از اعتبشار بهشر برخشوردار اسشت.

آقشای رسشولی افشزود کشه از سشال ۲۰۰۳ تشا سشال ۲۰۱۷ 

اداره  آوری معلومشات در  میشادی، متامشی رسوی و جمشع 

بین املللشی  نهشادی  توسشط  معلومشات  و  احصائیشه  ملشی 

صشورت می گرفشت کشه هر سشاله تشا ۳.۵ میلیون دالشر هزینه 

داششت؛ امشا امسشال این اداره بشه هزینه ۷۰ میلیشون افغانی 

متامشی رسوی عوایشد، مشرف و نیشروی کار افغانسشتان را 

انجشام داده اسشت.

این همشه در حالشی اسشت کشه پیشش از ایشن رییشس جمهشور 

غنشی گفتشه بشود کشه ۹۰ درصشد مشردم افغانسشتان کمشر از 

زندگشی می کنشد.  فقشر  زیشر خشط  و  دارنشد  درامشد  دالشر  دو 

نهادهشای بیشن املللشی نیشز گفتشه انشد کشه ۸۰ درصشد مردم 

افغانسشتان در فقشر ششدید زندگشی می کنشد.

اداره ملی احصاییه:
 بیش از 47 درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند

اشرف غنی: افغانستان چهار راه همکاری هاست


