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 قطر خواستار گفت وگوی مستقیم کشورهای عربی
 با ایران شد

الوروف: سوریه نباید به میدان جنگ ایران و 
اسرائیل تبدیل شود 

ثانـی،  آل  عبدالرحمـان  بـن  محمـد   
وزیـر امـور خارجـه قطـر در گفت وگـو بـا 
بیـن  دیالـوگ  بـر  بلومبـرگ  خبرگـزاری 
کشـورهای عربـی و ایـران اصـرار ورزیـد. 
او از آمادگـی قطـر بـرای میانجیگـری بین 
اسـامی  جمهـوری  و  عربـی  کشـورهای 

داد.... خبـر  ایـران 

 بـه گفتـه وزیـر امـور خارجـه روسـیه ایـن 
کشـور اجـازه نخواهـد داد از خـاک سـوریه 
برای تهدید امنیت اسـرائیل اسـتفاده شـود. 
سـرگئی الوروف تاکیـد کـرده کـه روسـیه 
می توانـد هـر تهدیـدی علیـه اسـرائیل در 

خـاک سـوریه را مسـتقا خنثـی کنـد....

چهار شنبه  1 دلو 1399  20 جنوری 2021  قیمت: 20 افغانی  سال پانزدهم    شماره 4138  

 مسوالنه سخن بگوییم

رویکرد صادقانه و ملی به صلح، 
ضمانت پایداری کشوراست

) بخش اول(

جهان پسا ترامپ؛ 
افغانستان اولویت فوری سیاست 

خارجی جو بایدن 

 در روزهـای اخیـر سـخنان یکـی از نماینـدگان مجلس 
در مـورد مصـارف بخش هایـی از حکومـت و دفتـر اداره 
امـور ریاسـت جمهـور خبرسـاز شـده و در شـبکه های 
اجتماعـی بلوایـی به پا شـده اسـت. بر اسـاس سـخنان 
یکـی از نماینـدگان مجلـس تنهـا مصـرف تـرکاری یـا 
سـبزیجات اداره امور یاسـت جمهـوری 30 میلیون دالر 

شـده اسـت. بـر اسـاس گفته هـای این وکیـل،  ...
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سرمقاله

محمد هدایت

 

 راه نجات جدید برای مدافع 
قرضی بارسا در بنفیکا

اعالم شرایط حضور تماشاگر 
 محمـد امیـن احمـدی عضـو هیـات گفتگـو در جام جهانی باشگاه ها 

کننـده دولـت افغانسـتان در دوحـه می گویـد 

افغانسـتان  دولـت  بـا  بـه صلـح  طالبـان متایـل جـدی  کـه 

صفحـه  در  جـدی   30 سه شـنبه  روز  احمـدی  نـدارد. 

فسـبوکش نوشـته کـه ایـن روزهـا طالبـان از یک سـو  بـه فکر 

رهایـی زندانیـان خـود توسـط امریـکا بـدون در نظرداشـت 

خواسـت مـردم و دولـت افغانسـتان مبنـی بـر قطـع جنـگ و 

رسـیدن بـه آتش بـس اسـت  و از جهـت دیگـر بـه جنـگ و 

خشـونت تحـت عنـوان جهـاد ادامـه می دهـد، تا به تشـکیل 

نظـام نـاب اسـامی برسـد.

آرزو، متایـل  دو  ایـن  میـان  در  »لـذا  می کنـد:  ترصیـح  وی 

جانـب  بـا  مهـم  مسـائل  روی  اصولـی  و  جـدی  مذاکـره  بـه 

جمهـوری نـدارد.« احمـدی بـاور دارد کـه طالبـان بـه صلـح 

عادالنـه و همه شـمول منی اندیشـد و ایـن گـروه تنهـا به فکر 

بـرآورده شـدن آرزوهـای خـود اسـت.

احمـدی می گویـد کـه جانـب جمهوری اسـامی افغانسـتان 

امـا بـاور دارد کـه جنگ طالبان جهاد نیسـت بـل یک چرخه 

باطلی اسـت که سـبب قتل و کشـتار مسـلامنان شـده اسـت 

هیـات  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  وی  اسـت.  قطعـی  حـرام  و 

بـا جانـب مقابـل  آمـاده اسـت در گفتگـو  جانـب جمهـوری 

ایـن حقیقـت دینـی را بـه اثبـات برسـاند و توقـع ایـن اسـت 

کـه  همـه علـام و مـردم خواهـان قطـع جنـگ شـوند و بـر 

حرمـت آن تاکیـد کننـد. ایـن درحالیسـت که حفیـظ منصور 

یـک عضـو دیگـر هیـات گفتگوهـای حکومـت در دوحـه بـه 

رئیـس جمهـور غنـی، طبـق فیصله شـورای ملـی، وزارت دولت 

در امـور شـهدا و معلولیـن را بـه وزارت مسـتقل بودجـوی ارتقـا 

داد.

تـا  اسـت  داده  هدایـت  امـور  اداره  بـه  غنـی  جمهـور  رئیـس 

ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور  بررسـی  درنظرداشـت  بـا 

فیصلـه  طبـق  معلولیـن  و  شـهدا  وزارت  ایجـاد  بـه  جمهـوری 

اداره  از  ادامـه مکتـوب،  اقـدام کنـد. در  و  موافقـه  مجلسـین 

مربوطـه تقاضـا کـرده اسـت تـا مطابـق بـه هدایـت مقـام عالی 

کنـد. اجـراآت  جمهـوری  ریاسـت 

قابل ذکر اسـت، مجلسـین شـورای ملی قبـاً در ارتقای وزارت 

دولـت در امـور شـهدا و معلولیـن اختـاف نظـر داشـتند؛ امـا 

پـس تشـکیل یـک هیأت مختلـط، اختافـات از میان برداشـته 

و  شـهدا  امـور  در  دولـت  وزارت  کـه  منودنـد  فیصلـه  و  شـد 

معلولیـن بـه وزارت مسـتقل بودجـوی ارتقـا کنـد.

نتیجـه فیصلـه هیـات متذکـره بـر ایـن شـد تـا ایـن اداره تحـت 

عنـوان »وزارت شـهدا و معلولیـن« ایجـاد گـردد. همچنـان وزیر 

ملـی  برابـر شـورای  در  کابینـه  وزرا  ماننـد سـایر  وزارت،  ایـن 

پاسـخگو مـی باشـد.

تقاعـد  ریاسـت عمومـی خزینـه  قبـا در چـوکات  اداره،  ایـن 

فعالیـت داشـت و در سـال )۱۳۶۹ هــ ش(، از ایـن ریاسـت 

مجـزا و بـه حیـث ریاسـت مسـتقل عمومـی شـهداء و معلولیـن 

مکتـب سـيد جـامل الديـن افغانـی و تحصيـات دورهء ثانوی و 

بکلوريـا را در ليسـه عالـی حبيبيـه شـهر کابـل بـه پايـه اکـامل 

رسـانيد. در سـال 1352 شـامل دانشـگاه کابـل گرديـده و در 

فارغ التحصیـل  دانشـگاه  اقتصـاد  دانشـگاه  از   1355 سـال 

گردید.

او بعـد از مدتـی زندگـی غربـت و مهاجـرت در پاکسـتان بـه 

تحصيـات خـود در اياالت متحده امريکا ادامه داده و در سـال 

1995 ميـادی از دانشـگاه دولتـی ايـاالت نيويـارک موفـق به 

کسـب ديپلـوم ماسـری در رشـتهء اقتصـاد ملـی گرديد.

فاروقـی بعـد از کنفرانـس بـن و ايجـاد حکومت موقـت به وطن 

عـودت منـود و در سـمت های مختلـف ایفـای وظیفه کرد.

آقـای فاروقـی در مـاه حـوت سـال 1387 بعد از از کسـب رای 

اعتـامد مجلـس مناینـدگان بـه حيث وزيـر وزارت ترانسـپورت و 

هوانـوردی ملکـی شـامل کابينهء حکومـت گرديـد. موصوف به 

زبان های ملی )دری، پشـتو( و لسـان انگليسـی تکلم و تحرير 

می منايـد. 

ریاسـت  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه   

مـردم  درصـد   85 کـه  می گویـد  جمهـوری 

حامیـت  شـده  دسـتگیر  ترویسـتان  اعـدام  از  افغانسـتان 

. می کننـد

اعـدام  خواهـان  جـدی(   29( دوشـنبه  روز  صالـح  آقـای 

افزایـش  علـت  اعامیـه  آن  در  او  بـود.  شـده  تروریسـتان 

عـدم  را  طالبـان  سـوی  از  تیرانـدازی  و  انفجـاری  حمـات 

پیگـرد اعـدام تروریسـتان دسـتگیر شـده خوانده بـود و گفته 

بـود کـه تروریسـتان به این دلیـل از عقوبـت کار خود هراس 

ندارنـد کـه فکـر می کننـد روزی عفـو خواهنـد شـد.

ایـن نظـر آقـای صالـح در رسـانه های داخلـی و خارجـی بـه 

صـورت وسـیع بازتـاب یافت و میان مـردم نیز مورد اسـتقبال 

واقع شـد.

نـر  بـا  جـدی   30 سه شـنبه  روز  جمهـور  رئیـس  معـاون 

اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه همـکاران میثـاق امنیتـی بیـش 

از 20 هـزار نظـر و تبـرصه را ارزیابـی کرده انـد. در این میان 

85 درصـد مـردم خواهـان اعدام تروریسـتان دسـتگیر شـده 

هسـتند.

در اعامیـه تاکیـد شـده اسـت:» پـس مـن یـک بـار دیگـر به 

نظـر خـود تاکید مـی ورزم که تروریسـت که بالفعل دسـتگیر 

می گـردد و ثبـوت مـادی و معنـوی بـر ضد آنها  موجود اسـت 

بایـد اعـدام گردنـد. از مـردم درد دیـده و با عزت افغانسـتان 

مـی  ابـراز سـپاس  اعامیـه  ازیـن  بـه خاطـر حامیـت شـان 

رسـانه ها گفتـه اسـت کـه وی ایـن بحـث را کـه جنـگ جاری 

برخـوردار  مروعیـت  بسـر  چـه  از  افغانسـتان  در  طالبـان 

اسـت، نیـز بـه میـز مذاکره خواهـد کشـانید.  وی اما شـاکی 

اسـت کـه در مـورد برخـی از همـکاران وی یعنـی برخـی از 

نحـوی  بـه  افغانسـتان  دولـت  گفتگوکننـده  هیـات  اعضـای 

می رونـد. طفـره 

تحـت اثـر صـدارت عظمـی آن زمـان، بـه فعالیـت آغـاز منـود.

سـپس بـه نـام »اداره ملـی حامیـت از افـراد دارای معلولیـت 

و ورثـه شـهداء« و در جـدی ۱۳۹۷ بـه اسـاس فرمـان ریاسـت 

جمهـوری، ایـن اداره بـه نـام »وزارت دولـت در امـور شـهدا و 

معلولیـن« تغییـر نـام یافـت و اکنـون بر اسـاس فیصله شـورای 

ملـی و حکـم ریاسـت جمهـوری بـه وزارت مسـتقل ارتقـا کـرد.

از سـوی دیگـر محمـدارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور طـی 

فرمانـی حمیداللـه فاروقـی را بـه حیـث وزیـر دولـت در امـور 

شـهداء و معلولیـن تعییـن کـرده اسـت.

امـور ریاسـت جمهـوری گفته:«بـر اسـاس فرمـان مقـام  اداره 

عالـی ریاسـت جمهـوری، پوهنمل حمید الله فاروقی در بسـت 

خـارج رتبـه، بـه حیـث وزیـر دولـت در امـور شـهدا و معلولیـن 

اسـامی  جمهـوری  کابینـه  جلسـات  در  شـان  عضویـت  بـا 

افغانسـتان بـا حفـظ حقـوق کادر علمـی شـان تقـرر حاصـل 

منـود«.

آقـای فاروقـی پیـش از ایـن بـه عنـوان رییـس دانشـگاه کابـل، 

وظیفـه  ایفـای  ترانسـپورت  وزیـر  و  ریاسـت جمهـوری  مشـاور 

کـرده اسـت.

آقـای حميداللـه فاروقـی فرزنـد مرحوم حبيـب اللـه فاروقی در 

سـال 1333 هجری شمسـی مطابق سـال 1954 ميادی در 

واليـت هـرات ديـده بـه جهـان گشـود. تعليـامت ابتدائيـه را در 

منایـم. از خـون هیـچ هموطـن خویـش منـی گذریـم. تاش 

ضـد  بـر  العبـد  حـق  بـزرگ  هـای  پرونـده  ایجـاد  بـرای  مـا 

طالبـان تروریسـت ادامـه دارد.«

طالبـان علیـه ایـن نظـر صالـح بـه شـدت مخالفـت کـرده و 

اعامیـه معـاون رئیـس جمهـور را کارشـکنی در رونـد صلـح 

دانسـته اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه طالبـان تاکنـون مسـئولیت ترورهـای 

عهـده  بـه  را  مقناطیسـی  مایـن  انفجارهـای  و  هدفمنـد 

نگرفتـه انـد، امـا منابـع دولتـی مسـئولیت متـام ایـن ترورهـا 

و انفجارهـا بـه دوش طالبـان میگذارنـد. شـواهد امنیتی نیز 

دسـت داشـن طالبـان در ترورهـای هدفمنـد غیرنظامیان را 

می کنـد. تائیـد 

 ژان کلـر تودیبـو علـی رغـم داشـن قـرارداد دو سـاله قرضی 

بـا بنفیـکا هنـوز نتوانسـته بـرای ایـن تیـم بـازی کنـد و مـورد 

جنـوری  تودیبـو  کلـر  ژان  نـدارد.  قـرار  فنـی  کادر  اعتـامد 

2019 بـود کـه از تولـوز بـا رقم یک میلیـون یورو به بارسـلونا 

پیوسـت ولی در نهایت نتوانسـت ارنسـتو والورده و بعدا کیکه 

سـتین را بـه خـود متقاعد کند. زمسـتان گذشـته او قرضی با 

بنـد خریـد راهی شـالکه شـد ولـی شـیوع کرونا باعث شـد تا 

شـالکه بند خریـد 25 میلیـون  ...

 کشـور قطـر از دو هفتـه دیگـر میزبـان جـام جهانی باشـگاه 

هـا خواهـد بـود.  براسـاس اعـام کمیته برگـزاری مسـابقات 

جـام باشـگاه های جهـان در قطـر، تنهـا کسـانی کـه موفـق 

بـه خریـد بلیت مسـابقات خواهند شـد کـه یا تسـت آزمایش 

منفـی کرونـای خـود را ارائـه کننـد یـا نتیجـه آزمایـش خـون 

آنتـی بـادی آنها نشـان دهنده ایمنی از ابتای مجـدد به این 

بیـامری باشـد و یـا واکسـن کرونـا را دریافـت کرده باشـند.

همچنین عاقه مندان به متاشای ...

ورزش

هنری

5

 احمدی: طالبان تمایل جدی به صلح ندارد5

وزارت دولت در امور شهداء و معلولین به وزارت مستقل بودجوی ارتقا کرد

صالح: 85 درصد مردم اعدام تروریستان را حمایت کرده اند

موالنـا  درگذشـت  سـالروز  جـدی   30 افغانسـتان  تقویـم  در   

کـه  را  مـرد  ایـن  اسـت.  ثبـت شـده  بلخـی  جال الدیـن محمـد 

موالنـای رومی نیز می نامند از مشـهورترین شـاعران زبان فارسـی 

بـوده اسـت. نامـش محمـد و لقبـش در دوران زندگـی خـودش 

»جال الدیـن« و گاهـی »خداونـدگار« و در افغانسـتان هـم از وی 

بـه نـام »خداونـدگار بلـخ« یـاد می شـود. ..

ایـن  پایانـی  قـرار اسـت فصـل ششـم پیکـی باینـدرز فصـل   

رسیـال باشـد. هم چنیـن اسـتیون نایـت، کارگردان ایـن رسیال 

بـه شـکلی  ایـن مجموعـه  وعـده داده اسـت کـه داسـتان های 

دیگـر ادامـه خواهـد یافـت.  رسیـال محبـوب پیکی باینـدرز از 

شـبکه بـی بـی سـی، داسـتان به قـدرت رسـیدن تامی شـلبی با 

بـازی کیلیـن مورفـی و خانـواده بدنـام او در برابر طبقـه کارگر را 

بعـد از وقایـع جنـگ جهانـی اول ...

که گفت که آن زنده ی جاوید بمرد 

»پیکی بالیندرز« در فصل ششم پایان 
خواهد یافت 
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برای مبارزه با تمویل تروریسیم و پولشویی‹

 صرافی های شخصی در افغانستان باید مجوز بگیرند

 بانـک مرکـزی اعـام کـرده کـه متـام رصافی هـا 

بعـد از ایـن باید جواز رشکت پولـی بگیرند و برای 

تبدیـل »رصافی هـای شـخصی« بـه رشکت هـای پولـی و صـدور 

مجـوز بـرای آنـان سـهولت هایی را فراهـم کـرده اسـت.

یارمحمـد رسـتم، رئیـس دفـر بانک مرکـزی به بی بی سـی گفت 

کـه براسـاس تعهـدات و رشایطـی کـه بانـک مرکـزی افغانسـتان 

و  رصافـی  بایـد  دارد،  بین املللـی  همکارهـای  و  نهادهـا  بـا 

ارائه کننـدگان خدمـات پولـی بـه طـور بهـر مدیریـت شـود کـه 

»ایـن کار بخشـی از مبـارزه علیـه پولشـویی و متویـل تروریسـم« 

است.

او گفـت کـه بـرای تقویـت و قانونی تر کـردن فعالیـت رصافی ها، 

بانـک مرکـزی بـه متـام جوازهـای انفرادی، جـواز رشکتـی صادر 

خواهـد کـرد. بـه گفته این مقام بانک مرکزی هـدف از این اقدام 

کنـرل بیشـر و قانون مدار کـردن فعالیت رصافی ها اسـت. این 

مقـام بانـک مرکـزی گفت سـهولت هایی که جدیدا توسـط بانک 

در نظـر گرفتـه شـده، سـبب افزایـش شـار رشکت هـا از ۳۰ بـه 

هفتـاد رشکـت در دوهفته گذشـته شـده اسـت. به گفتـه او متام 

رصافی هـا کـه بـرای متدیـد جواز خـود به بانـک مرکـزی مراجعه 

می کننـد جـواز آنـان بـه رشکت پولـی تبدیل خواهد شـد.

در حـال حـارض در رسارس افغانسـتان حـدود سـه هـزار رصافـی 

وجـود دارد. آقـای رسـتم متعقـد اسـت کـه داشـن جـواز رشکت 

پولـی رونـد حسـاب دهـی و نظـارت در معامـات و مبـارزه بـا 

می سـازد.  راحت تـر  را  پولشـویی 

سهولت های جدید چه است؟

را  بانـک مرکـزی رصافانـی کـه رصافـی خـود   براسـاس اعـام 

بـه رشکـت پولـی تبدیـل کننـد بـرای آنـان جـواز دایمـی صـادر 

می شـود و هزینـه ای نیز بابـت ثبت رشکت از آنهـا گرفته نخواهد 

شـد. همچنیـن بانـک مرکـزی افزوده کـه برای ثبـت رشکت های 

پولـی از رصافـان تضمین نقـدی و یا فرد الزم نیسـت و همچنین 

دارنـدگان جـواز می تواننـد در رسارس افغانسـتان منایندگـی بـاز 

کننـد. بانـک مرکـزی همچنیـن از صاحبـان رصافی هـا خواسـته 

کـه داشـن سـند لیسـانس/ کارشناسـی بـرای ثبـت رشکـت و 

همچنیـن عضویـت در هیـأت نظـارت الزم نیسـت و بعـد از ثبـت 

رشکـت، دارنـدگان جـواز می توانند امتیـاز منایندگـی خارجی را 

نیـز بگیرنـد. دولـت افغانسـتان در سـال های اخیـر تـاش کـرده 

کـه بـر فعالیـت رصافان این کشـور نظارت بیشـر داشـته باشـد، 

صالح: از چهار انتخابات، یک یا دو انتخابات را در تابستان آینده برگزار خواهیم کرد

کشته شدن 68 تروریست طالبان در چند والیت کشور

بازداشت 14 تن به اتهام جرایم جنایی در کابل

سرمقاله

مناینـدگان  از  یکـی  سـخنان  اخیـر  روزهـای  در   

مجلـس در مـورد مصـارف بخش هایـی از حکومـت 

و دفـر اداره امـور ریاسـت جمهـور خربسـاز شـده و 

در شـبکه هـای اجتاعی بلوایی به پا شـده اسـت. 

مجلـس  مناینـدگان  از  یکـی  سـخنان  اسـاس  بـر 

امـور  اداره  سـبزیجات  یـا  تـرکاری  مـرف  تنهـا 

یاسـت جمهـوری 30 میلیـون دالـر شـده اسـت. بر 

اسـاس گفتـه هـای ایـن وکیـل، تنهـا در اداره امـور 

ریاسـت جمهـوری 17 نـوع گوشـت قـرارداد شـده 

اسـت. قبـا نیـز از ایـن گونه شـایعات زیاد سـاخته 

و پرداختـه شـده بـود. از قبیـل مصـارف کـود 91، 

دفـر بانـوی اول، مـرف بودجه کرونـا و توزیع نان 

خشـک و ماننـد آن. در ایـن مـورد چنـد نکتـه حایـز 

اهمیـت اسـت: 

1.  بدون شـک نقد حکومت و یا بخش هایی از آن 

از سـوی نهادهـای ناظـر بـه خصـوص وکای مردم، 

جامعـه مدنـی، رسـانه هـا و منتقـدان حکومـت نـه 

تنهـا منفـی نیسـت؛ بلکـه یـک دسـتاورد اسـت و 

بایـد بـرای آن مجـال داده شـود و هرگز نبایـد از آن 

طفـره رفـت. زیـرا تفـاوت یـک جامعـه دموکراتیک و 

چندصدایـی بـا یک جامعه بسـته و اسـتبدادزده در 

همیـن اسـت. اگـر روزی صداهـای نقـد و اعـراض 

چنـان  برابـر  در  و  ترسـید  آن  از  بایـد  شـود  خفـه 

وضعیـت همگان باید ایسـتاد شـوند و صـدای خود 

را بکشـند. زیبایـی یـک جامعه متکـر و مداراگر در 

تنـوع صداهـا و انتقادهـا اسـت. بنابرایـن مسـوالن 

حکومتـی تلخـی هـای نقـد را بـا جـان و دل پذیـرا 

شـوند و هرگـز از انتقـاد و اعـراض در برابـری کژی 

هـا و کژتابـی ها نهراسـند. 

یـک  دارای  کـه  مـا  جامعـه  در  متاسـفانه   .2

اسـت  نـورس  بیـان  آزادی  و  جـوان  دموکراسـی 

گاهـی رقابـت هـا و اختـاف ها بـا دشـمنی و عناد 

اشـتباهی گرفتـه می شـود. در سـال های گذشـته 

بسـیار اتفـاق افتـاده اسـت کـه یـک شـایعه رصف و 

یـک شـیطنت رسـانه ای تبدیـل بـه یـک معضـل و 

حتـی از بیـن رفـن حیثیت یک شـخصیت حقیقی 

و یـا حقوقـی شـده اسـت. از این رو گاهـی مرزهای 

درهـم  مـواردی  چنیـن  در  انسـانیت  و  اخـاق 

شکسـته مـی شـود و همـه چیـز زیـر پـای نقدهـای 

لـه مـی شـود. همـه  غیـر اخاقـی  و  بـی رحانـه 

بایـد تـاش کنیـم که مرزهـای اخاق و انسـانیت را 

دریابیـم و از هرگونـه اتهـام و یا شـایعه غیر اخاقی 

پرهیـز کنیـم. آزادی بیـان و رقابـت در دنیـای دیگر 

دارای فرهنـگ و الزامـات حقوقـی نیـز هسـت. 

3. اشـخاصی کـه بـه نقدهای شـایعه ماننـد رو می 

آورنـد بایـد متوجـه باشـند کـه آیـا از یـک موقعیـت 

یـک  عنـوان  بـه  یـا  و  گوینـد  مـی  سـخن  رسـمی 

کنشـگر عـادی در جامعـه و یـک کاربر شـبکه های 

کنیـم  فکـر  چیـزی  چنیـن  بـه  وقتـی  اجتاعـی؟ 

مسـلا مرزهـای شـایعه و اتهام و اغتشـاش را درک 

مـی کنیـم و از سـخنان خـود مواظبـت مـی کنیـم. 

بـه همیـن خاطر همه کسـانی که به نحـوی در یک 

موقعیـت رسـمی قـرار دارنـد بایـد مسـوالنه سـخن 

پاسـخگو  هـای خویـش  گفتـه  برابـر  در  و  بگوینـد 

و  تکنولـوژی  پیرشفـت  فعلـی  رشایـط  در  باشـند. 

ارتباطـات سـبب شـده اسـت کـه هـر سـخنی بـه 

محـض انتشـار در فضای مجازی تبدیـل به خوراک 

رسـانه هـا و کاربـران شـبکه هـای اجتاعـی مـی 

 . شود

4. از سـوی دیگر نهادهای رسـمی مثـل دفر اداره 

امـور ریاسـت جمهـوری و یـا اداره تـدارکات ملـی 

بایـد عـاوه بـر ایـن کـه در برابـر اتهامـات پاسـخگو 

باشـند از موقعیـت و جایـگاه حقوقی خـود نیز دفاع 

کننـد. متاسـفانه بایـد اذعـان کنیـم که زبـان دفاع 

و روشـنگری در حکومـت الکـن اسـت و یـا از رس 

بـی توجهـی و یـا از رس بـی تدبیـری در برابـر انـواع 

اتهـام ها و شـایعات بی اسـاس، سـکوت می کنند. 

طبیعـی اسـت کـه معنای سـکوت پذیـرش تلویحی 

مفـاد شـایعات و اتهامـات اسـت. بارهـا نهادهـای 

افـکار عمومـی،  دولتـی مـورد هجـوم رسـانه هـا و 

بـه دلیـل یـک شـایعه بـی اسـاس قـرار گفتـه انـد 

امـا بارهـا سـاکت بـوده انـد. چنیـن امـری پذیرفتـه 

نیسـت و بایـد شـایعات و اتهـام تـا آخریـن مرحلـه 

تحقیـق و بررسـی بایـد پیـش بـرود و پاسـخ داده 

شـود. در همیـن زمینـه نهادهـای مربوطـه بایـد بـه 

گونـه جـدی عمـل کننـد و بـه شـایعات و اتهـام هـا 

رسـیدگی کننـد. 

بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد همـه ما بـه خصوص 

اوال  دارنـد  قـرار  رسـمی  مسـند  در  کـه  کسـانی 

مسـوالنه سـخن بگویند و بـه هر شـایعه اتهام دامن 

نزننـد و ثانیـا اگـر نهادهایـی کـه مـورد اتهـام قـرار 

مـی گیرنـد تـا آخریـن مراحـل تحقیـق و شـفافیت 

بایـد هرگونـه اتهـام و شـایعه را پاسـخ بگوینـد و از 

حیثیـت رسـمی خویـش نیـز دفـاع کننـد. تـا از بی 

اعتـادی و بـی بـاوری جامعـه نسـبت بـه مجموعه 

نظـام جلوگیـری گـردد. 

 

از صفحه1

 د لغـان کرنـې رياسـت مسـوولني وايـي چـې سـږ کال پـه دغـه 

واليـت کـې د مالټـې او ليمـو ٢٤00 ټنه حاصات ترالسـه شـوي 

خـو پـه راتلونکـي کال کـې بـه دغـه انـدازه څلـور زره ټنو تـه لوړه 

يش.

د لغـان کرنـې رييـس جميـل خوشـحال پـژواک خـربي اژانـس 

تـه يـوې ځانګـړې مرکـې کـې وويل چـې سـږ کال په دغـه واليت 

کـې ليمـو او مالټـو ښـه حاصات ورکـړي دي.

دى وايـي: ))9٦ هکتـاره ځمکـه کـې مـوږ د سـروس کورنـۍ 

ټنـه   ٢٤00 مالټـې  او  ليمـو  يواځـې  چـې  کـړي  جـوړ  باغونـه 

حاصـات کـړي دي خـو مطمـني چـې دغـه کچـه بـه کال تـه له 

خېـره رسه څلـور زره ټنـو تـه لـوړه يش.((

خـو دى زياتـوي، پـه پـام کـې ده چې پـه راتلونکي کلونـو کې په 

٢٥00 هکتـاره ځمکـه کـې د سـروس کورنـۍ بوټـې کېښـودل 

يش. د خوشـحال پـه وينـا، پـه تېـرو دوو کلونـو کې يـې د لغان 

پـه بېابېلـو سـيمو کـې د مالټـو ٢0٢ باغونـه جـوړ کـړي چې په 

راتلونکـي کال کـې بـه ښـه حاصـل ورکړي.

دغـه راز لغـان کـې يـو تـن کروندګـر حاجـي امـني پـژواک تـه 

وويـل چـې د مرکـز مهـرالم پـه بابـا صيـب سـيمه کـې يـې پـه 

پنځـوس جريبـه ځمکـه کې د مالټـې او ليمو باغ جـوړ کړى دى.

هغـه وايـي: ))تېـر کال مـې لـه همدغـه بـاغ څخـه پنځـوس زره 

افغانـۍ عايـد ترالسـه کـړى و، خـو سـږ کال بـه لـه دې هـم ډېـر 

وي؛ ځکـه ليمـو او مالټې ښـه بـازار لري او زر خرابېـږي هم نه.((

بـل لـور ته د کرنـې برخې يوه کارپوه انجنـر صحبت خان پژواک 

تـه وويـل چـې ټـول ختيـځ زون خـو پـه ځانګـړي توګـه لغـان 

مديرانـه يـي اقليـم لـري چـې د سـروس کورنـۍ پـه کـې ښـه 

حاصـل ورکـوي. د کرنـې وزارت چارواکـو معلوماتـو لـه مخې، هر 

کال هېـواد تـه شـاوخوا سـل زره مټريـک ټنـه د سـروس کورنـۍ 

توليـدات لـه بهـره وراديـږي خو که په افغانسـتان کـې دې برخې 

تـه پراختيـا ورکـړل يش، لـه نـورو هېوادونـو به د سـروس کورنۍ 

واردولـو اړتيـا ونـه ليدل يش.

 د کندهـار پـه ارغسـتان ولسـوالۍ کې د اتـه ميليونـه افغانيو 

پـه لګښـت د موسـمي اوبـو مهارولـو یـوه بنـد چـارې بشـپړې 

شـوې. دغـه بنـد د دې ولسـوالۍ پـه جنـګ ژورې سـیمه کې 

دی چـې د کرنـې وزارت لـه پرمختیايـي بودجـې د ۸ میلیونـه 

افغانيـو پـه لګښـت جوړ شـوی دی.

د کندهـار کرنـې رییـس سـید حفیـظ اللـه سـیدي پـژواک 

خـربي اژانـس تـه وویـل، د اتـه میلیونـه افغانیـو پـه لګښـت 

جـوړ شـوی دغـه بنـد د ۱۱۵زره مره مکعـب اوبـو زېرمه کولو 

وړتیـا لـري چـې ۸زره جریبه کرنیـزې ځمکې بـه د خړوبولو تر 

پوښـښ النـدې راويل.

هغـه زیاتـه کړه، د دې ترڅنګ د موسـمي اوبـو راګرځولو دغه 

بنـد تـر ځمکـې النـدې د اوبـو زېرمـې تقویـه کـوي چـې پـه 

پایلـه کـې بـه یې پـه کارېزونـو او څاګانو کې اوبـه ډېرې يش.

ده دا هـم وویـل چـې د دغـه بنـد پـه جوړېدو رسه د سـېابونو 

راوتـو او خـاورې تخریـب مخنیـوی هـم شـوی دی. نومـوړی 

وايـي، پـه تېـرو دوو کلونـو کې د ارغسـتان په بېابېلـو کلیو او 

سـیمو کـې د خلکـو پـه غوښـتنه د اوبـو مهارولو پـه موخه ۸۳ 

پـروژې پيل شـوي دي.

پـه دغـو پروژو کـې رسبندونه، کوچني کانګړېټـي چکډېمونه، 

د اوبـو زېرمـه کولـو خاوریـن حوزونـه او ژور څـاګان کېنـدل 

شـامل دي چـې زرګونـه کورنـۍ ګټـه ورڅخـه پورتـه کوي.

د ده پـه بـارو، دغـه راز پـروژې د ولسـوالۍ د اقتصـادي ودې 

وررسه  بـه  مالـداري  او  کرنـه  چـې  دي  مهمـې  ډېـرې  لپـاره 

وغوړېـږي. د ارغسـتان ولسـوالۍ اوسـېدونکي د دغـو بندونـو 

پـه جوړېـدو خوشـحاله دي او وايـي چـې پـه تېـرو کلونـو کـې 

وچکالـۍ د دغـې ولسـوالۍ ۵۰ سـلنه باغونـه وچ کـړي وو.

یـوه کروندګـر  نـوم د دې ولسـوالۍ  پـه  د حاجـي خدایـداد 

پـژواک خـربي اژانس ته وویـل، د وچکالۍ لـه امله تر ځمکې 

النـدې د اوبـو کچـه ډېـره ټیټـه شـوې او خلک نـه يش کوالی 

پـه خپلـو امکاناتـو کرونـدې او باغونـه خـړوب کړي.

د ده پـه خـربه، د دې ولسـوالۍ د اوسـېدونکو ژونـد پر کرنه او 

مالـداري والړ دی چـې روانـې وچکالـۍ دواړه اغېزمن کړي او 

ان د خلکو ۵۰ سـلنه باغونه وچ شـوي دي.

دی وايـي، د اوبـو د کمښـت بنسـټیز حـل د بندونـو جـوړول 

دي چـې لـه دوی رسه بـه ډېـره مرسـته وکړي خو ده غوښـتنه 

وکـړه چـې حکومـت دې د دغـې ولسـوالۍ د لـوړې بنـد هـم 

جـوړ کـړي چـې پـه وار وار یـې د جوړولـو ژمنـه شـوې ده.

د ارغسـتان لـوړې بنـد د دې ولسـوالۍ پـه سـیدانو کيل کـې 

موقیعـت لـري چې لومړۍ رسوې یې شـپږ کالـه مخکې د یوه 

نړیـوال رشکـت لـه لـوري شـوې ده. د شـوې رسوې لـه مخې، 

دغـه بنـد د ۳۵ مـره لـوړوايل پـه جوړولـو د ۱۷۵ میلیونـه 

مـره مکعبـه اوبـو د زېرمـه کولـو وړتیـا لـري چـې د ارغسـتان 

پـه ګـډون د پنځـو نـژدې ولسـوالیو د اوبـو د کمښـت سـتونزه 

حلولـی يش او شـاوخوا ۲ مېګاواټـه برېښـنا هـم تولیدولـی 

يش.

د دغـه بنـد جوړولـو پـه موخـه ۳۰ میلیونـه ډالـرو تـه اړتیـا ده 

چـې د اړتیـا وړ څېړنې یې ۱۸ میاشـتې او جـوړول یې ۳ کاله 

وخـت غـواړی. ارغسـتان ولسـوايل د کندهـار ښـار پـه سـوېل 

ختيـځ کـې ډيورنـډ کرښـې تـه څېرمـه د 100 کيلومـره پـه 

واټـن پرتـه ده، دغـه ولسـوايل د بلوچسـتان ايالـت لـه منزکي 

او د زابـل واليـت لـه ښـار صفـا ولسـوالۍ رسه ګډه پولـه لري.

شـاوخوا یـوه میاشـت مخکـې هـم د دې ولسـوالۍ پـه حـوض 

بابـو سـیمه کـې د ۸.۳ میلیونـه افغانیـو پـه لګښـت د اوبـو 

یـو بنـد جـوړ او ګټـې اخیسـتنې تـه وړانـدې شـوی و چـې د 

۱۲۶ زره مـره مکعبـه اوبـو پـه زېرمه کولـو ۱۰ جریبه کرنیزې 

ځمکـې خړوبـوي.

تـا آن نهادهـا در انتخابات هـای آینـده چـه همـکاری بـا دولـت 

کـرده  تاکیـد  آقـای صالـح  می تواننـد.  داده  انجـام  افغانسـتان 

اسـت کـه برگـزاری انتخابـات حتمی اسـت. این درحالیسـت که 

بنیـاد انتخابـات شـفاف افغانسـتان یـا تیفـا روز دوشـنبه بـا نرش 

اعامیـه ای خواهـان تجدیـد نظـر کمیسـیون مسـتقل انتخابات 

در مـورد برگـزاری انتخابات هـای یاد شـده، شـده بـود. این بنیاد 

گفتـه بـود کـه ناامنـی یکـی از مـوارد جـدی اسـت کـه برگـزاری 

انتخابـات شـفاف را غیـر ممکـن می سـازد.

ثبـت آنـان بـه عنوان رشکـت پولی از جملـه این اقدام اسـت ولی 

تاکنـون رصافـان حـارض نشـده اند ایـن کار را انجـام دهنـد.

چرا رصافان حارض به ثبت رشکت پولی نیستند؟

بـه  افغانسـتان  رصافـان  اتحادیـه  معـاون  دادگل،  حاجـی 

بی بی سـی گفـت کـه دولـت تـاش دارد تـا فعالیـت رصافـان در 

قالـب رشکت هـای خدمـات پولـی انجام شـود ولـی امکاناتی که 

رصافـان افغانسـتان دارنـد بـه انـدازه ای نیسـت کـه از ایـن رونـد 

موفـق بدرآینـد. او گفـت کـه اکنـون در مراکـز تبـادل اسـعار در 

کنـار رصافـان هـزاران نفـر دیگـر، بـدون هیـج گونـه حسـاب و 

کتـاب در بـازار ارز فعـال هسـتند و اگـر فشـار بـر رصافـان زیـاد 

رو  بـه دستفروشـی  بسـته  را  مغازه هـای خـود  نیـز  آنـان  شـود، 

آورد. خواهنـد 

آقـای دادگل مدعی اسـت کـه اکنون رصافان متـام فعالیت های 

خـود را بـه دولـت گزارش داده و متام کارشـان به شـفافیت پیش 

مـی رود بنآ نیـازی به ثبت رشکـت ندارند. 

معـاون اتحادیـه رصافـان افغانسـتان می گویـد کـه هـدف بانـک 

مرکـزی انقـراض اتحادیـه رصافان و سـوق آنان به سـمت بیکاری 

اسـت. بانـک مرکزی افغانسـتان هرچنـد مدت بعد بـرای کنرل 

ارزش افغانـی در بـازار میلیون هـا دالر را به رصافان می فروشـد و 

بـرای ایـن کار نیـاز اسـت کـه رصافی ها رشکـت پولی ثبت شـده 

در بانک مرکزی افغانسـتان باشـد.

حاجـی دادگل می گویـد کـه شـاری از رصافـان رشکـت مالـی 

ثبـت کرده انـد تـا در رونـد خریـداری دالر توسـط بانـک مرکـزی 

سـهم بگیرنـد و اکنـون دیگر نیاز بـه این نوع رشکت ها احسـاس 

منی شـود.

چرا رصافی ها در افغانستان اهمیت دارند؟

بـا متـام تاش هایی کـه دولـت و حـدود ۱۲ بانـک فعـال بـرای 

در  پولـی  معامـات  بیشـر  تاکنـون  داشـته،  مشـریان  جلـب 

می شـود. انجـام  رصافی هـا  طریـق  از  افغانسـتان 

رصافی هـا حـدود یـک و نیـم قـرن پیـش فعالیـت خـود را در این 

کشـور آغـاز کردنـد و تاکنون بازار کار شـان پر رونق تـر از بانک ها 

اسـت. براسـاس اسـناد تاریخـی رصافی هـا در دوره اول حکومت 

امیـر شـیرعلی خـان )۱۸۶۳-۱۸۶۶(، ابتـدا توسـط انگلیس هـا 

گفتـه  بـه  شـدند.  بـار  و  کار  ایـن  وارد  هندوهـا  بعـد  و  ایجـاد 

مسـئولین اکنون بیشـر از دو صـد هزار افغـان در این بخش کار 

می کننـد. درحالیکـه شـار کارمنـدان بانک هـا حـدود ۱۰ هزار 

برگـزار خواهـد کـرد. وی هـدف از تاکیـد بـر برگـزاری انتخابـات 

را، تحکیـم پایه هـای جمهوریـت و دموکراسـی خوانـده اسـت. 

صالـح در ایـن اعامیـه گفته اسـت: »جلسـه ای به همیـن خاطر 

زیـر نظر مقـام ریاسـت جمهوری با کمسـیون مسـتقل انتخابات 

دایـر شـد. مـن وظیفـه دارم کـه در ارتبـاط بـه حـوزه بنـدی برای 

انتخابـات شـوراهای والیتـی تـا یـک مـاه گـزارش تهیـه منایم.«

او عـاوه کـرده اسـت کـه وظیفـه دیگـر وی ایـن اسـت کـه بـا 

نهادهـای بین املللـی و به خصـوص با ملل متحد در متاس شـود 

طالبـان  جنگجـوی   ۲۷ درگیری هـا  ایـن  در  کـه  دادنـد  قـرار 

کشـته شـدند و ۱۲ تروریسـت دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـده 

ند. ا

ایـن وزارت می گویـد که گـروه طالبان در چندیـن والیت برنامه 

داشـتند کـه بـر پایگاه هـای نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور 

حملـه کننـد. نیروهـای امنیتـی بـا آگاهـی از ایـن حمـات بـه 

دفـاع فعـال پرداختنـد کـه در ایـن درگیری هـا در شـبانه روز 

گذشـته تلفـات سـنگین بـر طالبـان وارد شـده و حمات شـان 

بـه عقـب زده شـدند.  در اعامیـه تریـح شـده اسـت کـه ٥ 

ترویسـت طالبـان در والیـت زابـل کشـته شـدند، 7 جنگجـوی 

طالبـان در والیـت بلـخ بـه هاکـت رسـیدند، 7 جنگجـوی این 

گـروه در بادغیـس بـه قتـل رسـیدند، 1٥ تروریسـت طالبان در 

بـه انجـام جرایـم جنائـی در نقـاط مختلـف کابـل بازداشـت 

اسـت. کرده 

قتـل،  بـه  پیونـد  در  افـراد  ایـن  اسـت  آمـده  اعامیـه  در 

تهدیـد بـه مـرگ، اقـدام بـه قتـل، دزدی موتـر، حمل سـاح 

غیرقانونـی، قـرار سـارنوالی، دزدی، جنـگ مغلوبـه و رهزنی 

یازدهـم، دوازدهـم،  پنجـم، ششـم،  ناحیه هـای چهـارم،  از 

والیـت قنـدز از پـا در آمدنـد و 7 جنگجـوی دیگـر این گـروه در 

والیـت بدخشـان جـان دادند.

در اعامیـه آمـده اسـت کـه در درگیرهـای نیروهـای امنیتـی با 

طالبـان در بخش هـای مختلـف کشـور، در شـبانه روز گذشـته 

بیـش از ٦0 تروریسـت طالبـان زخمـی شـده اند.

منتظـر  شـدت  بـه  افغانسـتان  مـردم  کـه  درحالیسـت  ایـن 

گـروه  و  افغانسـتان  حکومـت  سـوی  از  جامـع  آتش بـس  یـک 

طالبـان انـد، امـا اکنـون کـه دو هفتـه از آغـاز دو دوم مذاکرات 

بین االفغانـی در دوحـه قطـر می گـذرد، در گفتگوهـای صلـح 

پیرشفتـی دیـده منی شـود، بل میدان هـای جنگ شـدت یافته 

و ترورهـای هدهمنـد غیرنظامیـان از سـوی طالبـان در شـهر 

کابـل و شـهرهای عمـده کشـور افزایـش را نشـان می دهنـد.

پانزدهـم، شـانزدهم، هفدهم و ولسـوالی های چهارآسـیاب، 

پولیـس  توسـط  کابـل  والیـت  ده سـبز  و  قره بـاغ  فـرزه، 

انـد. شناسـائی و بازداشـت شـده 

 در اعامیـه قیـد شـده اسـت کـه از نـزد بازداشـت شـدگان 

دو عـراده موتـر دزدی شـده و چهـار میـل اسـلحه کمـری 

به دسـت پولیـس آمـده اسـت.

جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون  صالـح  امراللـه   

می گویـد کـه قـرار اسـت در تابسـتان سـال آینده 

ولسـوالی،  شـوراهای  والیتـی،  شـوراهای  انتخابـات  چهـار  از 

دو  یـا  یـک  غزنـی  والیـت  پارملانـی  انتخابـات  و  شـهرداری ها 

برگـزار شـود.  را  انتخابـات 

آقـای صالـح روز سه شـنبه 30 جـدی در اعامیـه هشـتادویکم 

جلسـه شـش و نیـم گفتـه اسـت کـه اگـر حکومـت نتوانـد همـه 

ایـن انتخابات هـا را برگـزار کنـد، یـک یـا دو انتخابـات را حتـا 

 وزارت دفـاع ملـی می گوید کـه در درگیری های 

 ٦8 والیـت  چندیـن  در  گذشـته  روز  شـبانه 

تررویسـت طالبـان کشـته شـدند و بیـش از ٦0 جنگجـوی این 

گـروه زخمـی شـده انـد.

ایـن وزارت روز سه شـنبه بـا نـرش اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه 

۲۷ تروریسـت طالبـان در والیـت قندهـار کشـته شـدند و یـک 

کارخانـه بـزرگ سـاخت و  سـاز مایـن تخریـب شـده اسـت.

در اعامیـه آمـده اسـت که روز گذشـته، گروهـی از جنگجویان 

و  امنیتـی  نیروهـای  پوسـته های  بـر  را  حملـه  پـان  طالبـان 

»میونـد«  و  »پنجوایـی«  »ارغنـداب«،  ولسـوالی های  دفاعـی 

والیـت قندهـار داشـتند. نیروهـای امنیتـی و دفاعی بـا اجرای 

عملیـات پیشـگیرانه طالبـان را در ایـن سـاحات مـورد هـدف 

 وزارت داخلـه می گویـد کـه پولیـس کابـل در پـی چندیـن 

عملیـات اپراتیفـی 1٤ تـن را بـه اتهـام جرایـم جنایـی در 

نقـاط مختلـف کابـل بازداشـت کـرده اسـت.

اعامیـه ای  نـرش  بـا  جـدی   30 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

گفتـه اسـت کـه پولیـس قوماندانـی امنیـه والیـت کابـل، با 

راه انـدازی چندیـن عملیـات اوپراتیفـی ۱۴ تـن را در پیوند 

نفـر اعـام شده اسـت. رصافـان افغانسـتان دربـاره رونـق بـازار 

رصافـی در ایـن کشـور می گوینـد کـه بـه دلیـل ارائـه »خدمـات 

خـوب« رصافی هـا، مـردم بیشـر بـه آنـان مراجعـه می کننـد.

افغانسـتان  بیـرون  و  داخـل  در  هـا  خدمـات گسـرده رصافـی 

باعـث شـده کـه دولت نیـز در صـدد نظام مند کـردن آنان شـود. 

انـد و  رصافی هـا هـم بـه خدمـات گسـرده پولـی خـود واقـف 

معتقدنـد کـه بانکهـا بـه دلیـل نداشـن منایندگـی در همـه جـا 

تـوان ارائـه خدماتـی بـه ایـن گسـردگی را ندارنـد.

بـه  اکنـون  رصافـی  خدمـات  کـه  می گوینـد  افغـان  رصافـان 

۱۲۰ کشـور جهـان و متـام والیت هـای ایـن کشـور و حتـی دور 

اسـت. یافتـه  گسـرش  ولسـوالی ها  افتاده تریـن 

در کابـل عمده تریـن بـازار رصافـی رسای شـهزاده اسـت. ایـن 

مرکـز ۶۵ سـال قبـل توسـط شـهزاده عبدالعزیـز یـک بـازرگان 

افغـان در منطقـه منـدوی در مرکـز شـهر کابـل راه انـدازی شـد.

در سـال ۱۳۷۱ خورشـیدی کـه حکومـت چپ گرای افغانسـتان 

بدسـت مجاهدیـن سـقوط کـرد و جنـگ داخلـی آغـاز شـد، این 

رسای تبادلـه اسـعار تاراج شـد.

طبـق قانـون افغانسـتان، رصافی هـا تنهـا حـق خریـد و فـروش 

اسـعار و تبادلـه آنـرا دارند، ولـی برخی از رصافـان حتی خدمات 

مشـابه بانـک انجـام می دهنـد.

ایـن رصافی هـا عاوه بر نگهداری سـپرده های مـردم، قرضه)وام( 

هـم می دهنـد ولی این نوع معامات بیشـر بر اسـاس شـناخت 

شـخصی صورت می گیرد.

اقتصـادی، گسـرش  کارشناسـان  کـه  باعـث شـده  رونـد  ایـن 

فعالیـت رصافی هـا را تـا حـدودی مانـع توسـعه بانک هـا بدانند. 

خـان افضـل هـده وال، معـاون پیشـین بانـک مرکزی افغانسـتان 

بـه بی بی سـی گفتـه بـود، بعـد از اینکـه کنـرل و مدیریـت کابل 

بانـک را دولـت گرفـت و بـا توجـه بـه رشایـط سـختی کـه بانکهـا 

اعـال می کننـد، مـردم ترجیح می دهند داد و سـتد مالی شـان 

را از طریـق رصافی هـای خصوصـی انجـام بدهنـد.

آقـای هـده وال مدعـی شـده بود کـه »رصافی هـا کارهـای زیادی 

را انجـام می دهنـد کـه حتـی برخـی از ایـن کارهـا غیـر قانونـی 

اسـت.« بـه گفتـه او سـپرده های مـردم را نگـه می دارنـد و بـرای 

مـردم قرضـه می دهنـد، در حالیکـه ایـن کارهـا خـاف قانـون 

اسـت. بـه گفتـه او اگـر ایـن پول هـا بـه بانک هـا سـپرده شـود، 

قطعـا باعـث توسـعه اقتصـادی خواهـد شـد.

افغـان کشـته و دو نفـر دیگرشـان زخمـی شـدند.

ذبیـح اللـه مجاهـد، یکـی از سـخنگویان طالبـان نیـز ادعـا 

کـرده کـه در منطقـه بـاغ رشکـت ۱۸ رسبـاز افغـان کشـته و 

زخمـی شـدند و تنهـا یـک نفـر از جنگجویـان این گـروه جان 

داده اسـت. او همچنیـن گفتـه کـه در دشـت ارچـی نیـز در 

حملـه ایـن گـروه ۲۱ رسباز افغان کشـته و ۶ رسبـاز دیگر نیز 

زخمـی شـدند. مخالفـان مسـلح دولـت همچنیـن در شـال 

ایـن کشـور بر یـک پایـگاه نظامـی در والیت بغان نیـز حمله 

کردنـد. جاویـد بشـارت، سـخنگوی پلیس بغـان می گوید در 

حملـه طالبـان در منطقـه »بابه نظـر« در پلخمـری یک پلیس 

کشـته و دو پلیـس دیگـر زخمی شـدند.

بـه گفتـه او، حمـات مخالفـان بـر ایـن پایـگاه عقب زده شـد 

و در نتیجـه چهـار جنگجـوی طالبـان کشـته و دو نفرشـان 

تانـک  یـک  شـده،  یـاد  منطقـۀ  در  کـه  اسـت  گفتـه  منبـع 

هامـوی نیـز هـدف قـرار گرفتـه اسـت، کـه در نتیجـه آن یـک 

تـن مجـروح شـده اسـت.

منطقـۀ  در  جـاده  کنـار  مايـن  انفجـار  در  کـه  گفـت  منبـع 

باالکـوه شـهر پلخمری، یک پولیس و سـه کامنـد امنیت ملی 

زخمـی شـده انـد.

یـک منبـع شـفاخانه ملکـی بغـان، کـه شـب گذشـته، پنـچ 

زخمـی بـه آنهـا منتقـل شـده اند، کـه یـک قومانـدان پولیس 

نیـز زخمـی شـدند. امـا طالبـان ادعـا کـرده کـه جنگجویـان 

ایـن گـروه ایـن پایـگاه را از بیـن بـرده و چهـار رسبـاز افغان را 

کشـته و پنـج نفـر از آنهـا را نیـز اسـیر گرفتـه انـد. در ماه های 

اخیـر همزمـان بـا افزایـش ناامنی هـا و جنـگ در این کشـور، 

نیـز  مقناطیسـی  مین هـای  انفجـار  و  هدفمنـد  ترورهـای 

افزایـش چشـمگیر داشـته اسـت. ایـن ناامنی هـا در حالـی 

رخ می دهـد کـه دور دوم مذاکـرات صلـح طالبـان و دولـت 

امـا می گویـد طالبـان  اسـت. دولـت  آغـاز شـده  تازگـی  بـه 

بـاوری بـه صلـح ندارنـد و بـرای یـک جنـگ متـام عیـار در 

سـال پیـش رو آمـاده شـده اند. در حالـی کـه دولـت، طالبان 

را مسـئول تقریبـا متـام رویدادهـای ناامنـی می خوانـد، ایـن 

گـروه مسـئولیت بسـیاری از این رویدادها را بـه خصوص ترور 

خربنـگاران و فعـاالن مدنـی را بـه عهـده نگرفتـه اسـت.

بـه نـام غفـار، از اثـر جراحت شـدید در شـفاخانه جـان باخته 

امنیـۀ  قوماندانـی  بشـارت سـخنگوی  احمـد جاویـد  اسـت. 

والیـت بغـان، در رابطه به حمله پوسـتۀ بابانظـر، از ابراز نظر 

خـودداری کـرد؛ امـا گفت کـه در نتیجـۀ یک انفجار در شـهر 

پلخمـری، چندیـن فـرد زخمـی شـده اند.

قابـل یادآوریسـت کـه دو شـب پیـش هـم در حملـۀ طالبـان، 

هشـت رسبـاز امنیتـی در ایـن والیـت کشـته و زخمـی شـده 

بودند. 

 جنگجویـان طالبـان شـب گذشـته بـه پوسـته های ارتـش در 

منطقـه »بـاغ رشکـت« شـهر قنـدوز و ولسـوالی دشـت ارچـی 

ایـن  قربانیـان  از  متفـاوت  آمـار  کردنـد.  والیـت حملـه  ایـن 

رویدادهـا اعـام شـده اسـت. وزارت دفـاع افغانسـتان دیـروز 

)سـه شـنبه ۳۰ جـدی( بـا نـرش اعامیـه ای گفتـه کـه در این 

حمـات دسـت کم چهـار رسبـاز ارتـش کشـته شـدند. ایـن 

نهـاد همچنیـن گفته که در درگیـری متقابـل نظامیان افغان 

بـا طالبـان، ۱۵ نفـر از جنگجویـان این گروه کشـته و ۱۲ نفر 

دیگرشـان زخمـی شـدند. امـا محمـد یوسـف ایوبـی، رئیـس 

شـورای والیتـی قنـدوز می گویـد در حملـه بـر پاسـگاه ارتـش 

در ولسـوالی دشـت ارچـی پانـزده نفر از جملـه ۳ عضو نیروی 

خیـزش مردمی کشـته شـدند.

بـه گفتـه او، در حملـه بـاغ رشکـت نیـز دسـت کم ۷ رسبـاز 

منابـع امنیتـی مـی گوینـد کـه در حملـۀ طالبـان مسـلح در 

پلخمـری مرکـز والیـت بغان، چهار رسباز کشـته شـده و پنج 

تـن دیگـر زخـم برداشـته اند.

یـک منبـع امنیتـی در بغـان، بتاریـخ 30 جـدی گفـت کـه 

شـب گذشـته، طالبـان در منطقـۀ صفدرخـان مربـوط مرکـز، 

بـر پوسـتۀ بابـا نظـر حملـه کرد کـه در ایـن حمله، سـه رسباز 

محلـی پوسـتۀ بابـا نظـر کشـته و پنـج تـن دیگـر آنهـا زخمـی 

اند. شـده 

براثرحملهگروهطالبانپنجنظامیکشتهو۱۳نفرزخمیشدهاند

سهسربازامنیتیدربغالنکشتهشدند

کارتون

 سږ کال لغامن کې د مالټې او لیمو 

ونو ۲۴۰۰ ټنه حاصل ورکړی

د کندهار په ارغستان ولسوالۍ 

کې د اوبو بند جوړ شو

مسوالنه سخن بگوییم
محمد هدایت
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ــون بالمنازعــه و  ــود، ســلیقه¬ی ســلطان قان زندگــی مــردم ب

تبصیــره ناپذیــر و اراده¬ی ســلطانی، تقدیــر الهــی بــود که بر 

رعایــا رقــم خــورده بــود. چنیــن رژیــم هــای سیاســی بــا چنان 

کارکــرد هــای کــه تاریــخ افغانســتان از آن بــه گرمــی و نرمــی 

یــاد مــی کننــد، رسنوشــت ایــن مــردم را شــکل داده اســت. 

نظــام سیاســی محــدود شــده بــه خواســت شــاه و حاکمیــت 

ــاهی  ــا ش ــه و ی ــای مطلق ــلطنت ه ــی را س ــن چنان ــای ای ه

ــه آرام و آهســته در  ــد.  شــاهی مطلق ــوان نامی مطلقــه مــی ت

ــن رسزمیــن  ــی در ای ــی و بیرون ــت عامــل هــای درون موجودی

ــد، شــاهی مرشوطــه جــای نظــام شــاهی  ــه بنبســت گرایی ب

ــردم  ــه م ــود. عام ــغال من ــاه اش ــک دوره کوت ــه را در ی مطلق

افغانســتان درک نکردنــد و تفــاوت آنقــدر بنیــادی و کاربــردی 

نبــود کــه تــوده هــای مــردم افغانســتان ایــن تغییــرات را ببیند 

ــارزات  ــر اســاس مب ــد. امــا شــاهی مرشوطــه ب ــه منای و تجرب

ــت و  ــارز یاف ــتان تب ــی در افغانس ــای اجتامع ــی ه و دگرگون

ــه  ــردم ب ــت/ م ــت و مل ــان دول ــای می ــرارداد ه ــه ق ــرشوط ب م

حکمرانــی اش تــداوم داد. ایــن تجربــه¬ی نویــن بــود بــرای 

ــا حــد اقــل جامعــه شــهری افغانســتان.  مــردم افغانســتان ی

افغانســتان  تاریــخ  در  دموکراســی  بــه  موســوم  دهــه¬ی 

مصــداق رژیــم شــاهی مرشوطــه در تاریــخ کشــور اســت. 

ایــن دهــه در اواخــر حکومــت محمد¬ظاهرشــاه، آخریــن 

شــاه افغانســتان اتفــاق میمونــی بــود بــرای فروپاشــیدن 

قســمتی از دیــوار هــای بدبینــی میــان مــردم و حکومــت 

هــای آن دوران. دهــه¬ی آخــر حکومــت ظاهرشــاه گونــه¬ی 

فــرد داشــته و  بــه  افغانســتان خصوصیــات منحــر 

ــور  ــن کش ــف ای ــاد مختل ــا در ابع ــی ه ــن ویژگ دارد، ای

ــن  ــی ای ــت از متام ــم درس ــود. درک و فه ــی ش ــده م دی

بــرای  اســت  مطمــن  و  خــوب  راهگشــای  مولفــات 

ــوری را  ــر کش ــاید کم ــاک. ش ــن خ ــران ای ــت بح مدیری

ــان  ــی ش ــت تاریخ ــه رسگذش ــود ک ــدا من ــه پی در منطق

ــای  ــی ه ــد. بریدگ ــته باش ــتان داش ــا افغانس ــباهت ب ش

تاریخــی و متدنــی در ایــن رسزمیــن، تهاجــم جهانگیــران 

و امپراتــوران بــه ایــن جغرافیــا، دگرگونــی هــای ناشــی از 

ــرات فاحــش  ــف زندگــی، تغیی آن در عرصــه هــای مختل

ــان آورده اســت.  ــه ارمغ ــن خیطــه ب ــود ای ــود و مُنُ را در ب

تاریــخ ایــن کشــور گواهــی اساســی در ایــن بحــث 

اســت. فصــل هــای تاریــخ افغانســتان هــر کــدام شــاهد 

و مدعــای خیلــی از تحــوالت بنیادیــن و بــزرگ اســت کــه 

ــون  ــن را خ ــن رسزمی ــود ای ــاک آل ــیامی خ ــی س گهگاه

آلــود و دچــار قبــض و بســط هــای اجبــاری و یــا اختیاری 

منــوده اســت. گردونــه هــای تاریــخ افغانســتان همــواره 

مشــحون از درســهای عــرت آور اســت؛ اگــر مردمانــش 

ــه  ــن هم ــام ای ــد. مت ــت منای ــتفاده مثب ــد از آن اس بتوان

و  احــوال سیاســی  و  اوضــاع  آبشــخورش  موضوعــات 

ــاری  ــک ج ــن ُمل ــر رس ای ــه ب ــت ک ــوده اس ــی ب مدیریت

و تــری گردیــده اســت.  متهیــج تریــن دوران هــای 

ــا  ــن جغرافی ــی ای ــخ سیاس ــز تاری ــدار را نی ــدرت و اقت ق

شــکل داده و در تقابــل، روزگار ســیاه و بحــران هــای 

جانــکاه را نیــز ناشــی شــده اســت. اگــر بــا دقــت متــام 

ــای  ــه قضای ــناختی ب ــه ش ــی و جامع ــرت تاریخ و بابصی

تاریــخ 274 ســاله¬ی اخیــر در ایــن کشــور نــگاه شــود، 

ــه  ــده ب ــای پیچی ــی ه ــع و دگرگون ــوالت رسی ــدر تح آنق

ــخ و جامعــه افغانســتان آمــده اســت کــه مــی  رساغ تاری

ــوان گفــت از حــد طبیعــی و معمــول خویــش، خیلــی  ت

بیشــر بــوده اســت. افغانســتان بــه عنــوان یــک کشــور 

ــاس  ــگاه حس ــه از جای ــن منطق ــی در ای ــد سیاس و واح

افــزون شــده  فکتــور،  ایــن  اســت.  بــوده/  برخــوردار 

ــر متــام دارایــی هــای دگرگــون کننــده¬ی کــه  اســت ب

ــوده اســت.رقابت  ــل ب ــه افغانســتان دخی در درون جامع

هــای طوالنــی و ســنگین دو امپراتــوری بــزرگ نیمــه دوم 

قــرن هجــده و قــرن نـُـزده میــالدی، یعنــی روســیه تــزاری 

ــیار  ــرات بس ــد تأثی ــاره هن ــبهه ق ــر در ش ــای کبی و برتانی

اساســی در متــام تعامــالت و تصمیــامت سیاســی در 

ــن دو  ــت ای ــمنی و رقاب ــت. دش ــته اس ــور داش ــن کش ای

ــا را افغانســتان، میــدان¬داری  ــر قــدرت آن وقــت دنی اب

مــی منــود. ضعــف شــهریاران قــدرت طلــب و رشایــط بــد 

سیاســت و مدیریــت در کشــور ایــن زمینــه را خیلــی بــه 

ســهولت آمــاده ســاخته بــود تــا هــر کــدام ایــن دو قــدرت 

جهانــی بــرای ُمــچ گیــری رقیبــش از ســکوی افغانســتان 

اســتفاده منایــد.  ایــن عامــل تــا حــدی قــوی و قدرمتنــد 

ــن  ــای بنیادی ــی ه ــالوه از دگرگون ــه ع ــد ک ــر گردی ظاه

درونــی و دخالــت هــای واســطه محور شــان در راســتایی 

خلــق شــکاف هــای رنگارنــگ در میــان مردمــان ســاکن 

ــوربختانه  ــد و ش ــل نگردی ــر از قب ــی به ــای سیاس دار ه

در هــر مرحلــه بدتــر از قبــل هــم شــد. هزینــه هــای 

ســنگین و اســتخوان ســوز بــر عامــه¬ی مــردم افغانســتان 

ــد. قتــل هــا، معلولیــت هــا، آوارگــی هــا و  تحمیــل گردی

ده هــا آفــت دیگــر ناشــی از تغییــر ایــن رژیــم هــا بــر رس 

مــردم افغانســتان گذاشــته شــد. امــا یــک نکتــه جامعــه 

ــه  ــه در تجرب ــت، اینک ــر اس ــل ذک ــه قاب ــانه¬ی ک شناس

ایــن نابســامانی هــای سیاســی مــردم افغانســتان پختــه 

شــدند و حتــی ســوختند. دیگــر دیســی هــای فرهنگــی 

ــداوم  ــود و ت ــاز من ــود را ب ــتگی راه خ ــه آهس ــه ب در جامع

پیــدا کــرد. در ابعــاد مختلــف در زندگــی مردم افغانســتان 

تحــول رومنــا شــد. طــرز دیــد مــردم نســبت بــه همــه چیــز 

ــد  ــش گردی ــان پاالی ــی ش ــت سیاس ــه رسنوش ــه ب از جمل

ــتان  ــروز افغانس ــه¬ی ام ــت. جامع ــده اس ــاس ش و حس

دچــار تغییــرات بنیادیــن شــده اســت، مــردم افغانســتان 

ــا خــود دارد  ــه ب ــرژی خفتــه¬ی کــه در درون جامع ــا ان ب

محصــول ایــن همــه افتــادن هــا و خیســن هــای اســت 

کــه در طــول تاریــخ حد¬اقــل دو قــرن ایــن کشــور 

بدســت آمــده اســت. بنابرایــن مــردم افغانســتان در ایــن 

ــرژی  ــا و ان ــیت ه ــاس از حساس ــی حس ــه¬ی تاریخ بُره

هــای متحــول شــده¬¬ی برخــوردار هســتند، لــذا فصــل 

ــت و  ــر، مدیری ــن بس ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب ــد را بایس جدی

تصمیــم گیــری منــود، وگــر نــه، پایــداری نظــم در کشــور 

ــه دارد.  ــید...   ادام ــد رس ــر خواه ــه نظ ــوش ب مغش

ــور  ــن کش ــه در ای ــد ک ــی باش ــی م ــای سیاس ــم ه دوم رژی

تجربــه شــده اســت.  نخســتین نظــام جمهــوری را بعــد از 

کودتــای رسطــان 1352 هجــری خورشــیدی، افغانســتان 

ــتان  ــت در افغانس ــا آنوق ــام ت ــوع نظ ــن ن ــود. ای ــه من تجرب

بــی پشــینه بــود. رسدار داوود خــان بعــد از خانــه نشــینی 

ــدی  ــی ج ــری و گهگاه ــای خاکس ــت ه ــاله و فعالی ده س

آرمــان هــای سیاســی نســبتا  بــا  در عرصــه سیاســت، 

ــک  ــرا و دموکراتی ــای نوگ ــان ه ــر جری ــت تأثی ــن و تح نوی

ــرد و سلســله شــاهی  ــا بُ ــه کودت ــه و کشــور دســت ب منطق

را از بُــن برکنــد و رژیــم جمهــوری را در افغانســتان بنــا 

نهــاد. ایــن نــوع دیگــری از نظــام سیاســی اســت کــه 

ــد. جمهــوری  ــه کــرده ان عامــه¬ی مــردم افغانســتان تجرب

ــی  ــع م ــوری توق ــام جمه ــه از نظ ــای را ک ــان فض داوود خ

ــای  ــا کودت ــت ب ــت و در نهای ــاد نتوانس ــور ایج رود در کش

برداشــته  میــان  از  سوسیالیســتی  دموکراتیــک  دیگــر 

شــد. جمهــوری سوسیالیســتی بوجــود آمــد و نــگاه از بــاال 

ــدار  ــاکری و زور م ــوری عس ــه جمه ــا روحی ــن را ب ــه پایی ب

ــردم  ــز از م ــم نی ــن رژی ــد. ای ــج منودن ــتان تروی در افغانس

افغانســتان قربانــی بــی شــامری گرفــت و هرگــز نتوانســت 

آرمــان هــای انســانی مــردم افغانســتان را از طریــق آن 

ــا ورود  ــوری ب ــن جمه ــخ ای ــازد. تاری ــرآورده بس ــوری ب جمه

انقالبیــون بنــام مجاهدیــن و ایجــاد حکومــت اســالمی 

اســالمی  حکومــت  و  شــد  منقضــی  آنــان  بوســیله¬ی 

ــر و  ــن گی ــردم در ای ــاع م ــد. اوض ــکار گردی ــن روی مجاهدی

در ایــن جغرافیــا، چهــره¬ی فزیکــی ایــن خــاک را نیــز 

عــوض کردنــد. آنچــه خواســت شــان بــود هــامن کردنــد. 

آن رونــد تاریخــی بــا گذشــت روزگاراِن زیــاد باالخــره بــه 

اینجــا کشــیده اســت. در ایــن نوشــته تــالش مــی گــردد 

بــر اســاس ســه محــور اساســی در ســه قســمت، عنــوان 

ــه شــود.  ــه بررســی و تحلیــل گرفت متذکــره ب

حســاس  مرحلــه  در  افغانســتان  نخســت:  محــور 

سیاســی. تاریــخ 

محــور دوم: خلــق و تقویــت گزیــده هــای ملــی از 

جانــب دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان.

اقتــدار  هــای  خواســته  و  طالبــان  ســوم:  محــور 

. نه منشــا

ایــن بخــش، محــور نخســت را پــی مــی گیــرم؛  در 

افغانســتان از بزنگاه¬هــای تاریخــی در فصــل نویــن 

ــی  ــل را م ــن فص ــت. ای ــیده اس ــا رس ــن ج ــش بدی خوی

ــد.  ــور نامی ــی کش ــخ سیاس ــاس تاری ــه حس ــوان مرحل ت

تاریــخ  ایــن مرحلــه¬ی جدیــد  توانیــم  مــی  چطــور 

ــن  افغانســتان حســاس قلمــداد کــرد؟ گرچــه پاســخ ای

ــه  ــل هم ــرا تحلی ــد؛ زی ــی منای ــر م ــوار بنظ ــش دش پرس

جانبــه نیــاز اســت و از ابعــاد چنــد گانــه بایســت بررســی 

شــود تــا حساســیت حیاتــی ایــن بخــش تاریــخ مملکــت 

متبــارز گــردد. امــا آنچــه در ایــن مقــال بــه بررســی گرفته 

ــد.  ــد آم ــری خواه ــی دیگ ــی پ ــد، یک ــد ش خواه

تجربــه تاریخــی مــردم از رژیــم مختلــف سیاســی؛ مــردم 

افغانســتان در ایــن دو قــرن اخیــر زندگــی سیاســی، 

رژیــم هــای سیاســی زیــاد و گوناگونــی را دیــده انــد، از 

همــه جوانــب آنــان را درک کــرده انــد. کمــی بیشــر از 

دو قــرن نظــام هــای ســلطنتی خاندانــی و قبیلــه محــور 

بــا خاســتگاه خــاص و دیــدگاه سیاســی ارشافیــت و 

ــه  ــک را ب ــن ُمل ــی ای ــت سیاس ــی مدیری ــطو کراس اریس

عهــده داشــته انــد. در بســر زمانــی ایــن حکومــت هــا، 

بســر اجتامعــی و مردمــی در افغانســتان بــه شــدت در 

قیــودات ســلیقه¬ی حاکــامن بــه رس مــی بردنــد. جامعه 

را چنــره هــای فیودالیســم نــا منصفانــه حلقــه زده بــود، 

مــردم قــدرت و اختیــار نداشــتند از زندگــی خویــش 

ــیده  ــق کش ــه تضی ــگ و ب ــدگاه تن ــد. دی ــت بکنن صیان

ــه  ــود ک ــوده ب ــق من ــاوری را خل ــم ب ــردم ه ــده¬ی م ش

ــی  ــت. یعن ــده¬ی روز ازل اس ــته ش ــت، نوش آن رسنوش

عامــه¬ی مــردم باورمنــد بودنــد کــه آنــان ســزوار چنــان 

زندگــی در مضیقــه کشــیده شــده هســتند. دقیقــر ایــن 

اســت کــه بگویــم تــوده هــای مــردم اساســا دلخــوش و 

ــد  ــان بودن ــی ش ــتی و بیچارگ ــاده¬ی تنگدس ــت ب مس

ــر  ــلط ب ــوداالن مس ــالطین و فی ــکور س ــش را مش و خوی

جامعــه و تاریــخ کشــور مــی دانســتند، فکــر مــی کردنــد 

اینــان رحمــت و نعمــت الهیســت بــر آنــان در آن رشایــط 

ــام،  ــک آن روزگار. در گذرگاه¬هــای آن ای ســخت و تاری

ــد کــه آن شــاه خــودش را  از شــاهی پیــروی مــی منودن

ســایه خــدا در زمیــن مــی دانســت، چوپــان خــدا بــرای 

نگهــداری مــردم عنــوان مــی کــرد. ســلطان تــام االخیــار 

شیرمحمد انتظار

چرا افغان ها از اداره ترامپ ناراضی هستند؟

   رویکــرد سیاســی اداره ترامــپ در قبــال طالبــان باعــث شــد 

کــه افغان هــا نســبت بــه آمریــکا شــدیداً ناراضــی شــوند، 

ــد.  ــل نشــان دادن ــدن متای ــروزی جــو بای ــرای پی ــذا آن هــا ب ل

افغان هــا فکــر می کننــد کــه زملــی خلیــل زاد فرســتاده ویــژه 

ــد  ــن رون ــه ای ــبت ب ــتان نس ــح افغانس ــرای صل ــپ ب اداره ترام

ــرای برگشــت  ــد ب ــان دارن ــا طالب ــی ب ــوده و در تبان صــادق نب

ــد.   ــالش می کنن ــا ت ــدرت آن ه ــه ق ب

قبــال  در  ترامــپ  اداره  سیاســت های  آن هــا  عقیــده  بــه 

ــر عــالوه اینکــه دســت آوردهای بیســت ســاله ی  افغانســتان ب

مــردم را نادیــده گرفتــه و بــه خطــر انداختــه اســت؛ بــه 

شــدت ناســنجیده، عجوالنــه، کوته بینانــه و نــا معقــول بــوده. 

اداره ترامــپ از گــروه تروریســتی طالبــان کــه بــه عنــوان 

جانی تریــن و خونخوارتریــن گــروه در ســطح منطقــه و جهــان 

دانســته می شــد؛ قباحت زدایــی کــرده، آن هــا را از انــزوای دو 

دهــه ای منطقــه ای و جهانــی بیــرون کــرده و تبدیــل بــه یــک 

ــرده،  ــی ک ــه ای و جهان ــه ی منطق ــی دارای وجه ــروه سیاس گ

بــر خــالف عــرف سیاســی معمــول دولــت مــرشوع افغانســتان 

را بــه حاشــیه رانــده، امــا در توافقــات صلح شــان بــا طالبــان 

امــور اجرایــی را متوجــه دولــت افغانســتان ســاخته اســت کــه 

ــدارد.  ــی ن ــچ الزامیــت حقوق هی

ــف  ــدار تضعی ــا از اقت ــان. افغان ه ــان طالب ــالً آزادی زندانی مث

شــده دولت شــان و قدرت منایــی طالبــان ناراضــی بودنــد/

هســتند و نگاه شــان بــه رونــد صلــح تــوام بــا نگرانــی هســتند.

نقض سیاست اداره ترامپ در افغانستان چه بود؟

      آنچــه  را کــه بــه عنــوان نقــض رابطــه ی سیاســت آمریــکا بــه 

ــود؛  ــته می ش ــتان دانس ــوص افغانس ــپ در خص ــری ترام ره

جســتجوی منافــع سیاســی- امنیتــی و عــدم شــمولیت منافــع  

واشــنگن در بعــد اقتصــادی اســت، ایــن مســئله باعــث شــده 

کســی مثــل ترامــپ کــه منافــع کشــورش را از مجــرای اعــداد 

درآمــد و مــرف دالــر و از زاویــه ی دیــد یــک تاجــر محاســبه 

می کــرد، حضــور نظامیانــش در افغانســتان را پرمــرف و 

زیان بــار تلقــی  کننــد و بــا تعقیــب اهــداف رصف امنیتــی 

ــدات تروریســتی را در اینجــا مدیریــت  کــه می خواهنــد تهدی

کــرده بــه دور  از خانه ی شــان نگهدارنــد، باعــث شــد کــه 

ایــن رویکــرد مشــکل آفرین و معیــوب باشــد، در صورتــی کــه 

ــد  ــکا بای ــرد، آمری ــرار گی ــم ق ــد تروریس ــان در تهدی ــر جه اگ

هزینــه ی بســی ســنگین تری را پرداخــت خواهــد کــرد؛ در 

حالی کــه چینی هــا در محاســبات خویــش رونــد صلــح و 

ــد،  ــم باش ــه ه ــو پرهزین ــه ای را ول ــن منطق ــط ام ــن محی تامی

ــان  ــع اقتصادی ش ــه مناف ــر ب ــودآور و موث ــان س ــرای خودش ب

محاســبه  می کننــد. 

ــری  ــورد بازنگ ــتان م ــه افغانس ــر قضی ــاس، اگ ــن اس ــر همی ب

تیــم بایــدن قــرار نگیــرد، باخــت ســنگینی در انتظــار آمریــکا 

ــود. ــی اش چیــن خواهــد ب ــه رقیــب جهان ب

ــک  ــدون ش ــدن" ب ــو بای ــم کاری "ج ــی تی ــت خارج در سیاس

ــاور آگاهــان  تغییــرات اساســی رومنــا خواهــد شــد؛ کــه بــه ب

ــت؛   ــد گرف ــر خواه ــال را در ب ــک س ــا ی ــاه ت ــش م ــل ش حداق

امــا رونــد گفتگوهــای صلــح افغانســتان ادامــه خواهــد یافــت، 

آنچــه کــه اولویــت فــوری دانســته می شــود، تجدیــد نظــر در 

ــال افغانســتان و اعتــامد ســازی  ــن کشــور در قب سیاســت ای

ــح در  ــد صل ــه از رون ــت ک ــنگن اس ــل- واش ــن کاب ــد بی جدی

گذشــته  نارضایتــی و مالحظــه جــدی داشــته اســت. 

ــاه  ــنبه 20 م ــی روز چهارش ــاعات پایان ــا س ــت ت ــرار اس ق

جنــوری 2021 میــالدی جــو بایــدن رئیــس جمهــور 

منتخــب ایــاالت متحــده آمریــکا برخــالف عــرف سیاســی 

ــاون  ــک پنــس مع ــدرت را از مای ــن کشــور ق جــاری در ای

دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور قبلــی کــه خــودش حــارض 

ــد،  ــراک کن ــدن اش ــای بای ــف آق ــم تحلی ــد در مراس نش

تحویــل بگیــرد. ایــن تحویــل قــدرت، تحــوالت بزرگــی را 

ــد آورد.  ــود خواه ــه وج ــی ب ــطح جهان در س

ــم  ــه تی ــزارش داده ک ــل گ ــی ارسائی ــبکه 12 تلویزیون ش

بایــدن مذاکــرات خویــش را بــا ایــران جهــت احیــای 

برجــام از قبــل رشوع کــرده و ایــن موضــوع را بــه ارسائیــل 

ــالغ کــرده اســت.  ــز اب نی

اتحادیــه اروپــا بــرای رشوع کارهــای مشــرک با واشــنگن 

آمــاده می شــوند. چیــن، هنــد، روســیه و.... در حــال کار 

بــرای رویارویــی بــا آمریــکای پســا ترامپ هســتند. 

ــن روز  ــدن در اولی ــای بای ــه آق ــد ک ــرش ش ــای منت خره

مهاجــرت  ممنوعیــت  اجرایــی  فرمــان  خویــش  کاری 

مســلامنان بــه آمریــکا را کــه دونالــد ترامــپ صــادر کــرده 

بــود؛ لغــو مــی کنــد و هــم چنیــن فرمــان اجرایــی بــرای 

ــت را  ــی بهداش ــازمان جهان ــه س ــور ب ــن کش ــت ای برگش

ــت  ــرای برگش ــم او ب ــان تی ــرد، همچن ــد ک ــاء خواه امض

ــه پیــامن محیــط زیســتی پاریــس نیــز کار  ایــن کشــور ب

ــا ایــن حــال بایــد منتظــر تحــوالت بــود.  خواهــد کــرد؛ ب

امــا آنچــه در ایــن مقالــه مــورد مترکــز قــرار خواهــد بــود، 

آینــده جنــگ و صلــح افغانســتان و تحــوالت مربــوط 

ــح  ــد صل ــل در رون ــورهای دخی ــور کش ــش و حض ــه نق ب

افغانســتان و سیاســت خارجــی دولــت جدیــد آمریــکا 

در قبــال ایــن مســایل انــد کــه در دوره زمانــی آمریــکای 

بــدون ترامــپ تحــوالت جهانــی و منطقــه ای چگونــه 

ــد  ــش خواه ــه پی ــو ب ــدام س ــه ک ــده و  ب ــت ش مدیری

موقــف دولــت افغانســتان و دســت آوردهای ســالیان اخیــر 

اعــالم حامیــت کــرده اســت. 

رونــد  آمریــکا  جدیــد  دولــت  خارجــی  سیاســت  اگــر 

برگشــت واشــنگن بــه برجــام را موفقیت آمیــز انجــام 

ــد  ــل می توان ــا کاب ــی ب ــا در هامهنگ ــد، آمریکایی ه دهن

شــورای مشــهد و طالبــان  مناطــق غربــی نزدیــک بــه 

ــد  ــد، از بع ــرار دهن ــار ق ــت قش ــدودی تح ــا ح ــران را  ت ای

میــل  طبــق  و  هم صــدا  گــروه  طالبــان  ایدئولوژیــک 

ایــران نیســت، امــا صف بندی هــای کــه خلیــل زاد در 

رونــد صلــح افغانســتان مدیریــت کــرد، پــای ایــران را بــه 

حامیــت از طالبــان کشــانید. ایــران طالبــان را در کلیــت 

بــه منافــع خویــش منی داننــد. امــا همــه اش ایــن نیســت 

و بحــث مفصلــی می طلبــد.

د( هند- افغانستان – آمریکا:

ــراوان  ــوذ ف ــت باز و نف ــتان دس ــوالت افغانس ــد در تح هن

ــپ و  ــه اداره ترام ــتانی ها ب ــدن پاکس ــک ش ــا نزدی دارد، ب

برجســته شــدن نقــش اســالم آباد در رونــد صلــح طالبــان 

- آمریــکا، هندی هــا مثلــث کابــل- دهلــی- تهــران را 

تحلیل گــران  و  رســانه ها  خــورد  بــه  و  کــرده  برجســته 

ــدی  ــای جدی ــا صف بندی ه ــه گوی ــی ک ــه دهل ــک ب نزدی

در حــال شــکل گیری اســت. حتــی مباحثــی نیــز مطــرح 

شــد کــه دهلــی جدیــد بــه کابــل چــراغ ســبز نشــان داده 

کــه در صــورت خالــی شــدن جــای آمریــکا آن هــا بــه 

افغانســتان حامیت هــای نظامــی ارایــه خواهــد کــرد. 

ــه  ــالی ک ــتانی ها در دو س ــه پاکس ــد ک ــا معتقدن هندی ه

گفتگوهــای صلــح افغانســتان بــه راه افتــاد، در بــازی 

ــه از حامقــت ترامــپ و رفاقــت چینی هــا اســتفاده  ماهران

ــنگن را  ــتان- واش ــن- پاکس ــث چی ــرده و مثل ــی ک اعظم

شــکل دادنــد تــا طالبــان را بــه میــز مذاکــره بکشــانند؛ در 

ــد لحــاظ نشــده اســت.  ــع هن ــی کــه مناف حال

تهدیــد   از  نیــز  روســیه  و  میانــه  آســیای  کشــورهای 

ــران  ــتان نگ ــاری در افغانس ــونت های ج ــم و خش تروریس

ــرژی را در  ــرا ایــن کشــورها کــه منابــع رسشــار ان ــد، زی ان

اختیــار دارنــد، افغانســتان را بــه عنــوان معــری صــادرات 

ــیا  ــوب آس ــرش جن ــه گس ــای رو ب ــه بازاره ــع ب ــن مناب ای

محاســبه می کننــد، اگــر ایــن معــر ناامــن باشــد، منافــع 

می بینــد.  صدمــه  اقتصادی شــان 

ــو  ــی ج ــت خارج ــم سیاس ــر تی ــی؛ اگ ــدی کل در جمع بن

بایــدن بتوانــد از پدیــده تروریســم بــه عنــوان عامــل 

ــح  ــه ی صل ــل در قضی ــورهای دخی ــا کش ــش ب وحدت بخ

افغانســتان اســتفاده کــرده، بــا رهــری دولــت افغانســتان 

از نزدیــک کار کننــد، مالحظــات هنــد را جــداً لحــاظ 

ــیده و در  ــود بخش ــن را بهب ــا پک ــش ب ــط خوی ــرده، رواب ک

ــا ایرانی هــا  ــه برجــام ب حاشــیه های مذاکــرات برگشــت ب

انجــام  جابجایی هــای  بــا  باشــند،  داشــته  پیرشفتــی 

ــان در رونــد صلــح افغانســتان  در ترکیــب تیــم کاری ش

ــری  ــه ره ــل زاد ک ــی خلی ــن زمل ــار گذاش ــه کن منجمل

دولــت افغانســتان از آن ناخوشــنود  انــد، می تواننــد در 

مذاکــرات صلــح شــاهد پیرشفت هــای خوبــی باشــند، 

البتــه بــه رشط همــکاری نزدیــک بــا ناتــو و قــوای افغــان 

جهــت اعــامل فشــارها تــوام بــا اقدامــات نظامــی بــر 

ــس  ــه آتش ب ــش داده و ب ــونت ها را کاه ــه خش ــان ک طالب

ــد! ــن دهن ت

منافــع متضــاد متکــر کشــورها و رویکــرد منطقــه ای جوانب 

دخیــل در قضیــه صلــح افغانســتان بخشــی از پیچیده گــی 

در کار مشــرک کابــل- واشــنگن و تنظیــم روابــط خارجــی 

منازعــه  در  درگیــر  منظقــه ای  کشــورهای  بــا  آمریــکا 

ــژه ای دارد. ــت وی ــه اهمی ــد ک ــتان ان افغانس

الف( روابط آمریکا- پاکستان- افغانستان: 

در محاســبه منافــع کشــورها در افغانســتان، پاکســتان 

می کنــد  وامنــود  ظاهــراً  بین املللــی  فشــارهای  تحــت 

کــه حامــی صلــح در افغانســتان اند، امــا واقعیــت امــر 

ــگ  ــراتژی جن ــان از اس ــالم آباد همچن ــه اس ــت ک ــن اس ای

سیاســی-  منافــع  کــرده  اســتفاده  صلــح  تاکتیــک  و 

مجــرای  از  افغانســتان  ناامنــی  در  را  خویــش  امنیتــی 

تقویــت گروه هــای تروریســتی جســتجو می کننــد. ایــن 

رویکــرد پاکســتانی ها دقیقــاً در نقطــه مقابــل خواســت 

ــت  ــد افراطی ــه از رش ــرار دارد ک ــن ق ــن اش چی ــد آهنی متح

ایــن  پیونــد  و  اســالمی  بنیادگــرای  و  تنــدرو  گروه هــای 

ــا جنبــش اســالمی ترکســتان رشقی)اویغورهــای  گروه هــا ب

نگــران  ســین کیانگ(  غربــی  ایالــت  در  جدایی طلــب 

اســت.  پاکســتان در جایــگاه متحــد عمــده چیــن بــا پکــن 

ــاب  ــرای مج ــکا ب ــای آمری ــد تالش ه ــوده، هرچن ــادق نب ص

کــردن اســالم آباد بــه حامیــت از رونــد صلــح در افغانســتان 

بــدون نتیجــه نبــوده؛ امــا مثــره ای هــم نداشــته و بــه ایــن 

آســانی منی تــوان روی آن هــا حســاب کــرد. امــا افغانســتان 

نیــز بایــد از چیزهــای بگــذرد تــا شــاهد پیرشفــت در رونــد 

ــد. ــح باش صل

ب( چین- آمریکا- افغانستان:

ــه  ــان ک ــداف اقتصادی ش ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــا ب چینی ه

ــالدی  ــا ســال 2050 می ــک آن هاســت، ت ــت درجــه ی اولوی

ــد  ــای جدی ــد؛ یافته ه ــرده بودن ــن ک ــدف تعی ــالً ه ــه قب ک

میــالدی  تــا ســال 2030  کــه حــاال  نشــان می دهنــد 

پکــن نیازمنــد محیــط امــن منطقــه ای انــد تــا بــه اقتصــاد 

ــروی از  ــا پی ــا ب ــد آن ه ــر چن ــود، ه ــل ش ــان تبدی اول جه

سیاســت "حرکــت بــا چراغ هــای خامــوش" در صــدد رشــد 

تجارت شــان  انکشــاف  پالن هــای  تطبیــق  و  اقتصــادی 

کــه  جدایی طلــب  اویغورهــای  از  هــراس  امــا  هســتند؛ 

ــتحکم دارد،  ــد مس ــی پیون ــه ای و جهان ــم منطق ــا تروریس ب

عامــل عمــده نگرانــی  پکــن بــوده اســت. در بــا نظرداشــت 

را  افغانســتان  در  منافــع  همــه ی مالحظــات؛ چینی هــا 

اقتصــادی  و  امنیتــی  سیاســی،  آمریکایی هــا  برخــالف 

تعریــف می کننــد، لــذا رونــد صلــح افغانســتان بــرای آن هــا 

خیلــی مهــم اســت. از همیــن رو روابط شــان بــه کابــل بــه 

شــدت در حــال گســرش بــوده و اقداماتــی نیــز بــه بتــکار 

خودشــان انجــام می دهنــد. 

ــل  ــی در کاب ــان چین ــن از جاسوس ــدن 10 ت ــت گیر ش دس

بــر  آن هــا چنیــن  اولیــه  و گفته هــای  اعرافــات  از  کــه 

ــه دام انداخــن اویغورهــای عضــو  می آمــد کــه در تــالش ب

ــکار  ــت آش ــن حقیق ــوده، ای ــان ب ــی و طالب ــبکه ی حقان ش

امــر متحــد  می شــود کــه چینی هــا هرچنــد در ظاهــر 

ریــاکارش را همراهــی کــرده اســت، امــا اعتامدشــان نســبت 

ــت.  ــه اس ــن رفت ــتان ار بی ــه پاکس ب

ج( ایران- افغانستان- امریکا: 

ایرانی هــا در بحــث صلــح و جنــگ افغانســتان دســت کمــی 

از  عالمی شــان  سیاســت های  در  ندارنــد،  پاکســتان  از 

ــت؟  رف

در حالــی کــه جهــان آبســن تحــوالت جدیــد انــد، 

جهانیــان حتــی گــروه طالبــان کــه در زمــان رقابت هــای 

انتخاباتــی ایــاالت متحــده بــرای پیــروزی دونالــد ترامــپ 

ســجاده ی نیایــش پهــن کردنــد و دســت دعــا بــه ســوی 

آســامن بلنــد کردنــد، نیــز منتظــر رســیدن آقــای بایــدن 

ــره  ــم مذاک ــدی تی ــل عم ــتند. تعل ــفید هس ــر س ــه ق ب

کننــده ی گــروه طالبــان در قطــر بــا گذشــت بیــش از ده 

ــه  ــت ک ــح، حاکیس ــای صل ــاز دور دوم گفتگوه روز از آغ

ــد  ــتانی ها مرص ــا پاکس ــک ب ــورت نزدی ــان در مش طالب

اوضاع انــد کــه بعــد از برگــزاری تحلیــف جــو بایــدن چــه 

چیــزی جدیــدی اتفــاق می افتــد؟ دولــت افغانســتان 

بیشــر از ســایر کشــورها از تیــم کاری "جــو بایــدن" 

ــال  ــی اش در قب ــت خارج ــر در سیاس ــد نظ ــع تجدی توق

کابــل را دارنــد؛ زیــرا دوره ترامــپ رویکــرد آمریــکا نســبت 

بــه افغانســتان بــه ســمت نادرســتی حرکــت کــرد. حتــی 

ــد  ــه بای ــد ک ــاور ان ــن ب ــز بدی ــی نی ــان آمریکای کارشناس

سیاســت دولــت جدیــد آمریــکا در قبــال افغانســتان 

ــد،  ــر کن ــد تغی ــان بای ــا طالب ــح ب ــورد صل ــاً در م خصوص

زیــرا طالبــان نســبت بــه ایــن قــرارداد صــادق نبوده انــد. 

بــا آنکــه دولــت آمریــکا تعــداد نیروهایــش در افغانســتان 

را بــه  2500 نفــر کاهــش داده، دولــت افغانســتان نیــز 

بیــش از پنــج هــزار و هفت صــد تــن از زندانیــان طالبــان 

را از زندان هــای خویــش رهــا کرده اندکــه بــه صــورت 

کلــی 80 درصــد تعهدات شــان را عملــی کــرده، امــا 

ــا شــبکه القاعده  ــط  مســتحکم ب ــان رواب ــوز هــم طالب هن

دارنــد، خشــونت ها در افغانســتان بــه شــدت ادامــه 

یافتــه، در گفتگوهــای صلــح دوحــه نیــز از ســوی طالبــان 

انعطافــی دیــده نشــده و پیرشفتــی حاصــل نشــده، لــذا 

ــد نظــر شــود. ــد تجدی ــد در ایــن رون بای

جهان پسا ترامپ؛ افغانستان اولویت فوری سیاست خارجی جو بایدن

مهدی بابک
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 بازی با اعداد              3201
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3096    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3371
شاه سفید را در خانه  a8 حرکت دهید. 

3400

جواب هدف         2847
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ثور
یکی از دوســتان تان شــما را به یک تجارت دعوت می کند که قول می دهد 
ســودآور است. از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید! احتماال بخواهید که 

نظرات نیمه گمشده تان را در نظر بگیرید.

جوزا
امروز برای زندگی اجتماعی و کســب و کار روز خوبی است. باید صبور باشید و 
اصرار نورزید. امشب، اخبار خوبی از سمت شریک عاطفی تان دریافت می کنید 

که زندگی تان را به طور کامل تغییر می دهد.

سرطان
ممکن اســت به یک سفر کاری بروید که سود زیادی به همراه دارد. شاید 
توصیه هایی از ســمت شــخصی که در این کار بســیار باتجربه اســت را 
دریافــت کنید. باید احتیاط کنید و از گرفتــن تصمیمات عجوالنه اجتناب 

 . کنید

اسد
امروز برای بهبود روابط روز مناســبی اســت. در طول صبح آشــنای قدیمی را 
مالقات می کنید. شاید زمان خوبی برای حل مشکالت مربوط به زندگی عاطفی 
اســت که مدت هاست شما را اذیت کرده است. امروز می توانید به حس ششم 

تان اطمینان کنید.

سنبله
زمان خوبی برای ایجاد تغییرات مهم در زندگی عاطفی و اجتماعی تان می باشد. 
همه چیز به خوبی پیش می رود، زمانی که با افراد مهم مالقات می کنید یا روابط 

تان را بهبود می بخشید و یا زمانی را که با شریک عاطفی تان سپری می کنید.

حمل
یک شخص سالمند را مالقات می کنید که در کسب و کار به شما بسیار خیلی 
کمک می کند. به همان اندازه که انتظار داشــتید درآمد کســب می کنید، به 

شرط اینکه از حدس و گمان اجتناب کنید.

میزان
شــریک عاطفی تان با دادن هدیه ای به شــما روزتان را خواهد ســاخت. 
دوســتان تان شــما را امروز بعد از ظهر دعوت خواهنــد کرد. مهارت های 
برقراری ارتباط تان امروز عالی اســت. مشکالت اعضای جوان خانواده را نیز 

حل خواهید کرد.

عقرب
می توانید تغییرات بزرگی در زندگی اجتماعی و عاطفی تان ایجاد کنید. زمان 
خوبی برای بستن قراردادهای کاری و خرید و فروش است که سودآور خواهد 
شــد.. مشــارکت های کاری به خوبی پیش خواهد رفت. از هر گونه حدس و 

گمان اجتناب کنید!

قوس
امروز صبح یک کار نیمه وقت پول خوبی برای شــما به ارمغان می آورد. یک 
شخص سالمند به شما فرصتی برای پیوستن به کسب و کار جدید می دهد. با 

شریک عاطفی تان امشب برای آینده برنامه ریزی خواهید کرد.

جدی
امروز وارد مرحلــه جدیدی از زندگی عاطفی و اجتماعی تان می شــوید. 
برقراری ارتباط، روابط با افراد جوان، و مسافرت ها مطلوب است. می توانید 
به حس ششــم تان اطمینان کنید، اما باید همچنان توصیه های شــریک 

عاطفی تان را در نظر بگیرید.

دلو
امروز برای شروع تالش های جدید و برنامه ریزی برای آینده روز عالی است. امروز 
بعد از ظهر تمایل دارید که بیشتر تالش کنید. منطقی باشید و توصیه های شریک 

عاطفی تان را جویا شوید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

بانک ـ کتــاب ـ کاتب ـ 
کتب ـ تب ـ بت ـ نبات ـ 
باده ـ بدن ـ باد ـ ابد ـ به 
ـ تاب ـ تباه ـ باک ـ بن ـ 

بهاـ  بنا.
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غضنفر کاظمی

حوت
مهارت های برقراری ارتباطی تان به شما کمک می کند. پروژه جدیدی را شروع 
خواهید کرد، و کارهای تان را به اتمام خواهید رساند. روابط خانوادگی تان بسیار 

خوب پیش می رود. تصمیمات مهم را به تنهایی نگیرید.

 شطرنج                     3372
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آراســتهـ  اتباعـ  بارانیـ  پاســخـ  تاســوعاـ  ثریاـ  جایگیرـ  چاقوـ  
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ 
شــعور ـ صحنه ـ ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ 
کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.
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باالخـره شـمس بـه موالنـا پیوسـت و چنـان او را شـیفته کـرد، کـه درس و 

وعـظ را کنـار گذاشـت و بـه شـعر و ترانـه و دف و سـاع پرداخـت و از آن 

زمـان طبعـش در شـعر و شـاعری شـکوفا شـد و بـه رسودن اشـعار پـر شـور 

عرفانـی پرداخـت. کسـی منی داند شـمس به موالنـا چه گفـت و آموخت که 

دگرگونـش کـرد؛ امـا واضح اسـت که شـمس عـامل و جهاندیده بـود و برخی 

بـه خطـا گـان کرده انـد کـه او از حیـث دانـش و فـن بی بهره بوده اسـت که 

نوشـته های او بهریـن گـواه بر دانش گسـرده اش در ادبیات، لغت، تفسـیر 

قـرآن و عرفان اسـت.

مریـدان می دیدنـد کـه موالنـا مریـد ژنده پوشـی گمنـام شـده و توجهـی بـه 

آنـان منی کنـد، بـه فتنه جویـی روی آوردنـد و بـه شـمس ناسـزا می گفتنـد و 

تحقیـرش می کردند. شـمس از گفتـار و رفتار مریدان رنجید و در۲۱ شـوال 

۶۴۳ هجـری – هنگامی کـه موالنـا ۳۹ سـال داشـت، از قونیـه بـه دمشـق 

کوچیـد. موالنـا از غایـب بودن شـمس نـا آرام شـد. مریدان کـه دیدند رفنت 

شـمس نیـز موالنـا را متوجـه آنـان نسـاخت بـا پشـیانی از موالنـا پوزش هـا 

خواسـتند. موالنـا فرزنـد خـود سـلطان ولـد را همـراه جمعـی بـه دمشـق 

فرسـتاد تـا شـمس را بـه قونیـه باز گردانند. شـمس بازگشـت و سـلطان ولد 

بـه شـکرانه ایـن موهبت یک ماه پیاده در رکاب شـمس راه پیمـود تا آنکه به 

قونیـه رسـیدند و موالنـا از گـرداب غم و اندوه رها شـد. پـس از مدتی دوباره 

حسـادت مریـدان برانگیختـه شـد و آزار شـمس را از رس گرفتنـد. شـمس از 

کردارهای شـان رنجیـد تاجایی کـه بـه سـلطان ولـد شـکایت کـرد:

خواهم این بار آنچنان رفنت            

که نداند کسی کجایم من

همه گردند در طلب عاجز        

ندهد کس نشان ز من هرگز

چون مبانم دراز، گویند این            

که ورا دشمنی بکشت یقین

او رسانجـام بی خـر از قونیـه رفـت و ناپدیـد شـد و از تاریخ سـفر و چگونگی 

آن کسـی چیـزی منی دانـد. موالنـا در دوری شـمس ناآرام شـد و روز و شـب 

بـه سـاع پرداخـت و حال آشـفته اش در شـهر بـر رس زبان هـا افتاد.

روز و شب در ساع رقصان شد         

بر زمین همچو چرخ گردان شد

موالنـا بـه شـام و دمشـق رفـت امـا شـمس را نیافـت و بـه قونیه بازگشـت. او 

هـر چنـد شـمس را نیافت؛ ولـی حقیقت شـمس را در خود یافـت و دریافت 

کـه آنچـه بـه دنبالـش اسـت در خـودش حـارض و متحقـق اسـت. موالنـا بـه 

قونیه بازگشـت و رقص و سـاع را از رس گرفت و جوان و خاص و عام مانند 

ذره ای در آفتـاب پـر انـوار او می گشـتند و چـرخ می زدنـد. موالنـا سـاع را 

وسـیله ای بـرای متریـن رهایـی و گریـز می دیـد. چیـزی کـه بـه روح کمـک 

می کـرد تـا در رهایـی از آنچـه او را مقیـد در عـامل حـس و ماده مـی دارد پله 

پلـه تـا بـام عـامل قـدس عـروج منایـد. چندیـن سـال گذشـت و بـاز حـال و 

هوای شـمس در رسش افتاد و به دمشـق رفت؛ اما باز هم شـمس را نیافت 

و بـه قونیه بازگشـت.

درگذشت موالنا

موالنـا، پـس از مدت هـا بیـاری در پـی تبـی سـوزان در ۵ جـادی اآلخـر 

۶۷۲ هجـری درگذشـت. در آن روز پرسـوز، قونیـه در یخ بنـدان بـود. سـیل 

پرخـروش مـردم، پیـر و جـوان، مسـلان و گـر، مسـیحی و یهـودی همگـی در ایـن 

ماتـم رشکـت داشـتند. افالکـی می گویـد: »بسـی مسـتکران و منکـران کـه آن روز، 

زنـار بریدنـد و ایـان آوردنـد.« و ۴۰ شـبانه روز ایـن عـزا و سـوگ بـر پـا بـود:

بعد چل روز سوی خانه شدند             

همه مشغول این فسانه شدند

روز و شب بود گفتشان همه این         

که شد آن گنج زیر خاک دفین

مثنوی معنوی

موالنـا کتـاب مثنـوی معنـوی را بـا بیـت »بشـنو از نـی چـون حکایـت می کنـد/ از 

جدایی هـا شـکایت می کنـد« آغـاز می کنـد. در مقدمـه عربـی مثنـوی معنـوی نیـز 

کـه نوشـته خـود موالنـا اسـت، ایـن کتاب بـه تأکیـد »اصـول دیـن« نامیده می شـود. 

مثنـوی معنـوی حاصـل پربارتریـن دوران عمـر موالناسـت. چـون بیـش از ۵۰ سـال 

داشـت کـه نظـم مثنـوی را آغـاز کـرد. اهمیـت مثنـوی نـه از آن رو کـه از آثـار قدیـم 

ادبیـات فارسـی اسـت؛ بلکـه از آن جهـت اسـت کـه بـرای بـر رسگشـته امـروز پیـام 

رهایـی و وارسـتگی دارد. مثنـوی فقـط عرفان نظری نیسـت بلکه کتابی اسـت جامع 

عرفـان نظـری و عملـی. او خـود گفته اسـت: »مثنـوی را جهـت آن نگفتـم کـه آن را 

حایـل کننـد، بـل تـا زیـر پـا نهنـد و بـاالی آسـان رونـد کـه مثنـوی معـراج حقایـق 

اسـت نـه آنکـه نردبـان را بـر دوش بگیرنـد و شـهر به شـهر بگردنـد.« بنابرایـن، عرفان 

موالنـا فقـط عرفـان تفسـیر نیسـت بلکـه عرفـان تغییـر اسـت.

افغانسـتان 30 جـدی سـالروز درگذشـت موالنـا جالل الدیـن  تقویـم  در 

نیـز  رومـی  موالنـای  کـه  را  مـرد  ایـن  اسـت.  شـده  ثبـت  بلخـی  محمـد 

می نامنـد از مشـهورترین شـاعران زبـان فارسـی بوده اسـت. نامـش محمد 

و لقبـش در دوران زندگـی خـودش »جالل الدیـن« و گاهـی »خداونـدگار« 

و در افغانسـتان هـم از وی بـه نـام »خداونـدگار بلـخ« یاد می شـود. گرچند 

شـاید کسـی نباشـد کـه نامـی از موالنـای بلـخ بـرده شـود و او را نشناسـد 

و یـک پارچـه شـعری از او نخوانـده باشـد، امـا بازهـم به بهانه ی درگذشـت 

ایـن شـاعر زنـده و جاویـد و ایـن عـارف نامـدار و بـه رسـم حسـن تکریـر، 

تـالش می کنـم حرف هـای از دوران زندگـی ، آشـنایی اش بـا شـمس، زمان 

مـرگ و برخـی از آثـارش را بـه کمـک منابعـی معتـر تاریخـی در این جـا 

بیـاورم تـا بدیـن طریـق یادی کرده باشـیم از ایـن بزرگ مرد شـعر و عرفان. 

آغاز زندگی

در زندگی نامـه ی موالنـا جالل الدیـن محمـد بلخـی آمـده اسـت کـه او در 

۶ ربیـع االول سـال ۶۰۴ هجـری قمـری در بلـخ زاده شـد. پـدرش موالنـا 

محمـد بـن حسـین خطیبـی معروف  بـه بهاءالدین ولـد و سـلطان العلا، از 

بـزرگان صوفیـه و عارفـان بـود. مواعظش را چنان که نوشـته انـد اکنون در 

دو جلـد موجـود اسـت. ایـن مواعـظ بـر روی موالنـا تاثیـری بسـیار عمیـق 

نهـاده بـود. طوری کـه جای جای از نکته ها و داسـتان هایی از او اسـتفاده 

می کـرد. دوران نوجوانی موالنا در بلخ گذشـت. می گویند دوران پرآشـوبی 

بـود. موالنـا تـا دوازده سـالگی در بلـخ و در کنـار پدر می زیسـت و مقدمات 

علـوم دینـی را در ایـن شـهر فراگرفت.

سـلطان العلا پـدر جالل الدیـن احتاالً در سـال ۶۱۰ هجـری هم زمان با 

هجـوم چنگیزخـان از بلـخ کوچید. به گفتـه ی عبدالکریـم رسوش احتال 

حملـه ی مغـوالن باعـث شـد که بـه دلیل این تشـویش ها بلخ را تـرک گفته 

و بـه قونیـه بـه دلیـل امنیتی کـه آن جا برقرار بـود و دور از دسـرس مغوالن 

بـود، اقامـت گزیـد. در مسـیر و هنگامـی کـه از نیشـاپور عبـور می کردنـد، 

عطـار نیشـاپوری بـا خانـدان جالالدیـن دیـدار کـرد. وقتـی کـه چشـمش 

بـه جالل الدیـن افتـاد گفـت: »زود باشـد کـه این پـر آتش در سـوختگان 

عـامل زند.« 

جالالدیـن محمـد در 24 سـالگی پـدر خـود را از دسـت داد و وقتـی کـه 

پـدرش وفـات کـرد، او بـه جایـی پـدر بـر مسـند شیخ السـالمی نشسـت. 

پیوسنت شمس به موالنا

ناشـناس  عابـری  کـه  بـاز می گشـت  خانـه  بـه  بـازار  راه  از  مولـوی  روزی 

گسـتاخانه از او پرسـید: »رصاف عـامل معنـی، محمـد برتـر بـود یـا بایزیـد 

بسـطامی؟« موالنـا بـا لحنـی آکنـده از خشـم جـواب داد: »محمـد )ص( 

رس حلقـه انبیاسـت، بایزیـد بسـطام را بـا او چه نسـبت؟« درویـش تاجرمنا 

بانـگ برداشـت: »پـس چـرا آن یـک سـبحانک مـا عرفناک گفـت و این یک 

سـبحانی مـا اعظـم شـأنی به زبان رانـد؟« موالنا اندیشـید و گفـت: »بایزید 

تنـگ حوصلـه بـود بـه یک جرعـه عربده کـرد. محمـد دریانوش بـود به یک 

جـام عقـل و سـکون خـود را از دسـت نـداد.« پس از ایـن گفتـار، بیگانگی 

آنـان بـه آشـنایی تبدیل شـد. نگاه شـمس به موالنـا گفته بـود از راه دور به 

جسـتجویت آمـده ام امـا بـا ایـن بار گـران علم و پنـدارت چگونه بـه مالقات 

اللـه می توانـی رسـید؟ و نـگاه موالنـا به او پاسـخ داده بود: »مـرا ترک مکن 

درویـش و این بـار مزاحـم را از شـانه هایم بـردار.«

»پیکی بالیندرز« در فصل ششم 
پایان خواهد یافت کــه گفت که آن زنده ی جاوید بمرد

افغانسـتان مـا: قـرار اسـت فصل ششـم پیکـی بالینـدرز فصل 

پایانـی این رسیال باشـد. هم چنین اسـتیون نایـت، کارگردان 

ایـن رسیـال وعـده داده اسـت کـه داسـتان های ایـن مجموعه 

بـه شـکلی دیگـر ادامه خواهـد یافت. 

سـی،  بـی  بـی  شـبکه  از  بالینـدرز  پیکـی  محبـوب  رسیـال 

داسـتان بـه قدرت رسـیدن تامی شـلبی با بـازی کیلین مورفی 

و خانـواده بدنـام او در برابـر طبقه کارگر را بعـد از وقایع جنگ 

جهانـی اول در بیرمنـگام بریتانیـا بازگـو می کنـد. بی بی سـی 

روز دوشـنبه خـر از رسگیـری فراینـد تولیـد فصـل جدیـد ایـن 

تأییـد  را تحـت دسـتورالعمل های دقیـق کوویـد-19  رسیـال 

کـرده و اعـالم می کنـد کـه ایـن آخریـن فصـل رسیـال خواهـد 

بود.

اینرتینمنـت  بـا  مصاحبـه  در  ایـن  از  پیـش  نایـت  اسـتیون 

ویکلـی در سـال ۲۰۱۹ اعالم کـرده بود که پایـان بندی فصل 

ششـم ایـن رسیـال طرفـداران را غافلگیـر خواهـد کـرد. در آن 

تـا فصـل  ادامـه ی سـاخت رسیـال پیکـی بالینـدرز  از  زمـان 

هفتـم گفتـه می شـد. بـا این حـال بعـد از تأخیـر یـک سـاله ی 

ادامـه ی پخـش ایـن مجموعـه در پـی شـیوع ویـروس کرونـا، 

حـاال رونـد فلم بـرداری فصـل ششـم رسیـال رسعـت گرفتـه و 

احتـاالً در سـال ۲۰۲۱ یـا اوایـل ۲۰۲۲ شـاهد پخـش فصل 

ششـم خواهیـم بـود. این موضـوع به وضعیـت بحـران کرونا در 

بریتانیـا بسـتگی دارد.

نوشـته  شـده  منتـر  دوشـنبه  روز  کـه  بیانیـه ای  در  نایـت 

اسـت: »بعـد از تأخیـر اجبـاری فراینـد تولیـد رسیـال به دلیـل 

همـه گیـری ویـروس کرونـا، یـک بـار دیگـر خانـواده شـلبی را 

در معـرض یـک خطـر بـزرگ خواهیـم دیـد. مـا معتقدیـم کـه 

ایـن فصـل بهریـن فصـل در طـول رسیـال بـوده و طرفـداران 

بـرد.  خواهنـد  لـذت  آن  از  بالینـدرز  پیکـی  فوق العـاده ی 

داسـتان ایـن رسیـال در پایـان ایـن فصـل بـه انتهـای مسـیر 

خـود خواهـد رسـید امـا ماجراهـای آن بـه شـکلی دیگـر ادامه 

یافـت.« خواهـد 

هنـوز مشـخص نیسـت که منظـور سـازنده ی رسیال از »شـکل 

دیگـر« ماجراهـای پیکـی بالینـدرز دقیقـاً چـه خواهد بـود؛ اما 

احتـاالً تیـم سـازندگان ایـن مجموعـه یـک فلـم سـینایی یـا 

اسـپین آف ایـن رسیـال را در ذهـن خواهنـد داشـت. کاریـن 

ماندابـاش، تهیه کننـده اجرایـی این رسیال در اظهـارات اخیر 

خـود در بـاره ادامـه رونـد سـاخت رسیـال می گوید:

»مـا بـا متام وجـود درکنـار رشکای فوق العـاده و حامی خود در 

بـی بـی سـی و نتفلیکس سـخت کار کردیم تا مطمئنم باشـیم 

پیکـی بـا خیـال راحت بـه مرحله تولیـد بازخواهد گشـت. امن 

بـودن بازیگـران و کلیـه ی کارکنـان ایـن پـروژه همـواره اولویت 

اصلـی مـا بـوده اسـت. از همـه هـواداران پیکـی کـه بـی دریغ 

حایت هـا و صبـوری خـود را بـه مـا هدیـه کردند کال تشـکر 

داسـتان  اسـتیو،  فوق العـاده ی  و  فلمنامـه ی جـذاب  دارم.  را 

حاسـی و درگیـر کننـده ایـن مجموعـه از سـال ۲۰۱۳ را بـه 

پایـان خواهـد رسـاند. امـا دنیـای پیکـی بالیندرز بدون شـک 

ادامـه خواهـد یافت.«

نوشـته  نایـت  توسـط  بالینـدرز  پیکـی  فلم نامـه فصـل ششـم 

شـده اسـت. آنتونی بـرن کارگردان فصل پنجـم رسیال مجددا 

ایـن وظیفـه را برعهـده داشـته و نیـک گادینگ به  عنـوان تهیه 

کننـده حضـور خواهد داشـت.

اولیـن فصـل رسیال پیکی بالینـدرز در سـال ۲۰۱۳ از طریق 

شـبکه بی بی سـی پخـش شـد. ایـن مجموعـه خیلـی زود بـه 

از  خـارج  در  انگلیسـی  رسیال هـای  محبوب تریـن  از  یکـی 

کشـور تبدیـل شـده و از فصـل پنجـم بـه شـبکه اصلـی بی بی 

سـی 1 منتقـل شـد. این رسیال در خـارج از بریتانیـا از طریق 

رسویـس اسـریم نتفلیکـس پخـش می شـود.

افغانسـتان مـا: جشـنواره فلـم ونیـز بـا افـزودن یـک بخـش جدید اعـالم کرد 

آمـاده پذیـرش فلم هـای عالقه منـد بـرای برگـزاری هفتـاد و هشـتمین دوره 

خـود در مـاه سـپتامر اسـت. بـه گـزارش ورایتـی، پـس از ایـن که اعالم شـد 

بونـگ جـون هـو سـازنده »انگل« بـه عنوان رییـس هیـات داوران ونیز ۲۰۲۱ 

فلم هـای  پذیـرش  آمـاده  کـرد  اعـالم  دیـروز دوشـنبه  لیـدو  انتخـاب شـده، 

عالقه منـد بـه رشکـت در ایـن دوره اسـت. ایـن جشـنواره بـا صـدور بیانیـه ای 

اعـالم کـرد کـه بخـش »اسـکونفینی« جشـنواره که سـال پیش کنار گذاشـته 

شـده بـود تـا جشـنواره سـبک تر برگـزار شـود، امسـال بـا بخـش جدیـدی به 

نـام »افق هـای ویـژه« جایگزیـن می شـود. »افق هـای ویـژه« بـه نوعـی تـداوم 

بخـش رقابتـی »افق هـا« اسـت که بـر روندهای جدیـد در سـیناهای جهان 

مترکـز دارد، امـا کمـر بـه اسـتانداردهایی ماننـد طـول فلـم و قالـب آن بهـا 

می دهـد. در بیانیـه ونیـز آمـده کـه این بخـش جانبـی جدید بـرای فلم هایی 

اسـت کـه هیـچ محدودیتـی را از نظـر ژانـری، طـول اثـر و مقصـد خـود در 

نظـر ندارنـد، امـا فلـم بایـد حداقل یـک سـاعته باشـد. همچنین گفته شـده 

کـه برنـدگان جوایـز طبق نظر هیـات داوران متشـکل از مخاطبـان، برمبنای 

معیارهـا و رویه هـای اعـالم شـده اهـدا می شـود. در بیانیـه تاکیـد شـده کـه 

کمیتـه انتخـاب ونیـز بـدون تغییـر باقـی مانـده و در رونـد انتخـاب فلم هـای 

حـارض باربـرا بـا کارشناسـان خـود عمـل می کنـد. پائولـو برتولیـن از آسـیا، 

جیولیـا داگنولـو واالن از آمریـکا، برونـو فورنـارا، مائـورو گرواسـینی، اسـکار 

الروسـی، النـا پوالچـی، آنجـال پرودنسـی، امانوئلـه روکـو و ماریانـا سـانا از 

ایتالیـا نیـز دیگـر همـکاران وی خواهند بـود. هفتاد و هشـتمین دوره ونیز از 

یکـم تـا ۱۱ سـپتامر )۱۰ تـا ۲۰ سـنبله ۱۴۰۰( برگـزار می شـود.

رویداد
 سریال 

یک بخش جدید 
به جشنواره فلم ونیز اضافه شد

سینما



گوتیـر موومبـی ایـن روزهـا در کانـون توجهـات 

جهانـی قرار دارد. شـکیل اونیـل برایش پیام می 

فرسـتد و خـودش می گوید بـدون انـدام رونالدو 

هـم می تـوان درخشـید.

سـنگین وزن  هندبالیسـت  موومبـی  گوتیـر 

مسـابقات  در  درخشـش  از  پـس  کنگویـی، 

قهرمانـی جهـان هندبال مـردان در مـر تبدیل 

به سـوژه داغ شـبکه های اجتامعی شـده اسـت.

او بـرای تیـم ملـی کنگـو بـازی مـی کنـد و گل 

هـم مـی زنـد. بـا 1.92 مـر قـد و 110 کیلـو 

وزن، غیـر ممکـن اسـت که توجهات به سـمت او 

جلـب نشـود. تا جایی که شـکیل اونیل اسـطوره 

بسـکتبال امریـکا نیز بـرای او پیام دلگـرم کننده 

فرسـتاد تـا یـک رویای دیگـر موومبی نیـز تبدیل 

بـه واقعیت شـود.

خودتـان امتحـان کنیـد، زدن 4 گل در اولیـن 

بـازی تـان در رقابتی مثل جام جهانـی هندبال، 

آن هـم بـرار تیـم ملـی آرجانتاینـی قهرمـان بازی 

هـای پـان آمریکـن؛ بـا چنیـن ابعـادی از بـدن 

کـه بـه نـدرت مـی تـوان بـا آن در یـک تورمننـت 

جهانـی حارض شـد. گوتیـر موومبی امـا موفق به 

انجـام ایـن مهـم شـده اسـت و تصاویر نخسـتین 

بـه دنبـال  را  واکنـش هـای جهانـی  بـازی اش 

داشـت. شـکیل اونیـل الگـوی موومبی نیـز برای 

او در شـبکه هـای اجتامعـی پیغـام گداشـت.

به من بگویید غول؛ مهم نیست مثل رونالدو نیستید

ورزش
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اسـت. وزیـر امـور خارجـه قطـر همچنیـن گفتـه اسـت که 

ایـن کشـور در صـورت متایـل دو کشـور ایـران و امریـکا 

می توانـد در راسـتای برگـزاری گفت وگـوی مسـتقیم بیـن 

ایـن دو کشـور گام بـردارد.

می دهـد.

سـپاه  توسـط  جـاری  مـاه  اوایـل  در  نفتکـش  ایـن 

توقیـف  علـت  ایـران  اسـت.  شـده  توقیـف  پاسـداران 

ایـن نفتکـش را "تخلـف زیسـت محیطـی" اعـام کرده 

محمـد بـن عبدالرحـامن آل ثانـی، وزیـر امـور خارجـه قطـر در 

بیـن کشـورهای  دیالـوگ  بـر  بلومـرگ  بـا خرگـزاری  گفت وگـو 

عربـی و ایـران ارصار ورزید. او از آمادگی قطر بـرای میانجیگری 

بیـن کشـورهای عربـی و جمهـوری اسـامی ایـران خـر داد.

و  سـعودی  عربسـتان  دیپلامتیـک  مناسـبات  بهبـود  پـی  در 

در  تنش زدایـی  موضـوع  اکنـون  قطـر  کشـور  بـا  متحدانـش 

مناسـبات کشـورهای عربـی بـا جمهـوری اسـامی مطـرح شـده 

اسـت.

خرگـزاری رویـرز بـا انتشـار گزارشـی از دوحـه، پایتخـت قطـر، 

از آمادگـی ایـن کشـور بـرای میانجیگری بین ایران و کشـورهای 

عربـی خر داد.

محمـد بـن عبدالرحـامن آل ثانـی در گفت وگـو بـا بلومـرگ از 

رضورت برقـراری دیالـوگ بیـن کشـورهای عربـی و ایـران سـخن 

گفـت. وزیـر امـور خارجـه قطـر همچنیـن تریـح کـرد کـه ایـن 

بـا  عربـی  کشـورهای  بیـن  گفت وگـوی  زمینـه  می توانـد  کشـور 

ایـران را فراهـم سـازد.

وزیـر امـور خارجـه قطـر تأکیـد کـرد کـه مذاکـره و گفت وگـو بـا 

ایـران از سـوی برخـی دیگـر از اعضـای شـورای همـکاری خلیج 

فـارس نیـز مطـرح شـده اسـت. محمد بـن عبدالرحـامن آل ثانی 

نـام ایـن کشـورها را ذکـر نکرد.

او همچنیـن تاکیـد ورزیـد کـه قطـر همچنان بـه پشـتیبانی خود 

از پیشـرد مذاکـرات بیـن جمهـوری اسـامی و کوریـای جنوبـی 

ادامـه  کشـور  آن  بـه  متعلـق  نفتکـش  از  توقیـف  رفـع  رس  بـر 

قطر خواستار گفت وگوی مستقیم کشورهای عربی با ایران شد

راه نجات جدید برای مدافع قرضی بارسا در بنفیکا

حق رای ایران در سازمان ملل 
به دلیل بدهی تعلیق شد

اعالم شرایط حضور تماشاگر 
در جام جهانی باشگاه ها

الوروف: سوریه نباید به میدان جنگ ایران و اسرائیل تبدیل شود

از جملـه  رویکـرد ارسائیـل در سـوریه  الوروف دربـاره 

ایـن  دربـاره  دالیلـی  شـام  هـرگاه  ارسائیـل   « گفـت: 

موضـوع داریـد کـه کشـورتان از سـوی خـاک سـوریه 

مـورد تهدیـد قـرار گرفتـه اسـت، کافـی اسـت ایـن را 

رسیعـا بـه اطـاع مـا برسـانید و مـا همـه اقدامـات الزم 

خواهیـم  کار  بـه  را  تهدیـد  ایـن  کـردن  خنثـی  بـرای 

بسـت.«

اشـاره الوروف بـه حمـات اخیـر هوایـی ارسائیـل بـه 

مواضـع نیروهـای مـورد پشـتیبانی جمهـوری اسـامی 

هوایـی  نیـروی  منونـه،  عنـوان  بـه  اسـت.  سـوریه  در 

ارسائیـل روز سه شـنبه هفتـه گذشـته )۱۲ جنـوری( به 

مواضـع نیروهـای متحد ایـران در ابوکـامل و دیر الزور 

حملـه کـرده بـود.

در همیـن رابطـه، روزنامـه "جروزامل پسـت" در گزارش 

هـر  انجـام  از  پیـش  ارسائیلـی  نیروهـای  کـه  نوشـت 

حملـه ای دربـاره اقدامـات نظامـی خـود در سـوریه بـه 

می کننـد. اطاع رسـانی  روسـیه  مقامـات 

کـرده  تاکیـد  خـود  مطبوعاتـی  مصاحبـه  در  الوروف 

اسـت کـه روسـیه مایـل نیسـت، خـاک سـوریه بـرای 

اقدامـات نظامـی علیـه ارسائیـل مـورد اسـتفاده قـرار 

گیـرد. وزیـر امـور خارجـه روسـیه در عیـن حـال تاکید 

کرده اسـت که این کشـور مخالف آن اسـت که سـوریه 

بـه رزمـگاه بین دو کشـور ایـران و ارسائیل بـدل گردد.

هوایـی  نیـروی  حمـات  و  سـوریه  در  ارسائیـل 

در  ایـران  متحـد  نیروهـای  مواضـع  بـه  ارسائیـل 

کـرد. موضع گیـری  سـوریه 

دولـت  از  الوروف  اسـپوتنیک  سـایت  گـزارش  بـه 

ارسائیـل درخواسـت کـرده اسـت که پیـش از اقدام 

بـه مقابلـه بـا تهدیدهـای امنیتـی، ایـن تهدیدها را 

بـه اطـاع روسـیه برسـاند.

بـه گفتـه وزیـر امـور خارجـه روسـیه ایـن کشـور اجـازه نخواهد 

داد از خـاک سـوریه بـرای تهدیـد امنیـت ارسائیـل اسـتفاده 

شـود. رسگئـی الوروف تاکیـد کـرده کـه روسـیه می توانـد هـر 

تهدیـدی علیـه ارسائیـل در خـاک سـوریه را مسـتقا خنثـی 

. کند

رسگئـی الورف، وزیـر امـور خارجـه روسـیه در یـک کنفرانـس 

بـا نقـش  مطبوعاتـی در روز دوشـنبه ۱۸ جنـوری در ارتبـاط 

خواهـان جـذب اوسـت. پارمـا ابتـدا قصـد جـذدب مهـدی 

بـن عطیـه را دارد و اگـر ایـن انتقـال منتفـی شـود، بـرای 

جـذب تودیبـو اقـدام جـدی خواهـد کـرد.

ولـی  اسـت   2022 تـا  تویبـو  قرضـی  قـرارداد  نکـرد. 

اکنـون روزنـه ای برای نجـات تودیبو از بنفیکا باز شـده 

و طبـق ادعای اسـکای اسـپورتس ایتالیا، باشـگاه پارما 

بـا  قرضـی  دو سـاله  قـرارداد  داشـن  رغـم  علـی  تودیبـو  کلـر  ژان 

بنفیـکا هنـوز نتوانسـته بـرای ایـن تیـم بـازی کنـد و مـورد اعتـامد 

کادر فنـی قـرار نـدارد. ژان کلـر تودیبـو جنـوری 2019 بـود کـه از 

تولـوز بـا رقـم یـک میلیون یـورو به بارسـلونا پیوسـت ولـی در نهایت 

نتوانسـت ارنسـتو والـورده و بعـدا کیکـه سـتین را بـه خـود متقاعـد 

کنـد. زمسـتان گذشـته او قرضـی بـا بنـد خریـد راهـی شـالکه شـد 

بنـد خریـد 25 میلیـون  تـا شـالکه  ولـی شـیوع کرونـا باعـث شـد 

یورویـی او را فعـال نکنـد در حالـی کـه او بازیکن ثابت آبـی ها بود. 

تودیبـو تابسـتان به بارسـا بازگشـت و از هـامن ابتـدا اراده ای برای 

حفـظ او وجود نداشـت.رونالد کومـان روی مدافعانی دیگر حسـاب 

مـی کـرد و باشـگاه بـرای تقویـت خـط دفاع، چشـم به جـذب اریک 

گارسـیا از سـیتی داشـت. در روز پایانـی نقـل و انتقـاالت همه چیز 

حکایـت از ایـن داشـت کـه تودیبو در بارسـا خواهـد ماند و باشـگاه 

کـه بـا مشـکات مالی روبـرو بود، از فـروش او یا انتقـال قرضی اش 

ناامیـد شـده بـود. در نهایـت امـا تودیبـو قرضـی راهی بنفیکا شـد.

تنهـا چنـد مـاه پـس از ایـن انتقـال و در حالـی کـه تودیبـو حتـی 

یـک دقیقـه بـرای بنفیـکا بـازی نکـرده، باشـگاه پرتگالـی علنـی از 

متایلـش بـرای بـاز پـس فرسـتادن او بـه بارسـا خـر داد امـا ایـن 

اتفـاق رخ نخواهـد داد چرا که بارسـلونا از این درخواسـت اسـتقبال 

6 تیـم از اول مـاه فروری در قطـر آغاز خواهد 

قهرمانـی  اول  مدعـی  مونیـخ  بایـرن  و  شـد 

محسـوب مـی شـود.

از دو هفتـه دیگـر میزبـان جـام  کشـور قطـر 

بـود. باشـگاه هـا خواهـد  جهانـی 

مسـابقات  برگـزاری  کمیتـه  اعـام  براسـاس   

تنهـا  قطـر،  در  جهـان  باشـگاه های  جـام 

کسـانی کـه موفـق بـه خریـد بلیـت مسـابقات 

منفـی  آزمایـش  تسـت  یـا  کـه  شـد  خواهنـد 

کرونـای خـود را ارائـه کننـد یا نتیجـه آزمایش 

ایمنـی  نشـان دهنده  آنهـا  بـادی  آنتـی  خـون 

از ابتـای مجـدد بـه ایـن بیـامری باشـد و یـا 

باشـند. کـرده  دریافـت  را  کرونـا  واکسـن 

ایـن  متاشـای  بـه  عاقه منـدان  همچنیـن 

رعایـت  و  ماسـک  از  اسـتفاده  بـا  مسـابقات 

حـارض  ورزشـگاه  در  اجتامعـی  فاصلـه 

دمـای  متاشـاگران  ورود  هنـگام  می شـوند. 

از  و  می گیـرد  قـرار  بررسـی  مـورد  بـدن 

رشایـط  بررسـی  بـرای  ویـژه  اسـکرنهای 

اسـتفاده  متاشـاگران  جسـمی  سـامتی 

شـد.  خواهـد 

مسـابقات جـام باشـگاه های جهانـی با حضور 

مارسـلو مدافـع چـپ برازیلـی رئـال احتـامال همیـن تابسـتان ایـن باشـگاه را تـرک 

خواهـد کـرد.

مارسـلو مدافـع برازیلـی رئـال مادریـد از دسـامر 2006 در عضویـت ایـن باشـگاه 

اسـت امـا در سـه فصـل گذشـته جایـگاه همیشـگی خـود را از دسـت داده اسـت. 

مارسـلو بـه خصـوص در یـک سـال و نیم اخیـر، جایگاه ثابتـش را از دسـت رفته می 

بینـد و ایـن فرالنـد منـدی اسـت کـه تبدیـل بـه مدافع چـپ ثابت رئال شـده اسـت.

از قـرارداد مارسـلوی 32 سـاله بـا رئـال تنهـا یـک سـال و نیـم باقیامنـده و طبـق 

ادعـای آاس، او از موناکـو پیشـنهاد خوبـی بـرای فصـل بعـد دریافـت کـرده اسـت. 

باشـگاه فرانسـوی قصـد دارد مارسـلو را بـرای تابسـتان 2021 بـه خدمـت بگیـرد و 

قـرارداد خوبـی هـم بـه وی پشـنهاد داده اسـت.

ایـن قـرارداد سـه سـاله بـا دسـتمزد سـاالنه شـش میلیـون یـورو اسـت که بـرای یک 

سـتاره افـول کـرده رقـم مناسـبی محسـوب مـی شـود. مارسـلو در صـورت پذیـرش 

ایـن قـرارداد، همردیـف سـتاره ای چـون ایسـام بـن یـدر در موناکو دسـتمزد خواهد 

گرفت.

جدایـی او مـی توانـد در رشایـط اقتصـادی کنونـی بسـیار بـه سـود رئـال باشـد. در 

واقـع باشـگاه مادریـدی اکنـون به یک بازیکن نیمکت نشـین سـاالنه 9 میلیون یورو 

پرداخـت مـی کنـد و بـدون شـک از جدایی او اسـتقبال خواهـد کرد.

پشنهاد فرانسوی به مارسلو؛ زمان جدایی از رئال رسید

می شـود. محروم 

در  ملـل  سـازمان  دبیـرکل  گوتـرش،  آنتونیـو 

نامـه ای کـه در این بـاره به ولـکان بوزکر رییس 

هفتـاد و پنجمیـن مجمع عمومی سـازمان ملل 

نوشـته، بـه مبلغـی کـه ایـن کشـورها در سـال 

جـاری میـادی بایـد پرداخـت کنند نیز اشـاره 

اسـت. کرده 

بـر ایـن اسـاس باالتریـن رقـم بدهی مربـوط به 

جمهـوری اسـامی اسـت کـه بـر ۱۶ میلیـون و 

۲۵۱ هـزار و ۲۹۸ دالـر بالـغ می شـود.

پـس از ایـران سـومالی بـا یـک میلیـون و ۴۴۳ 

هـزار و ۶۴۰ دالـر قـرار دارد و کمریـن بدهـی 

و ۷۳۳  هـزار  بـا شـش  نیجـر  بـه  مربـوط  نیـز 

دالـر بدهـی اسـت. کامـرون، سـومالی و سـائو 

تومـه و پرینسـیپ نیـز دوسـال حـق عضویت به 

سـازمان ملـل بدهکارنـد امـا حـق رأیشـان را از 

دسـت منی دهنـد، چـرا کـه بـه گفتـه گوتـرش 

خودشـان در ایـن بدهـی بـی تقصیرنـد.

دلیـل  بـه  آفریقایـی  کشـور  شـش  و  ایـران 

در  رأیشـان  حـق  عضویـت  حـق  نپرداخـن 

دسـت  از  را  ملـل  سـازمان  عمومـی  مجمـع 

می دهنـد. جمهـوری اسـامی پیشـنهاد کـرده 

سـازمان ملـل بدهـی ایران را از محـل پول های 

جنوبـی  کوریـای  در  کشـور  ایـن  شـده  بلوکـه 

کنـد. تادیـه 

حـق رأی هفـت کشـور در سـازمان ملـل متحـد 

بـه دلیـل پرداخت نکـردن حق عضویـت به این 

نهـاد بـه تعلیـق درآمـده اسـت. ایـران، نیجـر، 

کنگـو،  مرکـزی،  آفریقـای  جمهـوری  لیبـی، 

سـودان جنوبی و زیمبابوه کشـورهایی هسـتند 

کـه از ایـن پـس تا زمـان پرداخت حـق عضویت 

شـان حـق رأی در مجمع عمومی سـازمان ملل 

ندارند.

بـر اسـاس مـاده ۱۹ اساسـنامه سـازمان ملـل 

کشـوری که به مدت دوسـال حـق عضویتش را 

پرداخـت نکنـد، از رأی دادن در مجمع عمومی 

رسمی؛ ماریو مانژوکیچ به میالن پیوست

بـا  یوونتـوس  و  بایـرن  سـابق  کـروات  مهاجـم 

قـراردادش شـش ماهه بـا بند متدید یک سـاله 

بـه میـان پیوسـت.

ماریـو مانژوکیـچ مهاجـم 34 سـاله کـروات پس 

بـا  میـان  پزشـکی  تسـت هـای  در  از رشکـت 

-21 فصـل  پایـان  تـا  ماهـه  شـش  قـراردادی 

ایـن  در  پیوسـت.  روسـونری  بـه جمـع   2020

قـرارداد همچنیـن بنـد متدیـد یک سـاله وجود 

دارد. ماریـو مانژوکیـچ پیراهـن شـامره 9 میان 

را بـه تـن خواهـد کرد. ایـن پیراهن پیـش از این به 

کریشـتوف پیونتـک تعلـق داشـت.

بـه ایـن ترتیـب ماریـو مانژوکیـچ یـک سـال پـس از 

جدایـی اش از تیـم فوتبـال یوونتـوس و ترک رسی آ 

دوبـاره بـه ایـن لیگ برگشـت.

طبـق اعـام منابـع خـری در ایتالیا، قـرارداد اولیه 

مانژوکیـچ بـا میـان تـا پایـان فصـل جـاری اعتبـار 

دارد امـا در صـورت کـه روسـونری بتوانـد سـهمیه 

لیـگ قهرمانـان اروپـا را کسـب کنـد، ایـن قـرارداد 

بـه صـورت خـودکار بـرای یـک سـال دیگـر متدیـد 

شـد. خواهد 

یوونتـوس کـه  تیـم فوتبـال  سـتاره کـروات سـابق 

سـال گذشـته در چنیـن مقطعـی از فصـل بانـوی 

پیـر را بـرای پیوسـن بـه الدحیل تـرک کـرد، بابت 

بـازی در میـان تا پایـان فصل جـاری 1.8 میلیون 

یـورو حقـوق خواهـد گرفـت امـا اگر میان سـهمیه 

لیـگ قهرمانـان بگیـرد، او فصـل بعـد دو برابـر ایـن 

رقـم یعنـی 3.6 میلیون یورو حقـوق خواهد گرفت.

مانژوکیـچ در 5 فصـل حضـورش در یوونتوس 162 

بـازی بـرای ایـن تیـم انجـام داد و 44 گل هـم زد. 

او مـاه جنـوری سـال 2020 از یوونتـوس جـدا و 

بـه تیـم الدحیـل قطـر پیوسـت امـا پـس از سـه ماه 

قـراردادش را بـا ایـن تیـم فسـخ کـرد

بوئینگ ۷۳۷ مکس برای پرواز 
در اروپا مجوز نهایی دریافت می کند

کـه هواپیـامی خطـوط ارزان قیمت "الیـون ایر" در 

آبهای اندونزی سـقوط کرد. چهار ماه بعد و دومین 

سانحه، زمانی رخ داد که هواپیامی خطوط هوایی 

اتیوپـی لحظاتـی بعد از برخاسـن از بانـد فرودگاه 

آدیـس آبابـا سـقوط کـرد. در هـر دو مـورد، از فعـال 

شـدن نرم افـزار مدیریت پـرواز "در زمان نامناسـب" 

به عنوان علت اصلی سـقوط یاد شـده اسـت. پس 

از سـقوط ایـن هواپیـام در اتیوپـی، آژانـس ایمنـی 

هوایـی اروپا و اداره فـدرال هوانوردی امریکا به طور 

جداگانه بررسـی جامعـی را درباره طراحی بوئینگ 

۷۳۷ مکـس را آغـاز کردنـد. این نـوع هواپیام برای 

بازگشـت بـه آسـامن، بایـد بـه نرم افـزار جدیـدی 

مجهز شـود و در عین حال تغییراتی در سیم کشی 

و تجهیـزات کابین خلبان انجام شـود.

بـه غیـر از این خلبانان بایـد دوره آموزشـی اجباری 

ببیننـد و هـر هواپیام هـم برای اطمینـان از کارآیی 

تغییـرات انجـام شـده، بایـد پـرواز آزمایشـی انجـام 

دهـد. مکـس ۸ آخریـن مـدل بوئینگ ۷۳۷ اسـت 

کـه در سـال ۲۰۱۷ وارد ناوگان هـای هوایـی شـد.

بنابـر اعـام آژانـس ایمنـی هوایـی اروپـا، بوئینـگ 

۷۳۷ مکـس هفته آینده برای ازرسگیـری پروازهای 

خـود در اروپـا مجوز نهایـی را دریافـت خواهد کرد.

بعـد از دو سـانحه مرگبـار ایـن مـدل بوئینـگ در 

سـال های اخیـر، آژانس ایمنی هوایـی اروپا متامی 

پروازهـا بـا آن را متوقـف کـرده بود.

ایـن سـوانح بـه نقـص در نرم افـزار مدیریـت پـرواز 

نسبت داده شده است. در مجموع ۳۴۶ نفر شامل 

خدمـه و مسـافران در اندونـزی و اتیوپـی بـه دلیـل 

ایـن نقـص فنـی در دو سـانحه جداگانه جـان خود 

را از دسـت دادند. تغییرات انجام شـده در بوئینگ 

۷۳۷ باعـث شـده پروازهـا در امریـکا و برازیـل با آن 

از رس گرفتـه شـود. پاتریک کـی، مدیرعامل آژانس 

ایمنـی هوایـی اروپا البته گفته اسـت در هفته های 

آینـده مجوزهای جداگانه ای بـرای بوئینگ مکس-

۲۰۰ صـادر خواهـد شـد کـه از رسگیـری پروازها با 

ایـن هواپیـام را "تا قبل از تابسـتان" امسـال میرس 

خواهـد کـرد. اولیـن سـانحه بوئینـگ ۷۳۷ مکـس 

در اکتـر سـال ۲۰۱۸ میادی اتفـاق افتاد؛ زمانی 
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 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالداری کشـور می گویـد که بیش از 430 پروژه هـای مدیریت محصوالت 

زراعتـی را در پروان به بهره برداری سـپرده اسـت.

پیـاز،  ذخیره گاه هـای  کچالـو،  ذخیره گاه هـای  کشـمش خانه ها،  اعـار  شـامل  پروژه هـا  ایـن 

و  مرکـز  در  کـه  بـود  خشـک کننده  دسـتگاه های  توزیـع  و  میـوه  صفرانـرژی  رسدخانه هـای 

اسـت. شـده  تطبیـق  پـروان  ولسـوالی های 

انوارالحـق احـدی، وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری روز سه شـنبه 30 جـدی بـه والیت پروان سـفر 

کـرد و پروژه هـای مدیریـت محصـوالت زراعتـی را افتتـاح کرد. 

آقـای احـدی بـه صـورت منونـه ای، یکـی از ذخیره خانه هـای پیـاز را در ولسـوالی بگـرام افتتاح کرد 

و در بـاره ی ایـن پروژه هـا گفـت: »از طریـق پـروژه مدیریت محصـوالت زراعتی ۱۵۴ کشـمش خانه، 

۲۰۰ ذخیـره گاه پیـاز، ۳۵ ذخیـره گاه کچالـو و ۱۲ رسدخانـه ی میـوه سـاخته شـده و ۳۰ دسـتگاه 

خشـک کننده توزیع شـده اسـت کـه افتتاح شـد.«

در افتتـاح ایـن پروژه هـا فضل الدیـن عیـار والـی، عبدالشـکور قدوسـی رییـس شـورای والیتـی و 

برخـی از مسـووالن دولتـی پـروان حضـور داشـتند.

وزارت زراعـت بـا نـر خربنامـه ای نوشـته اسـت کـه آقای احـدی در ادامه گفـت: »ایـن پروژه ها نزد 

مـردم محبوبیـت دارد و ایـن کمـک به مردم عام رسـیده، و موقف ما همین اسـت که ایـن پروگرام را 

دوام بدهیـم، تـا وقتـی کـه رسدخانه هـای معیـاری سـاخته می شـود از ایـن ذخیره خانه ها می شـود 

اسـتفاده صورت بگیرد.«

بـه نقـل از خربنامـه، فضل الدیـن عیـار والـی پـروان نیـز گفـت: »در همیـن رشایـط کـه بـی کاری و 

فقـر دامن گیـر مـردم اسـت این پروژه ها سـودمندی زیـادی دارد، کشـمش مردم قبـاً در فضای باز 

نگهـداری می شـد، انگـورداران متـرر می شـدند، بـارش بـاران میوه های شـان را خـراب می کـرد، 

سـودمندی خاصـی برای مـردم دارد.«

 حکومـت، بـرای ده هـا خانـوادۀ بی بضاعـت در پامیـرات والیـت بدخشـان، توزیـع موادغذایـی، 

غیرغذایـی، ادویـه و پـول نقـد را آغـاز کـرده اسـت.

ایـن ۱۶ قلـم مـواد؛ شـامل مـواد غذایی از جملـه برنج، روغن، لوبیا، شـکر، چای و مـواد غیرغذایی 

ماننـد پاپـوش و لباس زمسـتانی برای کـودکان زنان و ادویه توزیع اسـت.

غـام بهاوالدیـن جیانـی وزیـر دولـت در امور رسـیدگی بـه رویداد هـای طبیعی گفت کـه برای هر 

خانـواده در کنـار سـایر مـواد، مبلـغ پنج هـزار افغانی پـول نقد نیز توزیـع گردید.

وی افـزود: »خوشـبختانه مـا شـاهد رونـد توزیع بـرای ۱۵۲ فامیل پامیـر کوچک هسـتیم، عما در 

جریـان توزیـع مـواد قـرار داریـم. کمک های ما شـامل پول نقـد، مواد غذایـی و غیر غذایـی  ادویه 

جات اسـت.«

موصـوف گفـت کـه بـه زودی بـرای باشـندگان پامیـر کان هـم توزیـع کمک هـای زمسـتانی آغـاز 

می گـردد.

دریافـت  از  بدخشـان،  والیـت  واخـان  ولسـوالی  پامیـرات  سـاکنان  از  شـاری  حـال،  درهمیـن 

کمک هـای زمسـتانی از سـوی حکومـت اسـتقبال کردنـد؛ امـا می گوینـد کـه از آغـاز فصـل رسمـا 

تاکنـون در هـر دو پامیـر ، شـاری از کـودکان تلـف شـده انـد.

ایرگـن بیـردی مناینـده پامیـر کان بدخشـان گفـت: »امسـال هـوا در پامیـر خیلـی رسد اسـت، ما 

غـذای درسـت نداریـم، مـواد غذایـی درسـت نداریـم، میـوه و سـبزی جـات نیسـت و تنها مـا نان و 

چـای سـیاه می خوریـم و طفـل هـای مـا وضـع خـوب ندارنـد و شـاری شـان در جریـان زمسـتان 

تلف شـدند .«

حاجـی بوتـور مناینـده سـاکنان پامیـر کوچـک گفـت که آنـان نخسـتین انسـان های روی زمین اند 

کـه در بلندتریـن نقطـه دنیا زندگـی می کنند.

وی افـزود کـه مـردم یادشـده، در کنـار کمبـود مـواد غذایی و آکسـیجن، بـا کمبود مشـکات دیگر 

نیـز مواجـه اند.

وزارت دولـت در امـور رسـیدگی بـه حـوادث می گویـد کـه قـرار اسـت در هفتـه آینـده، آنـان بـرای 

بیشـر از ۱۸۰۰ خانـواده در ولسـوالی هـای دروازهـا و ولسـوالی واخـان، کمـک هـای زمسـتانی 

شـامل مـواد غذایـی و غیـر غذایـی را آغـاز مـى کننـد.

ایـن کمـک در حالـی صـورت می گیـرد کـه اخیـراً قوم  هـای قیرغیـز پامیـر خـرد و کان ولسـوالی 

واخـان بدخشـان، از فقـر اقتصـادی و کمبـود ویتامیـن شـکایت کـرده انـد. 

وزارت زراعت:
 بیش از 430 پروژه  مدیریت محصوالت 

زراعتی  در پروان به بهره برداری رسید

توزیع مواد غذایی و پول نقد برای ده ها 
خانوادۀ بی بضاعت در بدخشان آغاز شد

شصت نهاد مدنی خطاب به جامعه بین المللی:
 در برابر خشونت ها تنها به صدور اعالمیه اکتفا نکنید

وزیر عدلیه بر یکسان سازی معاشات کارمندان این وزارت تاکید کرد

استقبال سکتور خصوصی افغانستان از اقدامات هند برای توسعه بندر چابهار

اداره هوانوردی ملکی: مرکز کنترول حریم هوایی کشور تجهیز می شود

ناامنـی  افزایـش  نهـاد مدنـی در پـی   شـصت 

و ترورهـای هدفمنـد در شـهر کابـل و شـاری 

از کان شـهرهای کشـور، گفتنـد کـه جامعـه بین املللـی و 

حکومـت در برابـر ترورهـای هدفمنـد نبایـد تنهـا بـه صـدور 

یـک اعامیـه اکتفـا کننـد.

 30 سه شـنبه  روز  مدنـی  جامعـه  فعـال  مهریـان،  جـواد 

جـدی در یـک نشسـت خـربی در کابـل بـا انتقـاد از افزایش 

حمـات و ترورهـای هدفمنـد گفت کـه از جامعـه بین املللی 

می خواهیـم کـه تنهـا بـه صـدور اعامیـه اکتفـا نکننـد.

آقـای مهریـان افـزود کـه از جامعه جهانـی می خواهیـم که با 

توجـه بـه اصولـی که وجـود دارد، علیـه تروریزم اقـدام کنند.

بعـد  خارجـی  نهادهـای  منایندگـی  و  سـفارت خانه ها  اکـر 

 فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه کشـور در نشسـت شـورای 

رهـربی ایـن وزارت بـر عادالنه سـازی و یکسان سـازی معاشـات 

کارمنـدان وزارت عدلیـه تاکیـد کـرد.

نشسـت شـورای رهـربی وزارت عدلیـه صبح روز سه شـنبه، 30 

جـدی بـا حضـور وزیـر عدلیـه، معیـن اداری و رؤسـای ادارات 

مرکـزی ایـن وزارت برگزار شـد.

معاشـات  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در  معنـوی  احمـد  فضـل 

کارمنـدان وزارت بایـد یکسـان و عادالنـه شـود و در صورتـی که 

موانـع قانونـی در برابر آن موجود باشـد، تـاش می کند تا آن را 

از طریـق شـورای عالـی حاکمیـت قانـون حـل کنـد.

او بـا اشـاره بـه معاشـات متفـاوت در ایـن وزارت گفـت: »ایـن 

موضـوع بـرای مـا قابـل قبـول نیسـت و بایـد تغییـر کنـد. دو 

کارمنـد در یـک اداره و در عیـن بسـت و با یک مسـئولیت نباید 

دو امتیـاز بسـیار متفـاوت بگیرنـد.«

در نشسـت شـورای رهـربی وزارت عدلیـه تشـکیل سـال مالـی 

1400، چگونگـی تطبیـق قرارهـای اسـردادی از سـوی اداره 

قضایـای دولـت، پـان کاری سـال مالـی 1400، ساده سـازی 

انسـجام  و  مـردم  شـکایت های  و  عرایـض  بـه  رسـیدگی 

آگاهی دهـی حقوقـی نیـز بـه بحـث گرفتـه شـد.

وزیـر عدلیـه تاکیـد کـرد کـه رونـد ارایه خدمـات به مردم سـاده 

و واضـح شـود. او گفـت کـه کارهـا در وزارت نبایـد بـه کنـدی 

بـه پیـش بـرود و مـردم را دچـار رسگردانـی کنـد. وی همچنـان 

کمیتـه ای را به منظـور مطالعـۀ جامـع روند رسـیدگی به عرایض 

 اقدامـات کشـور هنـد بـرای توسـعۀ بنـدر چابهـار بـا اسـتقبال 

بخـش خصوصـی افغانسـتان مواجـه شـده اسـت.

تهیـه  از  اسـتقبال  بـا  افغانسـتان  صنایـع  و  تجـارت  اتـاق 

جرثقیل هـای نیرومنـد بـرای بنـدر چابهـار ایـران از سـوی هند 

می گویـد کـه پس از ایجـاد محدودیت ها بر تاجران افغانسـتان 

از سـوی دولـت پاکسـتان ایـن بنـدر جایگزین خوبی بـرای آنها 

است.

اداره هوانـوردی ملکـی افغانسـتان می گویـد کـه مرکـز حریـم 

هوایـی کشـور بـا کمـک 19 میلیـون دالـری باعـوض جاپـان 

تجهیـز می شـود.  UNOPS توسـط سـازمان 

قاسـم وفایـی زاده رئیـس اداره هوانـوردی ملکـی روز سه شـنبه 

30 جـدی گفـت کـه امـروز بـا ریچـارد شـوریدر مسـئول بخش 

UNOPS در مـورد چگونگـی پیرفـت کار تعمیـر  پروژه هـای 

خدمـات ترافیـک هوایـی در میـدان هوایـی بین املللـی حامـد 

کـرزی بحـث و تبـادل نظـر صـورت گرفـت.

ترافیـک  خدمـات  تعمیـر  دیزایـن  کار  اعامیـه  ایـن  براسـاس 

هوایـی توسـط رشکت »جیـروس« که قـراردادی سـازمان جایکا 

اسـت، صـورت می گیرد و پروسـه اعـار سـاختان متذکره بعد 

سـپرده  داوطلبـی  بـه   UNOPS از طریـق  دیزایـن  تکمیـل  از 

شـد. خواهند 

 ۱۹ هزینـه  بـا  پـروژه  ایـن  کـه  اسـت  شـده  قیـد  اعامیـه  در 

میلیـون دالـر از کمک هـای باعوض کشـور جاپـان به همکاری 

تخنیکـی و مدیریتـی سـازمان UNOPS بـه مـدت ۳۶ مـاه در 

میـدان هوایـی بین املللـی حامـد کـرزی تکمیـل می شـود.

اعامیـه مـی افزایـد کـه قـرارداد پـروژه متذکـره، بـه تاریـخ ۲۵ 

عقـرب ۱۳۹۹ از سـوی شـارژدافیر سـفارت جاپـان مقیـم کابل 

و مناینـده سـازمان UNOPS در افغانسـتان امضـا شـده بـود.

تـاور  کنـرول  شـامل  پـروژه  »ایـن  اسـت:  آمـده  اعامیـه  در 

حامـد  بین املللـی  هوایـی  میـدان  بـرای  مـر   45 ارتفـاع  بـا 

کـرزی، مرکـز واحـد کنـرول حریـم هوایـی افغانسـتان و کلیـه 

مطابـق  کـه  میشـود  شـامل  را  هوایـی  ترافیـک  بخش هـای 

اکتفـا  اعامیـه ای  صـدور  بـه  تروریسـتی،  حمـات  بـروز  از 

می کننـد و خواسـتار آتش بـس و قطـع خشـونت می شـوند، 

خواسـتی کـه مـورد توجـه گروه هـای تروریسـتی و طالبـان 

منی شـود.

سـفارت امریـکا بعـد از تـرور چهـار قاضـی زن در ناحیـه دهم 

شـهر کابـل کـه دو تن آنان کشـته شـدند، خطاب بـه طالبان 

گفـت کـه ایـن اقـدام آنـان باعـث خشـم جامعـه بین املللـی 

می شـود.

در روزهـای گذشـته ده هـا حملـه هدفمندانه علیـه کارمندان 

دولت در نقاط مختلف شـهر کابل انجام شـده اسـت. در روز 

دوشـنبه 29 جدی، سـه حمله توسـط ماین های مقناطیسـی 

در کابـل انجـام شـد کـه یـک تـن کشـته و شـش تـن دیگـر 

و ارایـۀ طـرح اصاحـی توظیـف کرد.

او بـه خاطر مشـکات در تطبیـق قرارهای اسـردادی قضایای 

دولـت بـه بـورد مشـورتی و مسـووالن ادارات حقـوق و قضایـای 

دولـت وظیفـه سـپرد تا رهنمود مشـخص برای حل این مشـکل 

بـه  بایـد  اسـردادی  قرارهـای  کـه  تاکیـد کـرد  و  تهیـه کننـد 

اسـاس یـک مطالعـه و تحقیـق جـدی صادر شـود.

طرزالعمـل  تـا  داد  هدایـت  همچنیـن  معنـوی  احمـد  فضـل 

آزادی گفـت  رادیـوی  بـه  اتـاق  ایـن  بابـک، سـخنگوی  امیـن 

کـه تاجـران افغانسـتان خواهـان توسـعۀ بیشـر بنـدر چابهـار 

از سـوی هنـد هسـتند: »جامعـۀ سـکتور خصوصـی افغانسـتان 

از  یکـی  چابهـار  بنـدر  و  می کنـد  اسـتقبال  اقـدام  ایـن  از 

بهریـن راه هـا بـرای تجـارت و ترانزیـت افغانسـتان بـه دیگـر 

کشـورها اسـت و امیدوار هسـتیم که انکشـافات بیشـر شـود و 

شـود.« ایجـاد  بیشـری  سـهولت های 

معیارهـای بین املللـی بـا تجهیـزات مـدرن اعـار می گـردد.«

اعامیـه عـاوه مـی دارد کـه ایـن مرکـز، بـرای کنـرول و ارایـه 

خدمـات ترافیـک هوایـی بـرای متـام پروازهـای کـه از حریـم 

زخمی شـدند.

دشـمنان  کـه  می گوینـد  مدنـی  جامعـه  فعـاالن  اکنـون 

را  مـردم  روان  هدفمنـد،  ترورهـای  طریـق  از  می خواهنـد 

شـود. ضعیـف  آنـان  تـوان  تـا  کنـد  ضعیـف 

آنـان همچنـان گفـت که با گذشـت حـدود چهار مـاه تاکنون 

نتیجـه گفتگوهـای صلـح مشـخص نیسـت و ایـن رونـد باعث 

شـده اسـت که روز شـهروندان کشـور می شـوند.

هیـات  عضـو  احمـدی،  امیـن  محمـد  دیگـر،  سـوی  از 

گفتگوکننـده صلـح بـا گـروه طالبان گفته اسـت کـه »در این 

روزهـا طالبـان از یک سـو  بـه ایـن فکـر اسـت کـه بـدون در 

نظرداشـت خواسـت و نظـر دولـت و مـردم افغانسـتان مبنـی 

بـر قطـع جنـگ و به وجـود آمـدن آتش بـس، رهایـی زندانیان 

خـود را توسـط آمریـکا عملـی کنـد.«

آقـای احمـدی در فیسـبوکش نوشـته اسـت که گـروه طالبان 

بـدون توجـه بـه خواسـت عمومـی بـه قطـع جنـگ، بـه جنگ 

و خشـونت خویـش تحـت عنـوان جهاد تا تشـکیل نظـام ناب 

اسـامی ادامـه دهد.

ایـن عضـو هیـات گفتگوکننـده صلـح گفتـه اسـت کـه گـروه 

طالبـان »بـه مذاکـره جـدی و اصولـی روی مسـائل مهـم بـا 

جانـب جمهـوری نـدارد. همچنیـن جانب جمهوری خواسـت 

از خواسـت عمومـی آتش بـس اسـت.  پیـروی  بـه  نخسـتش 

جانـب جمهـوری  معتقـد اسـت کـه جنـگ کنونـی طالبـان 

جهـاد نیسـت بلکـه چرخـه باطـل قتـل و کشـتار مسـلانان 

ایـن  کـه  اسـت  آمـاده  لـذا  و  اسـت  قطعـی  حـرام  و  اسـت 

حقیقـت دینـی را بـه اثبـات برسـاند و توقـع ایـن اسـت کـه  

همـه علـا و مـردم خواهـان قطـع جنـگ شـوند و بـر حرمـت 

آن تاکیـد کننـد.

هیـات  بیـن  گفتگوهـای صلـح  دوم  دور  کـه  اسـت  گفتنـی 

حکومـت و گـروه طالبـان 17 جـدی آغـاز شـد امـا هیات هـا 

بخـش  نتیجـه  جلسـه ای  نتوانسـته  گذشـته  روزهـای  طـی 

برگـزار کنـد.

مراسـم تحلیـف بـرای اعضای مسـلکی ایجاد شـود و کارمندان 

مسـلکی بـرای جلوگیـری از فسـاد سـوگند یـاد کننـد. او گفت 

کـه همـکاران مـا بـا این کار نشـان خواهنـد داد که اراده اشـان 

در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد قاطـع اسـت.

وزارت  تشـکیاتی  نیازمندی هـای  بـه  اشـاره  بـا  عدلیـه  وزیـر 

عدلیـه هـم گفـت کـه ایـن نیازمندی ها در تشـکیل سـال مالی 

1400 در نظـر گرفتـه شـود.

هندوسـتان تایمـز گـزارش داده که قـرارداد تهیـۀ جرثقیل های 

سـنگین پیـش از ایـن به یک رشکـت چینی داده شـده بود، اما 

بـه دلیـل تأخیـر ایـن رشکـت در تهیـۀ ایـن جرثقیل هـا قـرارداد 

آن لغـو شـد و ایـن قـرارداد بـه یک رشکـت ایتالیایی داده شـد.

هندوسـتان افـزوده کـه بـر اسـاس ایـن قـرارداد، ایـن رشکـت 

ایتالیایـی بایـد ۶ جرثقیـل کـه قابلیـت برداشـن ۱۴۰ تن وزن 

را داشـته باشـد بـرای بنـدر چابهـار تهیـه کنـد.

مسـئوالن بنـدر چابهـار بـه هندوسـتان تایمـز گفته انـد کـه در 

حـال حـارض دو پایـه از ایـن جرثقیل هـا بـه ارزش ۸.۵ میلیـون 

دالـر بـه بنـدر چابهـار انتقـال یافته اسـت.

یکـی از دغدغه هـای جـدی افغانسـتان دسرسـی بـه بندرهای 

بنـدر  طریـق  از  ایـن  از  پیـش  افغانسـتان  اسـت.  بـوده  آبـی 

کراچـی و بنـدر عبـاس بـه آبهـای بین املللـی وصـل می شـد. 

ایـن دو بنـدر، خصوصـاً بنـدر کراچی، بـه دلیل عـدم همکاری 

پاکسـتان، هزینـه حمل و نقل و دسرسـی بـه بازارهای جهانی 

را بـه صـورت چشـم گیر افزایـش داده اسـت.

چابهـار، در مقایسـه بـا بنـدر عبـاس ۹۰ کیلومـر و در مقایسـه 

بـه بنـدر کراچـی ۷۰۰ کیلومـر بـه مرکـز افغانسـتان نزدیک تر 

اسـت و هزینـه هـر کانتیـر کاال از ایـن مسـیر، بیـن ۵۰۰ یـا 

۱۰۰۰ دالـر کاهـش خواهـد یافـت.

از ایـن منظر، چابهـار ارزان ترین و نزدیک ترین مسـیر ترانزیتی 

برای دسرسـی افغانسـتان بـه آبهای بین املللی و وصل شـدن 

به مسـیرهای ترانزیت جهانی اسـت.

هوایـی افغانسـتان اسـتفاده می کننـد اعـار می شـود که متام 

خدمـات ترافیـک هوایـی در رستـارس افغانسـتان، از ایـن مرکـز 

فراهـم خواهد شـد.
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