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نشست مجمع کالج های انتخاباتی امریکا 
برای تأیید بایدن 

امریکا پس از ۲۷ سال سودان را از فهرست کشورهای حامی 
تروریسم حذف کرد 

 یـک گام بـزرگ دیگر برای تأییـد پیروزی 
بایـدن در انتخابات ریاسـت جمهوری سـوم 
نوامبـر؛ اعضای مجمع کالج هـای انتخاباتی 
امریـکا قـرار اسـت بـرای معرفـی رسـمی 
بعـدی  رئیس جمهـور  عنـوان  بـه  بایـدن 
رأی گیـری کنند. اعضای مجمـع کالج های 

انتخاباتـی ایـاالت متحده ...

 ایـاالت متحـده امریکا روز دوشـنبه به طور 
فهرسـت کشـورهای  از  را  رسـمی سـودان 
حامـی تروریسـم خـارج کـرد. بنـا بـه اعالم 
سـفارت امریـکا در خارطـوم مایـک پمپئـو، 
وزیـر خارجـه ایـن کشـور بـه دنبـال پایـان 
دوره ۴5 روزه اطالع قبلی به کنگره دسـتور 
خروج سـودان از فهرست کشـورهای حامی 

تروریسـم این  ...
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 پرسش هـا و نگرانی هـای 
مردم از آینده صلح

 بـا مرخصـی رفتـن هیأت هـای مذاکره کننـده حکومت و 
طالبـان، بحث هـای حاشـیه ای بـر محـور صلـح افزایـش 
یافتـه اسـت. اظهـارات تـازه حکومـت، گـروه طالبـان و 

شـهروندان کشـور در بـاره صلـح، زوایـا و ...

 حفیظ اهلل زکی

ریـات  اول  معـاون  صالـح  امراللـه   

اعالمیه هـای  سلسـله  در  جمهـوری 

و  جنـده گل  کـه  اسـت  گفتـه  نیـم  و  شـش  جلسـه 

همکارانـش از عامـالن مبب گـذاری در حوزه سـیزدهم 

شـدند. دسـتگیر  امنیتـی 

وی در اعالمیـه دوشـنبه 24 قـوس اضافـه کـرده اسـت 

کـه امنیـت ملـی توانسـته از انفجار یک مبـب در حوزه 

سـیزده هم نیـز جلوگیـری کنـد و عامـالن مبب گـذاری 

را نیـز دسـتگیر کند. جنده گل یکی از این تروریسـتان 

اعالمیـه  در  امـا  اسـت.  شـده  دسـتگیر  کـه  اسـت 

مشـخص نشـده که عامـالن ایـن مبب گـذاری نافرجام 

چـه کسـانی انـد و چنـد نفـر اند.

عامـالن  دسـتگیری  از  حالـی  در  اعالمیـه  ایـن  در 

داده  خـر  امنیتـی  سـیزدهم  حـوزه  در  مبب گـذاری 

می شـود کـه حـدود یک مـاه پیـش )3 عقـرب 1399( 

کـورس کوثـر دانـش هـدف یـک حملـه انتحـاری قـرار 

گرفـت و در آن 34 دانـش آمـوز کشـته و در حـدود 60 

از دانـش آمـوزان دیگـر زخمـی شـدند.

طـی چنـد سـال اخیـر حـوزه سـیزدهم یـا بـه عبـارت 

دقیـق منطقـه شیعه نشـین دشـت برچـی کابـل بارهـا 

مـورد حمـالت انتحـاری و انفجـاری قـرار گرفته اسـت. 

منطقـه  ایـن  در  موعـود  کـورس   1397 رسطـان  در 

هـدف یـک حملـه انتحـاری قرار گرفـت که حـدود 50 

دانـش آمـوز بـه قتـل رسـیدند و ده هـا تـن دیگـر زخـم 

برداشـتند.  در سـنبله 1397 باشـگاه پهلوانـی میونـد 

قـرار  انتحـاری  حملـه  یـک  هـدف  برچـی  دشـت  در 

گرفـت کـه در آن بیـش از 20 تـن کشـته شـدند. 

در مـاه جـوزای 1396 مسـجد الزهـرا در دشـت برچی 

هـدف یـک حمله انتحاری قـرار گرفت کـه در آن 4 تن 

بـه شـمول رمضـان حسـین زاده یکـی تاجران کشـور و 

موسـس مسجد کشته شـدند. در میزان 1396 مسجد 

امـام زمان در دشـت برچـی هدف یک حملـه انتحاری 

دربـاره  آمریـکا  بـه  طالبـان  گـروه  ارشـد  مقام هـای   

»نقـض تعهـدات« مبنـی بـر خـروج نیروهـای آمریکایی 

از افغانسـتان در شـش مـاه آینـده هشـدار داده انـد.

گفته انـد،  بی بی سـی  بـه  گفتگـو  در  مقام هـا  ایـن 

درصورتیکـه آمریـکا بـه تعهـد خـود عمـل نکنـد، آنـان 

بـا از رسگیـری حمـالت نظامـی بـه نیروهـای خارجـی 

مقابلـه بـه مثـل خواهنـد کـرد.

قـرار گرفـت کـه در آن حادثـه بیـش از 40 تـن کشـته 

شـدند و نزدیـک بـه 50 تـن دیگر زخـم برداشـتند.  در 

جـدی 1396 مرکـز فرهنگـی تبیـان هـدف یـک حمله 

انتحـاری قـرار گرفـت کـه در آن بیش از 40 تن کشـته 

شـدند. در مـاه قـوس 1395 مسـجد و مرکـز فرهنگـی 

باقرالعلـوم در غـرب کابـل هـدف یـک حملـه انتحـاری 

قـرار گرفـت کـه در آن 27 تـن کشـته و 64 تـن دیگـر 

زخمـی شـدند. تـا کنـون مسـئولیت متام ایـن حمالت 

را گـروه دولـت اسـالمی یـا داعـش خراسـان بـه عهـده 

گرفتـه اسـت، امـا حکومـت پیوسـته تاکید کرده اسـت 

کـه ایـن حمـالت کار طالبـان بوده اسـت.

سـیزدهم  حـوزه  در  مبب گـذاری  عامـالن  دسـتگیری 

امـا خواهـد توانسـت رسنخـی از حمالتی که در دشـت 

برچـی تـا کنـون انجـام شـده بدسـت بدهد؟

در اعالمیـۀ صفحـه فسـبوک معـاون اول رئیس جمهـور 

و گفتـه  کابـل سـتایش شـده  اقدامـات شـهرداری  از 

شـده اسـت کـه اکنـون قیمـت زمین هـای کـه از نـزد 

غاصبان گرفته شـده اسـت، بالـغ بر دومیلیـارد افغانی 

بـرآورد می شـود. هرچند سـطح جرایم شـهری در کابل 

در یـک مـاه اخیـر کاهـش قابـل مالحظـه ای داشـته 

اسـت ولـی هنوزهـم شـهرکابل از امنیـت الزم برخوردار 

 . نیست

مسـلحانه،  رسقت هـای  پس کوچه یـی،  دزدی هـای 

چپاولگـری و قتـل و جرایم سـنگین هنوز در هر شـبانه 

روز چنـد مـورد اتفـاق می افتنـد. معـاون رئیس جمهـور 

نیـز در اعالمیـه خـود اذعـان کـرده اسـت:» در بیسـت 

و چهـار سـاعت گذشـته در متـام کابـل پنـج واسـطه 

یـا موتـر دزدی شـده اسـت. امـا در عیـن حـال بنابـر 

موترهـای  از  تعـدادی  پولیـس  تـالش   و  بیـداری 

دزدی شـده دوبـاره بدسـت آمـده انـد.«

معـاون رئیـس جمهـور عـالوه کـرده اسـت کـه امنیـت 

سـارنواالن زیـر کار اسـت و بـرای دسـتگیری قاتـالن 

نیروهـای امنیتـی در شـهرکابل نیـز برنامه هـای جـدی 

در دسـتور کار اسـت.

جوبایـدن رئیس جمهـوری منتخب آمریـکا در مبارزات 

انتخاباتـی خـود گفتـه بـود کـه یـک گـروه کوچـک از 

نیروهـای آمریکایی در افغانسـتان باقـی خواهند ماند.

آمریـکا و گـروه طالبـان در زمسـتان سـال گذشـته بعد 

از ۱۸ مـاه مذاکـرات نفـس گیـر توافقنامـه صلـح را در 

دوحـه قطـر امضـا کردند.

ایـن موافقتنامـه بر چهـار محور متمرکز بـود. جلوگیری 

از اسـتفاده از خـاک افغانسـتان توسـط هیـچ گـروه یـا 

فـردی علیـه امنیـت آمریـکا و متحدانـش، اعـالم یـک 

برنامـه زمانـی بـرای خـروج متـام نیروهـای خارجـی از 

افغانسـتان، آغـاز مذاکـرات بیـن االفغانـی و توافـق بـر 

رس آتـش بـس جامـع و دایمـی.

آمریـکا بـا خـروج بخشـی از نیروهایـش از افغانسـتان 

میـان  توافقنامـه  امضـای  از  بعـد  روز  مـدت ۱۳۵  در 

آمریـکا و طالبـان بـه تعهـدات خـود عمـل کـرده ولـی 

آن  از  بخشـی  عامـل  کـه  کشـور  ایـن  در  خشـونت ها 

گـروه طالبـان هسـتند، همچنـان در سـطح بـاال باقـی 

مانـده اسـت.

دولـت افغانسـتان نیـز حـدود ۵ هـزار جنگجـوی گـروه 

طالبـان و طالبـان نیـز یـک هـزار رسبـاز امنیتـی را رها 

آغـاز شـد و دو  نیـز  بیـن االفغانـی  کردنـد. مذاکـرات 

طـرف در مـدت ۸۰ روز فقـط موفـق بـه نهایـی کـردن 

طرزالعمـل مذاکـرات شـدند.

مذاکـره  روزهـای گذشـته سـخنگویان هیأت هـای  در 

در  مشـرک«  »اعالمیـه  در  طالبـان  و  دولـت  کننـده 

مـورد تبـادل آجندا )محورهـای مذاکـرات( و تاریخ دور 

بعـدی مذاکـرات در سـال ۲۰۲۱ توافـق کردنـد.

امراهلل صالح: عامالن بمب گذاری در حوزه سیزدهم کابل دستگیر شدند

طالبان: نیروهای امریکایی از افغانستان خارج نشوند، حمالت علیه آنها را از سر می گیریم

 اسـامه اولني فيلم افغانی سـاخته شـده پس از سـقوط 

حکومـت طالبـان، در سـال 2001 اسـت.  فلمـی کـه 

توانسـته تـا حـدودی بخشـی از سـلطه قـرون وسـطائی 

ايـن حکومـت بـر افغانسـتان را بـه تصويـر بکشـد. ایـن 

فلـم بسـیار دیدنـی را صدیـق برمـک در سـال ۲۰۰۳ 

کارگردانـی کـرده اسـت...

نبود تعادل در تعامالت منطقه یی و 
بحران جنگ و صلح در افغانستان 

اقلیت ها به مثابه توان بالقوه 
حوزه جمهوریت 
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سرمقاله

  ترجیح می دهیم 
تا مذاکرات صلح 
در داخل کشور 

انجام شود

 محمد تقی اکری شـاعر و فلم سـاز افغانسـتان دور از 

وطـن و در دیـار غربـت در اسـرالیا درگذشـت. اکـری 

از نسـل دوم شـعر مهاجرت بود. او شـعر را در مهاجرت 

رشوع کـرد و به شـکل حرفـه ای دنبال می کـرد. هرچند 

در سـال های پسـین تا حـدی از جامعـۀ فرهنگی بریده 

و عزلـت اختیـار کـرده بود، اما بـا آن ...

 اسامه؛ روایتی از دوران 
سیاه طالبان

 محمد تقی اکبری از شاعران 
کشور در غربت درگذشت

۴
۴
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تـن   کـه 15  کـرده  اعـام  داخلـه  وزارت 

متهـم بـه جرایـم جنایـی در کابـل را در 

چندیـن عملیـات جداگانـه در نقـاط مختلـف این شـهر 

اسـت. کـرده  دسـتگیر 

ایـن وزارت روز دوشـنبه 24 قـوس با نرش اعامیۀ خربی 

گفتـه اسـت که این افـراد در پیوند به قتـل، مجروحیت، 

انتقـال سـاح غیرقانونـی، رسقـت، غصب، فـروش مواد 

مخـدر، چپاولگـری و قـرار سـارنوالی از ناحیه هـای اول، 

سـوم، چهـارم، پنجـم، هفتـم، دهـم، یازدهـم، پانزدهم، 

توسـط  کابـل   والیـت  شـکردره  ولسـوالی  و  هفدهـم 

پولیـس شناسـائی و بازداشـت شـده اند.

نـزد بازداشت شـدگان   از  در اعامیـه اضافـه شـده کـه 

۳ میـل تفنگچـه و یـک عـراده واسـطه نقلیـه نـوع کروال 

به دسـت پولیـس آمـده اسـت.

بـه  پیونـد  تـن دیگـر در  یـازده  طبـق یـک خـرب دیگـر 

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری کشـور 

می گویـد کـه در سـال 1398 خورشـیدی 

34 هزار تن بادام در کشـور تولید شـده اسـت که والیت 

دایکنـدی یکـی از بزرگرتین تولید کننده بادام در کشـور 

است.

و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  سـخنگوی  رسـتمی،  اکـرب 

روزنامـه   بـه  قـوس   24 دوشـنبه  روز  کشـور  مالـداری 

افغانسـتان ما گفـت که در رسارس کشـور 22 هـزار هکتار 

زمیـن تحت پوشـش درخت بادام اسـت که تولید سـاالنه 

تـن می شـود. آن 34 هـزار 

آقـای رسـتمی همچنین اضافـه کرد که والیـت دایکندی 

بـا تولیـد ۲۴ نـوع بـادام، از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان 

بـادام در کشـور به شـار مـی رود.

دایکنـدی  در  بـادام  درختـان  محصـوالت  مشـهورترین 

و  سـنگک  سـاتربایی،  کاغـذی،  کفمـل،  شـامل 

عبدالواحـدی اسـت کـه حـدود 70 درصـد محصـول را 

والیـت  زراعـت  ریاسـت  معلومـات  می دهـد.   تشـکیل 

بـه  بـادام  حاصـات  کـه  می دهـد  نشـان  دایکنـدی 

گذشـته  سـال  در  کافـی،  بـاران  و  بـرف  ریـزش  دلیـل 

قناعت بخـش بـوده اسـت. هرچنـد تاکنون بادام امسـال 

بـه  گونـه ی کامـل جمـع آوری نشـده، امـا نظر بـه ارزیابی 

ریاسـت زراعـت دایکنـدی، حاصـات بـادام ایـن والیـت 

اسـت. بـرآورد شـده  تـن  در حـدود ۲۵هـزار  امسـال 

بـادام دایکنـدی با آن که از نگاه کیفیت و طعم در سـطح 

 میررحـان رحانـی، رییـس مجلـس مناینـدگان بـه 

کمیسـیون مالـی و بودجـه ی ایـن مجلـس دو هفتـه 

فرصـت داد کـه چگونگـی مـرف بودجـه ی کُـد ۹۱ 

پالیسـی را بررسـی کنـد.

آقـای رحانی از کمیسـیون مالـی و بودجه ی مجلس 

بـه  را  کاری شـان  گـزارش  کـه  خواسـت  همچنـان 

نشسـت عمومـی ایـن مجلـس ارائـه کنـد.

درخواسـت بررسـی چگونگـی مـرف بودجـه ی کُـد 

مجلـس  بودجـه ی  و  مالـی  کمیسـیون  توسـط   ۹۱

از سـوی قاضـی میرافغـان صافـی رییـس و خواجـه 

در  کمیسـیون  ایـن  عضـو  عثانـی  احمـد  صدیـق 

نشسـت عمومـی دیروز )دوشـنبه، ۲۴ قـوس( مجلس 

شـد. مطـرح  مناینـدگان 

آقـای صافـی گفـت کـه کمیسـیون مالـی و بودجـه ی 

مجلـس چگونگـی مـرف بودجـه ی کُد ۹۱ پالیسـی 

را  خورشـیدی   ۱۳۹۹ و   ۱۳۹۸ مالـی  سـال های 

بررسـی و نتایـج آن را بـه مجلـس ارائـه خواهـد کـرد.

مجلـس  اعضـای  از  شـاری  حـال،  همیـن  در 

مناینـدگان در نشسـت امـروز ایـن مجلـس خواسـتار 

تشـکیل کمیسـیون خاص به منظور بررسـی چگونگی 

مـرف بودجـه ی کُـد ۹۱ پالیسـی شـدند، امـا مـورد 

تأییـد قـرار نگرفـت.

کـه  گفـت  هـرات  مـردم  مناینـده ی  فریـد،  ناهیـد 

براسـاس اصـول وظایـف داخلـی مجلـس منایندگان، 

ایـن مجلـس می توانـد کمیسـیون خاصـی را به منظور 

بررسـی مـوارد خاصـی ایجـاد کنـد.

خانـم فریـد اسـتدالل کـرد کـه بودجـه ی کُـد ۹۱ در 

مـواردی، چهـار برابر بیشـرت از سـقفی کـه منایندگان 

مجلـس تصویـب کرده بودند، به مرف رسـیده اسـت 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه 

والیت هـای  در  کشـور  دفاعـی  نیروهـای 

قندهـار و غزنـی حمـات طالبـان را بـا تلفـات سـنگینی 

بـه عقـب زده انـد. در خربنامـه عـاوه شـده کـه در ایـن 

قتـل  بـه  گـروه  ایـن  از جنگجویـان  تـن  درگیری هـا 83 

رسـیده انـد.

بـا نـرش خربنامـه ای  ایـن وزارت روز دوشـنبه 24 قـوس 

گفتـه اسـت کـه روز گذشـته در ولسـوالی های پنجوایـی، 

ژیـری، شـاه ولی کوت و ارغنداب چند گـروه از جنگجویان 

طالبـان بـر پوسـته های نیروهـای دفاعـی کشـور حملـه 

کـرده بودنـد. حمـات طالبـان بـه عقـب زده شـد کـه در 

ایـن درگیـری 65 جنگجـوی ایـن گـروه کشـته شـدند و 

یـک پایـه راکت و مقـداری تسـلیحات این گروه به دسـت 

نیروهـای دفاعـی افتـاده اسـت.

طبـق یـک خـرب دیگـر وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده کـه 

روز گذشـته نیروهـای لوای سـوم قـول اردو تندر به حایه 

قـوای هوایـی در سـاحه »مـا نـوح بابـا« مربوط ولسـوالی 

انـدر والیـت غزنـی حملـه طالبـان تروریسـت را بـه عقـب 

زدند.

جنگجـوی   ۱۸ نتیجـه،  در  کـه  شـده  قیـد  خربنامـه  در 

طالبان کشـته و ۱۲ جنگجوی این گروه زخمی شـده اند.  

همچنین ۱۲ عراده موترسـایکل و مقداری زیادی سـاح، 

مهـات و تجهيـزات نظامـی در ایـن درگیری نیـز تخریب 

گردیـد. در خربنامـه امده اسـت کـه به نیروهـای دفاعی و 

امنیتی کشـور هیچ آسـیبی نرسـیده اسـت.

اخیـرا  کـه  اسـت  گرفتـه  شـدت  حـال  در  درگیری هـا 

هیات هـای دوطـرف گفتگـو کننـده بـه مـدت سـه هفتـه 

مشـورت های  به منظـور  بـه  ظاهـرا  را  دوحـه  گفتگوهـای 

انـد.  داده  توقـف  بیشـرت 

کـه  گذشـته  مـاه  سـه  مـدت  در  کـه  درحالیسـت  ایـن 

گفتگوهـای بین االفغانـی در قطـر جریـان داشـت، اینجـا 

در افغانسـتان طالبـان امـا حمـات خـود را هـم در برابـر 

نیروهـای دفاعـی افغانسـتان و هـم در ترورهـای هدفمند 

شـهری شدت بخشـیده اسـت. از جانب دیگر اردوی ملی 

و نیروهـای امنیتـی نیـز نیـز دسـتور دریافت کـرده اند که 

بـا شـدت بیشـرت از گذشـته در برابـر حمـات طالبـان بـه 

دفـاع بپردازنـد. اینکـه دو طـرف بعـد از سـه مـاه نـه تنهـا 

بـه آتش بسـی دسـت نیافتـه بـل درگیری هـا را هم شـدت 

بخشـیده انـد، چشـم انـداز صلـح چنـدان روشـن بـه نظر 

منی رسـد. امـا ختـم توقف گفتگوهـا و آغاز مجـدد گفتگو 

تـا حـدودی افـق امیـد مـردم بـه صلـح را روشـن تر خواهد 

کرد.

ترجیح می دهیم تا مذاکرات صلح در داخل کشور انجام شود
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از صفحه1 رئیـس   غنـی،  ارشف  محمـد 

نشسـت  در  کشـور  جمهـور 

مقدماتـی کابینه، به موضوع صلح اشـاره کرد 

و گفـت کـه ترجیـح می دهیم کـه گفتگوهای 

شـود. انجـام  کشـور  داخـل  در  صلـح 

ایـن  آقـای غنـی روز دوشـنبه 24 قـوس در 

نشسـت که در ارگ برگزار شـده بود، در مورد 

پروسـه ی صلـح و مرحلـه ی بعـدی مذاکـرات 

بـه قـوت اظهـارات  گفـت: »مـن می خواهـم 

مشـاور امنیـت ملـی کشـور را در مـورد این که 

تـا دور دوم مذاکـرات  مـا ترجیـح می دهیـم 

صلح در افغانستان انجام شود را تایید  کنم.«

دارد  ادعـا  طالبـان  »هـرگاه  افـزود:  او 

پـس  انـد؛  افغانسـتان  رسزمیـن  در  کـه 

مذاکـره  افغانسـتان  خـاک  در  چـرا 

را  افغانسـتان  از  هرجایـی  منی کننـد؟ 

افغانسـتان  دولـت  بخواهنـد،  هـا  آن  کـه 

کنـد.« مذاکـره  آن هـا  بـا  تـا  اسـت  آمـاده 

در  »افغان هـا  کـرد:  بیـان  جمهـور  رئیـس 

در  کننـد،  مذاکـره  می تواننـد  هـم  خیمـه 

رسدی هـم. وقـت آن نیسـت کـه هوتل هـای 

شـود.  گذاشـته  همـه  رشط  پیـش  لوکـس 

ببیننـد  مـردم  همـه ی  کـه  اسـت  رضوری 

شـود؟  مـی  انجـام  چگونـه  مذاکـرات  تـا 

روی کدام موضوعات مترکز می شود و چرا؟ «

حمداللـه محـب، روز شـنبه، )۲۲ قـوس( در  

باقی مانـده  مراحـل  کـه  نوشـت  توییـرتش 

گفتگوهـای صلـح میـان دولـت افغانسـتان و 

طالبـان بایـد در داخـل کشـور انجـام شـود.

مشـخصی  مـکان  دولـت  کـه  گفتـه  او 

امـا  نکـرده؛  تعییـن  مذاکـرات  بـرای  را 

مذاکـره  آمـاده  طالبـان،  پیشـنهاد  بـه 

اسـت.  کشـور  از  بخشـی  هـر  در 

رضوری  کـه  کـرده  تاکیـد  محـب 

مذاکـرات  بعـدی  گام هـای  تـا  اسـت 

شـود. برداشـته  افغانسـتان  در  صلـح 

آقای محب گفته که مذاکرات در خارج کشور 

تحـت تاثیر کشـورهای خارجی قـرار می گیرد 

و »چنین صلحی به نفع افغانسـتان نیسـت«.

مشاور امنیت ملی گفته که با تداوم مذاکرات 

صلـح در داخل کشـور، مردم را قـادر می کند 

تـا بـر صلح و مذاکرات متلـک و نظارت کنند.

کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  تقاضـا  ایـن 

مناینـدگان حکومـت و گـروه طالبـان بـا نـرش 

تاییـد  خـود  توییـرت  صفحـات  در  مطالبـی 

در  صلـح،  مذاکـرات  دوم  دور  کـه  کرده انـد 

پنجـم مـاه جنوری سـال آینده آغاز می شـود.

هـر دو طـرف گفتـه انـد کـه آنـان »فهرسـت 

گفتگوهـای  دسـتورالعمل  مـوارد  ابتدایـی 

رشیـک  دیگـر  یـک  بـه  را  افغان هـا  میـان 

روی  را  مقدماتـی  گفتگوهـای  و  کـرده 

بـا  اسـت  قـرار  انـد.«  داده  انجـام  نیـز  آن 

آینـده،  سـال  در  گفتگوهـا  مجـدد  آغـاز 

شـود. پیگیـری  یادشـده  موضوعـات 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

و  حکومـت  کننـده  مذاکـره  هیأت هـای  رفـن  مرخصـی  بـا   

طالبـان، بحث هـای حاشـیه ای بـر محـور صلـح افزایـش یافتـه 

شـهروندان  و  طالبـان  گـروه  حکومـت،  تـازه  اظهـارات  اسـت. 

کشـور در بـاره صلـح، زوایـا و ابعـاد تـازه صلـح را مـی گشـاید. 

میـان  گفتگوهـا  دوم  دور  کـه  اسـت  داده  پیشـنهاد  حکومـت 

شـود.  برگـزار  افغانسـتان  داخـل  در  بایـد  طالبـان  و  حکومـت 

رییـس جمهـور غنـی دیـروز گفـت کـه بایـد دور دوم گفتگوهای 

صلـح در داخـل افغانسـتان برگـزار شـود و طالبـان اگـر خـود را 

افغانـی و جـزؤ شـهروندان ایـن کشـور مـی داننـد، بایـد بـه ایـن 

پیشـنهاد پاسـخ دهنـد. حکومـت گفتـه اسـت کـه گـروه طالبان 

هـر نقطـه افغانسـتان را کـه تعییـن کنـد، حکومـت حارض اسـت 

بـه آن هـا مذاکـره کنـد.

اگرچـه در طرزالعمـل گفته شـده کـه هیأت های مذاکـره کننده 

بـدون جانـب سـوم، گفتگوهـای صلـح را بـه پیـش بربنـد؛ امـا 

نقـش کشـور میزبـان و سـایر کشـورها دخیـل را منـی تـوان در 

مذاکـرات نادیـده گرفـت. برگزاری مذاکرات در کشـورهای دیگر 

بـدون شـک زمینـه هـای دخالـت بیشـرت را بـرای کشـور میزبان 

فراهـم مـی سـازد و نقـش مـردم در گفتگوهـای صلـح را کمرنگ 

مـی سـازد؛ امـا چنانچـه مذاکـرات صلـح در داخل کشـور انجام 

در  خارجـی  کشـورهای  تأثیرگـذاری  و  نقـش  برعکـس  شـود؛ 

مذاکـرات صلـح کمـرت؛ امـا خواسـت هـا و تقاضاهـای مـردم در 

فراینـد مذاکـرات بیشـرت مـورد توجـه قـرار مـی گیرد.

موضـوع دیگـر در فراینـد صلـح سیاسـت هـای امریـکا در مـورد 

آینـده افغانسـتان اسـت. ترامـپ و خلیـل زاد برای نجـات امریکا 

از باتـاق افغانسـتان، حـارض شـدند کـه امتیـازات زیـادی بـه 

گـروه طالبـان بدهـد تـا بتواند بـه صورت امـن خاک افغانسـتان 

را تـرک کنـد. توافقنامـه امریـکا و طالبـان، از منظر رهـربان این 

گـروه بـه معنـای شکسـت نـه تنهـا امریـکا کـه کل پیـان ناتو و 

نزدیـک بـه چهـل و هشـت کشـور جهـان مـی باشـد. بـه همیـن 

دلیـل رهـرب طالبـان امضـای توافقنامه را پیروزی بـزرگ خواند و 

آن را بـه اعضـای خـود تربیک گفـت. چیزی کـه در رویکرد صلح 

طلبانـه امریـکا نادیـده گرفته شـده بود، طرف هـای اصلی صلح 

بودنـد: حکومـت و مردم افغانسـتان.

امریـکا مـی خواسـت با دور زدن حکومت و مردم افغانسـتان این 

پروسـه را بـه سـامان برسـاند؛ اما نشـد. وقتی پای طـرف مذاکره 

بـه میـان آمد، نتوانسـت نقـش حکومـت و دولـت را در مذاکرات 

صلـح نادیـده بگیـرد و از خواسـت هـا و تقاضاهـای جـدی مردم 

رصف نظـر کنـد. بـه همیـن دلیـل سـاده سـازی صلـح از سـوی 

خلیـل در عمـل وضعیـت پروسـه صلـح را پیچیـده تـر و دشـوارتر 

کرد.

نفـس  بـه  اعتـاد  گـروه طالبـان  بـه  کـه  آن  بـر  عـاوه  امریـکا 

بخشـید، ایـن گـروه را بـا حکومـت مـرشوع و مسـتقر افغانسـتان 

در یـک پلـه تـرازو گذاشـت و بـا نادیـده گرفـن حکومـت، گـروه 

هـای افغانـی را در ایـن طـرف مذاکره برجسـته می کـرد. چیزی 

اختافـات  نبـود.  افغانسـتان  مـردم  پسـند  و  قبـول  مـورد  کـه 

سیاسـی رسجـای خـودش، امـا همـه رهـربان سیاسـی و گـروه 

هـای اجتاعـی وقتـی پـای منافـع جمعـی مطـرح باشـند، در 

ارزش هـای ملـی دفـاع مـی کننـد.  واز  ایسـتند  کنارهـم مـی 

چیـزی کـه خلیـل زاد از آن غفلـت کـرده بـود.

آن،  از  مـردم  و حایـت همگانـی  طـرح موضـوع »جمهوریـت« 

کـرد.  برجسـته  امریـکا  هـای  سیاسـت  بـا  را  مـردم  رویارویـی 

برخـی  بـر حکومـت،  و فشـار  تهدیـد  و  زور  بـا  امریـکا  هرچنـد 

خواسـت هـای خـود را عملـی کـرد؛ امـا نتوانسـت پروسـه صلـح 

را آن طـوری کـه مـی خواسـت مدیریت کنـد. انتخابات ریاسـت 

جمهـوری امریـکا و شکسـت ترامـپ نیـز بـر رونـد مذاکـرات بـی 

تأثیـر نبـود. اکنـون مـردم مـی پرسـند کـه آینـده پروسـه صلـح 

چگونـه پیـش خواهـد رفـت؟ آیـا آمریکا سیاسـت هـای معقوالنه 

تـری در پیـش خواهـد گرفـت؟ آیـا خلیـل زاد از روند صلـح کنار 

زده خواهـد شـد؟ آیـا طالبان به تصویـر واقع بینانه تـری از خود 

دسـت پیـدا خواهـد کرد و بـه طرح هـای منطقی در مـورد آینده 

افغانسـتان تـن خواهند داد؟ آیا پاکسـتان اعتـاد بایدن رییس 

جمهـور امریـکا را نسـبت بـه سیاسـت های آن کشـور در قبـال 

افغانسـتان بـه دسـت خواهـد آورد؟

بـا توجـه بـه نقش امریـکا در تحـوالت افغانسـتان، اکنون چشـم 

شـهروندان افغانسـتان بـه انتقال قـدرت در امریکا دوخته شـده 

اسـت. شـهروندان افغانسـتان امیدوارنـد کـه هدف پروسـه صلح 

تنهـا بـه فراهـم سـازی زمینـه هـای خـروج نیروهـای امریـکا از 

افغانسـتان و کاهش مؤقتی خشـونت ها خاصه نشـود. صلحی 

کـه مقدمـه آغاز یک جنگ خونین و خشـونت هـای بیرحانه ای 

دیگـر باشـد، نـه با خواسـت مـردم افغانسـتان همخوانـی دارد و 

نـه حفاظـت از منافـع کشـورهای دیگـر را تضمین مـی تواند.

نیـم دهـه جنـگ و خونریـزی،  و  از دو  افغانسـتان پـس  مـردم 

توانسـت برخـی فرصـت ها و زمینه های صلح پایدار را در کشـور 

بـه وجـود آورد و اکنـون منـی خواهنـد به نـام صلح، ایـن فرصت 

هـا و زمینـه هـا را از دسـت بدهنـد. خواسـت مـردم افغانسـتان 

ایـن بـار بـر ایـن محـور اسـتوار اسـت کـه پروسـه صلـح بـه ختـم 

دایمـی جنـگ و خـروج افغانسـتان از چرخـه بحـران منجر شـود 

و ایـن آرمـان بـراورده منـی شـود؛ مگر این کـه پیـش زمینه های 

اسـتقرار صلـح پایـدار، رشایـط صلـح پایـدار و عنارصی کـه دوام 

صلـح و زندگـی مسـاملت آمیـز در کشـور را تضمیـن مـی کنند، 

در هنـگام مذاکـرات صلـح در نظـر گرفتـه شـود.

امیدواریـم ایـن بـار جامعه جهانی و کشـورهای کمـک کننده به 

افغانسـتان، سیاسـت هـا و رویکردهـای خـود را بـر محـور صلـح 

پایـدار در افغانسـتان تنظیـم منایـد، صلحـی کـه نـه بـه ختـم 

بـه آزادی و برابـری شـهروندان بینجامـد و زندگـی  جنـگ کـه 

مسـاملت آمیـز شـهروندان را بـر پایـه روابـط سـامل اجتاعـی 

میـر سـازد.  

سرمقاله

پرسشهـاونگرانیهـای
مردمازآیندهصلح

افغانســتان تــا امــروز بــه یک هــزار و ۹۷۵ نفــر افزایــش 

ــت. ــه اس یافت

مریــض   ۲۶ گذشــته  شــبانه روز  یــک  در  همچنــان، 

ــل  ــر در کاب ــد. ۲۴ نف ــود یافته ان ــور بهب ــد۱۹ در کش کووی

ــد۱۹،  ــه کووی ــا ب ــس از ابت ــار پ ــر در قنده ــر دیگ و دو نف

یافته انــد. بهبــود 

ــا در  ــروس کرون ــگان وی ــار بهبودیافت ــب، ش ــن ترتی ــه ای ب

ــت.  ــه اس ــش یافت ــر افزای ــزار و ۴۱۰ نف ــه ۳۸ ه ــور ب کش

کــې د خلکــو غوښــتنه دا وه چــې يــاده الر دې د خــربو لــه 

الرې خاصــه يش؛ نــو ځکــه پــه کــې ځنــډ رامنځتــه شــو.

فدايــي وويــل چــې وســله وال طالبــان خــربو تــه ژمــن پاتــې 

نــه شــول او حکومــت اړ شــو چــې لــه مســووليت رسه ســم 

د خلکــو د هوســاينې لپــاره لــه نظامــي الرې کار واخــي.

نومــوړي زياتــه کــړه: ))نــن خوشــبختانه دا الره لــه پاټکيانــو 

خاصــه شــوه او د داميــي اســايس امنيــت لپــاره مــو تدابــر 

ــي،  ــۍ واي ــه قوماندان ــا امني ــه راز د پکتي ــويل دي.(( دغ ني

د الرې د خاصــون پــه عملياتــو کــې پنځــه وســله وال 

ــان دي.  ــور ټپي ــوي او اووه ن ــان وژل ش طالب

د قوماندانــۍ ويانــد حيــات اللــه نظامــي وويــل چــې پــه دې 

عملياتــو کــې يــو پوليــس هــم وژل شــوی او د ګــډو ځواکونو 

دوه تنــه ټپيــان شــوي دي. 

وســله والــو طالبانــو تــر اوســه پــه دې اړه رســنيو تــه څــه نــه 

دي ويــي.

ایــن  از نخســتین روز شــیوع  افغانســتان  ویــروس کرونــا در 

ویــروس تاکنــون بــه ۴۹ هــزار و ۴۸۴ نفــر رســیده اســت.

بیســت وچهار  در  عامــه،  صحــت  وزارت  معلومــات  براســاس 

ســاعت گذشــته چهــار مــورد مــرگ ناشــی از کرونــا در کشــور بــه 

ــت رســیده اســت. ثب

یــک نفــر در هــرات، یــک نفــر در بلــخ، یــک نفــر در بدخشــان و 

یــک نفــر دیگــر در لغــان بــه دلیــل ابتــا بــه کوویــد۱۹ جــان 

باخته انــد.

ــد۱۹ در  ــی کووی ــی از مریض ــای ناش ــی فوتی ه ــار مجموع ش

کــړي.(( د دې الرې يــو ټکــي چلوونکــى صديــق ځاځــی وايــي 

ــر خلــک لومــړی  ــه ډې ــه امل ــدو ل ــړل کې ــادې الرې د ت چــې د ي

خوســت او بيــا ګردېــز تــه راتلــل او د خلکــو پــر ژونــد او کار يــې 

خــورا نــاوړه اغېــز کــړی و.

ځاځــي زياتــه کــړه: ))طالبــان ســوله نــه کــوي او خپلــه خــربه رس 

تــه نــه رســوي، لــه دې املــه مــوږ ډېــر خپــه يــو؛ ځکــه يــوه ورځ 

خــو نــه ده، طالبــان هــم وو او الره هــم ډېــره خرابــه ده، ځينــي 

وخــت چــې مريــض را روان کــړو، پــه الره کــې ســاه ورکــوي.((

قومــي مــرش عبداللــه نيوکــه وکــړه چــې وســله وال طالبــان تــل 

ــه اړه د  ــو المــل شــوي او د ســولې او اوربنــد پ د خلکــو د ځورول

خلکــو غوښــتنو تــه درنــاوی نــه کــوي.

ــواد  ــه هې ــه وغوښــتل چــې پ ــه مرشتاب ــې ل ــادې ډل نومــوړي د ي

کــې د ســولې او ثبــات لپــاره جــدي و اويس او د لويــو الرو تړلو او 

پلونــو ويجاړولــو پــر ځــای پــر ســيايس جوړجــاړي مترکــز وکــړي. 

بــل لــور تــه د پکتيــا وايل محمــد حليــم فدايــي وايــي، پــه لومړيو 

در  کــه  می گویــد  کشــور  عامــه ی  صحــت  وزارت   

ــکوک  ــه ی مش ــته ۱۴۴۲ منون ــاعت گذش ــت وچهار س بیس

بــه ویــروس کرونــا را تســت کــرده اســت کــه نتایــج آزمایــش 

۲۱۱ منونــه ی آن مثبــت تشــخیص شــده اســت.

ایــن تعــداد مــوارد مثبــت کرونــا در والیت هــای کابــل، 

ــروان،  ــدوز، پ ــان، قن ــخ، ننگرهــار، بامی هــرات، قندهــار، بل

نیمــروز، غزنــی، لوگــر، میــدان وردک، هلمنــد، لغــان، 

کــر، کاپیســا، پنجشــیر و فاریــاب بــه ثبــت رســیده اســت.

ــه  ــان ب ــی مبتای ــار مجموع ــا، ش ــن رویداده ــت ای ــا ثب ب

 د پکتيــکا حکومتــي مســوولني وايــي چــې د ګردېــز- 

ډنډپټــان لويــه الر د امنيتــي ځواکونــو د عملياتــو پــه تــرڅ 

ــوې ده. ــه ش ــخ خاص ــر م ــو پ ــه د ترافيک ــې بېرت ک

لــه شــاوخوا پنځــو مياشــتو راهيســې وســله والــو طالبانــو دا 

الر د مرزکــې او احمدخېلــو ولســواليو پــه ځينــو برخــو کــې 

تړلــې وه. خلــک د دې لويــې الرې پــر خاصــون ډېــر خوښ 

دي او لــه امنيتــي ارګانونــو غــواړي چــې د داميــي ډاډمــن 

خاصــون لپــاره يــې تدابــر ونيــي.

ــافر  ــېدونکی او د دې الرې مس ــوالۍ اوس ــان ولس د ډنډپټ

ــه  ــه ل ــه امل ــدو ل ــړل کې ــي چــې د الرې د ت زمــان خــان واي

ســختو ســتونزو رسه مــخ و او خلکــو پــرې پــه ډاډه زړه ســفر 

نــه شــو کــوالی.

ــو، دوی  ــتړي ي ــول س ــه ټ ــه الس ــګ ل ــل: ))د جن ــان ووي خ

يــوازې پــر چوکيــو جنــګ کــوي. پــه کليــو کــې خلــک 

ســتونزې، مريضــان او مشــکات لــري، الرې بايــد بنــدې نــه 

۲۱۱ مریض جدید کووید۱۹ در افغانستان شناسایی شدند

د ګردېز- ډنډپټان لويه الر بېرته د ترافیکو پر مخ پرانيستل شوه

وزارت داخله:
 29 متهم به جرایم جنایی در کابل و چند والیت دیگر بازداشت شدند

دایکندی یکی از بزرگرتین تولید کننده بادام در کشور است

کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس دو هفته فرصت دارد که
 مرصف بودجه ی کُد ۹۱ را بررسی کند

وزارت دفاع ملی:

 83 جنگجوی طالبان در والیت های قندهار و غزنی کشته شدند

کشـور  والیـت  پنـج  از  مخـدر  مـواد  فـروش  و  قاچـاق 

شـدند. بازداشـت 

پولیـس  کـه  شـده  تریـح  داخلـه  وزارت  خربنامـۀ  در 

چندیـن  انـدازی  راه  پـی  در  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه 

کابـل،  والیت هـای  از  را  تـن   10 جداگانـه،  عملیـات 

هلمنـد، پـروان و بدخشـان در پیونـد به فـروش و قاچاق 

اسـت. بازداشـت کـرده  مـواد مخـدر 

تـن در  میـان، سـه  ایـن  از  آمـده اسـت:»  در خربنامـه 

والیـت پـروان، یک تـن در والیـت بدخشـان، دو تـن در 

والیـت هلمند و چهارتن در والیت کابل بازداشـت شـده 

و مقـداری مـواد مخـدر نـوع  هیرویـن، شیشـه، چـرس، 

تابلیـتK و یـک میـل سـاح کاشـینکوف نیـز بدسـت 

اسـت.« آمده 

از سـوی هـم یـک قاچاقـرب دیگـر نیـز همـراه بـا تعـداد 

K در والیـت سـمنگان بازداشـت  تابلیـت  ۲۰۰ قـرص 

کـه  می گویـد  داخلـه  وزارت  همچنیـن  اسـت.  شـده 

اوپراتیفـی  عملیـات  دو  اجـرای  بـا  پولیـس  نیروهـای 

جداگانـه در والیت هـای بغـان و سـمنگان، سـه تـن را 

بـه جـرم دزدی موتر و دزدی طا بازداشـت کرده اسـت.

 در اعامیـه خـربی ایـن وزارت آمـده اسـت:» در پیونـد 

بـه دزدی موتـر، یـک گـروه دو نفری دزدان مسـلح حین 

دوشـی  ولسـوالی  در  کـروال  موتـر  عـراده  یـک  رسقـت 

والیـت بغـان، بـا یـک میـل سـاح کاشـینکوف و یـک 

قبضـه تفنگچـه بازداشـت شـده اند.همچنان، در پیونـد 

مقـدار  یـک  می خواسـت  کـه  یک تـن  طـا،  دزدی  بـه 

ولسـوالی  در  فروشـی  طـا  دوکان  یـک  از  را  زیـورات 

بازداشـت  منایـد،  دزدی  سـمنگان  والیـت  سـانچارک 

شـده اسـت.«

باالیـی قـرار دارد، امـا هنـوز بـازار مناسـبی بـرای فـروش 

آگاهـی  عـدم  می گوینـد،  باغـداران  نـدارد.  وجـود  آن 

بازرگانـان ملـی و بین املللـی از نوعیت بـادام دایکندی، 

سـبب ایـن شـده کـه خریـد و فروش ایـن محصـول باغی 

تاهنـوز به صـورت بومـی آن صـورت بگیـرد.

کشـور  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  سـخنگوی 

همچنیـن می گویـد کـه عـاوه بـر والیـت دایکنـدی در 

و  غزنـی  ارزگان،  زابـل،  بلـخ،  سـمنگان،  والیت هـای 

می شـود. کشـت  بـادام  والیت هـا  از  دیگـر  شـاری 

و بایـد تحقیق شـود.

از سـوی هـم، کال نـارص اصولـی، مناینـده ی مـردم 

خوسـت در مجلـس مناینـدگان گفـت که طبـق اصول 

وظایـف داخلـی، مجلـس مناینـدگان صاحیـت دارد 

متـام  از  نظـارت  به خاطـر  را  خـاص  کمیسـیون  کـه 

کارکردهـای حکومـت تشـکیل بدهـد، امـا منی توانـد 

در مـوارد خاصـی از جمله بررسـی کُد ۹۱، کمیسـیون 

کند. ایجـاد 

ایـن درحالی اسـت کـه روزنامه اطاعـات روز در تاریخ 

۱۷ قـوس گزارشـی را زیـر عنوان »کُـد ۹۱ در چنربه ی 

مصـارف شـخصی« منتـرش کـرد براسـاس آن، بخـش 

بودجـه ی   – پالیسـی  کُـد ۹۱  بودجـه ی  از  عمـده ای 

ملـی سـال ۱۳۹۸ خورشـیدی غیراصولـی و به اهداف 

شـخصی مـرف شـده اسـت. دو روز پـس از نرش این 

کمیسـیون  بـه  مناینـدگان  مجلـس  رییـس  گـزارش، 

تفتیـش مرکـزی ایـن مجلـس هدایـت داد کـه مـرف 

بودجـه ی کُد ۹۱ بابت سـال مالی ۱۳۹۸ خورشـیدی 

را به گونـه ی جـدی تعقیـب کنـد. 
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نبود تعادل در تعامالت 
منطقه یی و بحران جنگ و صلح در افغانستان

اقلیت ها به مثابه توان بالقوه حوزه جمهوریت

ــه  ــا ب ــازی ه ــن ب ــه از ای ــتیم ک ــی توانس ــاد م ــت را ایج ظرفی

ــزان رضرش را  ــل می ــد اق ــا ح ــم و ی ــتفاده منای ــود اس ــع خ نف

کاهــش دهیــم کــه متاســفانه نشــده اســت. پــس تعــادل در 

بــازی هــای منطقه¬یــی کــه منجــر بــه آوردن صلــح و ثبــات و 

همچنــان توســعه کشــور باشــد وابســته بــه متغییــر هــای چنــد 

ســویه اســت. یکــی از ایــن فکتــور هــا کــه تــا کنــون چانــس 

هــای زیــادی از دســت افغانســتان گرفتــه اســت و از ایــن 

ــم و مــی شــویم همیــن مســألة خــط  ناحیــه متــرر شــده ای

ــی  ــردم افغانســتان قربان ــد اســت. سالهاســت م ــرزی دیورن م

ــت و  ــر دول ــار ب ــرم فش ــوان اه ــه عن ــتند و ب ــل هس ــن معض ای

ــود.  ــی ش ــتفاده م ــتان اس ــب پاکس ــتان از جان ــت افغانس مل

رقابــت پاکســتان و هنــد و دشــمنی ایــن دو کشــور مگــر 

ــت؟ در  ــر اس ــدید ت ــران ش ــا ای ــده ب ــاالت متح ــمنی ای از دش

حالــی کــه حضــور نظامــی گســردة امریــکا و متحدانــش 

ــط  ــا رواب ــت؛ ام ــوده اس ــال ب ــد س ــن چن ــتان در ای در افغانس

ــکاری  ــل هم ــر اص ــی ب ــز و مبتن ــاملت آمی ــکل مس ــه ش ــا ب م

هــای همســایگی و منطقه¬یــی بــا ایــران بــوده اســت. روابــط 

ــا  گســرده در عرصــه هــای اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی ب

امــارت  زمــان  در  کنونــی  هــای  مــرز  بــا  افغانســتان 

عبدالرحمــن خــان بوجــود آمــد و تثبیــت شــد. ایــن مــرز 

ــای  ــور ه ــکه و کش ــا خش ــود ب ــب خ ــی جوان ــا در متام ه

ــد  ــامل چن ــا ش ــایگان م ــت. همس ــدود اس ــایه مح همس

کشــور مختلــف هســتند کــه گاهــاً در منافــع بیــن املللــی 

شــان در تضــاد هدیگــر قــرار دارنــد. چیــن، تاجکســتان، 

ازبکســتان، ترکمنســتان، ایــران و همســایه جنوبــی و 

رشقــی مــا، پاکســتان از جملــه کشــور هــای هســتند کــه 

ــی  ــی و طبیع ــرک سیاس ــای مش ــرز ه ــتان م ــا افغانس ب

دارنــد. خوشــبختانه اکرثیــت مــرز هــا مشــکالت سیاســی 

ــا  ــا ب ــی م ــی و جنجال ــرز طوالن ــا م ــد؛ ام ــی ندارن و حقوق

کشــور اســالمی پاکســتان خیلــی از اوقــات سیاســت 

هــای منطقه¬یــی را متأثــر ســاخته اســت. موضــوع ایــن 

مــرز مشــرک بــا همســایه جنوبــی و رشقــی، در بعــد 

ــا را دچــار معضــالت کالن منــوده اســت.  ــز م ــی نی داخل

ــر روی  ــی ب ــای تجارت ــذرگاه ه ــا و گ ــرز ه ــدن م ــد ش بن

ــای  ــی ه ــی نظم ــبب ب ــان، س ــوال آن ــال ام ــران و م تاج

فــراوان در بــازار هــای کشــور مــی شــود و مشــکالت 

فــراوان را بــه بــار مــی آورد. عبــور و مــرور آزادانــه از ایــن 

مــرز طوالنــی و عــدم مدیریــت جــدی در متامــی بخــش 

ــا امنــی هــا در کشــور  هــای ایــن مــرز ســبب خیلــی از ن

ــان  ــی می ــه گاه ــکالت ک ــا و مش ــش ه ــت. تن ــده اس ش

افغانســتان و پاکســتان بوجــود مــی آیــد اگــرثاً ریشــه در 

معضــل همیــن خــط مــرزی داشــته و دارد. شــور بختانــه 

ایــن مشــکل همچنــان ادامــه دارد و قربانــی هــای زیــاد از 

مــردم مظلــوم افغانســتان مــی گیــرد. اینکــه چــرا تــا هنــوز 

نتوانســته ایــم تــا ایــن موضــوع را بــه شــکل منطقــی و از 

راه هــای مســاملت آمیــز کــه در ســطح جهانــی موجــود و 

متعــارف اســت حــل منایــم، ســوال بســیار مهــم و اساســی 

اســت کــه بــه نظــام کنونــی و گذشــتة افغانســتان بــر مــی 

ــردد؟.  گ

در ســطح منطقه¬یــی، نیــاز اســت کشــور وارد معامــالت 

زیــرا  شــود؛  اســراتژیک  هــای  یارگیــری  و  سیاســی 

ــاخص  ــی از ش ــو یک ــک و همس ــات نزدی ــن ارتباط داش

اســت.  کشــور  هــر  امــروز  سیاســت  اساســی  هــای 

روابــط  منطقــه  ســطح  در  میــان  ایــن  در  افغانســتان 

ــته و دارد.  ــر داش ــای دیگ ــور ه ــد و کش ــا هن ــدت ب درازم

امــا طوریکــه در اول اشــاره شــد تضــاد منافــع کشــور هــا، 

ــر  ــرات ســؤ ب ــات تأثی ــی اوق ــد و پاکســتان خیل ــژه هن بوی

تعامــالت و سیاســت هــای خارجــی مــا بــا پاکســتان 

ــازی هــای کالن  ــن ب ــادل در ای داشــته اســت. حفــظ تع

منطقه¬یــی تــا هنــوز از جانــب سیاســت مــداران مــا 

خیلــی تبلــور نداشــته اســت. واقعیــت همیــن اســت، در 

ــه اش  ــب دیرین ــد و رقی ــان هن ــادی می ــی اعت ــای ب فض

ــا  ــح کار دارد ت ــیار واض ــای بس ــت ه ــتان(، سیاس )پاکس

بــه نحــوی از آســیب هــا و رقابــت هــای ایــن دو کشــور در 

ــزده ســال گذشــته  قبــال افغانســتان کاســته شــود. در ن

بــا توجــه بــه رشایــط جدیــد افغانســتان بــازی هــای 

و همســایه خواهیــم مانــد. ایــن راه حــل نــدارد کــه از 

ــس چــرا سیاســت  ــم. پ همســایگی پاکســتان دوری جوی

هــای واقعــی را بــا خیــال و آرمــان هــای هزینــه بــر، 

ــداوم  ــر و مت ــود بیش ــر خ ــکالت را ب ــم و مش ــن منای عجی

ــر بســازیم.  ت

ملــت افغانســتان در پــی روابــط برادرانــه و همســایه 

ــت،  ــش اس ــایه¬ی خوی ــورهای همس ــا کش ــک ب داری نی

امــا ایــن روبــط بایــد بربنیــاد اصــل احــرام بــه متامیــت 

ــد  ــد. فراین ــر باش ــت همدیک ــه حاکمی ــرام ب ــی و اح ارض

جنــگ در افغانســتان و همچنــان پروســه¬ی صلــح، هــردو 

ــی اســت.  ــی و منطقه¬ی ــزرگ مل ــع همــکاری هــای ب تاب

حتــی ثبــات ایــن منطقــه منــوط اســت بــه ختــم جنــگ و 

بحــران هــای موجــود در هریکــی از ایــن کشــورها کــه بــه 

صــورت طبیعــی در همســایگی همدیگــر قــرار دارنــد. مــا 

خواهــان همــکاری هــای صادقانــه کشــورهای منطقــه در 

جهــت آمــدن صلــح در افغانســتان هســتیم و ایجــاد فضــأ 

صلــح آمیــز در افغانســتان بــه نفــع کشــورهای همســایه و 

منطقــه اســت/ خواهــد بــود.   

توجــه بــه احــرام متقابــل و احــرام بــه آزادی همدیگــر 

ــور  ــت. چط ــته اس ــان داش ــران جری ــتان و ای ــان افغانس می

توانســته ایــم در ایــن نــزده ســال حضــور نظامــی و سیاســی 

ــا  ــمن اینه ــا دش ــور، ب ــش در کش ــی متحدان ــکا و متام امری

ــای دراز  ــکاری ه ــتانه و هم ــط دوس ــز رواب ــران نی ــی ای یعن

مــدت داشــته باشــیم؟ البــد بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه 

مشــکل مــا و پاکســتان نهفتــه در جــای دیگــر و عنــوان 

دیگــر اســت کــه اینگونــه قربانــی مــی دهیــم. چــرا هاننــد 

داشــن روابــط سیاســی بــا ایــران و امریــکا، قــادر نیســتیم 

سیاســت هــای متعــادل و روابــط خــوب در بــازی هــای ســه 

جانبــه هنــد- افغانســتان و پاکســتان داشــته باشــیم؟. بنابــر 

ــه  ــم از آن ب ــه بتوانی ــی ک ــط منطقه¬ی ــادل در رواب ــن تع ای

ــات را در  ــح و ثب ــوده و آوردن صل ــتفاده من ــور اس ــع کش نف

ــرح  ــارت مط ــن جس ــیم، متضمی ــع ببخش ــک ترسی ــن مل ای

کــردن راه هــای حــل مســاملت آمیــز متغییــر هــای مشــکل 

آفریــن میــان افغانســتان و پاکســتان هســت. مــردم و ملــت 

مــا چــرا در بــازی هــای خیالــی و رقابــت هــای کشــور هــای 

دیگــر بســوزند؟ نــا چــار مــا بــا پاکســتان همســایه هســتیم 

ــم  ــته ای ــا نتوانس ــه م ــت ک ــوده اس ــوری ب ــی ط منطقه¬ی

تعــادل را برقــرار کنیــم، تــا گزنــد کمــر از مخمســه هــای 

موجــود داشــته باشــیم. پاکســتان از نزدیــک شــدن مــا بــا 

هنــد هــراس دارد و منــی خواهــد دولتــی در افغانســتان 

ــد  ــا هن ــه و ب ــعه یافت ــد و توس ــه قدرمتن ــود ک روی کار ش

دوســت باشــد. از جانــب دیگــر هنــد بــا درک از رشایــط 

منطقــه در تــالش اســت و بــه نفــع خویــش مــی دانــد تــا 

در افغانســتان دولــت قــوی شــکل بگیــرد و آن کشــور را 

در تــداوم دوســتی اطمینــان دهــد. هــردو کشــور در قبال 

نگــرش هــا و کنــش هــای خویــش نــا گزیــر بــه پرداخــت 

هزیینــه هــای ســنگین هســتند و رسمایــه گــذاری هــای 

ــه  ــه جانب ــازی س ــن ب ــد. در ای ــی دهن ــام م ــیع انج وس

بــه خصــوص در ایــن نــزده ســال اخیــر تنهــا کشــور 

افغانســتان اســت کــه بیشــرین رضر را دیــده اســت. 

زیــرا ابــزار و فرصــت بــرای سیاســت هــای تخریبــی 

کشــور پاکســتان در رابطــه بــه افغانســتان، در درون 

ــرس  ــور در دس ــه وف ــد ب ــط دیورن ــوی خ ــور و آن س کش

پاکســتانی هاســت. بــا رسمایــه گــذاری نســبتاً قــوی روی 

ــه اهــداف  ــه آســانی ب ــد ب ــه هــا، توانســته ان ــن نکت همی

شــان دسرســی داشــته باشــند. کشــور مــا در ایــن 

روابــط گــره خــورده ســه جانبــه تــا حــال معاملــة را بنیــان 

گــذاری و عملــی نســاخته اســت کــه در یــک همگرایــی 

نســبی توانســته باشــیم از ایــن بــازی ســود بربیــم، و 

ــا آن هــا از ایــن  یــا حداقــل از آســیب هــای کــه امــروز ب

ناحیــه رو بــه رو هســتیم جلوگیــری کــرده باشــیم. البتــه 

افغانســتان از فرصــت هــای پیــش آمــده از جانــب هنــد 

اســتفاده منــوده و بــه انــدازه¬ی محــدود از ایــن معاملــه 

نفــع و دســتآورد داشــته اســت. زیــرا بــا هنــد موضوعــی 

را نداریــم کــه در حــل آن نــاکام باشــیم. یــا از آن ناحیــه 

بــه شــکل جــدی منافــع مــا تهدیــد شــود. افغانســتان بــا 

هنــد همســایه در بــه دیــوار نیســتند و کــدام مــرز مــورد 

ــز  ــد نی ــا هن ــا ب ــی م ــط تاریخ ــم. رواب ــم نداری ــه ه منازع

ــت.  ــوده اس ــه من ــی را تجرب ــای کم ــز ه ــت و خی اٌف

امــا رشیــک دیگــر ایــن بــازی )پاکســتان( عــالوه بــر 

اینکــه نزدیکــی افغانســتان و هنــد را در راســتایی منافــع 

ملــی شــان نکتــة متــرر کننــده بــرای آینــده خــود شــان 

ــز  ــد، مســألة بســیار مهــم و مــورد منازعــه را نی مــی دانن

بــا خــود افغانســتان دارد. اینجــا هســت کــه معضــل 

خــط دیورنــد قامــت راســت مــی کنــد و مــورد توجــه غیــر 

ــی  ــای تخریب ــت ه ــالل سیاس ــتان در خ ــتقیم پاکس مس

شــان قــرار مــی گیــرد. دیدیــم مــا بــا هنــد در موجودیــت 

رقابــت کشــور هنــد بــا پاکســتان روابــط خــوب و مبتنــی 

ــتان  ــا پاکس ــرا ب ــا چ ــم. ام ــور داری ــردو کش ــع ه ــر مناف ب

در عیــن معاملــه، نــاکام هســتیم؟ بــه خاطــر ایــن اســت 

کــه مشــکل خــط دیورنــد علــت اصلــی شکســت مــا 

ــتان  ــر افغانس ــت. اگ ــی اس ــالت منطقه¬ی ــن تعام در ای

و پاکســتان رس ایــن مــرز منازعــه منــی داشــتند بــه 

جــرأت مــی تــوان گفــت کــه مــا در ایــن نــزده ســال ایــن 

مهدی شیزاد

سید لطیف سجادی

کــه نگرانی هــا و دیدگاه هــای اقلیت هــای کشــور بایــد در 

رونــد صلــح مــد نظــر گرفتــه شــود و هویــت قومــی، فرهنگــی 

و زبانــی آن هــا در ایــن رونــد تضمیــن شــود. در ایــن تحقیــق 

ــن  ــده و از ای ــه ش ــی مصاحب ــن از اقلیت هــای قوم ــا ۵۵۰ ت ب

ــد صلــح  ــد در رون ــه بای ــد ک ــان گفته ان ــد آن ــان ۸۰ درص می

ــند.  ــته باش ــهم داش س

بــر اســاس ایــن تحقیــق، ۲۰ درصــد مصاحبه شــوند ه گان 

بــه ایــن نظــر بوده انــد کــه هیــأت مذاکره کننــده از آنــان 

ــن  ــه همی ــد. ب ــی منی کن ــح مناینده گ ــای صل در گفت وگوه

حقــوق  بایــد  کــه  کرده انــد  تاکیــد  درصــد   ۹۸ ترتیــب، 

اقلیت هــا در پروســه صلــح تضمیــن شــود. بــا ایــن حــال 

ــرف  ــرد دو ط ــا و رویک ــاله اقلیت ه ــه مس ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

مذاکــره در قبــال آنــان بســیار مهــم و رسنوشــت ســاز اســت. 

در حاکمیــت پســا بــن، حقــوق اقلیت هــا مــورد حایــت همــه 

جانبــه دولــت افغانســتان و جامعــه جهانــی قــرار گرفــت. 

قانــون اساســی بــه عنــوان تجلــی گاه اراده ملــی، بــه صــورت 

ــرار داده  ــت ق ــورد حای ــا را م ــوق اقلیت ه ــدی حق ــد بُع چن

در  نیــز تالش هــای  قانــون  مجریــان  آن،  پرتــو  در  اســت، 

ــت  ــا درس ــد؛ ام ــام داده ان ــان انج ــوق آن ــن حق ــتای تأمی راس

ــت و  ــار نادرس ــار و رفت ــان فش ــان طالب ــس آن، در زم ــر عک ب

خشــن ایــن گــروه بــر اقلیت هــا، در اوج بــود. در گذشــتۀ 

افغانســتان در ایــن ایــام یکــی از حســاس تریــن لحظــات 

ــار  ــردم در انتظ ــد، م ــی منای ــپری م ــود را س ــی خ تاریخ

ــتند  ــی هس ــن االفغان ــح بی ــرات صل ــی مذاک ــج نهای نتای

تــا در فراینــد آن نتیجــه ی حاصــل گــردد کــه همــۀ اقــوام 

ــی  ــد؛ مردم ــی بدان ــبات سیاس ــل در مناس ــود را دخی خ

کــه پــس از ســالیان طوالنــی تحمــل جنــگ و خشــونت، 

ــد  ــر ان ــح فراگی ــک صل ــه ی اینــک در آســتانه دســتیابی ب

ــن  ــوق و تأمی ــاق حق ــور احق ــه منظ ــیوه ی را ب ــا راه و ش ت

آزادی هــای اساســی خویــش برگزیننــد و ایــن پروســه 

ملــی را بــه گونــه ای مدیریــت کننــد کــه در پــس زمینــه 

آن حقــوق و آزادی هــای مــروع همــه شــهروندان در نظــر 

ــربدی  ــت راه ــه در فرص ــی ک ــود.یکی از عوامل ــه ش گرفت

صلــح بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، حقــوق و آزادی هــای 

اساســی اقــوام و قبایلــی اســت کــه بــه عنــوان اقلیت هــای 

محکــوم همــواره در حاشــیه زندگــی کــرده و در حاکمیــت 

ایــن کــه  انــد؛ چــه  کشــور چنــدان نقشــی نداشــته 

ــه  ــر از جمل ــد حقــوق ب امــروزه حقــوق اقلیت هــا هانن

ــن  ــی بی ــوزه داخل ــه در دو ح ــت ک ــی اس ــائل جنجال مس

اقلیت هــای محــروم و قــدرت مرکــزی حاکــم، و در عرصــه 

بیــن املللــی بیــن دولت هــا بــه طــور جــدی مطــرح 

بــوده و در دســتور کار قــرار دارد، احــرام بــه حقــوق 

و روشــن کــردن شــعله جنگ هــای مذهبــی را داشــته 

انــد، امــا بــا بردبــاری و درک درســت مــردم از نیــت شــوم 

آنهــا، ایــن گروههــای تنــدرو در ایــن زمینــه نــاکام مانــده 

انــد. رویکــرد طالبــان بــا مســاله ادیــان و مذاهــب روشــن 

نیســت. امــا بــا توجــه بــه تاریخچــه رفتــار ایــن گــروه، آنــان 

عالقــه منــد توجــه بــه حقــوق اقلیت هــا منی باشــند. 

ــه  ــتان ب ــت افغانس ــرف دول ــا ط ــه آی ــت ک ــخص نیس مش

حفــظ دســتاورد بیســت ســال اخیــر در مــورد حقــوق 

اقلیت هــا پایبنــد هســت یانــه. امــا دور از انتظــار نیســت 

ــی توجهــی کشــورهای  ــت و ب ــت دول کــه در صــورت غفل

ــا در  ــور م ــم، کش ــاله مه ــه ایــن مس ــان ب ــد جه قدرمتن

ــاره  ــا دوب ــوق اقلیت ه ــته و حق ــرد داش ــورد عقب گ ــن م ای

ــود. ــال ش پای

اقلیت هایــی همچــون ســیک ها و هندوهــا، اکــرثا بــه 

صــورت گروهــی کشــور را تــرک می مناینــد. بعد از ســقوط 

ــه  ــی، ب ــای داخل ــاز جنگ ه ــت ها و آغ ــت کمونیس حکوم

بهانه هــای گوناگــون فشــارهای زیــادی بــر هندوهــا و 

ــه  ــا در نهایــت اکــرث آنهــا ب ســیک های کشــور وارد شــد ت

ــه کشــورهای دیگــر  ــرک کــرده و ب ناچــار افغانســتان را ت

پناهنــده شــده انــد. در دولــت کنونــی نیــز ایــن اقلیت هــا 

هاننــد ســائر مــردم افغانســتان بــا حمــالت انتحــاری زیــر 

ــته  ــتار دس ــورد کش ــد م ــورت هدفمن ــه ص ــش، ب ــام داع ن

ــی در  ــور سیاس ــاحه حض ــون س ــت اکن ــرار گرف ــی ق جمع

معــادالت کشــور بــرای آنــان محــدود گردیــده و تــرس از آن 

دارنــد تــا مبــادا گروههــای افراطــی مجــددا ایــن اقلیــت 

بــی رضر را مــورد حملــه قــرار دهنــد، کوچ هــای اجبــاری 

ــد  ــن اواخــر ناشــی از چنیــن حمــالت هدفمن ــان در ای آن

می باشــد، اگــر متامــی ایــن هموطنــان مــا بــرای همیشــه 

ــن  ــی در ای ــای بحث ــال ج ــد، عم ــرک کنن ــتان را ت افغانس

مــورد باقــی نخواهــد مانــد، طالبــان در بخــش اســتفاده از 

ابزارهــای دینــی بــرای پیشــربد اهــداف قومــی تخصــص 

دارنــد و نیــت اصلــی شــان هــم همیــن اســت. بــه همیــن 

ــان  ــوم طالب ــداف ش ــور از اه ــوام کش ــی اق ــر نگران خاط

ــت  ــوزه جمهوری ــدگان ح ــت، مناین ــل درک اس ــا و قاب بج

بــا درک از حساســیت موضــوع، تــالش مناینــد تــا زمینــه 

حضــور اقلیت هــا را در پروســه صلــح فراهــم ســازند، 

ــی و  ــی، عقیدت ــم از زبان ــان اع ــف آن ــای مختل کتگوری ه

نــژادی می تواننــد صلــح افغانســتان در داخــل و خــارج از 

ــه تناســب آن، حایت هــای  کشــور معنــی دارد ســازند، ب

جامعــه جهانــی از حــوزه جمهوریــت نیــز گســرش خواهد 

ــی  ــام سیاس ــور و نظ ــه کش ــا ب ــی اقلیت ه ــت، دلگرم یاف

پشــتوانه بزرگــی در راســتای حایــت ازنظــام می باشــد، 

طالبــان از حضــور رنگیــن کــان اقــوام و عقایــد در میــز 

بــا  آنــان منی تواننــد  مذاکــرات شــوکه خواهــد شــد، 

حضــور کــرثت گرایــان در گفتگوهــای صلــح، خــود را در 

مواجهــه بــا عمــوم مــردم افغانســتان قــرار دهنــد، بنــا بــر 

ایــن از هــر ســو کــه محاســبه مناییــم، حضــور اقلیت هــا 

ــور  ــری را در کش ــر پذی ــب همدیگ ــر مناس ــد بس می توان

پهــن منــوده و افغانســتان یــک دل و یــک نــوا را بیــش از 

ــه  ــی ب ــد دهــد، قــوت وحــدت و همدل ــه هــم پیون ــل ب قب

ــر آن  ــد در براب ــی منی توان ــچ قدرت ــه هی ــت ک ــه ی اس گون

مقاومــت منایــد.

ــاکن  ــلان های س ــه غیرمس ــی ب ــچ حکومت ــتان هی افغانس

ــود را  ــای خ ــه خانه ه ــود ک ــداده ب ــتور ن ــتان دس در افغانس

بــا رنــگ مخصــوص نشــانی کــرده و یــا پارچــه مشــخصی را 

در لبــاس خــود آویــزان کننــد، امــا طالبــان چنیــن فرمانــی 

ــا جــدی شــدن مذاکــرات و  را صــادر کــرده بودنــد. حــاال ب

ــورد  ــن م ــا در ای ــح، نگرانی ه ــد صل ــوی امی ــدن کورس تابی

و چگونگــی بهــره بــردن متامــی ســاکنین افغانســتان از 

ــت. ــاده اس ــا افت ــر رس زبانه ــح ب ــای صل مزای

افغانســتان از بابــت تنــوع قومــی و زبانــی بــه مثابــه بــاغ گل 

اســت کــه گلهــای رنگارنــگ را در خــود پــرورش و منــو داده 

اســت، طــی دو دهــه اخیــر تــا هنــوز احصائیه و رس شــاری 

ــور  ــای کش ــام جغرافی ــه در مت ــوس ک ــزان نف ــق از می دقی

صــورت پذیرفتــه باشــد انجــام نگرفتــه اســت. اکــرثا اقلیت و 

اکرثیت هــا بــر اســاس احصائیه هــای قبلــی و احتــاالت در 

ــی از  ــش از نیم ــی، بی ــگاه زبان ــود و از ن ــه می ش ــر گرفت نظ

کشــور فارســی زبــان انــد. متاســفانه حکومت هــای پیشــین 

ــمی و  ــاری رس ــه رسش ــد ک ــده ان ــق نگردی ــی موف و کنون

معتــرب در مــورد ســاختار قومــی و فرهنگــی کشــور را انجــام 

دهنــد.

نگرانــی اقلیت هــای کشــور در مــورد رونــد صلــح قابــل 

ــی،  ــن االفغان ــرات بی ــول مذاک ــرا در ط ــد؛ زی ــاع می باش دف

ــان در مــورد حقــوق اقلیت هــا  بعیــد اســت کــه گــروه طالب

ــد.  ــاذ کنن ــه ای اتخ ــع منصفان موض

نظــر آنهــا در مــورد زنــان تــا هنــوز چنــد پهلــو و گنــگ 

اســت. آنهــا عمــدا از موضــع گیــری رصیــح و مشــخص در 

ایــن مــورد اجتنــاب مــی کننــد تــا نــگاه  بنگاه هــای پرقــدرت 

بین املللــی مدافــع حقــوق بــر را بــه ایــن موضــوع جلــب 

ــی  ــد گوناگون ــز و عقای ــرد و ری ــوام خ ــور اق ــد. همینط نکنن

ــان  ــوس طالب ــز در قام ــد نی ــی می کنن ــور زندگ ــه در کش ک

نیــز  کشــور  دولتمــردان  داشــت،  نخواهنــد  جایگاهــی 

ــا،  ــاب اقلیت ه ــه در غی ــد ک ــرده ان ــی ب ــئله پ ــن مس ــه ای ب

ــف،  ــد مختل ــا و عقای ــک، باوره ــوام کوچ ــان، اق ــد زن هانن

ــد،  ــی دارن ــد گذشــته موضــع رادیکال ــان هانن گــروه طالب

ــج از  ــق عــرف سیاســی رای ــت کــه طب ــدگان جمهوری مناین

آدرس چهــار قــوم در ایــن مذاکــرات اشــراک ورزیــده انــد 

منی تواننــد در حــد و اندازه هــای مناینــدگان اقلیت هــا 

ــن فراینــد  ــن حــال در ای ــا ای ــد، ب ــان منایندگــی مناین از آن

ــرات  ــوب مذاک ــود را در چارچ ــه خ ــه هم ــت ک رضورت اس

ــد. ــهیم بدانن س

مســاله دوم بحــث مذاهــب رســمی افغانســتان اســت. بــرای 

اولیــن بــار در تاریــخ کشــور مذهــب جعفــری در قانــون 

اساســی بــه رســمیت شــناخته شــده و پیــروان ایــن مذهــب 

ایــن فرصــت را یافتــه انــد کــه در احــوال شــخصیه براســاس 

دســتورات مذهبــی خویــش عمــل کننــد. مــردم افغانســتان 

مذاهــب  پیــروان  آمیــز  مســاملت  همزیســتی  نظــر  از 

و  بــوده  الگــو  اســالمی، در متــام کشــورهای مســلان 

پیشــینه بســیار خــوب و پــر افتخــاری در ایــن مــورد داشــته 

ــته  ــوع نپیوس ــه وق ــور ب ــی در کش ــای مذهب ــد. جنگ ه ان

اســت و زمینه هــای آن هــم در ایــن رسزمیــن وجــود نــدارد. 

هرچنــد در ایــن اواخــر گروه هــای تروریســتی داعــش و 

ــتار  ــا مبب گــزاری و کش ــتانی ب دیگــر افراطی هــای پاکس

ــز  ــاملت آمی ــی مس ــن زندگ ــم زدن ای ــعی در بره ــردم، س م

ــر مبنــی اصــل حقــوق شــهروندی در قانــون  اقلیت هــا ب

ــه  ــه مثاب اساســی تضمیــن گردیــده اســت، جمهوریــت ب

آئینــه متــام منــای اقــوام و قبایــل کشــور اســت کــه هــر 

ــن  ــا ای ــد، ب ــوح می بینن ــود را در آن وض ــان، خ ــوم و زب ق

ــی  ــت دموکراس ــه حاکمی ــی دو ده ــد ط ــر چن ــال، ه ح

در کشــور، مســئله حقــوق اقلیت هــا از جملــه زنــان و 

عقایــد مختلــف تــا حــدود زیــادی محــراق توجــه زعیــان 

سیاســی بــوده اســت؛ امــا آنطــوری کــه انکشــاف در ایــن 

ــه باشــد مشــهود نیســت. ــه صــورت گرفت زمین

موضــوع  االفغانــی،  بیــن  صلــح  مذاکــرات  آغــاز  بــا 

ــر  ــش از ه ــه بی ــن پروس ــا در ای ــوق اقلیت ه ــت حق رعای

زمــان دیگــر رس زبان هــا افتــاده اســت، در پیونــد بــه 

ایــن مســئله، موسســه حقــوق بــر و محــو خشــونت 

افغانســتان در یــک تحقیــق دریافتــه اســت کــه بیش تــر 

ــح و  ــد صل ــان در رون ــدم حضورش ــل ع ــه دلی ــا ب اقلیت ه

ــد.  ــد، نگران ان ــن رون ــان در ای ــدن حقوق ش ــن نش تضمی

ایــن تحقیــق در مــدت ۱۰ مــاه در نُــه والیــت انجــام 

ــور در  ــای کش ــاس آن اقلیت ه ــر اس ــه ب ــت ک ــده اس ش

مــورد تــداوم جنــگ بــه دلیــل آن چــه نبــود تضمیــن 

صلــح  از  پــس  وضعیــت  شــکننده گی  و  بین املللــی 

خوانــده  می شــود، نگران انــد. بــا ایــن حــال بــر می تابــد 
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 بازی با اعداد              3173
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3068    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3343
شاه سفید را در خانه  c6 حرکت دهید. 
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ثور
امروز صبح ممکن اســت احساس کنید که نمی توانید منظور خود را به روشنی 
بیان کنید. سعی کنید از مالقات دوستان اجتناب کنید، زیرا که دچار سوتفاهم 

می شوند. 

جوزا
امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشــته باشــید و دچار مشکالت جزئی 
ســالمتی شوید. امروز اجتماعی نیســتید و ترجیح می دهید که تنها باشید. از 

برقراری ارتباط با دوستان و شریک عاطفی تان فرار نکنید! 

سرطان
بهترین کار این اســت که از مســافرت رفتن یا تالش برای به دست اوردن 
ســود امروز اجتناب کنید. به نظر می رســد که کمتــر از روزهای معمولی 
اجتماعی هســتید و این موضوع منجر خواهد شــد که کارتان را از دســت 

بدهید.

اسد
احتماال امروز کمی ناراحت و عصبی هســتید. احتیــاط کنید که با همکاران و 
دوســتان تان دعوا نکنید. می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید. احتماال 

بیشتر در محیط خانه درگیر باشید.

سنبله
امروز صبح روی مود صحبت کردن با کســی نیســتید و از برخورد با مشــکالت 
خودتان نیز اجتناب می کنید. احتیاط کنید! ممکن است خودتان را در کار از بقیه 

جدا کنید. بهتر است که اجتماعی باشید.

حمل
امروز صبح، مجبور خواهید شد که سفرهای خانوادگی را به دلیل مشکالت مالی 
به تعویق بیاندازید. زمــان خوبی برای تمرکز کردن بر روی پروژه های طوالنی 

مدت نمی باشد. امشب ممکن است به یک مهمانی دعوت شوید. 

میزان
در محیط کاری امروز به نظر می رســد که مود بســیار خوبی دارید و پر از 
اشتیاق هســتید. با این حال، باید در ارتباط با همکاران تان احتیاط کنید. 

یکی از آن ها ممکن است مخفیانه علیه شما کاری انجام دهند. 

عقرب
امروز صبح ممکن اســت احساس نیاز داشته باشید تا با شخصی در ارتباط با 
مشکالت احساسی تان صحبت کنید. به نظر می رسد که نادیده گرفته شده 

اید. از ابراز احساسات خود غافل نشوید.

قوس
احتماال به دلیل محافظه کاری بیش از حدی که دارید یک معامله پر ســود 
تجاری را از دســت می دهید. امروز کمتر اجتماعی هستید و همین موضوع 
دوستان و خانواده را دچار سوتفاهم خواهد کرد. احتیاط کنید، چون تا متوجه 

شوند دیر خواهد شد.

جدی
امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشته باشید و اطرافیان به شما کمک 
خواهند کرد که از این مود خارج شــوید. احســاس خستگی می کنید، و 
مشکالت مالی شما را اذیت خواهد کرد. تصمیمات مهم را به تنهایی نگیرید! 

دلو
در تمرکز کردن بســیار مشکل دارید، زیرا با شریک عاطفی تان دچار سوتفاهم 
خواهید شد. در محیط کاری ممکن است با مشکالت بسیار بزرگی روبه رو شوید. 
فرصت خوبی دارید تا ســود مالی کسب کنید، به شــرط آنکه فرصت تان را از 

دست ندهید.
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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 

آب ـ آباد ـ آبی ـ ابد ـ باد 
ـ بایدـ  بیدـ  بدـ  آبادیـ  
بهارـ  برهـ  بهـ  بدرـ  برده 
ـ بــارـ  ابرـ  برایـ  بادهـ  

ربـ  بدرهـ  بر.
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و واهمـه مـردم از آن هـا را بـدون بزرگنامیـی ماجـرا، بـه خوبـی بـه بيننـده 

منتقـل کنـد. ایـن فلـم وضعیـت مـردم در یخشـی ار تاریـخ افغانسـتان را به 

جهانیـان نشـان مـی دهـد که واقعا سـیاه اسـت. در مجموع اسـامه موفـق ترين فيلم 

افغانـی اسـت کـه مقطعـی از دوران طالبـان را نقـد می کنـد. توجـه بـه جزئيـات و 

روابـط بـن شـخصيت هـا نشـان از شـناخت کارگـردان از محيـط و جامعـه دارد. 

صدیـق برمـک خـود در مـورد سـاخت فلمـش چنیـن می گوید: »آنچـه مرا و دوسـتانم 

از تکـرار و برگشـت  بـزرگ ملت مـان شـویم، نگرانـی مـا  را وا می داشـت راوی درد 

تاریـخ بـود. وقتـی فلـم  اسـامه را می سـاختیم پـژواک ایـن سـخن »ملتـی کـه تاریـخ 

منی خوانـد و فرامـوش می کنـد محکـوم به تکرارش اسـت« در گوش هایـم طنین انداز 

بـود. نگـران بودیـم و هسـتیم چـون بـا تاسـف حافظـه تاریخـی ملت هایـامن سـخت 

می لنگـد و ضعـف دارد. فلـم اسـامه را سـاختیم تـا هشـداری باشـد بـرای آینـده. 

تـا ناقوسـی باشـد بـرای وجدان هـای خفتـه. قصـه فلـم اسـامه، قصـه تلـخ زندگـی و 

نفـس  کـه حتـی  اسـت  آدمهـای  بـزرگ  ماسـت. درد  زمـان  ماسـت غم نامـه  تاریـخ 

کشـیدن دسـت خودشـان نبـود. فلـم اسـامه داسـتان آدم هایسـت کـه هویـت شـان 

را زیـر چکمـه هـای فاشـیزم مذهبـی از دسـت داده بودنـد و نـام اسـامه شـده بـود 

هویت شـان. اسـامه داسـتان تـرس اسـت. تـرس آدمهـای ُخـرد شـده و رسخـورده کـه 

زنـدان  پایان ناپذیـر  قصـه  اسـامه  فلـم  داشـتند.  هـراس  سایه های شـان  صـدای  از 

زنـان اسـت، در چهاردیـواری فاشـیزم مذهبـی و سـنت های دیرینـه و وحشـتناک. 

اسـامه داسـتان دخـرک بی گناهـی اسـت کـه بـار سـنگین بی عدالتـی، نابرابـری و 

تعابیـر نادرسـت و تندروانـه مذهبـی را بـر دوش می کشـد. فلمنامـه فلـم بـر اسـاس 

مجموعـه ای از رویدادهـا و حـوادث دردنـاک و واقعـی نوشـته شـده کـه همـه مـردم 

افغانسـتان شـاهدش بودنـد و آن را بـا متـام تـار و پودشـان حـس می کردنـد. مـا بـه 

رساغ نا بازیگرانـی رفتیـم کـه قصـه زندگی شـان شـده بود قصـه فلم اسـامه. آنها رنج و 

تـرس آمیختـه بـا نفرت شـان از طالبـان را بـه درون فلم منتقـل کردنـد و آن را واقعی تر 

سـاختند. ایـن فلـم در رشایطـی سـاخته شـد کـه طالبـان بـا دشـمنی بـا سـینام و 

تصویـر، بـا موسـیقی و تآتـر، همـه امکانـات را نابـود سـاخته بودند. سـینامی ما برای 

یـک آغـاز دیگـر مدیـون همکاری هـای بـی دریـغ آقـای محسـن مخملبـاف اسـت که 

در دشـوارترین رشایـط دسـت سـینامی افغانسـتان را گرفـت. فلـم ›اسـامه › بـا نـگاه 

متفـاوت و واقعگرایانـه اش کمـک کـرد تا مردم دنیا تـراژدی عمیق ملت افغانسـتان را 

بیشـر درک و ملـس کننـد.«

اسامه؛ روایتی از دوران سیاه طالبان

حوت
امروز می توانید در تجارت موفق شوید. موفق می شوید تا کار دومی را پیدا کنید. 
باید از بحث و دعوای شدید اجتناب کنید. احتماال بخواهید که توصیه یک شخص 

با تجربه را در نظر بگیرید.
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آزاردهندهـ  اروپاییـ  بوتهـ  پریشانـ  تبارکـ  ثخونتـ  جهانبانـ  چرمینـ  
حافظـ  خصوصیاتـ  دادگاهـ  ذوقناکـ  رخسارهـ  زادگاهـ  ژالتینـ  ستاره گان 
ـ شکایتـ  صابرـ  ضامنـ  طبابتـ  ظاهرـ  عزلتـ  غیاثـ  فقاهتـ  قایمهـ  

کریمـ  گلپرـ  المسهـ  مارگیرـ  نامهـ  وادیـ  هدیهـ  یقین.
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غضنفر کاظمی

اسـامه اولـن فيلـم افغانی سـاخته شـده پس از سـقوط حکومـت طالبان، 

در سـال 2001 اسـت.  فلمـی کـه توانسـته تـا حـدودی بخشـی از سـلطه 

قـرون وسـطائی ايـن حکومـت بـر افغانسـتان را بـه تصويـر بکشـد. این فلم 

بسـیار دیدنـی را صدیـق برمـک در سـال ۲۰۰۳ کارگردانـی کرده اسـت.

وقتـی حکومـت طالبـان در افغانسـتان رسنگـون شـد، تـازه امکانـی بـرای 

نفـس کشـیدن سـینام در این کشـور به وجـود آمد. صدیق برمک، فلم سـاز 

شـناخته شـده افغـان بـه همراهی دوسـتان و همکاران ایرانـی اش ، پس از 

شـش سـال رکـود در سـینامی افغانسـتان، اولیـن فلـم بلنـد سـینامیی در 

افغانسـتان پس از طالبان را سـاخت و سـعی کرد گوشـه هایی از سال های 

سـیاه حکومـت طالبـان بـر افغانسـتان را بـر پرده سـینام باز سـازی کند.

فلـم بـا ایـن جمله علـی رشیعتی آغاز می شـود »خدایـا مرا از آنانـی قرار ده 

کـه دنیاشـان را بـرای دینشـان مـی فروشـند نه از آنهـا که دینشـان را برای 

 I can not« دنیـا شـان.« در نسـخه بین املللـی به جای ایـن جمله، عبـارت

forget but I can forgive«  مـن منی توانـم فرامـوش کنـم امـا می توانـم 

ببخشـم« از نلسـون مانـدال نشـان داده می شـود. پـس از آن تصاویـری از 

تظاهـرات زنـان برقـع پـوش در کابـل می بینیـم کـه خربنـگاری خارجـی 

مشـغول فلم بـرداری از آنهاسـت. پالکاردهایـی دسـت زنـان اسـت که روی 

آن ها نوشـته شـده: »ماسیاسـی نیسـتیم« »ماگرسـنه ایم« »ما بیوه هستیم« 

»مـا کار مـی خواهیـم« و ... نیروهـای طالبـان بـه زنـان حملـه و آن هـا را 

پراکنـده می کننـد. 

ایـن فلـم در محـور یـک خانـواده فقیـر مـی چرخـد کـه در دوران سـیاه 

طالبـان در افغانسـتان زندگـی می کننـد. از همیـن طریـق هـم در حاشـیه 

از وضعیـت مردمـان در شـهر و از ایـن کـه طالبـان در مقابـل مـردم چـه 

رویکـردی را پیـش گرفتـه بودنـد تصویـر می کنـد.

مـادر دخـر در بيامرسـتانی در کابـل کار می کنـد. ولـی پـس از چنـدی 

بيامرسـتان توسـط طالبـان تعطيـل مـی شـود. از آنجا کـه هيچ زنـی اجازه 

بـرون آمـدن از خانـه و يـا کار کردن نـدارد، خانواده بدون مـرد آن ها بدون 

غـذا مـی مانـد. مـادر تصميـم می گـرد با کوتـاه کـردن موهـای دخرش، 

او را در ظاهـر يـک پـرس رس کار بفرسـتد. زماين کـه طالبـان متـام پرسهای 

شـهر را بـرای يادگـری واجبـات دينـی و اصـول نظامـی بـه يـک مدرسـه 

فرسـتند.  می 

روزی مولـوي آمـده و کارگـر و کارفرمـا را بـه منـاز خوانـدن می بـرد. بعـد از 

آن هـامن مولـوی روزی دیگـری می آیـد و همـه ی بچه هـا را بـه یـاد گرفـن 

آموزه هـای دینـی و سـبق خوانـدن دعـوت می کنـد. یـک روز کـه مولـوی 

کار  ایـن  از  اسـامه  بدهـد،  یـاد  کـردن  غسـل  را  شـاگردانش  می خواهـد 

امتنـاع می کنـد، امـا از آن جـای کـه مولـوی تهدیـدش می کنـد، دخـر که 

حـاال نامـش را بـه اسـامه تغییـر داده اسـت، ناخواسـته و از روی مجبوریت 

اطاعـت می کنـد و از سـوی دیگـر ترس افشـا شـدن دارد. تا این کـه بچه ها 

شـک کـرده و ایـن شـک بـه یقیـن تبدیـل می شـود. طالبـان چند سـاعتی 

دخـر را در چاهـی آویـزان و بعـد از آن بـا چنـد زنـی دیگـر می بـرد کـه 

سنگ سارشـان کننـد، امـا هـامن مالیـی که بـه بچه ها غسـل یـاد می دهد 

بـا خـری مـوذی اش پیدا شـده و اسـامه را از قمندان طالبـان برای خودش 

خواسـتگاری می کنـد. ایـن درخواسـت مـورد قبول قـرار گرفته و ایـن گونه 

اسـت کـه اسـامه، ایـن دخـر یتیـم معصـوم، صاحـب شـوهری بـه بزرگـی 

پـدر بزرگـش می شـود. در فرجـام مـال، اسـامه را بـه خانـه اش می بـرد کـه 

زنـان دیگـرش هـم آن جـا زندگـی می کنند. با صحنـه ای از غسـل مال، فلم 

متـام می شـود.

سـختی  بـه  آدم  وحشـتناک.  و  اسـت  تراژیـک  فلـم  فرجـام،  تـا  رشوع  از 

می توانـد وضعیـت را تحمـل کـرده و بـه دیـدن فلـم ادامـه بدهـد. صدیـق 

برمـک کارگـردان اسـامه موفق می شـود، اقتدار و خشـونت طالبان و ترس 

 و 
گ

قصـه فلـم اسـامه، قصـه تلـخ زنـد�
ماسـت.  زمـان  غم نامـه  ماسـت  تاریـخ 
حـیت  کـه  اسـت  آدمهـای  بـزرگ  درد 
نفـس کشـیدن دسـت خودشـان نبـود. 
آدم هایسـت کـه  داسـتان  اسـامه  فلـم 
م  ز هویت شان را زیر چکمه های فاش�ی
نـام  و  بودنـد  داده  دسـت  از  مذهـیب 
اسـامه شـده بـود هویت شـان. اسـامه 
آدمهـای  تـرس  اسـت.  تـرس  داسـتان 
ُخـرد شـده و رسخـورده کـه از صـدای 
فلـم  داشـتند.  هـراس  سایه های شـان 
زنـان  زنـدان  پایان ناپذیـر  قصـه  اسـامه 
م مذهیب  ز است، در چهاردیواری فاش�ی
وحشـتناک.  و  دیرینـه  سـنت های  و 
ک �ب گنایه است  اسامه داستان دخ�ت
، نابرابـری و  ز �ب عدالـیت کـه بـار سـنگ�ی
تعابـ�ی نادرسـت و تندروانـه مذهـیب را 

بـر دوش یم کشـد. 

محمد تقی اکبری از شــاعران 
درگذشت غربت  در  کشور 

محمـد تقـی اکـربی شـاعر و فلـم سـاز افغانسـتان دور از وطـن و در 

دیار غربت در اسـرالیا درگذشـت. اکربی از نسل دوم شعر مهاجرت 

بـود. او شـعر را در مهاجـرت رشوع کـرد و بـه شـکل حرفـه ای دنبـال 

می کـرد. هرچنـد در سـال های پسـین تـا حـدی از جامعـۀ فرهنگـی 

بریـده و عزلـت اختیـار کـرده بـود، اما با آن هـم اثرهای مانـدگاری از 

وی بـه جـا مانـده اسـت.  وی در سـال 1352 در ارزگان متولـد شـد 

و بعدهـا در حلقه هـای فرهنگـی مهاجـرت بـه شـعر و ادبیـات روی 

آورد. خـوش ذوق و پـرکار بـود؛ هـم شـعر و ادبیات را دنبـال می کرد و 

هـم دانش آموختـه سـینام بـود. اکـربی در سـال های مهاجـرت شـعر 

»گلبانـگ«  ادبـی  و همین طـور در نرشیـۀ  پـی می گرفـت  را جـدی 

ضمیمـۀ هفته نامـۀ وحدت نیـز همکاری داشـت. از وی یک مجموعه 

شـعر »گزیـده ادبیـات معارص« و چندین مسـتند دیگـر  برجای مانده  

اسـت. بسـیاری از شـاعران و نویسـندگان  افغانسـتان در این رابطه 

واکنـش نشـان داده و مـرگ وی را ضایعـه بـزرگ در جامعـه فرهنگی 

و هـری کشـور توصیـف کـرده انـد. رسور دانـش معـاون دوم رییـس 

جمهـور در بیانیـه ای از همکاری هـای محمدتقـی اکـربی در نرشیـه 

وحـدت و مجلـه فرهنگـی »در دری«  کـه در دوران مهاجـرت در ایران 

پیـش مـی بردنـد  بـه نیکـی یـاد کـرده و گفتـه اسـت » محمـد تقـی 

اکـربی یـک اسـتعداد رسشـار و بلکـه یک نبـوغ فوق العاده داشـت و 

مخصوصـا در عرصـه فرهنگـی، کان ادب و هر بود و امـروز فقدان او 

یـک ضایعـه جـربان ناپذیـر بـرای جامعـه فرهنگی ما اسـت«.

حسـین حیـدر بیگـی شـاعر و نویسـنده اهـل افغانسـتان در رسـای 

اسـت:  نوشـته  چنیـن  فیسـبوکش  صفحـه  در  اکـربی  تقـی  مـرگ 

»اکـربی از واپسـین شـاعران نسـل مقاومـت بـود و همـگام بـا نسـل 

پسـامقاومت. کـم حـرف بود اما خـوش ذوق و پرکار. وی هم در شـعر 

دسـت باالیـی داشـت و هـم شـوق هـر هفتـم را در رس می پرورانـد. 

امـا کوچ هـای مکـرر و باد و طوفان های ناامیدی و نابسـامانی کشـور 

او را بـه دوردسـت ها رانـد.« سـید رضـا محمـدی یکـی از شـاعران 

ایـن رابطـه واکنـش نشـان داده و گفتـه  نیـز در  رسشـناس کشـور 

اسـت: »محمـد تقـی اکربی، یـک نابغـه بالفطره بود، یک شـاعر فوق 

العـاده، نویسـنده شـگفت، طنزپـرداز، فیلمسـاز و روزنامه نـگار، یادم 

منـی رود، مجـری تلویزیـون ایـران، هر پنجشـنبه شـب، شـعری از او 

مـی خوانـد کـه: دل غـم آزمـودم زخـم دارد/ متـام تـار و پـودم زخـم 

دارد....« غـزل بلنـد »ُدن کیشـوت در هلمنـد« با ارجاعات داسـتانی 

و تاریخـی و فلسـفی یکـی از شـعرهای او اسـت:

نقاِب آهنین بر روی و زوبین و سپر در دست 

به لشکرگاه آمد خشمگین، ُدن کیشوِت رسمست!

که: بگشودم قالِع غرب و بردم گنج ها از رشق

کنون فرجام تاریخ است و خوان آخرم بایست...!

بگو ای سانْچو! کو دروازه؟ تا بگشایمش چاالک

کجا بندی است ُدلسینا؟ که بر زینش نشانم چست

در این صحرای توفان زا که هر سو خفته اژدرها

بزن نَی تا برآرم شش، بزن هو تا بدرّم شصت!

همی تازید و بر هر کوه و صخره، پنجه ها یازید

چنین از هر گل وحشی یکی دل برد و صد دل خست

گذشت از هیبت هلمند و جادوی قلل چون باد

که در پای دژی دشوار اسپش خورد با بن بست

به رقص آمد دژ ... آنک! اشران مست ... و دنبالش

صدای دخر کوچی که قلب کوه را بگسست

بگفت: این است آن رازی که بشنید آدم از حوا

غزل های سلیامنی که صد بلقیسش از خود رست!

رمید از پهلوان دلرب، چو موری کو برآرد پر

ُدن از شوقش گهی با ابر و گه با باد می پیوست

رسید آن جا که جوشان بود خون تاک از تریاک

هزاران جام آتشگون بلند و کوه و کیهان پست!

فتاد از اسپ حیران و به دریا زد دل سوزان

نقاب از چهره افکند و طلسم باستان بشکست

رسش چرخان و قلبش جام خون حلقه ی دیوان

که عطشان سوخت در بحری که گاهی نیست، گاهی هست!

کژ و مژ، بی سوار، آخر دو اسپ رم زده راندند:

-  شقایق یا گل خشخاش؟ آری مسئله این است!

جملـه  از  مختلفـی  رمان هـای  بـا  را  لـوکاره  آقـای  فارسـی زبان ها، 
»آوای مـرگ«، »دار و دسـته اسـامیلی«، »بنـدزن، جامـه دوز، رسبـاز، 
او دیـروز در ۸۹  بـه مـرد مـرده« می شناسـند.  جاسـوس« و »تلفـن 
سـالگی بـر اثـر ابتـال بـه ذات الریـه درگذشـت. »جـان لـوکاره« اسـم 
مسـتعار »دیویـد کورنـول« اسـت کـه در ۱۹۳۱ در انگلسـتان به دنیا 
آمـد. او تحصیـالت دانشـگاهی خـود را در شـهر بـرن در سـوئیس و 
سـپس در دانشـگاه آکسـفورد انجـام داد و بعـد از آن  بـه رسویـس 
جاسوسـی بریتانیـا پیوسـت. او سـپس بـه وزارت خارجـه رفـت و در 
سـفارت بریتانیـا در شـهر بـن آملـان رشوع بـه خدمـت کـرد. او در 
ایـن دوره در بخـش اطالعاتـی سـفارت مشـغول به کار بود. در سـال 
۱۹۶۱ او نخسـتین رمانـش را چـاپ کرد که در فارسـی بـه نام »تلفن 
بـه مـرد مـرده« منتـرش شـده اسـت. دو سـال بعـد و بـا انتشـار رمـان 
سـومش، آنقـدر در جهـان شـناخته شـده بـود کـه توانسـت کارهـای 
بگذرانـد.  روزگار  نویسـندگی  راه  از  فقـط  و  کـرده  رهـا  را  دیگـرش 
دیویـد کورنـول، ارصار داشـت کـه خـود را نویسـنده ای معرفـی کنـد 
کـه زمانـی جاسـوس بـوده اسـت. اگـر بنـا باشـد سـال های کاری او 
در هـر کـدام از ایـن دو رشـته را مقایسـه کنیم هم نتیجـه ای جز این 
منی گیریـم. از ۱۹۶۳ کـه بـه صورت متام وقت نویسـنده شـد، دیگر 
بـه دنیـای حرفه ای جاسوسـان تعلق نداشـت. اما هم چنان توانسـت 
داسـتان هایی خلـق کنـد کـه از زندگـی جاسوسـان تصاویـر بدیعـی 
می دادنـد. وقتـی کـه جنـگ رسد بـه پایـان رسـید، او هـم سـمت و 
فلسـطین  دربـاره  رمانـی   ۱۹۸۳ در  کـرد.  عـوض  را  کارش  سـوی 
نوشـت. بعـد رمانـی دربـاره ذهنیت هـای یـک جاسـوس نوشـت کـه 
در واقـع پرتـره  و یادهایـی از پـدرش بـود. در ۲۰۰۶ کتابـی بـه نـام 
»ترانه ماموریت« رابطه کسـب و کار و سیاسـت در کنگو را دسـتامیه 
قـرار داد. او بـا نـگارش کتاب هـای درخشـانی کـه دسـتامیه سـاخت 
آثـار سـینامیی و تلویزیونـی شـدند، توانسـت نشـان دهـد کـه قدرت 
او و شـغل اصلـی اش نویسـندگی بـوده اسـت. یکـی از ویژگی هـای 
شـخصیت های لـوکاره، ایـن بود کـه آنها جالل و جذبـه »جیمز باند«، 
شـخصیت رمان هـای »ایـان فلمینـگ« را نداشـتند. شـخصیت های 
رمان هـای او اشـتباه می کردنـد و در دنیـای آنها چنـدان ایجاد متایز 
بیـن خوبـی و بدی آسـان نبود. آنها بـه کمبودهای خود و سیسـتمی 
شـخصیت های  از  بعضـی  بودنـد.  آگاه  می کردنـد  کار  آن  در  کـه 
رمان هایـش در چندیـن کتـاب او پیـدا می شـدند. از جملـه »جـورج 
اسـامیلی« کـه یکـی از معروف تریـن شـخصیت های اوسـت. مدیـر 
کارهـای ادبـی آقـای کورنـول در بیانیـه ای گفتـه کـه »مـا شـخصیت 
بزرگـی در ادبیـات انگلیسـی را از دسـت داده ایـم.« او نوشـته کـه 
فقـدان ایـن نویسـنده را »کتاب خوان هـا و هرکسـی کـه بـه وضعیـت 
انسـان ها عالقه منـد بـاش حـس می کنـد.« در بیانیـه ای کـه خانواده 
آقـای کورنـول منتـرش کـرده، آمـده اسـت کـه از او، »همـرسش جیـن 
بـه جـا مانـده کـه نزدیـک بـه پنجـاه سـال با هـم زندگـی مـی کردند 

و چهـار پـرسش«.

جان لوکاره که بود؟



شـایعات  بـه  سـالزبورگ  مجارسـتانی  سـتاره 

انتقالـش بـه الیپزیـش یـا رئـال واکنـش نشـان 

داد.

رئـال مادریـد و در راس آن رئیـس ایـن باشـگاه 

گذشـته  سـال های  طـی  پـرز  فلورنتینـو  یعنـی 

عالقـه زیـادی به جذب بازیکنان جـوان و پرورش 

آنهـا بـرای حضـور در تیـم اصلی لـوس بالنکوس 

نشـان داده  و بـه نظر می رسـید که یکـی دیگر از 

ایـن پدیـده ها نیز بـه جمع کهکشـانی ها ملحق 

خواهد شـد.

یکـی از جدیـد ترین پدیـده های مـورد نظر رئال 

مادریـد هافبـک 20 سـاله باشـگاه سـالزبورگ 

لیـگ  در  او  بـود.  سوبوسـالی  دومنیـک  یعنـی 

قهرمانـان اروپـا توجـه ویـژه ای را بـه سـمت خود 

جلـب کـرد؛ هامن طـور کـه در ونـدا مرتوپولیتانا 

مقابـل اتلتیکـو مادریـد یکـی از دو گل تیمش را 

وارد دروازه روخـی بالنکـو کـرد.

هفتـه گذشـته اسـکای اسـپورتس ادعـا کـرد کـه 

بـه  و  نهایـی رسـیده  توافـق  بـه  بـا الیپزیـش  او 

پیشـنهاد رئـال پاسـخ منفـی داده اسـت. پدیده 

مجـار در واکنـش به شـایعات پیرامونـش گفت:» 

رسمربـی بارسـا معتقـد اسـت در بـازی برابـر پـی 

اس جی، شـانس دو تیم 50-50 اسـت. او کنایه 

ای هـم نثار پاریسـی هـا کرد.

بـه حکـم قرعـه بارسـا و پـی اس جـی در یـک 

هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان بـه مصـاف هـم 

خواهنـد رفـت. دیـدار بسـیار حساسـی کـه بایـد 

دیـد برنده آن در مجموع دو بازی رفت و برگشـت 

چـه تیمـی اسـت. بارسـا در بـازی رفـت میزبـان 

اسـت و پـی اس جـی بـا نیـامر و کیلیـان امباپـه 

در مـورد مـن شـایعات زیـادی منتـر مـی شـود 

و مـرا بـه تیـم هـای مختلفـی وصـل مـی کننـد 

وقـت  نهایـی  گیـری  بـرای تصمیـم  هنـوز  ولـی 

دارم. تصمیمـی خواهـم گرفت کـه برایم بهرتین 

باشـد. هنـوز چنـد بـازی حسـاس و مهـم بایـد 

بـرای سـالزبورگ انجـام دهـم و سـپس ببینیـم 

چـه مـی شـود.« سوبوسـالی نه تنهـا از رئـال که 

از میالن و آرسـنال هم پیشـنهاد دارد و در نهایت 

بایـد دیـد طبق شـایعات بـه الیپزیش مـی رود یا 

تصمیمـی دیگـر خواهـد گرفـت.

خوشـبین اسـت باالخـره طلسـم حـذف شـدن برابـر 

بارسـلونا را بشـکند. رونالـد کومـان رسمربـی بارسـا 

در واکنـش بـه ایـن قرعـه گفـت:» مـی دانسـتیم کـه 

حریفـی قدرمتنـد بـه مـا برخـورد خواهد کـرد و قرعه 

بـه نـام پـی اس جـی افتـاد. معتقـدم بازی بـرای پی 

اس جـی هـم سـخت اسـت و آنهـا از مصـاف بـا مـا 

خوشـحال نیسـتند. هر دو تیم قدرمتندند و شـانس 

صعـود 50-50 اسـت. 

دو بازی نزدیک و برابر را شاهد خواهیم بود.«

کومـان ادامـه داد:» در سـال هـای اخیـر پـی اس 

جـی مبالـغ زیـادی هزینـه کـرده تـا به تیمـی بزرگ، 

قدرمتنـد و دارای شـانس در لیـگ قهرمانـان تبدیل 

شـود. فصـل گذشـته تـا فینـال بـاال رفتنـد و تیمـی 

هسـتند کـه مـی خواهند همیشـه در مراحـل پایانی 

باشـند.  حارض 

مـا هـم هـدف مـان مشـابه اسـت و طبیعتـا جدالـی 

حسـاس و سـخت را شـاهد خواهیـم بـود. 

پـی اس جـی سـتاره هـای بزرگـی دارد و تیمـی بـا 

اهدافـی بـزرگ اسـت. دیـدار جذابـی هـم خواهـد 

شـد.«

الیپزیش یا رئال مادرید؟ هنوز باید فکر کنم

کنایه کومان به PSG؛ پول خرج کردند تا بزرگ شوند

ورزش
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در  خـود  کرسـی های  تعـداد  بـر  بنـا  امریـکا  ایالـت  هـر 

بـه  یعنـی دو سـناتور  اسـت،  الکـرتال  رأی  کنگـره دارای 

اضافـه تعـداد متـام منایندگانـی کـه آن ایالـت در مجمـع 

متعلـق  اساسـی  قانـون  الحاقیـه  دارد. طبـق  مناینـدگان 

سـه  دارای  دی سـی  واشـنگنت  ایالـت   ۱۹۶۱ سـال  بـه 

رأی اسـت. جـو بایـدن روز ۲۰ جنـوری بـه عنـوان چهـل 

و ششـمین رئیس جمهـور ایـاالت متحـده امریـکا سـوگند 

یـاد خواهـد کـرد.

تگـزاس مبنـی بـر تردیـد در نتایـج انتخابـات در چهـار 

ایالـت دیگـر را رد کـرد.

بـا  مصاحبـه ای  در  دسـامرب   ۱۲ شـنبه  روز  ترامـپ 

تکـرار  را  ادعـای خـود  بـار دیگـر  نیـوز  شـبکه فاکـس 

کـرده و گفـت: »مـن نگـران ایـن هسـتم که کشـور یک 

چیـزی  ایـن  باشـد.  داشـته  غیرقانونـی  رئیس جمهـور 

کـه  رئیس جمهـوری  هسـتم؛  نگرانـش  مـن  کـه  اسـت 

باخـت«. هـم  بدجـوری  باخـت، 

یـک گام بـزرگ دیگـر بـرای تأییـد پیـروزی بایـدن در انتخابـات 

کالج هـای  مجمـع  اعضـای  نوامـرب؛  سـوم  ریاسـت جمهوری 

بـه  بایـدن  رسـمی  معرفـی  بـرای  اسـت  قـرار  امریـکا  انتخاباتـی 

کننـد. رأی گیـری  بعـدی  رئیس جمهـور  عنـوان 

اعضـای مجمـع کالج هـای انتخاباتـی ایاالت متحده روز دوشـنبه 

بـه طـور رسـمی جـو  تـا  تشـکیل جلسـه می دهنـد  ۱۴ دسـامرب 

نتایـج  کننـد.  معرفـی  امریـکا  بعـدی  رئیس جمهـور  را  بایـدن 

جلسـه  در  و  می شـود  ارسـال  واشـنگنت  بـه  سـپس  رأی گیـری 

مشـرتک کنگـره در روز ششـم جنـوری سـال آینده میـالدی اعالم 

خواهـد شـد. ریاسـت این جلسـه مشـرتک را مایک پنـس، معاون 

دونالـد ترامـپ، بـر عهـده دارد.

منتخـب  رئیس جمهـور  بایـدن،  جـو  آسوشـیتدپرس  گـزارش  بـه 

رأی گیـری  امتـام  از  پـس  دوشـنبه  شـامگاه  اسـت  قـرار  امریـکا 

جریـان  در  کنـد.  سـخرنانی  انتخاباتـی  کالج هـای  مجمـع 

رأی   ۳۰۶ بـه کسـب  موفـق  بایـدن  نوامـرب جـو  انتخابـات سـوم 

الکـرتال شـد و بـه ایـن ترتیـب بـا پشـت رس گذاشـنت حـد نصاب 

۲۷۰ رأی، بـه عنـوان رئیس جمهـور بعـدی امریـکا انتخـاب شـد. 

آورد. بـه دسـت  الکـرتال  رأی   ۲۳۲ توانسـت  ترامـپ  دونالـد 

جـو بایـدن در ایـن انتخابـات هفت میلیـون بیشـرت از ترامپ رأی 

آورد. امـا بـا ایـن حـال طبق قانـون اساسـی امریـکا رئیس جمهور 

بایـد بـا رأی اکرثیـت مجمـع کالج هـای انتخاباتی برگزیده شـود.

دونالـد ترامـپ هنـوز نتایـج انتخابات و شکسـت خـود را نپذیرفته 

اسـت و همچنـان ادعـا می کنـد کـه در ایـن انتخابـات "تقلـب" 

صـورت گرفتـه اسـت. هیچ یـک از شـکایت های تیـم حقوقـی او و 

همینطـور نزدیـکان و طرفـداران ترامـپ تـا بدین جـا بـه موفقیـت 

ایالـت  امریـکا شـکایت  نرسـیده اند. دو روز پیـش دادگاه عالـی 

نشست مجمع کالج های انتخاباتی امریکا برای تأیید بایدن

برگزاری رقابت  های دوچرخه سواری دختران در کابل

تحقیقاتـی را انجـام داده اسـت. ایـن خربنـگار 

بـه طـرزی خشـونت آمیز در منزلـش بازداشـت 

شـد و از یـک مـاه و نیـم پیـش در زنـدان بـر 

ایـن روزنامه نـگار  آزادی  بـرای  تقاضـا  می بـرد. 

از سـوی  بـار  تاکنـون چندیـن  بـه قیـد وثیقـه 

مقامـات قضایـی زیمبـاوه رد شـده اسـت. در 

ایـران محمـد مسـاعد، روزنامه نـگار، نیـز سـال 

کوویـد۱۹  همه گیـری  رشوع  ابتـدای  در   ۹۸

در ایـران، از جملـه بـه دلیـل گـزارش در زمینـه 

عملکـرد ضعیف دولـت در مقابله با این بیامری 

بازداشـت شـد. به گفته گزارشـگران بـدون مرز 

همه گیـری  ابتـدای  از  دولت هـا  از  بسـیاری 

اطالع رسـانی  از  مانـع  تـا  کرده انـد  تـالش 

آن  پیامدهـای  و  بحـران  ایـن  دربـاره  مسـتقل 

اغلـب  بازداشـت  مـورد   ۳۷۰ از  بیـش  شـوند. 

برگـزاری  زمـان  از  خرب نـگاران،  کوتاه مـدِت 

انتخابات پرحاشـیه و جنجالـی بالروس در این 

کشـور رخ داده اسـت.کاتیا گلوگـر، سـخنگوی 

هیـأت مدیـره سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز 

خربنـگاران  بـاالی  شـامر  کـه  داشـته  اظهـار 

را  "توجـه جـدی  بازداشـتی در رسارس جهـان 

بـه مخاطـرات فعلـی آزادی رسـانه ها معطـوف 

می کنـد". 

جهـان  در  دولت هـا  از  بسـیاری  او  گفتـه  بـه 

یـا  شـکایات  اعرتاضـات،  بـه  واکنـش  در 

بحران هایـی نظیـر همه گیـری کرونا از کسـانی 

منفـی  اخبـار  پیام آورنـده  و  حامـل  تنهـا  کـه 

سـازمان  گرفته اند.آمار هـای  انتقـام  بوده انـد، 

گزارشـگران بـدون مـرز نشـان می دهـد در سـه 

در  زندانـی  روزنامه نـگاران  شـامر  سـال اخیر 

اسـت.  بـوده  افزایـش  بـه  رو  جهـان 

 ۲۰۲۰ سـال  در  کـه  خربنگارانـی  میـان  از 

کـه  هسـتند  زن  تـن   ۴۲ شـده اند،  بازداشـت 

درصـدی   ۳۵ افزایـش  از  حکایـت  عـدد  ایـن 

نسـبت بـه سـال گذشـته میـالدی دارد. ایـران 

و بـالروس دو کشـوری هسـتند کـه بیشـرتین 

جـاری  سـال  در  را  زن  روزنامه نـگاران  تعـداد 

کرده انـد.  بازداشـت  میـالدی 

ایـن سـازمان گفتـه تـا روز اول دسـامرب ۲۰۲۰ 

پنـج خربنـگار در جهـان در معـرض خطر جدی 

اجـرای حکـم اعـدام خود قـرار داشـته اند. 

یکـی از ایـن خربنـگاران روح الله زم بوده اسـت 

که مقامات جمهوری اسـالمی روز ۱۲ دسـامرب 

حکـم اعـدام او را به اجرا گذاشـتند.

مـرز"  بـدون  "گزارشـگران  سـازمان  گفتـه  بـه 

پشـت   جهـان  در  خربنـگار   ۳۸۷ اکنـون  هـم 

میله هـای زنـدان بـه رس می برنـد. این سـازمان 

می گویـد شـامری از ایـن خربنـگاران تنهـا بـه 

دلیـل گزارش   دهـی و تحقیـق در مـورد بحـران 

سـازمان  شـده اند.  زندانـی  و  بازداشـت  کرونـا 

 ۱۴ دوشـنبه  روز  مـرز"  بـدون  "گزارشـگران 

گـزارش  نخسـت  بخـش  انتشـار  بـا  دسـامرب 

حـارض  حـال  در  کـرد  اعـالم  خـود  سـالیانه 

در رسارس  مـرد  و  زن  دسـتکم ۳۸۷ خرب نـگار 

سـاالنه  گـزارش  هسـتند.  زندانـی  جهـان 

بخـش  دو  در  امسـال  مـرز  بـدون  گزارشـگران 

ارائه شـده اسـت. بخش نخسـت کـه داده های 

آن تـا روز اول دسـامرب را شـامل می شـود، بـه 

مفقود شـده  یـا  ربـوده  زندانـی،  خربنـگاران 

پرداختـه اسـت. بخـش دوم گـزارش کـه قـرار 

نـوی  سـال  آغـاز  از  پیـش  روز  چنـد  اسـت 

بـا  رابطـه  در  آمـاری  شـود،  منتـر  میـالدی 

خربنـگاران جان باختـه در سـال ۲۰۲۰ را ارائه 

خواهـد کـرد. سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز 

در گـزارش خـود اعـالم کـرده کـه پنـج کشـور 

جهـان بیـش از نیمـی از خربنگاران بازداشـتی 

بـه  کشـورها  ایـن  داده انـد.  جـای  خـود  در  را 

ترتیب چین، عربسـتان سـعودی، مـر، ویتنام 

 ۱۱۷ چیـن  در  شـده اند.  بـرده  نـام  سـوریه  و 

روزنامه نـگار، در عربسـتان ۳۴، در مـر ۳۰، 

در ویتنام ۲۸ و در سوریه ۲۷ خربنگار در سال 

سـال  در  شـده اند.  زندانـی  میـالدی  جـاری 

جـاری میـالدی ۵۴ روزنامه نـگار نیز ربـوده و ۴ 

تـن مفقـود شـده اند. گزارشـگران بـدون مرز در 

گـزارش خـود آورده بیـش از ۱۳۰ روزنامه نـگار 

از بهـار سـال ۲۰۲۰، بـه دلیـل گزارش دهـی 

طـور  بـه  کرونـا  همه گیـری  بحـران  مـورد  در 

خودرسانـه دسـتگیر شـده اند. این بازداشـت ها 

در برخـی موارد چندین سـاعته یـا چندین روزه 

بـوده و در مـوارد دیگـر روزنامه نـگاران چندیـن 

بـه  شـده اند.  داشـته  نگـه  حبـس  در  هفتـه 

گفتـه گزارشـگران بـدون مـرز در حـال حـارض 

دسـتکم ۱۴ روزنامه نـگار در جهـان بـه دلیـل 

بازداشـت  در  کرونـا  مـورد  در  گزارش هایشـان 

از  منونـه  بـرای  سـازمان  ایـن  می برنـد.  بـر 

نـام  زیمبـاوه ای،  خربنـگار  چینونـو،  هوپـه ول 

بـرده کـه در بـاره فـروش داروهـای کوویـد۱۹ 

کشـور  ایـن  دولـت  توسـط  گـزاف  قیمـت  بـه 

گزارشگران بدون مرز: حدود ۴۰۰ 
خبرنگار در جهان زندانی هستند

انتورپ با بیرانوند برابر رنجرز در یک شانزدهم لیگ اروپا

امریکا پس از ۲۷ سال سودان را از فهرست 
کشورهای حامی تروریسم حذف کرد

تروریسـم خـارج خواهـد کـرد. دولـت سـودان تنهـا چهـار 

روز بعـد بـا عـادی سـازی روابـط ایـن کشـور بـا ارسائیـل 

موافقـت کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه مقامـات سـودان 

هرگونـه »بـاج دهـی« بـر رس خـروج از فهرسـت کشـورهای 

حامـی تروریسـم وزارت خارجـه امریـکا را رد کـرده انـد.

سـازی  عـادی  اعـالم  از  پـس  امریـکا  جمهـوری  رئیـس 

روابـط سـودان بـا ارسائیـل در روز ۲۶ اکتـرب بـه کنگـره 

ایـاالت متحـده اطـالع داد کـه در نظر دارد نام سـودان را 

کنـد. تروریسـم حـذف  حامـی  فهرسـت کشـورهای  از 

سـودان همچنیـن بـا پرداخـت ۳۳۵ میلیـون دالر غرامـت 

بـه بازمانـدگان حملـه به سـفارتخانه هـای امریـکا در کنیا 

و تانزانیـا در سـال ۱۹۹۸ موافقـت کرد. در جریـان حمله 

القاعـده بـه سـفارتخانه های ایـاالت متحـده در نایروبی و 

دارالسـالم بیـش از ۲۰۰ نفر کشـته شـدند. عمر البشـیر، 

رئیـس جمهوری پیشـین سـودان در دهـه ۱۹۹۰ میالدی 

مدتـی بـه اسـامه بـن الدن، رهـرب وقـت گـروه القاعـده و 

دیگـر اعضـای این گـروه پنـاه داده بود.

بـرای  دولـت  تصمیـم  از  اطـالع  از  پـس  امریـکا  کنگـره 

حـذف نـام یکـی از کشـورها از فهرسـت حامیان تروریسـم 

بـه مـدت ۴۵ روز مهلـت دارد تـا بـا ایـن تصمیـم مخالفت 

فهرسـت کشـورهای حامـی  از  نـام سـودان  کنـد. خـروج 

تروریسـم بـا مخالفـت کنگـره امریـکا مواجـه نشـد.

ایـن  پیشـین  جمهـوری  رئیـس  البشـیر،  عمـر  سـقوط 

کشـور بـه دنبـال خـروج از فهرسـت کشـورهای حامـی 

کـه  امـری  بـود.  امریـکا  خارجـه  وزارت  در  تروریسـم 

مانـع از تجـارت خارطـوم با کشـورهای دیگـر و رسمایه 

آنهـا در سـودان می شـد. گـذاری 

دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـوری امریـکا روز ۱۹ اکترب 

گفتـه بـود کـه سـودان را از فهرسـت کشـورهای حامی 

ایـاالت متحـده امریـکا روز دوشـنبه بـه طـور رسـمی سـودان را از 

فهرسـت کشـورهای حامـی تروریسـم خـارج کـرد. بنـا بـه اعـالم 

ایـن  خارجـه  وزیـر  پمپئـو،  مایـک  خارطـوم  در  امریـکا  سـفارت 

بـه کنگـره  قبلـی  اطـالع  روزه   ۴۵ پایـان دوره  دنبـال  بـه  کشـور 

تروریسـم  فهرسـت کشـورهای حامـی  از  دسـتور خـروج سـودان 

 ۱۹۹۳ سـال  از  سـودان  نـام  کـرد.  امضـاء  را  وزارتخانـه  ایـن 

تاکنـون در ایـن فهرسـت قـرار گرفته بـود. دولت سـودان از زمان 

نبـود  امنیتـی،  چالش هـای  از  دوچه سـواران  از  شـامری 

می کننـد. نگرانـی  ابـراز  کشـور  در  بسـنده  امکانـات 

مختلـف  والیت هـای  و  کابـل  در  را  بانـوان  مسـابقه 

کنیـم.« برگـزار 

رکاب زن  چهـل  میـان  دوچرخه سـواری  روزۀ  یـک  رقابت هـای 

شـدند. برگـزار  کابـل  در  یک شـنبه  دخـرت،  

شـد،  برگـزار  ماللـی«  »جـام  نـام  زیـر  کـه  رقابت هـا  ایـن  در 

بودنـد. کـرده  رشکـت  کشـور  والیـت  شـش  از  دوچرخه سـواران 

ایـن دخـرتان ورزشـکار، بیسـت کیلومـرت فاصلـه را - از کمیتۀ ملی 

املپیـک تـا بنـد قرغۀ ولسـوالی پغـامن – رکاب زدند.

یلدزهاشـمی از والیـت فاریـاب، قهرمـان ایـن رقابت هـا شـد و زهرا 

رضایـی از والیـت بامیـان هـم در جایگاۀ دوم قـرار گرفت.

بانـوان  پیرفـت  بـرای  رقابت هـا  »ایـن  گفـت:  هاشـمی  یلـدز 

سـودمند اسـت و مـن در مـدت دو سـالی کـه دوچرخـه سـواری 

نتیجـه اش را دیـدم و مـن دو سـال پیـش کـه در رشـتۀ  می کنـم 

بـودم.« محـروم  خـود  حـق  از  نبـودم  سـواری  بایسـکل 

ایـن  برگـزاری  بـا  افغانسـتان،  رکاب زنـی  فدراسـیون  مسـؤوالن 

قابت هـا، خواهـان پایـان دادن بـه خشـونت ها در برابـر بانـوان در 

شـدند. کشـور 

فضلـی احمـد فضلـی، رییـس فدراسـیون دوچرخـه سـواری گفت: 

را  رقابت هـا  مـا  کرونـا  ویـروس  شـیوع  به علـت   ۲۰۲۰ سـال  »در 

پانـزده   ۲۰۲۱ در سـال  اسـت  قـرار  و  نتوانسـتیم  برگـزار  درسـت 

مولـده  سـوئیس،  بویـز  یانـگ  دوم:  سـید  در  

بنفیـکا  چـک،  جمهـوری  پـراگ  اسـالویا  نـروژ، 

سوسـیداد  رئـال  اسـپانیا،  پرتگال،گرانـادا 

مکابـی  فرانسـه،  لیـل  پرتـگال،  بـراگا  اسـپانیا، 

رژیـم صهیونیسـتی، آنتـورپ بلژیک، وولفسـربگر 

کراسـنودار  رصبسـتان،  رسخ  سـتاره  اتریـش، 

کیـف  دینامـو  یونـان،  املپیاکـوس  روسـیه، 

بـه  هـا  بـازی  اتریـش  سـالزبورگ  اوکرایـن، 

صـورت رفـت و برگشـت برگـزار مـی شـود و تیـم 

هـای رسگـروه، در دور برگشـت میزبـان خواهنـد 

بـود. در  ایـن مرحلـه، دو تیم از یک کشـور منی 

تواننـد بـا یکدیگـر روبـرو شـوند. تیـم هـای هـم 

سـید و تیـم هایـی کـه در مرحلـه گروهـی بـا هم 

در یـک گـروه بـوده انـد هـم بـه یکدیگـر برخورد 

منـی کننـد. تیـم هـای اوکراینـی و روس نیـز بـا 

کـرد.  نخواهنـد  برخـورد  یکدیگـر 

امـروز در سـوئیس مقـر یوفـا قرعه کشـی دور یک 

رسـید. انجـام  بـه  اروپـا  لیـگ  نهایـی  شـانزدهم 

بـه  اروپـا  لیـگ  گروهـی  دور  گذشـته  پنجشـنبه 

امتـام رسـید و چهـره 32 تیـم راه یافتـه بـه دور 

نهایـی مشـخص شـد.  یـک شـانزدهم 

24 تیـم اول و دوم گـروه هـای 12 گانـه به عالوه 

لیـگ  در  خـود  هـای  گـروه  در  کـه  تیـم  هشـت 

بودنـد  کـرده  کسـب  را  سـوم  عنـوان  قهرمانـان 

مرحلـه شـدند.  ایـن  راهـی 

نهایـی  شـانزدهم  یـک  هـای  تیـم  میـان  در 

لورکـوزن،  بایـر  میـالن،  تاتنهـام،  اروپـا،  لیـگ 

هـای  لیـگ  در  اکنـون  سوسـیداد  رئـال  و  لیـل 

سـطح  از  نشـان  کـه  هسـتند  صدرنشـین  خـود 

مـی  جـاری  فصـل  در  اروپـا  لیـگ  بـاالی  کیفـی 

آیندهـوون،  منچسـرتیونایتد،  آژاکـس،  دهـد. 

نیـز  رم  و  بنفیـکا  آرسـنال،  ناپولـی،  لسرتسـیتی، 

دیگـر نـام هـای معـروف حـارض در یک شـانزدهم 

شـوند. مـی  محسـوب  اروپـا  لیـگ  نهایـی 

ایتالیـا،  رم  اول:  سـید  در  حـارض  هـای  تیـم 

رنجـرز  آملـان،  لورکـوزن  بایـر  انگلیـس،  آرسـنال 

ایتالیـا،  ناپولـی  هلنـد،  آیندهـوون  اسـکاتلند، 

ویارئـال  ایتالیـا،  میـالن  انگلیـس،  لسرتسـیتی 

زاگـرب  دینامـو  انگلیـس،  تاتنهـام  اسـپانیا، 

بلژیـک،  بروخـه  آملـان،  هوفنهایـم  کرواسـی، 

اوکرایـن،  دونتسـک  شـاختار  هلنـد،  آژاکـس 

حـارض  هـای  تیـم  انگلیـس  منچسـرتیونایتد 

مقابـل  دیـدار  بـه  نیـامر  رسـیدن  احتـامل  مـورد  در  اخبـاری 
دارد. وجـود  بارسـلونا 

سـاعتی قبـل قرعـه کشـی مرحلـه حذفـی لیـگ قهرمانـان اروپا 
انجـام شـده و بـر این اسـاس دو تیم بارسـلونا و پـاری س ژرمن 
ایـن  برونـد.  یکدیگـر  مصـاف  بـه  هشـتم  یـک  مرحلـه  در  بایـد 
تقریبـا چهـار  و  رسـیده  بـه رس  انتظـارات  کـه  معناسـت  بـدان 
سـال بعـد از جدایـی نیـامر، او بـرای ثبـات توانایـی هـای خود 

مـی توانـد بـا تیـم سـابقش دیـدار کنـد.
ژرمـن  پـاری سـن  دیشـب  دیـدار  در  برازیلـی  ایـن سـتاره  امـا 
اولیـه  اخبـار  و  شـد  شـدیدی  مصدومیـت  دچـار  لیـون  مقابـل 
پارگـی ربـاط صلیبـی و دوری چنـد ماهـه  از احتـامل  حاکـی 
نیـامر از میادیـن بـود. امـا بـه نظـر می رسـد شـدت مصدومیت 
میـزان  هنـوز  البتـه  و  نبـوده  اولیـه  تصـورات  انـدازه  بـه  نیـامر 

اسـت. نشـده  میادیـن مشـخص  از  او  دوری  دقیـق 
دوشـنبه،  روز  اوایـل  در  آزمایشـات  رسی  یـک  انجـام  از  پـس 
باشـگاه پـاری سـن ژرمـن تاییـد کـرده کـه نیـامر از ناحیـه مـچ 
پـا دچـار شکسـتگی نشـده و مجبـور بـه انجـام عمـل جراحـی 
نخواهـد بـود. بـا ایـن حـال الزم بـه ذکـر اسـت کـه آزمایشـات 
نیـامر روز سـه شـنبه مجـددا  نیسـتند و رشایـط  اولیـه قطعـی 
بررسـی می شـود تـا میزان قطعـی دوری او از میادین مشـخص 
شـود. بـه هـر حـال همین رونـد نیـز باعث ایجـاد امیـدواری در 
دل هـواداران فوتبـال بـرای متاشـای جـدال بیـن نیـامر و هـم 

تیمـی هـای سـابق او از جملـه لیونـل مسـی شـده اسـت.

نیمار به دیدار مقابل بارسلونا می رسد؟
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 سـازمان صحـی جهـان می گوید که بر اسـاس 

اطالعـات سیسـتم معلوماتـی مدیریـت صحـی 

)HMIS( یـک سـوم مرکزهـای صحی افغانسـتان، بـه خدمات 

آبرسـانی دسرتسـی ندارد.

ایـن سـازمان روز دوشـنبه 24 قـوس در یـک اعالمیه مشـرتک 

بـا صندوق کودکان سـازمان ملل )یونیسـف( نوشـته اسـت که 

یـک سـوم مراکـز صحی افغانسـتان بـه آب دسرتسـی ندارند  و 

از هـر 5 مرکـز صحـی، یـک مرکـز فاقـد امکانـات شستشـوی 

دسـت است.

در اعالمیـه ایـن سـازمان ها نوشـته شـده کـه میـزان رعایـت 

بهداشـت دسـت در حـد پایینـی، 24 درصـد بوده و یـک مرکز 

صحـی از هـر چهـار مرکـز، فاقـد امکانـات و خدمـات فاضالب 

است.

در اعالمیـه نوشـته شـده کـه خدمات آب، فاضالب و بهداشـت 

در تأمیـن مصونیـت کارکنـان صحـی و بیامران، نقـش حیاتی 

و بنیـادی دارد امـا بـا ایـن وجود هـم فراهـم آوری این خدمات 

هنـوز در اولویـت کاری قرار نگرفته اسـت. 

سـازمان صحـی جهـان می گویـد کـه در رسارس جهـان، از هـر 

4 مرکـز صحـی، یـک مرکـز بـه خدمـات آبرسـانی دسرتسـی 

بهداشـتی  امکانـات  بـه  مرکـز  یـک  مرکـز،  هـر 3  از  ندارنـد؛ 

دسرتسـی نـدارد؛ از هـر 10 مرکـز صحـی، یـک مرکـز فاقـد 

امکانـات و خدمـات فاضالب اسـت و یک مرکز از هر سـه مرکز 

صحـی، زباله هـا را بـه شـکل مصـون جداسـازی منی کننـد. 

»فرسـتادن  یونیسـف گفـت:  اجرایـی  رئیـس  فـور،  تـا  هرنیـه 

کـه  مراکـزی  بـه  تـداوی،  نیازمنـد  مـردم  و  صحـی  کارکنـان 

و حتـی صابـون هسـتند،  مناسـب  تشـناب  پـاک،  آب  فاقـد 

می افکنـد.  خطـر  بـه  را  زندگی شـان 

 19 کوویـد  گیـری  همـه  از  قبـل  مشـکل  »ایـن  افـزود:  او 

و  تفاوت هـا  از  پوشـی  امسـال چشـم  امـا  نیـز وجـود داشـته 

کاسـتی ها غیرممکـن اسـت. چنانکـه بـه دنیـای بعـد از کرونـا 

می اندیشـیم، حصـول اطمینـان از اینکـه کـودکان و مـادران 

مـا بـه مراکـز مراقبتـی دارای امکانـات کافـی آب، فاضـالب و 

بهداشـت می رونـد، رصفاً چیزی نیسـت که بگوییـم می توانیم 

و بایـد انجـام دهیـم بلکـه چیـزی اسـت کـه انجـام آن از اهـم 

واجبـات اسـت.«

سـازمان صحـی جهـان و یونیسـف می گویند که در 47 کشـور 

کمـرت انکشـاف یافتـه، وضعیـت از همـه جـای جهـان بدتـر 

اسـت: از هـر دو مرکـز صحی، یـک مرکز آب آشـامیدنی ندارد، 

از هـر چهـار مرکـز صحـی، یـک مرکـز در نقـاط مراقبتـی خود 

امکانـات بهداشـت دسـت نـدارد، و از هـر 5 مرکـز صحـی، 3 

مرکـز فاقـد امکانـات اولیـۀ فاضالب اسـت.

امـا ایـن مشـکل قابـل حل اسـت. تخمین هـای اولیـۀ گزارش 

مذکـور نشـان می دهد کـه هزینۀ رسانـه برای تأمیـن خدمات 

اولیـۀ آب در مراکـز صحـی در متـام ایـن 47 کشـور نزدیـک به 

1 دالـر امریکایـی اسـت. بـه طور متوسـط، هر سـال بـرای راه 

انـدازی و نگهـداری ایـن خدمـات و امکانـات بـه هزینـۀ رسانۀ 

0/20 دالـر نیـاز داریم.

بـه گـزارش، رسمایـه گذاری هـای فـوری و تصاعـدی در  بنـا 

بخـش آب، بهداشـت و فاضـالب دارای بازده هـای سـرتگیاند: 

بهبـود وضعیت بهداشـت در مراکـز صحی »بهرتین دسـتاورد« 

در غلبـه بـر مقاومـت انتـی میکروبـی اسـت. ایـن امـر، چـون 

سـبب کاهـش انتـان هـای ناشـی از عـدم مراقبت صحـی )که 

تـداوی آن پرهزینـه اسـت( مـی شـود، از هزینـه هـای حفـظ 

الصحـه مـی کاهد. 

 وزیـران خارجـه و مالیـه با ارائه نتایج و دسـت آوردهای نشسـت 

»افغانسـتان ۲۰۲۰« یـا جینـوا بـه مجلـس مناینـده گان اعـالم 

نشسـت  ایـن  در  کـه  جهانـی  جامعـه  کمک هـای  کـه  کردنـد 

تعهدشـده اسـت، مـروط اسـت و در صورتـی کـه ایـن رشایـط 

اجرایـی نشـود، احتـامل قطـع کمک هـا دور از تصـور نیسـت.

محمدحنیـف امتـر، وزیر امـور خارجه و عبدالهـادی ارغندیوال، 

نشسـت  در  قـوس  بیسـت وچهارم  دوشـنبه،  روز  مالیـه  وزیـر 

عمومـی مجلـس مناینـده  گان گـزارش نشسـت جینـوا را ارائـه 

کردنـد.

کـه  رشایطـی  گفـت،  خارجـه  امـور  وزیـر  امتـر،  محمدحنیـف 

و  مالـی  کمک هـای  ادامـه  بـرای  جهانـی  جامعـه  سـوی  از 

حامیت های سیاسـی به افغانسـتان وضع شـده اسـت، خواست 

مـردم افغانسـتان نیـز اسـت و خـالف منافـع ملـی نیسـت.

بـا  افغانسـتان  مـردم  مبـارزه  جامعـه جهانـی  کـه  گفـت  امتـر 

تروریسـم را بـه رسـمیت شـناخته و آن را در راسـتای اهـداف 

می دانـد. جهـان  و  منطقـه  مشـرتک 

بـه گفتـه او، همـکاری جهـان بـا افغانسـتان مـروط و منـوط 

رشایـط،  ایـن  اجـرای  بـدون  و  اسـت  رشایـط  رشـته  یـک  بـه 

حامیت های سیاسـی و کمک های مالی و اقتصادی تعهدشـده 

بـه افغانسـتان، صـورت نخواهـد گرفـت.

وزیـر امـور خارجـه تأکیـد کـرد که بـرای نظـام جمهـوری و متام 

ارکان ایـن نظـام مهـم اسـت که ایـن رشایط را به درسـتی درک 

و عمـل کنند.

او ایـن رشایـط را بـه دو دسـته تقسـیم کـرد. بـه گفتـه امتـر، 

بخشـی از ایـن رشایـط متعلـق بـه صلح اسـت و بخـش دیگر آن 

مربـوط بـه »حکومـت داری مسـووالنه و خـوب« اسـت.

 امتـر گفـت کـه جهـان بـه صـورت واضـح اعـالم کرده اسـت که 

از صلـح حامیـت می کنـد، امـا کمک هـای آینـده به افغانسـتان 

مـروط بـر ایـن اسـت که صلح سـبب حفاظـت و تقویـت نظام 

جمهوری شـود.

او گفـت: »در رابطـه بـه صلـح دنیـا واضـح گفـت کـه ماصلـح 

می خواهیـم و کمک هـای آینـده مربـوط بـه این اسـت که شـام 

کـدام گزینـه را انتخـاب می کنیـد؟ صلـح بـا جمهوری اسـالمی 

یـا صلـح بـدون حقـوق بـر، حقـوق زن و حاکمیـت قانـون.«

بـه گفتـه امتـر، اگر صلح بـدون حاکمیـت قانون، حقـوق بر و 

حقـوق زن انتخـاب شـود، جهـان به افغانسـتان کمـک نخواهد 

وزارت معـارف اعـالم کـرده کـه بـه اسـاس پیشـنهاد رسپرسـت 

وزیـر وزارت معـارف و منظـوری مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری 

۲۳/۹/۱۳۹۹ سـاختار تشـکیالتی معینیـت تعلیـامت اسـالمی 

دوبـاره در تشـکیل ایـن وزارت احیـا شـده اسـت.

بـه  بـا ارسـال خربنامـه ای  ایـن وزارت روز دوشـنبه 24 قـوس 

رسـانه ها گفتـه اسـت کـه یـک بـورد عالـی اجرایـی تعلیـامت 

اسـالمی بـا عضویـت پنج تـن از علـامی کشـور بـه شـمول یـک 

خانـم نیـز ایجـاد شـده اسـت.

در خربنامه اضافه شـده اسـت که وزارت معارف در پی تقاضای 

پارملـان کشـور ایـن اقـدام را کـرده اسـت. چیـزی درحـدود دو 

مقام هـای دولتـی والیـت غـور می گویند کـه افراد گـروه طالبان 

اقـدام بـه تخریب پـل و جـاده در این والیـت کرده اند.

عـارف عابـر، سـخنگوی والی غـور گفت که طالبان با اسـتخدام 

افـرادی در حـال تخریـب جـاده و پـل در مسـیر جـاده »بیدان« 

کـه از منـار جام تـا منطقه کمینـج امتداد دارد، هسـتند.

بـه نقـل از بی بی سـی؛ آقـای عابـر افـزود کـه ایـن کار از هشـتم 

قـوس آغاز شـده اسـت و تاکنـون ادامـه دارد.

اللـه مجاهـد، سـخنگوی طالبـان آن را رد کـرده و  امـا ذبیـح 

بـه بی بی سـی گفـت کـه ایـن گـروه بـه امـوال عمومـی آسـیب 

بـه  شـده  داده  نسـبت  و  شـده  نـر  اسـناد  و  منی رسـانند 

فرماندهـان طالبـان در ولسـوالی شـهرک والیت غـور نیز جعلی 

اسـت. در بخشـی از اسـنادی کـه مقام هـای محلـی فرسـتاده 

وزیران خارجه و مالیه: 
اگر شرایط جامعه جهانی عملی نشود، احتمال قطع کمک ها وجود دارد

معینیت تعلیمات اسالمی به ساختار وزارت معارف بر  می گردد

مقام ها در غور: طالبان پل و جاده را تخریب می کنند

حنیـف امتـر تأکیـد کرد که نبایـد این فرض را داشـت که در هر 

صـورت جهـان از افغانسـتان حامیـت می کنـد او افـزود: »در هر 

صـورت دنیا با ما نیسـت.«

کـه  کـرد  تأکیـد  نیـز  مالیـه  وزیـر  ارغندیـوال،  عبدالهـادی 

از محورهـای نشسـت  بازارسـازی  و  صلح سـازی، دولت سـازی 

جینـوا بـود. بـه گفتـه وزیر مالیـه، جامعـه جهانی به افغانسـتان 

۱۳٫۴ میلیـارد دالـر کمـک تعهـد کـرده اسـت.

اسـتقبال  آن  از  و  اسـت  مـروط  تعهـدات  ایـن  کـه  گفـت  او 

می کنـد؛ زیـرا دولـت و جامعـه جهانـی بایـد در برابـر یـک دیگر 

پاسـخ گو باشـد. ارغندیـوال گفـت، کمک هایـی کـه برای سـال 

۲۰۲۱ اختصـاص داده شـده اسـت، نهایی اسـت، امـا در پایان 

همین سـال باید معیارهای جامعه جهانی از سـوی افغانسـتان 

تکمیـل شـود. بـه گفتـه او، اگـر ایـن میعارهـا و رشایـط بـرآورده 

شـود، احتـامل افزایـش کمک هـا وجـود دارد و در صـورت عـدم 

احتـامل  جهانـی،  جامعـه  معیارهـای  و  رشایـط  برآورده شـدن 

نیسـت. نشسـت  از تصـور  نیـز دور  و قطـع کمک هـا  کاهـش 

جینـوا  در سـوم و چهـارم مـاه قوس برگزار شـد و جامعـه جهانی 

بـرای چهار سـال آینـده کمک بیـش از ۱۳ میلیارد دالـری را به 

افغانسـتان بـه صـورت مـروط تعهـد کرد.

کرد.

امتـر هم چنـان گفت که جامعـه جهانی حامیـت و کمک هایش 

را از صلـح بـه حفـظ جمهوریـت و ارزش هـای آن مـروط کـرده 

اسـت. بـه گفتـه امتـر، جامعـه جهانی از هـر نوع صلـح حامیت 

منی کنـد.

وزیـر امـور خارجـه افـزود که نـه تنها روند صلـح مورد توجـه قرار 

بگیـرد، بلکـه درباره مقصـد نهایی صلـح نیز برنامه ریزی شـود.

محمدحنیـف امتـر گفـت کـه پنـج رشط بـرای حکومـت داری 

کمک هـا  ادامـه  بـرای  جهانـی  جامعـه  سـوی  از  مسـووالنه 

اسـت. شـده  پیش کـش 

وزیـر امـور خارجـه گفـت کـه در پیام هـا و اعالمیـه نشسـت ژنـو 

نیـز تأکید شـده اسـت کـه حکومـت داری در افغانسـتان باید بر 

مشـارکت ملـی، وحـدت ملـی و مردم سـاالری اسـتوار باشـد.

امتـر از رعایـت و نهادینه شـدن حقوق بر، حقـوق زن و حقوق 

همـه شـهروندان، حاکمیـت قانـون، مبـارزه بـا فسـاد در متامی 

سـطوح و حامیـت از حقـوق و آزادهـای مدنـی مـردم بـه عنـوان 

سـایر رشط هـای جامعـه جهانـی برای افغانسـتان یـاد کرد.

او گفـت کـه ایـن رشایط تعیین کننده اسـت و آینـده کمک های 

جامعـه جهانی به افغانسـتان به آن بسـته گی دارد. 

هفتـه پیـش رنگینـه حمید نامـزد وزیر معارف پـس از آن که رای 

اعتـامد نگرفـت، معینیـت تعلیامت اسـالمی وزارت معـارف را به 

ریاسـت نتزیـل داد. بـه تعقیـب آن اعـالم کـرد کـه صنف هـای 

درسـی اول تـا سـوم مکاتـب دولتـی به مسـاجد انتقـال یابند.

حذف معینیت تعلیامت اسـالمی و تنزیل آن به ریاسـت، باعث 

آنـان خانـم  از  واکنش هایـی در سـطح جامعـه شـد؛ شـامری 

حمیـدی را متهـم بـه دیـن سـتیزی کـرده بودند.

امـا ان زمـان خانـم حمیـدی گفته بود کـه این اقدامـش به نفع 

دانش آموزانـی اسـت کـه در مـدارس دینـی درس می خواننـد و 

می تواننـد از متامـی مزایای تحصیلی مسـتفید شـوند.

و مدعـی شـده کـه تصمیـم فرماندهـان طالبـان در ولسـوالی 

شـهرک والیـت غـور اسـت، آمـده: »رسک دره و پـل پخته)پـل 

سـیامنی( توسـط مـردم کمنـج، غـوک، شـیرچه و مـردم جـام و 

اسـتوه تخریـب گـردد.«

همچنیـن در نـوار تصویـری کـه نـر شـده، چندیـن مـرد دیده 

می شـود کـه در حـال تخریـب یک جـاده هسـتند. یکـی از این 

مـردان می گویـد کـه بـه دلیـل »ظلـم دولـت« اقـدام بـه تخریب 

پـل و جـاده کـرده و بـرای انجـام ایـن کار »زن و مـرد« ایسـتاده 

هسـتند. در ایـن نـوار تصویـری یـک از مـردان مدعی اسـت که 

بـه دلیل«ظلـم دولـت« اقـدام بـه تخریـب جـاده کرده اند

فـواد امان، سـخنگوی وزارت دفاع افغانسـتان نیـز نوار تصویری 

را همرسـانی کـرده کـه یـک مسـیر ارتباطی بـا اسـتفاده از مواد 

انفجـاری تخریـب می شـود. او گفتـه کـه ایـن مسـیر در والیـت 

غـور و توسـط طالبـان بـه تازگی تخریب شـده اسـت.

چنـدی قبـل نیـز مقام هـای محلی غور گفتـه بودند کـه طالبان 

بـا تخریـب پلـی برفـراز رودخانـه هریـرود در منطقـه »کمنـج« 

قطـع  را  غـور  و  هـرات  مسـیر  والیـت،  ایـن  ولسـوالی شـهرک 

بـرای  کـه  اسـت  والیتـی  افغانسـتان  مرکـز  در  غـور  کرده انـد. 

تامیـن مـواد اولیـه و غذایـی بـه هـرات و کابـل وابسـته اسـت.

فاصلـه ایـن والیـت از دو شـهر هـرات و کابـل تقریبـا مسـاوی 

اسـت ولـی راه هـای رسـیدن بـه هـر دو شـهر آسـفالت نشـده و 

صعـب العبـور و کوهسـتانی اسـت. بـه گفتـه مسـئوالن غیـر از 

یـک مسـیر، سـایر راه هـای غـور بـه هـرات بـه شـدت ناهمـوار و 

تقریبـا غیرقابـل اسـتفاده اسـت. 

 

ایـن خدمـات بـه ویـژه بـرای جمعیت هـای آسـیب پذیـر کـه 

اهمیتـی  می شـود،  اطفـال  و  نـوزادان  بـاردار،  زنـان  شـامل 

خـاص و حیاتـی دارد. بهبود خدمات آب، بهداشـت و فاضالب 

در مراکـز حفـظ الصحـه در زمـان والدت، یعنـی هنگامـی کـه 

بسـیاری از مـادران و نـوزادان در اثر ابتالء بـه مواردی همچون 

امـراض قابـل پیشـگیری مثـل سپسـیس جـان مـی بازنـد، بـه 

طـور خاصـی مهم اسـت. تأمیـن خدمات بهرت آب، بهداشـت و 

فاضـالب مـی توانـد جان میلیون هـا زن باردار و نـوزاد را نجات 

دهـد و از میـزان والدت هـای مـرده)still-births( بکاهـد.

در گـزارش پیشـنهاد شـده کـه تطبیـق نقشـه های راه ملـی 

هزینـه بنـدی شـده همراه با متویل مناسـب؛ نظارت و بررسـی 

منظـم پیرفـت در بهبـود خدمـات آب، فاضـالب و بهداشـت، 

شـیوه هـای عرضۀ ایـن خدمات و نیـز بهبود محیطـی؛ ارتقای 

ظرفیـت نیـروی کاری صحـی بـرای ادامـه یافنت خدمـات آب، 

فاضـالب و بهداشـت، ترویـج و تطبیـق بهداشـت و گنجانـدن 

خدمـات آب، بهداشـت و فاضـالب بـه طـور مـداوم در پـالن 

گـذاری، بودجـه بندی و برنامه ریزی سـکتور صحـت، از جمله 

در واکنـش بـه کوویـد 19 جهـت عرضـۀ خدمـات بـا کیفیت.

 ایـن دو نهـاد بین املللـی می گوینـد کـه همـکاران جهانـی ما 

در بخـش آب، بهداشـت و فاضـالب، و صحـت پشتیبانی شـان 

را از تطبیـق اهـداف مرتبـط بـه آب، بهداشـت و فاضـالب در 

مراکـز صحـی در سـطح کشـوری و جهانـی، نشـان داده انـد. 

تـا  تعهـد کرده انـد  از 130 سـازمان  بیـش  تـا سـال 2020، 

بـه تأمیـن منابـع در ایـن زمینـه بپردازنـد کـه از ایـن مجمـوع، 

34 کشـور تعهـدات مالـی بالـغ بـر 125 ملیون دالـر را عملی 

کرده انـد.

و  حفاظـت  بـرای  کـه  شـده  نوشـته  همچنیـن  اعالمیـه  در 

مصونیـت کارکنـان صحـی و بیامران، نیـاز به بودجـۀ جهانی، 

مسـاعدت تخنیکـی و منابـع داخلـی بیشـرتی داریـم. اکنون، 

بنـا  جـاری  تعهـدات  و  تالش هـا  بـر  تـا  دارد  وجـود  فرصتـی 

بگذاریـم و »تأمیـن خدمات آب، بهداشـت و فاضالب در مراکز 

صحـی« را در متـام پالن هـای ملـی واکنـش بـه کوویـد 19، 

توزیـع واکسـین و بسـته هـای اعـادۀ اقتصـادی، بگنجانیـم.

بـه گفتـۀ جنیفر سـارا، رئیـس جهانی بخش آب در گـروه بانک 

بـرای میلیونهـا کارمنـد صحـی کـه در رسارس  جهانـی، »آب 

جهـان بـه فعالیـت مـی پردازند، بـه منزلۀ یک وسـیلۀ حفاظت 

است.«  شـخصی 

او افـزود »الزم اسـت تـا کمـک هـای مالـی بـه شـکل پیوسـته 

جهـت تأمیـن خدمـات آب و فاضـالب بـرای افـرادی کـه در 

جبهـۀ مقـدم بـه مبـارزه بـا بحـران کرونـا مـی پردازنـد، جـاری 

مراکـز  فاضـالب در  و  بهداشـت  آب،  شـود. متویـل خدمـات 

صحـی، یکـی از کمهزینـه تریـن رسمایـه گذاریهایی اسـت که 

دولتهـا مـی تواننـد انجـام دهنـد.«

معلوماتـی کـه سـازمان صحـی جهانـی در مـاه اکتـرب منتـر 

کـرده اسـت، نشـان می دهـد کـه میـزان ابتـالء بـه کوویـد 19 

در بیـن کارمنـدان مراقبـت صحـی، بسـیار بیشـرت از جمعیـت 

عمومـی اسـت: کارمنـدان صحی کمرت از سـه فیصـد جمعیت 

را تشـکیل مـی دهنـد امـا 14 فیصـد مـوارد ابتـالء بـه کوویـد 

19 در سـطح جهـان را کـه بـه سـازمان صحی جهانـی گزارش 

شـده اسـت، بـه خود اختصـاص می دهنـد. حصـول اطمینان 

از اینکـه کارمنـدان صحی از نیازمندیهـای اولیه در بخش آب، 

بهداشـت و فاضـالب برخوردارنـد تـا بتواننـد از خـود، بیامران، 

رضورت  یـک  کننـد،  حفاظـت  کودکان شـان  و  هـا  خانـواده 

اجتنـاب ناپذیر اسـت.

سازمان صحی جهان:
 یک سوم مراکز صحی افغانستان به آب دسترسی ندارند


