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 گوترش خواستار اعالم »وضعیت اضطراری اقلیمی« شد ارتش روسیه نقض آتش بس در قره باغ را تایید کرد

آتش بـس  توافـق  نقـض  روسـیه  ارتـش   
جمهـوری  و  ارمنسـتان  نیروهـای  میـان 
دفـاع  وزارت  کـرد.  تاییـد  را  آذربایجـان 
روسـیه در مسـکو اعـام کـرد ایـن حادثه 
در  »هـادروت«  منطقـه  در  و  جمعـه  روز 

اسـت. داده  رخ  قره بـاغ  جنـوب 
وزارت دفاع روسیه شامگاه شنبه ۱۲ ...

 دبیـرکل سـازمان ملـل از سـران کشـورها 
و دولت هـا خواسـت تـا در کشـورهای خـود 
»وضعیـت اضطـراری اقلیمی« اعـام کنند. 
آنتونیـو گوترش در اجاس مجـازی اقلیمی 
سـازمان ملـل گفـت، »اگـر مسـیر را تغییـر 
فاجعـه  سـوی  بـه  اسـت  ممکـن  ندهیـم 
برویـم«. آنتونیـو گوتـرش، دبیرکل سـازمان 

ملـل روز شـنبه ۱۲ دسـمبر ...

 سال پانزدهم    شماره 4109   دو شنبه   24 قوس 1399   14 دسمبر 2020  قیمت: 20 افغانی

 تأمین حقوق اقلیت ها عنصر 
اساسی صلح پایدار

صلح و گفتمان ملی 

با شایعه پراکنی نمی توان، 
جمهوریت را مخالف صلح 

معرفی کرد 

 یکـی از موضوعـات بسـیار مهـم و قابلیـت اهمیتی که 
متأسـفانه سـال ها اسـت به دلیل نا امنی و ناسـازگاری 
های سیاسـی به فراموشـی سـپرده شده اسـت، موضوع 
حقـوق اقلیت هـای قومـی، زبانـی و مذهبـی در پروسـه 

هـای ملی اسـت.  ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

کریم بنزما رکورد اسطوره رئال 
را شکست 

ونگر به یونایتد: اشتباه نکنید؛ 
پوگبا به دردتان می خورد

سـازمان   ،)RSF( مـرز  بـدون  گزارش گـران  سـازمان   

بین املللـی حامیـت از رسـانه ها )IMS( و کمیتـه مصونیـت 

خربنـگاران افغـان )AJSC(، شـورای امنیـت سـازمان ملـل 

فـرا  افغانسـتان  در  خربنـگاران  از  حفاظـت  بـه  را  متحـد 

خوانده انـد.

ایـن سـازمان ها گفته انـد کـه خشـونت از فرهنـگ معافیـت 

از مجـازات بهـره می بـرد و برقـراری عدالـت بـرای قربانیـان 

و کاهـش  افغانسـتان  در  رسـانه ها  آزادی  از  بـرای حامیـت 

ایـن  اسـت.  موثـر  گام  یـک  خربنـگاران  علیـه  خشـونت 

سـازمان ها همچنـان بـرای همـکاری با نهادهـای جهانی در 

اعـام کرده انـد. افغـان  از خربنـگاران  حامیـت 

در اعامیـه ای کـه از سـوی گزارش گـران بـدون مـرز منتـر 

در  خربنـگاری  جامعـه  نامـه ی  از  حامیـت  ضمـن  شـده، 

همچنـان  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای  از  افغانسـتان، 

خواسـته شـده اسـت کـه در زمینـه ی کاهـش خشـونت علیه 

دهنـد. انجـام  جـدی  اقدامـات  خربنـگاران 

این سـه سـازمان مدافع حقوق خربنگاران و آزادی رسـانه ها 

پذیـرش  بـدون  صلـح  بـرای  »مذاکـره  گفته انـد:  همچنـان 

بین امللـل  رعایـت حقـوق  و  بنیادیـن  بین املللـی  تعهـدات 

بردوسـتانه و بیـش از هـر چیـز کنوانسـیون های ژنـو کـه 

قلمـداد  ملکـی  افـراد  و  اماکـن  را  خربنـگاران  و  رسـانه ها 

منـوده و از حملـه نظامـی حفاظـت می کنـد، امـر نامعقـول 

می باشـد.« نامطلـوب  و 

تعهـدات  پذیـرش  سـازمان ها،  ایـن  اعامیـه ی  طبـق 

بین املللـی بـه رعایـت امنیـت رسـانه ها و خربنـگاران و عدم 

خشـونت علیـه آنـان رضورت دارد. در اعامیـه آمـده اسـت 

کـه رسـانه ها و روزنامه  نـگاران افغانسـتان نبایـد بـا سـکوت 

ملـل  سـازمان  آن  نهـاد  عالی تریـن  و  جهانـی  نهادهـای 

قـرار  حملـه  مـورد  رسـانه   ۶۰ از  بیـش  و  شـده اند  کشـته 

گرفتـه و تخریـب شـده آند.  گـروه طالبـان و داعـش مسـئول 

بیشـرین مـوارد قتـل خربنـگاران و حملـه بـه رسـانه ها گفته 

شـده اسـت.

برابـر  اخیـر حمـات هدفمنـد در  ایـن درحالـی اسـت کـه 

خربنـگاران افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت. در طـول بیش 

و  هلمنـد  کابـل،  در  خربنـگار  چهـار  گذشـته،  مـاه  یـک  از 

شـده اند.  کشـته  ننگرهـار 

در آخریـن مـورد، فردیـن امینـی، گوینـده ی خـرب تلویزیـون 

آریانـا نیـوز بـه گونـه ی مرمـوز در کابل جـان باخـت. پولیس 

امـا  علـت جـان باخـن امینـی را خودکشـی اعـام کـرده ، 

خانـواده ی امینـی گفته انـد کـه او کشـته شـده اسـت.

حملـه روز شـنبه انجـام شـده بـود و درایـن درگیری هـا ۹  

جنگجـوی دیگـر طالبـان زخـم برداشـتند.

مایـن جاسـازی شـده  کـه ۱۳  اضافـه شـده  در خربنامـه 

طالبـان نیـز توسـط نیروهـای تیـم انجنیـری اردوی ملـی 

کشـف و خنثـی شـد و همچنیـن چهـار مخفیـگاه و مقـدار 

زیـاد سـاح و مهـامت ایـن گـروه تخریـب شـد.

جنگجـوی   ۱۰ شـدن  کشـته  بـا  دیگـر  خـرب  یـک  طبـق 

حملـه  ارزگان  والیـت  دهـراوود  ولسـوالی  در  طالبـان 

طالبـان به عقب زده شـد و در این درگیـری 10 جنگجوی 

برداشـتند. ایـن گـروه زخـم  دیگـر 

از  کـه  اسـت  گفتـه  دیگـر  در خـرب  وزارت  ایـن  همچنیـن 

تخریـب دو پـل در والیـت بغـان بـا کشـف و خنثـا شـدن 

ماین هـای بشـکه یی توسـط تیـم انجنیـری اردوی ملی نیز 

جلوگیـری صـورت گرفـت.

پشـتیبانی  مأموریـت  فرمانـدۀ  میلـر،  سـکات  جـرال 

نیروهـای  کاهـش  بـا  کـه  می دهـد  اطمینـان  قاطـع 

امریکایـی بـه ۲۵۰۰ تـن، ایـن نیروها توانایـی مبارزه را 

در برابـر هراس افگنـی در افغانسـتان خواهنـد داشـت.

جـرال میلـر تأکیـد مـی ورزد کـه روند کاهـش نیروهای 

 ۲۵۰۰ و  شده اسـت  آغـاز  افغانسـتان  در  امریکایـی 

می ماننـد  باقـی  افغانسـتان  در  کـه  امریکایـی  رسبـاز 

هراس افگـن،  گروه هـای  برابـر  در  مبـارزه  کنـار  در 

دولتـی  نیروی هـای  آمـوزش  و  مشـوره  مأموریت هـای 

بـرد. خواهنـد  به پیـش  نیـز  را  افغانسـتان 

او در ایـن بـاره افـزود: »مـا ایـن موضـوع را بـا دقـت بـا 

نهادهـای امنیتـی افغانسـتان بحـث کرده ایـم، مـا هنوز 

هـم نیروهایـی داریـم کـه در هنـگام نیـاز بـه نیروهـای 

دولتـی افغانسـتان کمـک خواهنـد کـرد؛ مـا هنـوز هـم 

بـه  کمـک  مأموریـت  و  دهـی  مشـوره  آمـوزش،  رونـد 

بـه پیـش می بریـم.« را  افغانسـتان  نیروهـای دولتـی 

ایـن در حالـی اسـت کـه روز گذشـته مجلـس سـنای 

دانلـد  اختیـارات  کـه  کـرد  تصویـب  را  امریـکا طرحـی 

از  امریکایـی  نیروهـای  سـاخن  بیـرون  در  را  ترمـپ 

می سـازد. محـدود  افغانسـتان 

کـه  گفته اسـت  ترمـپ  دانلـد  حکومـت  ایـن  از  پیـش 

شـامر نیروهـای امریکایـی از پنـج هـزار تـا پانزدهم ماه 

بـه دو هـزار و پنـج صـد تـن کاهـش خواهـد  جنـوری 

یافـت -

امریکایـی  جـراالن  مخالفت هـای  بـا  کـه  موضعـی   

همیـن  کـه  می شـود  گفتـه  حتـا  و  شده اسـت  روبـه رو 

مخالفت هـا در برابـر ایـن تصمیـم رییس جمهـور امریکا 

سـبب برکنـاری مـارک اسـپر از وزیـر دفـاع امریـکا نیـز 

. شد

سـطح  کـه  گفـت  سـخنانش  از  دیگـر  بخـش  در  میلـر 

بسـیار  افغانسـتان  در  طالبـان  سـوی  از  خشـونت ها 

بلنـد اسـت. او از ایـن گـروه خواسـت کـه بـرای پیروزی 

»مـن  دهنـد:  کاهـش  را  خشـونت ها  صلـح  مذاکـرات 

بـا طالبـان گفت وگـو کـرده ام کـه سـطح  بـاره  در ایـن 

کـه  اسـت  نیـاز  اسـتند.  بلنـد  بسـیار  خشـونت ها 

سـطح خشـونت ها از سـوی طالبـان بایـد پاییـن آورده 

شـوند. بهـای افزایـش خشـونت ها را مـردم افغانسـتان 

می پردازنـد.«

خشـونت های  کاهـش  دربـارۀ  ترمـپ  دانلـد  تصمیـم 

از  برخـی  واکنش هـای  بـا  افغانسـتان  در  امریکایـی 

کشـورهای اروپایـی، ایـران و ناتو نیز همراه بوده اسـت. 

شـوند. بی  پنـاه 

پیرفـت  و  آزادی  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه  از  بخشـی  در   

رسـانه ها، یکـی از دسـت آوردهای بـزرگ و مهـم افغانسـتان 

بـا  بیـم آن وجـود دارد کـه  امـا  بـوده،  در دو دهـه ی اخیـر 

بـرود. بـاد فنـا«  ناامنی هـا و جنـگ »بـه  افزایـش 

هـر سـه سـازمان مدافع حقوق خربنـگاران و آزادی رسـانه ها 

تأکیـد کرده انـد: »علی رغـم روحیـه ی بلنـدی کـه خربنگاران 

افزایـش  دارنـد،  خربنـگاری  کار  پیشـربد  بـرای  افغـان 

کار  فضـای  خربنـگاران،  علیـه  خشـونت  آمـار  و  تهدیـدات 

رسـانه ای را در کشـور بـا گذشـت هـر روز تنگ تر می سـازد.«

 ۲۰۰۱ سـال  از  سـازمان ها،  ایـن  اعامیـه ی  براسـاس 

میـادی تـا کنـون دسـت کم ۱۰۰ خربنـگار در افغانسـتان 

ملـی  دفـاع  وزارت   

کـه  کـرده  اعـام 

طالبـان  جنگجویـان  از  گروهـی 

امنیتـی  نیروهـای  پوسـته های  بـر 

ولسـوالی های  در  دفاعـی  و 

میونـد  ارغنـداب،  ژیـری،  دنـد، 

قندهـار  والیـت  شـاه ولی کوت  و 

حملـه کـرده بودنـد کـه در نتیجـه 

در  دفاعـی  نیروهـای  فعـال  دفـاع 

زده  عقـب  بـه  حمـات  چارچـوب، 

طالبـان  جنگجـوی   ۵۱ و  شـد 

شـدند. کشـته 

ایـن وزارت یک شـنبه 23 قـوس بـا 

نـر خربنامـۀ گفتـه اسـت کـه این 

 کریـم بنزمـا حـاال رکـوردی جدیـد در رئـال را تصاحـب کرده 

رئـال  بـرای  بـازی  بیشـرین  بـا  بازیکـن خارجـی  او  اسـت؛ 

مادریـد اسـت.

کریـم بنزمـا شـب گذشـته بـا حضـور در بـازی برابـر اتلتیکـو 

مادریـد بـه رکـوردی جدیـد در رئال مادرید رسـید و توانسـت 

بـا گـذر از روبرتـو کارلـوس بهریـن دفـاع چـپ تاریـخ رئـال، 

تبدیـل بـه بازیکـن خارجـی بـا بیشـرین بـازی بـرای رئـال 

بـا  گادبـاخ  برابـر  قبلـی  بـازی  در  او  بـازی(.  شـود)528 

کارلـوس در ایـن رکـورد مشـرک شـده بـود....

میلر:
کاهش نیروهای امریکا

 بر مبارزه با هراس افگنی 
تأثیر ندارد

 آرسـن ونگر بعد از تنشـهای شـدید در منچسریونایتد بر رس 

رابطـه باشـگاه با پـل پوگبا به شـیاطین رسخ توصیـه کرد که 

چطور باید با سـتاره فرانسـوی برخـورد کنند.

تنشـهای  از  بعـد  آرسـنال  افسـانه ای  ونگـر رسمربـی  آرسـن 

بزرگـی کـه در رابطـه باشـگاه منچسـریونایتد بـا پـل پوگبـا 

سـتاره فرانسـوی این تیم ایجاد شـده توصیه هایی در اختیار 

شـیاطین رسخ گذاشـت کـه دربـاره نحـوه درسـت رفتـار بـا 

سـتاره ای مثـل پوگبـا بـود. ونگـر از رفتـار فعلـی یونایتـد ...

ورزش
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سه سازمان حامی خبرنگاران،
 شورای امنیت سازمان ملل را به حفاظت از خبرنگاران افغان فراخواندند

وزارت دفاع ملی: 
60 جنگجوی طالبان در والیت های قندهار و ارزگان کشته شدند

مراسـم  در  دیگـر«  »دور  دامنارکـی  فلـم   

تـا  شـد  موفـق  شـب  شـنبه  مجـازی 

را   ۲۰۲۰ اروپـا  فلـم  جوایـز  مهمریـن 

درو کنـد و عـاوه بـر جایـزه بهریـن فلـم، 

جایـزه بهریـن کارگـردان را بـرای تومـاس 

وینربـرگ و بهریـن بازیگـر را برای مدس 

در  میکلسـن  کنـد.  آن خـود  از  میکلسـن 

ایـن فلـم در نقـش یـک معلـم دبیرسـتانی 

اسـت. کـرده  بـازی  الکلـی 

زیـر  قـادری  کتـاب جدیـد دکـر حمیـرا   

عنـوان »رقص در مسـجد« از طـرف یکی از 

معتربترین انتشـارات آمریـکا، هارپرکولینز 

ایـن  و رومنایـی شـد.  نیویـارک چـاپ  در 

نامـور  مجـات  ادبـی،  نـرات  در  کتـاب 

مـورد  امریکایـی  مشـهور  روزنامه هـای  و 

نیویـارک  اسـت.  گرفتـه  قـرار  اسـتقبال 

صـدر  در  را  مسـجد«   در  »رقـص  تایمـز 

... داده  قـرار  کتابهایـی  

 »دور دیگر« 
جوایز فلم اروپا 

را درو کرد

»رقص در مسجد« 
حمیرا قادری در 
صدر کتاب های 

امریکا

33سالبهپنجسال از چرخهخشکسالی
افغانستانکاهشیافتهاست در

اشرف غنی:



 

 

 

 

ریاسـت  دوم  معاونـت  مطبوعاتـی  دفـر 

جمهـوری در پـی نـر خربهایـی مبنـی 

بـر منتقـل شـدن حـوزه هجدهـم امنیتـی، اعـام کـرده 

اسـت کـه ایـن حـوزه منحـل و یـا منتقـل منی شـود.

شـبکه های  کاربـران  از  برخـی  و  رسـانه ها  از  شـاری 

حـوزه  کـه  بودنـد  کـرده  منتـر  را  خـربی  اجتاعـی 

هجدهـم امنیتـی از غـرب کابـل بـه ولسـوالی ده سـبز 

می شـود. منتقـل 

روز  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  مطبوعاتـی  دفـر 

یکشـنبه 23 قوس با نر خربنامه ای نوشـته اسـت: »از 

چنـدی بدین سـو خـربی شـایع شـده و موجـب نگرانـی 

مـردم شـده کـه گویـا حـوزه 18 پولیس در دشـت برچی 

کابـل منحل می شـود و یا به ده سـبز انتقال می شـود.« 

در خربنامـه نوشـته کـه »ایـن حـوزه بـر مبنـای وسـعت 

اسـاس  بـر  و  امنیتـی  و مشـکات  مـردم  نیـاز  سـاحه، 

فیصلـه شـورای امنیت ملی، از حوزه 13 جدا شـده و به 

عنـوان یـک حـوزه امنیتـی مسـتقل ایجـاد شـد و اکنون 

هیـچ دلیلـی بـرای انحـال یـا انتقـال آن وجود نـدارد.«

معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری همچنـان نوشـته اسـت 

کـه »مـردم برچـی مطمـن باشـند کـه چنیـن خـربی 

ناحیـه  یـک  خـود  از  سـبز  ده  سـاحه  نـدارد.  صحـت 

داخلـه  امـور  وزارت  اسـت.  مسـتقل  حـوزه  و  جداگانـه 

 سـفارت افغانسـتان در انقـره اعـام کرده اسـت که ترکیه 

۱۱۵ میلیـون لیـره )حدود ۱۵ میلیـون دالر امریکایی( را 

بـرای رفـع احتیاجـات و تجهیزات ارتـش و تأمین مصارف 

آمـوزش و تربیـه ی نیروهـای ارتش، پولیـس و امنیت ملی 

کشـور کمـک می کند.

در خربنامـه ای کـه از سـوی سـفارت افغانسـتان در انقـره 

بـه نـر رسـیده، آمـده اسـت کـه ایـن کمـک  به صـورت 

باعـوض نقـدی بـه نهادهای امنیتـی افغانسـتان صورت 

می گیـرد. موافقت نامـه ی تطبیقـی ایـن کمک هـا میـان 

افغانسـتان و جمهـوری  مناینـدگان جمهـوری اسـامی 

ترکیـه به تازگـی در انقـره بـه امضـا رسـیده اسـت.

کمک هـا  ایـن  تطبیقـی  موافقت نامـه ی  ایـن  براسـاس 

و همـکاری مالـی – نظامـی میـان افغانسـتان و ترکیـه، 

ایـن کشـور متعهـد شـده اسـت کـه مبلـغ صدمیلیـون 

لیـره ی آن را بـه منظـور رفـع احتیاجـات تجهیـزات ارتش 

سـال  پنـج  مـدت  در  آن  نیازمندی هـای  بادرنظرداشـت 

ارزیابـی   بـا  پرولیـم  و  معـادن  وزارت 

کارمندانـش  کاری  و  تحصیلـی  اسـناد 

اعـام کـرده اسـت کـه 205 کارمند ایـن اداره رشایط 

ندارنـد. را  فنـی  تخنیکـی/  بسـت های  در  الزم 

ایـن وزارت روز یکشـنبه 23 قـوس با نـر خربنامه ای 

نوشـته اسـت کـه 45 تـن دارای تعلیـات ثانوی، 87 

تـن دارای اسـناد بکلوریـا، 73 تـن در دارای اسـناد 

فـوق بکلوریـا و 205 تـن دیگـر بـدون رشایـط الزم در 

بسـت های تخنیکـی ایـن وزارت کار می کننـد.

در خربنامـه آمـده اسـت که این وزارت بـه هدف ایجاد 

اداره موثـر، کارا  و بـا ظرفیـت کـه بتوانـد تحـرک الزم 

را بـه هـدف تغییـر اقتصـادی در زندگـی مـردم ایجـاد 

کنـد، سلسـله اصاحاتـی را روی دسـت گرفته اسـت.

ایـن وزارت می گویـد کـه سـاختار تشـکیاتی جدیـد 

مسـئولیت های  اسـاس  بـر  پرولیـم  و  معـادن  وزارت 

تعریف شـده در نقشـه راه معـادن، دیـدگاه، ماموریت 

و مسـئولیت های ایـن وزارت؛ ترتیـب شـده اسـت.

تفکیـک  و  تعریـف  »نبـود  اسـت:  آمـده  خربنامـه  در 

تداخـل  آن؛  مسـئولیت های  و  ماموریـت  وظایـف، 

ظرفیت سـازی،  بـه  توجـه  عـدم  وظیفـوی،  ابهـام  و 

امـور  بـه  توجـه  عـدم  کیفیـت،  بـه  الزم  توجـه  عـدم 

فقـدان  اجـراآت،  قانون مند سـازی  جهـت  حقوقـی 

یـک حملـه  در  کـه  کـرده  ادعـا  طالبـان   

هوایی حوالی سـاعت 10 یک شـنبه شـب 

در ولسـوالی ارغنـداب والیـت قندهار 13 تـن غیر نظامی 

بـه شـمول زنـان و اطفـال کشـته شـده انـد.

طالبـان در وبسـایت صـدای جهاد مدعی شـده اسـت که 

در حملـه هوایـی نیروهـای هوایـی کشـور بـر خانه هـای 

ملکـی، 13 غیـر نظامـی به شـمول هفت کـودک و دو زن 

کشـته شـده اند.

وزارت دفـاع ملـی امـا در واکنـش بـه این ادعـا در اعامیۀ 

خـربی گفته اسـت کـه این حادثـه را هیات مشـرک قول 

لسـوال  و  قندهـار  امنیـه  قومندانـی  اتـل،   ۲۰۵ اردوی 

ارغنـداب بررسـی می کننـد.

در اعامیـۀ وزارت دفـاع ملـی آمـده اسـت :» حفـظ جان و 

مـال افـراد ملکـی در صـدر اولویت های نهادهـای دفاعی 

و امنیتـی قـرار دارد و همـواره بـه نیروهـای ملـی دفاعی و 

امنیتـی هدایـت داده می شـود تـا در ایـن راسـتا از دقـت 

کارگیرند.« الزم 

از  ناشـی  ملکـی  تلفـات  سـطح  کـه  درحالیسـت  ایـن 

انفجـار ماین هـای مقناطیسـی، حمـات موشـکی، تـرور 

بـر،  مدافعـان حقـوق  دولتـی،  کارمنـدان  خربنـگاران، 

و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  درگیری هـا  و  دینـی  علـای 

طالبـان بـاال رفتـه اسـت.

صبـح امـروز در انفجـار ماین مقناطیسـی در کابل دو غیر 

نظامی کشـته شـده و دو غیـر نظامی دیگر زخم برداشـته 

انـد. منابـع رسـمی مسـئولیت ایـن انفجارهـا را بـه عهـده 

طالبـان می گذارنـد. همچنین فـردوس فرامرز سـخنگوی 

قمندانـی امنیـه کابـل تایید کرده اسـت که یک سـارنوال 

در ناحیه هشـتم شـهرکابل نیز ترور شـده اسـت.

نهادهـای ناظـر نیـزی طالبـان را عامـل عمـده ای تلفـات 

ملکـی می داننـد.
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از صفحه1

در  کشـور  جمهـور  رئیـس   

اقلیـم  تغییـر  نشسـت جهانـی 

گفت که افغانسـتان یکی از آسـیب پذیرترین 

کشـورهای جهان ناشـی از تغییر اقلیم است 

و چرخـه خشک سـالی در افغانسـتان از 33 

سـال بـه یـک بـار، بـه پنـج سـال بـه یـک بار 

کاهـش یافتـه اسـت. وی در ایـن کنفرانـس 

سـال  در چهـل  کـه  کـرده  عـاوه  ویدیویـی 

افغانسـتان  رشقـی  جنـوب  مناطـق  پسـین 

اسـت. شـده  گرمـر  درجـه  ونیـم  یـک 

افغانسـتان  در  کـه  افـزود  جمهـور  رئیـس 

در  زمسـتان  بجـای  فصلـی  هـای  بـاران 

سـیاب های  کـه  می بـارد  بهـار  فصـل 

فرسـایش  سـبب  آن  از  ناشـی  مدهـش 

می گـردد. هنگفـت  خسـارات  و  خـاک 

دارای  افغانسـتان  افـزود:  جمهـور  رئیـس 

انـرژی  تولیـد  بـرای  عظیـم  ظرفیـت  یـک 

مـا  می باشـد.  سـبز  صنعـت  ایجـاد  و  پـاک 

دارای منابـع وافـر آفتـاب، آب و بـاد هسـتیم 

ظرفیـت  درسـت،  مدیریـت  صـورت  در  کـه 

)سـه صد   300،000 تولیـد  مجموعـی 

می باشـد. دارا  را  بـرق  میـگاوات  هـزار( 

منطقه یـی  پروژه هـای  کـه  کـرد  عـاوه  وی 

انـرژی ماننـد پایـپ الیـن گاز تاپـی و لیـن 

حـال  در  کاسـا-یکهزار  انـرژی  انتقـال 

تطبیق اند. ما در حال سـاخت ایسـتگاه های 

برق آبی در رسارس کشـور بوده و ظرفیت های 

را  بـادی  و  آفتابـی  منابـع  عرصـه  در  کشـور 

می دهیـم. قـرار  بررسـی  و  سـنجش  مـورد 

ویدیویـی  نشسـت  ایـن  در  غنـی  ارشف 

موافقت نامـه  امضـاء  آن،  بـر  عـاوه  افـزود:» 

مـا  بـه  انـرژی«  زیمنـس  »رشکـت  بـا  اخیـر 

تولیـد  مرکـز  بـه  کـه  می بخشـد  امـکان 

قیمـت  بـا  پایـدار  و  قابل اتـکا  انـرژی 

شـویم.« مبـدل  منطقـه  در  مناسـب 

رئیس جمهور خاطرنشـان کرد که افغانستان 

در قلـب آسـیا موقعیـت دارد، ظرفیـت مبـدل 

شـدن به بسـر همـکاری زیسـت محیطی در 

سـطح منطقـه را داراسـت. وی تاکید کرد که 

تغییـر اقلیـم نـه تنهـا یـک مشـکل در سـطح 

می باشـد  جهانـی  سـطح  در  بلکـه  ملـی، 

تاش هـای  نیازمنـد  معضـل  ایـن  رفـع  و 

می باشـد. جهانـی  و  منطقه یـی  جمعـی 

انتونیوگوتـرش  اقلیـم  تغییـر  نشسـت  در 

متحـد،  ملـل  سـازمان  رسمنشـی 

بریتانیـا،  وزیـر  نخسـت  جانسـن  بوریـس 

جمهـور  رئیـس  مکـرون  ایانویـل 

رهـربان  از  دیگـر  شـار  و  فرانسـه، 

بودنـد.  کـرده  اشـراک  دیگـر  کشـورهای 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 یکـی از موضوعـات بسـیار مهم و قابلیت اهمیتی که متأسـفانه 

سـال هـا اسـت بـه دلیـل نـا امنـی و ناسـازگاری های سیاسـی 

بـه فراموشـی سـپرده شـده اسـت، موضـوع حقـوق اقلیت هـای 

قومـی، زبانـی و مذهبـی در پروسـه هـای ملی اسـت. 

تبعیـض  وجـود  کشـور  نیافتگـی  توسـعه  دالیـل  از  یکـی 

سیسـتاتیک و دوامـداری بـوده اسـت کـه از سـوی حاکـان 

گذشـته بـه دالیـل قومـی، مذهبـی و زبانـی بـر بخـش هـای از 

مـردم افغانسـتان اعـال کرده انـد. تداوم ایـن وضعیت تبعیض 

را بـه یـک فرهنـگ پذیرفتـه شـده در کشـور تبدیل کرده اسـت. 

اکنـون اقلیـت هـا در افغانسـتان، در زندگـی و در دسرسـی به 

حقـوق شـان بـا مشـکات فـراوان مواجـه مـی باشـد.

در حالـی کـه اقلیـت هـا در انتخابـات کـه از مهمریـن پروسـه 

هـای ملـی اسـت، بـه صورت گسـرده اشـراک مـی کننـد؛ اما 

از پیامـد و نتایـج آن بـی بهـره مـی مانند. اشـخاصی که توسـط 

رأی همیـن اقلیـت هـا بـه پیـروزی مـی رسـند، حقـوق آن هـا را 

رعایـت منـی کننـد و از مشـارکت آن ها در مراکـز تصمیم گیری 

و روندهـای ملـی جلوگیـری مـی کنند.

اقلیـت هـا امـروز بخـش بزرگـی از مـردم افغانسـتان را تشـکیل 

مـی دهد. این بخش متأسـفانه به دالیـل تبعیض و برخوردهای 

نـاروا از حقـوق شـان باز مانده انـد. قانون اساسـی برای متامی 

مـردم افغانسـتان بـه گونه مسـاویانه حقـوق و مکلفیت هـا را در 

نظـر گرفتـه اسـت. از نظـر قانـون همـه شـهروندان افغانسـتان 

بـا هـم برابرنـد و قانـون بـر همـه یکسـان تطبیـق مـی شـود؛ 

ولـی درعمـل و در عـامل واقعیـت چنین چیـزی نیسـت و اقلیت 

هـا در جامعـه، در ادارات و در فرایندهـای سیاسـی، حقوقـی 

و فرهنگـی احسـاس محرومیـت مـی کننـد؛ چـرا کـه اینهـا در 

زندگـی روزمـره شـان بـا انـواع و اقسـام تبعیـض و برخوردهـای 

دوگانـه روبـرو می شـوند.

امروزه یکی از موضوعات بسـیار اساسـی در افغانسـتان مسـأله 

صلـح اسـت. چـون صلـح و چگونگـی صلح بـه صورت مسـتقیم 

زندگـی، حیـات و رسنوشـت آینـده مـردم را تحت تأثیـر قرار می 

دهـد؛ بـه ایـن خاطـر بـرای تـک تـک شـهروندان کشـور قابـل 

اهمیـت مـی باشـد؛ امـا از آنجایـی که اقلیـت هـا در جریان هر 

تحولـی از آسـیب پذیرتریـن قـر جامعـه مـی باشـند، بیشـر 

نسـبت بـه دورمنـای صلـح نگرانـی دارند. 

از نظـر ایـن گـروه هـا، دو دهـه اخیـر روزنـه ای بوده کـه به روی 

زندگی رسارس نکبت و سـیاه آن ها باز شـده اسـت و نور امیدی 

بـوده کـه دورمنـای آینده را برای شـان روشـن و دلپذیر سـاخته 

اسـت؛ لـذا منـی خواهنـد که ایـن فراینـد متوقف و یا بـا کندی 

مواجه شـود.

بـه ایـن دلیـل دیـروز »کنفرانـس ملـی اقلیتهـای آسـیب پذیـر 

در رونـد صلـح« برگـزار شـد. معـاون دوم رییـس جمهـور در این 

کنفرانـس سـخرنانی کـرد و بـه ابعـاد مشـکات و حقـوق اقلیت 

هـا و وظایـف دولـت در برابـر آن هـا اشـاره کـرد. ایـن کنفرانـس 

بـه منظـور تـداوم نادیـده انـگاری حقـوق اقلیـت هـا و نگرانـی 

آنهـا از نتایـج رونـد صلـح برگـزار شـده بـود. آن هـا معتقداند که 

مذاکـرات صلـح بدون حضور آن هـا جریان دارد و معلوم نیسـت 

کـه ایـن رونـد بتوانـد بـه دسرسـی آن هـا بـه حقـوق اساسـی و 

سیاسـی شـان کمـک کنـد. از سـوی دیگـر جنـگ احتالی که 

پـس از صلـح شـکننده بـه وجـود خواهـد آمد بـرای اقلیـت ها و 

اقشـار آسـیب پذیر جامعـه وحشـتناک خواهدبود. چـه تضمین 

بیـن املللـی وجـود دارد کـه اقلیـت هـا بـار دگـر مانند گذشـته 

هـدف قتـل های سیسـتاتیک قـرار نگیرنـد و به کـوچ اجباری 

وادار نگردنـد، مـال و امـوال شـان بـه تـاراج نرونـد و خانـه هـا و 

زمیـن هـای شـان غصب نشـوند؟

در  صلـح  رونـد  در  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  تأسـف  مایـه  آنچـه 

افغانسـتان کـه بـا ابتـکار امریـکا و میانجیگـری خلیـل زاد بـه 

جریـان افتـاد، هیـچ عنـری کـه بـه صلـح پایـدار در کشـور 

بینجامـد، مـورد توجـه قـرار نگرفـت. آنچـه کـه در رونـد صلـح 

روی آن مترکـز مـی شـد و در توافقنامـه امریـکا و طالبـان نیـز 

برجسـته گردیـد، مشـارکت سـاختاری حکومـت و طالبـان در 

افغانسـتان  رسارس  در  بـس  آتـش  برقـراری  و  دولـت  چـوکات 

اسـت؛ درحالـی کـه چنیـن مشـارکتی هیچـگاه بـه صلـح منـی 

انجامـد و سـبب ختـم جنـگ و خشـونت در کشـور منـی گردد. 

منظـور  بـه  و  مؤقتـی  صلـح  خواهـد  مـی  ترامـپ  کـه  صلحـی 

صلـح  ایـن  بـود.  شـده  طراحـی  امریـکا  در  سیاسـی  اهـداف 

پـس از مـدت کوتاهـی بـه جنـگ خونین دیگـر منجر می شـود 

کـه بـه مراتـب از وضعیـت فعلـی خطرناکـر و دهشـتناکر مـی 

باشـد. ایـن صلـح حیـات و زندگـی اقلیـت هـا را تبـاه مـی کنـد 

و آنهـا را در برابـر انـواع آسـیب هـا قـرار مـی دهـد. مـا وقتـی به 

صلـح عادالنـه و پایـدار مـی رسـیم کـه حقـوق همه شـهروندان 

بـه رسـمیت شـناخته شـود و بـه هویـت قومـی و مذهبـی آن هـا 

احـرام گذاشـته شـود.

بنابرایـن اقلیـت هـا و متـام اقشـار آسـیب پذیـر جامعـه حـق 

دارنـد، نگران رسنوشـت شـان در روند صلح باشـند. حـق دارند 

از دولـت بخواهنـد کـه بـه ایـن حقـوق شـان توجه کننـد. صلح 

پایـدار در کشـور بـا عدالـت، برابـری و تأمیـن حقـوق اقلیـت 

هـا گـره خـورده اسـت. بـدون تأمیـن کامـل حقـوق اقلیـت ها و 

برخـورداری آنهـا از امتیازات مسـاوی با دیگر شـهروندان، هرگز 

صلـح و امنیـت در کشـور برقـرار منی شـود. رضایت شـهروندان 

و بخصـوص اقلیـت هـا از رونـد صلـح و نتایج آن مـی تواند دوام 

صلـح و امنیـت را در آینـده تضمین کند. از ایـرنو دولت نباید از 

ایـن موضـوع رسرسی رد شـود و یـا آن را نادیـده بگیـرد.

سرمقاله

تأمین حقوق اقلیت ها عنصر 
اساسی صلح پایدار

وزارت دې پــه خپلــه بېړنــی اقداموکــړي.

 هغــه د عامــې روغتیــا وزارت وزیــر تــه الرښــوونه وکــړه چې د 

اکســېجن کمــوايل پــه اړه دې دقیــق راپــور تیــار او د کرونــا 

ویــروس لــه دویمــې څپــې رسه د مبــارزې راتلونکــې غونډې 

تــه دې وړانــدې کــړي. 

هغــه وايــي: “پــه هغــو ســیمو کــې چــې د ویــروس خپرېــدو 

پېښــې پــه زیاتېــدو دي، بایــد مشــخص اقدامــات او د 

ــه ويش او پــه سمدســتي  ــو تــه جــدي پاملرن ظرفیــت لوړول

روغتیایــي  د  تــه  ولســوالیو  العبــورو  صعــب  دې  ډول 

خدمتونــو رســولو پــه موخــه پانونــه مشــخص يش.”  دغــه 

راز ولســمر غنــي زیاتــه کــړه چــې د کرونــا پېښــو د تغییــر 

ګــراف بایــد پــه دقیــق ډول تعقیــب يش او ســمه وړاندوینــه 

یــې ويش، څــو هــرې ســیمې تــه پــر وخــت روغتیایــي 

مرســتې ورســول يش.

ــه کام  ــې ل ــړه چ ــوونه وک ــه الرښ ــې وزارت ت ــمر مالی ولس

ایــر هوایــي رشکــت، روشــن مخابــرايت رشکــت، افغــان 

تيــي کام، د نفتــو او ګاز رشکــت، د مــي پراختیــا ماتــړې 

ــي  ــر دولت ــي او غی ــوروړو دولت ــو پ ــايت ادارې او ټول او عملی

ــړي. ــه ک ــې ترالس ــر ژره مالی ــټونو دې ژر ت بنس

ــدو  ــې وزارت دې د عوای ــي، مالی ــګار رسه وی ــه ټین ــه پ هغ

راټولولــو واضــح پــان پــه چــوکاټ کــې ټاکلــې موخــې تــه د 

رســېدو لپــاره خپلــې عمــي هڅــې چټکــې کــړي.

د روغتیایــي ســکتور د ظرفیــت لوړولــو پــه برخــو کــې همــکاري 

کــوي، خپلــې ژمنــې نــه دي عمــي کــړې.” 

ــو  ــو فعالیتون ــو د خپل ــکارو موسس ــو هم ــادو نړیوال ــي، ی دی واي

ــړي.  ــک ک ــه دي رشی ــا وزارت رسه ن ــه روغتی ــم ل ــه ه راپورون

ــه افغانســتان کــې  ــل چــې پ ولســمر محمــد ارشف غنــي ووی

د یونیســف او روغتیــا نړیــوال ســازمان پــه ګــډون نړیوالــې 

موسســې بایــد د خپلــو فعالیتونــو او ژمنــو پــه اړه عامــې روغتیــا 

ــړي.  ــور ورک ــر ژره راپ ــه ژر ت وزارت ت

دی وايــي: “یونیســف او د روغتیــا نړیــوال ســازمان د خپلــو ژمنــو 

د نــه عمــي کولــو پــر وړانــدې ځــواب ویونکــي دي.” 

“د اکسېجن چمتو کولو په اړه دې بېړنی اقدام ويش“

 خربپاڼــې د ولســمر غنــي لــه قولــه لیــکي، کــه چېــرې 

نړیوالــې موسســې پــه افغانســتان کــې د اکســېجن د کمــوايل 

ــا  ــوي، روغتی ــه ک ــکاري ن ــې هم ــه ک ــه برخ ــل پ ــتونزې د ح س

کــې جــوړه شــوې وه، پــه ۱۳۹۹ کال کــې د عوایــدو راټولولــو پــه 

برخــه کــې ټاکلــې موخــې تــه د مالیــې وزارت د نــه رســېدو لــه 

ــه نارضایتــي څرګنــده کــړه او پــه همــدې موخــه یــې  املــه خپل

خپلــې ارزونــې پیــل او څــو غونــډې رهــربي کــړې.

ولســمر غنــي د افغانســتان لــه خلکــو او نړیوالــې ټولنــې رسه 

ــه  ــدو پ ــي: »د عوای ــارې وی ــه اش ــه پ ــو ت ــايل ژمن ــت م د حکوم

راټولولــو کــې هېــڅ پلمــه او نرمښــت د منلــو وړ نــه دی، پــه دې 

ــه اســايس  ــد پ ــه بای ــې ســتونزې او خنډون برخــه کــې شــته ټول

ــووړل يش.« ــه منځــه ی توګــه ل

 ولســمر غنــي پــه افغانســتان کــې د ملګــرو ملتونــو 

د ماشــومانو ماتــړ لــه صنــدوق او د روغتیــا لــه نړیــوال 

ــه اړه  ــو پ ــو او ژمن ــو فعالیتون ــې د خپل ــواړي چ ــازمانه غ س

روغتیــا وزارت تــه راپــور وړکــړي.

 دغــه راز هغــه وايــي چــې کــه نړیوالــې موسســې لــه هېــواد 

رسه د اکســېجن مرســته نــه کــوي، نــو وزارت بایــد پــه دې 

برخــه کــې بېړنــی اقــدام وکــړي. 

ولســمر غنــي دغــه څرګندونــې نــن پــه ارګ کــې د کرونــا 

ویــروس لــه دویمــې څپــې رسه د مبــارزې یــوې غونــډې تــه 

وکــړې. 

لــه ولســمرۍ ماڼــۍ پــژواک خــربي اژانــس تــه پــه رالېــږل 

ــر  ــا وزی ــې روغتی ــې د عام ــي چ ــې راغ ــه ک ــوې خربپاڼ ش

احمــد جــواد عثــاين وویــل: “یونیســف چــې روغتونونــو تــه 

د اکســېجن چمتــو کولــو او د روغتیــا نړیــوال ســازمان چــې 

 ولســمر محمــد ارشف غنــي وایــي، د عوایــدو پــه راټولولــو 

ــې  ــه دی او مالی ــو وړ ن ــت د منل ــه او نرمښ ــڅ پلم ــې هې ک

وزارتــه تــه یــې الرښــوونه کــړې چــې لــه ټولــو پــوروړو دولتــي 

او غیــر دولتــي بنســټونو دې ژر تــر ژره مالیــه راټولــه کــړي.

لــه ارګــه پــه یــوه خپــره شــوې خربپاڼــه کــې راغــي، 

ــدو  ــه مــرۍ د مــي عوای ــي پ ولســمر محمــد ارشف غن

عــايل بــورډ غونــډې نــن لــه غرمــې مخکــې د عوایــدو 

راټولولــو پــه برخــه کــې شــته ســتونزې و ارزولــې.

ولســمر پــه یــاده غونــډه کــې چــې پــه چهــار چنــار ماڼــۍ 

“یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان باید عامې روغتیا وزارت ته د خپلو فعالیتونو راپور ورکړي”

ولسمرش غني: د مالیاتو په راټولولو کې باید پلمه او نرمښت ونه يش

حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل، منحل یا منتقل منی شود

ترکیه ۱۱۵ میلیون لیره به نهادهای امنیتی افغانستان کمک می کند

وزارت معادن و پرتولیم:

 205 تن بدون رشایط الزم در بست های تخنیکی این وزارت کار می کنند

وزارت دفاع ملی: گزارش های تلفات ملکی در ارغنداب بررسی می شود

امنیتـی  نیازهـای  کـه  اسـت  بررسـی  در حـال  اکنـون 

منطقـه ده سـبز را بـه گونـه مناسـب حـل کنـد. در ایـن 

بررسـی تنهـا ممکن اسـت کـه در نـام یا شـاره حوزه ها 

 18 ناحیـه  قبـا  سـبز  ده  در  چـون  بیایـد  تغییراتـی 

شـاروالی فعـال شـده اسـت.«

امـا قوماندانـی امنیـه پولیس کابل به رسـانه ها گفته که 

بـر اسـاس مکتـوب شـاره ۸۲۵۹ بـا امضای سـمونوال 

محمدنبـی بیـان، معـاون امـور امنیـت ایـن قوماندانـی 

کـه بـه تاریـخ ۲۰ قـوس سـال جاری صـادر شـده، آمده 

اسـت کـه یک هیـأت پنج نفـر به منظـور انتقـال حوزه ی 

۱۸ به ولسـوالی ده سـبز تعیین شـده اسـت.

قوماندانـی گفتـه کـه ایـن هیـأت بـه دنبـال عریضـه ی 

و  ملـی  امنیـت  شـورای  عنوانـی   ۱۸ ناحیـه ی  اهالـی 

هدایـت ایـن شـورا بـه فرماندهـی پولیـس کابـل تعییـن 

شـده اسـت.

از سوی هم، در مکتوب از مدیریت انجنیری و تعمیرات 

مدیریـت عمومـی تأمینـات لوژسـتیک معاونیـت ملکی، 

خواسـته شـده اسـت تـا محـل مناسـبی را در ولسـوالی 

بگیـرد.  نظـر  در  امنیتـی   ۱۸ حـوزه ی  بـرای  ده سـبز 

مدیـر عمومـی پولیـس امنی رییـس هیـأت و مناینده ی 

مدیریـت عمومـی پـان اوپراسـیون، مدیر امنیـت حوزه 

۱۸، مدیـر جنایـی حـوزه ی سـیزدهم و مسـئول ملکیت 

اعضـای  تعمیـرات  مدیریـت 

ایـن هیـأت اند.

مـورد  در  مکتـوب  ایـن  در 

 ۱۸ حـوزه ی  انتقـال  زمـان 

بـه ولسـوالی  از غـرب کابـل 

ده سـبز چیزی گفته نشـده و 

دالیـل کافـی نیز ارائه نشـده 

اسـت.

در  امنیتـی   ۱۸ حـوزه ی 

غـرب کابـل در مـاه ثور سـال 

از  پـس  خورشـیدی   ۱۳۹۷

کـه حمـات  شـد  ایجـاد  آن 

تهدیـدات  و  تروریسـتی 

کابـل  غـرب  در  امنیتـی 

بـود.  یافتـه  افزایـش 

کنـد. به صـورت سـاالنه مـرف 

پانـزده  مبلـغ  کـه  اسـت  متعهـد شـده  ترکیـه  همچنـان 

میلیـون لیـره ی ترکـی به منظـور تأمیـن مصـارف آمـوزش 

و تربیـه ی نیروهـای ارتـش و نیروهـای مربـوط بـه وزارت 

امـور داخلـه و ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی بـه مـرف 

می رسـد. براسـاس اعـام سـفارت افغانسـتان در ترکیـه، 

موافقت نامـه ی قبلـی معادل حـدود یک میلیـون دالر در 

سـال بـود کـه ایـن مبلـغ به حـدود سـه میلیـون دالـر در 

سـال افزایـش یافتـه اسـت.

گفتنـی اسـت کـه موافقت نامـه ی قبلـی ترکیـه به صـورت 

هـر سـاله بـه امضـا می رسـید، ایـن بـار بـرای پنـج سـال 

بـه  مطابـق  کمک هـا  و  اسـت  رسـیده  امضـا  بـه  آینـده 

بـه مـرف می رسـد. افغانسـتان  نیازمنـدی دولـت 

دولـت افغانسـتان از ایـن کمک هـای وعده شـده توسـط 

ترکیـه اسـتقبال کـرده و آن را بیانگـر تعهـد این کشـور به 

مـردم و دولـت افغانسـتان خوانده اسـت. 

تفکیـک وظایـف و تـورم تشـکیاتی و عـدم موثریـت از 

می رفـت.« شـار  بـه  عمـده  چالش هـای 

در اعامیـه خـربی ایـن وزارت عاوه شـده، بررسـی ها 

نشـان می دهـد کـه تشـکیل وزارت معـادن بـر اسـاس 

نیازمنـدی نبـوده و تفکیـک الزم بیـن نیازمندی هـای 

مرکـز و والیـات و همچنـان در سـاحاتی کـه معـادن 

بیشـر وجـود دارد، صـورت نگرفتـه اسـت.

در خربنامـه ایـن وزارت آمـده اسـت:» از میـان 2666 

کارمند شـامل تشـکیل سـال 1399به تعداد۵۱۲ تن 

کارمنـدان آمریـت تفحصـات شـال بـا درنظرداشـت 

گاز  و  نفـت  تنظیـم  اداره  بـه  آنـان  کاری  سـاحه 

میابنـد.« انتقـال  افغانسـتان 

وزارت معـادن و پرولیـم اضافـه کـرده اسـت  که ۶۶۷ 

ایـن  بـرای  و  بـود  خالـی  بدینسـو  سـال ها  از  بسـت 

منی شـود. دیـده  نیـز  رضورتـی  بسـت ها 

در خربنامـه وزارت همچنیـن نوشـته شـده کـه ۷۸ تن 

از کارمنـدان مسـن ایـن وزارت بـا تکمیل منـودن دورۀ 

خدمـت، بـه تقاعـد باعزت سـوق داده می شـوند.

ایـن وزارت بـه کارمندان خود اطمینان داده اسـت که 

براسـاس ظرفیـت کارمنـدان وزارت معـادن و پرولیـم 

بـرای  بـا کمیسـیون اصاحـات اداری  در هم آهنگـی 

شـان فرصـت مجـدد داد می شـود.

ارشف غنی؛
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صلح و گفتمان ملی 

با شایعه پراکنی نمی توان، 
جمهوریت را مخالف صلح معرفی کرد

ــد.  آرامــش در افغانســتان ان

ــه  ــی در پروس ــان مل ــب گفت ــی در قال ــع مل ــه مناف ــه ب توج

صلــح؛ گفتگوهــای موجــود بــر رس صلــح در بیــرون افغانســتان 

در تــاش ایــن اســت تــا در وابســتگی و بــر بنیــاد تفاهــم 

نامه هــای بــا ایــاالت متحــده امریــکا، مذاکــرات صلــح پیــش 

بــرده شــود، در حالیکــه اصالــت مــردم افغانســتان دارد و 

گفتــان ملــی در مــورد حــل منازعــه افغانســتان بایــد شــکل 

ــرد.  گی

رویکــرد توجــه بــه منافــع ملــی و گفتــان ملــی در ایــن رابطــه 

ــی در گفتگوهــای  ــی مل ــرش همدیگــر و همگرای ــاد پذی بربنی

نباشــد  چنیــن  اگــر  پیــدا منایــد.  شــکل  بایســت  صلــح 

نشســن دور میــز مذاکــره ایــن مطلــب را واضــح می کنــد 

کــه هرکســی در پــی تحقــق خواســته های خویــش انــد و 

منافــع علیــای ملــی مطمــح نظــر نیســت. در صورتیکــه بــرای 

تأمیــن صلــح در افغانســتان بــه گفتــان ملــی بــر بنیــاد 

منافــع بــزرگ ملــی اصالــت قایــل نباشــیم، عملــن مــردم 

افغانســتان در ایــن پروســه در حاشــیه رانــده می شــود. وقتــی 

ــت؛  ــح مردمی نیس ــد، صل ــر نباش ــی در نظ ــی و مل ــع مردم نف

صلحــی کــه مردمی نباشــد بــه معنــای معاملــه اســت و هرگــز 

معاملــه در طــول تاریــخ  افغانســتان بــه نفــع مــردم ایــن 

ــده  ــدی کنن ــواه و تع ــر رشارت خ ــز ب ــاد تیوری هاب بربنی

ــی  ــی جمع ــود در زندگ ــن موج ــرول ای ــرای کن ــت. ب اس

بایســت ســاختارهای منظــم و سیســتم های مدیریتــی 

ــه  ــا در جامع ــاده خواهی ه ــوان از زی ــا بت ــود ت ــه من تعبی

جلوگیــری کــرد. مطابــق ایــن نظریــه دولت هــا بــه عنــوان 

ســازمان سیاســی دارای قــوه قهریــه در جامعــه زاده شــده 

بــرای تنظیــم  رضورت اساســی انسان هاســت. دولــت 

ــد و نقــش جــدی  ــدا منای ــد شــکل پی ــور انســان ها بای ام

در حفــظ نظــم عمومی داشــته باشــد؛ دولــت زمینــه را 

ــری در آن  ــه ب ــای جامع ــه اعض ــا هم ــد ت ــاعد منای مس

راحــت و انســانی زندگــی منایــد. خشــونت در ذات بــر 

نهفتــه اســت و هــرگاه ایــن روحیــه در معــادالت جمعــی 

دخیــل شــود و تضــاد منافــع آن را بیشــر از همــه تحــت 

تأثیــر قــرار دهــد، نظــم طبیعــی جامعــه می گُســلد و 

ــه بــری آبســن  ــد. جامع ــدا می کن ــارز پی جنجال هــا تب

تضاد هــای فــردی و گروهیســت، ایــن تضاد هــا وقتــی 

ــری  ــای ب ــه رشوری و لجاجت ه ــود ک ــر می ش ــدی ت ج

هیــزوم آور ایــن معرکــه می گــردد. در ایــن حــال اســت کــه 

جنــگ بوجــود میآیــد و کشــمکش های منافــع رنگ هــای 

تباهــی  بــه  را  و جامعــه  بــه خــود می گیــرد  مختلــف 

ســوق می دهــد. بنابرایــن جنــگ و صلــح پدیــده¬ی 

انسان هاســت.  اجتاعــی  زندگــی  در  پیچیــده¬ی 

ایــن پدیــده بــار تاریخــی نیــز دارد و در درازای تاریــخ 

ــای  ــا، هزینه ه ــه پدیده ه ــر از هم ــر، افزون ــت ب رسنوش

ســنگین را بــرای جامعــه بــری بــه ارمغــان آورده اســت. 

نــرد در میــدان صلــح بــرای صلــح ملــی؛ افغانســتان 

کشوریســت کــه منازعــات بــزرگ و بــا ابعــاد و عوامل هــای 

ــتان در  ــگ افغانس ــته/ دارد. جن ــی داش ــی و خارج داخل

کنــار عوامــل مهــم داخلــی از جهــت خارجــی نیــز متأثــر 

بــوده اســت. لــذا جنــگ در ایــن کشــور یــک مســأله¬ی 

کاملــن پچیــده و دارای ابعــاد پنهــان و آشکاریســت. 

بــه هــان تناســب صلــح در ایــن کشــور نیــز خیلــی 

در هالــه¬ی ابهــام و پچیــده تعریــف می شــود. صلــح 

ــزرگ  ــا سیاســت های ب ــد ب ــدا می کن ــط پی افغانســتان رب

ــح  ــان صل ــان. همچن ــای آن ــی و رقابت ه ــطح جهان در س

افغانســتان زیــر تأثیــر بازی هــای منطقــوی بــوده و اســت. 

در کنــار اینکــه ایــن صلــح بایــد در بعــد داخلــی خویش از 

شــفافیت اساســی بــرای متــام مــردم افغانســتان برخوردار 

باشــد و صلــح بــرای مــردم افغانســتان تعریــف واضــح 

شــود و در آن رسنوشــت مــردم افغانســتان روشــن گــردد. 

ــف  ــاد مختل ــا ابع ــگ ب ــه جن ــوری ک ــان ط ــه، ه بدبختان

اش در رسارس ایــن کشــور از متــام مــردم افغانســتان 

قربانــی گرفتــه و می گیــرد؛ ســزاوار ایــن مــردم اســت 

کــه بایــد صلــح نیــز بــرای آینــده ایــن مــردم روشــن 

باشــد. صلــح در چشــم انــداز امیــد بخشــش بایســت 

ــای  ــا و پیامده ــتان پیام ه ــردم افغانس ــه¬ی م ــرای عام ب

عملــی و مفیــد داشــته باشــد. در چشــم انــداز صلــح 

افغانســتان، نیــاز مــرم اســت کــه گفتــان ملــی در 

ــی  ــه مل ــنی آن پروس ــرد و در روش ــکل گی ــتا ش ــن راس ای

صلــح ســازی را در کشــور عملــی گــردد. فراینــد صلــح بــا 

ــد هســتند.  ــد و باورمن ــه را می دانن ــن نکت ای

ــا  ــح ب ــه¬¬ی صل ــت پروس ــت و تقوی ــه، حای ــس! توج پ

ــا اســت.  ــی م ــه¬ی مل ــردم افغانســتان وجیب ــت م محوری

قاطــع  اکرثیــت  بــرای  افغانســتان  در  امــروز  زندگــی 

مردمــان ایــن کشــور، ســزاوار ایــن مــردم نیســتند. جنــگ 

و کشــتار ها در شــهرها و گوشــه های افغانســتان، انســان 

افغانســتانی را ســاخی می کنــد، مــردان و زنــان و اطفــال 

افغانســتانی کشــته می شــوند، مــردم افغانســتان آواره 

ــن  ــی ای ــام قربان ــوند، مت ــر می ش ــان و مهاج ــی خامن و ب

جنــگ نیــم قرنــه را مــردم افغانســتان متحمــل شــده 

اســت. پــس چــرا بــه طبــل می کوبنــد کــه تــداوم همیــن 

رسیــال وحشــت و کشــتار اســت. ایــن جنــگ افغانســتان 

را در حالتــی قــرار داده اســت کــه در هیــج جــای از 

ــگاه  ــز ن ــرام آمی ــده¬ی اح ــه دی ــتانی ب ــه افغانس ــا ب دنی

منی شــود. افغانســتان تصویــر خــون و خشــونت را در 

اذهــان همــه انســان ها تبلــور می کنــد؛ اینهــا همــه عامــل 

بــی عزتی هــای ایــن کشــور بــه شــار مــی رود. بنــاً آنانیکــه 

دوســت دارنــد افغانســتان از ایــن بــی عزتــی جهانــی رهــا 

یابــد، صلــح را در محــور منافــع مــردم افغانســتان حایــت 

ــد منــود.     خواهن

ــود  ــه موج ــام ک ــت از نظ ــت. حای ــده اس ــم نش ــور خت کش

اســت و نظــم مدیریتــی کشــور را بدســت دارد، یکــی از 

ــک  ــن ُمل ــخ ای ــرا تاری ــت. زی ــی اس ــع مل ــه های مناف گوش

ــار  ــور دچ ــی در کش ــام سیاس ــرگاه نظ ــازد، ه ــح می س واض

رخــوت و یــا شکســت شــده اســت، دقیقــا در هــان بزنــگاه 

سیاســی – تاریخــی اســت کــه بیشــرین رضر را مــردم 

ــد.  ــوده ان ــتان من افغانس

بــا ایــن وصــف هرکســی کــه معتقــد بــه منافــع بــزرگ ملــی 

در کشــور اســت، در حفــظ چهــار چوب هــای حــد اقــل 

ــد.  ــور باش ــال کش ــد برح ــام من ــاختار های نظ ــی و س قانون

زیــرا منافــع جمعــی و ملــی همیــن را ایجــاب می کنــد، تــا 

خانــه از بنیــاد خــراب نشــود، بلکــه بــرای اصــاح و بهســازی 

آن در چارچــوب کان ملــی از منافع هــای کوچــک گروهــی 

ــت  ــی در تقوی ــان مل ــن گفت ــردد. ای ــزر گ ــا ح و لجاجت ه

صلــح ســازی و بــه نفــع عامــه¬ی مــردم افغانســتان حایــت 

ــج  ــور منت ــطح کش ــی در س ــاح مل ــر و ص ــه خی ــا ب ــود ت ش

گــردد. 

صلــح و عــزت جهــان؛ افغانســتاِن عزمتنــد در ســطح جهانی 

وابســتگی اساســی بــه صلــح و ثبــات درون کشــوری دارد. 

ــتان  ــردم افغانس ــه¬ی م ــه هم ــت ک ــک نیس ــای ش ــن ج ای

وجــه¬ی افغانســتانی آن دنبــال شــود زیــرا صلــح بــرای 

افغانســتان اســت نــه بــرای کشــوری دیگــری، نــه بــرای 

گــروه خاصــی. در تــداوم مذکــرات صلــح روند هــای ملــی 

بایــد نقــش ارزنــده داشــته باشــد و مــردم افغانســتان از 

هــر گام کــه در راســتای تحقــق صلــح در کشــور برداشــته 

می شــود آگاه گــردد. صلحــی کــه در آن نفــع توده هــای 

ایــن نیــم قــرن بدبختــی،  مــردم افغانســتان کــه در 

قربانــی داده انــد نباشــد، صلــح نیســت، بلکــه تفاهــم و 

معاملــه اســت. گفتــان ملــی در ســطح کشــور ادامــه¬ی 

مذاکــرات صلــح خواهانــه و صلــح ســازانه را نظــارت 

ــزد مــردم  ــد میمــون ن ــن فراین ــرای ای ــد و راهــکاری ب کن

افغانســتان واضــح شــود. تــا گفتــان ملــی در وابســتگی 

ــور  ــه ظه ــح خواهان ــای صل ــه زنی ه ــی در چان ــع مل مناف

پیــدا نکنــد، ایــن پروســه بدســتان دیگــران خواهــد بــود 

و طبعــا نتایــج برخواســته از آن نفــع بیشــرش بــرای 

آنــان رقــم می خــورد. نخبــه¬گان کشــور، فرهنگیــان، 

مناینــدگان مــردم از اقشــار مختلــف مردمــی در کنــار 

دولــت جمهــوری اسامی افغانســتان در ایــن موضــوع 

دخــل و تــرف داشــته باشــند و آنــگاه اســت کــه انتظــار 

آن،  از  را  ملــی  منافــع  بــر  مبتنــی  و صلــح  بهبــودی 

می تــوان داشــت. 

صلــح بــه نفــع همــه اســت؛ در ایــن تردیــدی نیســت کــه 

ــگ و  ــی از جن ــی ته ــامل زندگ ــای س ــاد فض ــح و ایج صل

ــت.  ــتان اس ــردم افغانس ــه¬ی م ــع هم ــه نف ــونت ب خش

هیــچ کســی از مــردم افغانســتان رضایــت در ادامــه¬¬ی 

جنــگ را نــدارد و هرگــز ایــن مســأله را منی خواهنــد. امــا 

شــاید، گروه هــای خــورد و رشارت پیشــه¬یی باشــند کــه 

ــای  ــای مافی ــا گروه ه ــگان و ی ــع بیگان ــتمرار مناف در اس

مــواد مخــدر، نفــع خویــش را در تــداوم جنــگ در کشــور 

بداننــد. آمار هــای تــکان دهنــده¬¬ی از تولیــد، قاچــاق 

و فــروش مــواد مخــدر در بازارهــای جهانــی تأییــد کننــده 

ایــن مســأله اســت. برایــن اســاس، اگــر صلــح افغانســتان 

را در محوریــت افغانســتان و منافــع ملــی افغانســتان 

ــی  ــعاع مل ــوع را در ش ــن موض ــرم ای ــم، الج ــف منای تعری

بایــد نهادینــه بســازیم کــه صلــح بــرای همــه اســت و در 

آن همــه نفــع می برنــد. ایــن مطلــب پارامــر وابســته¬ی 

ــد  ــران ارش ــیون و مدی ــگاه سیاس ــی ن ــه چگونگ ــت ب اس

در  اسامی افغانســتان  جمهــوری  دولــت  افغانســتان. 

و  فعــال  نهاد هــای  سیاســی،  احــزاب  بــا  همســویی 

ــی،  ــه مدن ــور، جامع ــور در کش ــردم مح ــک و م دموکراتی

رســانه ها و ســازمان های فعــال اکادمیــک در کشــور، 

ــد کــه  ــل منای ــزم تبدی ــه میکانی ــد را ب ــن رون ــد ای می توان

در نخســت صلــح در محوریــت مــردم افغانســتان تعریــف 

ــن  ــن رسزمی ــردم ای ــام م ــع مت ــه نف ــح ب ــردد و دوم صل گ

شــکل پیــدا منایــد. اینــکار در واقــع هــان اجــاع ملــی 

اســت کــه در آن می تــوان قــدرت، عــزت و پیــروزی ملــی 

و رسارسی را بــرای مــردم افغانســتان رقــم زد. در چنیــن 

صلحــی زمینه هــای قطــع جنــگ و کشــتار از میــدان 

افغانســتان برچیــده می شــود و یــا حــد اقــل بــه صــورت 

ــد  ــانی ض ــه کس ــه چ ــردد ک ــن می گ ــح روش ــی واض خیل

مهدی شیزاد

هاشم هدایت 

ــه  ــوان ب ــح را منی ت ــا صل ــت ب ــپ مخالف ــه برچس ــیم ک می رس

زد.  رئیــس جمهــور 

واضــح،  بســیار  صلــح  از  جمهــور،  رئیــس  تعریــف  امــا، 

در  اش  ســخرنانی  در  وی  اســت.  مشــخص  و  روشــن 

ــور  ــوا کش ــهر جنی ــده ش ــتان 2020( منعق کنفرانس)افغانس

ســویس، بــه صــورت جــدی از صلــح حایــت کــرد و تعریــف 

ــتان  ــی افغانس ــن امللل ــکاران بی ــا هم ــح را ب ــخص از صل مش

در  کــه  "صلحــی  طرفــدار  مــا  گفــت  و  ســاخت  رشیــک 

ــون اساســی کشــور و معیارهــای  ــا ارزش هــای قان مطابقــت ب

بیــن املللــی حقــوق بــر باشــد" هســتیم. 

وقتی کــه مــا، بــرای صلــح تــاش می کنیــم، ایــن صلــح 

از خــود رشایــط مشــخص دارد. رشایــط صلــح ایــن اســت 

کــه؛ قانــون اساســی، نهادهــای دولتــی و ثبــات سیاســی 

افغانســتان، آزادی هــای مدنــی، حقــوق بــر، حقــوق زنــان، 

آزادی بیــان، آزادی هــای مذهبــی و دینــی شــهروندان کشــور، 

در ســاختار نظــام جمهــوری اســامی افغانســتان حفظ شــود. 

در ایــن روزهــای اخیــر، شــایعاتی در رســانه ها دســت 

اســامی  جمهــوری  گویــا  کــه،  می شــود  دســت  بــه 

ــانده  ــت کش ــن بس ــه ب ــح را ب ــرات صل ــتان مذاک افغانس

ــت.  اس

ــد  ــور محم ــس جمه ــه، رئی ــت ک ــن اس ــت ای ــا، واقعی ام

ارشف غنــی، همــواره چــه در اظهــارات رســمی و غیــر 

ــز گام هــای  ــه و در عمــل نی ــح ســخن گفت رســمی از صل

جــدی و اســتوار بــرای برقــراری صلــح برداشــته اســت. در 

ــچ شــک و شــبه ای وجــود  ــت رئیــس جمهــور هی ــن نی ای

ــدارد.  ن

در  کــه  تحلیل هــای  و  بیانیه هــا  مصاحبه هــا،  متــام 

مــورد ســخنان رئیــس جمهــور صــورت گرفتــه، بــه صــورت 

ــت از صلح خواهــی ایشــان  کامــل موجــود اســت و حکای

ــردی  ــورت ف ــه ص ــا، ب ــه تنه ــور ن ــس جمه ــد. رئی می کن

مــردم  بــه  همیشــه،  بلکــه  کــرده،  حایــت  صلــح  از 

افغانســتان مراجعــه منــوده و آنــان را در پروســه صلــح 

می کننــد.

از ســوی دیگــر، امــروز در افــکار عمومــی ایــن جملــه 

همگانــی می شــود کــه "صلــح قیمــت دارد و ایــن قیمــت 

ــردم  ــد گفــت؛ م ــورد بای ــن م ــه شــود." در ای ــد پرداخت بای

افغانســتان و جمهــوری اســامی افغانســتان قیمــت صلــح 

ــد.  ــه ان را پرداخت

در حــدود 5 هــزار زندانــی گــروه طالبــان کــه، همــه شــان 

ــه جنایــات ضــد بــری و ضــد انســانی بودنــد  محکــوم ب

رهــا گردیــد. 

قیمــت دیگــری کــه مــردم افغانســتان بــه صلــح پرداختــه 

ــردم  ــح م ــورتی صل ــه مش ــه جرگ ــه؛ در لوی ــت ک ــن اس ای

ــام  ــد. پی ــح را قبــول کردن افغانســتان، عملــی ســازی صل

ــود کــه طالبــان بیاینــد، هاننــد ملیون هــا  ــن ب جرگــه ای

ــد و دســت از خشــونت  شــهروند افغانســتان زندگــی کنن

بکشــند. در ایــن جرگــه حتــا اجرایــی شــدن عدالــت 

انتقالــی را مطــرح نکردنــد. در حالیکــه عدالــت انتقالــی 

ــد اجــرا گــردد.  ــن پروســه هــای بای در چنی

ــای  ــن ماه ه ــه، در ای ــت ک ــن اس ــح ای ــر صل ــت دیگ قیم

اخیــر کــه گفتگوهــای صلــح جریــان دارد، طالبــان همــه 

ــان در  ــد. طالب ــی می گیرن روزه از مــردم افغانســتان قربان

حملــه تروریســتی بــاالی پوهنتــون کابــل بیــش از 20 تــن 

کدرهــای علمــی افغانســتان را نابــود ســاختند، در حملــه 

تروریســتی بــاالی کــورس آمادگــی کانکــور کوثــر دانــش، 

ــه  ــن را ب ــن رسزمی ــازان ای ــده س ــن از آین ــدود 70 ت در ح

خــاک و خــون کشــاندند. 

بــا متــام ایــن جنایــاِت طالبــان، جمهــوری اســامی 

افغانســتان هنــوز هــم، بــه صــورت جــدی تاکیــد بــه ادامــه 

ــح در کشــور دارد. این هــا همــه  گفتگوهــا و برقــراری صل

قیمت هــای اســت کــه مــردم افغانســتان بــرای صلــح 

ــح  ــه، صل ــد ک ــم دارن ــر تصمی ــان اگ ــد.  طالب ــه ان پراخت

عملــی شــود دســت از لجاجــت بردارنــد و هرچــه عاجــل 

آتــش بــس مناینــد. حمــات انتحــاری و تروریســتی را 

ــن از مــردم افغانســتان  ــی بیشــر از ای ــد قربان قطــع کنن

نگیرنــد. طالبــان، تــا هنــوز قیمت هــای گــزاف بــه دســت 

آورده انــد و قیمــت بیشــر از ایــن قابــل پرداخــت نیســت.

ــور  ــس جمه ــردم و رئی ــه؛ م ــد ک ــد درک کنن ــان بای طالب

انــد و قیمت هــای صلــح را  افغانســتان، آمــاده صلــح 

قانــون  امــا حفــظ جمهوریــت،  انــد.  پرداختــه  عمــا 

ــوق  ــای حق ــه، ارزش ه ــای دو ده ــت آوره ــی، دس اساس

بری،حقــوق زنــان، آزادی هــای مدنــی و مذهبــی، ثبــات 

سیاســی، ارزش هــای دموکراتیــک و مــردم ســاالر و آزادی 

بیــان چارچــوب هــای اســت کــه صلــح بایــد در ایــن 

ــرد.  ــورت گی ــوب ص چارچ

اســامی  جمهــوری  کاروان  گفــت؛  بایــد  اخیــر  در 

ــرده گان،  ــتیبانی تحصیل ک ــت و پش ــا حای ــتان ب افغانس

ــا حایــت و  ــان و مــردان غیــور ایــن کشــور ب ــان، زن جوان

تعهــد جامعــه جهانــی بــه ســمت قله هــای پیرفــت، 

عــزت و اســتقال در حرکــت اســت و شــاهد روزهــای 

روشــن و رسشــار از رسور در ایــن رسزمیــن خواهیــم بــود.

ســوال ایــن اســت کــه مــا بــا کــدام صلــح مخالفیــم؟ مــا بــا 

ــود ســازد  ــح کــه ســاختارهای دولتــی افغانســتان را ناب صل

ــه  ــرد ب ــب گ ــه عق ــت بلک ــح نیس ــن صل ــرا ای ــم؛ زی مخالفی

ــت.  ــک اس ــته رشم آور و تاری گذش

مــا بــا صلــح کــه، آزادی هــای مدنــی و شــهروندی، مذهبــی 

و دینــی شــهروندان افغانســتان نابــود شــود مخالفیــم، زیــرا 

ایــن آزادی هــا  حــق طبیعــی و الهــی شــهروندان اســت 

و بــرای بدســت آوردن ایــن آزادی هــا مــردم افغانســتان 

قربانی هــای زیــادی داده انــد.

 مــا بــا صلــح کــه، در نتیجــه آن گــروه تروریســتی طالبــان 

ــاره  ــد و دو ب ــام داده ان ــی را انج ــت جنگ ــا جنای ــه صده ک

بخواهنــد بــر رسنوشــت مــردم افغانســتان مســلط شــوند، بــا 

ــح نیســت بلکــه برگشــت  ــن صل ــرا ای ــم. زی ــت مخالفی جدی

بــه عــر ســلطه ســیاه طالبــان اســت.

قضیــه بســیار واضــح و مشــخص اســت؛ هــم خواســت های 

ــان،  ــت طالب ــم خواس ــتان و ه ــامی افغانس ــوری اس جمه

روشــن اند. خواســت مشــخص رئیــس جمهــور محمد ارشف 

ــن  ــتان ای ــی افغانانس ــت بزرگ ــی از مل ــه منایندگ ــی، ب غن

اســت کــه؛ جمهــوری اســامی افغانســتان )جمهوریــت( بــا 

ــد انتقــال  متــام ســاختارها و نهادهایــش حفــظ شــود. رون

قــدرت براســاس دموکراســی و رای مــردم حفــظ و نهادینــه 

گــردد و ســنت کودتایــی تبادلــه قــدرت دیگر در افغانســتان 

حاکــم نشــود. از آنجــای کــه رئیــس جمهــور، عمــق و ریشــه 

بــازی طالبــان را درک می کنــد؛ بــه همیــن دلیــل طالبــان 

ــف  ــد کــه وی را مخال ــاداران شــان همــواره در صــدد ان و ب

و  صادقانــه  جمهــور  رییــس  امــا  دهنــد.  نشــان  صلــح 

شــجاعانه جهــت تحقــق صلــح پایــدار گام برداشــته اســت. 

طالبــان و بــاداران شــان، یــک خواســت شــوم و کان دارنــد 

و آن خواســت شــوم؛ فروپاشــی دولــت جمهــوری اســامی 

ــورت  ــه ص ــان ب ــت. طالب ــی اس ــات سیاس ــتان و ثب افغانس

مذبوحانــه تــاش می کننــد کــه، رونــد دموکراتیــک و قــدرت 

ــد و ســنت  ــن برن مردمــی را کــه دو دهــه عمــر دارد؛ از بی

کودتایــی را در افغانســتان مجــدداً عملــی ســازند. زیــرا در 

صــورت عملــی شــدن ایــن پــان شــوم ثبــات سیاســی در 

ــاکام  ــازی ن ــت س ــد دول ــی رود و رون ــن م ــتان از بی افغانس

می شــود.

امــا ایــن یــک خــواب آشــفته اســت کــه طالبــان هیچ گاهــی 

مــردم  زیــرا  ببیننــد؛  در عمــل منی تواننــد  را  آن  تعبیــر 

ــک  ــان ی ــد کــه طالب ــی می دانن ــه جهان افغانســتان و جامع

وســیله و ابــزار بــرای تخریــب و نابــود ســازی ثبــات سیاســی 

ــت.  ــتان اس در افغانس

مــردم افغانســتان، قــرار نیســت کــه بــه گذشــته برگردنــد و 

همــه چیــز را بــه گــروه تروریســتی طالبــان واگــذار کننــد. 

رشایــط امــروز بــا ســال 1375 کــه، طالبــان کابــل را 

ــود  ــی را ناب ــی و دولت ــد، متــام زیربناهــای مل اشــغال کردن

ــه  ــد و شــهروندان کشــور را ب ــان را شــاق زدن ســاختند، زن

جــرم تفاوت هــای فکــری مجــازات کردنــد، بســیار متفــاوت 

اســت. نســل تحصیــل کــرده  امــروز افغانســتان، از هرثانیــه 

رسنوشــت سیاســی و اجتاعی شــان آگاه بــوده و دفــاع 

ــتان  ــردم افغانس ــات م ــاس نظری ــاخته و براس ــهیم س س

ــت.  ــرده اس ــل ک عم

بــه صــورت منونــه در ســال 1398، لویــه جرگــه مشــورتی 

ــح  ــد صل ــع رون ــه آن ترسی ــه نتیج ــد؛ ک ــزار ش ــح برگ صل

طبــق خواســت مــردم افغانســتان بــود. در ســال 1399، 

لویــه جرگــه مشــورتی صلــح برگــزار گدیــد کــه در مــورد 

رهایــی زندانیــان گــروه طالبــان نیــز تصمیــم اتخــاذ 

منــود. در ایــن جرگــه یکبــار دیگــر مــردم افغانســتان بــه 

ــن  ــه ای ــا ب ــن جرگه ه ــد. ای ــد کردن ــح تاکی ــراری صل برق

ــراری  ــتای برق ــور، در راس ــس جمه ــه؛ رئی ــت ک ــا اس معن

صلــح اراده جــدی دارد. ایشــان صلــح را تبدیــل بــه یــک 

گفتــان فعــال ملــی ســاختند و صلحــی را می خواهنــد 

ــند.  ــک باش ــا در آن رشی ــتان عم ــردم افغانس ــه م ک

و  اظهــارات  بــه  بی طرفانــه  و  صادقانــه  مــا،  اگــر 

کنش هــای صلــح گرایانــه داکــر غنــی، در گذشــته 

و حــال مراجعــه کنیــم، بــه ســادگی بــه ایــن نتیجــه 
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 بازی با اعداد              3172
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3067    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3342
شاه سفید را در خانه  e3 حرکت دهید. 

3371
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ثور
ممکن اســت شخصی را مالقات کنید که اســرار تجاری خود را با شما درمیان 
بگذارد و باعث شــود که شــما پروژه های کاری خود را شروع کنید. اگر مصمم 

باشید در هر کاری که شروع می کنید موفق خواهید شد.

جوزا
احتماال که می خواهید که یک قدم بزرگی را در زندگی تان بردارید. دوستان و 
بستگان از شما حمایت خواهند کرد. نگران امور مالی نباشید! یک خانم سالمند 

در خانواده به شما کمک می کند که بر سختی ها غلبه کنید.

سرطان
به نظر می رســد که مصمم هستید تا زندگی جدیدی را شروع کنید و وارد 
کســب و کاری شــوید. امروز بعد از ظهر راه حل عالی برای اجرای برنامه 
های تان پیدا می کنید. بهتر اســت که اســتراحت کردن را نادیده نگیرید! 

از طرف دیگر، خســتگی را ممکن است تجربه کنید

اسد
زمان خوبی برای ســرمایه گذاری های طوالنی مدت اســت. با توجه به ریسک 
های زیاد همچنان خوشــبین هســتید زیرا که می توانید به حمایت شــریک 
عاطفی تان تکیه کنید. ســعی کنید متعادل باشــید، حتی اگر بیشتر از انتظار 

مورد تعریف و تمجید قرار گرفتید.

سنبله
به نظر می رســد که حس و حال خوبی دارید و مــی توانید هم در کار و هم در 
زندگی عاطفی تان موفق باشــید. دلیلی برای نگرانی در ارتباط با ســالمتی تان 
وجود ندارد. روحیات شما عالی است. امروز بعد از ظهر یک کار نیمه وقت به شما 

پیشنهاد خواهد شد.

حمل
امروز صبح ممکن اســت کمک غیر منتظره مالی دریافت کنید و موفق شوید تا 
یک کار جدیدی را شــروع کنید. از حدس و گمان اجتناب کنید، زیرا هر گونه 

ریسک کردن زیان بار خواهد شد. از همه مهمتر عجله نکنید!

میزان
ممکن اســت فرصتی داشته باشید که مشکالت مالی اخیر را حل کنید. در 
حقیقت، فرصتی دارید تا به یک کسب و کار جدیدی بپیوندید. زمان خوبی 
برای تحکیم روابط دوســتی و یا ایجاد دوستی های جدید است. از هر گونه 

حدس و گمان اجتناب کنید.

عقرب
به نظر می رســد که حس و حال خوبی دارید. زمان آن رســیده که کسب و 
کاری را شــروع کنید. شریک عاطفی تان درست در کنار شماست، و یکی از 
بستگان سالمند از شما حمایت مالی خواهد کرد. بیشتر خوشبین و با اعتماد 

به نفس باشید.

قوس
به نظر می رسد که مصمم هستید تا با مشکالت داخلی مواجه شوید. یکی از 
اعضای ســالمند خانواده ممکن است به شما پیشنهاد حمایت دهد، اما سعی 

دارد که بر ایده های شما تاثیر بگذارد. از بحث و دعوا اجتناب کنید،

جدی
احتمــاال قصد دارید تا چیز جدیدی بــرای خانه بخرید. از هر گونه تصمیم 
عجوالنه گرفتن اجتناب کنید! باید نظرات خانواده را بپرســید. از ســمت 

دیگر، احتماال بخواهید ببینید که ذخیره پول تان چقدر است.

دلو
یک پروژه کاری که اخیرا شــروع کرده اید مزایای قابل توجهی را برای شــما به 
ارمغــان می آورد. باید از حدس و گمان اجتنــاب کنید اگر که نمی خواهید با 
مشکالت مواجه شوید. از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید، مخصوصا در 

طول امروز بعد از ظهر !
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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 

نوحـ  حــواـ  وحیـ  نوـ  
روحـ  حورـ  حیوانـ  نوید 
ـ دو ـ دوا ـ وادی ـ دیو ـ 
نود ـ نوا ـ ناو ـ او ـ وحید 
ـ واحد ـ دیوان ـ رو ـ روا 
ـ رود ـ داور ـ وارد ـ درو 
ـ ورد ـ نور ـ روی ـ روان 
ـ دور ـ درون ـ انور ـ دارو 

ـ دیوار.
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بهرتین فلم اروپا: »دور دیگر«

بهرتین کارگردان اروپا: توماس وینرتبرگ برای »دور دیگر«

بهرتین بازیگر مرد اروپا: مدس میکلسن برای »دور دیگر«

بهرتین بازیگر زن اروپا: پائوال بیر برای »آندین«

کشف اروپا: کارلو سیرونی برای »تنها«

بهرتیـن فلمنامـه اروپـا: تومـاس وینرتبـرگ و توبیـاس لیندهـومل بـرای »دور 

دیگر«

بهرتین مستند اروپا: »جمعی«

بهرتین کمدی اروپا: »رضبه بزرگ«

بهرتین انیمیشن بلند اروپا: »جوزف«

بهرتین فلم کوتاه اروپا: »همه گربه ها در تاریکی خاکسرتی هستند«

بهرتین فلمربداری اروپا: متئو کوکو برای »پنهان«

بهرتیـن تدویـن اروپـا: ماریـا فنتسـتیکا واملـوری بـرای »یک بـار دیگـر در برابر نقض 

» عهد

دیویـد  »تاریـخ شـخصی  بـرای  کاسـالی  کریسـتینا  اروپـا:  تولیـد  بهرتیـن طراحـی 

کاپرفیلـد«

بهرتین طراحی لباس اروپا: اروسوال پاتزاک برای »پنهان«

بهرتیـن طراحـی چهـره و مـو اروپـا: یوالنـدا پینـا، فلیکـس تـررو و نیکـو دیـاز بـرای 

بی پایـان« »سـنگر 

بهرتین موسیقی فلم اروپا: داشا دائن هاودر برای »آلکساندر پالتس برلین«

بهرتین صدابرداری اروپا: یوالندا دیکارسین برای »دخرت کوچولو«

بهرتین جلوه های ویژه اروپا: ایناکی ماداریاگا برای »پلتفرم«

»دور دیگر« جوایز فلم اروپا را درو کرد

حوت
با خالقیت و توانایی که دارید می توانید در کســب و کارتان پیروز شوید. باید با 
مشکالت مالی مقابله کنید، سعی کنید از بستگان درخواست وام کنید. اهمیتی 
ندارد که چقدر در محیط کار مشغول هستید، شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید
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آفتابـ  امنـ  برادرخواندهـ  پیامـ  تعقیبـ  ثانیـ  چگونهـ  جنایتـ  حلیمه 
ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج ـ شفافیت ـ صفدر ـ 
ضمیرـ  طنینـ  ظلمتـ  عجیبـ  غزالـ  فرشتهـ  قفسهـ  کاتبـ  گزمهـ  لحظه 

ـ مهرانـ  نواسهـ  وقفهـ  هواـ  یاور.
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ب

فلـم دامنارکـی »دور دیگـر« در مراسـم مجـازی شـنبه شـب موفـق شـد تـا 

مهمرتیـن جوایـز فلـم اروپـا ۲۰۲۰ را درو کنـد و عـالوه بـر جایـزه بهرتیـن 

فلـم، جایـزه بهرتیـن کارگـردان را برای تومـاس وینرتبرگ و بهرتیـن بازیگر 

را بـرای مـدس میکلسـن از آن خـود کنـد. میکلسـن در ایـن فلـم در نقـش 

یـک معلـم دبیرسـتانی الکلـی بـازی کرده اسـت.

عـالوه بـر ایـن وینرتبـرگ کـه نویسـنده فلمنامـه ایـن فلـم بـوده موفـق بـه 

کسـب جایـزه بهرتیـن فلمنامـه شـد و ایـن جایـزه را بـا توبیـاس لیندهـومل 

کـه بـا وی بـرای نوشـن فلمنامـه همـکاری کـرده بـود، بـه طـور مشـرتک 

دریافـت کـرد.

وینرتبـرگ در هنـگام دریافـت جایـزه گفـت: هیچ یک از فلم هـای من هرگز 

بـدون حامیـت سیسـتم های حامیتـی کشـورم و فلـم سـازی اروپـا بـه طـور 

کل، سـاخته نشـده اند. اولیـن فلمـم دربـاره کـودک آزاری بـود و دومـی باز 

هـم دربـاره همیـن موضـوع بود و حـاال فلمـی درباره مـردان سفیدپوسـتی 

می دهنـد. سـاخت  گمراه کننـده  آموزش هـای  جوانـان  بـه  کـه  سـاخته ام 

چنیـن فلم هایـی هرگـز خـارج از این قـاره ممکن نبـود و من بسـیار افتخار 

می کنـم کـه در ایـن قـاره جایـزه مـی گیرم.

ایـن فلمسـاز فلمـش را بـه یـاد دخـرت ۱۹ سـاله اش آیدا اهـدا کرد کـه او را 

در یـک تصـادف رانندگـی تراژیـک و اندکی پس از رشوع فلمـربداری »دور 

دیگـر« از دسـت داد. وی افـزود: او خیلـی ایـن پـروژه را دوسـت داشـت. او 

بخشـی از ایـن پـروژه بـود و قـرار بـود در آن بـازی کنـد. فلـم در مدرسـه او 

سـاخته شـد؛ با دوسـتانش در کالس خود او و تنها چیزی که پس از مرگ 

او برایـم معنـا داشـت ادامـه دادن ایـن فلم بـرای او بود.

میکلسـن نیـز وقـت پذیرفـن جایـزه اش از دخـرت فقیـد کارگـردان فلـم یاد 

کـرد و گفـت نـور او در دل ایـن فلـم زنده اسـت و ما موفقیت هـای فلم را به 

آیـدا تقدیـم می کنیـم. ایـن بازیگر اکنـون در بریتانیا در حال بـازی در فلم 

»هیوالهای شـگفت انگیز ۳« اسـت.

ایـن برنامـه اهـدای جوایـز بـا حضـور بیـش از ۴۰ فلمسـاز از رسارس اروپـا 

همـراه شـد کـه از خانه هایشـان در این مراسـم رشکت کردنـد. این در عین 

حـال آخریـن دوره ای بـود کـه ویـم ونـدرس بـه عنـوان رییـس آکادمـی فلم 

اروپـا و ماریـون دورینـگ بـه عنوان مدیـر این آکادمـی فعالیـت می کردند.

فهرست کامل برندگان چنین است:

حامد  هوایی  میدان  گمرگ 
باستانی  اثر   ۹۷۸ کرزی 
موزیم ملی سپرد به  را 

بین املللـی حامـد کـرزی، ۹۷۸  مسـؤوالن گمـرگ میـدان هوایـی 

دیـروز  بودنـد،  کـرده  جلوگیـری  آن  قاچـاق  از  کـه  را  باسـتانی  اثـر 

یک شـنبه بـه موزیـم ملـی سـپردند.کارمندان گمـرک میـدان هوایی 

بین املللـی حامـد کـرزی ایـن بازمانده هـای باسـتانی را در جریـان 

بررسـی کاالهای مسـافران بدسـت آورده اند. شـمس االحـد الکوزی، 

گفـت:  کـرزی  حامـد  بین املللـی  هوایـی  میـدان  گمـرک  رییـس 

»حامیـت صنایـع داخلـی و تشـویق و هم چنیـن کنـرتل و پیش گیری 

از قاچـاق آثـار باسـتانی به عهـدۀ ادارۀ گمـرکات اسـت.« شـامری از 

ایـن بازمانده هـای باسـتانی به شـمول یـک سـنگ مـدور مرمـری کـه 

بیش از سـه سـده قدمت دارد، از سـوی شـهروندان کشـور به موزیم 

ملـی سـپرده شـده اند.گل حلقه یـی کـه روی ایـن سـنگ مرمـر حـک 

شده اسـت، مربـوط بـه هـر مینیاتـوری تیموریـان هـرات اسـت.

عبدالعظیـم حـکاک زاده، حـکاک در ایـن بـاره گفـت: »سـابقۀ پیش 

از ترمیـم دوبـارۀ ایـن اثـر را - البتـه رشوع دیزایـن ایـن اثـر را - تـا بـه 

سـه صـد و چهارصـد سـال پیـش تـا زمـان تیموریـان هـرات، ثابـت 

کـرده می توانیـم.« به گفتـۀ وزارت اطالعـات و فرهنـگ کاوش، کندن 

کاری و قاچـاق بازمانده هـای باسـتانی در سـال های اخیـر بـه یـک 

شـغل مبـدل شده اسـت و تنهـا در جریـان جنگ هـای داخلـی در 

دهـۀ هفتـاد بیـش از هفتـاد هـزار بازمانـدۀ باسـتانی بـه یغـام بـرده 

شـدند و بخشـی از ایـن آثـار کـه شـامل پیکره ها می شـوند به شـمول 

تندیس هـای بـودای بامیـان از سـوی طالبـان شکسـتانده شـدند.

بیـان داشـت:  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  زهیـر، رسپرسـت  طاهـر 

بـه  زدن  دسـت  و  غیرقانونـی  حفریـات  باسـتانی،  آثـار  »قاچـاق 

میراث هـای فرهنگـی به منظـور غـارت و سـو اسـتفاده به گونـۀ مطلق 

تعبیـر  سـقف  بـی  موزیـم  همچـون  افغانسـتان  از  اسـت.«  خیانـت 

شناسـان،  باسـتان  و  تاریـخ  پژوهشـگران  به گفتـۀ  زیـرا  می شـود؛ 

و  مسـتند  میـراث  سـال  پنج هـزار  از  بیـش  داشـن  بـا  افغانسـتان 

مکتـوب، بخـش بخـش آن در هـر دورۀ تاریخـی در شـکوه بوده اسـت 

و ایـن میراث هـا قابـل ردیابـی اسـتند. بربنیـاد اطالعـات موزیم ملی 

در یـک و نیـم دهـۀ گذشـته بیـش از پانـزده هـزار بازمانـدۀ باسـتانی 

از موزیـم ملـی و سـاحه های باسـتانی کـه بـه کشـورهای آسـیایی، 

اروپایـی و امریکایـی قاچاق شـده بودنـد دوباره به کشـور برگردانیده 

در  موزیم هـا  در  کـه  باسـتانی  بازمانـدۀ  هـژده  اکنـون  و  شـده اند 

جاپان، انگلسـتان، آملان و امریکا شناسـایی شـده اند قرار اسـت در 

ماه هـای آینـده بـه کشـور برگردانیـده شـوند.

پـس از سـال ۲۰۰۸ و فلـم سـینامیی »پادشـاهی جمجمـه بلورین«، 
هریسـون فـورد ۷۸ سـاله بـرای اولیـن بـار نقـش ایندیانا جونـز را در 

مجموعـه فلم هـای ایـن شـخصیت سـینامیی بـازی خواهـد کرد.
انتخـاب  آن  بـرای  فلـم کـه هنـوز عنوانـی  ایـن  اعـالم کـرد  دیزنـی 
نشـده، در ژوئیـه ۲۰۲۲ و ۴۱ سـال بعـد از انتشـار اولیـن قسـمت 
ایـن مجموعـه بـه نـام »مهاجـامن صنـدوق گمشـده« اکـران خواهـد 
شـد. دیزنـی هم چنیـن تایید کـرد که این فلـم در مرحلـه پیش تولید 
قـرار دارد. بسـیاری از رسیال هـا و فلم هـای جدیـد ایـن رشکـت روی 
پلتفـرم دیزنـی پـالس منایـش داده می شـوند، امـا قـرار اسـت فلـم 

ایندیانـا جونـز تنهـا در سـینامها اکـران شـود.
اولیـن قسـمت ایـن مجموعـه سـینامیی در سـال ۱۹۸۱ اکـران و در 

سـال ۱۹۸۴ نیز قسـمت دوم آن سـاخته شـد.
فلم هـای  در  را  معـروف خـود  نقش هـای  اخیـر  در سـال های  فـورد 
فلـم  در  سـولو  هـن  نقـش  جملـه  از  اسـت.  کـرده  بـازی  جدیـدی 
سـینامیی »جنـگ سـتارگان: نیـرو بـر می خیـزد« در سـال ۲۰۱۵ و 
همین طـور نقـش ریـک دکارد در فلـم سـینامیی »بلیـد رانـر ۲۰۴۹« 

سـال ۲۰۱۷. در 
تهیـه کننـده ایـن پـروژه پیـش از ایـن در مصاحبه ای اعالم کـرده بود 
کـه جایگزیـن کـردن هریسـون فـورد غیـر ممکـن اسـت. او در مـورد 
احتـامالت جـذب بازیگـر جـوان به عنـوان نقـش ایندیانا جونـز گفته 
بـود تنهـا یـک ایندیانـا جونـز وجـود دارد و آن هـم هریسـون فـورد 
اسـت. گفتنی اسـت اسـتیون اسـپیلربگ که چهار قسـمت مجموعه 
سـینامیی ایندیانـا جونـز را کارگردانـی کرده اوایل امسـال اعالم کرد 
کـه کارگردانـی قسـمت پنجم را عهده دار نیسـت. جیمـز منگولد که 
سـال گذشـته بـا فلـم »فـورد در برابـر فـراری« موفق بـود، ایـن فلم را 

می سـازد.

»هریسون فورد« دوباره 
»ایندیانا جونز« خواهد شد

»رقص در مسجد« حمیرا قادری در صدر کتاب های امریکا
کتـاب جدیـد دکـرت حمیـرا قـادری زیـر عنـوان »رقـص در مسـجد« از طـرف 

و  چـاپ  نیویـارک  در  هارپرکولینـز  آمریـکا،  انتشـارات  معتربتریـن  از  یکـی 

رومنایـی شـد. ایـن کتـاب در نـرات ادبـی، مجـالت نامـور و روزنامه هـای 

مشـهور امریکایـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفتـه اسـت. نیویارک تایمـز »رقص 

در مسـجد«  را در صـدر کتابهایـی  قـرار داده کـه برای ادب دوسـتان توصیه 

مـی شـود. ایـن مجلـه کتـاب »رقـص در مسـجد« را در سـتونی از ایـن مجلـه 

بـه معرفـی گرفتـه و در این سـتون بخشـی از فصـل اول این کتـاب گنجانده 

شـده و در صفحـه دیگـر ایـن نریـه، نقـدی بـر آن داشـته اسـت. 

مجلـه مـردم یکـی از پـر تیرتاژتریـن مجالت امریـکا آن را کتـاب هفته معرفی 

کـرد و » یـو اس ا تـودی« آن را در ردیـف چهارم بعد از کتـاب خاطرات باراک 

اوبامـا رئیـس جمهـور سـابق امریکا به عنوان یکـی از پنج کتـاب برگزیده که 

نبایـد از خواندنـش غافل شـد، معرفی کرد.

نریـه بـوک پیـج آن را »خاطره هـای حیـرت برانگیز« قلمداد کـرده و پوره واو 

اثـر ایـن خانـم افغانسـتانی را از جملـه هفت کتابی برشـمرده کـه خواندنش 

بـرای همگان حتمی اسـت.

حمیـرا قـادری در سـوم حـوت ۱۳۵۸ از پـدر و مـادر هراتـی در کابـل به دنیـا آمد. او 

یکی از داسـتان نویسـان چیره دسـت زن افغانسـتان اسـت. او سـال ۱۳۷۱ در دوره 

خفقان طالبان رشوع به نوشـن کرده اسـت. دکتور قادری دارای کارشناسـی ارشـد 

زبـان و ادبیـات فارسـی اسـت.  اثرهـای مانـدگار زیـادی از خانـم قـادری  بـه زبـان 

فارسـی منتر شـده اسـت:

- از گوشواره انیس سال 1386  

- نقره دخرت دریای کابل سال 1387

 - بررسی روند داستان نویسی در افغانستان سال 1387

- نقش شکار آهو  سال 1390 

- اقلیام سال 1394 

- جنگ و غربت در ادبیات داستانی افغانستان سال 1395 

- رقـص در مسـجد، جدیدتریـن کتـاب دکتـور حمیرا قـادری و اولین کتابی اسـت که 

به زبان انگلیسـی در سـال 2020 منتر شـده اسـت.

»رضبـه بـزرگ« امانوئـل کورسـول و انیمیشـمن »جوزپ« که با دسـت 
کشـیده شـده بـه ترتیـب برنـده جوایـز بهرتین فلـم کمـدی و بهرتین 

انیمیشـن از جوایـز فلـم اروپا ۲۰۲۰ شـده اند.
در »رضبـه بـزرگ« کـد مـراد سـتاره فرانسـوی نقـش بازیگـری را ایفـا 
می کنـد کـه از دوران اوج خود دور شـده و سـعی می کنـد به گروهی 
از زندانی هـا کـه می خواهنـد نسـخه ای از منایـش »در انتظـار گودو« 

سـاموئل بکـت را روی صحنـه بربنـد درس درام بدهد.
ایـن فلم در فسـتیوال فلم کن ویژه امسـال که بـه خاطر کروناویروس 
مثـل معمـول در مـاه مـی برگـزار نشـد و بـه جـای آن در اکتـرب یـک 

منایـش سـه روزه داشـت، روی پـرده رفت.
»جـوزپ« هـم کـه نخسـتین فلـم سـینامیی اورلیـن فرومـن خربنـگار 
اسـت، قـرار بـود در لیسـت فلم هـای منایشـی کـن امسـال باشـد. 
فرومـن، کـه بـه عنوان کارتونیسـت شـناخته می شـود، ایـن فلمش را 
در جـون در فسـتیوال انیمیشـن انسـی کـه بـه صـورت آنالیـن برگزار 

شـد بـرای نخسـتین بـار بـه منایـش درآورده بود.
روایـت  را  اسـپانیایی  هرمنـد  بارتولـی  جـوزپ  داسـتان  »جـوزپ« 
می کنـد کـه از جنـگ داخلی اسـپانیا جان سـامل به در بـرد و بعد در 

یـک کمـپ کار اجبـاری در فرانسـه گیـر افتـاد. 
او در نهایـت از آنجـا فـرار کـرد و بـه مکزیـک گریخـت و با فریـدا کالو 

نقاش معروف آشـنا شـد.
مراسـم  ایـن  شـدند.  اهـدا  آنالیـن  مراسـم  یـک  در  جایـزه  دو  ایـن 
بخشـی از یـک هفتـه برنامه هـای مجـازی اسـت کـه بـرای اهـدای 

شـده اند. سـازمان دهی   ۲۰۲۰ اروپـا  فلـم  آکادمـی  جوایـز 
برندگان جوایز اصلی فلم اروپا در روزهای بعد اعالم می شوند.

دو فلم  فرانسوی به عنوان برنده 
انیمیشن و کمدی جوایز فلم اروپا 

۲۰۲۰ انتخاب شدند



کلمبـوس کـرو بـا پیـروزی 3-0 مقابـل سـیاتل 

سـاوندرز قهرمان لیگ فوتبال MLS آمریکا شـد.

کلمبـوس کـرو بـا پیـروزی 3-0 مقابـل سـیاتل 

 MLS آمریـکا  فوتبـال  لیـگ  قهرمـان  سـاوندرز 

شـد. این دومیـن قهرمانی کلمبوس کـرو در این 

لیـگ بـود. بازیکنان کلمبـوس کـه در خانه خود 

میزبان سـیاتل سـاوندرز بودند بـا دو گل لوکاس 

زالریـان و یـک گل از دریـک اتیـن موفـق شـدند 

حریـف را 3-0 شکسـت داده و قهرمانـی شـان را 

قطعـی کنند.

 MLS ایـن دومیـن قهرمانـی کلمبـوس در لیـگ

اسـت. قهرمانـی اول ایـن تیم در لیـگ آمریکا به 

سـال 2008 برمـی گـردد. کیلب پورتـر رسمربی 

کلمبـوس بعـد از دیـدار بـا سـیاتل و قهرمانـی 

تیمـش عملکـرد زالریـان کـه دو گل در این بازی 

بـرای تیمش زد را اسـتثنایی خوانـد. این پیروزی 

در حالـی بدسـت آمـد کـه کلمبـوس دو بازیکـن 

اینـر در حالـی کـه تـا دقیقـه 77 از کالیـاری بـا 

یـک گل عقب بود توانسـت سـه گل بزنـد و برنده 

بازی شـود.

برابـر  خانگـی  ناباورانـه  تسـاوی  از  پـس  اینـر 

شـاختار و حـذف از لیگ قهرمانان، بـا روحیه ای 

پاییـن امـروز میهـان کالیـاری بـود.

نراتـزوری بـا 21 امتیـاز از 10 بـازی در رده سـوم 

قـرار داشـتند و کالیاری میزبان نیز بـا 12 امتیاز 

در رده 12 بـود. از نـکات جالـب بـازی حضـور 

کریسـتین اریکسـن در ترکیـب ثابـت اینـر بود.

بـازی در نیمـه اول رسد و کـم تحرک بـود و به جز 

یکـی دو موقعیت خطرناک از سـوی اینر توسـط 

بـا مهـار مناسـب گلـر  الکسـیس سـانچس کـه 

خـود را در آسـتانه ایـن بازی مهم بـه دلیل مثبت 

شـدن تسـت کرونـا از دسـت داده بود.

لیـگ آمریـکا MLS از مـاه مارس به دلیل شـیوع 

اپیدمـی کرونـا مثـل اکـر لیگهـای فوتبـال دنیـا 

تعلیـق شـد و مسـابقات در ایـن لیـگ در میانـه 

تابسـتان و از مـاه جـوالی از رس گرفتـه شـد.

کالیـاری روبـرو شـد تـا دقیقـه 41 بـدون گل دنبـال 

مـی شـد اما ریـکاردو سـوتیله در این لحظه توانسـت 

میزبـان را پیـش بیندازد.

رضبـه اول او توسـط مدافـع اینر برگشـت داده شـد 

ولـی خـود او بـا تعقیـب تـوپ و بـا یـک رضبـه والـی 

پـای چـپ توانسـت از گوشـه محوطه جریمـه توپ را 

بـه زاویـه مخالف بزند و در میـان بهت گلر و مدافعان 

اینـر، گل اول را بـه مثر برسـاند.

بازی در نیمه اول با برتری 1-0 کالیاری متام شد.

اینـر نیمـه دوم را هجومـی آغـاز کـرد ولـی تـا دقیقه 

77 بـرای زدن گل تسـاوی انتظار کشـید. بـارال روی 

ریباند رضبه کرنر و با یک شـوت اسـتثنایی از بیرون 

محوطـه جریمه توانسـت حسـاب کار را 1-1 کند.

7دقیقـه بعـد دی آمربوزیو توانسـت ورق را برگردانده 

و اینـر را 1-2 پیـش بینـدازد.  این بار بارال از راسـت 

سـانر کـرد و روی تیـر دوم دی آمربوزیـو با رضبه رس 

توانسـت گل دوم را به مثر برسـاند.

اینر دقیقه 94 به گل سوم رسید. 

در یـک ضـد حمله و در حالی کـه گلر کالیاری رئوی 

رضبـه کرنـر جلو کشـیده بود روملـو لوکاکو توانسـت 

دروازه خالـی را بـاز کرده و حسـاب کار را 1-3 کند.

ایـن بـازی در نهایـت بـا پیـروزی 1-3 اینـر بـه امتام 

رسید.

قهرمان لیگ MLS آمریکا مشخص شد؛ کلمبوس کرو

کالیاری 1-3 اینتر؛ کامبک باشکوه نراتزوری
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اتحـاد جاهیـر شـوروی یـک طرفـه اعـالم اسـتقالل کرد. 

سـال های  در  خونیـن  درگیری هـای  سـبب  اقـدام  ایـن 

آغازیـن دهـه ۱۹۹۰ شـد کـه به کشته شـدن بیـش از ۳۰ 

هـزار نفـر و آوارگـی حـدود یک میلیـون شـهروند جمهوری 

آذربایجـان منجـر شـد.

در جریـان ایـن درگیری هـا آذربایجـان عـالوه بـر قره بـاغ 

از  را  قره بـاغ  اطـراف  منطقـه  هفتـه  کنـرل  کوهسـتانی، 

آذربایجـان  دسـت داد. در جنـگ شـش هفتـه ای اخیـر، 

دوبـاره کنـرل ایـن مناطـق را بـه دسـت گرفـت.

توافـق آتس بـس میان دو کشـور همسـایه ارمنسـتان و 

آذربایجـان پـس از شـش هفتـه نـربد سـنگین، در  روز 

۹ نوامـرب بـا میانجی گـری روسـیه حاصـل شـد. بیـش 

از  ۵۰۰۰ نفـر از نظامیـان دو طـرف در  طـول جنـگ 

کشـته شـدند. در حـال حـارض حـدود ۲۰۰۰ رسبـاز 

روسـی در منطقـه مسـتقر هسـتند تـا بـر رعایـت توافق 

کنند. نظـارت 

در  ارمنی نشـین  اکـرا  منطقـه ای  کوهسـتانی  قره بـاغ 

پـی فروپاشـی  امـا در  بـود.  آذربایجـان  داخـل خـاک 

ارتـش روسـیه نقـض توافق آتش بـس میـان نیروهای ارمنسـتان و 

جمهـوری آذربایجـان را تاییـد کرد. وزارت دفاع روسـیه در مسـکو 

"هـادروت" در  منطقـه  در  و  روز جمعـه  ایـن حادثـه  کـرد  اعـالم 

جنـوب قره بـاغ رخ داده اسـت.

وزارت دفـاع روسـیه شـامگاه شـنبه ۱۲ دسـمرب از نقـض توافـق 

در  ارمنسـتان  و  آذربایجـان  نظامیـان جمهـوری  میـان  آتش بـس 

داد.  خـرب  کوهسـتانی  قره بـاغ  جنـوب  در  "هـادروت"  منطقـه 

و  آذربایجـان  همسـایه  دو  میـان  قره بـاغ  در  آتش بـس  توافـق 

اسـت. آمـده  دسـت  بـه  روسـیه  میانجی گـری  بـا  ارمنسـتان 

از  پیشـر  قره بـاغ  در  روسـیه  صلح بانـی  نیروهـای  فرماندهـی 

داده  خـرب  روسـتا  دو  بـه  آذربایجـان  نظامـی  نیروهـای  حملـه 

بـود کـه در پـی  نیـز اعـالم کـرده  بـود. وزارت دفـاع آذربایجـان 

"تحریـکات" به وجـود آمـده، "پاسـخ مناسـب متقابـل" داده شـده 

اسـت.

ریانووسـتی  بـه خربگـزاری  روسـیه  دفـاع  وزارت  یـک سـخنگوی 

گفتـه اسـت کـه تبـادل آتش بـا اسـتفاده از سـالح های اتوماتیک 

روسـیه  صلح بانـی  نیروهـای  فرماندهـان  اسـت.  گرفتـه  صـورت 

طرفیـن را بـه رعایـت آتش بـس فراخوانده انـد. نیروهـای روسـی 

در منطقـه روز یکشـنبه اعـالم کردنـد کـه آتش بـس دوبـاره میـان 

طرفیـن برقـرار شـده اسـت.

آذربایجـان می گوینـد  منابـع جمهـوری  دربـاره جزيیـات حادثـه 

سـوی  بـه  هـادروت  منطقـه  در  ارمنسـتان  نظامـی  چنـد  کـه 

داخـل جنـگل  بـه  و سـپس  گشـوده  آتـش  آذربایجـان  نظامیـان 

هـدف  و  کـرده  تعقیـب  را  مهاجـان  نیـز   آنهـا  کرده انـد.  فـرار 

قـرار داده ا نـد. منابـع روسـی گفته انـد کـه سـه نظامی ارمنسـتان 

زخمـی  و  گرفتـه  قـرار  آذربایجـان  نیروهـای  تیرانـدازی  هـدف 

شـد ه  ا ند.

ارتش روسیه نقض آتش بس در قره باغ را تایید کرد

کریم بنزما رکورد اسطوره رئال را شکست 

درگیـر شـدند.

آنهـا ضمـن فریـاد علیـه مخالفان خـود در گروه 

مهـم  سـیاهان  »زندگـی  پرچم هـای  انتیفـا، 

اسـت« را آتـش زدنـد.

درگیـری دو طـرف بـا وجـود مداخلـه پولیـس و 

حتـی اسـتفادۀ نیروهـا از اسـپری فلفـل بـرای 

متفرق کردن معرضان، تا پاسـی از شـب ادامه 

داشـت. در پـی ایـن درگیری ها ۲۳ نفر توسـط 

نیروهـای پولیس دسـتگیر و دسـت کم ۴ نفر به 

دلیـل حمله بـا چاقو زخمی و روانه بیارسـتان 

شـدند. رسـانه های محلی واشـنگنت می گویند 

کـه یک نفـر نیز مـورد اصابت گلوله قـرار گرفته 

اسـت. در ایـن روز اعراضـات مشـابهی نیـز در 

جورجیـا،  جملـه  از  امریـکا  ایالت هـای  دیگـر 

نـوادا  ویسکانسـین،  میشـیگان،  پنسـیلوانیا، 

ایالت هایـی  در  یعنـی  شـد؛  برگـزار  آریزونـا  و 

کـه طرفـداران ترامـپ همـواره سـعی داشـتند 

شـارش آرای انتخابـات را متوقـف کننـد.

دونالـد ترامـپ همچنـان از پذیرفـنت شکسـت 

در انتخابـات خـودداری می کنـد و بـدون ارائـه 

شـواهدی روشـن، از تقلـب سـخن می گویـد.

امریـکا  متحـده  ایـاالت  پایتخـت  واشـنگنت، 

عـر شـنبه صحنـۀ درگیـری گروه هـای راسـت 

افراطـی بـا مخالفانشـان در جریـان راهپیایی 

علیـه پیـروزی جـو بایـدن در انتخابـات امریـکا 

بـود. راهپیایـی مخالفـان پیـروزی جـو بایـدن 

کـه بـدون هیـچ مدرکـی همچنـان بـر تقلب در 

انتخابـات ۳ نوامـرب تاکیـد داشـتند، در ابتـدا 

بـه شـکل مسـاملت آمیز برگـزار شـد. آنها ضمن 

رسدادن شـعارهایی درباره تقلـب در انتخابات، 

امریـکا شـدند.  و دادگاه عالـی  راهـی کنگـره 

پولیـس در ایـن روز بسـیاری از راه های منتهی 

بـه کنگـره و دادگاه عالـی را به کمـک خودروها 

و کامیون هایـش بسـته بـود.

امـا بـا تاریـک شـدن هـوا بـه تدریـج بـر شـار 

اعضـای گروه هـای راسـت افراطی به ویـژه گروه 

خشـن پـران مفتخـر )Proud Boys( افـزوده 

»پـران  اعضـای  از  نفـر   ۲۰۰ حـدود  شـد. 

راهپیایـی،  ایـن  آغـاز  از  پیـش  کـه  مفتخـر« 

برگـزار  ترامـپ  هتـل  نزدیکـی  در  را  تجمعـی 

کـرده بودنـد، بـه ایـن تظاهـرات مسـاملت آمیز 

پیوسـتند و بـا مخالفـان خـود در گـروه »انتیفا« 

دست کم ۲3 بازداشتی و ۴ زخمی حاصل درگیری های 
خشونت بار طرفداران ترامپ در واشنگتن

ونگر به یونایتد: اشتباه نکنید؛ پوگبا به دردتان می خورد

گوترش خواستار اعالم "وضعیت اضطراری اقلیمی" شد
بـرای دسـتیابی بـه هـدف تعیین شـده ارائـه دهنـد. یـک 

روز پیـش از اجـالس اقلیمی سـازمان ملـل، اتحادیه اروپا 

متعهـد شـد تـا سـال ۲۰۳۰ میـزان انتشـار گاز کربنیـک 

در کشـورهای عضـو را دسـت کم تـا ۵۵ درصد در مقایسـه 

بـا سـال ۱۹۹۰ کاهـش دهـد.

پاریـس،  اقلیمـی  توافـق  اصلـی  پایه هـای  از  یکـی دیگـر 

حایـت مالـی از کشـورهای فقیـر در برنامه هـا و اقدامات 

آنهـا در حفاظـت از اقلیـم و محیـط زیسـت اسـت. آنـگال 

مـرکل، صدراعظـم آملـان در اجـالس روز شـنبه وعده داد 

اتحادیـه اروپـا  ۵۰۰ میلیـون یـورو کمک مالـی در اختیار 

کشـورهای فقیـر قـرار خواهـد داد.

طبـق پیـان اقلیمـی پاریس بیـش از ۱۱۰ کشـور متعهد 

بـه  را  کربنیـک  گاز  تولیـد   ۲۰۵۰ تـا سـال  کـه  شـده اند 

بـه  هنـد  و  چیـن  کارشناسـان،  نـگاه  از  برسـانند.  صفـر 

عنـوان دو کشـوری کـه در سـطح جهـان بیشـرین آسـیب 

را بـه محیـط زیسـت و آب وهـوا وارد می کننـد، در عمل به 

تعهـدات خـود بسـیار عقبـر از برنامـه هسـتند.

شـی جیـن پینـگ، رئیـس جمهـوری چیـن وعـده داد کـه 

کشـورش تـا سـال ۲۰۳۰ تولیـد گاز کربنیـک را بـه میزان 

۶۵ درصـد کاهـش دهـد. بنـا بـه گفتـه او، چیـن تـا سـال 

خواهـد  صفـر  بـه  را  گلخانـه ای  گازهـای  تولیـد   ۲۰۶۰

رسـاند.

اقلیمـی روز شـنبه بـا میزبانـی سـازمان ملـل، فرانسـه 

و بریتانیـا و مشـارکت کشـورهای عضـو توافـق اقلیمی 

پاریـس بـه صـورت ویدیوکنفرانـس برگـزار شـد.

دبیـرکل سـازمان ملـل در سـخرنانی خود خواسـتار آن 

بـه وضعیـت متعـادل در رشایـط  تـا رسـیدن  شـد کـه 

اعـالم  کشـورها  در  اضطـراری  وضعیـت  آب وهوایـی، 

دولت هـا  و  کشـورها  رسان  از  هم چنیـن  او  شـود. 

انتشـار  کاهـش  بـرای  خـود  وعده هـای  بـه  خواسـت، 

کننـد. عمـل   )CO2( کربنیـک  گاز 

هـر  شـهر،  هـر  کشـور،  »هـر  کـرد:  تاکیـد  گوتـرش   

موسسـه مالـی و هـر رشکتـی بایـد برنامه هایـی تنظیـم 

و اجـرا کنـد کـه انتشـار گاز کربنیـک تـا سـال ۲۰۵۰ 

بـه صفـر برسـد.«

ایـن اجـالس اقلیمـی سـازمان ملـل، بـا پنجمین سـال 

 ۲۰۱۵ سـال  در  پاریـس"  اقلیمـی  "توافـق  تصویـب 

وعد ه هـای  می گوینـد  کارشناسـان  بـود.  مصـادف 

هـدف  بـه  دسـتیابی  بـرای  پاریـس  اقلیمـی  توافـق 

تعیین شـده آن، یعنـی محـدود کـردن افزایـش دمـای 

کـره زمیـن به زیـر دو درجه در مقایسـه بـا دوران پیش 

نیسـت. کافـی  صنعتی شـدن،  از 

عضـو  کشـورهای  جـاری  سـال  پایـان  تـا  رو  ایـن  از 

را  برنامه هـای جدیـدی  بایـد  پاریـس  اقلیمـی  پیـان 

دبیـرکل سـازمان ملـل از رسان کشـورها و دولت هـا خواسـت تـا 

در کشـورهای خـود "وضعیـت اضطـراری اقلیمـی" اعـالم کننـد. 

آنتونیـو گوتـرش در اجـالس مجـازی اقلیمی سـازمان ملـل گفت، 

فاجعـه  سـوی  بـه  اسـت  ممکـن  ندهیـم  تغییـر  را  مسـیر  "اگـر 

آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان ملـل روز شـنبه ۱۲  برویـم". 

اقلیمـی سـازمان ملـل،  دسـمرب در سـخرنانی خـود در اجـالس 

گفـت:  او  شـد.  اقلیمـی"  اضطـراری  "وضعیـت  اعـالم  خواسـتار 

»اگـر مسـیر را تغییـر ندهیـم، ایـن احتـال وجـود دارد کـه بـه 

سـمت افزایـش  فاجعه بـار سـه درجـه ای دمـای زمیـن در همیـن 

قـرن پیـش برویـم.« نشسـت سـازمان ملل متحـد دربـاره تغییرات 

نجات ۲1 کارگر مهاجر 'استثمارشده' 
از یک انبار توسط پولیس اسپانیا

در  طوالنـی  روزهـای  بودنـد  مجبـور  مهاجـران 

فقـط ۲  و دستمزدشـان  بـد کار کننـد،  رشایـط 

اسـت. بـوده  سـاعت  در  یـورو 

در ایـن بیانیـه آمـده اسـت، هنگامی کـه ماموران 

آالمـو  فوئنتـه  در  کار  و  کسـب  ایـن  بـه  پولیـس 

بـه  کردنـد  رشوع  صاحب کارهـا  بردنـد،  یـورش 

فریـاد زدن بـر رس کارگـران، کـه فـرار کننـد یـا 

شـوند. پنهـان 

چهـار نفـر آنهـا از روی حصـار بیرونـی سـاختان 

پریدنـد و بقیـه خـود را در انبـار حبـس کردنـد.

وارد  شـدند  موفـق  پولیـس  مامـوران  وقتـی 

سـاختان شـوند، هشـت کارگـر درون "اتاقکـی" 

بودنـد کـه پشـت چرخ دسـتی های سـنگین پـر از 

لبـاس پنهـان شـده بـود.

پنهـان  بـرای  مخفـی  اتاقـک  کـه  گفته انـد  آنهـا 

پولیـس  مداخلـه  درصـورت  کارگـران  کـردن 

بـود. شـده  سـاخته 

و  کسـب  ایـن  "صاحبـان  اسـت  گفتـه  پولیـس 

کار، شـهروندان خارجـی را بـا رشایـط غیرقانونی 

اسـتخدام کـرده بودند تـا آنها را بـدون هیچ تعهد 

قانونـی مجبـور بـه سـاعت ها کار طوالنـی کنند".

و  آسـیب پذیری  از  "آنهـا  پولیـس  گفتـه  بـه 

سوءاسـتفاده  کارگـران(  )ایـن  آنهـا  نیازمنـدی 

کـرده و آنهـا را تحـت رشایـط سـخت کاری قـرار 

داده انـد".

انبـار  ایـن  در  کـه  اسـت  آمـده  بیانیـه  ایـن  در 

امکانـات  و  کاری  ایمنـی  کامـل  "فقـدان  کاال 

می شـد. دیـده  وضـوح  بـه  بهداشـتی" 

سـه فـرد بازداشت شـده قـرار اسـت در دادگاهـی 

در شـهر کارتاخنـا حارض شـوند.

کـه  را  مهاجـر   ۲۱ می گویـد  اسـپانیا  پولیـس 

کار طوالنـی در رشایـط  بـه سـاعت ها  مجبـور 

نامناسـب در یـک انبار لباس دسـت دوم شـده 

بودنـد، نجـات داده اسـت.

کـه  می دهـد  نشـان  منترششـده  ویدئوهـای 

پولیـس چنـد نفـر را از یـک اتاقـک مخفـی کـه 

لبـاس  از  پـر  پشـت چرخ دسـتی های سـنگین 

آزاد می کنـد. بودنـد،  پنهـان شـده 

یـک پـدر و دو پـر کـه صاحـب ایـن کسـب و 

کار در جنـوب رشقـی والیـت مورسـیا هسـتند، 

شـده اند. بازداشـت 

پولیـس گفتـه اسـت کـه فعالیـت ایـن کسـب 

و کار، خریـد لبـاس دسـت دوم بـود کـه آن را 

بـرای فـروش بـه آفریقـا توزیـع می کـرد.

کـه  گفته انـد  بیانیـه ای  در  اسـپانیا  مقامـات 

ولـی افـت عجیـب او در دو سـال و نیم گذشـته باعث شـد 

بـرای  بـازی   515 مارسـلو  بگیـرد.  پیشـی  او  از  بنزمـا  تـا 

رئـال انجـام داده اسـت.

بـه  زودتـر  مارسـلو  رسـید  مـی  نظـر  بـه  ایـن  از  پیـش 

رکـورد کارلـوس برسـد چـرا کـه از سـال 2007 بـرای 

رئـال بـازی مـی کنـد؛ یعنـی دو سـال زودتـر از بنزمـا 

کریـم بنزمـا حـاال رکـوردی جدید در رئـال را تصاحب کرده اسـت؛ 

او بازیکـن خارجـی بـا بیشـرین بازی بـرای رئال مادرید اسـت.

کریـم بنزمـا شـب گذشـته با حضـور در بازی برابـر اتلتیکـو مادرید 

بـه رکـوردی جدیـد در رئـال مادریـد رسـید و توانسـت بـا گـذر از 

روبرتـو کارلـوس بهریـن دفـاع چپ تاریخ رئـال، تبدیل بـه بازیکن 

خارجـی بـا بیشـرین بـازی بـرای رئـال شـود)528 بـازی(. او در 

ایـن رکـورد مشـرک  بـا کارلـوس در  برابـر گالدبـاخ  قبلـی  بـازی 

بود. شـده 

کارلـوس 11 فصـل بازیکـن رئـال بـود و بـا ایـن تیم فاتـح 12 جام 

از جملـه سـه لیـگ قهرمانـان شـد. او 527 بـار بـرای رئـال بـازی 

کـرد و تـا بـه چهارشـنبه گذشـته بیشـرین بـازی بـرای رئـال بـه 

عنـوان یـک بازیکـن غیـر اسـپانیایی را انجـام داده بـود. بهریـن 

مدافـع چـپ تاریـخ رئـال، ایـن رکـورد را بـا کریـم بنزمـا مشـرک 

شـد و شـب گذشـته در اختیـار او قـرار داد.

حضـورش  فصـل  دوازدهمیـن  در  بنزمـا  کریـم  ترتیـب  ایـن  بـه 

بـرای رئـال در 528  او  از کارلـوس گـذر کـرد.  در رئـال مادریـد 

بـازی، 257 گل نیـز زده و پـس از رونالـدو، رائـول، دی اسـتفانو و 

اسـت. باشـگاه  ایـن  تاریـخ  برتـر  گلـزن  پنجمیـن  سـانتیانا 

پـس از دربـی مادریـد فلورنتینـو پـرز پیراهـن هایـی ویـژه بـه بنزما 

و کارلـوس هدیـه کرد:

بـرای او چیسـت. باشـگاه بایـد بـه رصاحـت بـه 

او بگویـد کـه بـازی کـردن بـرای باشـگاه شـغل 

او اسـت و او اصـالً نبایـد ایـن را فرامـوش کنـد. 

بهریـن راه بـرای پیرشفـت در آینـده خوب بازی 

کـردن در حـال حـارض اسـت".

بـازی  در  وقتـی  مـن   " گفـت:  ادامـه  در  ونگـر   

شـد  زمیـن  وارد  پوگبـا  کـه  دیـدم  الیپزیـش  بـا 

متاسـف شـدم کـه چـرا او از ابتـدا فیکـس بـازی 

بالفاصلـه  زمیـن  بـه  ورودش  چـون  بـود  نکـرده 

داشـت". تیـم  روی  مثبتـی  خیلـی  تاثیـر 

در  شـدید  تنشـهای  از  بعـد  ونگـر  آرسـن 

پـل  بـا  باشـگاه  رابطـه  رس  بـر  منچسـریونایتد 

پوگبـا بـه شـیاطین رسخ توصیـه کـرد کـه چطـور 

کننـد. برخـورد  فرانسـوی  سـتاره  بـا  بایـد 

بعـد  آرسـنال  افسـانه ای  رسمربـی  ونگـر  آرسـن 

باشـگاه  رابطـه  در  کـه  بزرگـی  تنشـهای  از 

فرانسـوی  سـتاره  پوگبـا  پـل  بـا  منچسـریونایتد 

اختیـار  در  توصیه هایـی  شـده  ایجـاد  تیـم  ایـن 

شـیاطین رسخ گذاشـت کـه دربـاره نحوه درسـت 

رفتـار بـا سـتاره ای مثـل پوگبا بـود. ونگـر از رفتار 

باشـگاه  گفـت  و  کـرده  انتقـاد  یونایتـد  فعلـی 

می توانـد در مقابـل پوگبـا رفتـار بهـری در پیـش 

بگیـرد.

کـه  شـد  رشوع  زمانـی  و  پیـش  هفتـه  از  ماجـرا 

او  کـه  کـرد  اعـالم  پوگبـا  ایجنـت  رایـوال  مینـو 

قصـد مانـدن در اولدترافـورد را نـدارد و بـه دنبال 

جدایـی اسـت. ایـن خـرب کمـی بعـد از شکسـت 

ایـن  اروپـا  قهرمانـان  لیـگ  از  یونایتـد  حـذف  و 

باشـگاه و هوادارانـش را عصبانـی کـرده و باعـث 

بـه پوگبـا شـد. تنـد  حمالتـی 

ای  شـبکه  بـا  خـود  صحبتهـای  در  ونگـر  آرسـن 

بایـد  بـه نظـر مـن باشـگاه   " اس پـی ان گفـت: 

بـرای بازیکـن توضیـح بدهد که برنامـه آینده اش 

بارسـا امشـب در نوکمـپ برابـر لوانته قـرار می گیـرد، یکـی از تیم های مورد 

عالقـه لیونـل مسـی.لیونل مسـی فصـل خوبـی را پشـت رس منـی گـذارد. او 

نقطـه  از روی  تایـش  کـه دو  زده  4 گل  تنهـا  بـازی   10 از  پـس  در اللیـگا 

پنالتـی بـوده اسـت امـا هیچوقـت بـرای رشوعی دوباره دیر نیسـت و امشـب 

مسـی برابـر حریفـی قـرار مـی گیرد کـه اغلـب از آن خاطـرات خوبـی دارد.

بارسـا بایـد در نوکمـپ بـه مصـاف لوانتـه برود و مسـی برابر ایـن تیم در 19 

بـازی 21 گل زده و 16 پـاس گل نیـز داده اسـت. در واقـع هـر بـار مسـی 

بـه لوانتـه بـه خصـوص در فصـول اخیـر رسـیده، توانسـته خوش بدرخشـد و 

اگـر در رشایـط روحـی مناسـبی نبـوده، متحول شـود. امشـب نیز مـی تواند 

بـرای مسـی یـک شـب درخشـان رقـم بخـورد. حاصل کار بارسـا با مسـی در 

ایـن 19 بـازی 16 پیـروزی، دو تسـاوی و تنهـا یـک شکسـت بوده اسـت. او 

اولیـن بـار فصـل 08-2007 برابـر لوانتـه قـرار گرفـت و در دو بـازی رفـت 

و برگشـت یـک گل زد و دو پـاس گل داد. لوانتـه راهـی دسـته دوم شـد و 

فصـل 11-2010 کـه بـه اللیـگا برگشـت، در دو بـازی برابـر بارسـا از سـوی 

مسـی تهدیـد نشـد. در بـازی رفت مسـی حضور نداشـت و در بازی برگشـت 

نـه گل زد و نـه پـاس گل داد. به خصـوص از فصل 15-2014 لیونل مسـی 

آمـار و ارقامـش برابـر لوانتـه را دگرگـون کـرد. او در آن فصـل و در دو بـازی 

رفـت و برگشـت 4 گل زد و 3 پـاس گل داد. فصـل 18-2017 مسـی در 

بـازی رفـت یـک گل زد و یـک پـاس گل داد و در بـازی برگشـت کـه بارسـا 

5-4 شکسـت خـورد، حضـور نداشـت. فصـل 19-2018 مسـی در دو بـازی 

رفـت و برگشـت 4 گل بـه لوانتـه زد و فصـل گذشـته در شکسـت 3-1 بارسـا 

تـک گل تیمـش را از روی نقطـه پنالتـی زد. در بـازی برگشـت نیـز که بارسـا 

2-1 برنـده شـد یـک پـاس گل بـه آنسـو فاتـی داد. امشـب نوبـت رسـتاخیر 

مجـدد مسـی برابـر لوانته اسـت؟

رستاخیر دوباره مسی برابر حریف مورد عالقه؟
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 رحامن غفاری

 زنـان محرومـان تاریـخ انـد کـه در زمانـه ای خودشـان اسـیر 

شـده اسـت. عجیـب اسـت امـا غریـب نیسـت کـه بـا گذشـت 

می گـردد.  تنگ تـر  و  تنگ تـر  اسـارت  ایـن  دایـره ی  روز  هـر 

فریـاد هـای در گلـو مانـده، ضجـه هـای در سـکوت و تحمـل 

زجـرآور نـا متـام حکایـت شـان اسـت. هیـچ دری امیـدی برای 

رفـن از ظلمت کـده هـای قـرن وجـود نـدارد. روزگار در بـازی 

هـای فریبنـده اش و در مـرداب وهم انگیـزش و در گـرداب های 

سـنگینش مظلـوم تریـن یادگار هایـش را گیـر انداختـه اسـت. 

تاریـخ بـه داوری نشسـته اسـت. قصـه هـای امـروز مـا را بـرای 

نسـل هـای آینـده ثبـت می کنـد. در شبسـتان تاریـک و رسد 

ایـن رسای همـه مغموم اند و حیران. کاش می شـد کاری کرد. 

فریـاد کشـید بـه دور دسـت های ایـن دوره ی پـر از سـکوت و 

اختنـاق و پلیدی. کاش می شـد گنگسـر های فریـب و نیرنگ 

را از ریشـه برکنـد. کارتـل هـای پلیـدی و تاریکـی را در قعـر 

دره هـای مـرگ فرسـتاد. جهـل و ظلمـت بـر متام سـامانه های 

حیـات سـایه افکنـده اسـت. رسزمیـن بیدادگـری کـه دادگـر 

نـدارد. کشـور کـه گویـا صاحبـان راسـتینش را وقت هـا پیـش 

از دسـت داده اسـت. کسـی را یارایـی راه رفـن نیسـت و همـه 

گرفتـار یـک نـوع خسـتگی مـری انـد. 

زنـان در هـر جامعـه ی نیـم از جمعیت هامن جامعـه اند. تاریخ 

بـه نیکویـی بـه حافظـه دارد کـه ایـن قـر از اجتـامع انسـانی 

همـواره در کشـاکش روزگار لـه شـده اسـت. کمـر دولـت و 

نظـام حکومتـی بـوده کـه تا بـه حال به نفـع این گـروه کارکرده 

باشـد. تصـورات و نـوع نگاه هـا همیشـه نسـبت بـه ایـن قـر 

سـخیفانه و مرض گونـه بـوده و هسـت. انـواع مظـامل درتاریـخ 

جوامـع انسـانی علیـه این هـا روا داشـته شـده اسـت. زن در 

تاریـخ محکـوم بـه جنـس دوم بودن بوده اسـت. فـداکاری ها و 

ایثارگـری هـای زنان همیشـه بـه دلیل تعصبات کور جنسـیتی 

نـا دیـده گرفتـه شـده اسـت. تالش شـده بـه جای حقوق شـان 

از جسـم شـان حـرف زده شـود. در عـوض کار در اجتـامع در 

چهـار دیـواری خانه هـا حبـس گـردد. زن چـه در تاریـخ و چـه 

اکنـون بـه حیـث کاال قلمـداد شـده و می شـود. دشـمنان زنان 

همیشـه دو راه را پیـش گرفتـه اسـت: یـا زن در خانـه در بنـد 

باشـد و ازهمـه ی حقـوق انسـانی اش محـروم و یـا ایـن که مثل 

عروسـک های بـزک کرده، مورد اسـتفاده رسمایـه داری در بازار 

بـه عنـوان جنـس قیمـت بهـا خریـد و فـروش گـردد. مـن فکـر 

می کنـم یـک طبقـه عظیـم جهانـی وجـود کـه دارد کـه درهمه 

جـا بـرای شـان دام پهن کرده اسـت. امروز آنچه نظـام بی رحم 

رسمایـه داری در بـازار آورده و از آن بـه نـام حقـوق نویـن زن 

دفاع می گردد، جز اسـتحامر زنان نیسـت. مدل شـدن و رقص 

کـردن در کابـاره ها برای فروکش کردن حس گدازان شـهوانی 

یـک مشـت شـهوت ران بـه هیچ وجـه به مفهـوم آزادی انسـانی 

آنهـا نیسـت. مـوارد مذکـور بیانگـر این بحث اسـت کـه زنان به 

بهـای رهایـی از قیدوبنـد هـای کهنـه، اسـارت در زنجیـر هـای 

مسـحورکننده نویـن را می پذیرنـد. دنیای غرب کـه امروز بوغ و 

کرنایـش مبنـی بـر رعایت حقوق بر و آزادی گـوش همه را کر 

کـرده اسـت، زنـان را در مسـلخ گاه متـدن شـان که جز سـکس 

و خشـونت نیسـت، گیرانداختـه اسـت. جامعـه هـای بسـته و 

سـنتی زن را بـه بهانـه های کور مذهبی و رسـم قبیله یی شـان 

بـه بردگـی گرفتـه اسـت. عـده ی در مسـند تدیـن و دین گرایی 

می خواهـد بـا ابزارهـای سـاختگی خـودش بـه نـام ارشـادات 

دینـی راه زنـان را سـد کنـد تـا آنهـا نتواننـد، حرفـی ازعدالـت 

جنسـیتی و تسـاوی اجتامعـی بزنند.

افغانسـتان کـه افتخـاری کسـب عنـوان فاسـدترین کشـور را 

دارد، می توانـد خطرناک تریـن نقطـه بـرای زنان باشـد. گرچند 

راسـتا،  ایـن  هـای  تـالش  طالبانـی  نظـام  فروپاشـی  از  بعـد 

متمرکـز بـر این شـده اسـت تا برای آنها بسـر مناسـب رشـدی 

فراهـم گـردد. دنیـا روی این منظور مبالـغ هنگفت را تخصیص 

داده اسـت. امـا نظـر به پـول که رسازیر شـده، اقدامـات اندک 

صـورت گرفتـه اسـت. دلیلش فسـاد گسـرده مالـی موجود در 

ادارات فرسـوده شـده  ی مفلـوج بـوده اسـت. بعـد از کنفرانـس 

بن و همزمان با تشـکیل حکومت موقت، موسسـات و سـازمان 

هـای زیـادی دسـت بـه کار شـد تـا سـهم شـان را در جهـت 

اعـاده حقـوق زنـان اجـرا کننـد. ایـن تـالش هـا منتج بـه نتایج 

پسـندیده در امـر سـهم دادن زنـان افغانسـتانی دربدنـه قدرت 

شـد. زنـان در مناصـب چـون وزارت، وکالـت، والیـت و قضاوت 

خودشـان را رسـاندند. ایـن امـردر نفس خود تحـول میمون در 

فعالیـت هـای سیاسـی- مدنـی زنـان اسـت. اما کافی نیسـت. 

بیشـرین حضورشـان در قـدرت منادیـن بودنـد تـا واقعـی. در 

بیسـت سـال پسـین در خصـوص زنـان اقدامات صـورت گرفته 

اسـت کـه بایـد از سـوی خـود زنـان و دولـت حفـظ کردد. 

بـا وجـود همـه ی کوشـش که شـده، زنان هنـوز بـا چالش های 

عدیـده ی دسـت در گریبان انـد که به اختصار بـه آنها پرداخته 

می شود.

ـ وابسـتگی اقتصـادی: یکـی از مباحث مهم که زنـان تا هنوز 

بـه آن دسـت نیافتـه اسـت، عدالـت اقتصـادی اسـت. چـون 

زمینـه اش فراهـم نیسـت. زن بـه لحاظ آسـیب پذیری کـه دارد، 

منی توانـد در محیـط پـر رقابـت مردسـاالرانه قـد راسـت کنـد. 

بـا تاسـف بایـد اذعـان داشـت کـه دولـت موجـود در ایـن مورد 

برنامـه روشـن و عملـی نـدارد. اگـر بـرای زنـان چانـس فعالیت 

در بـازار کار داده شـود، نیـروی کار دو برابـر می شـود. وقـت 

کـه نیـروی بیشـری در فعالیت هـای اقتصادی حضور داشـته 

بـه سـوی  اقتصـاد ملـی رشـد خواهـد کـرد. خانـواده  باشـد، 

و  بـه لحـاظ اجتامعـی  پیـش خواهـد رفـت.  اقتصـادی  رفـاه 

روان شـناختی زنـان اعتـامد و اطمینـان بیشـر از زندگـی پیدا 

می کننـد. اگـر تعصـب ازتـه ذهـن مـردان مریـض احـوال پاک 

گـردد، زنـان بسـیار زود جایگاه هـای بلنـدی در بـازار و بخـش 

تولیـد احـراز خواهـد کرد.

ـ تبعیـض جنسـیتی: ایـن تبعیـض درهـر بخـش خودمنایـی 

و  قضایـی  هـای  دردسـتگاه  زنـان  کم رنـگ  حضـور  می کنـد. 

امنیتـی کشـور گـواه روشـن این ادعاسـت. به اسـتثنایی بزرگ 

شـهر ها در سـایر مناطـق زنـان حـق خـارج شـدن از خانـه بـه 

اراده خودشـان را ندارنـد. ایـن سـبک از برخـورد که مخصوص 

خانـواده هـای بسـته و سـنتی انـد، جـدی تریـن مانـع بـر رس 

راه زنـان اسـت. درچنیـن محیـط هـای نسـبت به زن دیـد برده 

گونـه اعـامل می گـردد. اگـر مـردی بـا زنـی ازدواج کنـد، مـرد 

بعـد از آن زن را ماننـد بقیـه دارایـی هایـش صاحـب می شـود. 

زن را کاالیـی بـرای فـروش مدنظـر دارد. ایـن رویکـرد وقیحانـه  

درخانواده هـا و ذهـن مـردان جامعه جـا باز کرده اسـت. خیلی 

از زنـان نیـز پذیرفتـه کـه مـال مـردان جامعـه اند. 

در حقیقـت امـر هیـچ کـس مـال هیـچ کـس نیسـت. زندگـی 

مشـرک بـر مبنای توافـق مورد قبول جانبین صـورت می گیرد. 

چنیـن گرایشـات زن سـیتزانه مـا را از عدالـت جنسـیتی دور 

می سـازد.

ـ خشـونت: مـوردی کـه بـه کـرات علیـه زن اعـامل می گـردد. 

حتمی اسـت.  وجـودش  جنـگ  حـال  در  درجوامـع  خشـونت 

افغانسـتان کشـوری اسـت کـه خشـونت، توحـش و بربریت در 

آسـامن و زمینـش جـوالن دارد. بایـد خاطـر نشـان کـرد کـه بـا 

آغـاز فصـل جدیـد در کشـور از میـزان خشـونت ها علیـه زنـان 

کاسـته نشـده اسـت، بلکـه در بسـا مـوارد افزایش یافته اسـت. 

نهادهـای مدافـع حقـوق زنان کاهش خشـونت ها نا تـوان بوده 

اسـت. دسـتگاه های قضایـی کـه وجـدان کشـور اسـت، مـرده 

اسـت. تـا هنـوز هیـچ مـورد از نقض حقـوق زنان بـه گونه علنی 

و عادالنـه بـه دادگاه کشـانده نشـده اسـت. 

هنـوز طالبان با ایجـاد شـکنجه گاه ها و محکمه های صحرایی، 

زنـان بـدون درنظرداشـت اصـول محاکـم ملـی و بیـن املللـی 

خودرسانـه  محکمه هـای  ایـن  سـایه  در  می گـردد.  شـکنجه 

بینـی شـان بـرده می شـود. هنوز حکم سنگسـار پا بر جاسـت. 

بـدون ایـن کـه وکیل داشـته باشـد و دفاعیـه صـورت و اعراف 

مسـئوالنه صـورت بگیـرد، محکـوم به قتـل می گـردد. نهادهای 

ملـی و بین املللـی مدافـع حقـوق زنـان در چنیـن مواقـع بـا 

تاسـف سـکوت اختیـار می کننـد. قتل هـای ناموسـی کـه از آن 

بـه عنـوان فاجعـه خامـوش یـاد می گـردد، متاسـفانه درحـال 

اسـت.  جریان 

خشـونت خـود را در قالب هـای چـون: تجـاوز جنسـی، آزار 

لـت  خصوصـی،  حریـم  نقـض  اجبـاری،  ازدواج  جنسـی، 

کـردن، مانعـت از اجتـاع و تجـاوز روحی نشـان می دهد.

تـا زمانـی کـه زنان خـود به آگاهی کامل از حقوق شـان دسـت 

پیدا نکنند و برای اعاده حق های از دسـت رفته شـان آسـتین 

بـاال نزننـد، هیچ دسـت دیگری قـادر به این این رسـالت خطیر 

نیست. 

زنجریزمانه در      

 ن زنا 
،.فرشته هـاـیی

 ولسـی جرگـه بعـد از دو سـال، فرمـان تقنینـی تعدیـل قانـون 

انتخابات را در حالی شـامل آجندا کرده که متامی کمیسـیون 

هـای دایمـی جرگـه، خواهـان رد این فرمان هسـتند.

رئیـس جمهـور بـا صـدور فرمانـی تقنینـی، قانـون انتخابـات را 

در مـاه حـوت سـال ۱۳۹۷ تعدیـل کـرد. کمیشـران کنونـی 

و  انتخابـات  مسـتقل  )کمیسـیون  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

کمیسـیون شـکایت هـای انتخاباتـی( نیـز بـر اسـاس همیـن 

فرمـان، از سـوی نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهـوری انتخاب 

شـده انـد. بـر اسـاس مـاده ۷۹ قانـون اساسـی، بایـد ولسـی 

اولیـن  در  سـال،  هـامن  زمسـتانی  رخصتـی  از  بعـد  جرگـه 

نشسـت خـود در مـورد ایـن فرمـان تصمیـم اتخـاذ مـی کـرد؛ 

امـا کمیتـه رؤسـای ولسـی جرگه، روز سـه شـنبه هفته گذشـته 

)۱۸ قـوس ۱۳۹۹( تصمیـم گرفتـه اسـت کـه این فرمـان را روز 

چهارشـنبه )۲۶ قوس( شـامل اجندا سـازد. قاضی نذیر احمد 

حنفـی رییـس کمیسـیون امـور تقنین ولسـی جرگـه، گفت که 

در نزدیـک بـه دو سـال اخیـر، ولسـی جرگـه بـه دلیـل اینکـه 

حکومـت طـرح تعدیـل قانون انتخابـات را تهیه و بـرای تصویب 

بـه جرگـه بفرسـتد، فرمان یاد شـده را شـامل اجندا نکـرده بود.

بـه نقـل از خربگـزاری پـژواک و بـه گفتـۀ حنفـی ولسـی جرگه، 

اکنـون در حالـی ایـن فرمان را شـامل اجندا منـوده که چهارده 

کمیسـیون دایمـی ایـن جرگـه، خواهـان رد ایـن فرمـان شـده 

انـد. او افـزود کـه روی طـرح تعدیـل قانـون انتخابـات نیـز کار 

در جریـان اسـت و در صورتـی کـه مجلـس این فرمـان را رد و یا 

تاییـد کنـد، بـا تصویـب طـرح تعدیـل قانـون انتخابـات، فرمان 

تقنینـی رییـس جمهور که در سـال ۱۳۹۷ صادر شـده اسـت، 

رد مـی شـود. وی در مـورد اینکـه در صـورت رد ایـن فرمـان، 

رسنوشـت کمیشـران کنونـی کمیسـیون هـای انتخاباتـی چه 

مـی شـود؟ افـزود: »اگـر ایـن فرمـان رد هـم شـود تـا تصویـب 

مـی  انتخاباتـی  هـای  کمیسـیون  کمیشـران  قانـون جدیـد، 

تواننـد بـه کار شـان ادامـه بدهنـد؛ تا به اسـاس قانـون جدید، 

کمیـران جدیـد انتخاب شـوند.« بـه گفتۀ حنفـی، او با وزارت 

جمهـوری،  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور   

بـا رونـد گفتگوهـای صلـح و نگرانـی  همزمـان 

اقلیت هـا نسـبت بـه حقوق شـان، گفـت کـه حقوق بـری افراد 

در رونـد صلـح معاملـه منی شـود.

»ملـی  نشسـت  در  قـوس   23 یکشـنبه  روز  دانـش  آقـای 

اقلیت هـای آسـیب پذیـر و رونـد صلـح« در کابـل بـا اشـاره بـه 

رونـد صلـح، گفت: »حقوق بـر، حقوق زنان و حقـوق اقلیت ها 

در مذاکـرات صلـح جـزء اصـول اساسـی حکومـت افغانسـتان و 

غیرقابـل تنـازل اسـت.«

او افـزود، بـا وجـود اینکـه حکومت و مردم افغانسـتان از پروسـه 

صلـح بـه متـام معنا حامیت می کننـد، اما اقلیت های کشـور در 

مـورد حقوق شـان جدا نگران هسـتند.

آقـای دانـش افـزود که اقلیت هـای قومی، زبانـی و مذهبی حق 

دارنـد کـه در جریـان مذاکـرات صلـح قـرار داشـته و منایندگان 

آنهـا بـه طـور مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم در روند مذاکـرات صلح 

حضـور داشـته باشـند. او تأکیـد کرد کـه ما منی خواهیـم یکبار 

دیگـر بـه گذشـته های تاریـک برگردیـم و اقـوام کشـور و  زنـان 

ایـن رسزمیـن را بـه حاشـیه برانیـم و یـک حکومت اسـتبدادی، 

مطلـق العنـان و انحصـار گـرا و مردسـاالر را حاکـم بگردانیم.

گفتگوهـای صلـح بـا گـروه طالبـان بعـد از امضـای توافقنامـه 

امریـکا بـا طالبـان حـدود سـه مـاه پیـش آغاز شـد اما ایـن روند 

در آغـاز بـه دلیـل مخالفت هـای گـروه طالبـان متوقف شـد. اما 

بعـد از گذشـت حـدود سـه مـاه دوبـاره هیـات دولـت بـا گـروه 

طالبـان در مـورد کارشـیوه بـه توافق رسـید و گفتگوها قـرار بود 

آغـاز شـود امـا دوبـاره تـا هفتـم ماه جـدی بـه تعویـق افتاد.

ناکامی دولت در تطبیق حقوق برش

ایـن نشسـت  در  ریاسـت جمهـوری  معـاون دوم  دانـش  رسور 

اذعـان کـرد کـه دولت با وجـود قـراردادن حقوق بـر در قانون 

اساسـی و توجـه بـه ارزش هـای حقـوق بـری؛ هنـوز تطبیـق 

ارزش هـای حقـوق بـری در افغانسـتان بـا چالش هـای زیادی 

اسـت. مواجه 

آقـای دانـش بـه برخـی از مـواد قانـون اساسـی اشـاره کـرد و 

گفـت: »در ایـن مـواد قانـون اساسـی با ابتـکار قابل ستایشـی، 

هویـت اقلیت هـا از نـگاه قومـی و زبانـی و مذهبـی بـه رسـمیت 

شـناخته شـده اسـت امـا متأسـفانه آنچنـان کـه قانون اساسـی 

دولـت  در  مـا  گذاشـته  منایـش  بـه  را  تاریخـی  ابتـکار  ایـن 

نتوانسـته ایم مکلفیت هـای قانونـی خـود را در قبـال اقلیت هـا 

بـه طـور درسـت انجـام بدهیـم.«

او افـزود، مـا جـز ایـن کـه در قانـون از اوزبیـک، ترکمـن،  بلـوچ،  

پشـه يي، نورسـتاين، اميـاق، عـرب، قرغيـز، قزلبـاش، گوجـر، 

براهـوي و اقـوام پامیـری نـام برده ایم، بـرای رشـد و تقویت زبان 

و ادبیـات و فرهنـگ و تاریـخ ایـن اقـوام کاری نکرده ایـم. 

از نـگاه  ایـن اقـوام ممکـن اسـت  آقـای دانـش ترصیـح کـرد، 

نـگاه  از  ولـی  نباشـند  محرومیـت  و  تبعیـض  مـورد  مذهبـی 

مانده انـد.  محـروم  خـود  حقـوق  از  کامـال  فرهنگـی 

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری گفـت کـه وزارت هـای فرهنگـی، 

دانش:حقوقاقلیتهادرروندصلحمعاملهنمیشود

مذاکـرات صلـح اسـت. داکـر عاملـه، معیـن وزارت دولـت در 

امـور صلـح در سـخرانی خـود گفـت کـه صلـح واقعـی تـوأم بـا 

عدالـت اجتامعـی و دسرسـی متام شـهروندان به حقـوق برابر 

بـه وجـود می آیـد. 

وی گفـت کـه وزارت دولـت در امـور صلـح تـالش می کنـد کـه 

را در رونـد صلـح در نظـر  اقـوام مختلـف کشـور  دیدگاه هـای 

بگیـرد و زمینـه دسرسـی شـمولیت دیدگاه هـا و نظـرات آنهـا را 

در پالیسـی ها و برنامه هـای خـود بگنجاند. نعیـم نظری، معاون 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان نیـز بـر تضمیـن 

حقـوق اقلیت هـا در رونـد صلـح تأکیـد کـرد و گفـت کـه مـردم 

افغانسـتان صلـح بـا عـزت و عادالنـه می خواهنـد نـه توافق بین 

دو گـروه سیاسـی. 

رونـد  و  افغانسـتان  پذیـر  آسـیب  اقلیت هـای  ملـی  کنفرانـس 

صلـح از سـوی مؤسسـه حقـوق بـر و محـو خشـونت و شـبکه 

بـود.  شـده  برگـزار  افغانسـتان  بـر  حقـوق  و  مدنـی  جامعـه 

عبدالـودود پـدرام، رئیـس موسسـه حقـوق بر و محو خشـونت 

افغانسـتان در سـخرانی خـود در ایـن کنفرانـس گفـت کـه بـر 

اسـاس تحقیقـی کـه آنهـا در 9 والیـت کشـور انجـام داده انـد، 

اقلیت هـای افغانسـتان، بـه دلیل عـدم حضور در رونـد صلح، از 

عـدم تضمیـن حقـوق خـود در ایـن روند، نگـران انـد. وی افزود 

کـه اقلیت هـای افغانسـتان همچنین در مورد تـداوم جنگ پس 

از توافـق صلـح بـه دلیل نبـود تضمین بین املللی و شـکنندگی 

وضعیـت پـس از صلـح، نگران انـد.

آقـای پـدرام تأکید کرد کـه نگرانی ها و دیدگاه هـای اقلیت های 

کشـور بایـد در رونـد صلـح مـد نظر گرفته شـود و هویـت قومی، 

فرهنگـی و زبانـی آنهـا در ایـن رونـد تضمیـن شـود. افغانسـتان 

تشـکیل  زیـادی  اقـوام  از  خـود  همسـایه  کشـورهای  هامننـد 

شـده اسـت کـه به دلیـل سـاختار قومـی، برخـی از از اقـوام در 

چارچـوب نظـام خـود را منی بیننـد و ابـراز نگرانـی می کننـد.

آموزشـی، دانشـگاه های کشـور ما برای شـغنانی ها و پامیری ها 

و گوجـر و بلـوچ و براهـوی و ایـامق و پشـه ای و ترکمنـی چـه 

کرده انـد، در حالـی کـه برخـی از زبان هـای کشـور مـا در خطـر 

اضمحـالل و فراموشـی کامل هسـتند و درباره تاریـخ و فرهنگ 

اقـوام مـا هـم کار بسـیار کمی صـورت گرفته اسـت.

آقـای دانـش در قسـمتی دیگـر از سـخنان خود گفت کـه هنوز 

هـم در کشـور مـا ذهنیت برخـی از افراد و حلقات طوری اسـت 

کـه اگـر از حقوق یـک اقلیت و هویت فرهنگـی و زبانی صحبت 

شـود، فـورا گفتـه می شـود که ایـن سـخن مخالف وحـدت ملی 

اسـت؛ در حالـی کـه احـرام بـه هویـت و فرهنـگ همـه اقـوام 

کشـور عیـن وحـدت ملی اسـت و موجـب تحکیم همبسـتگی و 

می شـود. همدلی 

سیامسـمر، وزیـر دولـت در امور حقـوق بر و روابـط بین امللل 

از  اقلیت هـا  حقـوق  تأمیـن  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  نیـز 

مکلفیت هـای اساسـی دولـت اسـت و بـه هیـچ بهانـه ای، نبایـد 

نادیـده گرفتـه شـود.

وزیـر دولـت در امور حقوق بر تأکید کرد که اقلیت های کشـور 

حـق دارنـد کـه در رونـد صلـح شـامل شـوند و بایـد مکانیزمـی 

تعریـف گـردد که حضور و مشـارکت آنهـا را در این روند تضمین 

کنـد. خانـم سـمر همچنیـن بـر ارائـه خدمـات و فراهـم سـازی 

زمینـه تعلیـم و آمـوزش بـه کـودکان و زنـان اقلیت هـای کشـور 

تأکیـد کـرد و افـزود هـر قدر که صدای اقلیت ها بیشـر شـنیده 

شـود، بـه هـامن میـزان دموکراسـی بهـری خواهیـم داشـت. 

روالنـد کوبیـا، مناینـده ویـژه اتحادیه اروپـا برای افغانسـتان نیز 

در پیامـی ویدیویـی گفت که صلـح پایدار در افغانسـتان زمانی 

محقـق می شـود کـه حقـوق اقلیت هـا تضمین شـود.

مناینـده ویـژه اتحادیـه اروپـا بـر شـمولیت اقلیت هـا در رونـد 

صلـح و سـاختار دولـت تأکیـد کـرد و گفـت کـه تضمیـن حقوق 

پیرفـت  بـرای  مهـم  عامـل  یـک  صلـح،  رونـد  در  اقلیت هـا 

عدلیـه در متـاس اسـت و در آینـدۀ نزدیـک بـا توجـه بـه تجربه 

اى کـه فضل احمـد معنوی وزیر عدلیه از کمیسـیون انتخابات 

و کار در آن کمیسـیون را دارد، طـرح تعدیـل قانون انتخابات را 

تهیه و غرض تصویب می فرسـتد. در همین حال یوسـف رشـید 

رییـس اجرایـی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانسـتان )فیفا( 

گفـت کـه ایـن نهـاد، طـرح جامع قانـون انتخابـات را بـه وزارت 

عدلیه سـپرده اسـت. به گفتۀ او در طرح جدید پیشـنهاد شـده 

اسـت که تعداد کميشـران کمیسـیون انتخاباتی، از هفت تن 

بـه پنـج تـن کاهـش پیـدا کنـد و تشـکیل کمیسـیون شـکایات 

انتخاباتـی مؤقـت شـود؛ زیـرا ایجـاد دایمـی این کمیسـیون از 

نـگاه مالـی پُـر هزینـه اسـت و نیاز نیسـت کـه فعالیـت دوامدار 

داشـته باشـد. وی انتخابـات حـدود دو سـال قبـل کمیشـران 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی را، یـک تصمیـم سیاسـی خواند و 

بـدون ارایـۀ جزییـات گفـت کـه در طرح جدیـد، نحـوه انتخاب 

کمیشـران تغییـر کرده اسـت.

در همیـن حـال، یـک منبـع در کمیسـیون انتخابـات کـه منی 

خواهـد از او در گـزارش نـام بـرده شـود، گفـت کـه بـا رد فرمان 

یادشـده، متام اسـناد تقنینـی زیر مجموعـه انتخابـات )لوایح، 

طـرز العمـل هـا، پـالن هـا و سـایر مصوبـات( که شـامل الیحه 

رای دهـی، الیحـه جمـع بندی آراء، الیحه تفتیش و بازشـامری 

آراء و طرزالعمـل هـای مربوطـه مـی شـود، ملغـا و فاقـد اعتبـار 

مـی گردنـد؛ زیـرا ایـن همـه بـه اسـاس فرمـان تقنینـی ترتیـب 

شـده اسـت. کمیسـیون انتخابـات گفتـه اسـت کـه قرار اسـت 

انتخابـات ولسـی جرگـه والیـت غزنـی – کـه بنـا بـر دالیلـی در 

سـال ۱۳۹۷ برگـزار نشـده- و همچنـان انتخابـات شـوراهای 

یادشـده  منبـع  امـا  شـود.  برگـزار   ۱۴۰۰ سـال  در  والیتـی، 

ميگويـد کـه در صـورت رد فرمان تقنینـی و نبود قانـون، لوایح، 

قانـون  زیـر مجموعـه  تقنینـی  اسـناد  و سـایر  هـا  طرزالعمـل 

انتخابـات؛ تدابیـر و پـالن هـای بـر گـزاری انتخابـات ولسـی 

جرگـه والیـت غزنـی، انتخابـات شـوراهای والیتـی، و انتخابات 

شـاروالی هـا متوقـف مـی گـردد. 
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