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جو بایدن به گزارش های فوق محرمانۀ روزانه رئیس 
جمهور دسترسی پیدا کرد

پیامد بحران قره باغ؛ 
رئیس جمهور خواهان استعفای نخست وزیر شد

منتخـب  جمهـور  رئیـس  بایـدن،  جـو   
ایـاالت متحـده سـرانجام بـه گزارش هـای 
فـوق محرمانـه ای کـه بطـور روزانـه  بـرای 
رئیـس جمهـور امریـکا تهیه می شـود و به 
PDB مشـهور اسـت، دسترسـی پیدا کرد.

فـوق  اخبـار  شـامل  کـه  گزارش هـا  ایـن 
... از تحـوالت امریـکا و جهـان  محرمانـه 

پاشـینیان،  نیکـول  علیـه  اعتـراض   
دوبـاره  ایـروان  در  ارمنسـتان  نخسـت وزیر 
آغـاز شـد. پولیـس تعـدادی از معترضـان را 
ارمنسـتان  در  مخالفت هـا  کـرد.  بازداشـت 
رئیـس  می شـود.  بیشـتر  پاشـینیان  علیـه 
جمهـور ارمنسـتان نیـز خواسـتار اسـتعفای 

... اسـت.  شـده  پاشـینیان 
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ناتـو بر سر دو راهـی 
ماندن و رفتن

سیاست خارجی استراتژی 
محور عامل مهار هند و 

پاکستان 

تبیین چیستی عدالت انتقالی 
وتأثیر آن با صلح پایدار در 

افغانستان 

 نزدیـک بـه دو دهـه اسـت کـه افغانسـتان در سـایه 
حمایـت هـای نظامـی و مالـی جامعـه جهانـی، امورات 
اداری، نظامـی و مالـی خـود را بـه پیـش مـی بـرد. در 
اثـر جنـگ های سراسـری و دوامـدار داخلی در کشـور، 

زیربناهـای اقتصـادی و اداری از بیـن رفـت ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

سولسشر: کاوانی بابت کارش 
شرمنده است

مسی به یک شرط سال بعد 
به اتلتیکو می آید

وحید عمر، مشـاور ارشـد رییس جمهور ارشف غنی و رییس 

عمومی اداره ارتباطات عامه و اسـراتژیک ریاسـت جمهوری 

بـه  را  مذاکـرات صلـح  افغانسـتان  کـه حکومـت  می گویـد 

بُن بسـت نکشـانده است.

آقـای عمـر دیـروز )سه شـنبه، ۱۱ قـوس( در تویتـی نوشـته 

بـه  را  مذاکـرات  تنهـا  نـه  افغانسـتان  حکومـت  کـه  اسـت 

بُن بسـت نکشـانده، بلکـه برعکـس، امتیازاتـی بـه طالبـان 

کـه حتـا حـارض نیسـت حکومـت افغانسـتان را بـه رسـمیت 

اسـت. داده  بشناسـد، 

حکومـت  سـوی  از  کـه  امتیازاتـی  اسـت  افـزوده  عمـر 

افغانسـتان به گروه طالبان داده شـده اسـت، هیچ حکومت 

دیگـر در جهـان حـارض نیسـت چنیـن امتیازاتی را بپـردازد.

بیشـر  امتیـازات  گرفـن  بـرای  طالبـان  او،  گفتـه ی  بـه 

کـه  فکـر می کننـد  و  مـردم متوسـل می شـوند  بـه کشـن 

آن هاسـت. نفـع  بـه  تـرور  و  خشـونت 

پیشـر روزنامـه نیویـارک تایمـز بـه نقـل از منابعـی گـزارش 

کـرده بـود کـه بـا وجـود توافـق احتاملـی طالبـان و هیـأت 

روی  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی 

طرزالعمـل مذاکـرات، رییس جمهـور ارشف غنـی بـه هیـأت 

مذاکره کننـده اجـازه نـداده اسـت کـه ایـن رونـد پیرشفـت 

داشـته باشـد.

براسـاس ایـن گـزارش کـه در آن از سـه مقـام دولتـی نقـل 

در  افغانسـتان  دولـت  کـه  دارد  تأکیـد  غنـی  آقـای  شـده، 

»جمهـوری  آن  رسـمی  نـام  بـه  بایـد  مذاکـرات  طرزالعمـل 

اسـامی افغانسـتان« یـاد شـود. بـه نقـل از نیویـارک تایمز، 

ایـن جزئیـات که رییس جمهور غنـی روی آن تأکید دارد، در 

گذشـته نیـز باعـث توقـف مذاکـرات شـده اسـت.

بـه دنبـال نـرش ایـن گـزارش، صدیـق صدیقی، سـخن گوی 

ارگ ریاسـت جمهوری روز گذشـته ادعـای مطـرح شـده در 

 مسـئوالن صحـی در والیت هـرات می گویند که شـفاخانه های 

کوویـد۱۹ در شـهر هـرات از مریضـان وخیـم ایـن ویـروس پُـر 

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت  و  گـروه  ایـن 

و تکمیـل شـده اسـت. نهایـی  مانـده  افغانسـتان در ۲۱ 

سـخن گوی  نـادری،  احمدنـادر  آن،  از  پـس  سـاعاتی 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت 

در رشـته تویتی اعـام کـرد کـه بـا هیـأت مذاکره کننـده ی 

طالبـان در مـورد ۲۱ مـاده ی طرزالعمل مذاکـرات در اصول 

بـه توافـق رسـیده اند، امـا مـن مقدمـه ی ایـن طرزالعمـل 

هنـوز هـم بـه وضاحـت و بحـث بیشـر نیـاز دارد.

قطـر  در  طالبـان  سیاسـی  دفـر  سـخن گوی  آن،  از  پـس 

یک بـار دیگـر در تویتـی اعـام کـرد کـه همـه چیـز در مـورد 

طرزالعمـل مذاکـرات نهایـی و تکمیـل شـده اسـت. 

 پولیـس فاریـاب اعـام کـرده اسـت کـه گـروه طالبـان یـک پل 

بـزرگ را ویـران کـرده اسـت.

عبدالکریـم یـورش، سـخنگوی پولیـس فاریاب می گویـد، گروه 

طالبـان پلـی را کـه ده هـا روسـتای خرد و بـزرگ وصـل می کرد 

و ۱۰ هـزار خانـواده از آن عبـور می کردند، تخریب کرده اسـت.

یـورش می گویـد کـه طالبان به ایـن هدف که نیروهـای امنیتی 

از ایـن پل تـردد نکننـد، آن را تخریب کرده اند.

نقیب اللـه فایـق، والـی فاریـاب نیز در توییتی نوشـته اسـت که 

گـروه طالبـان شـب گذشـته پـل روسـتای »غـذاری« ولسـوالی 

خواجـه سـبزپوش را بـا مایـن تخریـب کرده اسـت.

او نوشـته اسـت: »صبـح امـروز مـردم محـل بادیـدن تخریـب 

پل شـان کـه قریه غـذاری را بـا ده ها قریـه دیگر وصـل می کرد، 

ریختند.« اشـک 

والـی فاریـاب در چهاردهـم عقـرب در توییتی نوشـته اسـت که 

طالبـان پـل نهریـن را کـه ولسـوالی قیصـار و شـهر میمنـه را 

وصـل می کـرد، بـه ایـن هـدف تخریـب کرده انـد تـا مانـع ورود 

نیروهـای امنیتـی از مسـیر قیصـار شـوند.

گـروه طالبـان یـک روز بعد با نـرش عکس هایی از ایـن پل اعام 

کرد که پل نهرین اسـت و تخریب نشـده اسـت.

فریـد اخیـزی، عضو شـورای والیتـی بادغیس می گویـد که ۱۰ 

رسبـاز ارتـش کـه در نتیجـه ی اصابت مرمـی هـاوان طالبان در 

ولسـوالی باالمرغـاب این والیت زخمی شـده بودنـد، تاکنون به 

مراکـز درمانی منتقل نشـده اند.

آقـای اخیـزی گفـت کـه جگـرن احمدجـان کتـوازی، فرمانـده 

کنـدک سـوم ارتـش در باالمرغـاب نیـز کـه زخمـی شـده بـود، 

شـب )دوشـنبه، ۱۰ قـوس( فـوت کـرده اسـت. بـه گفتـه ی او، 

پیـش از فـوت ایـن عضـو ارتـش، تاشـی بـرای انتقـال او بـه 

شـفاخانه صـورت نگرفتـه اسـت.

بـه گـزارش روزنامـه اطاعـات روز؛ ایـن عضـو شـورای والیتـی 

بادغیـس گفت که وضعیت سـه تـن از زخمیـان نیروهای ارتش 

اسـت. وخیم 

منابـع محلـی و امنیتـی در بادغیـس تـا کنـون در مـورد فـوت 

فرمانـده کنـدک سـوم ارتـش ابـراز نظـری نکرده انـد.

روز یک شـنبه هفتـه ی جـاری، بـه اثـر پرتـاب هـاوان طالبان در 

کنـدک ارتـش در ولسـوالی باالمرغـاب بادغیـس، عبدالبصیـر 

نورسـتانی، رییـس ارکان لـوای سـوم ارتـش در بادغیس کشـته 

. شد

باالمرغـاب یکـی از ناامن تریـن ولسـوالی های بادغیـس اسـت. 

بخش هـای  بادغیـس،  در  محلـی  منابـع  معلومـات  براسـاس 

زیـادی از ایـن ولسـوالی تحت کنـرل گـروه طالبان قـرار دارد. 

)سه شـنبه، ۱۱ قـوس( گفتـه اسـت که مـرف آکسـیجن برای 

بیـامران کرونـا بیـش از حـد زیـاد شـده اسـت.

او افـزوده اسـت کـه بـه زودی در کنـار شـفاخانه ی کوویـد۱۹ 

»شـیدایی«، »شـفاخانه ی گازرگاه« نیـز بـرای درمـان بیـامران 

کوویـد۱۹ آغـاز بـه فعالیـت می کنـد.

او از سـاکنان هـرات خواسـته اسـت که کرونا را جـدی بگیرند و 

به پوشـیدن ماسـک و حفـظ نکات صحی توجـه کنند.

مسـئوالن صحـی هـرات می گوینـد کـه روزانـه ۴۰۰ الـی ۷۰۰ 

مـرف  کوویـد۱۹  بیـامران  بـرای  هـرات  در  اکسـیجن  بالـن 

می شـود.

هـرات کانـون شـیوع کرونـا در سـطح افغانسـتان اسـت. آمـار 

مسـئوالن صحـی هـرات نشـان می دهـد کـه تاکنـون بیـش از 

هفت هـزار و ۷۰۰ نفـر بـه ویـروس کرونا مبتـا شـده اند. از این 

میـان، ۳۰۲ نفـر فـوت کـرده و ۹۹ نفر هم اکنـون تحت مراقبت 

جـدی در شـفاخانه ها قـرار دارنـد. 

گـزارش را بی اسـاس خوانـده بـود.

آقـای صدیقـی همچنـان گفتـه بـود کـه رییس جمهـور غنی 

بـه  بخشـیدن  تحـرک  راسـتای  در  را  تاش هایـی  همـواره 

گفت وگوهـای صلـح رهـری کـرده اسـت.

او رهایـی پنج هـزار زندانـی طالبـان را یک گام شـجاعانه ای 

خوانـده اسـت کـه از سـوی غنـی به منظور رسعت بخشـیدن 

بـه گفت وگوهـای صلـح برداشـته شـده اسـت. حسـن نیتی 

کـه به گفته ی او، از سـوی طالبان پاسـخ مثبت داده نشـده 

است.

در هشـتم قـوس، محمدنعیـم، سـخن گوی دفـر سیاسـی 

میـان  مذاکـرات  طرزالعمـل  کـرد  اعـام  قطـر  در  طالبـان 

شـده است.

دیـروز  هـرات  عامـه ی  صحـت  رییـس  متنـا،  عبدالحکیـم 

 اولـه گونـار سولسـرش بـه دفـاع از ادینسـون کاوانـی، مهاجم 

گلـزن تیمـش پرداخته اسـت.

مقابـل  دیـدار  در  درخشـش  از  بعـد  کاوانـی  ادینسـون 

سـاوتهمپتون در شـبکه های اجتامعی خرسـاز شده و طبق 

اسـتدالل اتحادیـه فوتبـال انگلیـس از الفـاظ نژادپرسـتانه 

بهره برده اسـت. اوله گونار سولسـرش در نشسـت خری قبل 

از دیـدار مقابـل پـاری سـن ژرمـن مدعی شـد کاوانـی از این 

اتفـاق ابـراز تاسـف کـرده و باشـگاه یونایتـد از مهاجـم جدید 

الـورود خـود حامیـت خواهـد کـرد....

پولیس فاریاب: طالبان یک پل 
بزرگ را تخریب کردند

با گذشت دو روز، زخمیان ارتش 
از ولسوالی باالمرغاب بادغیس به 

شفاخانه منتقل نشده اند

 گابـی کاپیتـان سـابق اتلتیکـو دو روز پیـش بـود کـه اعـام 

بازنشسـتگی کـرد.

گابـی فرنانـدز سـال هـا بازیکـن اتلتیکـو بـود و بـا ایـن تیـم 

قهرمانـی اللیـگا و لیـگ اروپـا را تجربـه کـرد. او دو بـار نیز با 

ایـن تیـم تـا فینـال لیـگ قهرمانـان نیـز رفت ولـی هـر دو بار 

برابـر رئال شکسـت خـورد.

گابـی دو سـال پیش پـس از جدایی از اتلتیکو به السـد قطر 

پیوسـت و در همین تیم نیز بازنشسـته شـد....

ورزش
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مشاور رییس جمهور: مذاکرات صلح را به بُن بست نکشانده ایم

شفاخانه ها در هرات از بیماران وخیم کووید۱۹ پُر شده است

نیسـت.  نوینـی  شـیوه  سفرنامه نویسـی   

بـا  مختلـف  افـراد  کـه  سال هاسـت 

و  دیده هـا  نوشـن  بـا  گوناگـون  اهـداف 

شـنیده-های خـود گنجینـه¬ی عظیـم و 

ارزشـمندی را فراهـم آورده انـد. امـروزه بـا 

توجـه به آثـار گرانقدری چون، سـفرنامه ی 

سـفرنامه ی  قبادیانـی،  خـرو  نـارص 

مارکوپولـو و سـفرنامه های دیگـری از ایـن 

... دسـت، 

الجـورد،  جشـنواره  اختتامیـه  مراسـم   

فلـم  ملـی  جشـنواره  »نخسـتین 

افغانسـتان« دیـر هنـگام شـب گذشـته 

)دوشـنبه شـب، دهـم قـوس( در مرکـز 

فرهنگـی روسـیه در کابـل برگـزار شـد.

در اعامیـه جشـنواره الجـورد کـه امـروز 

منتـرش شـد، آمـده کـه »افغان فلـم« بـه 

سـینامیی  دولتـی  اداره  تنهـا  عنـوان 

... ایـن   افغانسـتان 

در کشور خداداد 
افغانستان؛ 

)روایتی متفاوت از 
افغانستان صد سال قبل(

›تولد دوباره 
سینامی 

افغانستان‹؛ 
جشنواره ملی 
فلم الجورد در 
کابل برگزار شد

استولتنبرگ:
 ناتو با تصمیم دشوار دربارۀ 

آینده افغانستان 
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تعليامتـو  وايـي چـې د اسـامي   د پوهنـې وزارت 

ایسـتل  نـه  څخـه  جوړښـت  لـه  وزارت  د  معينيـت 

شـوی، نـه مدغـم شـوی او نـه هـم پـه حـج او اوقافو 

تـړل شـوی دی. پـورې  وزارت 

ددغـه وزارت لـه خـوا د لينـدۍ پـه ١١مـه، پـه يـوه 

خپـره شـوې خربپاڼـه کـې راغـي، چـې څـو ورځې 

وړاندې د جمهوري ریاسـت د مقام د حکم له الرې 

د تشـکیاتو د کـره تـوب، د اداراتـو د اغېزمنتـوب او 

ودې پـه موخـه د پوهنې وزارت اصاحي تشـکیات 

منظور شـول.

رسچينـې زياتـه کـړې، د پوهنـې وزارت دغـه اقدام؛ 

  

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه 

از  پـس  ١9 جنگجـوی طالبـان 

آن بـه قتل رسـیدند کـه عرص روز گذشـته برای 

برنامه ریـزی یـک حملـه بـر ولسـوالی دهـراود  

والیـت ارزگان گردهـم آمـده بودنـد.

نـر  بـا  قـوس   ١١ شـنبه  سـه  وزارت  ایـن 

ملـی  »نیروهـای  اسـت:  گفتـه  خربنامـه ای 

دفاعـی و امنیتـی در چارچـوب حالـت دفـاع 

فعـال دشـمن را هـدف قـرار داد کـه در نتیجـه 

درگیـری و رضباتـی هوایـی، ۱۹ ]جنگجـوی[ 

طالبـان کشـته شـدند و ۱۱ تـن دیگـر شـان 

شـدند.« زخمـی 

ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  عـاوه  خربنامـه  در 

از ۲۰  بیشـر  و  قـرارگاه دشـمن  عملیـات، ۳ 

شـد. تخریـب  اسلحه اشـان  میـل 

سه شـنبه  روز  صبـح  دیگـر،  خـرب  یـک  طبـق 

دسـتگیر  شـهرکابل  در  طالبـان  عضـو  چهـار 

رونـد  ادامـه  در  دیگـر؛  وزیـر  نامـزد   شـش 

رای  اعتـامد؛ روز سه شـنبه، یازدهـم قـوس 

مجلـس  بـه  را  کاری شـان  برنامه هـای 

دادنـد. توضیـح  مناینـده گان 

اجمـل احمـدی، رسپرسـت بانـک مرکـزی، 

مجیب الرحـامن کریمـی نامـزد وزارت احیـا 

و انکشـاف دهـات، محب اللـه صمیـم نامـزد 

وزارت اقـوام و قبایـل، احمدجـواد عثامنـی 

نامـزد وزارت صحت عامـه، رنگینه حمیدی، 

حامـد  کریمـه  و  معـارف  وزارت  رسپرسـت 

نشسـت  در  اقتصـاد  وزارت  نامـزد  فاریابـی 

عمومـی مجلـس مناینده گان حضـور یافتند 

و برنامه هـای کاری شـان را بـه ایـن مجلـس 

سـوی  از  تـن   ۱۷ تاکنـون  کردنـد.  ارائـه 

مجلـس مناینـدگان رای اعتـامد گرفته انـد. 

رای  شـده،  معرفـی  نامـزد  دو  هم چنـان 

نگرفته انـد. مناینـده گان  مجلـس  اعتـامد 

می کنـد  تأییـد  کابـل  پولیـس  فرماندهـی   

کـه یـک مـرد جـوان در مربوطـات حـوزه ی 

را  خـودش  کابـل  شـهر  امنیتـی  سـیزدهم 

اسـت. کـرده  حلق آویـز 

فرماندهـی  سـخن گوی  فرامـرز،  فـردوس 

پولیـس کابـل گفـت کـه ایـن رویـداد صبـح 

دیـروز )سه شـنبه، ۱۱ قـوس( در سـاحه ی 
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از صفحه1
 ینـس اسـتولتنربگ، دبیـر کل ناتـو می گویـد 

افغانسـتان  آینـدۀ  دربـارۀ  سـازمان  ایـن  کـه 

اسـت. روبـه رو  دشـوار  معضـل  یـک  بـا 

بـه گفتـه اسـتولتنربگ، معضـل اصلـی ایـن 

اسـت کـه آیـا ناتـو افغانسـتان را تـرک کنـد 

دوبـاره  شـدن  مبـدل  خطـر  حالی کـه  در   -

ایـن کشـور بـه پناهـگاه امـن هـراس افگنـان 

افغانسـتان  در  یـا  و   - دارد  وجـود  جهانـی 

بپذیـرد. را  طوالنی تـری  مأموریـت  و  مبانـد 

روز  ناتـو  خارجـه  وزیـران  کـه  اسـت  قـرار 

نشسـت  یـک  در  چهارشـنبه  و  سه شـنبه 

ایـن  مأموریـت  رسنوشـت  دربـارۀ  مجـازی 

می کننـد. رایزنـی  افغانسـتان،  در  پیـامن 

اسـتولتنربگ در یـک نشسـت خـربی پیـش 

از برگـزار ایـن نشسـت، می گویـد کـه وزیـران 

مسـیری  انتخـاب  بـه  نیـاز  ناتـو،  خارجـه 

آن  بـا  او،  گفتـۀ  بـه  دارنـد.  افغانسـتان  در 

افغانسـتان  در  را  رسبـازان اش  امریـکا  کـه 

کاهـش داده اسـت، امـا ناتـو همچنـان دراین 

داد. خواهـد  ادامـه  را،  مأموریـت اش  کشـور 

بـا  اکنـون  »مـا  می گویـد:  ادامـه  در  او 

هسـتیم،  روبـه رو  روشـن  کامـاً  تصمیمـی 

بایـد در واقـع  انتخـاب بسـیار دشـواری کـه 

معضلـی بـرای همـه ما باشـد. این کـه مبانیم 

)در افغانسـتان( زیـرا ما ارزیابـی می کنیم که 

طالبـان بـه عهـد خـود عمـل منی کننـد.« او 

افـزود: »یـا خطـر ادامۀ جنگ، ادامـه درگیری 

افغانسـتان.« در  مـدت  طوالنـی  نظامـی 

پژوهشـگر  جیمگولبـی،  دیگـر،  سـوی  از 

مقاله یـی،  در  امریـکا  اتانتیـک  شـورای 

را  ترمـپ  دانلـد  روشـن  نـا  سیاسـت های 

ناتـوان  و  طالبـان  شـدن  جسـور  سـبب 

می دانـد. افغانسـتان،  حکومـت  شـدن 

وجـود  بـا  کـه  می گویـد  پژوهشـگر  ایـن 

فرسـتادۀ  خلیـل زاد،  زملـی   مکـرر  اطمینـان 

افغانسـتان  صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژۀ 

برمـروط بـودن خـروج نیروهـای امریکایـی 

از ایـن کشـور، طالبـان هرگـز مطابـق انتظـار 

پنتاگـون و رسان ارتـش ناتـو عمـل نکردنـد.

پمپئـو،  مایـک  و  ترمـپ  کـه  افـزود  او 

رییس جمهـور غنـی را زیـر فشـار قـرار دادنـد 

تـا امتیازهـای غیـر رضوری به طالبـان بدهد، 

امـا هیچ چیز در مقابل آن به دسـت نیاوردند.

بـه  ترمـپ  کـه  روزی  از  کـه  می افزایـد  او 

تصمیـم  نتوانسـت  رسـید،  ریاسـت جمهوری 

خـودش را دربـارۀ اینکـه آیـا ایـاالت متحـده 

ادامـه  خـود  جنـگ  بـه  افغانسـتان  در  بایـد 

ایـن  در  بی پایـان  جنـگ  بـه  یـا  دهـد، 

کنـد. عمـل  درسـت  دهـد،  پایـان  کشـور، 

 از دیـگاه این پژوهشـگر، تصمیـم اخیر ترمپ 

بـرای کاهش »خودرسانۀ« رسبـازان امریکایی 

بـه ۲ هـزار و ۵۰۰ تـن تـا پانزده مـاه جنوری، 

چالش هـای  و  خطرهـا  بـا  را  نیروهـا  ایـن 

بیشـر در مأموریت هـای ضـد هراس افگنـی 

و کمـک بـه نیروهای افغـان، قرار داده اسـت.

فصـل  اکنـون  پژوهشـگر،  ایـن  ازدیـدگاه 

امـا  اسـت،  یافـن  پایـان  حـال  در  جنـگ 

طالبـان تقریبـاً مطمـن هسـتند کـه در بهـار 

آینـده »جسـورتر« جنـگ را آغـاز خواهنـد کرد 

درحالی که دولت غنی دسـت و پا خواهد زد.

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 نزدیـک بـه دو دهـه اسـت کـه افغانسـتان در سـایه حامیـت هـای 

نظامـی و مالـی جامعه جهانی، امـورات اداری، نظامـی و مالی خود 

را بـه پیـش مـی بـرد. در اثـر جنگ هـای رسارسی و دوامـدار داخلی 

در کشـور، زیربناهـای اقتصـادی و اداری از بیـن رفـت و سـاختار 

سـازمان امنیتـی درهـم ریخـت و این کشـور به میدان جنـگ نیابتی 

و مأمـن گـروه هـای تروریسـتی تبدیل شـد. 

اراده بیـن املللـی بـرای نجـات افغانسـتان و نقـش فعـال سـازمان 

ملـل متحـد و شـورای امنیـت ایـن سـازمان در مسـایل افغانسـتان، 

در نهایـت منجـر بـه امضـای توافقنامـه بـن و تشـکیل نظـام جدیـد 

سیاسـی مبتنـی بـر ارزش های دموکراسـی، حقوق بر و مشـارکت 

اقـوام و طیـف هـای مختلـف اجتامعـی گردیـد. نظـام جدیـد زیـر 

نظـر جامعـه بیـن املللـی و بـا حامیـت آنها شـکل گرفـت و بـا ایجاد 

بـا  و  امنیتـی  و  اداری  سـاختارهای  بازسـازی  و  قانونـی  نهادهـای 

تطبیـق ارزش هـای دموکراسـی همچـون آزادی بیـان و رسـانه هـا 

و برگـزاری انتخابـات، چهـره جدیـدی از افغانسـتان در عرصـه بیـن 

املللـی بـه منایـش گذاشـته شـد.

تاکنـون میلیاردهـا دالـر بـه افغانسـتان کمـک صـورت گرفته اسـت؛ 

متأسـفانه رونـد مـرصف کمـک هـا در افغانسـتان بـا برنامـه ریـزی، 

نظـارت و شـفافیت همـراه نبـوده اسـت. کشـورهای کمـک کننـده 

اغلـب کمـک هـای شـان را خودشـان بـه مرصف مـی رسـاندند. این 

کمـک هـا از یـک طـرف بـه نیازهـای روزمـره و نـه چنـدان رضوری 

مـردم متمرکـز بـود و از سـوی دیگـر در چارچـوب یک سیاسـت کلی 

اقتصـادی و بـر اسـاس اولویـت بنـدی بـه مـرصف منـی رسـید. 

ناهامهنگـی و عـدم برنامـه ریـزی در مـرصف کمـک هـا از یـک سـو 

و نبـود ظرفیـت هـای تخصصـی و مسـلکی در افغانسـتان از سـوی 

دیگـر، جریـان کمک ها را به سـمت فسـاد سـوق داد. فاکتور فقدان 

ظرفیـت و برنامـه ریـزی و وجـود فسـاد در مـرصف کمـک هـا، رونـد 

چرخـش کمـک هـا را طوری سـازمان داد کـه این کمک هـا، پس از 

گـردش در چند حسـاب بانکی، دوبـاره به کشـورهای خارجی حواله 

مـی شـدند. از ایـرو وقتـی در سـال 20١4 مؤسسـات بیـن املللـی 

از افغانسـتان خـارج شـدند و حجـم کمک هـا نیز کاهش پیـدا کرد، 

مـردم افغانسـتان بـه صورت ناگهانـی و آنی به فقر، بیـکاری و کمبود 

نقدینگـی در کشـور مواجه شـدند. 

صـورت  بهینـه  اسـتفاده  متأسـفانه  املللـی  بیـن  هـای  کمـک  از 

نگرفـت و امـورات زیربنایـی کـه می توانسـت در دراز مـدت به منابع 

عایداتـی بـرای افغانسـتان تبدیـل شـود و بخشـی از بودجـه ملـی را 

تأمیـن کنـد، به فراموشـی سـپرده شـده بود. پـروژه های بازسـازی یا 

مطابـق نیـاز مـردم نبودنـد و یـا پرهزینـه و ناقـص اجـرا مـی شـدند.

ضعـف و نارسـایی در مـرصف کمـک هـا سـبب شـد کـه افغانسـتان 

نتوانـد طـی دو دهـه گذشـته به خـود کفایـی نزدیک شـود و امورات 

مالـی خـود را بـدون نیـاز بـه کمـک هـای جامعـه جهانـی بـه پیـش 

امنیتـی  تأمیـن هزینـه هـای  بـرای  ایـن کشـور هـم  اکنـون  بـربد. 

خـود بـه کمـک کشـورهای خارجـی وابسـته اسـت و هـم در امـورات 

و  امنیتـی  دارد. وضعیـت  نیـاز  هـا  نـوع کمـک  ایـن  بـه  انکشـافی 

سیاسـی افغانسـتان اقتضـا مـی کنـد کـه جامعـه جهانـی همچنـان 

بـه کمـک هـای مالـی و حامیـت هـای سیاسـی خـود از حکومـت 

مرکـزی ادامـه دهـد؛ در غیـر آن خطـر گسـرش تروریسـم و تبدیـل 

شـدن افغانسـتان به پایـگاه امن گروه های تروریسـتی بسـیار جدی 

خواهـد بـود.

در نشسـت جنیـوا کشـورهای کمـک کننـده پـس از بررسـی همـه 

جانبـه وضعیـت افغانسـتان، تصمیـم گرفتنـد تـا تعهـدات مالی خود 

را بـه افغانسـتان دوام دهنـد. در ایـن نشسـت کشـورهای مختلـف 

آینـده  چهارسـال  بـرای  را  دالـر  میلیـارد   ١3 بـه  نزدیـک  جهـان، 

بـرای افغانسـتان متعهـد شـدند و ایـن یـک کمیابـی بـرای حکومـت 

افغانسـتان بـه حسـاب مـی آیـد. البتـه ایـن کمـک هـا مثـل کمـک 

هـای دو دهـه پیـش غیـر مـروط نیسـت؛ بلکـه کمـک هـا در برابـر 

تعهـدات متقابـل حکومـت افغانسـتان در زمینـه های مبـارزه مؤثر با 

فسـاد، حکومتـداری خـوب، شـفافیت و پیرفـت هـا در رونـد صلح، 

مـروط شـده اسـت. رشکـت کننـدگان ایـن نشسـت متعهد شـدند 

کـه مجـدداً برای بررسـی توافقـات و تعهدات در یک جلسـه مقامات 

ارشـد در سـال ۲۰۲۱ و در یک جلسـه وزیران در سـال ۲۰۲۲ گرد 

آیند. هـم 

وزیـران  بـار دگـر در نشسـت  افغانسـتان  قراراسـت مسـأله  اکنـون 

خارجـه پیـامن ناتـو مـورد بحـث قـرار بگیـرد. در ایـن بـاره منشـی 

عمومـی ناتـو بـه صـورت تلفنی بـا جو بایـدن رییس جمهـور منتخب 

امریـکا نیـز صحبـت کـرده و بـر اهمیـت قضیـه افغانسـتان و معضـل 

و دشـواری هایـی کـه فـراروی ناتـو و متحـدان آن قـرار دارد تأکیـد 

کـرده اسـت.

بـه گفتـه منشـی عمومـی ناتـو، این پیـامن در برابـر دو تصمیـم قرار 

دارد کـه هـر دو بـرای ایـن سـازمان هزینـه بـردار اسـت: برویـم یـا 

مبانیـم؟

در صـورت ادامـه مأموریـت نظامـی ناتو در افغانسـتان، این سـازمان 

تـرک  شـود.  متقبـل  نیـز  را  آن  مالـی  و  جانـی  هـای  هزینـه  بایـد 

افغانسـتان نیز خطر تقویت تروریسـم و از دسـت رفن دستاوردهای 

دو دهـه گذشـته را بـه دنبـال دارد. ناتـو بایـد هزینه هـا و پیامدهای 

هرکـدام را سـبک و سـنگین کنـد و درسـت و بـه دور از احساسـات 

بگیرد.  تصمیـم 

متأسـفانه ترامـپ بـا سیاسـت هـای بلندپروازانـه اش طی یک سـال 

اخیـر بـه رونـد ارتبـاط متقابـل افغانسـتان و جامعـه جهانـی آسـیب 

وارد کـرد و اکنـون سـازمان ناتـو را در برابـر دشـواری هـای عملـی 

قـرار داده اسـت. امـا بـه نظـر می رسـد که اروپا و سـایر اعضـای ناتو 

بتوانـد رییـس جمهـور آینده امریـکا را متقاعد کند کـه حامیت های 

ایـن سـازمان از نیروهای امنیتی افغانسـتان ادامه یابـد و این پیامن 

نقـش اش را در زمینـه هـای آمـوزش، معاونـت و مشـاورت نیروهـای 

امنیتـی هامننـد گذشـته ایفـا کند.

 رهـا کـردن افغانسـتان بـه حـال خـودش بـه یقیـن نـه بـه نفـع مردم 

افغانسـتان اسـت و نـه بـه نفـع جامعـه جهانـی. لـذا انتظـار مـا از 

سـازمان ناتـو ایـن اسـت کـه بـا توجـه بـه واقعیـت هـای افغانسـتان 

و تعهـدات آن کشـورها در قبـال مـردم افغانسـتان، تصمیـم بگیـرد 

و افغانسـتان را در برابـر گـروه هـای تروریسـتی و حامیـان آنهـا تنهـا 

نگـذارد.

سرمقاله

ناتوبرسردوراهی
ماندنورفتن

وي نــو بيــا يــې ولــې د تــورې بــوړې د نيولــو اعــان وکــړ 

او کــه امنيــت وي نــو ولــې دوی تــه د موټــرو د تــګ راتــګ 

اجــازه نــه ورکــوي.

الريــون کوونکــي وايــي، د پوليســو لــه پوســتو څخــه د 

ــزل  ــی م ــاعته پل ــپږ س ــر ش ــورو ت ــه څل ــو ل ــر کورون دوی ت

ــورۍ اوړه  ــوي ب ــوس کيل ــوه پنځ ــه ي ــې کل دی او دوی چ

اخــي نــو تــر هغــه ځايــه ورتــه تــر درې زره افغانــۍ 

ــازار  ــه داســې حــال کــې چــې د ولســوالۍ ب ــږي پ متامې

کــې پــه ۱۷۰۰ افغانــۍ دي.

د دوی پــه وينــا، د ښــوونځيو د زده کوونکــو لپــاره کتابونــه 

او خوراکــي توکــي، د کلينيــک لپــاره درمــل او ځينــې نــور 

مهــم دولتــي شــيان دوی تــه ورغــي، خــو د موټــرو د نــه 

اجــازې پــه وجــه هاملتــه د پوليســو د لومــړۍ پوســتې تــر 

څنــګ والړ دي.

خــان  حــرت  ولســوال  ولســوالۍ  پچــراګام  د  خــو 

ــا  ــو تنګــی ال هــم ن خاکســار وايــي، چــې د ســليامن خېل

امــن دی او لــه ماينونــو پاکــوايل تــه اړتيــا لــري.

دی وايــي، لــه واليتــي ادارې رسه د ځايــي خلکــو ســتونزه 

ــو  ــررسه کول ــو د ت ــزو عمليات ــه د چاڼي ــوې، هلت ــه ش رشيک

ــات  ــه عملي ــې هلت ــه چ ــدې کار روان دی او کل ــان بان پ

تــررسه او ســيمې خونــدي شــوې، نــو دوی تــه بــه د موټــرو 

د تــګ اجــازه ورکــړي.

خــو الريــون کوونکــي د ولســوالۍ مخــې تــه رس لــه ســبا 

څخــه د خېمــو وهلــو پــان هــم درلــود او ګــواښ يــې کاوه 

ــراض  ــل اع ــه خپ ــه يش دوی ب ــه ن ــه الره خاص ــې ک چ

جــاري ســايت.

ــر  ــو پ ــم د ترافيک ــې الره ه ــوالۍ د مخ ــو د ولس ــون کوونک الري

ــزي  ــه پراني ــه الره ن ــه ب ــر هغ ــې وکــړ، ت ــه او ګــواښ ي مــخ وتړل

ــړل  ــه وي ورک ــازه ن ــګ اج ــګ رات ــرو د ت ــه د موټ ــې دوی ت چ

ــوې. ش

ــرو پنځلــس  ــه تې ــل، ل ــوه مــر ملــک شــېرزي ووي ــون ي د الري

مياشــتو راهيســې د تــورې بــوړې د ســليامنخېلو د ســيمې 

ســلګونه کورنــۍ د موټــرو د نــه ور پرېښــودو لــه ســتونزې رسه 

ــخ دي. م

هغــه زياتــه کــړه: ))پنځــه ورځــې وړانــدې يــوه ښــځه پــه ماشــوم 

ــرو  ــې د موټ ــه چ ــړه، کل ــار ک ــو راب ــې م ــټ ک ــه ک ــه وه، پ ناروغ

ــو  ــا م ــوه، بي ــړه ش ــر درده م ــه ډې ــځه ل ــېدو ښ ــه را رس ــای ت ځ

ــړه،  ــه ک ــو خښ ــه م ــوره، هاملت ــه و پ ــه وس ن ــم پ ــه وړل ه بېرت

دوه درې نــور ناروغــان هــم 

ــوي دي.(( ــې ش همداس

ګډونــوال  بــل  الريــون  د 

ملــک فاتــح شــاه وويــل، 

کــړی  اعــان  حکومــت 

لــه  بــوړه  تــوره  چــې 

شــوې  پاکــه  والــو  وســله 

خــو بيــا هــم دوی تــه د 

موټــرو اجــازه نــه ورکــوي 

چــې ګواکــې دوی وســله 

والــو تــه خوراکــي توکــي 

لېــږدوي او یــا هــم هلتــه 

دی. نــه  موجــود  امنيــت 

ــه  دی وايــي، کــه امنيــت ن

د ننګرهــار د پچیــراګام ولســوالۍ د تــورې بــوړې ســيمې 

ســلګونه اوســېدونکو د امنيتــي ځواکونــو لــه لــوري د دوی 

پــر وړانــدې د موټــرو د الرې د بندېــدو پــه غربګــون کــې 

الريــون وکــړ.

ــه  ــې ت ــوالۍ مخ ــې ولس ــه د دغ ــه ۱۱م ــدۍ پ دوی د لېن

ورټــول شــوي وو او د الريــون پــر مهــال يــې خپــل حــق او 

ــې. ــتنې کول ــون غوښ د الرې د خاص

ځايــي خلــک وايــي، لــه تېــرو ۱۵ مياشــتو راهيســې 

امنيتــي ځواکونــه تــورې بــوړې ســيمې تــه موټــر نــه 

ــخ  ــتونزو رسه م ــو س ــه ګڼ ــې ل ــک ي ــې خل ــږدي چ ورپرې

ــتوايل  ــرو د نش ــو د موټ ــمېر ناروغان ــو ش ــی ي ــړي او حت ک

لــه املــه روغتــون تــه پــر الره ســاه ورکــړې ده.

د تورې بوړې اوسېدونکي: امنيتي ځواکونو زموږ د موټرو الر بنده کړې

د پوهنې وزارت: د اسالمي تعليامتو معينيت اوس هم د پوهنې وزارت په جوړښت کې دى

پـه تېـره د اسـامي زده کـړو د معینیـت پـه اړه پـه 

عامـه اذهانو کـې ځینې پوښـتنې را پورته کړې دي 

چـې پـه هېـواد کـې د اسـامي زده کـړو د ودې پـه 

اړه د هغـوی لـوړ تعهـد او احسـاس څرګنـدوي.

د  وزارت  پوهنـې  د  راغـي،  کـې  خربپاڼـه  پـه 

اړینـه  پـه درنښـت  تـه  پاکـو احساسـاتو  هېوادوالـو 

بـويل، تـر څـو د دوی د اندېښـنو او پوښـتنو پـه اړه 

. ورکـړي  توضیحـات 

دغـه وزارت ويـي، د اسـامي زده کـړو معینیت چې 

تـر ادارې الندې یـې دارالعلومونـه، دارالحفاظونه او 

دینـي مدرسـې فعالیـت کـوي، د پوهنـې وزارت لـه 

شـده انـد. براسـاس خربنامـه وزارت دفـاع ملی 

ایـن چهار تن مـرصوف برنامه ریزی و اسـتفاده 

توسـط  کـه  بودنـد  چسـپکی  ماین هـای  از 

نیروهـای امنیتـی بالفعـل دسـتگیر شـده انـد.

ایـن خـرب را امـا ذبیـح اللـه مجاهـد کسـی کـه 

خود را سـخنگوی طالبـان می گوید در توییتی 

رد کرده اسـت.

گـروه طالبـان در ماه های اخیـر برخاف زمانی 

کـه گفتگوهـای صلـح جریـان نداشـت، اکـر 

رویدادهـای ترویسـتی در کابـل و والیت هـا را 

بـر عهـده منی گیـرد.

اخیـرآ یـک حملـه انتحـاری بـا یـک موتـر مبب 

در  ملـی  اردوی  مرکـز  یـک  بـر  شـده  گـذاری 

آن  نتیجـه  در  کـه  شـد  انجـام  غزنـی  والیـت 

دسـتکم 30 رسبـاز اردو کشـته و بیـش از 55 

تـن دیگـر زخمـی شـدند. گـروه طالبـان نیـز 

نگرفـت. برعهـده  را  ایـن حملـه  مسـئولیت 

خارجـه،  امـور  وزیـر  امتـر  محمدحنیـف 

مسـعود  دفـاع،  وزیـر  خالـد  اسـدالله 

عبدالهـادی  داخلـه،  امـور  وزیـر  اندرابـی 

ارغندیـوال وزیـر مالیـه، فضل احمـد معنوی 

وزارت  وزیـر  بصیـر  عبـاس  عدلیـه،  وزیـر 

وزیـر  خـاوری  معصومـه  عالـی،  تحصیـات 

معلوماتـی،  و  تکنولـوژی  مخابـرات،  وزارت 

امـور  و  کار  وزیـر  ته ینـج  بشـیراحمد 

اجتامعـی، نثاراحمـد غوریانـی وزیر صنعت 

وزیـر  حلیمـی  محمدقاسـم  و  تجـارت  و 

مجلـس  تأییـد  رای  اوقـاف  و  حـج  ارشـاد، 

مناینـد گان را بـه دسـت آورده انـد. هم چنان 

احمدضیـا رساج نامزد ریاسـت امنیت ملی، 

زراعـت،  وزارت  وزیـر  احـدی،  انوارالحـق 

آبیـاری و مالـداری، نوررحـامن اخاقی وزیر 

وزارت امـور مهاجریـن و عودت کننـده گان، 

ترانسـپورت،  وزارت  وزیـر  ذکـی  قدرت اللـه 

»قلعـه ی واحـد« حـوزه ی سـیزدهم امنیتـی 

شـهر کابـل رخ داده اسـت.

آقـای فرامـرز جزئیاتی بیشـری ارایـه نکرد، 

کشـف  تحـت  قضیـه  ایـن  کـه  افـزود  امـا 

دارد. قـرار  پولیـس 

قاتـوال،  عبدالقـادر  حـال،  همیـن  در 

مناینـده ی مردم زابـل در مجلس منایندگان 

از ایـن فـرد بـه نـام »حبیب اللـه« نـام بـرده و 

گفتـه اسـت کـه او سـاکن اصلـی ولسـوالی 

ارغنـداب ایـن والیـت بـوده اسـت.

او در صفحه ی فیسـبوکش نوشـته اسـت که 

جسـد او پـس از معاینـه ی طـب عدلی برای 

خاکسـپاری بـه والیـت زابـل منتقـل شـده 

است. 

نجیب اللـه یمیـن وزیـر وزارت فوایـد عامـه، 

معـادن  وزارت  وزیـر  چخانسـوری  هـارون 

وزارت  وزیـر  کـرزی  محمـود  و  پرولیـم  و 

دور  دومیـن  در  اراضـی  و  شهرسـازی 

شـدند. وزیـر  رای گیـری 

از جانـب دیگر، محمدطاهر زهیر، نامزدوزیر 

وزارت اطاعات و فرهنگ و حسـینه صافی، 

نامزدوزیـر وزارت امـور زنـان، نتوانسـتند ۵۰ 

درصـد بـه عاوه یـک رای را به دسـت آورند. 

مجلـس مناینـد گان بـاری رونـد رای اعتامد 

بـه اعضـای کابینـه را متوقـف کرده بـود، اما 

بـار دیگـر آن را از رس گرفـت. ایـن تصمیـم 

بـه دلیـل اظهـارات جنجالی امراللـه صالح، 

ریاسـت جمهـوری در نشسـت  اول  معـاون 

ژنـو گرفته شـده بـود. صالح در این نشسـت 

اعضـای مجلـس مناینـده گان را متهم کرده 

بـود کـه در فسـاد دسـت دارند. 

جوړښـت څخـه نـه ایسـتل شـوی، نـه مدغـم شـوی 

او نـه هـم پـه حـج او اوقافـو وزارت پـورې تړل شـوی 

دی.

يـوه تشـه ډنـډوره ده او  رسچينـې زياتـه کـړې، دا 

دغـه موضـوع پـرون د یـوه مطبوعـايت کنفرانـس له 

الرې د پوهنـې وزارت د رسپرسـتې وزیـرې لـه خـوا 

رشیکـه شـوه.

پـه خربپاڼـه کـې راغـي، د پوهنـې وزارت مرتابـه 

ټولـو هېوادوالـو تـه ډاډ ورکـوي؛ چـې پـه تشـکیاتو 

کـې اصاحـي بدلونونـه کومـه سـیايس موخـه نـه 

لـه  او هېوادنـۍ مینـې  یـوه دینـي  بلکـې د  لـري، 

املـه تـررسه شـوې، چـې د خپلـو مرکزي تشـکیاتو 

پـه راټولولـو رسه د پوهنـې متوازنه پراختیـا، خدماتو 

وړانـدې کـول او پـه ټولـو ښـوونیزو بنسـټونو کـې د 

رسچینـو عادالنـه وېـش تضمینـوي .

دغـه ورزات ويـي، هېـوادوال به د هېواد په ښـوونیز 

پـر  او واحـدو کړنـارو  نظـام کـې د پراخـو، موثـرو 

بنسـټ د سـرو السـته راوړنـو شـاهدان وي.

د يادونـې ده، چـې د اسـامي تعليامتـو معينيـت د 

لـه منځـه تللـو پـه اړه د خپـرو شـويو اوازو او خربونـو 

او  شـخصيتونو  ګوندونـو،  سـيايس  ځينـو  وروسـته 

مـدين فعاالنـو کلکـې نيوکـې کـړې وې.

 د ننګرهـار پـه بهسـودو ولسـوالۍ کـې د ناپېژانـدو وسـله والـو له لـوري يو 

پخوانـی جهـادي قومانـدان او قومـي مر وژل شـوى دی.

چارواکـي وايـي، نومـوړی لـه خپـل کـور څخه موټر کـې جال اباد ښـار ته 

پـر الره و چـې د وسـله والو تـر بريد النـدې راغلی دی.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء اللـه خوږياڼـي د لېنـدۍ پـه ۱۱مـه پـژواک 

اژانـس تـه وويـل چـې پر قومـي مـر او پخواين جهـادي شـخصيت زملي 

بانـدې نـن شـاوخوا درې بجـې د بهسـودو ولسـوالۍ اړوند د هـډې فارم په 

سـيمه کـې ناپېژاندو وسـله والـو کسـانو ډزې کړې دي.

هغـه وايـي، زملـی لـه کـوره ښـار تـه په خپـل موټـر کـې د حرکت پـه حال 

کـې و چـې وسـله والـو پـرې ډزې کـړي او ځـای پـر ځـای يې وژلـی دی.

د هغـه د معلوماتـو لـه مخې، امنيتي ځواکونه سـيمې ته رسـېديل، سـاحه 

يـې کنټـرول کـړې او د وسـله والو د نيولـو هڅې يې پيـل کړې دي.

د پېښـې يـو عينـي شـاهد غـام اللـه پـژواک تـه وويـل، موټـر د الرې پـر 

رس روان و چـې وسـله والو پرې 

پـه کـې سـپور  او  ډزې وکـړې 

کـس يې ځای پـر ځـای وواژه.

موټـر  د  کـړه،  زياتـه  هغـه 

چلوونکـی نـه پېـژين خـو موټـر 

د سـړک  پرمهـال  بريـد  د  يـې 

تـه  ويالـې  لويـې  کـې  خـوا 

دی. پرېوتـی 

د دغې پېښې مسووليت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.

په ننګرهار کې يو قومي مرش د ناپېژانده 

وسله والو له لوري ووژل شو

وزارتدفاعملی:
19جنگجویطالباندروالیتارزگانبهقتلرسیدند
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سیاست خارجی استراتژی محور عامل مهار هند و پاکستان

تبیین چیستی عدالت انتقالی وتأثیر آن با صلح پایدار در افغانستان

کنــون کــاکان پــا برجــا مانــده اســت. هنگامیکــه جغرافیــای 

پاکســتان از بدنــه هنــد جــدا شــد و بــه عنــوان دولــت – کشــور 

مســتقل وارد تعامــات بیــن املللــی گردیــد، مناینــده دایمــی 

افغانســتان در ســازمان ملــل در جهــت بــه رســمیت شــناخنت 

مختلــف  حکومت هــای  در  داد،  منفــی  رأی  کشــور  ایــن 

افغانســتان، همــواره افغان هــا از ناراضیــان داخلــی پاکســتان 

حایــت منــوده و تعــدادی از آنــان را در کشــور پنــاه داده 

ــد و از بودجــه دولــت افغانســتان مایحتــاج شــان را تأمیــن  ان

می منودنــد، متقابــا از ایــن عــده ناراضیــان تقاضــای تهدیــد 

ــول آن  ــه در ط ــتند ک ــتان را داش ــی پاکس ــع مل ــه مناف برعلی

منافــع افغانســتان نهفتــه بــود، در حــال حــارض تنش هــا 

میــان افغانســتان و پاکســتان هرچنــد بــه صــورت نرم تــر؛ 

امــا تــا کنــون پــا برجاســت، راکــت پرانی هــای پاکســتان بــر 

ــر  والیت هــای مــرزی کشــور و ادعاهــای ایــن کشــور مبنــی ب

تهدیــد خــاک پاکســتان از داخــل افغانســتان، بیانگــر تنــش و 

تعــارض در روابــط خارجــی افغانســتان و پاکســتان می باشــد، 

بــا ایــن حــال رقابــت هنــد و پاکســتان در مســئله افغانســتان 

نیــز بــه قــوت خــودش باقــی اســت، اخیــرا بــا برگــزاری 

کنفرانــس جنیــوا، ایــن رقابــت بــه شــکل رســمی تر برجســته 

ــر  ــش پ ــس از نق ــن کنفران ــد در ای ــه هن ــر خارج ــد، وزی گردی

ــان  ــه می ــه افغانســتان ســخن ب ــگ کشــور اش در کمــک ب رن

آورد، هــر چنــد کــه در میــان فهرســت کمک کننــدگان، هنــد 

از کشــورهای بــا بیشــرین تعهــد مالــی بــه افغانســتان اســت؛ 

ــری اش،  ــارد دال ــی جــاری ســه میلی ــر تعهــد مال امــا عــاوه ب

مجــددا تعهــد کــرد کــه ســد بــزرگ آب »شــاه تــوت« را کــه ۸۰ 

میلیــون دالــر هزینــه می بــرد نیــز خواهــد ســاخت. بافاصلــه، 

شــاه محمــود قریشــی، وزیــر خارجــه پاکســتان نیــز در همیــن 

ــر  ــارد دال ــک میلی ــام آباد هــم ی ــه اس ــر داد ک ــس تذک کنفران

بــه دولــت افغانســتان کمــک کــرده اســت و بــه خودکفایــی و 

ــاری خواهــد رســاند. ــز ی ــح افغانســتان نی صل

ــک  ــا ی ــراتژی ی ــت از اس ــارت اس ــی عب ــت خارج سیاس

رشــته اعــال از پیــش طــرح  ریــزی شــده توســط تصمیــم 

 گیرنــده گان حکومتــی کــه مقصــود آن دســتیابی بــه 

ــی و در محیــط  ــع مل اهدافــی معیــن، در چارچــوب مناف

ــی اســت، در واقــع سیاســت خارجــی شــامل  بیــن امللل

تعییــن و اجــرای یــک سلســله اهــداف و منافــع ملــی 

اســت کــه در صحنــه ی بیــن املللــی از ســوی دولــت 

هــا انجــام مــی پذیــرد، سیاســت خارجــی مــی توانــد 

ابتــکار عمــل یــک دولــت و یــا واکنــش آن در قبــال کنــش 

ــا توجــه بــه وضعیــت امنیتــی،  دیگــر دولــت هــا باشــد. ب

ــاع  ــوم اوض ــورها و در عم ــی کش ــادی و ژئوپولیتیک اقتص

مســائل داخلــی هــر کشــور، سیاســت خارجــی هــر کشــور 

ــی در  ــای داخل ــع رضورت ه ــه رف ــا ب ــع آن و بن ــه تب ــز ب نی

قبــال کشــورهای بیرونــی و جامعــه بیــن املللــی برنامــه 

تأمیــن  خارجــی  عمــوم سیاســت  در  می شــود  ریــزی 

ــن  ــر ای ــا ب ــت؛ بن ــورها اس ــی کش ــای داخل ــده نیازه کنن

سیاســت خارجــی افغانســتان در قبــال هنــد و پاکســتان 

اکــرا بــا امــا و اگرهــا همــراه بــوده اســت، هند و پاکســتان 

ــزار در  ــر گ ــور تأثی ــون دو کش ــا کن ــته های دور ت از گذش

ــن  ــه شــار مــی رود، ای مناســبات سیاســی افغانســتان ب

ــر  ــه ی کــه ب ــت و دشــمنی دیرین ــل رقاب ــه دلی کشــورها ب

رس مســائل ارضــی و مــرزی بــا همدیگــر دارنــد، هرکــدام 

نگــران حضــور پــر رنــگ دیگــری در صحنــه سیاســی 

افغانســتان می باشــند، بــا ایــن حــال اگــر بــه تاریــخ 

روابــط سیاســی دو کشــور بــا افغانســتان بنگریــم در 

مقاطــع گوناگــون زمانــی فــراز و نشــیب هایی از روابــط  را 

مــرور خواهیــم کــرد کــه در پــی آن می تــوان رضورت هــای 

ــارد. ــر ش ــز ب ــی را نی ــط کنون ــت در رواب اولوی

نــگاری  روزنامــه  نوشــته ی  کوتــاه  در  حــال،  ایــن  بــا 

را  کشــور  دو  روابــط  مــوردی  صــورت  بــه  منی تــوان 

بــا افغانســتان تبییــن کــرد؛ امــا بــه صــورت فــرده و 

ــه  ــائل مربوط ــه درک مس ــن را ب ــوان مخاطبی ــی می ت کل

کــه  خــان  داوود  رسدار  زمــان  از  ســاخت،  رهنمــون 

ــد،  ــتان بنــا گردی ــت در افغانس ــداب جمهوری ســنگ ته

بیــش  را  دولــت  بــا  دولــت  دیپلاتیــک  روابــط  هنــد 

زمــان  در   ، گرفــت  دســت  روی  قبــل  زمان هــای  از 

کشــور  ایــن  نیــز  کمونیســتی  نظــام  حکومت هــای 

ــی  ــت قانون ــوان دول ــت عن ــه تح ــه ک ــا آنچ ــح داد ت ترجی

بــا مروعیــت بیــن املللــی در افغانســتان موجــود اســت 

ــه همیــن منــوال، کشــور هنــد  روابــط اش را نگهــدارد، ب

ــت  ــور دول ــای جمه ــا رؤس ــن ب ــگ مجاهدی ــان جن در زم

کمونیســتی از کارمــل و غیــره گرفتــه تــا حکومــت داکــر 

ــن  ــا ای ــک اش را ب ــط دیپلاتی ــواره رواب ــه هم ــب الل نجی

ــه عنــوان دولــت رســمی افغانســتان حفــظ  حکومت هــا ب

منــود، از آنجایــی کــه مجاهدیــن تحــت حایــت حکومــت 

ــه  ــب الل ــت نجی ــر حکوم ــی را ب ــه سیاس ــتان عرص پاکس

ــور  ــن کش ــت ای ــه حای ــه ب ــا دیکت ــود و ب ــوده ب ــگ من تن

در صــدد تــرف قــدرت بودنــد، هنــد ایــن مســئله را 

خطــری در راســتای منافــع ملــی اش می پنداشــت و 

ــا گروههــای  ــط ب ــراری رواب در زمــان جنــگ خواهــان برق

غیــر رســمی مجاهدیــن نگردیــد، هنگامــی کــه حکومــت 

داکــر نجیــب اللــه ســقوط منــود و مجاهدیــن رســا بــه 

عبــور کاالهــای پاکســتان بــه آســیایی مرکــزی اســت. 

پاکســتانی ها دیــدگاه یک جانبــه و خودمحــور در ایــن 

خصــوص دارنــد. آن هــا خواهــان اســتفاده و عبــور از 

خــاک افغانســتان هســتند؛ امــا بــه افغانســتان اجــازه 

منی دهنــد کــه بــه هنــد کاال صــادر منــوده و یــا از آن جــا 

کاالهــای تجارتــی را وارد کنــد.

نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه محورهــای سیاســت 

بــر  مبتنــی  غالبــا  افغانســتان  در  پاکســتان  خارجــی 

یکجانبــه گرایــی و حــس ســلطه جویانــه اســت، پیشــنهاد 

بــر  می گــردد کــه دولــت افغانســتان راهــرد مبتنــی 

ــه ی سیاســی را  ــد اســراتژی و بعضــا پرداخــت هزین تولی

ــای  ــم کردن ه ــاتی و مته ــای احساس ــوض واکنش ه در ع

مقطعــی در سیاســت خارجــی اش بــا پاکســتان روی 

ــی  ــون دیپلاس ــا کن ــان ت ــردان افغ ــرد، دولتم ــت گی دس

ــرات  ــم و مذاک ــای تفاه ــه زمینه ه ــر را ک ــدار و پیگی دوام

ــتور  ــند در دس ــوده باش ــر من ــول را تصوی ــر اص ــی ب مبتن

کار خــود نداشــته انــد، بــا توجــه بــه اهمیــت هــر دو 

ــه  ــت ک ــزم نیس ــتان مل ــد، افغانس ــتان و هن ــور پاکس کش

ــا یکــی از ایــن کشــورها، دیگــری  ــر ایجــاد روابــط ب بنــا ب

را از صحنــه سیاســت خارجــی اش کمرنــگ ســاخته و 

یــا حــذف منایــد، اگــر هنــد در پویایــی اقتصــاد و اعــار 

زیربناهــای حیاتــی کشــور نقــش تعییــن کننــده دارد، 

صلــح  زمینه هــای  منــودن  فراهــم  در  نیــز  پاکســتان 

تأثیــر  العــاده  فــوق  امــر حیاتــی می باشــد  یــک  کــه 

ــتان  ــی افغانس ــت خارج ــری در سیاس ــت، بازنگ ــزار اس گ

می توانــد مبتنــی بــر عقانیــت سیاســی و محاســبات 

ــه آن، دســتگاه  اســراتژیک اتخــاذ گــردد کــه در پیونــد ب

سیاســت خارجــی کشــور مکلــف اســت مفکــوره ی جدیــد 

ــی گرمــی  ــا دیپلاســی فعــال در پ ــاز تولیــد منــوده و ب ب

ــد. ــده باش ــاد ش ــورهای ی ــا کش ــظ آن ب ــط و حف رواب

قبــال  در  پاکســتان  خارجــی  سیاســت  محورهــای 

بــه  وابســته  کشــورها  خارجــی  سیاســت  افغانســتان: 

ــت،  ــول اس ــر و تح ــار تغیی ــان دچ ــات زم ــط و اقتضائ رشای

پاکســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهایی کــه همــواره 

ــه  ــت ب ــته اس ــتان وابس ــاک افغانس ــی اش در خ ــع مل مناف

صــورت اســراتژیک و هدفمنــد آن را تعقیــب می منایــد، 

امــا سیاســمتداران افغــان بــا روش واکنشــی و مقطعــی در 

برابــر پاکســتان موضــع اتخــاذ منــوده انــد، در حــال حــارض 

ــی  ــت خارج ــای سیاس ــه اولویت ه ــی ک ــای کنون رضورت ه

ــر  ــد ب ــود می بخش ــکل و من ــتان ش ــتان را در افغانس پاکس

چهــار محــور ذیــل اســتوار اســت. ۱- جلوگیــری از گســرش 

نفــوذ هنــد در افغانســتان کــه پیشــینه ی طوالنــی دارد 

ــمه  ــش رسچش ــه از هندوک ــل ک ــای کاب ــرل آب دری 2- کن

ــای  ــه دری ــتان ب ــک پاکس ــهر ات ــی ش ــرد و در نزدیک می گی

ســند می ریــزد، تنش هــا دربــاره ی آب ایــن دریــا زمانــی 

بیش تــر شــد کــه دولــت افغانســتان کار ســاخت و ســاز 

بنــد »شــاه توت« را بــا هزینــه ی 2۳۶ میلیــون دالــر روی 

ــای  ــر دری ــد در بس ــه ۱2 س ــد ک ــرار ش ــت و ق ــت گرف دس

ــن  ــان دارد، آب ای ــز جری ــوز نی ــه کارش هن ــازد ک ــل بس کاب

بنــد کــه بــه پاکســتان رسازیــر می شــود بخــش عمــده 

نیازمندی هــای زراعتــی آنــان را مرفــوع می ســازد؛ لــذا 

پاکســتانی ها ایــن اقــدام دولــت افغانســتان را حملــه ی 

سیاســت های  از  بخشــی  آن را  و  خواندنــد  تهاجمــی 

تلقــی  هندوســتان  کمــک  بــه  افغانســتان  خصانــه ی 

کردنــد. ۳- حایــت از جریان هــای سیاســی در کابــل کــه 

ــن  ــه ای ــند ک ــتان باش ــتان در افغانس ــع پاکس ــظ مناف حاف

جریان هــا اکــرا معلــوم و مشــخص انــد و الزم بــه یــاد آوری 

نیســت. 4 - دسرســی بــه بــازار اقتصــادی آســیای میانــه، از 

ایــن نــگاه یکــی دیگــر از اختافــات اســرتژیک پاکســتان و 

افغانســتان، ترانزیــت و اســتفاده از خــاک افغانســتان بــرای 

حیــث دولــت افغانســتان قامــت راســت منودنــد، هنــد بــه 

رغــم نگرانــی از گرایــش اســامی مجاهدیــن روابــط خــود 

را بــا دولــت افغانســتان بــه ریاســت برهــان الدیــن ربانــی 

ــه داد. ــوده و ادام ــاز من آغ

ــن  ــان مجاهدی ــی می ــای داخل ــات و جنگه ــروز اختاف ب

و ســقوط دولــت آنــان بــه دســت طالبــان کــه بــه ایجــاد 

ــط  ــه قطــع رواب ــد، ب ــارت اســامی افغانســتان انجامی ام

دو کشــور و بســته شــدن ســفارت هنــد در کابــل منجــر 

شــد. هنــد عــاوه بــر اینکــه طالبــان را بــه رســمیت 

نشــناخت، آنهــا را خطــری جــدی بــرای امنیــت و منافــع 

ــا  ــه ی ب ــی خــود انگاشــت و در هاهنگی هــای منطق مل

ــت  ــا حای ــران و روســیه و برخــی کشــورهای دیگــر، ب ای

ــد و  ــان برآم ــا آن ــه ب ــدد مقابل ــان در ص ــان طالب از مخالف

بــه قــدرت رســیدن ایــن گــروه را در افغانســتان مداخلــه 

خارجــی در کشــور خوانــد، شــکل گیــری طالبــان بــا 

پشــتیبانی مســتقیم پاکســتان در واقــع ایجــاد حکومــت 

دســت نشــانده ی در افغانســتان بــود کــه هــم مســائل و 

مشــکات ارضــی افغانســتان و پاکســتان را دنبــال نکنــد 

و هــم در ارتبــاط بــا هنــد در مقــام رقیــب تاریخــی و 

ســنتی بــرای پاکســتان عمــق اســراتژیک فراهــم ســازد، 

ــن  ــا ب ــت پس ــه جمهوری ــو ک ــن س ــه ای ــال 2۰۰۱ ب از س

در افغانســتان حاکــم گردیــد، روابــط هنــد بــا افغانســتان 

ــون از  ــاد گوناگ ــور در ابع ــن کش ــد و ای ــه ش از رس گرفت

اعطــای  تــا  گرفتــه  زیربنایــی  پروژه هــای  بازســازی 

بورســیه های تحصیلــی بــه مــردم افغانســتان، پــس از 

آمریــکا و اتحادیــه اروپــا بزرگریــن کمــک کننــده در 

امــر بــاز ســازی و توســعه کشــور بــوده اســت، بــا ریاســت 

ــور  ــس جمه ــن رئی ــی دومی ــد ارشف غن ــوری محم جمه

کشــور، در آغــاز ترجیــح مناســبات بــا پاکســتان بــه 

قصــد جلــب همــکاری ایــن کشــور در مقابلــه بــا طالبــان 

و تروریســم در افغانســتان، هنــد را در اولویــت بعــدی 

روابــط خارجــی قــرار داد، آقــای غنــی ابتــدا بــه پاکســتان 

ــس از  ــا پ ــرد ام ــفر ک ــد س ــی هن ــب اصل ــن دو رقی و چی

هفــت مــاه از ریاســت جمهــوری خــود در مــه 2۰۱5 بــه 

هنــد رفــت و بــا نارنــدرا مــودی نخســت وزیــر ایــن کشــور 

ــرش  ــه گس ــبات دوجانب ــس مناس ــرد، از آن پ ــدار ک دی

ــز تکــرار شــد. ــد نی یافــت و دیدارهــا از هن

نگــران حضــور  حالــت  هــر  در  هنــد  حــال  ایــن  بــا 

سیاســی  مناســبات  در  پاکســتان  نیابتــی  نیروهــای 

افغانســتان اســت و بــا اتخــاذ رویکــرد نــرم و منعطــف در 

صــدد مهــار نفــوذ کشــور رقیــب اش می باشــد، در همیــن 

حــال، پاکســتان نیــز در عــر بازســازی افغانســتان 

ــاز  ــا و ب ــودش را در کمک ه ــهم خ ــی س ــم ول ــد ک هرچن

ــه  ــور ب ــن کش ــت، ای ــوده اس ــا من ــتان ایف ــازی افغانس س

تروریــزم در  نیروهــای  برنــده ی  بــرگ  دلیــل داشــنت 

جغرافیــای خویــش، همــواره از آن بــه عنــوان ابــزار فشــار 

بــاالی افغانســتان و رقبایــش اســتفاده منــوده اســت، 

ــان را  ــزاران افغ ــی، ه ــدارس دین ــاد م ــا ایج ــتان ب پاکس

ــه  ــی در بدن ــاب دین ــه ی نص ــم و تربی ــای تعلی ــا معیاره ب

گــروه طالبــان افــزوده اســت و در صــورت نیــاز از آن 

میــان  تنش هــا  می منایــد،  منــوده/  را  الزم  اســتفاده 

ــا  ــن کشــور ت ــدو تأســیس ای افغانســتان و پاکســتان از ب

ــی  ــن امللل ــتانه بی ــوق بردوس ــر و حق ــوق ب ــض حق از نق

می باشــند، هــم چنــان بــر ســکوت مرگبــار خویــش در قبــال 

جنایــات جنگــی گــروه تروریســتی طالبــان علیــه دولــت 

و مــردم افغانســتان لــب فــرو بســته و حتــی اظهارنگرانــی 

ــرز  ــن م ــکار ای ــان و آش ــی عری ــل کُش ــر نس ــش را در براب خوی

ــان  ــپرده اند. و هم چن ــی س ــی و خاموش ــه فراموش ــوم را ب و ب

نقــش دوگانــۀ سیاســت  کشــورهای همســایه، منطقــه ای، 

فرامنطقــه ای، کشــورهای بیــن املللــی و رشکای اســراتژیک 

بــه صــورت حتــم می تــوان گفــت؛ کــه در  را  افغانســتان 

ــات جنگــی و نســل کُشــی و قتــل عــام نیروهــای  ــر جنای براب

ــا  ــن جغرافی امنیتــی و دفاعــی کشــور و شــهروندان ملکــی ای

ــل ســکوت مرگبارشــان  ــک هســتند؛ حداق ــم رشی ــر نگویی اگ

ــل  ــوان قاب ــچ عن ــه هی ــتان ب ــح افغانس ــگ و صل ــال جن در قب

توجیــه نیســتند و مخصوصــاً نقــش پاکســتان در حمــات 

مرگبــار تروریســتی طالبــان برجســته و آشــکار داشــته اســت. 

ــه  بنابرایــن، در چنیــن وضعیــت، بحــث از عدالــت انتقالــی ب

ــه  ــات و مصالح ــراری ثب ــه برق ــه ب ــی ک ــی از عوامل ــوان یک عن

ملــی و اســتقرارصلح پایــدار بــا گــروه طالبــان در جامعــه 

کمــک می کنــد از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. عدالــت 

انتقالــی توجــه را از منازعــات قــدرت و جنــگ منافع سیاســی، 

بــه ســمت حقــوق بــر و ارزش هــای حقــوق بــری معطــوف 

ــه خشــونت، ایجــاد بحــران و  ــه میــل ب می کنــد و از ایــن زاوی

کشــمکش را هــم در ســطح توده هــا و هــم در ســطح نخبــگان 

سیاســی کاهــش می دهــد. در فقــدان عدالــت انتقالــی، 

ســمبولیک  منزلــت  از  بــری رصفــاً  حقــوق  هــای  ارزش 

برخــوردار مــی شــوند و جریــان هــای سیاســی آن را بــه دســت 

مایــه ای بــرای فریــب مــردم و پوشــش منافــع سیاســی و غیــر 

ــد.  ــرار می دهن ــان ق ــری ش ــوق ب حق

بازخوانــی  رضورت  و  چیســتی  تحلیــل  یکــم:  گفتــار 

در  بومــی  ســازی  صلــح  مقدمــۀ  انتقالــی؛  عدالــت 

درآمد

بــه رغــم آن کــه عدالــت انتقالــی در افغانســتان از اهمیــت 

تاکنــون  برنامــه  ایــن  امــا  بنیادیــن برخــوردار اســت، 

ــی  ــت. ب ــده اس ــرح نش ــور مط ــدی در کش ــورت ج ــه ص ب

ــادی  ــل زی ــت عوام ــن اس ــه ممک ــن برنام ــه ای ــی ب توجه

داشــته باشــد، امــا در عمــل حاصــل آن توقــف رونــد 

انکشــاف حقــوق بــر در کشــور و تأخیــر در برنامــۀ 

و  دولــت  دســت یابی  نهایــت  در  و  آشــتی  و  مصالحــه 

مــردم افغانســتان بــه ثبــات و صلــح نســبی در کشــور 

اولویــت  در  و  وضعیــت  ایــن  از  برای رهایــی  اســت. 

قــراردادن برنامــۀ عدالــت انتقالــی راه هــای مختلفــی 

وجــود دارد. برخــی از ایــن راه هــا بــه دولــت و نهادهــای 

ــن زمینه هــا،  خارجــی حامــی دولــت ارتبــاط دارد و در ای

شــهروندان عــادی جامعــه و نهادهــای مدنــی کار زیــادی 

منی تواننــد بکننــد. ولــی نهادهــای مدنــی در برخــی 

ــد.  ــا مناین ــازنده ایف ــال و س ــش فع ــد نق ــوارد می توانن م

یکــی از ایــن مــوارد اطــاع دهــی و آگاهــی بخشــی الزم 

ــودن  ــوس ب ــا مأن ــل ن ــه دلی ــت. ب ــه اس ــطح جامع در س

افــکار عمومــی بــه عدالــت انتقالــی ایــن کار یکــی از 

اســت.  انتقالــی  عدالــت  تحقــق  اصلــی  راهردهــای 

ــه در  ــد ک ــت می کن ــه حای ــن برنام ــی از ای ــه زمان جامع

مــورد اهمیــت و رضورت آن، آگاهــی و اطــاع کافــی 

بــا  و نشســت ها  فراینــد گفت و گوهــا  باشــند.  داشــته 

ــان بیــش از بیســت و پنــج ســال اســت، کــه  گــروه طالب

ــه براینــد و نتایــج عملــی بــرای دولــت و مــردم  هیــچ گون

ــان  ــان گفت ــا در جری ــته اند، ام ــتان در پی نداش افغانس

در  طالبــان  گــروه  بــا  دایمــی  و  پایــدار  اســتقرارصلح 

افغانســتان، گــروه تروریســتی طالبــان همیشــه نقــض 

ــات  ــدات و الزام ــه تعه ــه ب ــچ گون ــد و هی ــان کرده ان پی

ــتند و  ــوده و نیس ــد نب ــش پایبن ــی خوی ــی و سیاس حقوق

میــان تــوده هــا و مــردم عــادی بســنده کــرد؛ تــوده هــا در 

ــه  ــی و حادث ــوارد بحران ــه در م ــوارد از جمل ــیاری از م بس

خیــز منفعــل انــد و گاهــی حتــی بــه ابــزاری علیــه خویــش 

مبــدل مــی شــوند. در نتیجــه بــه اقدامــات مبــادرت مــی 

ــی از  ــارت ناش ــن خس ــش تری ــان بی ــود ش ــه خ ــد ک ورزن

آن را متحمــل مــی شــوند. آنچــه کــه بیــزاری توده هــا 

ــن  ــه همی ــت، ب ــکننده اس ــود ش ــوان می ش ــگ عن از جن

دلیــل نخبــگان سیاســی هــرگاه بخواهنــد می تواننــد بــه 

ــد.  ــه جــان هــم بیاندازن ســادگی آن هــا را ب

ــه اقدامــات بدیــل اندیشــید و  در چنیــن وضعیــت بایــد ب

ــع بحــران را در جامعــه  ــی پرداخــت کــه مناب ــه متهیدات ب

مهارکنــد و از امــکان رسبــاز کــردن مجــدد آن هــا در 

کــه  گونــه  هــان  منایــد.  جلوگیــری  جدیــد  رشایــط 

ــی  ــک م ــی کم ــت انتقال ــق عدال ــد، تطبی ــد خوان خواهی

ــه  ــور از بحــران را مطمینان ــه، را دشــوار عب ــا جامع ــد ت کن

ــا حــدودی از امــکان بازگشــت  ــر پشــت رس بگــذارد و ت ت

آن جلوگیــری کنــد.  رونــد عدالــت انتقالــی در چنیــن 

ــارت  ــه عب ــد.  ب ــی کن ــدا م ــت و رضورت پی ــری اهمی بس

ــرای  ــاص و ب ــوارد خ ــط در م ــی فق ــت انتقال ــر عدال دیگ

عبــور از رشایــط تاریخــی خــاص، رضورت پیــدا مــی کنــد. 

خشــونت  و  آشــوب  جنــگ،  از  پــس  رشایــط  یعنــی 

داخلــی. بنابرایــن، رونــد اجــرای برنامــه عدالــت انتقالــی 

ــن  ــح بی ــرات صل ــای مذاک ــت وگوه ــا و گف ــت ه در نشس

االفغانــی بــا گــروه طالبــان؛ ایــن رشایــط و بســر را فراهــم 

مــی کنــد کــه طالبــان در قبــال بیســت و پنــج ســال 

جنایــات جنگــی، رفتارهــای خشــونت آمیــز و عمــل ضــد 

انســانی خویــش در برابــر دولــت و مــردم افغانســتان 

ــکان  ــه ام ــند و اگرچ ــته باش ــخگوی الزم را داش ــد پاس بای

عملــی شــدن و اجــرای شــدن برنامــه عدالــت انتقالــی در 

افغانســتان بســیار دشــوار و چــه بســا غیــر ممکــن باشــد، 

امــا طــرح چنیــن برنامــه عدالــت انتقالــی در فراینــد گفــت 

وگوهــای اســتقرارصلح بــا گــروه طالبــان کمک مــی کند و 

زمینــه هــا، پیــش رشط هــا و پیــش نیازهــای تحقــق صلــح 

ــد. از ســوی  دیگــر،  ــدار را در جامعــه فراهــم مــی کنن پای

طــرح و اجــرای منــودن برنامــه عدالــت انتقالــی در رونــد 

گفت وگوهــای تحقــق صلــح بــا گــروه طالبــان؛ التیــام 

بخشــی و دلجویــی از خانواده هــای قربانیــان جنــگ و 

خشــونت در طــول بیســت و پنــج ســال از طــرف طالبــان 

ــفۀ  ــند و فلس ــی باش ــتان م ــردم افغانس ــت و م ــه دول علی

ــا  ــی ت ــا مکانیســم عدالــت انتقال وجــودی اســتقرارصلح ب

ــن  ــونت را تأمی ــگ و خش ــان جن ــوق قرباین ــدودی حق ح

ــل  ــه حداق ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام ــا ای ــد. ام ــی کنن م

ــج  ــت و پن ــان بیس ــای قربانی ــرای خانواده ه ــن ب کار ممک

ســال جنایــات جنگــی، نقــض گســردۀ حقــوق بــر 

و رفتارهــای خشــونت آمیــز و عمــل ضــد انســانی گروه 

طالبــان را بــرای جامعــه جهانــی، ســازمان های بیــن 

املللــی، کشــورهای همســایه، کشــورهای منطقــه ای و 

فرامنطقــه ای و رشکای بیــن املللــی و اســراتژیک دولــت 

ــه  ــان را متوج ــاخته و طالب ــکار س ــتان آش ــردم افغانس و م

ــات شــان می کننــد.  جنای

نســتان؛ فغا ا

ــه اســت،  ــی نهفت ــوان عدالــت انتقال ــه کــه در عن هان گون

»عدالــت انتقالــی«، بحــث از عدالــت انتقالــی در دوران 

وضعیــت  یــک  از  پــس  کــه  اســت  جوامعــی  در  گــذار 

اقــدام  می خواهــد  سیاســی  و  اجتاعــی  نــاک  آشــوب 

ــای  ــر بناه ــازی زی ــت و بازس ــیس دول ــازی، تأس ــه نهادس ب

اقتصــادی، فرهنگــی و اجتاعــی منایــد. بحــث از عدالــت 

انتقالــی در ایــن جوامــع، بخشــی از فراینــد دولــت ســازی و 

نهادســازی اســت. ایــن بحــث، در راســتای محکم تــر شــدن 

بازگشــت  از  و جلوگیــری  اســتقرارصلح  نوپــا،  نهادهــای 

می گیــرد.  صــورت  بحــران  و  آشــوب  دوران  بــه  جامعــه 

عدالــت در چنیــن رشایطــی بــه لحــاظ معنایــی بــا عدالــت 

ــرد  ــاظ کارب ــه لح ــا ب ــد، ام ــاوت منی کن ــام تف ــوم ع ــه مفه ب

ــر آن  ــه ب ــی ک ــداف و غایات ــق، اه ــرا و تطبی ــم اج و مکانیس

ــا ســایر گونه هــای عدالــت تفــاوت بســیار  مرتــب اســت، ب

دارد. 

ــی اســت کــه  ــه وضعیت ــی ناظــر ب ــت انتقال ــن، عدال بنابرای

آشــوب، بحــران، جنــگ و خشــونت در داخــل یــک کشــور 

ــت  ــن وضعی ــل ای ــود. حاص ــه می ش ــه تجرب ــک جامع ــا ی ی

آشــوب نــاک نقــض گســردۀ حقــوق بــر، جنایــات جنگــی 

ــت.  ــت اس ــه بری ــات علی و جنای

جنــگ،  خاکســری  روی  بــر  تــازه  نهادهــای  تأســیس 

خشــونت و نقــض گســردۀ حقــوق بــر کاری اســت کــه بــا 

دشــواری های زیــادی مواجــه اســت. 

بخشــی از ایــن دشــواری ها بــه امــکان احیــای مجــدد 

خشــونت و جنــگ و بــاز گشــت جامعــه بــه وضعیــت بحــران 

و دارای  بــر می گــردد. در جوامــع جنــگ زده  آشــوب  و 

شــکاف هــای عمیــق، تأســیس نهادهــا و ســاختارها همــواره 

بــا خطــر زوال و فروپاشــی روبــه رو اســت. هــر لحظــه ممکن 

اســت زخــم هــای کهنــه، رسبــاز کنــد و جامعــه دوبــاره بــه 

دامــن بحرانــی ســقوط کنــد کــه پیــش از ایــن جامعــه را بــه 

آســتانه و مــرز نابــودی کشــانیده اســت. در چنیــن جوامــع، 

ــن  ــز ممک ــه چی ــگ هم ــان جن ــان پای ــوص در زم ــه خص ب

ــه گذشــته اســت.  ــاز گشــت ب ــز آبســنت ب اســت، همــه چی

یــک جرقــه کافــی اســت تــا خرمنــی از آتــش مشــتعل شــود 

ــد  ــرده ان ــی ک ــونت زندگ ــگ و خش ــا جن ــه ب ــی را ک و مردم

ــد.  ــه کام خشــونت برگردان ــاره ب دوب

در چنیــن وضعیــت، دشــواری اصلــی بــرای نهادســازی 

ــت و  ــن وضعی ــز از ای ــاملت آمی ــور مس ــازی، عب ــت س و دول

ــت.  ــیس اس ــازه تأس ــای ت ــگاه نهاده ــگاه و پای ــت جای تثبی

ــازه  ــای ت ــه نهاده ــود ک ــه ش ــر گرفت ــدی در نظ ــد متهی بای

تأســیس در بحــران ســقوط نکننــد و بــا عبــور از آن امــکان 

ــر  ــکان پذی ــته را ام ــاوت از گذش ــز و متف ــح آمی ــی صل زندگ

ــود؟  ــی ش ــر م ــکان پذی ــذاری ام ــن گ ــه چنی ــازد. چگون س

چگونــه مــی شــود در چنیــن وضعیــت خطیــر و دشــوار بــر 

میــل بــاز گشــت بــه بحرانــی کــه در متــام الیه هــای حیــات 

ــق  ــوذ کــرده، فای ــه و نف ــدرت رخن اجتاعــی و مناســبات ق

آمــد و آن را بــه ارادۀ معطــوف بــه آینــده و ارادۀ معطــوف بــه 

آبادانــی، صلــح و عدالــت تغییــر داد؟ در ایــن راســتا مســلاً 

ــزاری از جنــگ در  ــه احســاس خســتگی و بی ــوان ب منــی ت

ــتقرارصلح  ــای اس ــه گفت وگوه ــان ب ــروه طالب ــاً گ اساس

بــا دولــت و مــردم افغانســتان بــاور و اعتقــاد ندارنــد، 

آشــکار  و  همــگان مرهــن  بــرای  بایــد  مطلــب  ایــن 

ــوق  ــر و حق ــوق ب ــض حق ــی نق ــای عین ــت. منونه ه اس

بردوســتانه بیــن املللــی گــروه تروریســتی طالبــان 

در طــول جریــان گفتــان صلــح بــا دولــت و مــردم 

افغانســتان جایــی تردیــدی باقــی نگذاشــته اســت و 

در نشســت ها و گفت وگوهــای مذاکــرات صلــح بیــن 

االفغانــی کــه ایــن روزهــا در دوحــه قطــر بــا هیئــت 

ــتان  ــامی افغانس ــوری اس ــت جمه ــده دول ــره کنن مذاک

شــدیدترین  طالبــان  تروریســتی  گــروه  دارد،  ادامــه 

حمــات تروریســتی، انتحــاری و انفجــاری خویــش را 

ــد و رفتارهــای  در نقــاط مختلــف کشــور افزایــش داده ان

علیــه  را  خویــش  انســانی  ضــد  عمــل  و  خشــونت بار 

نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور و شــهروندان ملکــی 

ایــن زمیــن بــا بــی رحانه تریــن و وحشــتناک ترین وجــه 

ــته و  ــه کار بس ــتان ب ــردم افغانس ــت و م ــر دول ــن ب ممک

و  تروریســتی  انتحــاری،  تحمیــل می کننــد. حمــات 

انفجــاری گــروه طالبــان در والیت هــای بامیــان و غزنــی 

در طــول یــک هفتــه مصــداق بــارز نقــض حقــوق بــر و 

ــای  ــان گفت وگوه ــح؛ در جری ــان صل ــد و پی ــض عه نق

ــن  ــت، از ای ــان اس ــروه طالب ــا گ ــتقرارصلح ب ــق اس تحق

ــم  ــراردادن مفاهی ــتورکار ق ــاخنت و در دس ــر وارد س منظ

ــری و  ــوق ب ــای حق ــت اصل ه ــی و رعای ــت انتقال عدال

حقــوق بردوســتانه؛ یکــی از اصــول اساســی و بنیادیــن 

و یکــی از مهم تریــن پیــش رشط هــا و پیش نیازهــای 

تحقــق صلــح پایــدار در افغانســتان اســت. ســوگ مندانه 

بایــد اذعــان کــرد کــه جامعــۀ جهانــی، ســازمان های 

ــه  ــد ک ــل متح ــازمان مل ــوص س ــه خص ــی و ب ــن امللل بی

وظیفــۀ اصــل آن پاســداری از تحقــق صلــح و جلوگیــری 

 سید لطیف سجادی

 مصطفی شفیق
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3059    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3334
شاه سفید را در خانه  b8 حرکت دهید. 
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ثور
تالش های کاری تان شروع به نتیجه دادن می کنند و سود زیادی برای شما به 
ارمغان می آورند. روابط تان ممکن اســت تحت تاثیر فضای تنش زا قرار بگیرد. 

باید مالقات با دوستان تان را به زمان دیگری موکول کنید 

جوزا
شــریک عاطفی تان بدون هیچ دلیل خاصی شما را سرزنش میکند. آرام باشید 
و بحث نکنید! احتماال بخواهید که بیشــتر به خانــواده و خودتان توجه کنید. 
آرامش خود را حفظ کنید زمانی که با اعضای سالمند خانواده صحبت می کنید.

سرطان
ممکــن اســت درگیر یــک بحث در محیط کاری شــوید زیــرا یکی خانم 
ســالمند در کارهای تان دخالت می کند. دعــوا نکنید! همه چیز به حالت 
نرمال به زودی بر می گردد. امروز بعد از ظهر ممکن اســت مبلغ عمده ای 

پول به صــورت غیر منتظره دریافت کنید.

اسد
امــروز اگــر رانندگی می کنید دقت کنید! هر گونه ریســک خســارت جبران 
ناپذیری را به شما وارد میکند. قبل از رانندگی ماشین را دوباره چک کنید. باید 

از حدس و گمان مالی اجتناب کنید.

سنبله
امروز به نظر می رســد که بسیار مشغول هســتید، با ی عالمه مشکل برای حل 
کردن. همکاران تان به شما کمک نخواهند کرد. آرامش خود را حفظ کنید وگرنه 

حرف هایی خواهید زد که واقعا نمی خواستید بزنید.  

حمل
یکی از اعضای خانواده ممکن است به قولی که به شما داده بود وفا نکند. برای 
سرزنش کردن او عجله نکنید! حتما دالیلی داشته. سعی کنید بیشتر با خانواده 

و دوستان تان انعطاف پذیر باشید.

میزان
ممکن است به دلیل ایجاد سوتفاهم میان شما و رئیس تان مقداری عصبی 
باشید. دقت کنید که چه چیزی می گویید! باید آرامش خود را حفظ کنید 

زمانی که با شریک عاطفی تان صحبت می کنید، 

عقرب
تا قبل از ظهر ممکن اســت اخباری دریافت می کنید که باید به یک ســفر 
شخصی بروید. شریک عاطفی تان با این سفر موافقت نخواهد کرد. بعد از یک 

دعوای طوالنی تصمیم می گیرید که این سفر را لغو کنید.

قوس
به نظر می رســد که خسته هســتید و استرس دارید. از بحث و دعوا اجتناب 
کنید! شما در خطر مشکالت سالمتی هستید. احتماال بخواهید که از رفتن به 

سفرهای طوالنی مدت و یا مالقات های کاری اجتناب کنید.

جدی
امروز صبح با مشکالت جدی با همکارتان در محیط کار مواجه خواهید شد. 
به نظر می رسد که این اختالف نظری که دارید در ارتباط با سرمایه گذاری 

است. باید از بحث و دعوا اجتناب کنید 

دلو
حــوادث غیر منتظره ای رخ خواهد داد که مانع از حفظ برنامه های تان خواهد 
شد. از یک کسب و کاری که اخیرا شروع کرده اید انتظار چندانی نداشته باشید. 
وگرنه نامید خواهید شد. سعی کنید که گرفتن تصمیمات مهم را به زمان دیگری 

موکول کنید 

2812

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 
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بـه خواننـدگان کتابـش پیش کـش می کنـد. ریبیچـکا افغانسـتانی را روایـت 

می کنـد کـه تـا آن زمـان تقریبـا هیـچ متاسـی بـا جهـان مـدرن و تکنولـوژی 

نداشـته اسـت و از زندگـی انسـان های می نویسـد کـه هـر روز بـرای زنـده 

مانـدن  بـا طبیعـت خشـن زادگاه شـان دسـت و پنجـه نـرم می کننـد و نیـز از 

تجربه هایـش بـا افـراد مختلـف و اقشـار گوناگـون می گوید و نشـان می دهد 

کـه افغانسـتان کشـوری اسـت پـر از تناقـض و تضادها.                                                                                                                          

 ایمیـل ریبیچـکا سـال های پـر از هیجـان، فـوق العـاده جالب و بـرای تاریخ 

افغانسـتان بسـیار مهـم را در ایـن کشـور سـپری می کنـد. از دوسـتی اش بـا 

امـان اللـه خـان شـاه جـوان افغانسـتان تـا متهـم شـدنش بـه جاسوسـی و 

افتـادن در زنـدان و ایـن همه اتفاقاتی اسـت کـه این افرس در طـول بودنش 

در ایـن کشـور از رس می گذرانـد. او متـام آن چـه را کـه شـاهد بـوده مـو بـه 

مـو یادداشـت کـرده و بـه این شـکل ناخواسـته وقایع نـگار رویداد سـال های 

1915 – 1920 افغانسـتان می شـود. این مسـاله خود یکی از ویژگی های 

از دورانـی حکایـت می کنـد  نویسـنده  اتریشـی اسـت.  افـرس  سـفرنامه ی 

کـه تقریبـا هیـچ خارجـی در افغانسـتان نبـوده اسـت. کتـاب او در بـاره  ای 

رویدادهایـی تاریخـی اسـت که مانند بسـیار وقایع تاریخی دیگر این کشـور 

کمـر مـورد پژوهـش و بررسـی قـرار گرفتـه و در غبـار اغـراق گویی هـا و یـا 

کم¬رنـگ جلـوه دادن هـا، پنهـان و یـا کتـان شـده اسـت. بـه طـور مثـال، 

نویسـنده در اثـرش متـام جِزییـات کودتایـی کـه رسدار نرصالله خـان، نایـب 

السـلطنه علیـه امیـر حبیب الله خـان طرح ریزی کـرده بـود را رشح می دهد. 

در حالی کـه ایـن قضیـه بسـیار مهم تا به حـال در هیچ کتـاب تاریخی دیگر 

ذکر نشـده اسـت. 

او در مـدت این چهار سـال فارسـی می آمـوزد، در رابطه به تاریخ افغانسـتان 

مطالعـه مـی کنـد، با بسـیاری از رسـم و رواج هـای افغان ها از نزدیک آشـنا می شـود 

ایـن افـرس  و سـپس رشوع بـه نوشـن سـفرنامه اش در مـورد افغانسـتان می کنـد. 

اتریشـی از نزدیـک شـاهد بـازی بزرگ میان قدرت هـای چون برتانیای کبیر و روسـیه 

در افغانسـتان است. 

او حکایت از افغانستانی می کند که در بین دو ابر قدرت جهانی گیر کرده است. 

وی رشح می دهـد کـه صاحبـان قـدرت در کابـل بـا چه هوشـمندی عمـل می کنند و 

چگونـه از رفـن بـه جنـگ جهانـی اول کناره گیـری می کنند. 

ریبیچـکا در سـفرهایش بـه مناطـق مختلـف نه تنهـا از چشـم دیدهایش می نویسـد، 

بلکـه کوشـش کـرده تـا آن چه را کـه در رابطه بـا تاریـخ آن نواحی مطالعه کرده اسـت 

نیـز بازتـاب دهـد. او در بلـخ از هجـوم چنگیزخـان و لشـکرش مـی نویسـد، در غزنـی 

در رابطـه بـا سـلطان محمـود غزنـوی، در هلمنـد از فرهنگ بـزرگ منطقـه، در فراه از 

رسـتم و اسـطوره های تاریخـی، در بامیـان از باغ هـای کـه بهشـت روی زمیـن خوانده 

شـده حـرف می زند. 

ایـن مـرد حتـی زیبایی هـای غـروب خورشـید و گل و چمـن و دشـت و دمن هـای را 

کـه در راه سـفر بـه آن هـا مواجـه می شـود را نیـز بـا زیبایـی شـاعرانه ای برای مـا بیان 

می کنـد.    

بـه هـرروی کتـاب در کشـور خـداداد افغانسـتان نوشـته ایمیـل ریبیچکا از آن دسـت 

کتاب هـای ارزشـمند  و روایتـی کامـا متفـاوت از افغانسـتان صـد سـال قبـل  اسـت 

کـه بـه مـردم مـا در فهمیـدن یـک بخـش از تاریـخ کمـک فوق العـاده ای می کند. 

ایـن کتـاب بایـد بـار بـار مطالعـه شـود و البتـه ایـن موضوع هـم نبایـد نادیـده گرفته 

شـود کـه نویسـنده چشـم دیدها، دیدگاه هـا و برداشـت های خـودش را از وضعیت آن  

روزهـا روایـت می کنـد و ایـن منی توانـد کل واقعیـت و همـه ای تاریخ باشـد.                                                                                                                                     

در کشور خداداد افغانستان؛
)روایتی متفاوت از افغانستان صد سال قبل(

حوت
ممکن است یک کار جدیدی را شروع کنید که منجر به سود مالی خواهد شد. 
سعی کنید بیشتر انعطاف پذیر باشید و همکاران و شریک عاطفی تان را درک 

کنید! از هر گونه دعوا اجتناب کنید. 
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احتمال به تعویق افتادن فلم برداری 
»ماموریت غیر ممکن 7« انتخاب شد

آژنده ـ اشرافیت ـ بصارت ـ پندار ـ ترکان ـ ثبات ـ جعفری ـ چاوش ـ خارکن 
ـ حجابتـ  دالزارـ  ذبیحـ  رضاـ  زکیـ  ژرفـ  ســمنگانـ  شهرکـ  صرافـ  
ضامنـ  طعامـ  ظرفـ  عضلهـ  غالبـ  فقرالدمـ  قلعهـ  کلیاتـ  گالبیـ  لطمهـ  

میخکوبـ  نمکینـ  وکیلـ  همگامـ  یکزبان.

ت ب ا ج ح م د ل ا ر ق ف

ع ل ن پ م ف و ژ ر ف ک ا

ق ا م ا ن ک ر ا خ آ ر ر

ل غ گ ت ی د ز ع ض ل ه ص

ع م ی ل ی ا ا آ ت ر ش ذ

ه ی ن ژ ل ف ژ ر ذ م ر د

ن خ ا د ر ن ا ب ت ا خ ی

ا ک گ ظ د ص ی ر ف ع ج ش

ب و ن ه ب ح ک ک ش ط و ر

ز ب م م ت ا ب ث ز ا ژ و

ک پ س ط ن م ا ض چ ج آ ح

ی ب ا ل گ آ ث ت ا ی ل ک

م

نویسنده: غضنفر کاظمی

سـفرنامه نویسـی شـیوه نوینـی نیسـت. سـال هاسـت کـه افـراد مختلف با 

اهداف گوناگون با نوشـن دیده¬ها و شـنیده-های خود گنجینه ی عظیم 

و ارزشـمندی را فراهـم آورده انـد. امـروزه بـا توجـه بـه آثار گرانقـدری چون، 

سـفرنامه¬ی نارص خرسو قبادیانی، سـفرنامه ی مارکوپولو و سـفرنامه های 

دیگـری از ایـن دسـت، اطاعـات بی نظیـری در بـاب شـیوه ای زیسـن 

انسـان ها و هم چنیـن طـرز تفکـر آنـان نسـبت بـه زندگـی در زمان هـای 

گذشـته بـه دسـت می آیـد. بـا توجـه بـه دسـت آوردهای عظیـم تاریخـی، 

مذهبـی، ادبـی و اجتاعـی هـر کـدام از ایـن آثـار می تـوان بـه اهمیـت 

ایـن چنیـن نـوع ادبـی پـی بـرد. امـا متاسـفانه بایـد خاطـر نشـان کـرد که 

در افغانسـتان کنونـی کسـی بـه چنیـن چیزهـای زیـاد اهمیـت منی دهد. 

مـردم مالـک دیگـر در هـر رشایطـی سـفرنامه و خاطـره می نویسـند و این 

ارزشـمند اسـت، امـا بدبختانـه در کشـور مـا آدم های کـه دغدغـه نوشـن 

سـفرنامه داشـته باشـد بـه انگشـتان دو دسـت هـم منی رسـند. 

»در کشـور خـداداد افغانسـتان« از معـدود سـفرنامه های اسـت کـه توسـط 

یـک اروپایـی در مـورد افغانسـتان نوشـته شـده اسـت. این گونـه اتفاقـات 

نـادر اسـت و ارزشـمند. این کتـاب رویدادهایـی را بیان می کنـد که ایمیل 

ربیچیـکا بـه عنوان یک اروپایی شـاهد آن بوده اسـت. کتاب حارض توسـط 

رتبیـل شـامل آهنـگ و سـید روح یارس ترجمـه و دو بار، یک بـار در آملان و 

بـار دیگـر هـم در کابـل توسـط انتشـارات بنیاد اندیشـه در سـال 1396 با 

332 صفحـه زیـر ماشـین چاپ رفته اسـت. 

ایمیـل ریبیچـکا افـرس اتریشـی اسـت کـه صد سـال قبل به جنـگ جهانی 

اول در رشق اروپـا فرسـتاده می شـود تـا در مقابـل روس ها بجنگـد. او پس 

از مدتی توسـط روس ها اسـیر و به ترکسـتان انتقال داده می شـود. پس از 

مدتـی اطـاع حاصـل می کنـد که چندصد کیلـو مر دورتر از ایـن اردوگاه، 

کشـوری بـه نـام افغانسـتان وجـود دارد و عـده ای از هـم رزمانـش هـم بـه 

آن جـا فـرار کرده انـد. چنـدی بعـد او و سـه دوسـتش نیـز دسـت بـه فـرار 

می زننـد. در راه فـرار از سـمرقند تا افغانسـتان با مشـکات و بدبختی های 

زیـادی مواجـه می شـوند، طـوری کـه حتـی بسـیاری اوقـات در دو راهـی 

مـرگ و زندگـی قـرار می گیرنـد، امـا بـا همـه ای این هـا موفق می شـوند که 

خودشـان را در شـهر مـزار رشیـف یکی از والیت های افغانسـتان برسـانند. 

بـا آن کـه تصمیـم دارنـد پـس از مدتـی کوتاهـی بـه وطن شـان برگردنـد، 

امـا دسـت تقدیـر و تحـوالت عجیـب کـه در افغانسـتان رخ می دهـد باعـث 

افـرس  ایـن  مباننـد.  باقـی  این جـا  در  چهارسـال  از  بیشـر  کـه  می شـود 

اتریشـی بـا ماندنـش در این جـا تصاویـر و رویداهایـی دسـت نیافتنـی را 

افغانسـتان  خـداداد  کشـور  در  کتـاب  هـرروی  بـه 
کتاب هـای  دسـت  آن  از  ریبیچـکا  ایمیـل  نوشـته 
افغانسـتان  از  متفـاوت  روایـیت کامـا  و  ارزشـمند  
صـد سـال قبـل  اسـت کـه بـه مـردم مـا در فهمیـدن 
یـک بخـش از تاریـخ کمـک فوق العـاده ای یم کنـد. 
ایـن  البتـه  و  شـود  مطالعـه  بـار  بـار  بایـد  ایـن کتـاب 
موضوع هم نباید نادیده گرفته شود که نویسنده 
چشـم دیدها، دیدگاه هـا و برداشـت های خـودش را 
از وضعیت آن  روزها روایت یم کند و این نیم تواند 

باشـد.                                                                                                                                      تاریـخ  کل واقعیـت و همـه ای 

»ماموریـت  فلـم  اکشـن  صحنه هـای  بـرای  چنـد  هـر  کـروز  تـام 

غیرممکـن« جانـش را کـف دسـتش می گـذارد و کارهـای خطرنـاک 

انجـام می دهـد امـا بـه شـدت نگـران ابتـای خـود بـه کرونـا اسـت. 

نقـش  کـروز  و  شـده  گرفتـه  رس  از  دوبـاره  پـروژه  ایـن  فلمـرداری 

»ایتـان هانـت« را تکـرار کـرده اسـت. ایـن بازیگـر ۵۸ سـاله بـرای 

ایـن قسـمت هـم ماننـد گذشـته جانـش را کف دسـت گذاشـته و در 

صحنه هـای اکشـن پرخطـری بـازی کرده. کـروز در تصاویـر جدیدی 

فلمـرداری پـروژه در شـهر رم، نـه بـا یـک بلکه دو ماسـک بـر صورت 

دیـده می شـود، و نشـان می دهـد کـه ایـن بازیگـر بـه حفظ سـامت 

خـود بسـیار اهمیـت می دهـد. ایـن سـتاره ی هالیـوود در نزدیکـی 

محـل فلمـرداری دسـتی بـرای هوادارانـی تـکان داد کـه بـازی او 

را نظـاره می کردنـد، امـا فاصلـه ی خـود را بـا آنـان حفـظ کـرد. کـروز 

در صحنـه ای جلـوی دوربیـن رفتـه بـود کـه دود زیـادی در آن دخیل 

بـود. هفتـه ی گذشـته کـروز و همبـازی  بریتانیایی اش »هیلـی آتول« 

بـه دسـت در کنـار یـک خـودرو دیـده شـده بودنـد. در  دسـت بند 

آن صحنـه کـروز کمـی مضطرب تـر از ایـن تصاویـر جدیـد بـه نظـر 

می رسـید.

»مأموریـت غیرممکـن ۷« یکـی از اولیـن پروژه هایی بود کـه تولیدش 

بـا شـیوع پاندمـی متوقـف شـد. کـروز در ماه ژوئیه گذشـته بـرای در 

امـان مانـدن عوامـل از ویـروس ۵۰۰ هـزار پونـد پرداخـت کـرد تا دو 

کشـتی در نـروژ اجـاره و از آن بـه عنـوان هتـل اسـتفاده کند.

»کریسـتفر مک کـواری« بـرای کارگردانـی قسـمت هفتم و هشـتم که 

بـه صـورت همزمـان فلمـرداری می شـود بازگشـته اسـت. قسـمت 

هفتـم قـرار بود تابسـتان ۲۰۲۲ اکران شـود امـا هواداران حـاال باید 

تـا نوامـر ۲۰۲۲ منتظـر مبانند.

›تولد دوباره سینمای افغانستان‹؛ 
جشنواره ملی فلم الجورد 

در کابل برگزار شد
مراسـم اختتامیـه جشـنواره الجـورد، »نخسـتین جشـنواره ملـی فلـم 

افغانسـتان« دیـر هنـگام شـب گذشـته )دوشـنبه شـب، دهـم قوس( 

در مرکـز فرهنگـی روسـیه در کابـل برگزار شـد. در اعامیه جشـنواره 

الجـورد کـه امـروز منتـر شـد، آمـده کـه »افغان فلـم« به عنـوان تنها 

اداره دولتـی سـینایی افغانسـتان ایـن جشـنواره را با هدف تشـویق 

فلم سـازان، بازیگـران، عوامـل فنـی فلمسـازی و هرنمنـدان و ایجـاد 

یـک فضای رقابتی سـامل در عرصه سـینا در اول قـوس افتتاح کرد.

سـینای  دوبـاره  تولـد  »الجـورد،  جشـنواره  ایـن  امسـال  شـعار 

افغانسـتان«بود. در ایـن اعامیـه الجـورد، »نخسـتین جشـنواره ملی 

فلـم افغانسـتان« خوانـده شـده کـه بـا حایـت دولتـی و همـکاری 

بخـش خصوصـی، بعد از گذشـت سـال ها رکود سـینای این کشـور 

بـرای ده روز برگـزار شـده اسـت.

ایـن نهـاد افزوده که در نخسـتین دوره جشـنواره الجـورد، ۵۵ فلم در 

بخـش رقابت هـای اصلـی از بیـن ۲۱۰ فلـم فرسـتاده شـده انتخـاب 

و بـه منایـش گذاشـته شـدند. ایـن فلم هـا در ۹ سـالن در مناطـق 

مختلـف کابـل بـه منایـش گذاشـته شـدند. در مـدت ده روز منایـش 

ایـن فلم هـا نزدیـک بـه پنـج هـزار متاشـاگر آنهـا را دیـده و در بخـش 

رقابتـی »انتخـاب مردمـی« بیـش از یـک هـزار و ۵۰۰ متاشـاچی بـه 

فلم هـای مـورد عاقـه شـان رای داده انـد. »تندیـس زریـن الجـورد« 

بـه گفتـه ایـن نهـاد بـا آب طا و سـنگ الجـورد در داخل افغانسـتان 

سـاخته و ثبـت رسـمی وزارت اطاعـات و فرهنـگ شـده  اسـت؛ ایـن 

مسـتند،  داسـتانی،  »فلم هـای  مختلـف  بخش هـای  در  تندیـس 

انیمیشـن« اهدا شـد.

در بخش فلم های داستانی بلند

بـا  بهشـت«  از  »سـیبی  فلـم  بـه  داسـتانی  فلـم  بهریـن  تندیـس 

کارگردانـی هایـون مـروت و بـه تهیـه کنندگـی داوود وهاب رسـید. 

جایـزه بهرین کارگردانـی، بهرین طراحی لباس، بهرین موسـیقی 

مـن و بهریـن تدویـن را نیـز ایـن فلـم بـه دسـت آورد.

تندیـس بهریـن فلم نامـه نیـز بـه فلم »همسـایه« بـه کارگردانـی زبیر 

فرغنـد رسـید. عاوه بـر آن تندیس بهریـن تصویر بـرداری و بهرین 

طراحـی صحنـه نیـز به ایـن فلم اختصـاص یافت.

نصیـر پـژواک بـه دلیـل کارش در فلـم »رسـوای قـرن ۲۱« بهریـن 

چهـره پرداز شـناخته شـد. تندیس بهریـن بازیگر نقـش اول مرد نیز 

بـه محمـد توفیـق الیـق بـرای نقـش او در همیـن فلم رسـید.

بهریـن صداگـذاری در فلـم »پرنـده پرنـده نبـود« توسـط رشـاد آرش 

انجـام شـده اسـت. تندیـس بهریـن بازیگر نقـش کودک نیـز به این 

فلـم رسـیده اسـت. تندیس بهریـن بازیگر نقـش اول زن را لینا علم، 

بازیگـر فلـم »حسـن« دریافت کرده اسـت.

بخش فلم های مستند بلند

جایـزه بهریـن فلـم مسـتند بـه فلم »مـرغ طوفـان« به تهیـه کنندگی 

»گرگ و میش پرودکشـن« رسـیده اسـت. در بخش مسـتند، تندیس 

بهریـن کارگـردان را حسـن نـوری بخاطـر کارش در فلـم »تارهـای 

ممنوعـه« گرفتـه اسـت. تندیـس بهریـن صداگـذاری در ایـن بخش 

بـه فلـم »زنـگ تفریـح ۳:۴۵ دقیقه«رسـیده اسـت. تندیـس بهریـن 

تدویـن نیـز بـه فلـم »قصه هـای شـب افغانسـتان« از الـکا سـادات 

رسـیده اسـت. تندیـس بهریـن موسـیقی مـن نیـز بـه فلـم »مـرغ 

طوفـان« داده شـده اسـت و بهریـن تصویربـرداری نیـز در فلـم »من 

کار خـودم را می کنـم« انجـام شـده اسـت. تندیـس بهریـن تحقیـق 

نیـز در فلـم »رسبـازان بـی صـدا می میرنـد« بـه رعنـا صادقـی تعلـق 

گرفـت و بهرین مسـتند تلویزیونی به »مسـتند قندهـار« به تلویزیون 

متـدن تعلـق گرفتـه اسـت. در بخـش فلـم کوتـاه فلـم »شـیخک« از 

نسـیم سـیامک بهرین مسـتند کوتاه شـناخته شده اسـت. به همین 

ترتیـب فلـم »پرنـده، پرنـده نبـود« سـاخته فیصـل جالیـار منتخـب 

 ۲۸ مسـتند  فلـم  و  داسـتانی  بلنـد  فلـم  بخـش  در  داوران  هیـات 

اسـد سـاخته عبدالصبـور خنجـی منتخـب داوران در بخـش مسـتند 

شـناخته شـد. فلم نوارها سـاخته الجورد حقیقی، بهرین انیمیشـن 

شـناخته شـده اسـت. در بخـش رقابـت جانبـی؛ تندیـس بهریـن 

پوسـر به فلم »کابل شـهری در باد« سـاخته ابوذر امینی داده شـده 

اسـت. تندیـس بهریـن فلـم در نگاه نو به فلم »سـفر به مـکان صفر« 

سـاخته داوود هلمنـدی شـناخته شـده اسـت. بهرین فلـم اول، فلم 

»خانـم دریایـی« سـاخته مرسـل عزیـزی، بهریـن فلم منتخـب مردم 

نیـز فلـم »سـکوت« معرفـی شـده و بهرین فلم سـینای عامه پسـند 

نیـز فلـم »نقـاب پوش« شـناخته شـده اسـت.



رئـال مادریـد قصـد دارد هـر طور شـده تابسـتان 

بعـد بـرای جـذب کیلیـان امباپه اقـدام کند.

رئـال مادریـد فصـل خوبـی را پشـت رس منـی 

ضعـف  حملـه  خـط  در  خصـوص  بـه  و  گـذارد 

هـای آشـکاری دارد. ایـن ضعـف پـس از جدایی 

فصـل  امـا  بـوده  مشـهود  رونالـدو  کریسـتیانو 

بـا گلزنـی هـای  گذشـته کریـم بنزمـا توانسـت 

بـرای  مشـکالت  بـروز  مانـع  حـدی  تـا  متوالـی 

شـود. کهکشـانی  باشـگاه 

فصل جاری اما اوضاع متفاوت است.

بـه  را  هـازارد  ادن   2019 تابسـتان  کـه  رئـال 

عنـوان جانشـین کریسـتیانو جـذب کـرد، پس از 

گذشـت یک سال هنوز نتوانسـته پاسخی از این 

خریـد بگیـرد و سـتاره بلژیکـی بـه سـبب هفـت 

مصدومیـت مختلـف تنهـا در 30 درصـد بازی ها 

بـه میـدان رفته اسـت.

بـه  رئـال  رسان  چیرینگیتـو،  ال  ادعـای  طبـق 

هـازارد  ادن  از  شـدن  ناامیـد  حـال  در  تدریـج 

هسـتند. بـه خصـوص مصدومیـت اخیـر او برابـر 

پایـان سـال  تـا  باعـث خواهـد شـد  کـه  آالوس 

2020 بـه دور از میادیـن باشـد، موجب شـده تا 

طـرح معاوضـه هـازارد بـا کیلیان امباپـه روی میز 

ید. بیا

رئال قصد دارد تابسـتان بعد هازارد را وارد پروسه 

جیمـی کاراگر به متجید از جک گریلیش سـتاره 

اسـتون ویـال پرداخـت. جـک گریلیـش بازیکـن 

اسـتون ویـال یکی از سـتاره های ایـن فصل لیگ 

برتـر اسـت. او 5 گل زده و سـتایش کارشناسـان 

ملـی  سـاله  سـتاره 25  اسـت.  شـده  موجـب  را 

پـوش ویـال را بسـیاری هـدف اصلـی فصـل بعـد 

منچسرتسـیتی مـی داننـد و معتقـد پـپ شـیفته 

انتقـال امباپـه کند. به این ترتیب سـتاره بلژیکی 

که سـابقه بازی برای لیل را در لوشـامپیونا دارد، 

مـی توانـد بـه لیـگ فرانسـه برگـردد و در عـوض 

رئـال نیـز بـه رویای چند سـاله خـود یعنی جذب 

امباپـه برسـد. همـه اینها منـوط به این اسـت که 

رسان پـی اس جـی چه پاسـخی خواهند داد.

باشـگاه  اطـالع رسان  بـه  پیـش  مـاه  دو  امباپـه 

رسـانده اسـت کـه قصـد متدیـد نـدارد و بهـرت 

اسـت بـه او اجـازه جدایـی در تابسـتان 2021 

بدهنـد. اگـر پـی اس جـی بـا ایـن درخواسـت 

مخالفـت کنـد، ریسـک از دسـت دادن رایـگان 

تابسـتان 2022  وجـود  سـتاره ملـی پـوش در 

دارد.

و  لیورپـول  اسـطوره  کاراگـر  اوسـت. جیمـی  بـازی 

درخشـش  از  پـس  اسـپورتس  اسـکای  کارشـناس 

گریلیـش در بـازی شـب گذشـته برابـر وسـتهام بـه 

متجیـد از او پرداخـت. هرچنـد ویـال بـازی را باخـت 

کاراگـر  درخشـید.  خـوش  بازهـم  گریلیـش  ولـی 

چلسـی  در  هـازارد  ادن  اوج  دوران  بـا  را  گریلیـش 

مقایسـه کـرد:» بـا توجه به پسـت گریلیش مـی توانم 

او را بـا ادن هـازارد مقایسـه کنـم. او بـال چپ اسـت 

و سـبکی مشـابه ادن هـازارد دارد. پاهایـی قـوی و 

تکنیـک بـاال از او سـتاره ای شـبیه هـازارد سـاخته 

گریلیـش  کننـدگان  تحسـین  از  یکـی  مـن  اسـت. 

معمولـی  فوتبالیسـت  یـک  او  معتقـدم  و  هسـتم 

نیسـت. او البتـه مثـل محمـد صـالح، سـادیو مانـه 

یـا رحیـم اسـرتلینگ فوتبالیسـتی بـا اسـتارت هـای 

انفجـاری نیسـت ولـی وقتـی حرکـت مـی کنـد، بـه 

سـختی مـی تـوان او را مهـار کـرد. او در برخی زمینه 

هـا حتـی از هـازارد هـم بهـرت اسـت.«

پیشنهاد معاوضه رئال به پی اس جی برای امباپه

ادن هازارد جدید از نگاه اسطوره لیورپول

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره 4101  چهار شنبه   12  قوس 1399  2  دسمبر 2020 
5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371  
 دبیر بخش مقاالت: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه سوم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: جواد ماندگار، عبداهلل زمانی

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

نیـز  گزارش هـا  ایـن  »دریافـت  امریـکا می گویـد:  مرکـزی 

زیـرا  اسـت.  مهـم  بسـیار  منتخـب  جمهـور  رئیـس  بـرای 

از لحظـه برگـزاری مراسـم سـوگند، او نیـز در قبـال ایـن 

بـود.« خواهـد  مسـئول  محرمانـه  اقدامـات 

دریافـت ایـن اطالعـات، هرچنـد بـا تاخیـر از آن رو مهـم 

اسـت کـه آقـای بایـدن در زمانـی وارد دفـرت بیضی شـکل 

کـره  و  ایـران  تهدیدهـای  کـه  شـد  خواهـد  سـفید  کاخ 

شـالی بسـیار جدی اسـت، حضور امریکا در افغانسـتان 

ایـاالت متحـده  رو بـه پایـان و در مقابـل رقابـت چیـن و 

از هـر زمانـی اسـت. پررنگ تـر 

کـرد  تاکیـد  و  خوانـد  "تـراژدی"  را  کوهسـتانی  قره بـاغ  از 

در هـر کشـوری کـه چنیـن تـراژدی بزرگـی رخ می دهـد، 

بایـد  بـوده  آن  مسـبب  کـه  دولتـی  اسـت  ایـن  چـاره اش 

اسـتعفا دهـد. سارکیسـیان خواسـتار تشـکیل دولـت وفاق 

ملـی و برگـزاری انتخابـات زودهنـگام در ارمنسـتان شـد. 

میانجی گـری  بـا  کوهسـتانی  قره بـاغ  در  کـه  آتش بسـی 

روسـیه بیـن قوسـبایجان و ارمنسـتان در ۱۰ نوامـر امضـا 

تحویـل  فـردا  اسـت. الچیـن  شـده  رعایـت  تاکنـون  شـده 

می شـود  داده  قوسـبایجان 

منطقـه  قـوس  دسـمر۱۱  اول  سه شـنبه  روز  اسـت  قـرار 

الچیـن تحویـل جمهـوری قوسـبایجان داده شـود. الچیـن 

داده  قوسـبایجان  تحویـل  کـه  اسـت  منطقـه ای  آخریـن 

ارضـی  متامیـت  صلـح  توافقنامـه  طبـق  شـد.  خواهـد 

شـورای  قطعنامـه  چهـار  و  تامیـن  قوسـبایجان  جمهـوری 

ارتـش  بـا خـروج  ارتبـاط  ملـل متحـد در  امنیـت سـازمان 

می شـود. اجـرا  نیـز  قوسـبایجان  خـاک  از  ارمنسـتان 

قره بـاغ  از  کـه  قوسـبایجانی  میلیـون  یـک  حـدود 

کوهسـتانی اخـراج شـدند نیـز دوبـاره به مناطق آزاد شـده 

. نـد برمی گرد

اسـتفاده از گرافیـک و منـودار بـه جـای مـن و آنطـور 

کـه مـردم امریـکا بـه طنـز می گفتنـد »کارتونـی«.

بـه ایـن ترتیـب از روز دوشـنبه تـا زمـان ادای سـوگند 

در ۲۰ جنـوری آقـای بایدن و معاونـش کاماال هریس، 

بـه ایـن گزارش هـای فـوق محرمانـه کـه بـرای دونالـد 

ترامـپ تهیـه می شـود دسرتسـی خواهنـد داشـت.

آنهـا  بـه  بایـدن  جـو  کـه  محرمانـه ای  اسـناد  دیگـر  از 

»فعالیت هـای  گـزارش  بـه  می تـوان  یافتـه،  دسرتسـی 

کـرد. اشـاره  محرمانـه سـازمان سـیا« 

اطالعـات  آژانـس  پیشـین  مدیـران  از  مـورل،  مایـک 

را  ایـروان  در  "ماشـتوتس"  مرکـزی  خیابـان  تالشـند 

کننـد.  مسـدود 

شـاری  کـه  اسـت  آمـده  روسـی  منابـع  گـزارش  در 

و  شـدند  پولیـس  اتومبیل هـای  سـوار  معرتضیـن  از 

آشـیروف،  دادنـد.  اسـت!"  خیانتـکار  "نیکـول  شـعار 

پوشـش  را  قره بـاغ  اخبـار  کـه  مسـتقل  روزنامه نـگار 

می دهـد در توییـرت گـزارش داده اسـت کـه تظاهـرات 

از معرتضیـن دسـتگیر شـدند.  نفـر  ادامـه دارد و ۳۳ 

بـا  صلـح  آتش بـس  امضـا  از  پـس  پاشـینیان  نیکـول 

کشـورش  در  شـدت  بـه  نوامـر   ۱۰ در  قوسـبایجان 

تحـت فشـار قـرار گرفتـه اسـت. تظاهرکننـدگان ارمنی 

کشـور  ایـن  نخسـت وزیر  برکنـاری  خواسـتار  بارهـا 

شـدند. آرمـن سارکیسـیان، رئیـس جمهـور ارمنسـتان 

نیـز خواسـتار اسـتعفای دولـت این کشـور شـد. رئیس 

جمهـور ارمنسـتان در سـخرنانی خـود در جمـع ارامنه 

کشـور  ایـن  نخسـت وزیر  پاشـینیان  نیکـول  از  روسـیه 

دولـت  اسـتعفای  خواسـتار  و  کـرد  انتقـاد  شـدت  بـه 

در  ارمنسـتان  شکسـت  سارکیسـیان  شـد.  پاشـینیان 

کشـور  ایـن  نیروهـای  خـروج  و  قوسـبایجان  مقابـل 

رسانجـام  متحـده  ایـاالت  منتخـب  جمهـور  رئیـس  بایـدن،  جـو 

بـرای  روزانـه   بطـور  کـه  محرمانـه ای  فـوق  گزارش هـای  بـه 

رئیـس جمهـور امریـکا تهیـه می شـود و بـه PDB مشـهور اسـت، 

فـوق  اخبـار  شـامل  کـه  گزارش هـا  ایـن  کـرد.  پیـدا  دسرتسـی 

از  ایـن  از  پیـش  اسـت،  جهـان  و  امریـکا  تحـوالت  از  محرمانـه 

سـوی میشـل اوبامـا، بانـوی اول پیشـین امریـکا »کتـاب مـرگ، 

ویرانـی و چیزهـای وحشـتاک« توصیـف شـده بـود. بـاراک اوباما 

نیـز در کتابـش در توصیـف ایـن گزارش هـا کـه هـر روز قبـل از 

رصف صبحانـه دریافـت می کـرد، نوشـته اسـت: »یـک روز ممکن 

اسـت در مـورد سـلول های تروریسـتی در سـومالی یـا ناآرامی هـا 

در عـراق اطالعاتـی را دریافـت کنیـد یـا تـالش پنهانـِی چینی ها 

و روس هـا بـرای تولیـد سیسـتم های جدیـد تسـلیحاتی جدیـد... 

احتالـی  توطئه هـای  گزارش هـا  ایـن  در  نیـز  همیشـه  تقریبـاً 

بـرای  ایـن گزارش هـا  یـادآوری می شـود.« مطالعـۀ  تروریسـت ها 

انتقـال  زمـان  در  ایـن  از  پیـش  او  نـدارد؛  تازگـی  بایـدن  آقـای 

قـدرت از جـورج دبیلـو بـوش بـه بـاراک اوبامـا، گزارش هـای فوق 

محرمانـۀ روزانـۀ دوران ریاسـت جمهـوری بـوش را مطالعـه کـرده 

بـود و سـپس بـه مدت ۸ سـال نیـز در دولت بـاراک اوبامـا با این 

دسـت گزارش هـا بطـور روزانـه رس و کار داشـت. او اکنـون پـس 

محرمانـه  گزارش هـای  مطالعـه  دوبـاره  سـاله،  وقفـه ای چهـار  از 

ریاسـت جمهـوری را از رس خواهـد گرفـت. بـا ایـن وجـود دیویـد 

رئیـس   »ارسار  کتـاب  نویسـنده  و  سـیا  سـابق  افـر  پریـس، 

جمهـوری« بـر این باور اسـت کـه شـکل گزارش هـای محرمانه ای 

کـه بـرای دونالـد ترامـپ تهیـه می شـود احتـاال بـا گزارش هایـی 

دریافتـی توسـط رؤسـای جمهـوری پیشـین کمی فـرق دارد؛ زیرا 

را دوسـت  اسـناد طوالنـی  ترامـپ خوانـدن  دونالـد  کـه  آنجـا  از 

امـکان  جـای  تـا  گزارش هـا  کـه  بـود  کـرده  درخواسـت  نـدارد، 

امـکان  تـا جـای  یعنـی  تهیـه شـود؛  برایـش  بـه شـکل تصویـری 

در  ارمنسـتان  نخسـت وزیر  پاشـینیان،  نیکـول  علیـه  اعـرتاض 

را  معرتضـان  از  تعـدادی  پولیـس  شـد.  آغـاز  دوبـاره  ایـروان 

بازداشـت کـرد. مخالفت هـا در ارمنسـتان علیه پاشـینیان بیشـرت 

اسـتعفای  خواسـتار  نیـز  ارمنسـتان  جمهـور  رئیـس  می شـود. 

پاشـینیان شـده اسـت. روز دوشـنبه ۱۰ قـوس از ایـروان گزارش 

در  ارمنسـتان،  نخسـت وزیر  پاشـینیان  نیکـول  مخالفـان  داد 

محرمانۀ  فوق  گزارش های  به  بایدن  جو 
کرد پیدا  دسترسی  جمهور  رئیس  روزانه 

ژرمن، باشـگاه سـابق او کـه عنوان بهرتین گلـزن آن را نیز 

در اختیـار دارد بـرای کاوانـی ویـژه خواهـد بـود، بنابرایـن 

ایـن اتفاقـات او را از نظـر ذهنـی تحـت تاثیـر قـرار خواهد 

داد. 

امـا با شـناختی کـه از کاوانـی دارم می دانم ایـن اتفاقات 

بـه او انـرژی مـی دهـد. او بسـیار حرفـه ای بـوده و امـروز 

روی قـوای ذهنـی خـود کار خواهـد کـرد تـا بـرای بـازی 

گابـی کاپیتان سـابق اتلتیکـو دو روز پیش بود که 
اعالم بازنشسـتگی کرد.

گابـی فرنانـدز سـال هـا بازیکـن اتلتیکـو بـود و با 
ایـن تیـم قهرمانـی اللیـگا و لیـگ اروپـا را تجربـه 
کـرد. او دو بـار نیـز بـا ایـن تیـم تـا فینـال لیـگ 
قهرمانـان نیـز رفـت ولـی هـر دو بـار برابـر رئـال 

خـورد. شکسـت 
گابـی دو سـال پیـش پس از جدایـی از اتلتیکو به 
السـد قطر پیوسـت و در همین تیم نیز بازنشسـته 
شـد. گابـی در مـورد رشایط ایـن روزهـای اتلتیکو 
که صدرنشـین اللیگاسـت گفـت:» اینکـه اتلتیکو 
تـا کجـا پیـش خواهـد رفـت، بـه وضعیـت رئـال و 
بارسـا هـم بسـتگی دارد. اگـر ایـن دو تیـم همین 
رونـد پرنوسـان را ادامـه دهنـد، اتلتیکـو شـانس 
اول قهرمانـی خواهـد بـود و چه بسـا در جام های 

دیگـر نیـز شـانس باالیی داشـته باشـد.«
بـه  تابسـتان  سـوارز  لوئیـس  بارسـا:»  در  مسـی 
اتلتیکـو پیوسـت کـه مـرا بـه یاد انتقـال داویـد ویا 
انداخـت.  اتلتیکـو در سـال 2013  بـه  بارسـا  از 

ایسـکو، سـتاره اسـپانیایی رئـال مادریـد تـا پایـان فصـل در ایـن تیـم باقـی خواهـد 

مانـد. رشایـط در فصـل جـاری چنـدان بـر وفـق مـراد ایسـکو نیسـت و ایـن هافبـک 

خـالق و 28 سـاله اسـپانیایی در بسـیاری از بـازی هـای فصبـل روی نیمکـت حضور 

الدیـن  زیـن  اعتـاد  باعـث کاهـش  ایسـکو  نشـیب  و  پرفـراز  اسـت. عملکـرد  یافتـه 

زیـدان بـه او شـده و رسمربـی فرانسـوی در دیدارهای حسـاس عالقه ای به اسـتفاده 

از ایـن بازیکـن نـدارد. در روزهـای اخیـر اخبـاری در مـورد متایـل یوونتـوس و آنـدره 

پیرلـو بـه خریـد ایسـکو در فصـل نقـل و انتقـاالت زمسـتانی و احتـال مهاجـرت این 

امـا نرشیـه کالچومرکاتـو امـروز  بـود.  بـه توریـن شـنیده شـده  بازیکـن در زمسـتان 

در گزارشـی مدعـی شـد ایسـکو حداقـل در نیـم فصـل عالقـه ای بـه رقـم خـوردن 

ایـن انتقـال نداشـته و قصـد دارد تـا پایـان فصـل شـانس خـود را بـرای بازگشـت بـه 

ترکیـب اصلـی رئـال مادریـد امتحـان کنـد. بنـد آزادسـازی هنگفـت و 700 میلیـون 

یورویـی در قـرارداد ایسـکو بـا رئـال مادرید وجـود دارد، اما قرارداد او دو سـال دیگر 

بـه امتـام مـی رسـد و در صـورت ادامـه ایـن رونـد، باشـگاه اسـپانیایی چـاره ای جـز 

فـروش او در تابسـتان سـال بعـد نخواهـد داشـت. بـه نظـر مـی رسـد خـود ایسـکو 

عالقمنـد بـه انتقـال بـه منچسرتسـیتی و بـازی کـردن زیر نظر پـپ گواردیوال باشـد و 

در صـورت اقـدام ایـن باشـگاه، احتـال رقـن او به لیـگ برتر وجود دارد. سـیتی دو 

سـال قبـل بـرای جـذب ایسـکو اقدام کـرده بود، امـا درخواسـت 90 میلیـون یورویی 

رئـال مادریـد باعـث عقـب نشـینی ایـن باشـگاه انگلیسـی شـده بـود.

اولـه گونـار سولسـرش بـه دفـاع از ادینسـون کاوانـی، مهاجـم گلـزن 

تیمـش پرداختـه اسـت.

ادینسـون کاوانـی بعـد از درخشـش در دیـدار مقابـل سـاوتهمپتون 

در شـبکه هـای اجتاعـی خرسـاز شـده و طبـق اسـتدالل اتحادیـه 

فوتبـال انگلیـس از الفـاظ نژادپرسـتانه بهـره بـرده اسـت.

اولـه گونـار سولسـرش در نشسـت خـری قبـل از دیـدار مقابـل پـاری 

سـن ژرمـن مدعـی شـد کاوانـی از ایـن اتفـاق ابـراز تاسـف کـرده و 

باشـگاه یونایتـد از مهاجـم جدیـد الـورود خـود حایت خواهـد کرد.

دیـدار مقابـل پاری سـن ژرمن: "هرچـه رسیعرت قادر به صعود باشـید 

بهـرت خواهیـد بـود. مـا مـی خواهیـم در ایـن گروه صدرنشـین شـویم 

و البتـه بـا هـدف حملـه و دفـاع مناسـب در برابـر یـک تیـم بـزرگ، 

سـبک خودمـان را پیـاده مـی کنیم. هدف مـا پیروزی در ایـن بازی و 

صدرنشـینی در گروه اسـت."

حواشـی اخیـر در مـورد کاوانـی: "مـا بـا ادینسـون کاوانـی صحبـت 

متاسـف  شـده  مرتکـب  کـه  اشـتباهی  بابـت  واقعـا  او  و  ایـم  کـرده 

و رشمنـده اسـت. او بـه هیـچ وجـه چنیـن قصـدی نداشـته و تنهـا 

هدفـش خـوش و بـش بـا دوسـت خـود بـوده اسـت.

حایـت  او  از  مـا  و  خواسـته  توضیـح  کاوانـی  از  فوتبـال  اتحادیـه 

خواهیـم کـرد. کاوانـی تـازه وارد ایـن کشـور شـده و در اروگوئـه ایـن 

شـوخی معنـای دیگـری دارد. مـا از کاوانـی حایـت مـی کنیـم  و 

البتـه از اتحادیـه فوتبـال نیـز پشـتیبانی خواهیـم کـرد، زیـرا مـا مـی 

خواهیـم در راه مبـارزه بـا تبعیـض قـدم برداریـم.

کاوانـی آمـاده بـازی کـردن اسـت و البتـه دیـدار مقابـل پـاری سـن 

شـود." آماده 

درخشـش ارلینـگ هالنـد در دورمتوند و تیم ملـی نروژ: "او 

بـه راحتـی رکـورد گلزنـی مـن را خواهـد شکسـت. ارلینـگ 

هالنـد عملکـزد فـوق العـاده ای داشـته و خوشـحامل که در 

پیرشفـت او نقـش کوچکـی ایفـا کـرده ام و بـه ایـن دلیـل 

احسـاس غـرور مـی کنـم. مـن مطمنئ هسـتم کـه ارلینگ 

در لیـگ قهرمانـان نیـز گل هـای زیـادی خواهـد زد."

معتقـدم اگراتلتیکـو امسـال بتواند قهرمـان اللیگا 
شـود، لیونـل مسـی بـرای پیوسـن بـه ایـن تیـم 
ترغیب خواهد شـد. زوج و سـوارز می تواند مرگبار 
اتلتیکـو  بـرای  زمیـن  باشـد. همینکـه سـوارز در 
حضور داشـته باشـد نیز وزنه سـنگینی اسـت. هر 
مدافعـی احـرتام خاصـی بـه سـوارز مـی گـذارد.«

سولسشر: کاوانی بابت کارش شرمنده است

کـرد. "توافـق ابراهیـم" کـه با حضـور مقام های 

کاخ  در  ترامـپ  دونالـد  و  کشـور  سـه  ارشـد 

سـفید امضـا شـد زمینه سـاز برقـراری روابـط و 

ایـن  میـان  تجـاری  توافق نامه هـای  امضـای 

تـالش  ترامـپ  دونالـد  اسـت.  شـده  کشـورها 

ریاسـت  از  باقی مانـده  می کنـد در هفته هـای 

جمهـوری خـود رضایـت عربسـتان را هـم برای 

توافقـی مشـابه بـا ارسائیـل جلـب کنـد. هفتـه 

گذشـته رسـانه های ارسائیلـی گـزارش دادنـد 

کـه بنیامیـن نتانیاهـو، نخسـت وزیـر ارسائیـل 

هم زمـان بـا مایـک پومپئـو بـه عربسـتان سـفر 

کـرده و بـا محمد بن سـلان، ولیعهد عربسـتان 

دیـدار کرده اسـت. وزیـر خارجه عربسـتان این 

دیـدار را تکذیـب کـرد هـر چنـد کـه رسـانه ها 

جزییاتـی از ایـن دیـدار را هـم منتـرش کردنـد.

اتحـاد علیـه جمهـوری اسـالمی ایـران یکـی از 

اهـداف اصلی ارسائیـل برای برقـراری روابط با 

کشـورهای حاشـیه خلیـج فارس اسـت.

هـم  قطـر  و  عربسـتان  بـه  کوشـرن  جـرد  سـفر 

تـرور محسـن  در حالـی صـورت می گیـرد کـه 

هسـته ای  برنامـه  کلیـدی  چهـره  فخـری زاده، 

و موشـکی ایـران تنـش در منطقـه را بـه دلیـل 

اقـدام  از  نگرانـی  و  احتالـی  پیامدهـای 

اسـت. بـرده  بـاال  ایـران  تالفی جویانـه 

کـه  داده انـد  گـزارش  ارسائیلـی  رسـانه های 

هواپیاهـای  عبـور  بـا  سـعودی  عربسـتان 

تجـاری و مسـافربری ارسائیل بـه مقصد امارات 

اسـت. کـرده  موافقـت  هوایـی خـود  از حریـم 

خرگـزاری رویـرتز هـم بـه نقـل از یـک مقـام 

دولـت امریـکا گفتـه اسـت کـه ایـن توافـق بعد 

و  ارشـد  مشـاور  کوشـرن،  جـرد  مذاکـرات  از 

دامـاد دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـور امریکا، با 

مقام هـای سـعودی بـه دسـت آمـده اسـت.

جـرد کوشـرن بـه همـراه آوی برکوویتـز و برایـان 

هـوک، مناینـدگان ویـژه خاورمیانـه در دولـت 

امریـکا، روز دوشـنبه ۳۰ نوامـر بـه عربسـتان 

سـفر کردنـد. رویـرتز می گویـد موضـوع عبـور 

عربسـتان  آسـان  از  ارسائیلـی  هواپیاهـای 

در جلسـه ای کـه اندکـی بعـد از نشسـن پـرواز 

آنهـا تشـکیل شـد، مطـرح شـده و یـک مقـام 

"موفـق  گفتـه  خرگـزاری  ایـن  بـه  امریکایـی 

شـدیم کـه موضـوع را حـل و فصـل کنیـم."

برقـراری پروازهـای مسـتقیم بخشـی از توافقی 

میـان  روابـط  عادی سـازی  از  بعـد  کـه  اسـت 

ارسائیـل بـا امارات، بحرین و سـودان به دسـت 

آمـد. اواسـط سـپتامر )دو مـاه و نیـم پیـش( 

ارسائیـل بـا میانجی گـری امریـکا توافقـی برای 

عادی سـازی روابـط بـا امـارات و بحریـن امضـا 

عربستان با عبور پروازهای تجاری اسرائیل 
به امارات از حریم هوایی خود موافقت کرد

انتقال زمستانی ستاره رئال مسی به یک شرط سال بعد به اتلتیکو می آید
به یوونتوس منتفی شد

شروع دور جدید مذاکره میان نمایندگان 
حکومت و اپوزیسیون سوریه

در امـور سـوریه پیش نویـس قانـون اساسـی بایـد 

در پایـان مذاکـرات نوشـته شـود و  سـپس کمیته 

تدویـن قانـون اساسـی در جمعـی گسـرتده تر بـا 

رشکـت ۱۵۰ مناینـده آن را تصویـب کنـد.

در قطعنامـه شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحد 

کـه در سـال ۲۰۱۵ صـادر شـده تشـکیل چنیـن 

حـل  راه  یـک  از  بخشـی  عنـوان  بـه  کمیتـه ای 

جامـع و مسـاملت آمیز بـرای برون رفـت از بحـران 

سـوریه درنظر گرفته شـده بود. گفتنی اسـت سـه 

دور قبلـی مذاکـرات بدون نتیجه ملموسـی پایان 

یافت.

یافـن  بـرای  اکنـون سال هاسـت  سـازمان ملـل 

تـالش  سـوریه  داخلـی  در جنـگ  حـل  راه  یـک 

می کنـد. امـا ایـن تالش هـا تـا کنـون نتیجـه ای 

نـداده اسـت.

بحـران سـوریه بـا اعرتاضـات علیـه دولـت بشـار 

اسـد در سـال ۲۰۱۱ آغاز شـد اما حکومت اسـد 

اعرتاضـات را بـه شـدت رسکـوب کـرد.

صدهـا هـزار نفـر در جنگ داخلی سـوریه کشـته 

شـدند. میلیون هـا سـوری مجبـور شـدند کشـور 

خـود را تـرک کنند.

حکومـت اسـد بـا کمـک روسـیه و ایران توانسـت 

سـوریه  مناطـق  بیشـرت  در  را  خـود  مخالفـان 

دهـد. شکسـت 

قانـون  تدویـن  "کمیتـه  نشسـت  چهارمیـن 

اساسـی سـوریه" در جنیـوا آغـاز شـد. در ایـن 

بـا  اسـد  بشـار  دولـت  مناینـدگان  نشسـت 

مناینـدگان اپوزیسـیون و جامعـه مدنـی بـر رس 

تدویـن یـک قانـون اساسـی جدیـد در سـوریه 

می کننـد. رایزنـی  و  مشـورت 

قانـون  تدویـن  کمیتـه  نشسـت  چهـارم  دور 

در  قـوس   ۱۰ دوشـنبه  روز  سـوریه  اساسـی 

جنـگ  در  درگیـر  طرفیـن  شـد.  آغـاز  جنیـوا 

داخلـی سـوریه بـر رس قانـون اساسـی جدیـد 

کردنـد. آغـاز  را  رایزنـی  کشـور  ایـن 

ملـل  سـازمان  ویـژه  مناینـده  پدرسـون،  گیـر 

متحـد در امـور سـوریه اعـالم کـرد کـه پـس از 

کمیتـه  سـوریه  در  درگیـری  سـال   ۱۰ تقریبـا 

تدویـن قانـون اساسـی می تواند اعتـاد ایجاد 

کنـد.

قـرار اسـت بحـث بـر رس قانـون اساسـی جدید 

متحـد  ملـل  سـازمان  حایـت  تحـت  سـوریه 

تـا روز جمعـه چهـارم دسـمر در جنیـوا ادامـه 

یابد. در نشسـت جنیوا منایندگان بشـار اسـد، 

رئیـس جمهـور سـوریه، مخالفـان و همچنیـن 

مشـارکت  سـوریه  مدنـی  جامعـه  مناینـدگان 

دارنـد. هـر گـروه ۱۵ مناینـده دارد.

بـه گفتـه پدرسـن مناینـده ویـژه سـازمان ملـل 

پیامد بحران قره باغ؛ رئیس جمهور خواهان استعفای نخست وزیر شد
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همیـن منطقـه، آرد را بـه کیلـو خریـداری کـرده منیتواننـد، 

پـول آنـرا ندارنـد.”

بادغیـس  آبکمـری  آوارگان ولسـوالی  از  محمـد یکـی دیگـر 

اسـت کـه بـر اثـر جنـگ هـای داخلـی، بـا ۱۲ تـن از اعضای 

خانـواده اش بـه شـهرک سـبز در رشق شـهر هـرات زندگـی 

میکنـد. 

او نیـز افـزود کـه در هـر شـبانه روز، یـک وعـده غـذا را بـه 

میتوانـد. داده  فرزندانـش 

وی از بـی توجهـی حکومـت بـه شـدت انتقـاد کـرد گفـت که 

اگر توجه به زندگی شـان نشـود، کودکان شـان از گرسـنگی 

مـی میرند.

کیلـو  یـک  خانـه  ده  از  بگـرد،  خانـه  خانـه  “بـه  افـزود:  وی 

بیـرون کـرده  نیـم کیلـو روغـن  بیـرون کـرده منيتـواىن،  آرد 

ندارنـد.” مـردم  چـون  منیتوانـی؛ 

برخـی از ایـن بیجاشـدگان مدعـی انـد کـه فرزنـدان شـان را 

رویـداد  ایـن  کـه  گفـت  قـوس(   ۱۱ )سه شـنبه،  دیـروز 

حوالـی سـاعت ۱:۰۰ بامـداد در سـاحه ی بـازار روسـتای 

اسـت. داده  رخ  خواجه عمـری  ولسـوالی  »ده حاجـی« 

بـه گفتـه ی او، دو کودک دیگر نیـز در این حمله ی هوایی 

خاطـر در مناطـق نـا امـن، ایـن کمپیـن بـه صـورت درسـت 

اجـرا منی شـود. نـا امنـی اصلی تریـن عامـل ناکامـی مبـارزه 

می شـود.  توصیـف  افغانسـتان  در  اطفـال  فلـج  بیـاری  بـا 

آمارهـای تخمینـی نشـان می دهنـد کـه در سـال روان حدود 

53 مـورد مثبـت بـه بیـاری پولیـو در افغانسـتان ثبت شـده 

اسـت. ولـی ایـن کـه ایـن بیـاری بیشـر از ایـن رقم باشـد، 

بـا توجـه به گسـرش نـا امنی و عـدم دسرسـی منابع صحی 

بـه اطفال زیر سـایه جنـگ، از اجتال قوی برخوردار اسـت. 

بخاطـر نبـود غـذا، قرص خـواب آور میدهند تا نـان نخواهند.

حمیدالله یک تن از این آوارگان است که ده فرزند دارد.

او در ایـن بـاره بـه پـژواک گفـت: “تابليـت هـای خـواب آور 

را بـه ٢٠ افغانـی خریـداری مـی کنـم و ده بچـه دارم و روز 

یکی-يکـى بـه آنهـا میدهـم کـه نان طلـب نکنند، بخـدا مرگ 

از ایـن زندگـی بـرای مـن بهـر اسـت و هـر روز مـرگ خـود را 

طلـب میکنـم.”

آواره گان داخلـی، بـه دولـت هشـدار میدهند که اگـر به آنان 

کمـک رسـانی نشـود، ناگزیر اند دسـت بـه دزدی دکان های 

داخل شـهرها بزنند.

عـودت  و  مهاجـران  ریاسـت  مسـئوالن  حـال،  همیـن  در 

کننـدگان در هـرات میگوینـد کـه بـرای شـاری از خانـواده 

هـای بیجـا شـدۀ داخلـی، کمـک هـای غذایـی و غیرغذایـی 

توزیـع شـده اسـت.

هـرات،  کننـدگان  عـودت  و  مهاجـران  رئیـس  نـادم  جاویـد 

بـه آژانـس خـرى پـژواک گفـت کـه امسـال منابـع دولـت و 

موسسـات کمک کننـده، در راسـتای مبـارزه بـا کرونـا مرصف 

شـده اسـت و بـه مهاجـران کمـر توجه صـورت گرفته اسـت.

وی افـزود: “امسـال بعـداز رسوی های انجام شـده، ١٦ هزار 

خانـواده نیازمنـد شناسـایی شـده انـد و بـه این خاطـر منابع 

امسـال هـم، منابـع دولتـی و هـم مؤسسـات، رصف کرونـا 

شـده اسـت و تـا حـاال که مـن با شـا صحبـت میکنـم، براى 

٦٩٠٠ خانواده منابع پیدا شـده اسـت و قرار اسـت در هفته 

روان، رسوی شـان تکمیـل و کمک براى شـان توزیع شـود.”

از  امسـال سـه هـزار مهاجـر جدیـد،  بیـان داشـت کـه  وی 

ولسـوالی هـای ناامـن و والیت های بادغیس، غـور و فاریاب، 

بـه جمـع بیجاشـدگان قبلی در شـهر هرات افزوده شـده اند.

ایـن در حالیسـت کـه هـرات، باالتریـن رقـم بیجـا شـدگان 

داخلـی را دارد کـه درسـال جـاری و سـال های قبـل، در اثـر 

جنـگ  و خشکسـالی از والیـت هـای بادغیس، غـور، فاریاب، 

فـراه و ولسـوالی هـای ناامـن ایـن والیـت، آواره شـده و در 

حومـه هـای شـهر هـرات مسـکن گزیـن شـده  اند.

زخمـی شـده اند. ایـن کـودکان هم اکنـون بـرای درمان به 

شـفاخانه ی والیتی در شـهر غزنی منتقل شـده اند.

ایـن منبـع افـزود کـه هنوز مشـخص نشـده اسـت کـه این 

حملـه توسـط چـه کسـی راه انـدازی شـده اسـت. او امـا 

تأکیـد کـرد کـه حملـه کار نیروهـای افغـان نبـوده اسـت.

ایـن منبـع بـه اطالعـات روز گفـت: »ممکـن ایـن حملـه از 

سـوی نیروهـای خارجـی و یـا گـروه طالبان صـورت گرفته 

باشـد؛ چـون طالبـان نیـز در ایـن اواخـر از پهپادهـا در 

عملیات شـان  راه انـدازی  بـرای  خواجه عمـری  ولسـوالی 

علیـه نیروهـای امنیتـی اسـتفاده کرده انـد.«

در همیـن حـال، واحداللـه جمعـه زاده، سـخن گوی والـی 

غزنـی گفتـه کـه تحقیقـات در ایـن مورد آغاز شـده اسـت. 

او افـزوده اسـت در صورتی که عامل ایـن رویداد نیروهای 

امنیتـی شـناخته شـود، مجازات خواهند شـد.

گـروه طالبـان و نیروهـای خارجـی مسـتقر در افغانسـتان 

تاکنـون در ایـن مـورد چیـزی نگفته انـد.

والیـت غزنـی در جنـوب رشق کشـور از والیت هـای ناامـن 

اسـت کـه جنگ جویـان گروه طالبـان در بیشـر نقاط این 

والیـت حضـور و فعالیـت گسـرده دارند. 

از رقـم یـاد شـده حـدود 5٠ درصـد یعنی ٢7 مـورد در والیت 

هـای جنوبـی بـه ثبت رسـیده اسـت.

پاکسـتان که بیشـرین مرز مشرک با افغانسـتان را دارد نیز 

بـا دالیـل مشـابه با افغانسـتان هنـوز به بیـاری فلـج اطفال 

آلـوده اسـت. آگاهـان به این عقیـده اند که این بیـاری باید 

در هـردو کشـور صفـر گـردد، در غیر صورت امـکان رسایت از 

یکـی بـه دیگـری کامال عـادی اسـت و افزایش بیـاری پولیو 

در پاکسـتان زخنگ خطری برای افغانسـتان اسـت.

 بیجـا شـدگان داخلـی در هـرات، از وضعیت اسـفبار شـان و 

عـدم کمـک رسـانی همزمـان با فرارسـیدن رسمای زمسـتان، 

شـکایت دارند.

شـیدایی،  منطقـه  در  شـان  بیشـر  کـه  بیجاشـدگان  ایـن 

شـهرک سـبز و ریگریشـن در رشق شـهر هرات در خانه های 

فرسـوده زندگـی میکننـد، میگوینـد که امسـال هیـچ کمکی 

بـرای شـان نشـده اسـت.

آنـان مدعـی انـد کـه بـه فرزنـدان شـان، در ٢٤ سـاعت یـک 

وعـده غـذا میدهنـد؛ آن هـم نـان خشـک.

ولـی جـان یـک تـن از ایـن بیجاشـدگان اسـت که یک سـال 

قبـل بـا ۸ نفـر فامیلـش بـر اثـر جنـگ هـا میـان طالبـان و 

نیروهـای امنیتـی، از ولسـوالی باالمرغـاب بادغیـس به شـهر 

هـرات آواره شـده اسـت.

او از وضعیـت اسـفبار زندگـی اش ناليـد و بـه پـژواک گفـت: 

“بـه یـک حالـت فقـر و بیچارگـی زندگـی میکنیـم کـه مـردم 

غزنـی می گویـد  والیـت  در  معتـر حکومتـی  منبـع  یـک 

ولسـوالی  در  هوایـی  حملـه ی  یـک  نتیجـه ی  در  کـه 

شـده اند. کشـته  کـودک  دو  والیـت،  ایـن  خواجه عمـری 

شـود،  ذکـر  خـر  در  نامـش  نخواسـت  کـه  منبـع  ایـن 

در  پولیـو  یـا  اطفـال  فلـج  واکسـین  کمپیـن   

اسـت در  قـرار  اسـت.  آغـاز شـده  افغانسـتان 

ایـن دور کـه روز دوشـنبه ١٠ قـوس رشوع شـده اسـت حدود 

١٠ میلیـون طفـل زیـر پنـج سـال در شـهرهای و روسـتاهای 

اطفـال  فلـج  بیـاری  دربرابـر  مصونیـت  بـرای  افغانسـتان 

واکسـین شـوند. ایـن پیـکار بـرای پنـج روز در رسارس کشـور 

از گرفتـار  را  تـا ١٠ میلیـون کـودک  ادامـه خواهـد داشـت 

شـدن بـه بیـاری فلـج اطفـال پیشـگیری کنـد.

سـازمان ملـل متحـده با همـکاری دولـت افغانسـتان کمپین 

مبـارزه بـا فلـج اطفـال یـا واکسیناسـیون پولیـو را در رسارس 

تنهـا  پاکسـتان  و  افغانسـتان  می بـرد.  پیـش  بـه  کشـور 

انـد کـه هنـوز بیـاری فلـج اطفـال را بـه طـور  کشـورهای 

انـد.  نابـود نتوانسـته  کامـل 

درحالیکـه ١٠ میلیـون طفل زیر سـن 5 سـال در افغانسـتان 

در معـرض بیـاری پولیو قرار دارند و باید با قطرات واکسـین 

پولیو پیشـگیری شـوند، وزارت صحت کشـور از آغاز موج دوم 

کرونـا نیـز خـر داده اسـت. بیـاری کـه در اوایل سـال روان 

کمپیـن مبـارزه بـا فلح اطفـال را به تعویـق انداخت.

از جانـب دیگـر طالبـان و گروهـای مرتبط با این گـروه تندرو 

شورشـی، هـر ازگاهی بـا کمپین مبارزه با فلج اطفال و سـایر 

هرچنـد  انـد.  ورزیـده  مخالفـت  واکسیناسـیون  برنامه هـای 

ایـن بـار هنـوز ابـراز مخالفت نکرده اسـت، ولی ایـن احتال 

طالبـان  جنگجویـان  اذیـت  و  آزار  مـورد  واکسـیناتوران  کـه 

قـرار گیرنـد و یـا ربـوده شـوند خیلـی زیـاد اسـت و بـه همین 

سـازمان صحـی جهـان و اداره ملـل متحـد در بخـش مبـارزه 

بـا ایـدز یـا UNAIDS امـا تعـداد بیـاران اچ آی وی ایـدز را 

77٩٤ نفـر تخمیـن کـرده اسـت.

وزارت صحـت سه شـنبه ١١ قـوس بـا نـر خرنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه وزارت صحـت عامه تا کنـون توانسـته ٤٠ درصد از 

بیـاران اچ آی وی را ثبـت و راجسـر منایـد. 

در خرنامـه اضافـه شـده که ایـن وزارت تا کنون )اخیر سـال 

نشسـت   در  افغانسـتان  صحـت  وزارت 

روزجهانـی مبـارزه بـا ایـدز گفتـه اسـت کـه از 

سـال ١٩8٩ تا کنون یعنی در سـی سـال گذتشه 3هزار 33 

واقعـه مثبـت آچ آی وی در افغانسـتان رسـا ثبـت وراجسـر 

شـده اسـت. ایـن رقـم 75 درصد مـردان و ٢5 درصـد زنان را 

شـامل می شـود. گفتنـی اسـت کـه ١7٦ تـن از اطفـال زیـر 

سـن ١5 سـال مبتـال بـه اچ آی وی نیـز شـامل ایـن رقـم اند.

بیجاشدگان: کودکان خود را قرص خواب آور می دهیم که نان نخواهند

با گذشت دو روز، زخمیان ارتش از ولسوالی باالمرغاب بادغیس به شفاخانه منتقل نشده اند

وزارت صحت عامه:
 3هزار و 33 واقعه مثبت اچ آی وی در کشور به ثبت رسیده است 

کمپین مبارزه با پولیو؛ ده میلیون کودک باید واکسین پولیو شوند

٢٠٢٠ ( در مراکـز تـداوی ایـدز به تعـداد ١٠8٩ تن را ثبت 

و راجسـر کرده اسـت کـه از این میـان 7١8 مرد، 3٠8 زن 

و ٦3 طفل زیرسـن ١5 سـال  می باشـند. 

ایـن وزارت می گویـد کـه متام بیاران راجسـر شـده تحت 

مراقبت هـای صحـی مجانی قـرار دارند.

مجـروح عـالوه کـرده اسـت کـه آمـار افـراد مبتال بـه بیاری 

ایدز در کشـور بیشـر از آن اسـت که توسـط سازمان صحی 

جهـان و دفـر ملـل متحـد در بخـش مبـارزه با ایـدز به نر 

رسـیده است. 

وی کـه اسـتفاده کننـدگان مـواد مخـدر را یکـی  از عوامـل 

انتشـار رسیـع ایـن بیـاری توصیـف کرده اسـت.

کرونـا،  دوم  مـوج  رسمـا،  فصـل  فرارسـیدن  صحـت  وزارت 

فقـر، ازدیـاد معتـادان مواد مخـدر، نپذیرفنت افـراد بیار از 

طـرف خانواده هـا و سـطح پائیـن آگاهـی مـردم را، از جمله 

چالش هـای در برابـر مبـارزه بـا اچ آی وی توصیـف میکنـد.

کنـار  در  بیـاری  ایـن  کـه  اسـت  معتقـد  صحـت  وزارت 

تالش هـای نهادهـای مسـئول صحـی، بسـیج ملـی را نیـز 

دارد. رضورت 

درایـن مراسـم داکـر اخـر مناینده سـازمان صحـی جهان 

بـا  مبـارزه  در  سـازمان  ایـن  صحـی  کمک هـای  ادامـه  از 

ایـدز و سـایر بیاری هـای سـاری مدهـش بـه افغانسـتان 

اسـت. داده  اطمنیـان 

یـک  در  را  پاندیمـی کرونـا جهـان  کـه  ایـن در حالیسـت 

چـون  فقیـر  کشـورهای  و  داده  قـرار  دشـوار  وضعیـت 

اسـت. پذیـر  آسـیب  دیگـران  از  بیـش  افغانسـتان 

ویدیویـی کـه از ایـن رویـداد منتر شـده، کـودکان را در حال 

فـرار نشـان می دهـد. صـدای ممتـد شـلیک گلولـه نیز شـنیده 

می شـود.

برخـی از باشـنده گان قریـه زردکمر بـه تلویزیون ملـی گفته اند 

کـه دعـوای زمیـن مـورد مناقشـه را در زمـان نجیب اللـه، رییس 

تعـرض  مـورد  بـار دیگـر  امـا  برده انـد،  اسـبق کشـور،  جمهـور 

طـرف مقابـل قـرار گرفته انـد.

طـرف دیگـر دعوا امـا مدعی اند کـه از زمـان عبدالرحان خان 

اسـنادی در دسـت دارنـد که ایـن زمین ها ملکیت آن ها اسـت.

جـواد هجـری، والـی تخـار امـا می گویـد کـه زمین هـای مـورد 

مناقشـه دولتـی اسـت و به هیچ کسـی اجازه تصاحـب آن داده 

منی شـود.

او گفت که دو طرف توسـط اداره محلی فراخوانده شـده اسـت 

تـا این موضـوع از مجرای قانونی آن حل شـود. 

ثبـت رسـیده اسـت. بـه این ترتیـب، شـار مبتالیان بـه ویروس 

کرونـا در کشـور بـه ۴۶ هـزار و ۷۱۷ نفـر افزایـش یافتـه اسـت.

مریـض   ۲۱ گذشـته،  سـاعت  بیسـت وچهار  در  همچنـان 

»کوویـد۱۹« جـان داده انـد. شـار فوتی های ناشـی از مریضی 

»کوویـد۱۹« در کشـور بـه یک هـزار و ۸۰۰ نفـر افزایـش یافتـه 

اسـت.

براسـاس معلومات وزارت صحت عامه، در بیسـت وچهار سـاعت 

یافته انـد. شـار  بهبـود  بـه کرونـا  فـرد مبتـال  گذشـته، ۱۱۹  

بهبودیافتـگان ایـن ویـروس در کشـور بـه ۳۶ هـزار و ۹۰۷ نفـر 

است.  رسـیده 

ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت  نامـزد  و  وزیـر  نامـزد   8 بـرای 

صنـدوق گذاشـت که حسـینه صافـی نامـزد وزارت امـور زنان و 

طاهـر زهیـر رای اعتـاد نگرفتند. در هفته گذشـته نیز مجلس 

مناینـدگان بـه ده وزیـر کابینـه رای اعتاد داد کـه بعد از تنش 

میـان حکومـت و مجلس افغانسـتان رونـد دادن رای اعتاد به 

اعضـای کابینـه برای چند روزی متوقف شـد. افـکار عمومی بر 

ایـن بـود کـه در ایـن دور، مناینـدگان بـه متامـی نامـزد وزیران 

رای اعتـاد خواهـد داد. 

 اکـر رسـتمی سـخنگوی وزارت زراعت، آبیـاری و مالداری گفت 

کـه در سـطح والیـت هـرات ۵۸۳ فارم زنبـور عسـل فعالیت دارد 

کـه امسـال از ایـن فارم هـا ۲۰۰ مریـک تـن عسـل تولید شـده 

است.

آقـای رسـتمی روز سه شـنبه ١١ قـوس گفتـه اسـت که هر سـال 

در ایـن والیـت فارم هـای پـرورش زنبور عسـل بیشـر می شـود.

در مرکـز و ولسـوالی های انجیـل، گـذره، کـرخ، ربـاط سـنگی، 

رشیـف،  چشـت  اوبـه،  زرغـون،  پشـتون  ادرسـکن،  غوریـان، 

اسـت. تولیـد شـده  بیشـرین عسـل  گلـران  و  شـیندند 

در والیـت هـرات از دو طریقـه عسـل بـه دسـت میایـد، عسـل 

بیشـر  کیفیـت  کوهـی  عسـل  ای،  کارخانـه  عسـل  و  کوهـی 

دارد و در بازارهـای داخلـی بهـای یـک کیلـوی آن ۷۰۰ افغانـی 

می رسـد. 

کـه  می دهـد  نشـان  نرشـده  تصاویـر   

روسـتای  یـک  باشـند گان  از  شـاری 

بـر  تخـار  والیـت  ینگی قلعـه  ولسـوالی 

ایـن  دیگـر  روسـتای  یـک  باشـندگان 

کرده انـد. حملـه  ولسـوالی 

پولیـس تخـار می گویـد کـه ایـن حادثـه 

کهنـه  »بـازار  »زردکمـر«،  سـاحات  در 

ولسـوالی  علـی«  »کفـر  و  ینگی قلعـه« 

اسـت. داده  رخ  ینگه قلعـه 

تخـار  پولیـس  سـخنگوی  اسـیر،  خلیـل 

گفـت کـه از چنـد روز گذشـته بـه ایـن 

سـو برخـی از باشـنده گان ایـن سـاحات 

علف چرهـا،  بـر  طالبـان  حایـت  بـا 

زمین هـای زراعتـی و خانه هـای شـاری 

کرده انـد. حملـه  ولسـوالی  ایـن  دیگـر  باشـنده گان  از 

هـم  کنـار  در  سـال ها  سـاحات  ایـن  مـردم  کـه  گفـت  اسـیر 

»بـرادروار« زنده گـی می کردنـد، امـا طالبـان گروهـی را ترغیب 

کـرده و قـول حایـت داده انـد تـا زمین هـا و خانه های مـردم را 

غصـب کننـد.

بـه گـزارش روزنامـه ۸صبـح؛ سـخنگوی پولیـس تخـار می گوید 

کـه این سـاحات در تسـلط گـروه طالبان اسـت.

خلیـل اسـیر افـزود کـه حکومـت محلـی بـزرگان و متنفـذان 

دو طـرف را بـه مرکـز فـرا خوانـده اسـت تـا بـه دعـوای آن هـا 

شـود. رسـیده گی 

سـخنگوی پولیـس تخـار گفـت کـه از تلفـات دو طـرف گـزارش 

نشـده اسـت. گفتـه شـده اسـت کـه باشـنده گان ایـن منطقـه 

تاکنـون  طالبـان  گـروه  دارنـد.  زمیـن  بـر رس  دیرینـه  دعـوای 

دربـاره حایتـش از یـک جانـب دعـوا چیـزی نگفتـه اسـت.

 وزارت صحـت عامـه ی کشـور اعـالم کـرد که در 

بیسـت وچهار سـاعت گذشـته، ٢١ بیـار کوید-

١٩ در نقـاط مختلـف کشـور جـان باخته انـد.

روزانـه،  گـزارش  نـر  بـا  قـوس   ١١ سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه ۱۶۵۰ منونـه ی مشـکوک به ویـروس کرونا در 

البراتوارهـای ایـن وزارت تسـت شـده کـه نتایـج آزمایـش ۲۱۹ 

مـورد آن مثبـت تشـخیص شـده اسـت.

ایـن تعـداد مـوارد مثبـت کرونـا در والیت هـای کابـل، هـرات، 

قندهـار، بلـخ، ننگرهـار، پـروان، دایکنـدی، نیمـروز، بادغیـس، 

لوگـر، میـدان وردک، لغـان، غـور، فـراه، خوسـت و فاریـاب بـه 

 بـه یـک هـزار و ۵۰۰  خانـواده نیازمنـد در کابل از سـوی بنیاد 

رحانـی کمک هـای زمسـتانی توزیـع شـد. ایـن بنیـاد رونـد 

کمک رسـانی در فصـل رسمـا را در کابـل و والیت هـای هم جوار 

آن آغـاز کرده اسـت.

طبـق اعالم مسـووالن بنیـاد رحانی، در مرحله اول قرار اسـت 

کـه بـه سـه هـزار خانـواده در کابـل و والیت هـا کمـک توزیـع 

شود.

ایـن مرحلـه روز دوشـنبه، دهـم قـوس بـرای یـک هـزار و  در 

۵۰۰ خانـواده   قربانیـان نیروهـای امنیتـی، معلـوالن، کارکنان 

تنظیـف شـهرداری و دست فروشـان کمـک توزیع شـده اسـت.

این بسته کمکی شامل آرد، برنج، روغن و کپمل بوده است.

قـرار اسـت در آینـده بـه یـک هـزار و ۵۰۰ خانـواده در والیـت 

پـروان نیـز از سـوی ایـن بنیـاد کمـک توزیـع شـود. 

 شـاری از فعاالن حقوق 

زن سـه شـنبه ١١ قـوس 

بـا نـر اعـراض نامـه ای علیـه پارملـان 

اعـراض  ایـن  در  انـد.  کـرده  اعـراض 

نامـه کـه از ٢٤١ زن فعـال حقوق زن نام 

نیـز گرفته شـده اسـت، عـدم رای اعتاد 

مجلـس بـه حسـینه صافـی نامـزد وزیـر 

امـور زنـان را مـورد انتقـاد قـرار داده اند.

آمـده  اعراض نامـه  از  بخشـی  در 

اسـت:»ما زنان از آدرس ملت و کسـانیکه 

بـا رای اعتـاد مـا بـه پارملـان راه یافتـه 

انـد، ایـن عملکردشـان را مردود دانسـته 

و آنهـا بایـد دلیـل عـدم رای اعتـاد بـه 

خانـم حسـینه صافـی را بـرای ملـت بازگـو کننـد و یـا اینکـه 

گیـرد.« علنـی صـورت  گیـری  رای  دوبـاره 

کـه  اسـت  خواسـته  غنـی  جمهـور  رئیـس  از  معـرض  زنـان 

امـور  بـه عنـوان رسپرسـت وزیـر در وزارت  را  حسـینه صافـی 

زنـان نگهـدارد. آنـان عـالوه کرده اسـت که بعـد از ایـن به هیچ 

کسـی اجـازه نخواهنـد داد که زنـان قربانی بازی های سیاسـی 

و منفعـت طلبی هـای فـردی شـوند.

مجلـس مناینـدگان در نشسـت روز دوشـنبه )١٠ قـوس( خـود 

تولید عسل در شهر هرات امسال به ۲۰۰ تُن رسیده است

دعوا بر سر زمین و علف چر در ولسوالی ینگی قلعه؛ 
چند روستا مورد حمله مسلحانه قرار گرفته  است

موج دوم کرونا؛ ۲۱ نفر در یک شبانه روز جان باختند

به یک هزار و ۵۰۰ خانواده نیازمند در کابل کمک های زمستانی توزیع شد

اعتراض فعاالن حقوق زن علیه پارلمان؛
 علت ندادن رای اعتماد به حسینه صافی را بگویید


