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اردوغاندرصددبهبودمناسباتترکیهواروپاستدوکنسولگریفعالامریکادرروسیهتعطیلمیشوند
رئیس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  دولـت   
امریـکا بـه کنگـره ایـن کشـور گفتـه کـه 
باقـی  کنسـولگری  دو  تعطیلـی  درصـدد 
اسـت. ایـاالت متحـده در روسـیه  مانـده 

وزارت امـور خارجـه امریکا بـه قانونگذاران 
امریکایـی گفتـه اسـت کـه ایـن وزارتخانه 
کنسـولگری  دایمـی  تعطیلـی  درصـدد 

... در  در والدی وسـتوک  امریـکا 

 مناسـبات آنـکارا و اروپـا در ماه هـای اخیـر 
تنش آلـود بـوده امـا اردوغان در کنفرانسـی 
ویدئویـی بـا صدراعظـم آلمان، تاکیـد کرده 
کـه ترکیـه می خواهـد بـاب جدیـدی را در 
روابـط بـا اتحادیه بگشـاید. او تـاش  مرکل 
بـرای کاهش کشـمکش ها را سـتوده اسـت.
جمهـور  رئیـس  اردوغـان،  طیـب  رجـب 

... مجـازی،  نشسـتی  در  ترکیـه، 
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هیأتمذاکرهکننده؛
فرصتیکهبایدازدستنرود

نبضصلح
درپیکرافغانستانبایدبتپد

عدالتانتقالیونظامجمهوری؛
بنیادیبرایصلحپایداردر
افغانستان؛)قسمتدوموپایانی(

 هیـأت مذاکـره کننـده صلـح پـس از رخصتـی بیسـت 
روزه بـه کابـل بازگشـتند و هیـأت طالبان هـم به دیدار 
مقامـات بلندپایـه پاکسـتان رفتنـد تـا در مـورد آینـده 
فرصـت  ایـن رخصتـی  کننـد.  گفتگـو  آنهـا  بـا  صلـح 
مناسـبی را فراهـم مـی کنـد تا اعضـای هیـأت مذاکره 

کننـده حکومـت عـاوه بـر دیـدار و مشـوره ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 وزارت داخلـه ی کشـور اعـام کـرد کـه در جریـان سـه مـاه 

انفجارهـای  و  نتیجـه ی حمـات  در  غیرنظامـی  اخیـر ۴۸۷ 

مایـن طالبـان در کشـور کشـته و یک هـزار و ۴۹ نفـر دیگـر 

شـده اند. زخمـی 

وزارت داخلـه دیـروز )شـنبه، ۲۹  آریـن، سـخن گوی  طـارق 

قـوس( گفتـه اسـت کـه ایـن تعـداد غیرنظامیـان در نتیجه ی 

۳۵ حملـه ی انتحـاری و ۵۰۷ مـورد انفجـار مایـن کشـته و 

شـده اند. زخمـی 

آقـای آریـن همچنـان گفتـه اسـت کـه طالبـان خـاف متـام 

تعهدات شـان،  خـاف  و  اسـامی  و  انسـانی  ارزش هـای 

وارد  زیـادی  خسـارات  عامـه  تأسیسـات  و  غیرنظامیـان  بـه 

شـاه محمـود قریشـی وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان گفتـه اسـت 

کـه اگـر هنـد بـه کشـور آنهـا حمله کنـد، رونـد صلح افغانسـتان 

نیـز آسـیب خواهـد دید.

قریشـی، ایـن سـخنان را ناوقـت روز گذشـته )جمعـه(، در یـک 

نشسـت مطبوعاتـی هنـگام سـفر خـود به امـارات متحـده عربی 

اظهـار کـرده اسـت. وی افـزوده اسـت کـه گـزارش هایـی را بـه 

دسـت آورده اسـت کـه هنـد مـی خواهـد بـر پاکسـتان حملـه 

میلـر  سـکات  جـرال   

نیروهـای  قومانـدان 

در  ناتـو  و  امریكايـى 

گویـد  مـی  افغانسـتان، 

مسـلح،  طالبـان  كـه 

هايـی  زیرسـاخت  قصـداً 

مـردم  بـه  مربـوط  کـه  را 

شـود،  مـی  افغانسـتان 

كننـد. مـی  تخریـب 

را  سـخنان  ایـن  میلـر، 

برخـی  بـا  گفتگـو  در 

کابـل  در  خربنـگاران 

اسـت. کـرده  اظهـار 

طالبـان،  کـه  افـزود  وی 

بایـد حتـاً خشـونت را در همـه بخـش هـا کاهـش دهنـد، و 

اگـر ایـن کار نشـود؛ پروسـۀ صلح، بـا خطر مواجه خواهد شـد.

بـه گفتـۀ موصـوف، هـر قـدر که سـطح خشـونت باال مـی رود، 

بـه هـان انـدازه تهدیدهـا در برابـر رونـد صلـح بیشـر خواهد 

. شد

وی بـر تخریـب اساسـات عامـه )جـاده هـا، پـل هـا، تعمیرات( 

از سـوی طالبـان، بـه شـدت انتقاد کـرد و گفت که ایـن موارد، 

فقـط مرتبـط بـه مردم افغانسـتان می باشـد.

ارتبـاط  جنگ هـا  بـا  زیرسـاخت ها،  کـه  افـزود  میلـر  جـرال 

نـدارد؛ امـا از سـوی طالبـان به طـور قصدی تخریب می شـود.

آقـای میلـر، در ایـن رابطـه بـر طالبـان انتقادهـای شـدید کرد 

و افـزود کـه جامعـۀ بیـن املللـی، ایـن زیرسـاخت هـا را بـرای 

افغـان هـا سـاخته اند.

گفـت:  افغانسـتان  در  ناتـو  و  امریکایـی  نیروهـای  قومانـدان 

از خشـونت  ابـراز قـدرت خـود،  بـرای  از مـدت هـا  “طالبـان 

وزارت داخلـه اعـام کـرده کـه یـک گـروه سـه 

سـازماندهی  در  کـه  حرفـوی  دزدان  نفـری 

جرایـم جنایـی بـه ویژه قتل و دزدی مسـلحانه دسـت داشـتند، 

شـد. متاشـی 

ایـن وزارت روز شـنبه 29 قـوس بـا نـر اعامیه ای گفته اسـت 

بـا نیروهـای قطعـات خـاص  کـه پولیـس کنـدز در همـکاری 

پولیـس، در یـک اقـدام اوپراتیفـی، یـک گروهـی سـه نفـری 

مجرمـان خطرناک را که در سـازماندهی و انجـام جرایم جنایی 

بـه ویـژه قتـل و دزدی هـای مسـلحانه در حومه های شـهر کندز 

نقـش داشـتند، متاشـی کرده انـد.

در اعامیـه ترصیـح شـده اسـت کـه ایـن گـروه، شـام دیـروز 

هنگامـی کـه می خواسـتند بـار دیگـر مرتکب جنایت در سـاحه 

چهـار طـاق حوزه اول شـهر کندز شـوند، در درگیری با پولیس، 

آنهـا کشـته و یـک تـن دیگـر پـس از زخمـی شـدن،  دو تـن 

کرده انـد. بـه گفتـه ی او، کشـن مـردم عـام جنایـت جنگـی 

نـدارد. توجیـه  هیـچ  و  می شـود  محسـوب 

آریـن افـزوده اسـت کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 

تحـت هـر رشایـط از مـردم و کشـور دفـاع می کننـد.

در  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد  او 

جریـان یـک مـاه گذشـته حمـات بـزرگ و گروهـی طالبـان 

را در قندهـار و هلمنـد دفـع کـرده و اهدافـی را که »دشـمن« 

بـرای سـقوط داشـت، خنثـا و بـه شکسـت مواجـه کرده انـد.

گـروه طالبـان تاکنون در ایـن باره چیزی نگفته اسـت، اما در 

گذشـته همـواره مـواردی از ایـن ادعاهـای دولـت افغانسـتان 

را رد کرده انـد.

کنـد. قریشـی گفتـه اسـت کـه جنایات دولـت هند علیـه اقلیت 

هـا و کشـمیری هـا در ایـن کشـور افزایـش یافتـه اسـت، و بـه 

منظـور اینکـه بـه ایـن ظلـم هـا توجـه مـردم و جهـان را جلـب 

کنـد، مـی خواهـد بـر پاکسـتان حملـه کنـد. وی گفتـه اسـت 

کـه اگـر هنـد چنیـن اشـتباهی را انجام دهـد، پاکسـتان جواب 

دنـدان شـکن خواهـد داد. وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان گفتـه 

اسـت کـه بـه بسـیاری کشـورها از تصميـات هنـد اطـاع داده 

و آنهـا در جریـان قـرار گرفته اند. قریشـی 

افـزوده اسـت: “اگـر هندوسـتان در برابـر 

کنـد،  غريمسـئوالنه  حرکـت  پاکسـتان 

افغانسـتان  ایـن کار رونـد صلـح  بـا  پـس 

گفتـه  وی  دیـد.”  خواهـد  آسـیب  نیـز 

امنیـت متـام  هنـد،  بـا حملـۀ  کـه  اسـت 

منطقـه بـا خطر مواجـه خواهد شـد. قابل 

یادآوریسـت کـه سـال گذشـته نیـز هند بر 

منطقـۀ باالکوت پاکسـتان حمات هوايى 

انجـام داد، کـه بعـداً بیـن هـر دو کشـور 

درگیـری کوتـاه صـورت گرفـت.

بطـور یـک وسـیله کار مـی گیرند؛ امـا امریکا از ماه مارچ سـال 

2٠2٠ بدينسـو فشـار می آورد که خشـونت را کاهش دهند.”

وی در پاسـخ بـه یـک سـوال گفـت کـه نیروهـای ملـی افغـان، 

بایـد  و  هسـتند  حیاتـی  و  مهـم  بسـیار  صلـح،  رونـد  بـرای 

ببیننـد. آمـوزش  و  مباننـد  باقـی  همینطـور 

وی افـزود: “آنهـا بایـد از خـاک و مـردم خـود دفـاع کننـد، در 

رابطـه بـه آنهـا گفتگوهـای طوالنـی انجـام داده ایـم.”

نیروهـای  از  جنـگ  میـدان  در  آنهـا  کـه  گفـت  میلـر  جـرال 

نیـز  را  نیروهـای هوایـی  افغـان دفـاع مـی کننـد، و حایـت 

انجـام مـی دهنـد. قومانـدان ناتـو، تخریب زیرسـاخت هـا را از 

سـوی طالبـان در حالـی محکـوم مـی کنـد کـه چنـد روز پیش 

در ولسـوالی دالرام والیـت نیمـروز، یـک بخـش از شـاه هـراه 

هرات-کندهـار، تخریـب گرديـده اسـت. پیـش از ایـن هـم در 

غزنـی، پکتیـا، کندهـار و برخـی والیـات دیگـر، جـاده هـا، پل 

هـا و تعمیـرات عـام املنفعـه تخریـب شـده اسـت.

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعام کرده اسـت که 

در بیسـت و چهار سـاعت گذشـته، 17 فرد مبتا 

بـه بیـاری کوید-19 در نقاط مختلف کشـور جـان باختند.

روزانـه  گـزارش  نـر  بـا  قـوس   29 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، نوشـته اسـت 

کـه 17 تـن در نـه والیـت کابـل، هـرات، بلـخ، ننگرهـار، پـروان، 

بادغیـس، لغـان، کـر و خوسـت جـان باختـه اسـت.

بـه  باختـگان  جـان  شـار  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر 

دوهـزارو54 تـن رسـیده اسـت. تاکنـون ایـن ویـروس بـه جـز از 

اسـت.  گرفتـه  قربانـی  والیت هـا  متامـی  از  نورسـتان  والیـت 

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت کـه در 24 سـاعت گذشـته 

از 1123 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده که 8٠ فـرد مثبت 

شناسـایی شـده اند. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون  5٠ هـزار و 

536 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده اند کـه 38 هـزار و 799 

تـن آنـان بهبـود یافته انـد. بیـش 1٠ هـزار تـن همچنـان بـا ایـن 

ویـروس مصـاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 178 هـزار فـرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفته اسـت. پیـش از این گفته شـده 

بـود کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود 3٠ دالـر اسـت و هـر ازمایش 

نزدیـک بـه سـه هـزار افغانـی بـرای وزارت صحـت عامـه هزینه بر 

می دارد.

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

کـه وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه تـا اواسـط 

سـال جـاری میـادی واکسـین کرونـا بـه کشـور خواهـد رسـید. 

ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افـرادی کـه در خطـر هسـتند، 

واکسـین خواهنـد شـد.

مـوج دوم ویـروس کرونـا حـدود 4٠ روز پیـش رشوع شـد و وزارت 

صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع دوبـاره ویـروس کرونـا، 

اقـدام به مسـدود کردن تاالرهای عروسـی کرد. ایـن وزارت گفته 

بـود کـه یکـی از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمع در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیـم کابینـه، مکتب هـای دولتـی 

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

مسـدود شـدند.

اولیـن فـرد مبتـا به ویـروس کرونا اوایل سـال جاری خورشـیدی 

در والیـت هـرات شناسـایی شـد. ایـن ویروس بـا رسعتی بـاال به 

متامی کشـور رسایـت کرد.

بازداشـت شـد. از نزد این گروه، دو میل سـاح کاشـینکوف و 

مقـداری تجهیـزات نظامـی نیـز به دسـت آمـده اسـت.

درجریانسهماهاخیرنزدیکبه
۵۰۰غیرنظامیتوسططالبانکشتهشدهاند

پاکستان:حملههندبهپاکستان،
روندصلحافغانستانراباخطرمواجهمیکند

جنرالمیلر:طالبانقصداًزیرساختهایعامهراتخریبمیکنند

موجدومکرونا؛
17بیمارکوید-19درشبانهروز

گذشتهجانباختند

وزارتداخله:یکگروهحرفهایدزداندرکندزمتالشیشد

بـه گانم سـپیده های صبـح دمیده بـود. هوا 

روشـن تر از آن چـه بـود کـه شـب می منـود. 

بـه خـودم تکانـی می دهـم و از پنجـره ای رو 

بـه بـاغ سـبز کـه اکنـون برگ هایش زرد شـده 

یـک چنـد  نـگاه می کنـم.  بـه آسـان  اسـت 

سـتاره ای مانـده اسـت و دیگـران رفته انـد بـه 

جالبـی  دیـد  کودکـی  در  نامعلـوم.  جاهـای 

کـه  می کـردم  فکـر  ایـن  بـه  مـدام  داشـتم. 

شـب ها وقتـی سـتاره ها پدیـدار می گردند ...

 قطـر جدیدتریـن ورزشـگاه فوتبـال خود برای 

جـام جهانی ۲۰۲۲ را روز جمعه ۱۸ دسـامرب 

بـا بـازی فینـال جـام امیـر قطـر، بیـن دو تیم 

السـد و العربـی بـا حضـور متاشـاگران افتتاح 

کـرد. نیمـی از ظرفیت این ورزشـگاه ۴۰ هزار 

نفـری بـه خاطر شـیوع ویروس کرونـا در بازی 

شـب گذشته پر شـد. ورزشـگاه الریان در ۲۴ 

کیلومـری غـرب دوحـه پایتخت قطـر یکی از 

بزرگریـن گردهایی هـای ورزشـی را در ایـن 

روزها کـه جهـان گرفتار ...

 انجمـن جهانـی نقاشـانی کـه بـا پـا ودسـت 

ربابـه  از  مالـی  حایـت  می کننـد،  نقاشـی 

محمـدی دخر نقـاش معلـول افغانسـتانی را 

بـه عهـده گرفتـه اسـت.

بـا  نقـاش  هرمنـدان  جهانـی  انجمـن  ایـن 

دسـت و دهان که در زوریخ سـوییس فعالیت 

می کنـد ۷۶۰ هرمنـد معلـول از ۷۲ کشـور 

جهـان را تحـت پوشـش قـرار می دهنـد. رضا 

قاسـمی، مسـئول فرهنگـی ...

بـازی  دلیـل  بـه   جایـزه صلـح سـال 2٠2٠ 

جوامنردانـه و فعالیت هـای اجتاعـی لیونـل 

او  بـه  بارسـلونا  آرجانتاینـی  ابرسـتاره  مسـی 

 Pace اهدا شـد. جایـزه صلـح 2٠2٠ از طرف

and Sports Awards بـه دلیـل آنچـه بـازی 

جوامنردانـه و فعالیت هـای اجتاعـی لیونـل 

ملـی  تیـم  کاپیتـان  بـه  شـده  اعـام  مسـی 

آرجانتایـن و باشـگاه بارسـلونا اهـدا شـد.

 The مسـی که اخیراً در مراسـم اهـدای جوایز

Best فیفا یکی از سـه ...

نگاهازپنجرهی
خانهپدری
)بخشدوم(

ورزشگاهجدیدقطر
برایجامجهانی

۲۰۲۲باحضور۲۰
هزارتماشاگرافتتاح

شد

حمایتمالیانجمن
جهانیهنرمندان

نقاش»باپاودهان«
ازربابهمحمدی

جایزهصلح
۲۰۲۰دردستان

لیونلمسی

  هیات مذاکره کننده قبل از دور دوم گفتگو
 با اقشار مختلف مردم مشوره کند

5 5

2

رئیس جمهور:



 

 

 

 

 

 

وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه  

جنگجـوی   63 گذشـته  روز  شـبانه  در 

طالبـان در والیت هـای قندهار، غزنـی، ننگرهار و هلمند 

در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی کشـور کشـته شـدند.

ایـن وزارت شـنبه 29 قـوس بـا نـر خربنامـه ای گفتـه 

ژیـری  ولسـوالی  در  طالبـان  جنگجـوی   31 کـه  اسـت 

والیـت قندهـار پـس از آن کشـته شـدند کـه شـاری از 

جنگجویـان ایـن گـروه بـر پوسـته های نیروهـای امنیتـی 

حملـه کـرده بودنـد. در این درگیـری 10 جنگجوی دیگر 

زخمـی شـده انـد.

وزارت  دیگـر  اعامیـه  یـک  طبـق 

طالبـان  ملـی، جنگجویـان  دفـاع 

قـره  ولسـوالی  در  گذشـته  شـب 

برپوسـته های  غزنـی  والیـت  بـاغ 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی حمله 

کـرده بودنـد. نیروهای لوای سـوم 

قـول اردوی تنـدر ایـن حملـه را بـا 

کـه  زد  عقـب  بـه  جـدی  واکنـش 

جنگجـوی   ۱۲ درگیـری  ایـن  در 

طالبـان کشـته شـدند و همچنین 

۴ موتر سـایکل و مقداری سـاح و 

مهات شـان نیـز تخریـب گردید.

همچنیـن ایـن وزارت اعام کرده اسـت که 10 جنگجوی 

نیروهـای  بـا  درگیـری  در  ننگرهـار  والیـت  در  طالبـان 

امنیتـی کشـور کشـته شـدند. در اعامیـه خاطـر نشـان 

شـده اسـت که در این درگیری نیز یک دهشـکه و مقدار 

تسـلیحات ایـن گـروه تخریب شـده اسـت.

وزارت دفـاع عـاوه مـی دارد کـه 10 جنگجـوی طالبـان 

در درگیـری بـا نیروهـای امنیتـی در ولسـوالی سـنگین 

والیـت هلمنـد کشـته شـدند و 4 جنگجـوی دیگـر زخـم 

برداشـتند.

در اعامیـه ایـن وزارت آمـده اسـت کـه ایـن جنگجویـان 

پـس از آن بـه قتـل رسـیدند کـه گروهـی از جنگجویـان 

یـان گـروه بـر پوسـته های نیروهـای امنیتـی حملـه کرده 

بودنـد. حملـه توسـط نیروهـای امنیتـی کشـور بـه عقـب 

زده شـد و تلفـات سـنگین بـه جنگجویـان طالبـان وارد 

پولیـس  کـه  اسـت  گفتـه  تویتـی  در  داخلـه  وزارت   

هـرات، در هشـت عملیـات جداگانـه، 16 تـن را بـه 

بـه ویـژه قتـل، رسقت هـای  ارتـکاب جرایـم جنایـی  

مسـلحانه و فـروش مـواد مخـدر، بازداشـت کرده انـد.

ایـن وزارت روز شـنبه 29 قـوس در اعامیه ای ترصیح 

کـرده اسـت کـه ایـن افـراد، در 24 سـاعت گذشـته، 

از شـهر و ولسـوالی های هـرات همـراه بـا پنـج قبضـه 

تفنگچـه، سـه عـراده موتر، چهار عراده موتر سـایکل و 

مقـداری پـول و مـواد مخدر بازداشـت شـده اند.

در اعامیـه رقـم پـول و مـواد مخـدر مشـخص نشـده 

. ست ا

میـزان جـرم و جنایـت در شـهرهای عمده افغانسـتان 

در  را  زنـش  مـردی  گذشـته  روز  باالسـت.  همچنـان 

یکه تـوت شـهر کابـل بـه جـرم بـه دنیـا آوردن فرزنـد 

بعدتـر  پولیـس  کـرد.  فـرار  خـودش  و  کشـت  دخـر 

اعـام کـرد که این مـرد تحت تعقیب پولیـس قرار درد 

و لـی هنـوز نتوانسـته رسنخـی از وی به دسـت آرود.

کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

در  طالبـان  جنگجویـان  گذشـته  روز 

والیـت  »شـاه ولی کوت«  و  »معـروف«  ولسـوالی های 

قندهـار ۱۶ حلقـه مایـن ضـد وسـایط را درمسـیر عامـه 

کارگـذاری کـرده بودنـد، ایـن ماین هـا توسـط نیروهـای 

شـد. خنثـا  و  کشـف  ملـی  اردوی 

طبـق یـک خرب دیگراز یـک حمله تروریسـتی موتر بم در 

 وزارت امـور داخلـه ی کشـور می گوید کـه در نتیجه ی 

گرشـک  ولسـوالی  در  کنارجـاده ای  مایـن  انفجـار 

والیـت هلمنـد، دو غیرنظامـی کشـته شـده اند.

امـور داخلـه دیـروز  وزارت  آریـن، سـخن گوی  طـارق 

)شـنبه، ۲۹ قـوس( در تویتـی گفتـه اسـت کـه ایـن 

 ضیاالدیـن اکازی، مناینـده ی مـردم والیـت بادغیس در 

مجلـس مناینـدگان می گویـد کـه در نتیجـه ی حملـه ی 

بـر یـک پاسـگاه نیروهـای  جنگ جویـان گـروه طالبـان 

محافظـت عامـه در شـهر قلعه نـو، مرکز ایـن والیت هفت 

عضـو ایـن نیروهـا کشـته شـده اند.

آقـای اکازی دیـروز )شـنبه، ۲۹ قـوس گفـت کـه طالبان 

ایـن حمله ی شـان را شـب گذشـته در منطقـه ی »خواجه 

دو بـرادر« در ده کیلومـری غرب شـهر قلعه نـو راه اندازی 

کـرده بودند.

ایـن حملـه،  در  در جریـان درگیری هـا  او،  گفتـه ی  بـه 

چهـار نیـروی دیگـر محافظت عامـه نیز زخمی شـده اند.

همچنـان ایـن عضـو مجلـس مناینـدگان گفـت کـه ۱۶ 

عضـو دیگـر ایـن نیروهـا در ایـن حملـه ی طالبـان نیز به 

ایـن گـروه پیوسـته اند.

بـه نقـل از روزنامـه اطاعات روز؛ یک منبـع حکومتی در 

بادغیـس وقـوع ایـن درگیـری را تأییـد کرد، امـا جزئیات 

  هیات مذاکره کننده قبل از دور دوم گفتگو 
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   هیـات مذاکـره کننده  دیروز با 

رئیس جمهـور غنـی دیـدار کرد. 

در ایـن دیـدار، هیـات مذاکـره کننـدۀ دولت 

افغانسـتان، در رابطـه بـه دور اول مذاکـرات، 

کـرد. ارائـه  معلومـات  جمهـور  رئیـس  بـه 

 29 شـنبه  روز  جمهـوری  ریاسـت  ارگ      

اسـت:»  گفتـه  خربنامـه ای  نـر  بـا  قـوس 

رئیس جمهـور بـا تاکیـد بـر رشیـک سـاخنت 

نظریـات متـام اقشـار مـردم در پروسـۀ صلح، 

بـه اعضـای هیـات مذاکـره کننـدۀ جمهـوری 

اسـامی افغانسـتان هدایـت داد کـه قبـل از 

آغـاز دور دوم مذاکـرات، بـا اقشـار مختلـف 

مـردم مشـوره منایند تـا در مذاکـرات به گونۀ 

مطلـوب از آنـان، منایندگـی صـورت گیـرد.«

رئیس جمهـور،  معاونـان  دیـدار،  ایـن  در 

و  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رئیـس 

بی بـی گل بانـوی اول نیـز حضـور داشـتند.

افغانسـتان  دولـت  کننـده  مذاکـره  هیـات 

مشـوره های  کـه  دارد  وقـت  دیگـر  روز   18

مدنـی  نهادهـای  سیاسـیون،  بـا  را  خـود 

برسـاند. امتـام  بـه  افغانسـتان  مـردم  و 

اخیـر،  سـال   19 دسـت آوردهای      

آزادی  مدنـی،  آزادی هـای  زنـان،  حقـوق 

و  دموکراسـی  رسـانه ها،  آزادی  بیـان، 

اسـت  موضوع هایـی  جملـه  از  بـر  حقـوق 

نیسـتند  حـارض  افغانسـتان  مـردم  کـه 

کننـد. عبـور  آن  از  قیمتـی  هیـچ  بـه 

افغانسـتان  کثیرالقومـی  جامعـه  در      

معقـول  راه  تنهـا  سیاسـی  مشـارکت 

امنیتـی  و  سیاسـی  ثبـات  بـه  رسـیدن 

از  منی توانـد  دیگـری  بدیـل  هیـچ  اسـت، 

افغانسـتان  اقشـار  و  اقـوام  متامـی  حقـوق 

منایندگـی کنـد و بـه ایـن ترتیـب کشـور را 

بـه ثبـات امنیتـی و سیاسـی رهنمون سـازد.

کشـور،  اول  بانـوی  کـه  دیـدار  ایـن  در 

معاونیـن ریاسـت جمهـوری و رئیـس شـورای 

نیـز حضـور داشـتند،  ملـی  عالـی مصالحـۀ 

جمهـوری  دولـت  کننـدۀ  مذاکـره  هیـات 

را  خویـش  گـزارش  افغانسـتان  اسـامی 

در  طالبـان  گـروه  بـا  مذاکـرات  اول  دور  از 

دوحـه، بـا رئیـس جمهـور رشیـک سـاختند.

مذاکـره  هیـات  از  غنـی  جمهـور  رئیـس 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  کننـدۀ 

بـا  مذاکـرات  اول  دور  در  کـه  کـرد  تشـکر 

گـروه طالبـان، بـه گونـۀ مؤثـر از افغانسـتان 

هیـات  کـه  افـزود  وی  کردنـد.  منایندگـی 

اول  دور  در  انکشـافات  کننـده،  مذاکـره 

مذاکـرات دوحـه را بـا مـردم رشیـک سـازند.

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 هیـأت مذاکـره کننـده صلـح پـس از رخصتـی بیسـت روزه بـه 

کابـل بازگشـتند و هیـأت طالبان هم بـه دیدار مقامـات بلندپایه 

پاکسـتان رفتنـد تـا در مـورد آینـده صلـح بـا آنهـا گفتگـو کننـد. 

ایـن رخصتـی فرصـت مناسـبی را فراهـم مـی کنـد تـا اعضـای 

هیـأت مذاکـره کننـده حکومت عاوه بـر دیدار و مشـوره با رسان 

حکومـت، دیـدگاه هـا و نظـرات اقشـار مختلـف مـردم را نیـز بـه 

آورند. دسـت 

صلـح یـک پروسـه ملی اسـت و بـه طور مسـتقیم بر زندگـی مردم 

افغانسـتان تأثیـر مـی گـذارد، از ایـرو بایـد دیدگاه هـای مـردم 

در ایـن پروسـه مـورد توجـه قـرار بگیـرد. تصمیم گیـری در غیاب 

مـردم و بـی توجهـی کـردن به خواسـت هـای آن ها ممکن اسـت 

در کوتـاه مـدت مهم تلقی نشـود؛ اما در دراز مـدت به رشوع دور 

تـازه ای از جنگ هـا و خشـونت ها مـی انجامـد. 

متأسـفانه در جریـان گفتگوهـای صلـح میـان امریـکا و طالبـان، 

نقـش مـردم در پروسـه صلح بسـیار کـم اهمیت جلوه داده شـده 

بـود و مـردم در عمـل از ایـن پروسـه غایـب بودنـد؛ امـا ترکیـب 

هیـأت دولـت در مذاکـرات صلـح تـا حدی ایـن نقیصـه را جربان 

کـرد و بـرای مـردم ایـن اطمینـان را بـه وجـود آورد که ایـن هیأت 

مـی توانـد از حقـوق مـردم دفـاع کرده و خواسـت های آنـان را در 

محافظـت از دسـتاوردهای دو دهـه اخیـر، برجسـته سـازد.

کاسـتی ها،  برخـی  وجـودی  بـا  دولـت  کننـده  گفتگـو  هیـأت 

توانسـت از نظـام جمهـوری خـوب دفـاع کنـد و بـه گـروه طالبان 

بفهانـد کـه ایـن هیـأت در عین حالـی که فراگیر و همه شـمول 

بـوده و از اقشـار مختلـف جامعـه از جملـه زنـان منایندگـی مـی 

کنـد، در کل از چـر کان نظـام جمهوری اسـامی بـا قوت متام 

دفـاع مـی کند. 

اکنـون دور اول گفتگوهـا بـا توافق روی مـواد طرزالعمل به پایان 

رسـیده اسـت، بـه زودی قـرار اسـت دور دوم گفتگوهـای صلـح 

روی آجنـدای اصلـی آغاز شـود.  پـس بعد از ایـن مذاکرات صلح 

مهمـر و رسنوشـت سـازتر برای شـهروندان افغانسـتان اسـت؛ از 

ایـرو توقـع  مردم این اسـت که بایـد از جریان صلح آگاه باشـند 

و خواسـت های شـان بـه صـورت پیوسـته در گفتگوهـای صلـح 

برجسـته شود.

طالبـان هرچنـد خـود را متعلـق بـه مـردم افغانسـتان مـی داننـد 

و مـی گوینـد کـه بخشـی از مـردم از آن هـا حایـت مـی کننـد؛ 

از  گـروه  ایـن  کـه  داد  نشـان  قطـر  در  سیاسـی  روندهـای  امـا 

پشـتوانه های مردمـی برخـوردار نیسـتند و موضـع آن هـا نیز هیچ 

ارتباطـی بـه تقاضاهـای سیاسـی شـهروندانس نـدارد. لـذا توقع 

مـردم نـه از طالبـان کـه از هیـأت دولـت افغانسـتان اسـت کـه 

بـه خوبـی از طیـف هـای مختلـف اجتاعـی منایندگـی کننـد و 

خواسـت هـای واقعـی مـردم را در مذاکرات و موضـع گیری های 

شـان انعـکاس دهنـد.

تـا  دارنـد  فرصـت  کننـده  مذاکـره  هیـأت  رخصتـی،  مـدت  در 

و  صلـح  مـورد  در  را  اجتاعـی  مختلـف  هـای  طیـف  نظریـات 

چارچـوب آن بشـنوند و بـه صـورت منظـم بـا کتله هـای گوناگون 

باشـند.  داشـته  دیـدار  اجتاعـی 

چند مسأله در محور باورهای مردم نسبت به آینده وجود دارد:

1- بـاور بـه ایـن کـه تنهـا راه رهایـی و ختـم جنگ در افغانسـتان 

اساسـی  هـای  آزادی  تأمیـن  و  دموکراسـی  نظـام  حاکمیـت 

برابـری در کشـور اسـت. زمـان  شـهروندان و تحقـق عدالـت و 

انحصارگرایـی متـام شـده و تاریـخ زورگویـی نیـز گذشـته اسـت. 

زندگـی  هـای  زمینـه  همدیگـر،  پذیـرش  و  مذاکـره  تفاهـم،  راه 

و  مردمـی  مناسـبات  در  را  اجتاعـی  سـامل  و  آمیـز  مسـاملت 

سیاسـی فراهـم مـی سـازد.

2- بـاور بـه این کـه دسـتاوردهای دو دهه اخیـر در زمینه آزادی، 

حقـوق بـر، تأمیـن عدالت و مشـارکت نسـبی مردم، راه توسـعه 

و پیرفـت اقتصـادی، ثبـات سیاسـی و صلـح پایـدار را بـاز مـی 

کنـد و بـه همه شـهروندان ایـن امـکان را فراهم می سـازد که در 

توسـعه و آبادانـی کشـور مطابـق قانون سـهیم شـوند. نـگاه های 

حذفی و چندگانه نسـبت به شـهروندان و تقسـیم شـهروندان به 

درجـه یـک، دو و سـه، چرخـه بحـران و تـداوم عقـب ماندگـی در 

کشـور را طوالنی تـر کـرده و آرامـش و امنیـت را از کشـور سـلب 

مـی کند.

3- بـاور بـه ایـن کـه طالبـان معتقـد بـه صلـح و زندگـی آشـتی 

جویانـه در افغانسـتان نیسـتند و آنان مـی خواهند متام حکومت 

را در سـایه تفکـرات افراطـی تصاحب کنند. بـه این خاطر خوش 

بینـی بیـش از حـد بـه آن گـروه و یـا دادن امتیـازات بیشـر بـه 

آن هـا، نـه تنهـا راه صلـح را کوتاه تـر منـی سـازد کـه مسـیر آن را 

پیچیـده تـرو طوالنـی تـر خواهد سـاخت.

هـای جنـگ  میـدان  در  کـه رسنوشـت صلـح  ایـن  بـه  بـاور   -4

مشـخص مـی شـود و طالبـان هـم مـی خواهنـد آینـده را نـه در 

پشـت میـز مذاکره کـه در جبهه هـای جنگ رقـم بزننـد. بنابراین 

مـردم در ابتـدا خواهـان آتش بس رسارسی در افغانسـتان و ختم 

کشـتار در کشـور انـد؛ امـا چنانچـه آن گـروه به آتش بـس موافقه 

نکننـد، بهریـن راه، تغییـر اسـراتژی جنـگ از حالـت دفاعی به 

حالـت تهاجمـی و بسـیج توده هـای مردمی علیه طالبان اسـت.

5- بـاور بـه ایـن کـه دیگـر نظـام شـبیه بـه »امـارت طالبـان« در 

افغانسـتان جایگاهـی نـدارد. چنانچـه بـه هـر دلیلـی ایـن نـوع 

گیـری  شـکل  احتـال  شـود،  تحمیـل  افغانسـتان  در  نظام هـا 

جبهـه هـای مقاومـت بسـیار بـاال خواهـد بـود؛ بنابرایـن اعضـای 

هیـأت از همیـن ابتـدا باید متوجـه این موضوع باشـند و از تغییر 

نظـام جـدا پرهیـز کننـد.

6- بـاور بـه ایـن کـه طـرح ایجـاد حکومـت مؤقـت، یـک تاکتیک 

خطرنـاک از سـوی دشـمن بـوده و بـه نفـع صلـح و آینـده مـردم 

افغانسـتان نیسـت. طـرف طالبـان در مذاکـرات سیاسـی بایـد 

حکومـت و مردم افغانسـتان باشـد و هیأت هم بایـد از حکومت و 

مـردم بـه صـورت مشـرک منایندگـی کند. 

سرمقاله

هیأت مذاکره کننده؛ 
فرصتی که باید از دست نرود

پســې کلونــو هڅــو پــه تــرڅ کــې وتوانېــدل د لــوړو زده کــړو 

لــه وزارتــه د هېــواد پــه کچــه لــوړې ۸۹،۵ نومــرې ترالســه 

کــړي.

نومــوړي د يــادې الســته راوړنــې پــه برخــه کــې د اســتادانو 

او د پوهنتــون لــه اداري کارکوونکــو مننــه وکــړه او ډاډ يــې 

ورکــړ چــې د پوهنتــون پرمختــګ لپــاره بــه ال ښــې هڅــې 

وکــړي. پــه ولــي جرګــه کــې د ننګرهــار د خلکــو اســتازي 

نبــي االلــه بــاز ډاډ ورکــړ چــې د وزارت پــه کچــه بــه د دغــه 

پوهنتــون د ســتونزو د حــل لپــاره غــږ پورتــه کــوي.

پــه دې غونــډه کــې د ننګرهــار وايل او پوهنتــون ادارې لــه 

لــوري د پوهنتــون رئيســانو او اســتادانو تــه د ښــو کړنــو لــه 

املــه تقديرنامــې هــم ورکــړل شــوې.

طالبانــو د مرکچــي پــاوو ترمنــځ پــه رســمي توګــه د ســولې 

ــته د  ــل وروس ــه پي ــربو ل ــمي خ ــوې. د رس ــل ش ــربې پي خ

دولــت او طالبانــو د مرکچــي پــاوو لــه غــړو د متــاس ډلــه 

ــډو  ــورو غون وټــاکل شــوه څــو د ســولې خــربو د اجنــډا او ن

لپــاره طرزالعمــل نهایــي کــړي. پــر طرزالعمــل د خــربو پــه 

پيــل کــې ځينــي اختافــات رامنځتــه شــول چــې باالخــره 

تېــره اوونــۍ دواړو لــورو پــر 21 مــاده ييــز طرزالعمــل موافقــه 

وکــړه. خــو افغــان دولــت پــه داســې حــال کــې پــه هېــواد 

ــررسه  ــړاوو د ت ــو پ ــو د راتلونک ــولې مذاکرات ــه د س ــې دنن ک

کېــدو غوښــتنه کــړې چــې پــه قطــر کــې تــر درېيــو مياشــتو 

لــه بــن االفغــاين مذاکراتــو وروســته دواړو ټيمونــو د درېيــو 

اونيــو وقفــې او رخصتيــو پرېکــړې کــړې ده.

ترالســه کــړې او د همــدې بريــا لــه املــه يــې ټولــو تــه مبارکــي 

ورکــړه.

ــوړو ژورو  ــرو ل ــر ډې ــون ت ــار پوهنت ــړه، د ننګره ــه ک ــوړي زيات نوم

ګاللــو وروســته يــاد معيــار ترالســه کــړی او د پوهنتــون مســوولينو 

يــې وغوښــتل چــې د دې بريــا ســاتلو ترڅنــګ د ســيمې او نــړۍ 

پــه کچــه د اعتبــار ترالســه کولــو پــه موخــه هڅــې وکــړي.

ده همــدا راز ډاډ ورکــړ چــې واليتــي اداره بــه د پوهنتــون د 

ځمکــو لــه غصبــه د خاصــون، انکشــايف پروګرامونــو تطبيــق او 

ــه وکــړي. ــوان رسه پاملرن ــول ت ــه ټ ــه پ ــورو برخــو ت ن

د ننګرهــار پوهنتــون رييــس پوهانــد دوکتــور خليــل احمــد 

بهســودوال وويــل، پــه هېــواد کــې لــه تېــرو لســو کلونــو راهيســې 

ــه  ــې دوی د پرل ــږي چ ــې کار کې ــه ک ــت برخ ــن کيفي د تضم

د دولــت اســتازيتوب وکــړ او زياتــه يــې کــړه، مذاکــرايت پــاوی 

ــو رسه  ــه خلک ــات ل ــه اړه معلوم ــافاتو پ ــړاو انکش ــړي پ دې د لوم

رشيــک کــړي. پــه خربپاڼــه کــې راغــي چــې ولســمر غنــي د 

ســولې پــه پروســه کــې د خلکــو د ټولــو اقشــارو نظرياتو شــاملولو 

تــه پــه اشــارې دولتــي مذاکــرايت پــاوي تــه الرښــوونه وکــړه چې 

د دويــم پــړاو مذاکراتــو لــه پيلېــدو وړانــدې دې د افغانســتان د 

ــه  ــو اقشــارو رسه ســا مشــورې وکــړي، څــو پ ــه بېابېل خلکــو ل

ــه ســمه توګــه د هغــوی اســتازيتوب ويش. ــو کــې پ مذاکرات

رسچينــه زياتــوي، پــه دې کتنــه کــې چــې د ولســمر مېرمــن، د 

ولســمر مرســتياالنو او د مــي روغــې جــوړې عــايل شــورا مــر 

هــم حضــور درلــود. د راپورونــو لــه مخــې، شــاوخوا درې مياشــتې 

ــه قطــر کــې د افغانســتان دولــت او  ــه لومــړي ځــل پ مخکــې پ

 د ننګرهــار وايل وايــي، پــه خپــل ټــول تــوان رسه د  ننګرهــار 

پوهنتــون غصــب شــوې ځمکــې لــه غصبــه ژغــوري او دغــه 

راز بــه يــې د ډېــرو هغــو برخــو رغونــې تــه هــم پاملرنــه زياتــه 

يش چــې اړتيــا يــې ليــدل کېــږي.

ــه  ــه ۲۹م ــدۍ پ ــې د لېن ــل دا څرګندون ــق امرخې ضياءالح

د هېــواد پــه کچــه د لــوړو زده کــړو تضمــن کيفيــت او 

اعتبــار ورکولــو پروســې پــه درېيــم پــړاو کــې پــه لــوړو نومــرو 

د ننګرهــار پوهنتــون بريــا او بشــپړ اکاډميــک اعتبــار جوړې 

شــوې غونــډه کــې وکــړې.

ــړه  ــه وک ــوولينو منن ــه مس ــون ل ــار پوهنت ــل د ننګره امرخې

ــت او  ــن کيفي ــړو تضم ــوړو زده ک ــې د ل ــو ي ــه هڅ ــې پ چ

اعتبــار ورکولــو پروســې پــه درېيــم پــړاو کــې لــوړې نومــرې 

ــر  ــې پ ــاوي رسه د ليدن ــرايت پ ــه مذاک ــي ل ــمر غن  ولس

مهــال ويــي، د دويــم پــړاو مذاکراتــو لــه پېلېــدو مخکې دې 

د افغانســتان د خلکــو لــه بېابېلــو ډلــو رسه مشــورې ويش، 

څــو پــه مذاکراتــو کــې د هغــوی اســتازيتوب پــه ســم ډول 

ــه کــې  ــه خپــره شــوې خربپاڼ ــه ارګــه پ ــه دې اړه ل ويش. پ

ــه غرمــې  راغــي چــې ولســمر محمــد ارشف غنــي نــن ل

مخکــې پــه ارګ کــې د افغانســتان اســامي جمهوريــت لــه 

مرکچــي پــاوي لــه مــر او غــړو رسه وکتــل او دغــه پــاوي 

ولســمر تــه د تېــرو خــربو پــه اړه معلومــات ورکــړل.

ــت  ــي د دول ــمر غن ــې ولس ــي چ ــې راغ ــه ک ــه خربپاڼ پ

ــې  ــه ډل ــو ل ــه وکــړه چــې د طالبان ــاوي منن ــه مرکچــي پ ل

ــر ډول  ــه مؤث ــې پ ــې ي ــړاو ک ــړي پ ــه لوم ــو پ رسه د مذاکرات

 امرخېل: د ننګرهار پوهنتون غصب شوې ځمکې به په خپل ټول توان رسه را وګرځوم

ولسمرش غني: مرکچي پالوی دې له بل پړاو خربو پیلېدو مخکې له خلکو رسه وګوري

وزارت دفاع ملی:
 63 جنگجوی طالبان در والیت های

 قندهار، غزنی، ننگرهار و هلمند کشته شدند

وزارت دفاع ملی:
 16 حلقه ماین خنثا شد و از یک حمله موتر بم جلوگیری شد

16 تن به اتهام جرایم جنایی در هرات بازداشت شدند

انفجار ماین طالبان در هلمند دو کشته و چهار زخمی بر جای گذاشت

هفت نیروی محافظت عامه در حمله ی طالبان در بادغیس کشته شدند

شـد. جنـگ در حالـی در نقـاط مختلـف کشـور شـدت 

گرفتـه اسـت کـه گفتگوهای صلـح دوحه برای مدت سـه 

هفتـه معطل شـده اسـت. هیـات گفتگـو کننـده طالبان 

بـه  کـه در ختـم دور نخسـت گفتگوهـای بین االفغانـی 

هـدف مشـوره های بیشـر بـا مقام هـای پاکسـتانی وارد 

آن کشـور شـده بودنـد، پنجشـنبه 27 قـوس ایـن هیـات 

دیـداری بـا عمـران خان نخسـت وزیر پاکسـتان داشـت. 

قطعـا پس از آن با محمود قریشـی وزیر خارجه آن کشـور 

داشـته  دیدارهایـی  نیـز  پاکسـتان  نظامـی  مقام هـای  و 

اسـت. اکنـون چشـم همـه به سـوی پاکسـتان اسـت، اما 

آیا پاکسـتان از مصارف هنگفت جنگ افغانسـتان خسته 

شـده اسـت؟ آیا این کشـور به جـای ادامه جنـگ ویرانگر 

در منطقـه، بـه ایـن نتیجـه رسـیده اسـت کـه همگرایی و 

ثبـات در منطقـه بیشـر بـه منافع پاکسـتان اسـت؟

یـا اینکـه پاکسـتان که فکـر می کند بـا به قدرت رسـیدن 

طالبـان بـه منافـع خـود در منطقـه نزدیـک شـده اسـت، 

فشـارهای جنـگ را افزایـش خواهـد داد؟ 

پاسـخ همه این سـوال ها و ده ها سـوال دیگـر در روزهای 

آینـده نزدیـک مشـخص بـا رفتـار نظامـی و غیـر نظامـی 

طالبـان مشـخص خواهد شـد.

رئیـس جمهـوری غنـی بـاری گفتـه بـود کـه پاکسـتان با 

افغانسـتان در یـک جنـگ اعـام ناشـده قـرار دارد و هـر 

زمـان افغانسـتان توانسـت بـا پاکسـتان بـه توافق برسـد، 

جنـگ در کشـور بـه پایـان خواهـد رسـید.

ایـن درحالیسـت کـه بـه گفتـه مـردم در آغـاز برنامـه 

میثـاق امنیتی در شـهرکابل کیسـه بـری و دزدی های 

پـس کوچـه ای تـا حـدی کاهـش یافته بـود، اخیـرا اما 

و گسـرش  افزایـش  ایـن دزدی هـا دوبـاره در حـال 

است.

فاریاب جلوگیری شـد.

خربنامـه ای  نـر  بـا  قـوس   29 شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

گذشـته  شـب   ۱۰ سـاعت  حوالـی  کـه  کـرده  ترصیـح 

دشـمن بـا اسـتفاده از یـک موتر مملـو از مـواد انفجاری، 

قصـد داشـت بـاالی نیروهـای دفاعـی و امنیتـی در مرکز 

تروریسـتی  حملـه  فاریـاب  والیـت  دولت آبـاد  ولسـوالی 

اجـرا کنـد، اردوی ملـی ایـن موتـر را شناسـایی و پیش از 

رسـیدن بـه هـدف از بیـن بردنـد.

بـر اسـاس یـک اعامیـه دیگـر ایـن وزارت، یـک رسگـروه 

طالبان با ۵ تن از افرادش در بدخشـان دسـتگیر شـدند.

ایـن وزارت در خربنامـه ای ترصیـح کـرده اسـت کـه روز 

گذشـته در یـک عملیـات نیروهای ملی دفاعـی و امنیتی 

درولسـوالی ارگـو والیـت بدخشـان یکـی از افـراد رهربی 

گـروه طالبـان در بدخشـان به نام »زبیر« بـا ۵ تن از افراد 

تحـت امرش بازداشـت شـدند.

بـود  ماین هـای  و  مبب هـا  انـواع  سـاخت  مسـئول  زبیـر 

معـروف  چهره هـای  و  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  کـه 

بدخشـان را توسـط آن ماین هـا هـدف قـرار می دادنـد.

رویـداد در رسک »خومان کـش ملانـده« در ولسـوالی 

گرشـک رخ داده اسـت.

آقـای آریـن افـزوده که در ایـن رویداد، چهـار نفر دیگر 

نیـز زخمی شـده اند.

یـک  برخـورد  از  ناشـی  رویـداد  ایـن  او،  گفتـه ی  بـه 

عـراده موتـر نـوع »تونس« شـخصی با یک حلقـه ماین 

کنارجـاده ای بـوده اسـت.

سـخن گوی وزارت داخلـه تأکیـد کـرده اسـت کـه ایـن 

جاسـازی  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان  توسـط  مایـن 

شـده بـود. او تعبیـه و انفجار ماین هـا را جنایت جنگی 

خوانـده و گفتـه اسـت کـه همـواره در آن هـا مـردم عام 

هـدف قـرار گرفتـه شـده اند.

گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است.

والیـت هلمنـد در جنـوب کشـور از والیت هـای ناامـن 

بخش هایـی  در  طالبـان  جنگ جویـان  کـه  می باشـد 

و  ولسـوالی گرشـک حضـور  از جملـه  ایـن والیـت  از 

فعالیـت گسـرده دارنـد. 

بیشـری ارایـه نکـرد. طالبان تاکنون چیـزی در این مورد 

نگفته اند.

والیت هـای  از  کشـور  شـال غرب  در  بادغیـس  والیـت 

ناامـن اسـت کـه جنگ جویـان طالبـان در بخش هایی از 

ایـن والیـت حضـور و فعالیـت گسـرده دارنـد.

 رئیس جمهور:
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نبض صلح در پیکر افغانستان باید بتپد

عدالت انتقالی و نظام جمهوری؛ 
              بنیادی برای صلح پایدار در افغانستان-قسمت دوم و پایانی

در  صورتیکــه  در  پاکســتان؟  از  یــا  می کننــد  منایندگــی 

میــان مــردم افغانســتان جایــگاه داشــته باشــند، پــس چطــور 

بــرای مشــوره های اساســی در قســمت چگونگــی پیشــرد 

مذاکــرات صلــح و آینــده افغانســتان بــه پایتخــت و بــه دیــدار 

رهــران کشــور همســایه می رونــد؟ 

صلــح  و  جنــگ  اســامی در  کشــورهای  و  منطقــه  نقــش 

افغانســتان؛ بــدون شــک آمــدن صلــح و تأمیــن ثبات سیاســی 

در افغانســتان بــه نفــع همــه¬ی کشــور های منطقــه و جهــان 

اســام اســت. زیــرا منطقــه از آتــش کــه در افغانســتان شــعله 

بکشــد بــه طــور قطــع دودش را احســاس می کننــد و در ابعــاد 

مختلــف، ناامنــی افغانســتان تأثیــرات بــر کشــور های منطقــه 

داشــته و خواهــد داشــت. بــه طــور مثــال؛ تجــارت در فضــای 

آرام سیاســی می توانــد ســود آور بــرای متــام کشــور ها در 

ایــن منطقــه باشــد. از جانــب دیگــر کشــور های حــوزه خلیــج 

فــارس و بخصــوص کشــور  قطــر در فراینــد صلــح افغانســتان 

کمــک می منایــد، تأمیــن کننــده منافــع همــه در منطقــه 

اســت، ایــن کشــور و ســایر کشــورهای ایــن حــوزه آنچــه را کــه 

ــلامن  ــوان مس ــه عن ــندند ب ــان می پس ــود ش ــه خ ــرای جامع ب

ــرای جامعــه اسامی افغانســتان نیــز پســند مناینــد. کشــور  ب

قطــر دارای نظــام سیاســی و حکومــت شــاهی مرشوطــه و 

جامعــه¬ی لیــرال بــا احــرام بــه ارزش هــای حقــوق بــرشی 

حــدود نیــم قــرن پیــش نظــم ســنتی افغانســتان را کودتــا 

از هــم گســیخت و برخــاف ســنت رایــج کــه بوســیله¬ی 

نظــام  بــود  حاکــم  کشــور  ایــن  در  ســلطنتی  نظــام 

ــت  ــال جمهوری ــچ س ــد. پن ــود آم ــت بوج ــد جمهوری جدی

بــود،  داوود خــان ادامــه هــامن ســلطنتی خاندانــی 

ــا رویکــرد جمهوریــت. رشایــط  ــد و ب امــا در فضــای جدی

ــان  ــت داوود خ ــی در دوران جمهوری ــی - سیاس اجتامع

ایــن زمینــه را بیشــر از قبــل فراهــم منــود تــا بــه تأســی 

از جهــان بینی هــای مــروج آنزمــان، احــزاب سیاســی 

ــت  ــره سیاس ــی در دای ــد رادیکال ــد و رون ــرش جدی ــا نگ ب

ــردن  ــن ب ــرای از بی ــوال ب ــد. معم ــارز یافتن ــتان تب افغانس

نظــم کهــن و رفتارهــای ســنت شــده سیاســی در جامعــه، 

خوبریــن روش انقــاب اســت؛ زیــرا انقــاب و ترویــج 

روحیــه رادیکالیســتی در میــان اقشــار جامعــه و بخصوص 

جوانــان از جذبــه¬ی قــوی برخــوردار اســت. ایــن روحیــه 

در  هجری¬خورشــیدی  پنجــا  و  چهــل  دهــه¬ی  در 

ــه  ــد ک ــل گردی ــی تبدی ــای سیاس ــه روال ه ــتان ب افغانس

ــان  ــد و بنی ــای انجامی ــق کودتاه ــه خل ــر ب ــت ام در غای

نظــم ناشــی از ســلطنت کهــن ســال ایــن کشــور را 

ربــود. انقــاب و انحــال نظــم مرویــج در جامعــه یکــی از 

مشــکات کــه بــه بــار مــی آورد ایــن اســت کــه انقابیــون 

ــعار  ــد و ش ــی دارن ــال سیاس ــه خی ــه ک ــد آنگون منی توانن

سیاســی رس می دهنــد و بــرای مــردم مدینــه¬ی فاضلــه 

پیــروزی  از  بعــد  عــامل  توصیــف می کننــد، هرگــز در 

انقــاب بــدان منی رســند. یــا امکانــات ندارنــد و یــا 

وقتــی از کــش و قوس هــای انقابــی فروکاســته می شــود 

و  قــدرت  فریفتــه¬ی  می کننــد،  تجربــه  را  آرامــش  و 

امتیــازات می شــوند و آنچــه کــه بایــد بــرای نفــع جمعــی 

بنابرایــن فســاد  گیــرد کار منی شــود،  مــردم صــورت 

ــد  ــردم ناامی ــد و م ــود می¬آی ــت بوج ــتگاه حکوم در دس

ــی و  ــی نظم ــف ب ــن وص ــا ای ــود. ب ــود می ش ــد موج از رون

جنجال هــای نویــن خلــق می شــود. 

انقــاب کمونیســیتی در افغانســتان مصــداق واضــح 

ترویــج و نهادینــه ســازی جهــان بینــی و ایدئولــوژی، 

پرجذبــه¬ی آنــروز جهــان بــود کــه بــا شــامیل حــزب خلق 

در کشــور تحقــق پیــدا منــود. این جریــان نتوانســت آنچه 

ــد  ــی می ش ــم جمع ــه نظ ــر ب ــاب منج ــد از انق ــه بع را ک

شــکل دهــد. ایــن جــا بــود کــه آغــاز مخمســه¬ی دیگــری 

بــرای افغانســتان رقــم خــورد. جنــگ و جدال هــا در نبــود 

نظــم سیاســی همــه پذیــر، بنیاد هــای اعتــامد سیاســی 

ــو  ــوده و مح ــه دار من ــه لک ــن جامع ــی را در ای و اجتامع

ــکل  ــال ش ــاد در ح ــف و متض ــای مخال ــاخت. طیف ه س

و اعــان موجودیــت منودنــد کــه رقیبــان بــزرگ جهانــی 

ــتند و  ــق می دانس ــود را ذی¬ح ــدان خ ــن می ــز در ای نی

بوســیله¬ی جریان هــای متضــاد داخلــی، رقابت هــای 

جهانــی در ایــن کشــور، رسســام آور ترسیــع گردیــد و 

ــگ  ــی را کمرن ــن نقــش مخــرب متغییرهــای بیرون ــه یقی ب

ــل  ــت ح ــتانی در جه ــح افغانس ــرات صل ــازد. مذاک می س

همســویی  بــا  افغانســتان  در  جنــگ  ختــم  و  منازعــه 

کشــورهای تأثیرگــذار جهانــی و منطقه¬یــی ســزوار اســت 

در داخــل کشــور ادامــه پیــدا منایــد و نبــض تپنــده صلــح 

ــن پیکــر  ــز در ای ــات انســانی و مســاملت آمی ــرای حی را ب

ــامد  ــن اعت ــز ای ــتان نی ــردم افغانس ــا م ــردد، ت ــتجو گ جس

ــت هــردو ریشــه¬ی  ــان و دول ــد کــه طالب ــه مناین را تجرب

در درون جامعــه افغانســتانی داشــته و بــرای امتــام ایــن 

رسیــال خــون و وحشــت گام هــای اســتوار بــا ســنت های 

ــاوری  ــی ب ــتان ب ــردم افغانس ــرای م ــد. ب ــی برمی دارن مل

ناشــی از سیاســت های بیگانــه پــروری موجــود اســت، 

ایــن روحیــه بــا تأســف از تحــوالت گذشــته نیــز بــه میــراث 

مانــده اســت. پــس گام هــای اســتوار و صادقانــه را در 

بســر منازعــه بــرای ختــم جنــگ و جــدال بایــد برداشــت 

و کلیــد رســیدن بــه ایــن آرزو در ســازش و همدیگــر 

پذیــری افغانستانی هاســت، بــدور از متایــل بــه دیگــران. 

ــن  ــتی و آزادی ای ــتان دوس ــا اراده افغانس ــه ب در صورتیک

ــرن  ــن ق ــه یقی ــود ب ــته ش ــدم برداش ــن راه ق ــه در ای خیط

پانزدهــم هجــری خورشــیدی، در فضــای صلــح و امنیــت 

ــد.     ــی رشوع خواهــد ش ــروی مل ــای آب ــزت و احی ــاز ع و آغ

ــس  ــت. پ ــتی اس ــۀ لیرالیس ــی از اندیش ــای ناش و آزادی ه

ــه  ــامی منطقه، آنچ ــور های اس ــن کش ــه ای ــت ک ــور اس چط

را کــه بــرای جامعــه آنــان خــوب و مناســب می داننــد؛ 

مناســب  نــا  چــرا  افغانســتانی  جامعــه¬ی  قامــت  در 

ــه  ــد و ب ــلامن ان ــتان مس ــردم افغانس ــد؟ م ــف می کنن تعری

ارزش هــای اســامی و از جانــب دیگــر ارزش هــای نویــن 

جهانــی در همگرایــی بــا ارزش هــای اســامی را محــرم 

ــرش و نظــام مــدرن  ــوق ب می شــامرند و ســزاوار آزادی و حق

جمهــوری اســامی در افغانســتان هســتند. لــذا توقــع مــردم 

افغانســتان از ایــن کشــور های اســامی و منطقــه بــه عنــوان 

ترسیــع بخــش فراینــد صلــح در افغانســتان ایــن اســت کــه 

ــا منافــع عامــه¬ی مــردم  مــا را در راســتای نظــام همســو ب

ــاری مناییــد. ی

افغانســتان؛  داخلــی  و  خارجــی  الیه هــای  در  صلــح   

همچنــان کــه جنــگ افغانســتان از رسچشــمه های خارجــی 

و داخلــی آبشــخور داشــته/ دارد. در پروســه¬ی صلــح نیــز 

ــا  ــد. ام ــازی کن ــادی ب ــش بنی ــد نق ــا می توان ــن آدرس ه ای

آنچــه مهــم و دارای اهمیــت جــدی اســت ســازش و وفــاق 

در  و همگرایــی  توافــق  ایــن  هــرگاه  درون کشوریســت. 

ــه  ــل منازع ــت در ح ــا صداق ــردد و ب ــاد گ ــی ایج ــطح مل س

افغانســتان از آدرس واضــح افغانســتانی بــودن ســعی شــود، 

منتــج بــه دربــدری اساســی بــرای ایــن مــردم شــد. ایــن 

جنگ هــای خونبــار، بدبختانــه بــا اشــتباهات فــراوان 

اســتمرار بخشــید و اکنــون کشــور را بــه ایــن جــا رســانده 

اســت. یــک نســل انســانی در ایــن ُملــک در آتــش جنــگ 

خاکســر شــده انــد و هنــوز هــم ایــن معرکــه ادامــه دارد. 

افغانســتان؛  صلــح  و  جنــگ  در  همســایگان  نقــش 

فروپاشــی نظــم سیاســی در درون کشــور ایــن زمینــه 

ــه  ــا همســایگان افغانســتان هرکــدام ب را فراهــم منــود ت

تناســب قــدرت و منافــع شــان رونــدی را در پیــش بگیرند 

ــانده و  ــت نش ــت دس ــتان حکوم ــد در افغانس ــه بتوانن ک

کامــا همســو بــا منافــع آنــان را شــکل دهنــد.  پاکســتان 

ــا خاطــره¬ی تلخــی کــه از پالیســی های پشتونســتان  ب

ــت،  ــت وی داش ــان در دوران جمهوری ــی داوود خ خواه

در پــی دگرگونــی سیاســی در افغانســتان بــود. ایــن 

دگرگونــی مطابــق میــل آنــان اتفــاق نیفتــاد؛ بلکه تســلط 

بهانــه¬ی خوبــی  افغانســتان،  در  کمونیســتی  نظــام 

بــرای ایــن همســایه رشقــی افغانســتان شــد. کمک هــای 

بلــوک غــرب بــرای از میــان برداشــن نظــام کمونیســتی 

اتحــاد  راه  در  خــرس  تلــک  ایجــاد  و  افغانســتان  در 

ــن  ــر شــوروی، از راه پاکســتان و بوســیله¬¬ی ای جامهی

کشــور تعمیــل گردیــد. پاکســتان فرصــت پیــدا منــود تــا 

در عمــق پالیســی های افغانســتان دخیــل باشــد. وقتــی 

در جنــگ افغانســتان چنیــن در گیری را کشــور همســایه 

رســمی بدوش  غیــر  رســمی و  صــورت  بــه  پاکســتان 

بــه  نیــز  فراینــد صلــح  در  البــد  کشــیده/ می کشــد. 

همیــن تناســب نقــش مثبــت یــا منفــی را می توانــد 

دیدار هــای  و  ســفرها  در  خوشــبختانه  کنــد.  بــازی 

مقامــات کشــور  پاکســتان بیشــر دیدگاه هــا و جهــت 

پیامی امیــدوار  کــه  می شــود  ماحظــه  گیری هــای 

کننــده از آن منعکــس می گــردد. امــا اینکــه صادقانــه در 

ایــن راســتا گام بــر مــی دارد، جــای بــس تأمــل باقیســت. 

پاکســتان در ایــن برهــه¬ی از تاریــخ در همنوایــی و 

ــن  ــان آشــکارا ایســتاده اســت، ای ــت از گــروه طالب حامی

ــد  ــان بع ــأت طالب ــفر هی ــن س ــوان در آخری ــا را می ت ادع

از وقفــه¬ی مذاکــرات دوحــه تثبیــت منــود. مناینــدگان 

طالبــان و مناینــدگان مــردم افغانســتان از آدرس دولــت 

از  دوحــه  مذاکــرات  در  اسامی افغانســتان  جمهــوری 

ــح  ــد؟ واض ــود را می خواندن ــای خ ــر جغرافی ــدام بس ک

اســت کــه هــردو طــرف خــود را افغانســتانی و درگیــر در 

قضایــای افغانســتان معرفــی می کردنــد و می کننــد. امــا 

رفــن مناینــدگان طالبــان بــه کشــور دوســت پاکســتان 

ــا  ــه آی ــد ک ــق می کن ــی خل ــرای هرکس ــوأل را ب ــن س ، ای

ــور  ــان دو کش ــگ می ــتان جن ــود در افغانس ــگ موج جن

منفــی  جــواب  اگــر  اســت؟  افغانســتان  و  پاکســتان 

ــوال  ــت، س ــن اس ــم چنی ــر ه ــت ام ــه در واقعی ــد، ک باش

ــتان  ــردم افغانس ــا از م ــان آی ــه طالب ــت ک ــن اس ــر ای دیگ

مهدی شیزاد

مصطفی شفیق

ــی، آزادی  ــت دموکراس ــه حکوم ــطو، پای ــدگاه ارس ــر دی ــا ب بن

اســت و اصــاً آزادی غایــت همــه انــواع دموکراســی محســوب 

ــه  ــاً ب ــتان، رصف ــد باس ــی عه ــردد. آزادی در دموکراس ــی گ م

ــا در دوران  ــد ام ــی ش ــیر م ــی تفس ــارکت عموم ــای مش معن

ــان  ــت. آن چن ــعت یاف ــر از آن وس ــیار فرات ــد، آزادی بس جدی

ــن کــه  ــی ای ــد آزادی یعن ــل مــی گوی کــه جــان اســتوارت می

ــا منافــع خــود را بــه راهــی کــه خــود  »مــا بایــد آزاد باشــیم ت

ــطو، آزادی  ــول ارس ــه ق ــا ب ــم.« ی ــب کنی ــندیم، تعقی ــی پس م

ــه  ــش را ب ــی خوی ــیوه زندگ ــد ش ــس بتوان ــه »هرک ــت ک آن اس

دلخــواه خــود برگزینــد و در نتیجــه از هرگونــه دخالــت دولــت 

ــه  ــی، هم ــروان دموکراس ــر پی ــق نظ ــرا مطاب ــد.« زی ــا باش ره

ــند.  ــته باش ــر داش ــهم براب ــت س ــد در حکوم ــهروندان بای ش

ــون اساســی افغانســتان، آزادی را حــق  ــا، قان ــر همیــن مبن ب

ــح  ــران و مصال ــز آزادی دیگ ــه ج ــد ک ــان می دان ــی انس طبیع

عامــه حــدودی نــدارد. از همیــن جهــت، آزادی از هرگونــه 

تعــرض مصــون اســت و دولــت، مکلــف بــه احــرام و حامیــت 

ــون  ــی از آزادی در قان ــن تلق ــی ای ــر اساس ــد. ب از آن می باش

ــه  ــرای شــهروندان ب اساســی، آزادی هــای فــردی و گروهــی ب

رســمیت شــناخته شــده و بــا هــدف حامیــت از آن هــا، احــکام 

و تجویزهــای روشــنی مقــرر گردیــده اســت. بنابرایــن، برابــری 

یکــی دیگــر از اصــول و مولفــه هــای دموکراســی بــه شــامر می 

ــوع دموکراســی  ــم اول، نخســتین ن ــدگاه معل ــق دی رود. مطاب

آن اســت کــه از همــه انــواع بــه اصــل برابــری نزدیــک باشــد. 

گســره ایــن برابــری، متــام عرصــه هــا و زمینــه هــا را در 

برگرفتــه و از دیــد ایشــان، ایــن معنــا زمانــی بــه کــامل صــورت 

می پذیــرد کــه همــگان بــه طــور کامــل در کار حکومــت 

درآمد

ــت از  ــه گسس ــت ک ــان داده اس ــرش نش ــته ب ــۀ زیس تجرب

گذشــته بــه رصف بحــث از تأســیس نهادهــای جدیــد 

امــکان پذیــر منی شــود، بلکــه بایــد در بنیــاد و ذات 

جامعــه تغییــر ایجــاد شــود تــا بــه ایــن طریــق شــهروندان 

بــه لحــاظ اخاقــی و روانــی بــه ارزش هــای کهــن و 

وضعیتــی کــه در آن فاجعــه بــه بــار نشســته اســت، پشــت 

ــر واقعــی باشــد و اجــرای  ــک ام ــد ی ــد. گسســت بای کنن

ــه را در  ــه روح جامع ــت ک ــی اس ــی از راه های ــت، یک عدال

برابــر جنایــات و متایــل بــه ادامــۀ جنایــات و فجایــع 

انســانی تطهیــر مــی کنــد؛ در نتیجــه چرخــش ذهنــی و 

ــراد و  ــی اف ــات عمل ــا و ترجیح ــام اولویت ه ــی در نظ روان

ــت  ــن منظــر عدال ــد. از ای ــه ایجــاد می کن اعضــای جامع

ــت  ــر عدال ــی ناپذی ــی جدای ــت و جزئ ــم اس ــی مه تاریخ

انتقالــی را تشــکیل می دهــد. عدالــت تاریخــی بایــد 

ــازو کار  ــا س ــود، ت ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــود و ب ــق ش تطبی

ــراد  حســابدهی و مســؤولیت در جامعــه فعــال شــود و اف

بایــد در قبــال افعــال و اعــامل نیکــو و مذمــوم خــود 

ــت  ــه عدال ــی ک ــند. در جامعه ای ــؤول باش ــخ گو و مس پاس

تاریخــی بــه اجــرا گذاشــته نشــود، منی تــوان انتظــار 

داشــت کــه در آینــده عدالــت امــکان پذیــر شــود. تحقــق 

عدالــت زمانــی ممکــن اســت، کــه خــود عدالــت در نظــام 

ترجیحــات روانــی اعضــای جامعــه در اولویــت قــرار گیــرد 

ــق  ــای تحق ــر از پیامده ــت رصف نظ ــرای عدال ــردم ب و م

آن اهمیــت و اعتبــار قایــل شــوند. امــا در جامعــه ای کــه 

عدالــت تاریخــی بــه اجــرا گذاشــته نشــود، هیــچ گاه 

گذشــته بــه اجــرا در نیایــد و جنایــت کاران بــدون حســاب 

پــس دادن بــه کســی در جامعــه هــم چنــان زندگــی 

کننــد، منــی شــود آینــدۀ را صلــح آمیــز و انســانی داشــت، 

بــه خصــوص زمانــی کــه متخلفیــن و ناقضــان نقــش هــای 

بســیار تعییــن کننــده در حامعــه، هنــوز هــم، داشــته 

ــک  ــه از ی ــی، البت ــت تاریخ ــق عدال ــرا و تحق ــند. اج باش

دیــد دیگــر هــم دارای اهمیــت اســت؛ از ایــن دیــد تحقــق 

عدالــت تاریخــی بــه کشــف حقایــق تاریخــی در گذشــته 

بخشــی  تاریخــی  حقایــق  افشــای  می کنــد.  کمــک 

تاریخــی  حقایــق  اســت.  انتقالــی  عدالــت  برنامــه  از 

ــای  ــراد و اعض ــه اف ــی ک ــش و جایگاه ــاظ نق ــه لح ــم ب ه

ــکل گیری  ــش و ش ــاظ آفرین ــه لح ــم ب ــد، ه ــه دارن جامع

ــدن  ــی ش ــاظ قربان ــه لح ــم ب ــد و ه ــته دارن ــع گذش فجای

و خســارت دیــدن از ایــن فجایــع بــا اهمیــت اســت. 

ــی  ــه چگونگ ــته ب ــق گذش ــای حقای ــه افش ــر از هم مهم ت

ممکــن شــدن وضعیت هــای فاجعــه بــار و چگونگــی میــل 

ــک  ــز کم ــه نی ــای جامع ــه در درون اعض ــق فاجع ــه تحق ب

ــی  ــته زمان ــی از گذش ــت واقع ــع، گسس ــد. در واق می کن

ــت و  ــدی از حقیق ــم جدی ــه رژی ــود ک ــر می ش ــکان پذی ام

ــرا  ــد، زی ــود آی ــه وج ــه ب ــی در جامع ــای تاریخ واقعیت ه

ایــن نکتــه مشــخص اســت کــه آگاهــی نــاب، بــه لحــاظ 

ــوب و  ــر از آش ــه ای پ ــت و در جامع ــن اس ــی ناممک تاریخ

خشــونت آگاهــی از رژیــم حقیقــت همیشــه معطــوف بــه 

نظــام ســلطه بــوده و رژیــم سیاســی بیــش از هــر چیــزی 

ــد اســت.  ــم حقیقــت نیازمن ــه رژی ــش ب ــای خوی ــرای بق ب

ــام  ــر نظ ــتلزم تغیی ــی مس ــام سیاس ــر نظ ــن، تغیی بنابرای

ــت بــر  حقیقــت نیــز هســت؛ بــرای تغییــر نظــام حقیق

ــی  ــت تاریخ ــرای عدال ــی و اج ــق تاریخ ــدن حقای ــا ش م

نقــش مهمــی بــازی می کنــد. افشــای حقایــق باعــث 

می شــود  جمعــی  حافظــۀ  اســتحکام  و  شــکل گیری 

ایــن طریــق حساســیت های جمعــی را در قبــال  از  و 

و  تحریــک  افزایش می دهــد.  مشــابه  حــوادث  تکــرار 

ــررسراه  ــی ب ــی بزرگ ــی مانع ــیت های جمع ــیج حساس بس

ــد.  ــامر می آی ــه ش ــار ب ــه ب ــای فاجع ــت رخداده ــاز گش ب

تحقــق  بنابرایــن،   .)18 حیــدری،1393،  و  )جــوادی 

بــا  افغانســتان؛  در  طالبــان  گــروه  بــا  پایــدار  صلــح 

مکانیســم اجــرای منــودن طــرح و برنامــه عدالــت انتقالــی 

و هــم چنــان بــا حفــظ و دفــاع از جمهوریــت نظــام کــه در 

واقــع حاکمیــت مــردم اســت را بــه مثابــۀ پیــش در آمــدی 

ــی  ــه افغان ــدار در جامع ــتقرارصلح پای ــه اس ــش زمین و پی

و  جنــگ  قربانــی  آن  شــهروندان  همــه  کــه  دانســت، 

خشــونت افراط گرایــی دینــی و مذهبــی گــروه تروریســتی 

ــن تحلیــل و وارد ســاخن ایــن  طالبــان شــده اســت و ای

مســیر  می توانــد  تحقــق صلــح  آجنــدای  در  مبنــا  دو 

ــد.  ــم کن ــدار را فراه ــتقرارصلح پای اس

ســاله  بیســت  دســت آوردهای  حفــظ  منظــر،  ایــن  از 

ــدن  ــی ش ــاش و قربان ــول ت ــع محص ــه در واق ــته ک گذش

ــی و دفاعــی کشــور و شــهروندان ملکــی  نیروهــای امنیت

ایــن اســت و در حقیقــت دولــت و مــردم افغانســتان هــر 

دو باهــم قربانــی جنــگ و خشــونت شــده اســت، ایجــاب 

می کننــد کــه در اســتقرارصلح پایــدار بــرای پایــان دادن 

بــه همــۀ جنگ هــا و خشــونت های بــی وقفــه کــه از 

ــردم  ــت و م ــه دول ــان علی ــتی طالب ــروه تروریس ــوی گ س

بامکانیســم های  بایــد  می گیرنــد،  انجــام  افغانســتان 

اجــرای منــودن عدالــت انتقالــی بــه منصــۀ ظهــور و بــروز 

ــاند.  برس

رشکــت داشــته باشــند. برایــن اســاس، روشــن ترین عرصــه 

برابــری، تســاوی همــگان در برابــر قانــون و بهره منــدی 

عمــوم افــراد جامعــه از حقــوق و مزایــای حقوقــی یک ســان 

کــه  هرانــدازه  بنابرایــن،    .)54 اســت.)محمدی،1395، 

ــر  ــد، زی ــری داشته باش ــتحکام بیش ت ــی اس ــاوی حقوق تس

ســاخت های دموکراتیــک و در نتیجــه مرشوعیــت حکومــت 

از اســتحکام، ثبــات و اقتــدار افزون تــری برخــوردار خواهــد 

بــود. چنــان کــه قانــون اساســی بــا رصاحــت متــام، هرنــوع 

ــرار  ــوع ق ــتان را ممن ــاع افغانس ــن اتب ــاز بی ــض و امتی تبعی

داده و متــام اتبــاع؛ اعــم از زن و مــرد در برابــر قانــون دارای 

حقــوق و وجایــب مســاوی مــی باشــند و عــاوه بــر آن، 

ــری  ــم براب ــض و تحکی ــت تبعی ــت ممنوعی ــور تثبی ــه منظ ب

میــان شــهروندان، حــق انتخــاب را بــرای متــام شــهروندان 

ــه  ــل ب ــری حداق ــه، براب ــا در نتیج ــد ت ــی گردان ــجل م مس

ــد. لحــاظ حقوقــی فراهــم آی

ــح  ــش صل ــش رشط پیدای ــی؛ پی ــرش کرثت گرای 1. پذی

ســازی بومــی؛

از آن جــا کــه دموکراســی بــر آن اســت تــا نظــر جمــع، برابری 

و حامیــت از خیــر صــاح عمومــی را تأمیــن منایــد، پذیــرش 

تکــرث و تنــوع، پیمــودن طریــق کرثت گرایــی و بهــا دادن بــه 

ــه حکــم  ــد و ب ــی کــه جــزء جمع ان متــام کســان و گروه های

برابــری، بایــد خیــر و صــاح شــان را تأمیــن گــردد، از لــوازم 

آن اســت. 

از  پلورالیــزم  یــا  کرثت گرایــی  ماحظــه،  همیــن  بــه 

شــاخص ها و ویژگی هــای دموکراســی محســوب می گــردد. 

پلورالیــزم، جوامــع را بــه گرایــش بــه تکــرث و چندگانگــی در 

ــی و تشــویق مــی کنــد و  قالــب احــزاب و گــروه هــای مدن

بــرای ایــن مــرام سیاســی، حقانیــت قایــل اســت. بــه همیــن 

ماحظــه، یکــی از رشایــط الزم بــرای رســیدن بــه پلورالیــزم 

و توســعه آن، تســاهل و تســامح و تحمــل آرا و رفتارهــای 

سیاســی و اجتامعــی دیگــران و رعایــت حقــوق نهادهــای 

جامعــه مدنــی از ســوی دولــت اســت. بــه عبــارت دیگــر، آن 

چــه مــی توانــد زمینــه ســاز شــکل گیــری تســاهل و تســامح 

ــه عنــوان پیــش رشط پیدایــش پلورالیــزم بــه شــامر آیــد،  ب

گرایــش بــه نســبیت و نســبی گرایی، حداقــل در زمینــه 

هــای سیاســی و اجتامعــی اســت و نظــر بــه آن، التــزام بــه 

ــر  ــن رأی و نظ ــده دانس ــن کنن ــردی و تعیی ــای ف آزادی ه

افــراد در رسنوشــت جامعــه و کشــور، ضمــن تعریــف کانــون 

قــدرت  متنــوع  و  متعــدد  مراکــز  )دموکراســی(،  تجمــع 

و خــود ارادیــت را نیــز معرفــی می منایــد کــه بــه طــور 

ــال  ــه دنب ــت را ب ــه سیاس ــی در عرص ــرثت گرای ــی، ک طبیع

دارد. )محمــدی،1395، 58(.

مثابــۀ  بــه  تاریخــی؛  عدالــت  تحلیــل  دوم:  گفتــار 

پایــدار؛ اســتقرارصلح  پیــش رشط 

ــه  ــت جــزای گفت ــورد عدال ــی، از آنچــه در م ــه صــورت کل ب

ــت تاریخــی  ــرای بحــث از عدال ــه ب ــا حــدودی زمین شــد، ت

نیــز فراهــم مــی شــود. در ایــن جــا پرســش اساســی ایــن که 

چــه کســی مســئول جنایــات و فجایــع انســانی در گذشــته 

ــته  ــرد؟ گذش ــل ک ــته تعام ــا گذش ــد ب ــه بای ــت؟ چگون اس

چــه نقــش تأسیســی یــا تخریبــی در راســتای نهادســازی و 

ــده دارد؟  ــی در آین ــکیات دولت تش

ــی  ــت تاریخ ــع عدال ــه نف ــواره ب ــا هم ــتدالل ه ــاره از اس پ

اســت. بــر اســاس ایــن اســتدالل هــا، رســیدن بــه حقیقــت 

اوضــاع تلــخ گذشــته، از طریــق کشــف حقایــق و محاکمــه، 

پایــه و بنیــاد تأســیس نظــم در آینــده اســت. در صورتــی کــه 

ــرشی در  ــوق ب ــای حق ــف ه ــض و تخل ــورد نق ــت در م عدال

ارزش و اعتبــار بــرای عدالــت شــکل منی گیــرد و میلــی 

ــه  ــت ب ــه عدال ــا ارادۀ معطــوف ب ــت ی ــرای تحقــق عدال ب

 .)17 حیــدری،1393،  و  )جــوادی  منی آیــد.  وجــود 

بنابرایــن، اســتقرارصلح پایــدار بــا گــروه طالبــان در 

افغانســتان، ایجــاب می کنــد کــه عــدم اجــرای عدالــت 

تاریخــی، جنایــات جنگــی و نقــض گســردۀ حقــوق بــرش 

ــات  ــوان حم ــت عن ــدید تح ــتارهای ش ــان کش و هم چن

ــه  ــز علی ــونت آمی ــای خش ــاری و رفتاره ــاری، انفج انتح

ــج  ــت و مــردم افغانســتان، کــه بیــش از بیســت و پن دول

ســال از ســوی گــروه طالبــان انجــام گرفتــه اســت، 

و عملیاتــی منــودن  تطبیــق  نظــر داشــت  بــدون در 

ــودنی  ــا بخش ــتم ن ــزرگ و س ــای ب ــی، جف ــت انتقال عدال

در حــق خانواده هــای قربانیــان جنــگ و خشــونت اســت 

ــی  ــه سیاس ــق و معامل ــن تواف ــده از ای ــر آم ــی ب و صلح

هیــچ گاه بــه اســتقرارصلح پایــدار در جامعــۀ افغانــی 

منجــر نخواهــد شــد. از ایــن جهــت، رضورت بازخوانــی و 

بــاز تولیــد مفاهیــم آزادی و برابــری در جامعــه انســانی، 

ایــن امــکان را فراهــم می کننــد کــه زمینه هــا، پیــش 

ــا وارد  رشط هــا و پیش نیازهــای تحقــق صلــح پایــدار را ب

ســاخن و در دســتور کار قــرار دادن عدالــت انتقالــی در 

آجنــدای نشســت ها و گفت وگوهــای مذاکــرات صلــح 

ــه  ــام ب ــل التی ــان، حداق ــروه طالب ــا گ ــی ب ــن االفغان بی

دردهــا و رنج هــای بــی پایــان بــه خانواده هــای قربانیــان 

جنــگ و خشــونت در افغانســتان می باشــند.

پیــش  برابــری؛  و  آزادی  بازتولیــد  یکــم:  گفتــار 

انســانی؛ جامعــه  در  دایمــی  صلــح  درآمــدی 



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

31
76

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


33
75

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3177
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3072    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3347
شاه سفید را در خانه  f7 حرکت دهید. 

3376

جواب هدف         2824
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ثور
به نظر می رسد که مصمم هستید تا وظایفی را که در دست دارید تکمیل کنید. 
امروز بعد از ظهر ممکن اســت فرصتی برای اثبات خودتان در جامعه داشــته 

باشید. اطرافیان ممکن است از ابتکارات شما قدردانی کنند.

جوزا
امروز ممکن اســت مود خیلی خوبی داشته باشید و روابط تان عالی پیش رود. 
فرصت خوبی دارید تا در تمام بخش های اجتماعی و داخلی موفق شوید. به نظر 

می رسد موقعیت مالی تنها بخش نگران کننده برای شماست.

سرطان 
امروز صبح، زندگی عاطفی تان ممکن اســت تنش زا شــود. نگران نباشید! 
یکی از بســتگان سالمند می تواند به شــما کمک کند تا تمام سوتفاهم ها 
حل شود. یک ســرمایه گذاری سود زیادی برای شما به ارمغان می آورد. 

اسد
تالش هایی که در محیط کاری دارید از ســمت همکاران و رئیس تان قدردانی 
می شود فرصت خوبی دارید تا در تکمیل وظایف تان موفق شوید. شرایط مالی 
تان ممکن اســت خوب نباشد، اما به نظر می رســد که مصمم هستید تا همه 

چیز را عوض کنید.

سنبله
مصمم هســتید تا به خیلی چیز ها دست پیدا کنید. ممکن است سود زیادی به 
دســت بیاورید و فرصت خوبی دارید تا خودتان را در جامعه اثبات کنید. روابط با 

شریک عاطفی و دوستان تان بسیار خوب پیش می رود.

حمل
امروز زمان بســیار شلوغی را خواهید داشت به همراه مشکالت زیادی برای حل 
کردن. می توانید تغییراتی را در خانه ایجاد کنید که جو خانه را بهبود بخشید. 

امروز بعد از ظهر ممکن است بخواهید وسیله ای ارزشمند خریداری کنید.

میزان
ممکن اســت فرصتی داشته باشــید تا تغییراتی مهم در بخش های زندگی 
عاطفی و اجتماعی ایجاد کنید. به نظر می رســد که بازیکن یک تیم عالی 

هستید و در انجام فعالیت های اجتماعی موفق می شوید. 

عقرب
به نظر می رســد که بسیار مشغول هستید، اما باید همه کارهای تان را انجام 
دهید. در ارتباط با موقعیت مالی تان احساس نگرانی می کنید، اما می توانید 
بر تمام این سختی ها غلبه کنید. امروز می توانید به حس ششم تان اطمینان 

کنید. 

قوس
می توانید مشکالت احساسی تان را که مدت زیادی شما را اذیت کرده است 
حل کنید. یکی از دوستان صمیمی ممکن است به شما پیشنهاد پیوستن به 

یک کار جدید دهد. 

جدی
می توانید در سفرهای تجاری کوتاه مدت موفق شوید. سعی کنید احتیاط 
کنید و با شــریک عاطفی تــان بحث نکنید. امروز بعد از ظهر مشــکالت 

احساسی تان را حل خواهید کرد.

دلو
تغییرات مهمی اتفاق خواهد افتاد، مخصوصا در بخش های عاطفی و اجتماعی. با 
شرکای کاری تان بسیار خوب کار می کنید و با اشخاص مهمی دیدار دارید. امروز 

بعد از ظهر برای خانه سرمایه گذاری بزرگی خواهید کرد.

2825

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

وجود داشته باشد.
 9  کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 

عکس ـ عکاس ـ عسل ـ 
سیلـ  سالـ  سهـ  کاسهـ  
سکهـ  سیـ  سیاهـ  کسـ  
سایهـ  سهلـ  یاسـ  سیال 
ـ کسل ـ ساک ـ عیسا ـ 

سهیال.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره 4114   یک شنبه   30  قوس 1399  20  دسمبر 2020 
4

نگاه از پنجره ی خانه پدری- بخش دوم

حوت
فرصت خوبی دارید تا تغییراتی را دربرنامه های تان ایجاد کنید. نگران نباشــید! 
همه چیز به خوبی پیش می رود. احتماال فرصتی برای مالقات با شخصی سالمند 
داشته باشید کسی که در حل مشکالت حرفه ای در اینده به شما کمک خواهد 

کرد.

 شطرنج                     3348

ر

آوارهـ  اضطــرارـ  بهانه گیرـ  پروراندنـ  تشــکیالتـ  ثروتمندـ  جنگجوـ  
چکاندنـ  حاللـ  خرامانـ  دانشیارـ  ذوالفقارـ  رونقـ  زندانـ  ژالهـ  سرشار 
ـ شبنمـ  صفاتـ  ضرورـ  طیبهـ  ظلمانیـ  عقربهـ  غلبهـ  فعالیتـ  کفگیرـ  

گشودنـ  لیاقتـ  مشعلـ  ناجیـ  وحدتـ  هادیـ  یار.
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غضنفر کاظمی

انجمن   مالی  حمایت  
نقاش  هنرمندان  جهانی 

»بــا پا و دهان« از ربابه محمدی 
انجمـن جهانی نقاشـانی که با پا ودسـت نقاشـی می کننـد، حامیت 

مالـی از ربابـه محمـدی دخـر نقاش معلـول افغانسـتانی را به عهده 

بـا دسـت و  ایـن انجمـن جهانـی هرنمنـدان نقـاش  گرفتـه اسـت. 

دهـان کـه در زوریـخ سـوییس فعالیـت می کند ۷۶۰ هرنمنـد معلول 

از ۷۲ کشـور جهـان را تحـت پوشـش قـرار مـی دهند.

مادریـد  در  افغانسـتان  سـفارت  فرهنگـی  مسـئول  قاسـمی،  رضـا 

پایتخـت اسـپانیا بـه بی بی سـی گفتـه اسـت کـه پـس از یـک سـال 

پیگیـری سـفارت روز گذشـته منایندگـی ایـن انجمـن، خـر پذیـرش 

عضویـت ربابـه محمـدی، دخـر نقـاش معلـول افغـان را بـه سـفارت 

افغانسـتان داد. بـه گفتـه آقـای قاسـمی بـا عضویت در ایـن انجمن، 

ربابـه محمـدی، بورسـیه حامیت مالـی مـادام العمر و معرفـی آثارش 

بـه منایشـگاه های معتـر جهانـی را نیـز بـه دسـت خواهـد آورد.

ربابـه محمـدی در صفحـه فیسـبوکش در بـاره ایـن موضـوع چنیـن 

نوشـته اسـت: »خـدای بـزرگ را سپاسـگذارم کـه توفیـق عنایـت کرد 

تـا یـک قـدم دیگـر پیشـر بـروم و توانسـتم باالخـره عضویـت یکی از 

بزرگریـن سـازمان های هرنمنـدان جهانـی را کـه مقـر آن در زوریخ - 

سـویس می باشـد را دریافـت منایم و به عنوان یکـی از اعضای آن از 

امتیـازات ایـن سـازمان بهره منـد شـوم و جـا دارد کـه از دوسـتان مان 

در سـفارت افغانسـتان مقیـم در مادریـد - اسـپانیا بابـت همـکاری، 

مخصوصـا  منایـم.  سپاسـگذاری  صمیامنـه  حامیت شـان  و  معرفـی 

جنـاب سـفیر گرامـی هامیـون رسـا و آقـای رضـا قاسـمی کـه تـاش 

کردنـد و حامیـت کردنـد تـا عضویت این سـازمان را دریافـت منایم.«

و  منایشـگاه ها  اخیـر  سـال های  در  افغانسـتان  اهـل  نقـاش  ایـن 

کارگاه هـای متعـدد آموزشـی در داخـل و خـارج از افغانسـتان برگزار 

کـرده اسـت. 

شـنبه،  روز  بامیـان  فرهنـگ  و  اطاعـات  رییـس  موحـد،  اسـحاق 
بیسـت ونهم قـوس، در یـک نشسـت خری گفته اسـت که بـه تازگی 
سـه قلـم اثـر تاریخـی از روسـتای ده رسخـک والسـوالی حصـه دوم 
یکاولنـگ کشـف شـده اسـت.  ایـن آثـار شـامل یـک »آفتابـه، لگـن و 
سـاموار« می شـود. رییـس اطاعـات و فرهنـگ بامیـان گفتـه اسـت 
حـاال زود اسـت در مـورد قدامـت تاریخـی ایـن آثـار صحبت کـرد؛ اما 
بـه نظـر می رسـد کـه کهنه گـی آن بـه بیـش از صـد سـال می رسـد.
او افـزوده اسـت کـه نیـاز بـه مطالعـه  و وقت بیش تر اسـت تـا فهمیده 
شـود کـه ایـن آثار مربـوط کـدام دوره ی تاریخی می باشـند و با کدام 
دیزایـن سـاخته شـده اسـت. مسـووالن ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ 
بامیـان گفتـه انـد کـه این آثار اول توسـط کـودکان یافت شـده و بعد 
اداره ولسـوالی و نیروهـای امنیتـی آثـار تاریخـی را به  منظـور حفظ و 
نگهـداری بـه ریاسـت اطاعـات و فرهنـگ سـپرده اند. بامیـان، یکی 
از والیت هـای باسـتانی در کشـور اسـت کـه آثـار باسـتانی زیـادی 
از دوره هـای مختلـف تاریخـی را در خـود دارد؛ امـا قاچـاق اثرهـای 
باسـتانی همیشـه یکی از نگرانی های جدی فرهنگیان و باشـندگان 
ایـن والیت بوده اسـت. امـا مقام  هـای اداره محلی بامیـان می گویند 
امنیتـی و حفاطتـی بزرگ تـر جهـت  بـرای سـاخت یـک پـان  کـه 
حفاظـت سـاحات تاریخـی و همین گونه جلوگیـری از قاچاق اثرهای 

باسـتانی ایـن والیت کار جریـان دارد.

سه قلم اثر باستانی از ولسوالی حصه 
دوم یکاولنگ بامیان کشف شد

در  مردانـی  هـم  این طـرف   و  می کننـد  فریـاد  و  داد  خانم هـا  آن طرف تـر 

جمع هـای جداگانـه بـه قصـه و صحبـت از کار و روزگار پرداخته انـد. آخونـد 

گریـزی زده اسـت بـه صحـرای کربـا و دارد از غریبی هـای حسـین و علـم 

ابوالفظـل و خون خـواری شـمر سـخن می رانـد. بـا رفـن بـه صحـرای کربـا 

پتوهـا نیـز بـر رس همـه کشـیده شـده و هـق هـق مـردان از هـر سـو متـام 

فضـا را پـر می کنـد. آخونـد بـا صـدای کـش داری می گویـد؛ شـمر پلیـد... 

تـا بیایـد ادامـه مطلـب را بگویـد کـه چه شـد و چـه کار کـرد، صداهـا و داد و 

بیـداد بلندتـر شـده مـی رود. چنـدی بعـد آخونـد متـام کـرده اسـت. پـس از 

امتـام کـش و قوس هـای آخونـد انـگار هیـچ اتفاقـی نیفتـاده اسـت و مردهـا 

بـه راحتـی اشـک نیامـده را از چشامن شـان پـاک کـرده و به صحبـت کردن 

مشـغول می شـوند. آخوندهـا یکـی پـس از دیگـری می آینـد و بـا گفـن دو - 

سـه حـرف تکـراری و رفـن بـه صحـرای کربـا متامـش می کننـد. مـردم هم 

بـه محـض رسـیدن بـه صحرای کربـا به هق هق آمـده و پـس از پایین آمدن 

آخونـد آرام شـده و بـه حـرف زدن می پردازنـد.

سه

سـه روزی از واقعه گذشـته اسـت. سـه روز اسـت که منظم خیرات در مسجد 

پاییـن خانه هـا جریـان دارد و مـردم از هـر کـوی و برزنـی می آیند و نان شـان 

حدیـث  و  حـرف  دری  هـر  از  امـا  روسـتا  مـردم  می رونـد.  و  می خورنـد  را 

می گوینـد؛ این کـه غـذای صاحـب عـزا در ایـن مـدت چگونـه بـود و این کـه 

چقـدر آدم در مـدت ایـن سـه روز رشکـت کردنـد و صاحبان عزا کدام بیشـر 

و کـدام یکـی هـم کمـر گریـه می کردنـد و این کـه حتـی یکـی از اعضـای 

خانـواده را یکـی دیـده کـه داشـته هرهـر می خندیـده اسـت. 

تـا یـادم می آیـد همیشـه همین گونـه بـوده اسـت. در ایـن روسـتای کوچـک 

و روسـتاهای پیرامـوِن این جـا اگـر یکـی مبیـرد، خانـواده ای مـرده همـه کار می کنند 

تـا روح مـرده شـاد گردد. 

از گریه هـای متـداول چنـد روزه گرفتـه تـا خیرات و نظـرات چهل روزه و یک سـاله. در 

ایـن روسـتا مـردن بیشـر از زنـده مانـدن خـرج دارد. طوری کـه این جمله همیشـه بر 

رس زبان هاسـت »ای کاش ایـن زمسـتان منیـرد و یـا مدتـی زنده باشـد چـون خانواده 

بیچـاره اش خـرج خیراتـش را منی تواند پـوره کند.«

البتـه تنهـا مسـئله، بهشـت رفـن شـخص مـرده نیسـت. منـای بیرونـی خیـرات و 

نظـرات و دیـد مـردم کـه پـس از گذشـت چندیـن روز به صاحب مـرده نـگاه می کنند 

نیـز مهم اسـت. 

این کـه مـردم بعـدا پچ پـچ کنـان بگوینـد؛ صاحب مـرده خیـرات نگرفت و یا نتوانسـت 

بـه انـدازه آن آدم دیگـر بـه مـردم نـان بدهـد بـه نظـر بیشـر از هرچیـزی قابـل قبـول 

نیسـت. از نظـر مـردم ایـن یکـی هـم انسـان و دیگـری کـه پـس از مـردن پدرش سـه 

روز اول و سـه جمعـه ای بعـد از درگذشـت پـدرش را پلـو چرب و خوب داد هم انسـان 

اسـت؛ پـس دلیلـی نـدارد کـه از همدیگر پـس مبانند.

کاش مسـئله فقـط تهیـه غـذای خـوب بـود. گریـه کـردن صاحـب عـزا بـر رس قـر و 

این کـه کـدام کمـر و کـدام هـم بیشـر گریـه می کند نیـز چیزی بسـیار مهـم و قابل 

توجهـی  اسـت. صـدا، صدای رسـا و کلامتی کـه در آن زمان از دهـن خانم ها و مردان 

عـزادار بیـرون می آیـد نیـز بـر خـوب و بد بـودن عـزاداری کمکـی شـایانی می کند.

پـس از گذشـت چنـد روز در جمـع از خانم هـا و مـردان بسـیار گفتـه می شـود کـه 

مثـا دخـرش زیـاد منی گریسـت، خواهـرزاده اش خـوب می گریسـت و یـا خواهر زن 

نواسـه اش بیشـر و بهر از همه می گریسـت. در این مناطق یکی از دالیلی داشـن 

دخـر هـم همیـن حـرف اسـت: »بیچـاره یک دخـر هم نـدارد کـه پـس از مردنش بر 

رسقـرش آمـده و خـوب مختـه کند.«

یک

بـه گامنـم سـپیده های صبـح دمیـده بـود. هـوا روشـن تر از آن چـه بـود 

کـه شـب می منـود. بـه خـودم تکانـی می دهـم و از پنجـره ای رو بـه بـاغ 

سـبز کـه اکنـون برگ هایـش زرد شـده اسـت بـه آسـامن نـگاه می کنـم. 

یـک چنـد سـتاره ای مانـده اسـت و دیگـران رفته انـد بـه جاهـای نامعلـوم. 

در کودکـی دیـد جالبـی داشـتم. مـدام بـه ایـن فکـر می کـردم که شـب ها 

وقتـی سـتاره ها پدیـدار می گردنـد از کجـا می آینـد و صبـح اول وقت پیش 

از بیـدار شـدن، بـه کجـا می رونـد. این بـار امـا ایـن فکـر در ذهنـم نیسـت، 

چـون آدم هـای پیـدا شـدند و کشـف کردنـد و بـه زور چپاندنـد بـه ذهـن ما 

جهانیـان کـه بدانیـد مـردم؛ سـتاره ها این گونـه اسـت و زمین  هـم آن گونه.

دیـری از ایـن وضعیـت منی گـذرد کـه تـق تـق دروازه بـه صـدا در می آیـد. 

گفتـه می شـود از خانم هـای دهکـده کـه مدتـی بـه دلیـل داشـن ویروس 

کرونـا در شـفاخانه بسـری بـود را آورده انـد، نـه سـامل کـه جنـازه اش را. 

همـه شـوکه می شـویم. تـا دیشـب کـه وضعـش بهـر بـود. یکـی یکـی بـه 

سـوی قرسـتان می رویـم. روشـنی آفتـاب چنان کـه بایـد بر جبیـن دهکده 

خانه هـا  پشـت  قرسـتان  بـه  منتهـی  جـاده  در  اسـت.  نتابیـده  کوچـک 

ایسـتاده می شـویم. موتـر غـرش کنـان تپـه را بـاال می آیـد. رسدی هامننـد 

سـوزن های بسـیار نوک تیـزی بـر جاجـای از بـدن شـیخ می شـود. موتـر 

ایسـتاده اسـت و رسنشـینان پیـاده می شـوند. بـه جـز یـک نفـر کـه دراز 

کشـیده اسـت و اکنـون دیگـر منی توانـد پیاده شـود. یک نفر کـه به همین 

راحتـی به نیسـتی کشـانده شـده اسـت. یـک نفر کـه چند سـاعت بعد زیر 

خـاک شـده و بـه کلـی فرامـوش می شـود.

بـه گونـه ای  این جـا وضعیـت  نیامـده اسـت.  منتظـر می نشـینیم. آخونـد 

اسـت کـه آخونـد نباشـد کسـی به بهشـت راهـی شـده منی توانـد. عده ای 

آن طرف تـر قـر حفـر می کننـد و بـرای  خودشـان قصه هـای دراز و کوتاهی 

از هرجـای می بافنـد. نزدیک شـان می شـوم. حرف هـا از هـر چیـزی گفتـه 

می شـود. می گوینـد؛ امشـب پـول حوالـه داری را دزدی کرده اند که بیشـر 

از  پـس  اسـت. دیگـری می گویـد؛ حوالـه دار  بـوده  افغانـی  از هفتادلـگ 

این کـه متوجـه می شـود پولـش نیسـت در جـا می زنـد و از حـال مـی رود. 

یکـی دیگـر از آن طرف تـر با صـدای بلندتری می گویـد؛ حوالـه دار با دزدان 

هم دسـت بـوده. او با رفقایش نقشـه کشـیده تـا بتواند مال و منـال مردم را 

بـاال بکشـد. آدم دیگـری که تازه به جمع پیوسـته اسـت با صـدای خیره ای 

می گویـد؛ زیـاد غصـه نخوریـد. هـر اتفاقـی بیافتـد، پـس و پیـش باالخـره 

همـه ای مـا در چنیـن قـری و زیـر همیـن خاک هـا می خوابیـم. فقـط بـا 

خودمـان دو گـز پارچـه می بریـم و متـام. پـس از گفـن ایـن حـرف بـه یـاد 

از  »همـه  بودمـش می افتـم:  کـه منی دانـم در کجـا خوانـده  ایـن جملـه 

خاکیـم و بـه سـوی آن بـاز می گردیـم« به انـدازه آدم هـای روی قـر حرف و 

حدیـث در مـورد حوالـه دار گفتـه می شـود.

دو

آخونـد کـه بـه سـخرنانی رشوع کرده اسـت، آفتـاب نیـز از ابرهـای پراکنده 

آسـامن عبـور کـرده و روی قرسـتان، نـور زرد افگنـده اسـت. امـا رسدی 

هامنـی بـود کـه هسـت. آخونـد دارد از عـذاب قـر و تلخـی جـان  کنـدن و 

پـل رصاط کـه از مـوی نازک تـر اسـت و از بـرزخ کـه دشـت های بـه پهنـای 

آسـامن دارد صحبـت می کنـد. امـا بـه نظـر می رسـد کـه هیـچ کسـی بـه 

ایـن چیزهـا اصـا گـوش منی دهـد، چـون شـاید بیشـر از هـزار بـار و بـه 

انـدازه متـام سـنگ های قرسـتان کـه رویـش نشسـته اند، ایـن  حرف  هـا را 

بـه طریقه هـای مختلـف شـنیده اند. 

فریادهای »تام کروز « موجب 
استعفای پنج نفر از عوامل 
»مأموریت غیرممکن« شد

برخـی از منابـع خـری خارجـی می گوینـد کـه طبـق اطاعاتـی که 
دارنـد بعـد از فریادهـای هفتـه قبل تام کـروز بر رس برخـی از عوامل 
فلـم کـه پروتکل هـای بهداشـتی را رعایـت منی کردنـد، در نهایـت 
5 نفـر از آنـان از کار خـود در ایـن پـروژه اسـتعفا دادند.ایـن منابـع 
خـری می گوینـد: »اولیـن برخـورد التهاب داشـت اما بعـد از آن هم 
اوضـاع آرام تـر نشـده اسـت. عاوه بر آنکـه تنش ها از مـاه قبل هم در 
حـال شـکل گرفـن بـود امـا با علنی شـدن ایـن خشـونت ها چندین 
تـن از عوامـل از پـروژه جـدا شـدند. تـام کـروز نیـز هنـوز از اینکـه 

دیگـران پروتکل هـا را ماننـد او جـدی منی گیرنـد ناراحـت اسـت.«
تـام کـروز هفتـه قبـل پـس از دیـدن این کـه چنـد نفـر بـا این کـه 
ماسـک زده انـد امـا فاصلـه الزم را رعایـت نکرده انـد بر رس آنهـا فریاد 
اینجـا  مـا  زد و گفـت: »آدم هایـی در هالیـوود شـغل دارنـد، چـون 
هسـتیم، مـا داریـم اینجـا هزارتـا شـغل درسـت می کنیـم. لعنتی هـا 
عذرخواهـی  خواهیـد  مـی   اگـر   بشـنوم.  عذرخواهـی  منی خواهـم 
کنیـد برویـد از آدم هایـی عذرخواهـی کنیـد که چون صنعت سـینام 
تعطیـل شـده خانه های شـان را از دسـت می دهنـد یـا منی تواننـد 
غـذا رس سفره هایشـان برنـد یـا هزینـه کالجشـان را بدهنـد. آینـده 
ایـن صنعـت لعنتـی چیـزی اسـت کـه هرشـب قبـل خـواب ذهـن 
مـن را مشـغول می کنـد! مـا ایـن فلـم لعنتـی را تعطیـل منی کنیـم. 
روشـن شـد؟ اگـر بـاز کسـی را ببینم کـه پروتـکل را رعایـت منی کند 
آن عوضـی را بـا لگـد می انـدازم بیـرون! اگـر با مـن همـکاری نکنید 
اخراجیـد، متوجهیـد؟ « حـاال ایـن سـخنان کـروز  بـه صـورت جـدی 
منجـر بـه اسـتعفای چندنفـر از عوامـل تصویربـرداری شـده اسـت و 
کـروز را در کار عمل کـرده قـرار داده انـد. »مأموریـت غیرممکن 7« به 
کارگردانـی »کریسـتفر مک کـواری« 19 نوامـر 2021 اکران خواهد 

. شد



در  حضـور  بـرای  کشـور  اسـنوبورد  ورزشـکاران 

مـاه  قـرار اسـت در  ایـن رشـته کـه  رقابت هـای 

آماده گـی  شـوند،  برگـزار  پاکسـتان  در  جنـوری 

می گیرنـد.

از  مناینده گـی  بـه  ورزشـکار  یـازده  اسـت  قـرار 

یابنـد. حضـور  رقابت هـا  ایـن  در  افغانسـتان 

کـه  می گویـد  کشـور  اسـنوبورد  فدراسـیون 

ورزشـکاران مترینات شـان را در والیت پنجشـیر 

کرده انـد. آغـاز 

ایـن  اسـت  قـرار  فدراسـیون  ایـن   به گفتـۀ 

ورزشـکاران در رقابت هـای اسـنو بـورد در بامیان 

کننـد. رشک  نیـز 

بـرای  دیگـر  هفتـه  دو  کـم  دسـت  بایـد  نیـار 

زیـر  فعـا  و  کنـد  صـر  میادیـن  بـه  بازگشـت 

نظـر پزشـکان و فیزیوتـراپ هـا بـه درمـان ادامـه 

خواهـد داد. در جریـان شکسـت 1-0 پاری سـن 

 PSG ژرمـن مقابـل لیـون، نیـار سـتاره برازیلـی

بـه شـدت مصـدوم شـد و در حالیکـه از شـدت 

ناراحتـی به گریه افتـاده بود با برانـکارد به بیرون 

زمیـن انتقـال یافـت. 

او گفتـه مـی شـد  مـورد شـدت مصدومیـت  در 

ممکـن اسـت رباط صلیبی او آسـیب دیده باشـد 

و برخـی منابـع هـم ادعـا مـی کردنـد مـچ پایـش 

پیـچ خـورده و دو مـاه دیگر مـی تواند بـه میادین 

برگـردد. هفتـه گذشـته تیـم صحی پـی اس جی 

رقابت هـای اسـنو بـورد در پاکسـتان از تاریخ ۱۸ 

الـی ۲۳ مـاه جنوری برگزار شـوند.

تاییـد کـرد کـه مصدومیـت نیـار جـدی نیسـت و 

حتـی نرشیـه اکیـپ گـزارش داد کـه سـتاره برازیلـی 

تنها سـه هفتـه به دور از میادین مـی ماند. در حالی 

کـه تومـاس توخل ادعـا کرده بود نیار ممکن اسـت 

بـه بـازی فـردا برابـر لیـل برسـد، در نهایـت مجـوز 

بازگشـت سـتاره برازیلـی توسـط تیـم صحـی صـادر 

نشـد. طبـق جدیدترین بیانیه پـی اس جی، نیار از 

اوایـل جنـوری یعنـی تـا دو هفتـه دیگر مـی تواند به 

میـدان بـرود. او به ریکاوری خود تحت نظر پزشـکان 

ادامـه خواهـد داد تـا بتوانـد فـارغ از هـر ریسـکی در 

بهرتیـن فـرم بـرای پاریسـی هـا بـازی کنـد. نیـار 

فصـل جـاری در 15 بازی در همه رقابت ها توانسـته 

10 گل بزنـد.

آماده گی ورزشکاران اسنوبورد کشور 
برای حضور در رقابت ها در پاکستان

رسمی؛ بازگشت نیمار به تاخیر افتاد

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره 4114   یک شنبه   30  قوس 1399  20  دسمبر 2020 
5

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

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

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

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

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

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

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

است.

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

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

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

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

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

در  داشـن  انجـام شد.روسـیه دسـت  بریتانیـا  در  سـابق 

کـرده  رد  را  ایـن کشـور  کـردن جاسـوس سـابق  مسـموم 

 . ست ا

بـه  مـارچ  مـاه  در  والدی وسـتوک  در  امریـکا  کنسـولگری 

بـود. دلیـل شـیوع ویـروس کرونـا تعطیـل شـده 

سـال ۲۰۱۸ بـه دنبـال دسـتور امریـکا بـرای تعطیلـی 

کنسـولگری های روسـیه در سـیاتل، دسـتور تعطیلـی 

کنسـولگری امریـکا در سـن پرتزبـورگ را داد. اقـدام  

امریـکا در واکنـش بـه ادعای نقش داشـن روسـیه در 

مسـموم کـردن رسگـی اسـکریپال جاسـوس دوجانبـه 

ایـن  کنگـره  بـه  امریـکا  رئیس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  دولـت 

کشـور گفتـه کـه درصـدد تعطیلـی دو کنسـولگری باقـی مانـده 

ایـاالت متحـده در روسـیه اسـت. وزارت امـور خارجـه امریـکا بـه 

قانونگـذاران امریکایـی گفتـه اسـت کـه ایـن وزارتخانـه درصـدد 

تعطیلـی دایمـی کنسـولگری امریـکا در والدی وسـتوک در رشق 

روسـیه و تعلیـق فعالیت هـا در یکاترینبـورگ در ناحیـه فدرالـی 

اعـام  پیـش  روز   ۹ کنسـولگری  دو  ایـن  اسـت.تعطیلی  اورال 

دیپلات هـای  اسـت.  نیافتـه  انعکاسـی  رسـانه ها  در  امـا  شـده 

ایـن دو مرکـز بـه سـفارت امریـکا در مسـکو منتقـل خواهنـد شـد 

تنهـا  تعطیلی هـا،  ایـن  بـا  می شـوند.  بیـکار  محلـی  نیروهـای  و 

مرکـز دیپلاتیـک ایـاالت متحـده، سـفارت ایـن کشـور در مسـکو 

و  یافتـه  افزایـش  روسـیه  و  امریـکا  میـان  تنش هـا  بـود.  خواهـد 

قـرار اسـت بـه زودی جـو بایـدن، رئیس جمهـوری منتخـب امریکا 

رئیس جمهـوری  ششـمین  و  چهـل  عنـوان  بـه  را  خـود  فعالیـت 

ایـن کشـور آغـاز کنـد. آقـای بایـدن گفتـه اسـت در برابـر روسـیه 

"موضعـی سـفت و سـخت" خواهـد گرفـت. طـی هفتـه گذشـته 

نهادهـای  و  سـازمان ها  علیـه  سـایری  گسـرتده  حمـات  خـر 

امریکایـی منتـرش شـد. گفتـه شـده ایـن حملـه بـه روسـیه مرتبط 

اسـت. خـر اعـام تعطیلـی ایـن مراکـز دیپلاتیـک بـه سـه روز 

قبـل ایـن حملـه بـر می گـردد.

تعطیلی دلیل 

تعطیلـی،  ایـن  دلیـل  اسـت  گفتـه  امریـکا  خارجـه  امـور  وزارت 

سـوی  از  امریـکا  بـرای  دیپلاتیـک  حضـور  شـده  اعـام  سـقف 

دولـت روسـیه اسـت کـه به سـال ۲۰۱۷ بـر می گردد. روسـیه در 

دوکنسولگریفعالامریکادرروسیهتعطیلمیشوند

ورزشگاهجدیدقطربرایجامجهانی۲۰۲۲
باحضور۲۰هزارتماشاگرافتتاحشد

بـود. اردوغـان گفـت، ترکیـه و عـراق می تواننـد 

بـه راحتـی سـطح مبـادالت تجـاری را تـا ۲۰ 

خـر  همچنیـن  او  دهنـد.  ارتقـا  دالر  میلیـارد 

داد کـه ترکیـه می خواهـد خـط لولـه کرکوک را 

کـه توسـط داعـش تخریب شـده بازسـازی کند 

تـا مقادیـر بیشـرتی از نفـت عـراق بـه بازارهای 

بین املللـی عرضـه شـود.

نخسـت وزیر عـراق در نشسـت خـری مشـرتک 

خـود بـا اردوغـان در آنـکارا گفت، ترکیـه "یکی 

و  اسـت"  عـراق  تجـاری  رشکای  مهمرتیـن  از 

و  رشکت هـا  متامـی  روی  بـر  عـراق  درهـای 

بازرگانـان تـرک بـاز اسـت. او تاکیـد کـرد کـه 

عـراق بـا همـکاری ترکیـه می خواهد خسـاراتی 

را کـه داعـش در عراق بر جا گذاشـته بازسـاری 

کنـد. مصطفـی کاظمـی همچنیـن از اردوغـان 

برای نشسـت شـورای عالی همـکاری راهردی 

ترکیـه و عـراق در بغـداد دعـوت کـرد.

بـرای  مصطفـی کاظمـی، نخسـت وزیر عـراق، 

نخسـتین بـار بـرای یک دیدار رسـمی بـه آنکارا 

بـا  ایـن سـفر  در  اسـت. کاظمـی  کـرده  سـفر 

کـرد.  دیـدار  ترکیـه  رئیس جمهـوری  اردوغـان 

دو کشـور قصـد دارنـد سـطح تبـادالت تجـاری 

دهنـد. ارتقـا  دالر  میلیـارد   ۲۰ تـا  را  خـود 

در  عـراق،  نخسـت وزیر  کاظمـی،  مصطفـی 

یـک سـفر رسـمی وارد آنـکار شـد. او بـا رجـب 

طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـوری ترکیـه دیدار 

کـرد. اردوغـان از مهـان ویژه خـود در مجتمع 

"بش تپـه" آنـکارا اسـتقبال کـرد. رئیـس جمهور 

ترکیـه گفـت با نخسـت وزیر عراق دربـاره مبارزه 

بـا "دشـمنان مشـرتک عـراق و ترکیـه داعـش، 

بـه  گولـن("  فتح اللـه  )گـروه  فتـو  و  ک  ک  پ 

توافـق رسـیده اسـت. موضـوع مهـم دیگری که 

رئیـس جمهـوری ترکیه بـا کاظمی مطـرح کرد، 

افزایـش حجم تجاری میان دو کشـور همسـایه 

گزارش کمیته بین المللی نجات: سیاست های اروپایی، سالمت روان 

پناهجویان یونان را بدتر کرده است

سفر نخست وزیر عراق به آنکارا؛ 
تجارت ۲۰ میلیارد دالری ترکیه و عراق

جایزه صلح ۲۰۲۰ در دستان لیونل مسی

اردوغاندرصددبهبودمناسباتترکیهواروپاست
اقتصـادی یـا تسـلیحاتی ترکیـه در صـورت تداوم مناقشـه 

در  دسـمر،   ۱۵ سه شـنبه  روز  اردوغـان  نیسـت.  منتفـی 

متـاس تلفنـی بـا شـارل میشـل رئیـس شـورای اروپـا نیـز 

بـا ابـراز متایـل بـه بهبـود مناسـبات ترکیـه و اتحادیـه، از 

"تحریـکات مـداوم برخـی" در ایـن عرصـه شـکایت کـرده 

بـود. بـه نقـل از دفـرت ریاسـت جمهـوری ترکیـه، اردوغـان 

و  منافـع  اسـاس  بـر  اروپـا  کـه  کـرده  امیـدواری  ابـراز 

قبـال کشـورش  در  مصالـح مشـرتک، موضـع سـازنده ای 

اتخـاذ کنـد. او بـه شـارل میشـل گفتـه اسـت: »مناسـبات 

مـا بایـد از چرخـه معیـوب فعلـی خـارج شـود.« افـزون بـر 

میدان هـای  از  بهره بـرداری  شـیوه  از  برآمـده  کشـمکش 

گازی مدیرتانـه، دخالت هـای ترکیـه در لیبـی و جمهـوری 

آذربایجـان مـورد اعـرتاض و انتقـاد اروپاسـت.  ترکیـه  بـه 

نیروهـای درگیـر در جنـگ داخلـی لیبـی سـاح می دهـد 

و تحریـم تسـلیحاتی سـازمان ملـل را نقـض می کنـد. در 

گرفـت  را  باکـو  جانـب  آشـکارا  ترکیـه  نیـز  قره بـاغ  جنـگ 

امیـدواری  داشـت.ابراز  تحریک کننـده ای  مواضـع  و 

از  تقدیـر  و  اروپـا  بـا  مناسـبات  بهبـود  بـه  اردوغـان 

حالـی  در  راسـتا،  ایـن  در  املـان  تاش هـای صدراعظـم 

اسـت کـه امریـکا از آغـاز هفتـه جـاری، تحریم هایـی علیه 

انـکارا بـه جریـان انداختـه اسـت. ایـن واکنشـی بـه خرید 

سـامانه پدافنـد موشـکی اس-۴۰۰ از روسـیه هسـتند. بر 

ایـن اسـاس، واشـنگن صنایـع دفاعـی ترکیـه را تحریـم 

کـرد. ترکیـه عضـو پیـان ناتـو اسـت و خریـد تسـلیحات 

اسـرتاتژیک از روسـیه خطـری جـدی بـرای دیگـر اعضای 

پیـان محسـوب می شـود. ایـن 

اختـاف  وجـود  بـا  اروپاسـت.«  بـا  روابـط  در  نوینـی 

اروپـا،  و  ترکیـه  بیـن  جـدی  کشـمکش های  و  نظـر 

آنـکارا،  تحریـم  جـای  بـه  اتحادیـه  اجـاس  آخریـن 

بـه تدابیـر تنبیهـی علیـه چنـد فـرد و رشکـت بسـنده 

کـرد. ایـن تنـش بـه میدان های گازی کشـف شـده در 

مدیرتانـه و حـق یونـان و قـرس در بهره بـرداری از گاز 

طبیعـی برمی گـردد. اتحادیـه از ترکیـه خواسـته کـه با 

عیـن  در  شـود.  گفت وگـو  وارد  اختـاف  ایـن  طرفیـن 

تحریم هـای  بـرای  اروپـا  گسـرتد ه تر  اقدامـات  حـال، 

آنـکارا و اروپـا در ماه هـای اخیـر تنش آلـود بـوده امـا  مناسـبات 

تاکیـد  آملـان،  بـا صدراعظـم  ویدئویـی  کنفرانسـی  در  اردوغـان 

کـرده کـه ترکیـه می خواهـد باب جدیـدی را در روابط بـا اتحادیه 

بگشـاید. او تـاش  مـرکل بـرای کاهـش کشـمکش ها را سـتوده 

اسـت. رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـور ترکیه، در نشسـتی 

مجـازی، از تاش هـای صدراعظـم آملـان بـرای بهبـود مناسـبات 

آنـکارا و اروپـا تقدیـر کـرده و تحـوالت مثبـت در آخریـن اجـاس 

اتحادیـه را سـتوده اسـت. خرگـزاری رسـمی آناتولـی بـا اعـام 

ایـن خـر و بـه نقـل از اردوغـان نوشـت: »آنـکارا خواهـان فصـل 

شـیوع ویـروس کرونـا تاکنـون ۱۴۱ هـزار و ۷۱۶ نفـر بـه 

کوویـد-۱۹ در ایـن کشـور بـه کوویـد-۱۹ مبتـا شـده اند 

و ۲۴۲ نفـر از آن هـا نیـز جـان خـود را از دسـت داده انـد.

جایگاه هـا  از  درصـد   ۳۰ شـدن  پـر  اجـازه  ورزشـگاه 

از ۴۳ درصـد جمعیـت خـود  داده شـده اسـت. قطـر 

ابتـدای  از  حـال  ایـن  بـا  اسـت  گرفتـه  کرونـا  تسـت 

قطـر جدیدتریـن ورزشـگاه فوتبـال خـود برای جـام جهانی ۲۰۲۲ 

را روز جمعـه ۱۸ دسـامر بـا بـازی فینـال جـام امیـر قطـر، بیـن 

کـرد.  افتتـاح  متاشـاگران  حضـور  بـا  العربـی  و  السـد  تیـم  دو 

نیمـی از ظرفیـت ایـن ورزشـگاه ۴۰ هـزار نفـری بـه خاطـر شـیوع 

ویـروس کرونـا در بـازی شـب گذشـته پـر شـد. ورزشـگاه الریـان 

در ۲۴ کیلومـرتی غـرب دوحـه پایتخـت قطـر یکـی از بزرگرتیـن 

گرفتـار  جهـان  کـه  روزهـا  ایـن  در  را  ورزشـی  گردهایی هـای 

همه گیـری کرونـا اسـت برگـزار کـرد. ورود بـه ایـن ورزشـگاه تـازه 

تاسـیس یـک رشط نیـز داشـت. متامـی هـواداران بایـد همزمـان 

بـا درخواسـت تهیـه بلیـت تسـت کرونـا نیـز می دادنـد. ایـن تسـت 

رسیـع از طریـق آنتی بـادی انجـام شـد. ایـن ورزشـگاه تـا مرحلـه 

مسـابقه  هفـت  میزبـان   ۲۰۲۲ جـام جهانـی  نهایـی  یـک هشـتم 

خواهـد بـود. شـب گذشـته بـازی تیـم فوتبـال السـد بـا مربی گری 

تیـم  مقابـل  اسـپانیا  ملـی  تیـم  و  بارسـلونا  سـابق  بازیکـن  ژاوی 

شـد.  برگـزار  دارد  اختیـار  در  را  ایرانـی  بازیکـن  دو  کـه  العربـی 

شـیخ متیـم بـن خلیفـه آل ثانـی، امیـر قطـر و جیانـی اینفانتینـو، 

رئیـس فیفـا در جایـگاه ویـژه این بازی را متاشـا کردنـد. این بازی 

در نهایـت بـا پیـروزی شـاگردان ژاوی بـه پایـان رسـید. از سـوی 

دیگـر قطـر بـه آرامـی در حـال بازگردانـدن هـواداران فوتبـال بـه 

ورزشـگاه ها اسـت به طوریکـه در حـال حـارض بنـا بـه ظرفیـت هـر 

اجتاعـی  برابـری  و  عدالـت  صلـح،  دسـتیابی 

اشـاره شـده اسـت.

پسـت اینسـتاگرامی لئـو مسـی بعـد از دریافـت 

جایـزه صلـح 2020

را  مسـی  بنیـاد   2007 سـال  در  مسـی  لیونـل 

بنیانگـذاری کـرد کـه هـدف آن توسـعه آمـوزش 

در  محـروم  کـودکان  بـرای  اجتاعـی  برابـری  و 

مسـی  بنیـاد  شـد.  اعـام  دنیـا  کنـار  و  گوشـه 

فلسـطین،  موزامبیـک،  کشـورهای  در  ویـژه  بـه 

مسـی  زادگاه  و  اسـپانیا  نپـال،  سـوریه،  کنیـا، 

آرجانتایـن در راسـتای اهـداف اعـام شـده خود 

می کنـد. فعالیـت 

بـازی  دلیـل  بـه   2020 سـال  صلـح  جایـزه 

لیونـل  اجتاعـی  فعالیت هـای  و  جوامنردانـه 

مسـی ابرسـتاره آرجانتاینـی بارسـلونا بـه او اهـدا 

شـد.

 Pace and Sports جایـزه صلـح 2020 از طـرف

و  جوامنردانـه  بـازی  آنچـه  دلیـل  بـه   Awards

اعـام  مسـی  لیونـل  اجتاعـی  فعالیت هـای 

شـده بـه کاپیتـان تیـم ملـی آرجانتایـن و باشـگاه 

شـد. اهـدا  بارسـلونا 

 The مسـی کـه اخیـراً در مراسـم اهـدای جوایـز 

Best فیفـا یکـی از سـه نامـزد اصلـی بـود ولی در 

نهایـت موفـق بـه کسـب این جایزه نشـد تـا جایزه 

دیـروز  بگیـرد،  تعلـق  لواندوفسـکی  رابـرت  بـه 

جمعـه جایـزه ویـژه ای دریافـت کرد. جایـزه صلح 

2020 کـه نـه بـه دلیـل قـدرت فوتبالـی او بلکـه 

بـه دلیـل خصوصیـات انسـانی و اخاقـی مسـی 

بـه او اهدا شـد.

سـازمان اهداکننـده ایـن جایـزه در بیانیـه خـود 

بـه تفصیـل دربـاره علـت انتخـاب مسـی توضیـح 

داد. در ایـن بیانیـه بـه بـازی جوامنردانـه مسـی 

در زمیـن فوتبـال و ابتـکارات او بـرای کمـک بـه 

میـکل آرتتـا رسمربـی آرسـنال می گویـد رشایـط تیمـش بـه انـدازه کافـی خـوب 

نیسـت ولـی او متـام سـعی اش را بـرای تغییـر ایـن رشایـط بـه کار خواهد بسـت.

اسـت  شـده  مواجـه  سـنگین  فشـارهایی  بـا  کـه  آرسـنال  رسمربـی  آرتتـا  میـکل 

امـا در  بـه گـردن تیمـش بینـدازد  می گویـد منی توانـد تقصیـر رشایـط فعلـی را 

ایـن شـکی نیسـت کـه عملکـرد اخیـر آرسـنال در لیگ برتـر به انـدازه کافی خوب 

نبـوده اسـت. آرسـنال در شـش بـازی اخیـر خـود در لیـگ برتـر حتـی قـادر بـه 

کسـب یـک پیـروزی نبـوده و حـاال در یـک قدمـی منطقـه خطـر سـقوط در لیـگ 

برتـر قـرار بگیـرد.

از  یکـی  بـا  مـا   " گفـت:  بـاره  ایـن  در  اسـکای  بـا  گفتگـو  در  آرسـنال  رسمربـی 

در  مـا  هسـتیم.  مواجـه  مـان  تاریـخ  سـالهای  دشـوارترین  و  تریـن  پرچالـش 

آرسـنال پیرشفـت قابـل توجهـی داشـتیم و اقدامـات مثبـت زیادی انجـام دادیم. 

بزرگرتیـن موفقیـت مـا فتـح دو جـام در ایـن دوره اسـت امـا در عیـن حـال نتایـج 

اخیـر مـا در لیـگ برتـر باعـث شـده ایـن پیرشفتهـا زیر سـوال قـرار بگیـرد. ما می 

دانیـم کـه رشایـط مـا بـه انـدازه کافـی خـوب نیسـت".

آرتتـا در ادامـه گفـت: " مـن به توانایـی بازیکنانم کوچکرتین شـکی نـدارم. ما در 

آرسـنال همـه متحـد هسـتیم و مـی خواهیـم به خاطر هـدف مان مبـارزه کنیم".

آرتتا: شرایط آرسنال خوب نیست 
ولی می جنگیم

اسـت.  یافتـه  افزایـش  درصـد   ۶۶ خـودآزاری 

تـا  شـد  باعـث  قرنطینـه  و  گسـرتده  تعطیلـی  

پناهجویـان امـکان تـرک اردوگاه هـا را نداشـته 

حـد  از  کوچک تـر  مکان هـای  بـه  و  باشـند 

معمول رانده شـوند. مهاجـران گرفتار در یونان 

در ایـن دوران مجبـور شـدند تـا آب و تشـناب 

ناکافـی را بـا شـار بیشـرتی از افـراد قسـمت 

امـکان  تـا  شـد  باعـث  مسـاله  همیـن  کننـد. 

شست وشـوی مرتب دسـت ها را نداشـته باشند 

و نگرانی هـای آن هـا از ابتـا بـه بیـاری کووید 

کالوگروپولـوس،  دیمیرتیـا  شـود.«  دوچنـدان 

بین املللـی نجـات  یونـان کمیتـه  مدیـر دفـرت 

بـروز  بـا  امسـال  »پناهجویـان  می گویـد: 

و  لسـبوس  در  ویرانگـر  آتش سـوزی های 

محدودیت هـای  و  کوویـد  شـیوع  سـاموس، 

کرونایـی و انتقـال بـه کمپ هـای موقتـی کـه 

هنـوز هـم رشایـط اولیـه زندگـی رشافتمندانـه 

را ندارنـد، وضعیـت روانـی بسـیار شـکننده ای 

پیـدا کردنـد.« آقـای کالوگروپولـوس بـا اشـاره 

کمپ هـا  وضعیـت  از  عینـی  مشـاهدات  بـه 

کـه  گفتنـد  مـن  بـه  »روانپزشـکان  گفـت: 

مـردم مجبـور بودنـد در اردوگاه هـای کثیـف و 

خطرنـاک مباننـد. بـرای دریافـت غـذا و رفـن 

به تشـناب صف بکشـند. آن ها فضـای ناچیزی 

اجتاعـی  فاصلـه   حفـظ  و  شست وشـو  بـرای 

داشـتند.«

در حالیکـه اتحادیـه اروپـا همزمـان بـا بسـن 

مرزهـای داخلـی برای مبـارزه با شـیوع ویروس 

کرونـا، تـاش می کند اعضـای ثرومتندتـر را به 

ارائـه کمک هـای مالـی و لوژسـتیکی بیشـرت به 

یونـان تشـویق کنـد، سیاسـت های مهاجرتـی 

ناتوانـی  و  عضـو  کشـور   ۲۷ در  سـخت گیرانه 

نهادهـای اروپایـی از دسـتیابی بـه یـک رویـه 

واحـد، ده هـا هـزار پناهجو را در جنـوب و رشق 

اروپـا زمین گیـر کـرده اسـت.

کمیتـه بین املللـی نجـات بـا انتشـار گزارشـی 

اتحادیـه  مهاجرتـی  سیاسـت های  کـرد  اعـام 

سـامت  وضعیـت  شـدن  بدتـر  باعـث  اروپـا 

روانـی هـزاران پناهجوی گرفتـار درجزایر یونان 

پنجشـنبه  روز  کـه  گـزارش  ایـن  اسـت.  شـده 

۱۷ دسـمر منتـرش شـد، براسـاس داده هـای 

جزیـره  سـه  در  پناهجویـان  اردوگاه هـای 

لسـبوس، سـاموس و چیوس)هیـوس( تنظیـم 

بین املللـی  کمیتـه  پژوهـش  اسـت.  شـده 

نجـات نشـان می دهـد که شـار قابـل توجهی 

می کننـد  فکـر  خودکشـی  بـه  پناهجویـان  از 

و از سـال ۲۰۱۸، درگیـر افرسدگـی هسـتند: 

از  پیـش  پناهجویـان  یک سـوم  دسـت کم 

اقامـت  یـا در طـول دوران  یونـان  بـه  رسـیدن 

خودکشـی  بـه  تصمیـم  کشـور  ایـن  در  خـود 

ایـن  پناهجویـان  از  پنچـم  یـک  و  گرفته انـد 

تصمیـم را عملـی کـرده اند.کمیتـه بین املللی 

نجـات کـه یـک سـازمان برشدوسـتانه فراملـی 

ایـن  بـروز  علـت  اسـت می گویـد  غیردولتـی  و 

بحـران سـامت روانـی روشـن و غیرقابـل انکار 

اسـت: »پنـج سـال پـس از تاسـیس کمپ های 

پناهجویـان در ایـن جزایـر، نزدیک بـه ۱۵هزار 

نفـر در رشایط غیرانسـانی و معمـوال خطرناکی 

گرفتـار شـده اند. آن هـا بـه آب کافـی، رسویس 

نظیـر  اولیـه  امکانـات  یـا  رسپنـاه  صحـی، 

کمک هـای  و  آمـوزش  درمانـی،  خدمـات 

حقوقـی دسرتسـی ندارنـد.« بخـش دیگـری از 

همیـن گـزارش، شـیوع ویـروس کرونـا را عامـل 

پناهجویـان  روانـی  مشـکات  تشـدید  دیگـر 

گرفتـار در یونـان می دانـد: »از زمـان مـوج اول 

شـیوع ویـروس کرونـا و در پـی اعـال تعطیلی 

کمیتـه  مـارچ،  مـاه  در  گسـرتده  قرنطینـه  و 

بین املللـی نجات شـاهد افزایـش ۷۱ درصدی 

شـار افـراد مبتـا بـه نشـانه های بیاری های 

روانـی بـوده اسـت. در همیـن چارچـوب مـوارد 

بایرن به دنبال حفظ پدیده 17ساله از وسوسه انگلیسی
بایـرن مونیـخ بـرای حفظ پدیـده جوانـش جال 

موسـیاال کـه مورد خواهـان چند تیم لیـگ برتری 

بـه او پیشـنهاد قـراردادی بـا رشایـط  قـرار دارد 

بهـرت می دهـد. درحالیکـه چندیـن باشـگاه لیگ 

برتـر انگلیس جال موسـیاال پدیده جـوان بایرن 

مونیـخ را بـه دقـت زیـر نظـر داشـته و خواهـان 

جـذب او هسـتند باشـگاه آملانـی قصد از دسـت 

دادن ایـن پدیـده را نـدارد و مرتصد اسـت با ارائه 

پیشـنهادی بهرت برای امضای قراردادی جدید او 

را در آلیانـز آرنـا نگـه دارد. بر اسـاس اعام رسـانه 

هـای آملانـی بایـرن مونیـخ حتـی ممکـن اسـت 

حـارض شـود بـرای حفـظ جـال بـه او پیشـنهاد 

هفتـه  در  پونـد  100هـزار  معـادل  دسـتمزدی 

بدهـد. دسـتمزدی که تا کنون در بایـرن مونیخ برای 

جوانـی بـه سـن و سـال جـال موسـیاال بـی سـابقه 

بـوده اسـت. جـال موسـیاالی 17سـاله بـا اینکه از 

ایـن فصـل بـه ترکیب تیـم اول باشـگاه راه یافته و در 

دوران هانسـی فلیـک بـه یکـی از مهره هـای تقریبـاً 

ثابـت بایـرن تبدیـل شـده و چندین رکـورد مربوط به 

سـن را شکسـته اسـت امـا هنـوز بـا باشـگاه آملانـی 

قـراردادی دارد کـه مربـوط بـه دوران حضـورش در 

می شـود  گفتـه  اسـت.  مونیـخ  بایـرن  جوانـان  تیـم 

لیورپـول،  مثـل  انگلیسـی  بـزرگ  باشـگاه های 

موسـیاال  منچسرتسـیتی جـال  و  منچسـرتیونایتد 

را بـه دقـت زیـر نظـر دارنـد و عاقـه زیـادی بـرای به 

خدمـت گرفـن او نشـان داده انـد. 



کمیسیون مستقل انتخابات:
 آمادگی برای برگزاری انتخابات  ولسی جرگه والیت غزنی در 

خزان 1400 گرفته شده است
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 کمیسـیون مسـتقل انتخابات کشور می گوید 

کـه آماده اسـت انتخابات ولسـی جرگه والیت 

در  را  شـهرداری ها  از  شـاری  و  والیتـی  شـوراهای  غزنـی، 

خـزان سـال 1400 خورشـیدی برگـزار کند.

حـوا علـم نورسـتانی، رئیـس کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، 

روز شـنبه 29 قـوس در یـک نشسـت خـری در کابـل گفـت 

عملیاتـی  و  تخنیکـی  آمادگی هـای  متـام  کمیسـیون  کـه 

خویـش بـرای برگـزاری انتخابـات  ولسـی جرگه والیـت غزنی، 

انتخابـات شـوراهای والیتـی و تعـدادی از شـهرداری ها در 

خـزان 1400، خورشـیدی را گرفتـه اسـت. 

خانـم نورسـتانی افـزود کـه سـند پـروژه حایـت از انتخابـات 

بـا دفـر معاونیـت ملـل متحـد و یـو.ان .دی.پـی را نیـز امضا 

اسـت. کرده 

رأی دهـی،  مراکـز  مجـدد  ارزیابـی  کـه  گفـت  همچنیـن  او 

رأی  تقویتـی  نـام  ثبـت  دهنـدگان،  رأی  فهرسـت  اصـاح 

دهنـدگان، از مهمریـن موضوعاتـی اسـت که قبـل از برنامه 

هـای عملیاتـی انتخابـات های ذکر شـده توسـط کمیسـیون 

اجـرا خواهـد شـد.

رئیس کمیسـیون خاطرنشـان کرد که با توجه به تجربه هایی 

انتخابـات  بودیـم،  کـرده   کسـب  گذشـته  انتخابـات  از  کـه 

شـوراهای  غزنـی،  والیـت  ولسـی جرگه  انتخابـات  برگـزاری 

مجالـس  و  شـهرداری ها  ولسـوالی،  شـوراهای  والیتـی، 

شـهرداری مـورد غـور و بررسـی قـرار گرفـت و تصمیـم بـر آن 

شـد کـه انتخابـات ذکر شـده در در سـال 1400 خورشـیدی 

برگـزار شـود.

خانـم نورسـتانی افـزود: »کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 16 

اسـد 1399، طـرح برگـزاری انتخابـات ولسـی جرگـه والیـت 

غزنـی را بـه طـور رسـمی بـا مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری 

رشیـک کـرد کـه در آن، 31 ثـور سـال 1400 خورشـیدی 

تاریـخ برگـزاری انتخابـات پیش بینـی شـده بـود.«

مکتـوب   ،1399 سـنبله   21 »کمیسـیون  داد:  ادامـه  او 

تعقیبی نیز به مقام عالی ریاسـت جمهوری فرسـتاده اسـت. 

بـه تعقیـب مکتوب هـای قبلـی، اخیـرا 3 قـوس 1399، طرح 

و پـان عملیاتـی انتخابـات ولسـی جرگـه غزنـی، شـوراهای 

والیتـی و تعـدادی از شـاروالی ها را بـه مقـام عالـی ریاسـت 

پـان  و  طـرح  ایـن  در  کـه  اسـت  کـرده  ارسـال  جمهـوری 

عملیاتـی، برگـزاری انتخابـات هـای مذکور به خـزان 1400، 

تنظیـم شـده اسـت.«

بـرای  هـا  آمادگـی  کنـار  در  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

برگـزاری انتخابـات ولسـی جرگـه والیـت غزنـی، شـوراهای 

نشسـت های  شـهرداری ها،  و  ولسـوالی  شـوراهای  والیتـی، 

را در 34  اعتادسـازی  و  انتخاباتـی  آگاهی دهـی  دوامـدار 

والیـت کشـور برگـزار کـرده و همچنـان طرح اصاحـی قانون 

وزارت ارشـاد، حج و اوقاف افغانسـتان در مـورد بازی انرنتی 

»پابجـی« یـا »PUBG« فتـوا صـادر کـرده و آ ن را رشعـا ناجایز 

خوانـده اسـت. این وزارت همچنان گفته اسـت کـه بازیکنان 

و تسـهیل کنندگان ایـن بـازی مرتکب گناه می شـوند.

در فتـوای ایـن وزارت کـه دیـروز )شـنبه، ۲۹ قـوس( منتـر 

انجـام  بـه  را  پیروانـش  آمـده اسـت کـه دیـن اسـام  شـده، 

کارهـای هدفمنـد و مـروع ترغیـب کرده و رصف وقـت را در 

کارهـای بی هـدف و بیهـوده کـه در آن منفعـت دینـی و یـا 

منفعـت مـروع دنیـوی نباشـد، حتی اگـر در ظاهـر گناه به 

نظـر نرسـد، ناجایـز قلمـداد کـرده اسـت.

احـکام  روشـنی  در  اوقـاف،  و  حـج  وزارت  فتـوای  براسـاس 

بـه  انسـان  شـدن  مشـغول  اسـام،  دیـن  آموزش هـای  و 

برنامه هـای تفریحـی و اسـتفاده از آن زمانـی کـه بـه هـدف 

دارد. جـواز  تحـت رشایـط خـاص  باشـد،  مطلـوب  و  سـامل 

در ایـن فتـوا تأکید شـده اسـت که اسـتفاده از بـازی انرنتی 

»پابجـی« نـه تنها نامروع اسـت، بلکه سـبب ارتـکاب برخی 

از گناه هـا و جنایـات و همچنـان باعـث برهـم خـوردن نظـم و 

سـامت خانواده هـا و اجتـاع خواهد شـد.

وزارت حـج و اوقـاف در ایـن فتـوا اسـتدالل کـرده اسـت کـه 

بـازی انرنتـی »پابجـی« عقایـد و رسـم های رشکی بـا تعظیم 

بـه بُت هـا و مجسـمه ها می شـود.

همچنـان در فتـوای وزارت حـج و اوقـاف آمـده اسـت کـه این 

بـازی تفکـر »فنـا کـردن« دیگـران را بـرای بقـای خـود ترویـج 

گنـاه  و  معصیـت  راه  در  پـول  آن  اسـتفاده ی  بـا  و  می کنـد 

مـرف می شـود. همین طـور، در فتـوا آمـده اسـت کـه بـازی 

»پابجـی« باعـث ضیـاع وقـت می شـود و بـر درس و آمـوزش 

 مدیـر امنیـت ملـی ولسـوالی شـولگرۀ والیت بلـخ، در انفجار 

یک ماین کشـته شـده اسـت.

یـک منبـع موثـق ایـن والیـت، روز شـنبه 29 قـوس گفت که 

احمـد نویـد مدیـر امنیـت ملـی ولسـوالی شـولگره، پـس از 

چاشـت روز گذشـته، در یـک انفجـار مایـن بـا دو محافظـش 

زخـم برداشـت.

امـا منبـع یادشـده، بعـداً گفـت کـه احمـد نوید پـس از چند 

سـاعت، از اثـر جراحـت شـدید در شـفاخانه جـان باخت.

ولسـوالی  از  شـولگره  ملـی  امنیـت  مدیـر  منبـع،  گفتـۀ  بـه 

شـولگره به طرف شـهر مـزار در حرکت بود، کـه تانک هاموی 

آنهـا در منطقـۀ بودنـه قلعـۀ ولسـوالی یادشـده، با مایـن کنار 

جـاده برخـورد کرد.

قوماندانـی امنیـۀ بلـخ، از اظهار نظـر در این مـورد خوددرای 

منـود. مسـئولیت انفجـار یادشـده را هـم تاکنـون کسـی بـر 

عهـده نگرفته اسـت.

 از جمع هشـت باک دوازده منزلۀ رهایشـی مجتمع رهایشـی 

قطـر در کابـل، قراردادهای سـاخت سـه باک رهایشـی امروز 

امضا شـد.

مجتمـع  اراضـی،  و  شهرسـازی  وزارت  معلومـات  اسـاس  بـه 

رهایشـی یادشـده کـه به کمـک ۱۱۰ میلیـون دالـر امریکایی 

موسسـه خیریـه الغرافـه قطـر، در مربوطـات ناحیه پنجم شـهر 

منزلـه   ۱۲ بـاک  هشـت  شـامل  شـود؛  مـی  سـاخته  کابـل 

رهایشـی با داشـن ۷۶۸ واحد مسـکونی، سـه بـاک تجارتی 

هفـت منزلـه، یـک محـراب مسـجد، دو مکتـب ذکـور و انـاث، 

یـک داراالیتـام و دو مرکـز تجارتـی پنـج منزلـه مـی باشـد، در 

برقـی در  مسـاحت ۳۲ جریـب زمیـن در توقفـگاه موترهـای 

رونـد  کـه  می گوینـد  افغانسـتان  آهـن  خـط  مسـتقل  اداره   

سـاخت خـط آهـن آقینـه- اندخـوی جریـان دارد  و در حـال 

حـارض بیشـر از 85 درصـد کار سـاختانی این پـروژه تکمیل 

شـده اسـت.

این اداره روز شـنبه 29 قوس با نر خرنامه ای نوشـته اسـت 

کـه »پـروژه خط آهن آقینـه- اندخوی 31 کیلومر طـول دارد و 

قـرار اسـت تـا چند مـاه دیگر کارهـای باقی مانـده آن تکمیل و 

به بهره برداری سـپرده شـود.

در خرنامه نوشـته شـده که پروسـه های رسوی و دیتیل  دیزان 

آن، در او اخـر سـال گذشـته بـه امتام رسـید و کار سـاختانی 

آن، از آغاز سـال جاری میادی رشوع شـده اسـت.

قـرارداد سـاخت پـروژه خـط آهـن آقینه- اندخـوی، میـان اداره 

دولـت  ارتباطـات  و  صنایـع  وزارت  و  افغانسـتان  آهـن  خـط 

ترکمنسـتان عقـد شـده بـود و از بودجـۀ انکشـافی ایـن اداره 

می شـود. سـاخته 

محمـد فرهنـگ، مسـئول ارتباطـات اداره راه آهـن افغانسـتان 

گفـت کـه سـاخت ایـن خـط آهـن را وزارت صنایـع و ارتباطات 

ترکمنسـتان بـه عهده دارد و بودجه آن حـدود ۲۱ میلیون دالر 

اسـت که توسـط اداره راه آهن افغانسـتان تامین شـده اسـت.

بـه گفتـه آقـای فرهنـگ احـداث ایـن مسـیر گام اساسـی در 

راسـتای ایجـاد شـبکه داخلـی راه آهـن در افغانسـتان اسـت 

بـه  ترکمنسـتان  از  کاال  انتقـال  افزایـش  سـبب  همچنیـن  و 

افغانسـتان و بـر عکـس خواهـد شـد، زیـرا شـبکه خـط آهـن 

کـه  رئیس جمهـور می گویـد  نخسـت  معـاون  امراللـه صالـح   

دخـری پنـج سـاله  که چنـدی قبـل از ناحیه هشـتم اختطاف 

شـده بـود، توسـط امنیـت ملی پیـدا و از چنـگ آدم ربایان رها 

شـده است. 

وی در گزارش پنجاه و پنجم جلسـه شـش و نیم روز شـنبه 29 

قـوس کـه در صفحه فسـبوک خـود منتر کرده تریـح کرده 

اسـت:» متـام اعضـای ایـن بانـد تبهـکار هر یـک هجـرت الله، 

محمـد کال، شـیرالله، محمدیار، حیات الله، محمد قاسـم و 

بریالـی  که درین جنایت دسـت داشـتند گرفتـار گردیده اند.« 

ایـن افـراد در بـدل رهایـی ایـن دخـر از خانـواده او خواهـان 

300 هـزار دالر شـده بودند.

معـاون رئیس جمهـور، از رئیس جمهـور خواسـته کـه اعضـای 

تیـم آزادکننـده ایـن دخـر بایـد مـورد تقدیـر مالـی و معنـوی 

قـرار گیرنـد. آقـای صالـح اعـدام اختطاف چیـان را بهرین راه 

مقام هـای محلـی والیـت پـروان تاییـد کردند که پنـج راکت به 

میـدان هوایـی بگـرام مهمریـن و بزرگریـن پایـگاه نیروهـای 

آمریکایـی در کشـور پرتاب شـده اسـت.

قـوس   ۲۹ شـنبه  روز  بگـرام  ولسـوال  قدوسـی،  عبدالشـکور 

گفـت کـه ایـن موشـک ها از نـوع کاتیوشـا بـوده کـه حوالـی 

سـاعت ۶ صبـح روز شـنبه از یـک موتـر نـوع مـزدا بـه پایـگاه 

شـده اند. پرتـاب  بگـرام 

بـه گفتـه ایـن مقـام محلـی ۱۲ موشـک بـرای پرتـاب آمـاده 

شـده بودنـد کـه ۵ تـا آنـان پرتاب و هفت موشـک دیگـر پرتاب 

نشدند.

آقـای قدوسـی گفت موشـک ها به داخـل میدان هوایـی بگرام 

فـرود آمـده و از تلفـات و خسـارت احتالـی آن اطاعـی در 

نیست. دسـت 

او افـزود کـه هفـت موشـک باقـی مانـده نیـز خنثـی شـده و 

منطقـه ای کـه موشـکها از آنجـا پرتـاب شـده اند نیـز در حـد 

فاصـل منطقـه »قلندرخـان« و مرکـز ولسـوالی بگـرام که تحت 

کنـرول دولـت اسـت، قـرار دارد.

نشـان  واکنشـی  بـاره  درایـن  تاکنـون  آمریکایـی  نیروهـای 

و طالبـان،  آمریـکا  نامـه صلـح  موافقـت  براسـاس  نداده انـد. 

طالبـان متعهـد شـد کـه جنگجویانـش بـه نیروهـای خارجـی 

نکننـد. حملـه  افغانسـتان  در  مسـتقر 

دو طـرف بارهـا همدیگـر را متهم بـه نقض توافقنامـه کرده اند. 

قراردادهای سه بالک رهایشی مجتمع رهایشی قطر در کابل امضا شد

اداره راه آهن: بیش از 85 درصد پروژه راه آهن آقینه- اندخوی تکمیل شده است

امراهلل صالح: دختری پنجساله از چنگ ربایندگان آزاد شد

حمله موشکی به میدان هوایی بگرام

محمـود کـرزی وزیـر شهرسـازی و اراضـی، در مراسـم امـروز 

گفـت کـه قـرار اسـت کار پنـج بـاک رهایشـی دیگـر، در مـاه 

هـای آینـده بـا رشکـت هـای سـاختانی امضـا شـود.

او افـزود کـه آپارمتـان های رهایشـی ایـن باک ها؛ دو، سـه و 

چهـار اتاقـه می باشـند که بـرای افـراد نیازمند و بـی بضاعت، 

بـه گونۀ رایـگان توزیع خواهد شـد.

وی گفـت کـه بر بنیـاد سـنجش، ۱۱۰ میلیون دالـر امریکایی 

بـرای سـاخت مجتمـع یادشـده کفایت مـی کند؛ اما موسسـه 

الغرافه تعهد سـپرده اسـت که اگر کفایت نکرد، پول بیشـرى 

را بـرای تکمیـل ایـن پروژه کمـک می کند.

او مشـخص نکـرد کـه کار ایـن پـروژه چـه وقـت تکمیـل مـی 

شـود.

وزیـر شهرسـازی و اراضـی گفت کـه این وزارت آماده اسـت که 

در صـورت عاقـه منـدی موسسـه خیریـه الغرافه بـرای تطبیق 

همچـو پـروژه هـا، زمیـن دولتـی را در مناطـق دیگر کشـور نیز 

در اختیـار این موسسـه قـرار دهد.

خیریـه  موسسـه  اجرائیـوی  رئیـس  رخـاء  جواداللـه  شـاهد 

الغرافـه، از همـکاری  وزارت شهرسـازی و اراضـی در خصـوص 

انتقـال زمیـن و ترتیـب پـان تفصیلـی غـرض احـداث مجتمع 

یادشـده، ابـراز قدردانـی منـود و بـدون ارایه جزییـات در مورد 

زمـان تکمیـل پـروژه گفـت تـاش دارنـد که ایـن پـروژه هر چه 

زودتـر تکمیل شـود.

کریمـه حامـد فاریابـی وزیـر اقتصـاد، در اشـاره به پـروژه های 

ایـن موسسـه در هـرات، نیمـروز و فـراه افـزود: »مـا زمیـن و آب 

داریـم، هـرگاه روی آن رسمایـه گـذاری شـود، نـه تنها اسـکان 

معیـاری بـه هـزاران تـن در کشـور مهیـا می شـود، بلکـه زمینه 

اشـتغال بـرای هـزاران تن نیـز فراهم می شـود و از این طریق، 

افغانسـتان مـی تواند بـه خودکفایی برسـد.«

ناحیـه پنجـم شـهر کابـل اعـار مـی گـردد.

وزارت  عامـه  ارتباطـات  و  اطاعـات  رئیـس  نـارصی  حشـمت 

شهرسـازی و اراضـی گفـت کـه ۱۱۰ میلیـون دالـر یادشـده 

بـرای ایـن پـروژه از سـوی موسسـه الغرافـه در نوامـر سـال 

اسـت. ۲۰۱۷ کمـک شـده 

و  مکتـب دخرانـه  دو  یـک مسـجد،  اعـار  کار  او  گفتـۀ  بـه 

پرسانـه و داراالیتـام ایـن مجتمـع، قبـا آغاز شـده؛ امـا پس از 

حـدود پنجـاه درصـد پیرفـت، بـه دلیل شـیوع ویـروس کرونا 

متوقـف شـده بـود، دوبـاره آغـاز شـده و امـروز از جمـع هشـت 

بـاک رهایشـی،  قـرارداد سـه باک ایـن پروژه بـا رشکت های 

سـاختانی امضا شـد.

ترکمنسـتان بـه کشـورهای منطقـه وصـل اسـت.

همچنیـن در خرنامـه نوشـته شـده کـه پیـش از این ایسـتگاه 

خـط آهـن آقینـه نیز به صورت اساسـی بازسـازی شـده اسـت و 

در حـال حـارض روزانـه صدهـا تُن امـوال تجارتـی در آن تخلیه 

و بارگیـری می شـود.

گفتنی اسـت که کار احداث 10 کیلومر خط آهن انکشـافی 

ایسـتگاه خـط آهـن آقینـه بـا متویـل مالـی اداره خـط آهن نیز 

مبـارزه بـا ایـن پدیـده زشـت توصیـف می کنـد.

اسـت کـه جنـت گل  وی همچنیـن در گـزارش عـاوه کـرده 

طـراح، حملـه موتـر مبـب بـر پایـگاه اردوی ملـی در ارغنـدی 

نیـز دسـتگیر شـد و در عیـن حـال دو نفـر از تروریسـتانی کـه 

بـرای کارگـذاری ماین های مقناطیسـی به کابل آمـده بودند و 

مرتکـب ایـن جنایـات هـم شـده انـد، دسـتگیر شـدند.

در گزارش اضافه شـده که یکی از دسـتگیر شـدگان ادعا دارد 

کـه خانـواده اش را طالبـان در بـدل چنـد حملـه بـه ]اهـداف 

معیـن[ گـروگان گرفته اسـت.

معـاون رئیس جمهـور عاوه کرده اسـت که پولیـس کابل قاتل 

یکـی از دکانـداران باغ قاضی را دسـت گیر کرده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه در همیـن گـزارش از اختطـاف یک تاجر 

در سـاحه غازی اسـتدیوم خر داده شـده اسـت. 

کـه  اسـت  نوشـته  همچنیـن  جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون 

روز گذشـته طالبـان اعـام کردنـد کـه نیروهـای آمریکایـی بـا 

ولسـوالی های  جنگـی  غیـر  مناطـق  هوایـی  مببـاران  ادامـه 

ارغسـتان و ارغنـداب والیـت قندهـار، توافقنامـه میـان آمریـکا 

و طالبـان را نقـض کرده انـد.

بارهـا مـورد حملـه موشـکی و زمینـی  میـدان هوایـی بگـرام 

نیروهای شورشـی مخالف دولت افغانسـتان قرار گرفته اسـت. 

خـر سـازترین آن در قـوس ۱۳۹۸ اتفـاق افتـاد کـه گروهی از 

مهاجـان مسـلح بـه ایـن پایـگاه حملـه کردنـد. بعـد در یـک 

مرکـز درمانـی غیرفعـال در نزدیکـی ایـن پایگاه سـنگر گرفتند 

کـه در نتیجـه »یـک رشـته حمـات هوایی« کشـته شـدند. در 

تکمیل شـده و به بهره برداری سـپرده شـده اسـت.

حـدود دو هفتـه پیـش خـط آهـن خـواف بـه هـرات بـا حضـور 

مقام هـای بلنـد رتبه و سـخرنانی مجازی رئیسـان جمهور ایران 

و افغانسـتان بـه بهره بـرداری رسـید. اداره راه آهن گفته که بعد 

از افتتـاح رسـمی راه آهـن خواف-هـرات حـدود ۳ هـزار و ۵۴۵ 

تُـن کاال از طریـق راه آهـن حیرتان- مزار رشیـف، خواف- هرات 

و تورغنـدی بـه خارج از کشـور صادر شـده اسـت.

مـا امامـی در یـک مسـجد در حـوزه چهـارم بـر ضـد نیروهـای 

امنیتـی افغانسـتان بسـیار به صـورت علنی به تقلیـد از داعش 

امنیتـی  میثـاق  چـوکات  در  می کنـد،  پروپاگنـدا  طالبـان  و 

او احضـار شـد کـه ایـن کار نـاروای خویـش را متوقـف سـازد.  

توهیـن و تحقیـر نیروهـای امنیتـی افغانسـتان قابـل تحمـل 

نیسـت.

آقـای صالـح از دسـتگیری اجمـل ولـد فضـل الرحمـن نیز خر 

می دهـد کسـی کـه  بـه قـول معـاون رئیـس جمهـور از سـال 

۱۳۹۳ بـه ایـن سـو در مبـب گذاری هـا دسـت داشـته و اخیـرا 

ترورهـای هدفمنـد در کابـل را وظیفـه گرفتـه بـود.

معـاون رئیـس جمهـور در مـورد مالیـه موترهـای زرهـی نوشـته 

اسـت کـه اکنـون 170 عـراده موتـر زرهـی در گمـرک متوقـف 

اسـت، مسـاله حـل می گـردد. او عاوه کرده اسـت کـه به متام 

والیـات هدایـت داده شـده کـه رونـد ثبـت موترهـای بی اسـناد 

را شـدت بخشـند، موترهـای کـه خـاف دسـت افغانسـتان اند 

صاحـب سـند تـردد در سـاحات مشـخص می شـوند.

ثبـت  والیت هـا  در  کـه  موترهـای  کـه  می کنـد  تریـح  وی 

داشـت.  نخواهـد  را  کابـل  بـه  ورود  اجـازه  می شـوند 

انتقـاد  پارملـان  موضع گیری هـای  از  رئیس جمهـور  معـاون 

کـرده در گـزارش اضافـه کرده اسـت که موقف گیـری  بعضی از 

اعضای ولسـی جرگه جایگاه شـان را در اذهان ]عامه[ سـخت  

صدمـه می زنـد. اینکه او]معـاون رئیس جمهور[ چه سـاعتی از 

خـواب بلنـد می شـود، با کـدام کارمند دولتی جلسـه می گیرد، 

روی چـه موضوعـات بحـث میکنـد، چـه سـاعتی بـه خانـه اش 

برمی گـردد، هیـچ ربطـی به ولسـی جرگه نـدارد. 

وی خاطـر نشـان می سـازد کـه اکنـون ایـن جلسـات در یـازده 

والیـت دیگـر نیـز  دایـر می گـردد و امیـد اسـت کـه در آینـده 

نزدیـک در سـی و چهار والیت دایر گـردد. معاون رئیس جمهور 

درادامـه می نویسـد، بـه یقیـن کـه تعییـن وقـت جلسـات در 

صاحیـت خودم اسـت و ربطی به  ولسـی جرگه نـدارد و قانون 

اساسـی نیـز دریـن مـورد چیزی مشـخصی نـدارد.

ایـن حملـه دو غیرنظامی کشـته شـد و ۷۰ تن دیگر به شـمول 

چهـار کارمنـد آمریکایـی زخمی شـدند.

اسـد امسـال سـی ان ان گـزارش داد کـه بـه اسـنادی دسـت 

یافتـه کـه نشـان می دهـد ایـران بـه جنگجویـان گـروه طالبـان 

در  بین املللـی  ائتـاف  و  آمریـکا  نیروهـای  کشـن  بـرای 

افغانسـتان پـاداش داده اسـت و یکـی از دالیل حمله به قاسـم 

سـلیانی، فرمانـده نیـروی قـدس سـپاه پاسـداران، بـه رابطـه 

ایـران و گـروه طالبـان مرتبـط بـوده اسـت. براسـاس گـزارش 

سـی ان ان سـازماندهی حملـه بـه فـرودگاه بگرام نیز بـه ایران 

مرتبـط بـوده اسـت. 

انتخابـات را نیـز نهایـی کـرده اسـت کـه بـه زودی بـا وزارت 

رشیـک  ذی دخـل  جوانـب  سـایر  و  ملـی  شـورای  عدلیـه، 

می شـود.

خانـم نورسـتانی گفـت کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، 

همچنـان مصمـم اسـت کـه متـام مسـائل انتخاباتـی را بـا 

جوانـب ذیدخـل در میـان گذاشـته نظریـات و دیـدگاه هـای 

نهادهـای ذیدخـل داخلی و حامیـان بین املللـی را دریافت 

کـرده و بـا بررسـی همـه جانبه فراینـد انتخابات هـای پیش رو 

را بـه پیـش برد.

رئیـس کمیسـیون همچنیـن عـاوه کـرد کـه از حکومـت نیـز 

توقـع داریـم تـا بـا فراهـم منـودن بودجـه و تأمیـن امنیـت، 

زمینـه برگـزاری انتخابـات هـای مذکـور را مهیـا کنـد.

ایـن نشسـت در حالـی برگـزار می شـود کـه چنـدی پیـش 

نهادهـای ناظـر بـر انتخابـات، کمیسـیون های انتخاباتـی را 

بـه »بی کفایتـی« و »بی برنامگـی« کـرده بودنـد. متهـم 

)فیفـا(،  افغانسـتان  عادالنـه ی  و  آزاد  انتخابـات  موسسـه ی 

ضمـن ابـراز نگرانـی، گفته بـود کـه دوام وضعیت فعلـی، بیم 

ایـن را کـه انتخابات بـه عنوان یکی از مبانی و دسـتاوردهای 

اصلـی نظـام جمهوریـت در جریـان ۲۰ سـال اخیـر بـه بـاد 

 فراموشـی سـپرده شـود، بـاال برده اسـت.

فیفـا گفتـه بود کـه کمیسـیون مسـتقل انتخابات مسـئولیت 

قانـون  در  شـده  مشـخص  هـای  انتخابـات  متـام  برگـزاری 

اساسـی را بـه عهـده دارد. انتخابـات یک پروسـه بـزرگ ملی 

اسـت کـه برگـزاری موفقانه آن مسـتلزم همـکاری همه جانبه 

و فراهـم سـاخن زمینـه مناسـب از جانـب حکومـت و سـایر 

نهادهـای ذیربـط اسـت.

قانـون  کـه  بـود  گفتـه  پیـش  هفتـه  دو  نیـز  عدلیـه  وزارت 

انتخابات هـای  در  کـه  مشـکاتی  بـه  توجـه  بـا  انتخابـات 

گذشـته بـود، بـر اسـاس نظریـات نهادهـای ذیربـط و اهـل 

اسـت. داده  قـرار  بازنگـری  مـورد  خـره 

از  قانـون  ایـن  بازنگـری  کار  کـه  بـود  افـزوده  وزارت  ایـن 

طریـق پـروژه طـرح قوانیـن از مـاه جـوزای امسـال آغاز شـده 

کـه اکنـون تکمیـل شـده و بـه زودی بـه طـی مراحـل بعـدی 

می شـود.  گذاشـته 

امـان ریاضـت سـخنگوی وزارت عدلیه گفت که بـرای تقویت 

هـر چه بیشـر ایـن قانـون، در مرحلـه تدقیق نیـز از نظریات 

نهادهـای مربوطـه، نخبـگان و اهـل خـر اسـتفاده خواهـد 

شـد. چگونگـی اسـتفاده از تکنالـوژی در انتخابـات و حـل 

اختافـات انتخاباتـی، نظـام انتخاباتـی، سـاختار انتخابـات، 

رأی  نـام  ثبـت  پروسـه  رونـد،  ایـن  از  نظارتـی  سیسـتم های 

مـوارد  قانـون مذکـوراز  اجرایـی  میکانیزم هـای  و  دهنـدگان 

عمـده ای اسـت کـه مورد بحـث و بازنگـری قرار گرفته اسـت.

کـودکان نیـز تأثیـر منفـی می گـذارد.

وزارت ارشـاد، حج و اوقاف از مسـئوالن و خانواده ها خواسـته 

اسـت که به صورت جدی متوجه این مسـأله باشـند.

ایـن وزارت آمـاری از بازیکنـان »پابجـی« در افغانسـتان ارائـه 

کـرده و گفتـه اسـت که ۴۲۱ هـزار و ۵۰۰ نفر در افغانسـتان 

سـاالنه حـدود ۱۵ میلیـارد و ۳۰۰ میلیـون افغانـی را رصف 

ایـن بـازی می کنند.

اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی )اتـرا( در ۲۶ قـوس اعـام 

کـرد کـه بـورد ایـن اداره پـس از یـک بررسـی جامع شـکایات 

در رابطـه بـه بـازی انرنتـی »پابجـی« یـا »PUBG«، تصمیـم 

گرفتـه اسـت کـه ایـن بـازی در افغانسـتان مسـدود شـود.

پیـش از کمیسـیون مواصات و مخابـرات مجلس منایندگان 

خواسـتار مسدودشـدن ایـن بـازی از سـوی اداره ی اترا شـده 

بود. 

وزارت حج و اوقاف:
 بازی  پابجی ناجایز است و گناه دارد

مدیر امنیت ملی ولسوالی شولگرۀ بلخ کشته شد


