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اف بی آی سوابق افراد گارد ملی مستقر در کنگره را 
ناوالنی به محض رسیدن به روسیه دستگیر شد بررسی می کند 

 نگرانـی دربـاره احتمـال حمله به مراسـم 
زیـاد  بایـدن  جمهـوری  ریاسـت  سـوگند 
حملـه  ایـن  وقـوع  امریـکا  ارتـش  اسـت. 
از جانـب نیروهـای گارد ملـی مسـتقر در 
کنگـره را محتمـل می دانـد از همیـن رو 
اف بـی آی در حـال بررسـی پیشـینه ایـن 

افـراد اسـت....

منتقـد  می رفـت،  انتظـار  کـه  همان گونـه   
فـرود  از  پـس  کمـی  کرملیـن  سرسـخت 
هواپیمایش در مسـکو بازداشـت شد. میدان 
هوایـی مملـو از مامـوران امنیتـی و پولیس 
پرونـده  یـک  بهانـه  بـه  و دسـتگیری  بـود 
حبـس  دوران  در  کشـور  تـرک  و  مفتـوح 

تعلیقـی انجـام گرفـت....
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چرا صدای انفجار
 هر روز بلندتر می شود؟ 

هم کیشی و کج خلقی
) پاسخ به نوشته گالب الدین سخنور( 

حکومت موقت؛ راه حل اساسی 
یا بحران تازه سیاسی 

 دیـروز کابـل شـاهد سـه انفجـار مایـن مقناطیسـی در 
سـه نقطـه شـهر بـود و هـدف هـر سـه انفجار وسـایط 
نقلیـه کارمنـدان یـا چهـره هـای شـاخص جامعـه بود. 
نزدیـک بـه دوماه اسـت کـه پایتخت کشـور بـه صورت 
یومیـه شـاهد این گونـه انفجارها هسـت. اما سـه واقعه 

مشـابه در یـک روز نشـان مـی دهد کـه ...
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سرمقاله

محمد هدایت

 

آغاز نخستین دور رقابت های 
فوتبال زیر ۱۶ سال در کابل 

بمب تابستانی؛ مقصد جدید 
لیونل مسی مشخص شد؟ 

ریاسـت  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه   

کـه  تروریسـتان  کـه  می گویـد  جمهـوری 

دسـتگیر می شـوند بایـد اعـدام شـوند. بـه بـاور آقـای صالـح 

یکـی از دالیـل افـزاش حمـات تروریسـتی ایـن اسـت کـه 

ترویسـتان از اعـدام هراسـی ندارنـد و بـر این باورنـد که مثل 

سـابق بعـد از چنـد سـال زنـدان، یـک روزی بـدون مجـازات 

شـد. خواهنـد  آزاد 

معـاون رئیـس جمهـور روز دوشـنبه 29 جـدی در اعامیـۀ 

هشـتادم خـود گفتـه اسـت: »محوری تریـن دلیـل بـاال رفـن 

اسـیران  کـه  اسـت  ایـن  بـزرگ  شـهرهای  در  تـرور  سـطح 

می شـوند  عفـو  هرصـورت  در  کـه  می کننـد  فکـر  طالبـان 

و جـزای اعـال خـود را منی بیننـد. یکـی از راه هـای حـل 

اساسـی  ایـن معضلـه اعـدام شـاری از دسـتگیر شـدگان 

تـا درس  اعـدام شـوند  بایـد  ایـن دسـتگیر شـدگان  اسـت. 

شـوند.« متباقـی  بـرای  عـرت 

)تیفـا(  افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  بنیـاد 

مسـتقل  کمیسـیون  تصمیـم  کـه  می گویـد 

چنـد  برگـزاری  بـر  مبنـی  افغانسـتان  حکومـت  و  انتخابـات 

انتخابـات  در خزان سـال ۱۴۰۰؛ تکان دهنـده و نگران کننده 

اسـت.

انتخابـات  بـر  ناظـر  نهـاد  ایـن  سـخنگوی  سـعادت،  صغـری 

کـه  ویدیویـی گفـت  پیامـی  نـر  بـا  روز دوشـنبه 29 جـدی 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و حکومـت افغانسـتان در حالی 

تصمیـم برگـزاری چنـد انتخابـات را در سـال ۱۴۰۰ می گیرنـد 

کـه رشایـط بـرای برگـزاری آن مسـاعد نیسـت. 

خانـم سـعادت می گویـد کـه وضعیـت امنیتـی خـراب اسـت و 

حتـا شـهروندان در پایتخـت کشـور و مراکـز شـهرها از امنیـت 

نسـبی برخـوردار نیسـتند. کمیسـیون مسـتقل انتخابـات روز 

یکشـنبه 28 جـدی اعام کرد کـه به منظور برگـزاری انتخابات 

شـوراهای  غزنـی،  والیـت  ولسـی جرگه  والیتـی،  شـوراهای 

بودجـه  طـرح  و  عملیاتـی  پـان  شـهرداری ها،  و  ولسـوالی ها 

شـفاف افغانسـتان اما می گوید 

کـه پـس از تقلب های گسـرده 

در انتخابـات ریاسـت جمهوری 

نـوع  هیـچ  ولسـی جرگه،  و 

در  کلیـدی  و  ژرف  اصاحـات 

انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

خانـم  اسـت.  نشـده  عملـی 

کـه  گفـت  همچنیـن  سـعادت 

انتخابات هـا  در  زنـان  حضـور 

همـواره بـا چالش هـای زیـادی 

روبـرو بـوده و اکنـون نیز رشایط 

بـرای مشـارکت واقعی زنـان در 

انتخابات هـای پیـرو ناممکـن 

می شـود. دیـده 

اعامیـه مـی افزایـد کـه بنیـاد 

افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات 

ملـی  دفـاع  وزارت   

اسـت  کـرده  اعـام 

درگیـری  چندیـن  پـی  در  کـه 

نیروهـای  بـا  طالبـان  تروریسـتان 

 52 کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی 

تروریسـت طالبـان در والیت هـای 

و  بدخشـان  هـرات،  قندهـار، 

شـدند. کشـته  هلمنـد 

ایـن وزارت روز دوشـنبه 29 جدی 

بـا نر اعامیـه ای گفته اسـت که 

روز گذشـته گروهی از تروریسـتان 

ژیـری  ولسـوالی های  در  طالبـان 

قندهـار  والیـت  ارغنـداب  و 

پوسـته های  بـر  حملـه  پـان 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی ملـی را داشـتند کـه بـا حمـات 

پیشـگیرانه نیروهـای دفاعـی و امنیتـی ملـی، ۲۵ جنگجـوی 

طالبـان کشـته شـدند، ۸ تروریسـت دیگـر زخمـی شـدند، ۲ 

مخفـی گاه، ۳ موضـع و مقـداری سـاح ثقیلـه و خفیفـه ایـن 

ترویسـتی تخریـب شـده اسـت. گـروه 

در اعامیـه ذکـر شـده اسـت کـه همچنـان در ایـن درگیـری 

قـراردادن مـردم ملکـی  مایـن کـه جهـت هـدف  ۲۱ حلقـه 

والیـت  ارغنـداب  ولسـوالی  در  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  و 

قندهـار کارگذاری شـده بـود؛ توسـط نیروی قهرمـان اردوی 

ملـی کشـف و خنثـی شـد.

شـبانه  در  کـه  اسـت  گفتـه  دیگـر  اعامیـۀ  در  وزارت  ایـن 

روزگذشـته بـا حمات پیشـگرانه نیروهـای امنیتـی و دفاعی 

کشـور ۱۱ تروریسـت طالبـان در والیـت هرات کشـته شـدند 

آقـای صالـح عـاوه کـرد کـه دریـن هشـتاد روز گذشـته )از 

از آغـاز میثـاق امنیتـی تاکنـون( امنیـت ملـی و پولیـس ملی 

دسـت آوردهای خوبـی داشـته انـد و همـه دسـتگیر شـدگان 

نیـز بـه جرایـم ترویستی شـان بـه راحتـی اعـراف می کننـد، 

ولـی چـون امیـد بـه عفو دارنـد، از عقوبـت کار خود هراسـی 

ندارند.

وی تاکیـد دارد کـه ایـن معضل بایـد حل گـردد. او می گوید 

کـه ایـن مـورد را بـه عنـوان نکتـه اساسـی و مهـم بـه جلسـه 

تـا  شـد  خواهـد  مطـرح  قانـون  حاکمیـت  عالـی  شـورای 

اعـدام شـوند. بایـد  تروریسـتان کـه دسـتگیر می شـوند 

کـه  اسـت  کـرده  ترصیـح  اعامیـه  دیگـر  بخـش  در  صالـح 

پولیـس روز گذشـته تعـداد از اطفـال زیـر سـن را کـه بـرای 

آمـوزش رهسـپار مـدارس دینـی پاکسـتان بودنـد توقـف و به 

اسـت.  برگردانـده  خانواده های شـان 

او امی افزایـد کـه اکنـون متـام قومندانان و رسبـازان طالبان 

علیـه  بی رحمـی  بـا  شـال  در  کـه 

مردم اسـلحه برداشـته انـد، اطفالی 

اند که در سـال 2005 و 2006 به 

مـدارس پاکسـتان منتقـل شـدند و 

آنجـا آموزش هـای تندروانـه دیدنـد.

دولـت  کـه  نوشـته  صالـح  آقـای 

وقـت بـه ایـن امـر مهـم توجـه نکـرد 

آمـوزش  تصمیـم  کـه  بهانـه  بـه  و 

می شـود  والدیـن  مربـوط  اطفـال 

ناامنـی  افزایـش  سـبب  دولـت  نـه 

حکومـت  کـه  دارد  تاکیـد  او  شـد. 

موجـود بایـد از ایـن رونـد به شـدت 

کنـد. جلوگیـری 

مـورد رضورت را بـه رئیـس 

جمهـور سـپرده شـده تا در 

تهیـه بودجـه الزم و تأمیـن 

انتخابـات   رونـد  امنیـت 

مذکـور اقـدام شـود.

بـا  نیـز  ریاسـت جمهـوری 

نوشـته  خرنامـه ای  نـر 

بـود که محمـد ارشف غنی 

از  کشـور  جمهـور  رئیـس 

ایـن طرح و پان اسـتقبال 

اسـت  گفتـه  و  کـرده 

اصـل  بـه  »حکومـت  کـه 

انتخابـات متعهـد اسـت و 

راسـتای  در  را  تسـهیات 

برگـزاری آن فراهـم خواهد 

انتخابـات  بنیـاد  کـرد.« 

تصمیـم  موجـود،  چالش هـای  داشـت  نظـر  در  بـا  )تیفـا( 

مبنـی  افغانسـتان  حکومـت  و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 

و  دهنـده  تـکان  را  آینـده  سـال  در  انتخابات هـا  برگـزاری  بـر 

نگـران کننـده بـرای دموکراسـی و دسـتاوردهای ۲۰ سـاله و 

آینـده افغانسـتان می دانـد. در ایـن پیـام اضافـه شـده اسـت 

کـه اصاحـات انتخاباتـی بایـد وارد گـردد و بـرای اعتبـار دهی 

و  انتخاباتـی  انـدرکاران  دسـت  مشـارکت  آینـده،  انتخابـات 

یافته هـای نظارتی آنها شـامل طرح اصاحی گردد. سـخنگوی 

تیفـا تاکیـد کرده اسـت کـه با توجـه افزایش ترورهـای هدفمند 

حکومـت افغانسـتان بایـد یـک پـان امنیتـی واقع بینانـه برای 

انتخابـات آینـده طـرح کنـد تـا امنیت شـهروندان در مشـارکت 

انتخاباتـی تضمیـن شـود. در این پیام به فسـاد مالی گسـرده 

در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات نیـز اشـاره شـده اسـت کـه 

جزییـات  بـا  گذشـته  انتخابـات  مـرصف  از  بایـد  کمیسـیون 

پاسـخگو بـوده و میکانیزمـی شـفاف را بـرای مـرصف بودجه در 

انتخابـات آینـده مشـخص کنـد.

اعامیـه ترصیـح  انـد. در  تروریسـت دیگـر زخـم شـده   8 و 

گروه هـای  از  زخمیـان  و  شـدگان  کشـته  کـه  اسـت  شـده 

و  روحانـی  اللـه  ماحیـات  تیمـوری،  ماحسـن  ترویسـتی 

می باشـند. زرغابـی 

در اعامیـه آمده اسـت کـه در والیت های هلمند و بدخشـان 

 11 کشـور،  هوایـی  نیروهـای  هوایـی  حمـات  اثـر  در  نیـز 

تروریسـت طالبـان در والیـت بدخشـان و 5 تروریسـت دیگـر 

ایـن گـروه در والیـت هلمنـد از پـا در آمدنـد.

در اعامیـه ترصیـح شـده اسـت کـه قـاری مصعـب یکـی از 

قومندانـان طالبـان در میـان کشـته شـدگان والیـت هـرات 

اسـت و در ایـن حمات 3 تروریسـت دیگر جراحت برداشـته 

و یـک پایـگاه ایـن گـروه بـا مقـدار زیـاد اسـلحه و مهـات 

منهـدم شـده اسـت.

روز  سـال   ۱۶ زیـر  فوتبـال  رقابت هـای  دور  نخسـتین   

شـد. آغـاز  پایتخـت،  میزبانـی  بـه  جـدی(   ۲۸( یک شـنبه 

ایـن رقابت هـا بـا حضـور تیم هـای زیـر ۱۶ سـال والیت   هـای 

برگـزار  پـروان  و  کاپیسـا  پنجشـیر،  لوگـر،  بامیـان،  کابـل، 

شـده اند و تیم هـای رشکـت کننـده بـرای بـه دسـت آوردن 

مقـام نخسـت بـرای یک هفتـه در برابـر هم رقابـت می کنند.

سـهیل سـحریی، مسـؤول کمیتۀ جوانـان فدراسـیون فوتبال 

کشـور، گفـت: »ایـن بار مـا این رقابت هـا ...

 لئوناردو، مدیر ورزشـی باشـگاه پاری سـن ژرمن برای جذب 

لیونل مسـی چراغ سـبز نشان داد.

تنهـا چنـد مـاه از قـرارداد لیونـل مسـی بـا باشـگاه بارسـلونا 

باقـی مانـده و فعـاً هیـچ نشـانه ای از مانـدگار شـدن ایـن 

فـوق سـتاره آرجانتاینـی در باشـگاه کاتاالنـی مشـاهده منی 

شـود؛ موضوعـی کـه باعـث شـده شـایعات در مـورد جدایـی 

برنـده شـش بـاره تـوپ طـا از بلوگرانـا قـوت بگیـرد.

از طرفی پاری سن ژرمن یکی از معدود ...

ورزش

هنری

5
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امراهلل صالح: تروریستان دستگیر شده باید اعدام شوند

تیفا: برگزاری چند انتخابات در سال ۱400 نگران کننده است

وزارت دفاع ملی: 52 تروریست طالبان در والیت های قندهار، 
هرات، بدخشان و هلمند کشته شدند

سـال  در  روسـیه  سـاخته ی  »کاشـنیکوف«  فلـم  قبـل  چنـدی   

۲۰۲۰ را دیـدم. ایـن فلم نیمه مسـتند بـه کارگردانی کنسـتانتین 

بوسـلوف زندگـی »میخائیـل تیافییویچ کاشـینکوف« سـازنده ی 

ایـن سـاح کشـتار را بـه منایـش می گـذارد. فلـم روایتـی سـاده 

اسـت از چگونگی سـاخت معروف ترین اسـلحه نیمه سـبک جهان 

)AK-47( کـه اکنـون تقریبـا پـس از هفتـاد ...

 نوزدهـم جنوری یـادآور ادگار آلن پو، یکی از شناخته شـده ترین 

نویسـندگان جهان است؛ نویسـنده ای که در عمر کوتاهش، آثار 

زیـادی خلـق کـرد و بـر ادبیات پـس از خـود تاثیر قابـل توجهی 

و  ویراسـتاری  داسـتان نویس،  شـاعر،  پـو  آلـن  گذاشـت.  برجـا 

منتقـدی بـود کـه تحولـی بـزرگ در داستان نویسـی، بـه ویـژه 

در فـرم داسـتان کوتـاه بـه وجـود آورد. آلـن پـو از بنیان گـذاران 

داسـتان های علمـی- تخیلـی و پلیسـی ...

 »کالشنیکوف«؛ عطش نخستین 
و پشیمانی واپسین

سالروز تولد ادگار آلن پو؛ 
خالق راز و دلهره 
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وزارت مالیه: 
طرح یکسان سازی معاشات بدون تحلیل عملی مالی قابل تطبیق نیست

طـرح  کـه  می گویـد  کشـور  مالیـه  وزارت   

یکسان سـازی معاشـات کارمنـدان دولتـی بـدون 

در نظـر داشـت امکانـات مالـی و تحلیـل عملـی مالـی قابـل 

نیسـت. تطبیـق 

بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه  ایـن وزارت روز دوشـنبه 29 جـدی 

در  مـردم  مناینـدگان  پیشـنهادات  از  مالیـه  وزارت  کـه  اسـت 

مالـی  سـال  ملـی  بودجـه  مسـوده  بـه  رابطـه  در  ولسـی جرگه 

اسـت:  شـده  اضافـه  اعالمیـه  در  می کنـد.  قدردانـی   ۱۴۰۰

افزایـش معاشـات معلـان و سـایر کارکنـان  »یکسان سـازی و 

دولتـی از جملـه خواسـته های مـروع  انـان اسـت امـا بـدون 

درنظرداشـت امکانـات مالـی و تحلیل عملی مالـی قابل تطبیق 

منـی باشـد.«

در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه سـه مـاه قبـل رئیس جمهـور 

رئیس جمهور کشور با نخست وزیر آسرتالیا، در مورد صلح گفتگو کرد

ولسی جرگه: دو میلیارد افغانی خالف تصمیم ولسی جرگه از کودهای ۹۱ و ۹۲ مرصف شده است

سه انفجار در  یک روز در کابل؛ یک کشته و شش تن دیگر زخمی شدند

سرمقاله

 دیـروز کابـل شـاهد سـه انفجـار ماین مقناطیسـی 

در سـه نقطـه شـهر بـود و هـدف هـر سـه انفجـار 

وسـایط نقلیـه کارمنـدان یـا چهـره هـای شـاخص 

جامعـه بـود. نزدیـک بـه دومـاه اسـت کـه پایتخـت 

کشـور بـه صـورت یومیه شـاهد ایـن گونـه انفجارها 

هسـت. اما سـه واقعه مشـابه در یک روز نشـان می 

دهد که صدای انفجار در حال بلندتر شـدن اسـت 

و تروریسـت هـا برنامـه گسـرده بـرای تـرور و قتـل 

هـای هدفمنـد دارند. اکنون پرسـش این اسـت که 

چـرا علـی رغـم آغاز مذاکـرات میـان هیـات مذاکره 

کننـده دولت جمهوری اسـالمی افغانسـتان و گروه 

طالبـان و علـی رغـم تاکیـد همـه جوانـب و تعهـد 

طالبـان مبنـی بـر کاهـش خشـونت هـا همزمـان با 

رشوع مذاکـرات صـدای انفجـار و انتحـار هـر روز 

بلندتـر می شـود؟ هدف اصلی پرسـش این نیسـت 

که اهداف تروریسـت ها و مشـخصا گـروه طالبان و 

حامیانـش از ایـن گونـه ترورهای هدفمند چیسـت. 

مـا قبـال در ایـن مـورد بـه طـور مکـرر مطالبـی نر 

مـورد  ایـن  در  زیـادی  هـای  تحلیـل  و  ایـم  کـرده 

انجـام یافتـه اسـت؛ بلکـه هـدف این اسـت کـه چرا 

نهادهـای امنیتـی مـا منـی تواننـد جلـو ایـن گونـه 

حمـالت را بگیرنـد و چـه خالهایی امنیتـی در نظام 

وجـود دارد کـه تروریسـت هـا مـی تواننـد در طـی 

در  و  نقطـه شـهر  در سـه  را  انفجـار  روز سـه  یـک 

نزدیکـی مراکـز امنیتـی انجـام دهنـد؟ 

پاسـخ بـه پرسـش فـوق واقعـا دشـوار اسـت. امـا به 

طـور قطـع مـی توان گفـت که وقـوع ایـن رویدادها 

و ناتوانی هـا  در برابـر آن هـا تـک عاملـی نیسـت و 

منـی تـوان تنهـا بـه یک عامـل انگشـت گذاشـت و 

باقـی عوامل را نادیده انگاشـت. معـاون اول رییس 

جمهـور کـه مدتـی اسـت مسـولیت تامیـن امنیـت 

شـهر کابـل را بـه عهـده گرفتـه اسـت و در جلسـات 

بـه مسـایل  روزمـره  بـه طـور  نیـم  و  مشـهور شـش 

امنیتـی رسـیدگی می کنـد، دیروز در گـزارش خود 

بـر تطبیـق قانـون بـر تروریسـت هـا تاکیـد ورزیـده 

اسـت. وی یگانـه دلیل افزایش خشـونت ها توسـط 

تروریسـت هـا را امیـدواری آنـان بـر رهایـی پـس از 

انجـام مراحـل محاکاتـی و فـرار از قانـون عنـوان 

کـرده اسـت. به گفته معـاون اول ریاسـت جمهوری 

در  هـا  خشـونت  افزایـش  دلیـل  تریـن  محـوری 

شـهرهای بـزرگ ایـن اسـت که اسـیران طالـب فکر 

مـی کننـد کـه در هر صورت عفو می شـوند و جزای 

اعـال خـود را منـی بیننـد. وی یکـی از راه حـل 

هـای اساسـی را اعـدام تعدادی از دستگیرشـدگان 

است.  دانسـته 

برابـر  در  ماشـات  کـه  نیسـت  ایـن  در  شـکی 

تروریسـت هـا و عـدم مجـازات آن ها یکـی از دالیل 

افزایـش جرایـم تروریسـتی مـی تواند باشـد. اما در 

ایـن نیز شـکی نیسـت کـه دالیـل بسـیاری دیگری 

نیـز وجـود دارد کـه هـر کـدام مـی تواند یـک حفره 

امنیتـی در قلـب پایتخـت ایجـاد کنـد و تروریسـت 

هـا از ایـن حفـره هـا اسـتفاده مـی کننـد. 

بـا تاسـف بایـد اذعان کـرد که رونـد قباحـت زدایی 

از تروریسـم در طـول سـال هـای گذشـته از زمانـی 

رشوع شـد کـه بـرادران ناراضـی خوانـده شـدند و 

سـپس در طـی دو سـال اخیـر بـه بهانـه صلـح ایـن 

رونـد تکمیـل گردیـد. قاتالنـی کـه هـر روزه آدم می 

بـه چهـره هـای سیاسـی و  کشـند اکنـون تبدیـل 

صاحـب ادعـا در عرصـه هـای ملـی و بیـن املللـی 

گردیـده انـد. آخرین اشـتباه بـزرگ در رونـد رهایی 

طالبـان و تروریسـت هـا آزادی بیـش از شـش هـزار 

زندانـی خطرنـاک بود کـه حکومت بر اسـاس وعده 

هـای جامعـه بین املللـی و تعهدات طالبـان انجام 

داد. امـا اکنـون هـر روزه گـزارش داده مـی شـود 

کـه اکـر قتـل هـای هدفمنـد و نیـز حمـالت بزرگ 

تروریسـتی را هـان کسـانی هدایـت مـی کنند که 

از زنـدان هـای افغانسـتان چنـد ماه قبل آزاد شـده 

اند. 

اخیـر  هدفمنـد  ترورهـای  و  هـا  قتـل  از  پـس 

بایـد  بـه کیفـر رسـاندن تروریسـت هـا  و  مجـازات 

بـه گونـه جـدی در دسـتور کار نهادهـای عدلـی و 

قضایـی افغانسـتان قـرار گیـرد. امـا عالوه بـر آن در 

امنیتـی  نهادهـای  مدیریـت  و شـیوه  هـا  پالیسـی 

نیـز تغییـرات اساسـی باید به وجـود آید. متاسـفانه 

سـال ها اسـت کـه نهادهـای امنیتی افغانسـتان از 

مداخـالت زورمنـدان و گـروه هـای سیاسـی هم در 

بخـش اسـتخدام هـا و هـم در بخـش اجـراات رنـج 

مـی برنـد. تـا زمانـی کـه نهادهـای امنیتـی کامـال 

شایسـته  افـراد  و  نشـود  مسـلکی  و  سیاسـی  غیـر 

مشـکالت  نگیـرد  قـرار  نهادهـا  بدنـه  در  متعهـد  و 

امنیتـی و ناکامـی هـای روزمـره هـم چنـان تـداوم 

بلندتـر شـدن صـدای  مـا شـاهد  و  یافـت  خواهـد 

انفجـار و انتحـار خواهیـم بـود. 

 

از صفحه1

 د کابـل ښـار پنځمـې امنيتـي حـوزې اړونـد چهـل مـره سـړک 

سـاحه کـې د يوه دېـوال نړېدو له امله درې ماشـومان مړه شـوي 

دي.

د کابـل امنيـې قوماندانـۍ ويانـد فـردوس فرامـرز پـژواک خربي 

اژانـس تـه وويـل چـې دغـه پېښـه تېـره ورځ لـه غرمې وروسـته په 

يـاده سـيمه کـې رامنځته شـوې ده.

دی وايـي: »متاسـفانه يـو سـاختاين رشکـت کار کـوي او د کار 

پـر مهـال پـر درېیو ماشـومانو چـې دوه هلکان او يـوه نجلۍ دي، 

دېـوال رالوېدلـی او ژونـد یې له السـه ورکـړی دی.«

هغـه زياتـوي، د سـاختاين رشکـت کارکوونکي تښـتېديل خو د 

نيولـو هڅـې يـې روانې دي.

د يـادو ماشـومانو تـره سـمیع اللـه پژواک خـربي اژانس تـه وويل 

چې دغه پېښـه تېره ورځ ناوخته رامنځته شـوه چې د لسـو او اتو 

کلونـو پـه عمـر دوه هلـکان او يـوه څلـور کلنـه نجلۍ په شـهادت 

دي. رسېديل 

 د ناټـو رسمنـي وايـي چـې د افغانسـتان لپـاره د ناټـو د غړو 

هېوادونـو دريـځ نـه دی بـدل شـوی او شـتون بـه يـې رشايطو 

تـه د کتـو پر بنسـټ وي.

د ناټـو رس منـي ینـس سـټولټنربګ دغـه څرګندونـې نن )د 

مرغومـي پـه ۲۹مـه( لـه ولسـمر غنـي رسه د افغـان سـولې 

بهیـر پـه اړه د ټيلېفـوين مکاملـې پرمهـال کـړې دي.

هغـه پـر خپلـه ټويټر پاڼـه ليکيل، د افغانسـتان لپـاره د ناټو د 

غـړو هېوادونـو دريـځ نـه دی بدل شـوی او په افغانسـتان کې 

بـه د دوی د ځواکونـو شـتون رشايطو ته د کتو پر اسـاس وي.

هغـه زياتـه کـړې چـې لـه افغـان ځواکونـو رسه مرسـتې تـه 

دوام ورکـوي، څـو ډاډ ترالسـه يش چـې افغانسـتان هېڅکلـه 

د نړیوالـو ترهګـرو لپـاره خونـدي ځـای نـه دی.

دا پـه داسـې حـال کې ده چې په دې وروسـتيو کـې د امريکا 

ولسـمر ډونالـډ ټرمـپ وييل چـې د ده تر ګوښـه کېدو پورې 

بـه له افغانسـتان څخه ټـول امريکايـي ځواکونه وبايس.

 د ننګرهـار واليـت چارواکـي وايـي چې په حصارک ولسـوالۍ 

کـې يـې د یـو سـیمه ییـز قومانـدان پـه ګـډون ۳۱ وسـله وال 

طالبـان وژيل دي.

چارواکـي دغـه راز د ۲۸ وسـله والـو د ټپـي کولـو ادعـا هـم 

کـوي، خـو وسـله والـو طالبانـو پـه دې اړه څـه نـه دي ويـيل.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء اللـه خوږياڼـی وايـي، د دغـه 

والیـت حصـارک ولسـوالۍ په بېال بېلو سـیمو کـې د تېرو ۴۸ 

سـاعتونو پـر مهـال د امنیتي ځواکونـو د بریدونو پـه پایله کې 

د یـو سـیمه ییـز قومانـدان مولـوي یـارس پـه ګډون ۳۱ وسـله 

وال طالبـان ووژل شـول.

هغـه زياتـه کـړه، دغـه راز د امنيتـي ځواکونـو په دغـو بريدونو 

کـې ۲۸ نـور طالبان ټپیان هم شـول، چې ګڼ شـمېر وسـلې 

او مهـات یـې هم تخریب شـوي دي .

دی وايـي، پـه يـادو بریدونـو کـې ملکي وګـړو ته کـوم زیان نه 

اوښتی. دی 

د سـيالب قـول اردو لـه لـوري پـه يـوه خپـره شـوې خربپاڼـه 

کـې هـم د دغـه خـرب پخلـی شـوی او ډاډ ورکـړل شـوی چـې 

بريدونـو کـې ملکـي خلکـو تـه کـوم تلفـات نـه دي اوښـتي.

وسله والو طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي وييل.

هدفمنـد را در افغانسـتان محکـوم کـرد.  آقـای موریسـن افـزود 

کـه کشـورش از پروسـۀ صلـح بـه رهـربی و مالکیـت افغان هـا 

کـه در آن ارزش هـا و دسـتآوردهای دو دهـه گذشـته؛ نـه تنهـا 

حفـظ شـود، بلکـه بیشـر از پیش تقویـت و ادامه یابـد، حایت 

از  نیـز  کشـور  جمهـوری  رئیـس  غنـی  محمـدارشف  می کنـد. 

کمـک هـای سـخاومتندانه آسـرالیا در عرصـه هـای مختلـف 

و حایـت ایـن کشـور از پروسـه صلـح تشـکر کـرد و آسـرالیا 

خوانـد.  افغانسـتان  املللـی  بیـن  متحـد  و  خـوب  دوسـت  را 

کشـورهای منطقـه و دوسـت در حالـی از رونـد صلـح و آتش بس 

حایـت می کننـد کـه گـروه طالبـان همـواره تاکیـد بـر شـدت 

جنـگ دارد و حمالتـش در نقاط مختلف کشـور ادامه دارد. این 

گـروه در کنـار حمالت مسـتقیم، دسـت بـه ترورهـای هدفمند و 

جاسـازی مایـن نیـز زده اسـت کـه واکنش هـای گسـرده ملـی 

کاردار  ویلسـن،  راس  اسـت.  داشـته  پـی  در  را  بین املللـی  و 

گـروه  بـه  ترورهـای هدفمنـد  افزایـش  پـی  در  امریـکا  سـفارت 

طالبـان هشـدار داده بـود کـه اگـر ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد، 

بـا خشـم جهانـی مواجـه خواهـد شـد. در روزهـای یکشـنبه و 

دوشـنبه )28 و 29 جـدی( چهـار رویـداد تروریسـتی در شـهر 

کابـل بـه وقـوع پیوسـت کـه در نتیجـه آن دو قاضی زن کشـته و 

شـش تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

باشـد. ایـن وزارت حـارض اسـت کـه درايـن مـورد، بـا کمیسـیون 

همـکاری منایـد و ایـن موضـوع نبایـد سیاسـی شـود. کربزانـی 

در نشسـت روز دوشـنبه ولسـی جرگـه گفـت کـه ولسـی جرگـه 

در بودجـه ملـی سـال ۱۳۹۸ بـرای کـود ۹۲ نیـز یـک میلیـارد 

افغانـی در نظـر گرفتـه بـود امـا حکومـت ۱۷۰ میلیـون افغـاىن  

بـدون تاییـد ایـن جرگـه از کودهـای دیگـر بـه کـود ۹۲ تعدیـل 

اسـت. کـرده 

او در ایـن مـورد جزییـات ارایـه نکـرد، امـا بـه تاکیـد افـزود کـه 

تعدیـالت یـاد شـده از سـوی وزارت مالیـه خـالف قانـون اسـت و 

بایـد جرگـه در مـورد تصمیـم اتخـاذ کنـد.

شـاری از اعضـای ایـن جرگه تعدیالت و مـرف از کودهای یاد 

شـده احتیاطـی را نگـران کننـده خوانـده و خواسـتار اسـتجواب 

وزیـر مالیـه و مسـووالن دیگـر ایـن وزارت بـرای پاسـخگویی بـه 

جرگه شـدند.

میـر رحـان رحانـی رییـس ولسـی جرگـه نیـز گفت کـه آوردن 

تعدیـل در سـند بودجـه جز صالحیت های ولسـی جرگه اسـت و 

نبایـد وزارت مالیـه خـود رسانـه پـول اختصاص یافتـه از یک کود 

بـه کـود دیگـر تعدیل مـی کرد.

بـه گفتـۀ موصـوف، در حالـی بیـش از صدهـا میلیـون افغانـی 

تحـت عنـوان پـول اوپراتیفـی از کـود ۹۱ اسـتفاده شـده اسـت 

کـه ولسـی جرگـه در بودجـه ۱۳۹۸ بـرای ادارات امنیتـی پـول 

اوپراتیفـی را در نظـر گرفتـه بـود.

رحانی به کمیسـیون مالی و بودجه ولسـی جرگه وظیفه سـپرد 

تـا طـرح مشـخص را برای تصمیم گیـری در این مـورد به مجلس 

عمومـی جرگـه ارایـه کند، تـا در مورد تصمیم اتخاذ شـود. 

شـاری از اعضـای ایـن جرگـه گفتنـد، در صورتی کـه در بودجه 

نشـود،  گرفتـه  نظـر  در  تـوازن  شمسـی  هجـری   ۱۴۰۰ سـال 

معاشـات معلمیـن، ماموریـن، اجیـران و رسبـازان افزایـش پیـدا 

نکنـد و پـروژه های نیمه کاره ای که از سـند بودجه حذف شـده، 

دوبـاره وارد طرح بودجه نشـود، سـند بودجـه را تصویب نخواهند 

کـرد. ایـن در حالی اسـت که ولسـی جرگـه بنابر دالیـل مختلف 

دوبـار سـند بودجـه ۱۴۰۰ را رد کرده اسـت. 

در  را  دولتـی  کارکنـان  معاشـات  یکسان سـازی  مسـاله  کشـور 

نشسـت کابینـه مطـرح کـرده بود. در اعالمیه تاکید شـده اسـت 

کـه بودجـه ذخیـره شـده از مصـارف غیـر رضوری و تجملـی بـه 

منظـور رفـاه کارکنـان در بخش های انکشـافی به مرف برسـد.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه کابینـه حکومت طرح یکسان سـازی 

معاشـات را بـه تاریـخ ۱۴ مـاه عقـرب سـال بـه وزارت مالیـه و 

کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی سـپرده 

بـود تـا مطابق رهنایی ریاسـت جمهـوری این کمیت مشـرک 

امکان پذیـری طـرح افزایـش معاشـات را ارزیابـی کنـد و در این 

مـورد به تشـخیص و تدارک منابـع مورد نیاز پیشـنهادات عملی 

خـود  را بـه نشسـت کابینـه ارائـه منایند.

ایـن وزارت همچنیـن گفتـه اسـت کـه وزارت مالیـه بودجـه ملی 

سـال مالـی 1400 را مطابـق پالن گذاری ملی، بـه میان آودرن 

امنیـت ملـی( تعدیـل شـده اسـت. همچنـان جـدول  عمومـی 

دومـی تحـت نـام »تعدیـل از کـود ۹۱ بـه تفکیک کتگـوری های 

مصـارف« نشـان مـی دهـد کـه بیشـرین ایـن پـول در بخـش 

»اپُراتیفـی« هزینـه شـده اسـت.

سـید عظیـم کربزانـی منشـی کمیسـیون مالـی بودجـه ولسـی 

جرگـه مـی گویـد کـه وزارت مالیـه در مـورد مصـارف ایـن پول ها 

از کـود۹۱ جزییـات ارایـه ننمـوده و معلومـات عمومـی اسـت که 

اداره تفتیـش ارایـه کـرده اسـت.

قابـل ذکر اسـت کـه میر افغـان سـاپى رئیس کمیسـیون مالی و 

بودحـه ولسـی جرگـه، در ۲۶ جـدی سـال روان در یـک نشسـت 

خـربی در کابـل گفتـه بود کـه این کمیسـیون، در جریـان بیش 

از یـک مـاه  سـه مرتبـه کتبـاً از وزارت مالیـه خواسـته انـد تـا در 

مـورد مصارفـات شـان از کـود ۹۱و ۹۲ در جریـان سـال مالـی 

۱۳۹۸ معلومـات ارایـه کنـد؛ اما این وزارت در این مورد پاسـخی 

ارایـه نکرده اسـت.

او همچنـان گفتـه بـود کـه وزارت مالیـه در جریـان یـک مـاه، 

تنهـا گـزارش مصـارف کودهـای ۹۱و ۹۲ سـال ۱۳۹۹ را بـه این 

کمیسـیون رشیـک سـاخته و اگـر در مـورد 

مصـارف سـال ۱۳۹۸ معلومـات ارایـه نکند، 

سـبب اسـتیضاح وزیر مالیه نیز خواهد شـد. 

اداری  و  مالـی  معیـن  ځـدران  حبیـب  امـا 

وزارت مالیـه، در نشسـت خـربی ۲۶ جـدی 

گفتـه بـود کـه  وزارت مالیـه، مصـارف کـود 

ایـن  بـه  را   ۱۳۹۹ سـال    ۹۲ و   ۹۱ هـای 

کمیسـیون ارایه کرده اسـت و مصارف سـال 

۱۳۹۸ در قطعیـه سـال ۱۳۹۸ شـامل بـوده 

کـه بـه اداره تفتیـش و ولسـی جرگـه، قبـال 

نیـز  تـاالر  داخـل  در  مـورد  ایـن  در  و  ارایـه 

بحـث صـورت گرفتـه اسـت.

کمیسـیون  هـرگاه  کـه  بـود  گفتـه  ځـدران 

مـوارد  در  جرگـه،  ولسـی  بودجـه  و  مالـی 

داشـته  اطالعاتـی  بـه  رضورت  مشـخص 

دو تـن زخمـی شـده بودند.

سـاعتی بعـد از رویـداد اول؛ یـک موتـر نـوع لندکـروزر در حوزه 

یازدهـم امنیتـی شـهر کابـل هـدف قـرار گرفـت کـه شـاهدان 

موتـر  بـر  حملـه  ایـن  داده انـد.  گـزارش  زخمـی  سـه  رویـداد 

ابراهیـم عاصـم یکـی از بـازرگان کشـور و از افـراد نزدیـک بـه 

امراللـه صالـح انجـام شـده بـود. سـومین رویـداد نیـز حوالـی 

شـام )سـاعت پنـج( در رسک فیـض محمد کاتب انجام شـد که 

بـه گفتـه پولیـس یـک تـن کشـته و یک دیگـر زخمی شـد. این 

حملـه بـر موتـر حامـل کارمنـدان وزارت انکشـاف دهـات بـوده 

اسـت. تصاویـر منتـر شـده از ایـن رویـداد تروریسـتی نشـان 

آتـش در حـال سـوخنت  می دهـد کـه موتـر مـورد هـدف، در 

اسـت. هـر چنـد افزایـش رویـداد هـای ضـد امنیـت نگرانی ها 

را بـه میـان آورده اسـت. پولیـس کابل مـی گوید کـه رویداد ها 

زیـر بررسـی قـرار دارد.

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور بـا سـکات موریسـن 

نخسـت وزیر آسـرالیا، از طریـق تیلفـون در مـورد صلـح گفتگـو 

کرد.

ریاسـت جمهـوری روز دوشـنبه 29 جـدی بـا نـر خربنامـه ای 

نوشـته اسـت کـه در ایـن مکاملـه تیلفونـی، هـر دو جانـب در 

صلـح،  پروسـه  و  آسـرالیا  و  افغانسـتان  دوامـدار  روابـط  مـورد 

تبـادل نظـر کردنـد و خشـونت جـاری از سـوی طالبـان را در 

نخسـت  خربنامـه؛  از  نقـل  بـه  دانسـتند.  مـردود  افغانسـتان، 

وزیـر آسـرالیا گفـت کـه طالبـان بایـد آتش بـس را کـه خواسـت 

بـر حـق مـردم افغانسـتان اسـت، بپذیرنـد و همچنـان قتل های 

 شـاری از اعضـای ولسـی جرگه تعدیالت و مـرف از کودهای 

احتیاطی ۹۱ و ۹۲ را نگران کننده خوانده و خواستار استجواب 

وزیر مالیه و مسـئوالن دیگر این وزارت برای پاسـخگویی در این 

شدند. مورد 

ولسـی  بودجـه  مالـی  سـیدعظیم کربزانـی منشـی کمیسـیون 

را  ایـن جرگـه گزارشـی  جرگـه کـه دیـروز در نشسـت عمومـی 

ارایـه منـوده گفـت که در سـند بودجه سـال ۱۳۹۸ یـک میلیارد 

افغانـی بـه کـود ۹۱ از سـوی ایـن جرگـه تاییـد شـده بـود، امـا 

حکومـت یـک میلیـارد و ۸۳۰ میلیـون افغانـی از کودهـای دیگر 

بـه ایـن کـود تعدیـل کـرده اسـت.

وزارت دولـت در امـور پارملانـی جدول هـای تعدیل پول کود ۹۱ 

را ضم مکتوب مورخ شـانزده هم جدی سـال روان به دارالنشـای 

ولسـی جرگه فرستاده است.

یکـی از جـدول هـای یادشـده تحـت نـام »تعدیـل از کـود ۹۱ 

بـه تفکیـک سـهم ادارات« مقـدار پـول هشـت اداره را مشـخص 

مـی کنـد. جـدول نشـان مـی دهـد کـه بیـش از ۶۷ درصـد پول 

امـور ریاسـت جمهـوری و ریاسـت  اداره )اداره  بـه دو  یادشـده 

سـه  شـاهد  جـدی(   29( دوشـنبه  روز  کابـل   

یـازده  و  انفجـاری در حوزه هـای شـش  رویـداد 

تـن دیگـر  و شـش  تـن کشـته  یـک  رویدادهـا،  ایـن  بـود. در 

شـدند. زخمـی 

اولیـن انفجـار حوالـی سـاعت 9 صبـح روز دوشـنبه در حـوزه 

ششـم امنیتـی کابـل به وقوع پیوسـت که یـک موتـر کارمندان 

اداره اتـرا، مـورد حملـه قرار گرفـت. به نقل از شـاهدان رویداد، 

اصالحـات، معیارهـای جهانـی، اولویت هـای انکشـافی، اصـل 

تـوازن، ظرفیـت پایـداری اقتصـادی، انکشـاف ملـی و محـدود 

بـه امکانـات مالـی ترتیـب کـرده اسـت. کل بودجـه ملـی سـال 

مالـی 1400 در مسـوده دوم 473 میلیـارد افغانـی پیشـنهاد 

شـده اسـت کـه از ایـن رقـم 311 میلیـارد افغانی بودجـه عادی 

و 161 میلیـارد افغانـی بودجـه انکشـافی اسـت.

مالـی  ملـی سـال  بودجـه  ایـن در حالیسـت کـه مسـوده دوم 

1400 توسـط مجلـس رد و میررحـان رحانـی رئیـس مجلس 

مناینـدگان گفتـه بـود که تطبیق طرح یکسـان سـازی معاشـات 

کارمنـدان دولتـی خـط رسخ مجلـس اسـت.

رئیـس مجلـس روز دوشـنبه گفـت کـه تـا تصویـب بودجـه ملـی 

نخواهـد  زمسـتانی  تعطیـالت  بـه  مجلـس  مالـی 1400  سـال 

. رفت

از 1849 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده کـه نتیجـه 79 

تـن مثبت اعالم شـده  اسـت. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون 54 هـزار 

و 141 تـن بـه ویـروس کرونـا مبتـال شـده اند کـه 46 هـزارو 

411 تـن آنـان بهبـود یافته اند. حـدود 10 هزار تـن همچنان 

بـا ایـن ویـروس مصـاب هسـتند. وزارت صحـت عامـه تاکنون 

از بیـش 228 هـزار فـرد مشـکوک بـه ویـروس کرونـا آزمایـش 

گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه شـده بـود کـه هـر کیـت 

ازمایـش حـدود 30 دالـر اسـت و هـر ازمایـش نزدیـک به سـه 

هـزار افغانـی بـرای وزارت صحـت عامـه هزینـه بـر مـی دارد.

وزارت صحـت عامـه هفتـه گذشـته گفته بـود که آمـار واقعات 

و تلفـات کاهـش یافتـه اسـت امـا اگر توجه نشـود، موج سـوم 

کرونـا نیـز دوبـاره دامن گیر کشـور می شـود.

منبـع افـزوده اسـت کـه هـر دو جانـب، درایـن ديـدار دربـارۀ 

دور دوم مذاکـرات دوحـه، آخریـن پیرفت هـا در گفتگوهای 

صلـح و تقویـت اجـاع ملـی و بین املللی در حایـت از روند 

صلـح، بحـث و تبـادل نظـر کردند.

همچنـان آنهـا بـر کاهـش فـوری خشـونت ها در کشـور تأکید 

ورزیـده اند.

ایـن در حالـی اسـت که تیـم مذاکـره کننده دولـت جمهوری 

از يـک وقفـه سـه هفتـه اى، در  اسـالمی افغانسـتان، پـس 

وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه تـا اواسـط 

سـال جـاری میالدی واکسـین کرونا به کشـور خواهد رسـید. 

ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افرادی که در خطر هسـتند، 

واکسـین خواهنـد شـد. موج دوم ویـروس کرونا سـه ماه پیش 

رشوع شـد و وزارت صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع 

تاالرهـای  کـردن  مسـدود  بـه  اقـدام  کرونـا،  ویـروس  دوبـاره 

عروسـی کـرد. ایـن وزارت گفته بـود که یکی از عوامل انتشـار 

ویـروس، تجمـع در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال این اقـدام و به تصمیـم کابینه، مکتب هـای دولتی 

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

مسـدود شـدند. اولیـن فـرد مبتـال بـه ویـروس کرونـا اوایـل 

سـال جاری خورشـیدی در والیت هرات شناسـایی شـد. این 

ویـروس بـا رسعتـی بـاال بـه متامی کشـور رسایـت کرد.

شـانزدهم جـدی سـال روان، جهت آغاز مرحلـه دوم مذاکرات 

وارد قطـر گردیدنـد.

بـا آنکـه در12 روز گذشـته، هيـچ نشسـت رسـمى ميـان تيـم 

هـاى مذاکـره کننـدۀ دولـت و طالبـان صـورت نگرفتـه؛ امـا 

برخـى منابـع در قطـر گفته اند که  شـام روز گذشـته، جلسـه 

اى میـان رؤسـا و اعضـای تیـم هـای مذاکـره کننـده دولـت 

اجنـداى  روی  بیشـر  و  گرديـد  برگـزار  قطـر  در  طالبـان،  و 

مذاکـرات بعـدی بحـث شـد. 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کرده اسـت 

کـه در بیسـت و چهـار سـاعت گذشـته، 3 فرد 

مبتـال بـه بیـاری کویـد-19 در نقـاط مختلـف کشـور جـان 

باختنـد و 79 فـرد مبتـال بـه ویـروس شناسـایی شـده اند. 

ایـن وزارت روز یکشـنبه 28 جـدی بـا نـر گـزارش روزانـه 

نوشـته  کرونـا،  ویـروس  از  ناشـی  میـر  و  مـرگ  و  مبتالیـان 

نیمـروز  و  کنـدز  کابـل،  والیـت  سـه  در  تـن   3 کـه  اسـت 

شـار  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر  باخته انـد.   جـان 

جـان باختـگان بـه دوهـزارو 346 تـن رسـیده کـه از متامـی 

والیت هـای کشـور قربانـی گرفتـه اسـت. والیـت نورسـتان بـا 

یـک قربانـی کمریـن تلفـات را در کشـور دارد. کابل با 764 

دارد. را  تلفـات  بیشـرین  تـن 

این وزارت همچنین نوشـته اسـت که در 24 سـاعت گذشـته 

 عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـۀ مـى، در 

دیـدار بـا حامـد کـرزی رئیـس جمهـور پیشـین، بـر کاهـش 

فـوری خشـونت هـا در کشـور تاکیـد ورزیـد.

در خربنامـۀ مطبوعـاىت دفر شـورای عالی مصالحـه ملی که 

دیـروز )دوشـنبه( منتـر شـد، آمده اسـت که داکـر عبدالله 

عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحه ملـی، دیروز دوشـنبه 

باحامدکـرزی رئیس جمهور پیشـین، در دفـر کارش در قر 

سـپیدار مالقات کرد.

موج دوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته 3 فوتی و 79 مبتال ثبت شد

عبدالله بر کاهش فوری خشونت ها در کشور تأکید کرد

کارتون

 د کابل ښار پنځمه ناحیه کې د 

دېوال نړېدو له امله درې ماشومان 

مړه شوي

ناټو: د ترهګرۍ ضد مبارزه کې 

د افغان ځواکونو مالتړ ته ادامه 

ورکوو

چارواکي: د ننګرهار حصارک 

کې ۵۹ وسله والو طالبانو ته 

مرګ ژوبله اوښتې

چرا صدای انفجار 
هر روز بلندتر می شود؟

محمد هدایت
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هم کیشی و کج خلقی 
)پاسخ به نوشته گالب الدین سخنور(

ــاب ســخنور کار  ــن اســتدالل حقوقــی، اینکــه جن جــدا از ای

ــد  ــمند عقای ــذف روش ــی، ح ــی عدالت ــداق ب ــم را مص محاک

اســاعیلیان، خــاف موازیــن حقــوق بــری و اســتبداد 

گرایانــه نامیــده اســت مطالبــی اســت کــه شــارحان قانــون در 

جلــد نخســت از رشح قانــون احــوال شــخصیه بــه تفصیــل در 

رابطــه بــا آن اظهــار نظــر کــرده انــد و جنــاب ایشــان و متامــی 

ــم.  ــاع می دهی ــد ارج ــه آن جل ــدگان را ب خوانن

بررسی مدعای دوم

ــود  ــا حــدودی درســت اســت و بهــر ب ادعــای دوم ایشــان ت

ــه  ــا توج ــا ب ــد، اّم ــاب می ش ــری انتخ ــر و دقیق ت ــوان به عن

ــاد  ــرا ایج ــا ج ــل م ــری در اص ــه، تغیی ــش گفت ــن پی ــه قرای ب

ویــژه  قانــون  ایــن  لحــاظ حقوقــی  بــه  منی کنــد، چــون 

شــیعیان دوازده امامــی اســت و قــرار نیســت بــر بــرادران 

اســاعیلی مــا تطبیــق گــردد. اّمــا نکتــه جالــب در اســتدالل 

ــا  ایشــان ایــن اســت کــه اســتفاده از ایــن واژه را در تقابــل ب

فهمیده انــد.  هویت شــان 

ــاف  ــرای احن ــاً ب ــل درک نیســت کــه اگــر مث ــرای مــن قاب ب

ــی  ــافعی و حنبل ــّنت ش ــل س ــه اه ــود، چگون ــه ش ــّنی گفت س

ــتدالل  ــن اس ــر ای ــوند! اگ ــی ش ــت« م ــرور هوی ــی »ت و مالک

ایشــان درســت باشــد اســاعیلیان نیــز نبایــد از عنــوان 

»اهــل تشــیع« اســتفاده کننــد، چــون موجــب تــرور هدفمنــد 

ــود!  ــی ش ــی م ــیعیان دوازده امام ــت ش هوی

بررسی مدعای سوم

ادعــای ســوم ایشــان توصیــف یــک امــر واقــع اســت و چیــزی 

را نفــی یــا اثبــات منی کنــد. روشــن اســت کــه شــیعیان 

دوازده امامــی از فقهــی پیــروی مــی کننــد کــه ممکــن اســت 

ــا شــیعیان اســاعیلی متفــاوت باشــد.  بعضــاً یــا کاً ب

اگــر محاکــم افغانســتان چنیــن اشــتباهی کرده انــد کــه 

ــر  ــد ب ــه دارد بای ــک فق ــب ی ــن دو مذه ــد ای ــرده ان ــور ک تص

ســواد فقهــی و حقوقــی شــان بیفزاینــد. 

بررسی مدعای چهارم

مدعــای چهــارم یــک اتهــام بــدون ســند و مــدرک اســت کــه 

احتــال انگیزه هــای سیاســی در آن وجــود دارد. ســخنور 

گرامــی در کنــار ایــن ادعــا بایــد چنــد شــاهد و دلیــل 

ــت  ــدام حرک ــه از ک ــد ک ــان ده ــا نش ــود ت ــه می من ــم ارائ ه

معاونــت دوم ریاســت جمهــوری روایــت ســازی بــرای حــذف 

اســاعیلیان و ادغــام هویــت آنهــا در هویــت قومــی هــزاره را 

ــت.  ــرده اس ــتنباط ک اس

تــا جایــی کــه نگارنــده واقــف اســت اســتاد رسور دانــش 

بیشــرین تجلیــل و تکریــم را از واال حــرت آقــا خــان و ســایر 

بــرادران اســاعیلی بــه عمــل آورده اســت. براســتی از کجــای 

روزنامــه هشــت صبــح بــه تاریــخ )28جــدی 1399( 

نوشــته ای از جنــاب گاب الدیــن ســخنور منتــر منــود 

کــه در آن از تطبیــق قانــون احــوال شــخصیه اهــل 

تشــیع بــر هم کیشــان اســاعیلی گایــه شــده بــود. 

هرچنــد در افغانســتان بــه دلیــل غلبــه فضای احساســی 

بــر تعقــل، رسنوشــت ورود بــه ایــن مقوله هــا همــواره 

چنیــن اســت کــه مباحثــه بــه مشــاجره و منطــق بــه 

ــد  ــن باش ــن کار ای ــاید بهری ــود و ش ــدل می ش ــام ب اته

کــه در زمــان ســنگینی گوشــها و کم ســویی چشــمها 

ــن  ــه ای ــا ک ــا از آنج ــت، اّم ــزی نگف ــود و چی ــوش ب خام

اظهــار نظــر نخســتین صدایــی اســت کــه از ســوی 

ــه  ــز ب ــا نی ــت، م ــده اس ــد گردی ــاعیلی بلن ــرادران اس ب

یــاد آور می شــویم.  احــرام ایشــان نکته هایــی را 

ابتــدا مجموعــه ی  اســت  از هــر مطلبــی الزم  پیــش 

نقد هــای جنــاب ســخنور تیــر وار گــزارش شــود تــا 

منطــق گفتــار ایشــان روشــن گــردد. در مجمــوع نــکات 

ــت:   ــتفاده اس ــل اس ــان قاب ــته  ایش ــر از نوش زی

ــل  ــخصیه اه ــوال ش ــون اح ــتان قان ــم افغانس 1. محاک

ــی  ــیعیان دوازده امام ــه ش ــاس فق ــر اس ــه ب ــیع را ک تش

ــای  ــروان مکتب ه ــام پی ــاالی مت ــت ب ــده اس ــم ش تنظی

شــیعی افغانســتان تطبیــق مــی کنــد و ایــن کار مصــداق 

الــف( بــی عدالتــی، ب( حــذف روشــمند، خــاف عقایــد 

مذهبــی آن هــا، ج( مغایــر ارزشــهای حقــوق بــری، 

ــانی و  ــوق انس ــن حق ــاف موازی ــتبدادگرایانه و خ د( اس

اســامی اســت. 

ــتباه  ــیع اش ــل تش ــخصیه اه ــوال ش ــون اح ــام قان 2. ن

ــرار  ــز تک ــون نی ــن قان ــتباه در رشح ای ــن اش ــت و ای اس

گردیــده اســت. چــون ایــن واژه معــرف هویّــت متــام 

شــیعیان  اســت. عــاوه برایــن، اقدامــی بــه شــّدت 

متعصبانــه بــرای حــذف هویــت مذهبــی اســاعیلیان از 

گفتــان تشــیع و تــرور هدف منــد هویتــی ایــن جاعــت 

ــت.  ــزرگ اس ب

3. فرقــه اســاعیله در مناســک مذهبــی تابــع امــام 

ــاس نامه  ــک اس ــخه مناس ــن نس ــه آخری ــت ک ــارض اس ح

واحــد اســاعیلیان اســت کــه در ســال 1986 از ســوی 

حــرت واال شــهزاده کریــم آقــا خــان توشــیح شــده 

ــع امــام  اســت، در حالی کــه شــیعیان دوازده امامــی تاب

غایب انــد. 

4. معاونــت دوم ریاســت جمهــوری افغانســتان در چنــد 

ســال گذشــته در پــی یــک روایــت ســازی بــرای حــذف 

هویــت اســاعیلیان اســت و در ایــن راســتا ســعی دارد 

هویــت مذهبــی اســاعیلیان را بــه هویــت قومــی هــزاره 

تقلیــل دهــد و بــا اجــرای قانــون احــوال شــخصیه و 

رشح آن در پــی خلــق ادبیــات بــرای ایــن روایــت ســازی 

اســاعیلی  مذهــب  پیــروان  حالی کــه  در  می باشــد. 

همــه هــزاره نیســتند. 

ــخ افغانســتان مــردم اســاعیلی مــورد  5. در طــول تاری

تبعیــض قــرار گرفتــه و نــه تنهــا بــه آن هــا فرصــت اظهــار 

ــز  ــان نی ــی اماک ش ــه حت ــده ک ــان داده نش ــب ش مذه

غصــب شــده اســت. ایــن مطلــب بــدان دلیــل رخ داده 

اســت کــه در افغانســتان هنــوز بحــث شــهروند محــوری 

جــا بــاز نکــرده اســت. 

ــازی  ــم س ــن مته ــخن ضم ــان س ــخنور در پای ــاب س جن

وزارت خارجــه آمریــکا بــه دروغ پــردازی در خصــوص 

ایــن  بــا  را  متنــش  قــدرت،  در  اســاعیلیان  حضــور 

پیشــنهاد بــه پیــان مــی بــرد کــه افغانســتان »آزادی 

عقایــد و کــرت گرایــی دینــی و مذهبــی را بــه رســمیت 

ــون  ــاس قان ــر اس ــور ب ــی کش ــام قضای ــد« و »نظ بشناس

ــردد«.  ــم گ ــور تنظی ــان مح انس

اســت  الزم  ســخنور  جنــاب  مطالــب  روشــنایی  در 

گیــرد.  قــرار  بررســی  مــورد  ایشــان  مدعیــات 

بررسی مدعای اول

مدعــای اول ایشــان  اگــر حقیقــت داشــته باشــد، تخلــف 

آشــکار از ســوی محاکــم افغانســتان اســت زیــرا نــه 

قانــون احــوال شــخصیه و نــه مــاده 131 قانــون اساســی 

کــه مبنــای ایــن قانــون بــه حســاب می آیــد چنیــن 

اجــازه ای بــه محاکــم منــی دهــد کــه ایــن قانــون را بــر 

تــاش  اکنــون   و  گردیــده  کتــان  همــواره  گذشــته 

می کننــد هویــت انــکار شــده خــود را احیــاء کننــد؛ 

ــاده  ــد و آم ــم کــرده ان ــن راه تقدی ــادی در ای ــان زی قربانی

فــداکاری بیشــر هــم هســتند، اّمــا تــاش بــرای احیــای 

هویــت هرگــز بــه معنــای تقابــل یــا کتــان هویــت ســایر 

اقــوام و مذاهــب ایــن رسزمیــن نیســت. براســتی قومــی 

ــا ایــن حــد در تاریــخ افغانســتان مــورد ســتم قــرار  کــه ت

گرفتــه اســت چگونــه می توانــد بــر گــروه دیگــری از ایــن 

رسزمیــن مهــر کتــان گــذارد؟! جفایــی بزرگــر از ایــن 

نیســت کــه بــر هزاره هــا انــگ تــاش بــرای امحــاء هویــت 

ســایر کتله هــای قومــی و مذهبــی زده شــود. 

بررسی مدعای پنجم

ــا  ــد م ــورد تأیی ــاً م ــخنور کام ــاب س ــم جن ــای پنج مدع

ــرین  ــوده و بیش ــض ب ــن تبعی ــتان رسزمی ــت؛ افغانس اس

ســهم از ایــن تبعیــض نصیــب هــزاره هــا و شــیعیان 

دوازده امامــی گردیــده اســت. منکــر ســتم و تبعیــض بــر 

ــی فکــر منــی  هم کیشــان اســاعیلی خــود نیســتیم، ول

کنــم وســعت رسزمین هــای از دســت رفتــه شــان بــه یــک 

هــزارم رسزمین هــای هــزاره هــا برســد، چنانکــه قتــل 

و کشــتار ســازمان یافتــه ای کــه بــر هزاره هــا تحمیــل 

ــچ  ــر هی ــه دارد، ب ــز ادام ــون نی ــا کن ــت و ت ــده اس گردی

ــا  ــت. اّم ــه اس ــور نرفت ــن کش ــب ای ــوام و مذاه ــک از اق ی

دوســت گرامــی! اســاعیلیان بــا یــورش بــه هزاره هــا بــه 

ــد. اگــر راهــی  ــدا منی کنن حــق و حقوق شــان دســت پی

ــد  ــته باش ــود داش ــوق وج ــق و حق ــن ح ــاق ای ــرای احق ب

همــکاری در جهــت تأمیــن عدالــت بــرای همــه ســاکنان 

ایــن رسزمیــن اســت و البتــه یکــی از بهریــن شــیوه های 

ــوری«  ــهروند مح ــت. »ش ــوری اس ــهروند مح ــج ش آن تروی

نــا  البتــه پدیــده ای شــدیداً  و  افغانســتان،  گمشــده 

آشناســت. بــا اطمینــان می تــوان مدعــی شــد کــه حتــی 

رؤســای جمهــور افغانســتان کــه خــود را منتخــب جمهــور 

و »اراده آزاد« شــهروندان مــی داننــد، مردمــان تحــت 

حاکمیــت  شــان را در بهریــن حالــت »رعیــت« و »اتبــاع« 

می شــناختند و مــی شناســند؛ نــه »شــهروند«. حتــی 

دوســت گرامــی مــا جنــاب ســخنور نیــز شــیعیان دوازده 

امامــی را شــهروند بــه حســاب منــی آورد کــه اگــر چنیــن 

ــود  ــفته  ش ــن برآش ــک رشح چنی ــوان ی ــد از عن ــود نبای ب

ــی  ــمیت م ــه رس ــان ب ــرای آن ــی را ب ــد اقل ــق ح ــن ح و ای

ــی  ــم هم کیش ــه راه و رس ــخن این ک ــام س ــناخت. فرج ش

و شــهروندی همــکاری بــرای رفــع تبعیــض و ســتم اســت، 

ــه کــج خلقــی و تهمــت زنــی.  ن

ــی  ــات تاریخ ــی از مطالب ــه یک ــخصیه ک ــوال ش ــون  اح قان

ــت  ــت، روای ــوده اس ــتان ب ــی افغانس ــیعیان دوازده  امام ش

ــتفاده  ــازی  اس ــت س ــرای روای ــات ب ــد ادبی ــازی و تولی س

می شــود؟ 

هم کیــش گرامــی بــا اطمینــان هنــوز فرصــت خوانــدن 

ــون احــوال شــخصیه اهــل تشــیع را  رشح چهارجلــدی قان

پیــدا نکــرده انــد تــا قرایــن روایــت ســازی و تولیــد ادبیــات 

روایــت ســازی از درون آن اســتنباط می کــرد، کــه اگــر 

ــه  ــه و مثــال از مــن رشح ارائ ــود بایــد چنــد منون چنیــن ب

می کــرد. در متــام رشح تنهــا ذیــل مــاده 2 و آنهــم بــه 

ــت. در آن  ــه اس ــخن رفت ــاعیلیان س ــت اس ــاع از هوی دف

ــده اســت: ــن آم مــن چنی

ــند  ــون می باش ــن قان ــوع ای ــه موض ــرادی ک ــاظ اف ــه لح » ب

ــه را  ــا عری ــیعه اثن ــب ش ــروان مذه ــن پی ــدر متیق ــز ق نی

شــامل گردیــده، ســایر فــرق شــیعه، مثــل اســاعیلیه، 

عنوان»اهــل  البتــه  شــود.  منــی  شــامل  را  و...  زیدیــه 

ــرق  ــایر ف ــاً س ــت و ذات ــق اس ــون مطل ــن قان ــیّع« در ای تش

ــن واژه  ــه ای ــا ک ــی از آنج ــرد، ول ــر می گی ــز درب ــیعه را نی ش

پیــروان  بــه  افغانســتان  عرفــی  و  قانونــی  اصطــاح  در 

ــراف دارد، و ســایر فرقه هــا  ــه ان مذهــب شــیعه اثناعری

اســامی خــاص خودشــان را دارنــد، از موضــوع ایــن قانــون 

خارج انــد. هرچنــد بهــر بــود قانونگــذار افغانســتان دقّــت 

بیشــری کــرده از واژه دقیق تــری اســتفاده می کــرد. البتــه 

ــن مــاده کــه تأمیــن حقــوق  ــای ای ــه مبن ــی کــه ب در صورت

ــک  ــت متس ــامی اس ــب اس ــایر مذاه ــروان س ــی پی مذهب

گــردد، ایــن امــکان وجــود دارد کــه از قانــون تفســیر موســع  

ــاعیلیه  ــر اس ــیعه، نظی ــای ش ــایر فرقه ه ــده س ــه گردی ارائ

نیــز در پرتــو ایــن مــاده قانــون احــوال شــخصیه خودشــان 

ــد.« ــه مناین را مطالب

ــن  ــر ای ــد ب ــس از تأکی ــن پ ــن م ــت در ای ــه پیداس چنانک

مطلــب کــه ایــن قانــون تنهــا بــر شــیعیان اثناعــری 

تطبیــق مــی گــردد و از ایــن جهــت مــاده 131 قانــون 

اساســی مقیّــد اســت،به مبنــای مــاده 131 قانون اساســی 

اشــاره شــده و گفتــه شــده اســت کــه اگــر شــیعیان داوزده 

ــر اســاس قیــاس مســاوات  ــد، ب امامــی چنیــن حقــی دارن

داشــته  بایــد چنیــن حقــی  هــم  اســاعیلی  شــیعیان 

ــرور  ــا ایــن دفــاع از حــق شــیعیان اســاعیلی ت باشــند. آی

ــت؟! ــت آنهاس ــد هوی هدفمن

ــزاره  ــت ه ــه هوی ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــه تردی ــن نکت در ای

هــا )اعــم از اهــل ســّنت، اســاعیلی یــا شــیعه دوازده 

امامــی( بــه عنــوان یــک گــروه قومــی در دو صدســال 

ــق  ــی تطبی ــیعه دوازده امام ــب ش ــروان مذه ــر از پی غی

مناینــد. زیــرا هرچنــد کلمــه بــه کار رفتــه در ایــن اصــل 

)مــاده( »اهــل تشــیّع« اســت و اطــاق لفظــی ایــن کلمــه 

ــی  ــروان مذاهــب شــیعه می شــود، ول شــامل متامــی پی

بــه دالیــل موجــود در خــود ایــن مــاده چنیــن اطاقــی 

ــص  ــور مخص ــاده مذک ــاح، م ــه اصط ــدارد و ب ــود ن وج

ــی دارد.  لبّ

نخســتین قرینــه آن اســت کــه کلمــه »مذهــب« بــا وجــود 

این کــه دو بــار در ایــن مــاّده تکــرار گردیــده، هــردو بــار  

بــه صــورت مفــرد بــه کار رفتــه اســت. اگــر مــراد مقنــن 

همــه مذاهبــی بــود کــه اهــل تشــیّع بــر آنهــا صــدق مــی 

کنــد بایــد آن را بــه صــورت جمــع »مذاهــب تشــیع« بــه 

کار مــی بــرد. 

فرقه هــای  تشــیّع«  »اهــل  کــه  اســت  روشــن  زیــرا 

دارد.  مختلفــی 

ســایر  کــه  اســت  ایــن  تخصیــص  بــر  دوم  قرینــه 

فرقه هــای شــیعه در افغانســتان بــا ایــن عنــوان شــناخته 

منی شــوند، بلکــه عنــوان خــاص دارنــد. بــه عنــوان 

مثــال در عــرف رایــج مــردم افغانســتان اســاعیلیها هیچ 

وقــت بــه صــورت مطلــق شــیعه گفتــه منی شــوند، بلکــه 

اســاعیلیه، بــدون پیشــوند »شــیعه« بــر آنــان اســتعال 

ــه  ــا اهــل تشــیع ب مــی شــود. در واقــع  هــرگاه شــیعه ی

ــه شــیعیان دوازده امامــی  ــه کار رود، ب ــق ب صــورت مطل

ــن  ــدر متیق ــه ق ــواردی ک ــراف در م ــراف دارد و ان ان

در مقــام تخاطــب وجــود داشــته باشــد کاشــف از مــراد 

ــد اســت.  مقیّ

شــارحال قانــون احــوال شــخصیه در جلــد دوم بــه ایــن 

ــه نحــوی اصــل 131 قانــون  اســتدالل اشــاره کــرده و ب

انــد.)رشح قانــون احــوال  اساســی را تفســیر کــرده 

ــاده 2(.  ــل م ــیع، ج2، ذی ــل تش ــخصیه اه ش

قرینــه ســوم ایــن  اســت کــه هــم مؤسســان قانــون 

اساســی و هــم رشکــت کننــدگان در لــوی جرگــه قانــون 

اساســی کامــاً واقــف بودنــد کــه مــراد از ایــن مــاده تنهــا 

شــیعیان دوازده امامــی اســت و شــامل ســایر فرقه هــای 

ــود.  ــیعه منی ش ش

شــاهد ایــن مطلــب صحبت هایــی اســت کــه در هنــگام 

مذاکــرات قانــون اساســی در مراحــل مختلــف بــه وســیله 

ــرات  ــن مذاک ــت. در ای ــه اس ــورت گرفت ــذاران ص قانونگ

ــدگان  ــوان دارن ــه عن ــاعیلیان ب ــه اس ــاره ای ب ــچ اش هی

احــوال  در  اختصاصــی  قانــون  از  برخــورداری  حــق 

ــم در آن  ــاعیلی ه ــچ اس ــت و هی ــده اس ــخصیه نش ش

ــت.   ــرده اس ــرح نک ــی را مط ــن ادعای ــان چنی زم

بنابرایــن، اصــل 131 قانــون اساســی بــه هیــچ عنــوان 

اطــاق نــدارد و از ایــن جهــت محاکــم افغانســتان حــق 

تطبیــق ایــن قانــون بــر ســایر فــرق شــیعه را ندارنــد. 

در مــن قانــون احــوال شــخصیه اهــل تشــیع نیــز 

ــه  ــا ب ــون تنه ــن قان ــه ای ــود دارد ک ــی وج ــواهد فراوان ش

شــیعیان دوازده امامــی اختصــاص دارد و شــامل ســایر 

فرقه هــا منــی شــود. 

بــه عبــارت دیگــر، کلمــه »اهــل تشــیّع« اطــاق نــدارد. 

رصفــاً از بــاب یــاد آوری بــه یــک قرینــه اشــاره مــی شــود: 

متــام ایــن قانــون بــر اســاس فقــه شــیعه دوازده امامــی 

تدویــن گردیــده و قانونگــذاران افغانســتان هنــگام طــرح 

ــر ایــن امــر  آن در پارملــان و نیــز وزارت عدلیــه کامــاً ب

ــل  ــه اه ــب، کلم ــن مطل ــه ای ــم ب ــا عل ــد و ب ــف بودن واق

تشــیّع را بــرای نامگــذاری ایــن قانــون بــه کار برده انــد. 

اطــاق، زمانــی حجــت اســت کــه شــک در مــراد داشــته 

بــه  یقیــن  خصــوص  ایــن  در  حالی کــه  در  باشــیم، 

ــد هم کیشــان  ــود بای ــق مــراد ب ــم. اگــر مطل ــد داری تقیی

ــون  ــن قان ــه ای ــا علی ــه ی ــر ل ــار ب ــک ب ــا ی ــاعیلی م اس

ــد و در هــان زمــان کــه فضــای  ســینه ســپر مــی کردن

شــهروند محــوری مهیــا بــود نــدای مخالفــت بــا آن را رس 

ــد.  مــی دادن

ایــن  دلیلــی جــز  مــا  اســاعیلی  ســکوت دوســتان 

نداشــت کــه اصــوالً خــود را مخاطــب ایــن قانــون منــی 

دانســتند و آن را قانونــی مربــوط بــه فرقــه شــیعیان 

دوازده امامــی مــی دانســتند.  

فهیم صدیقی 

ــی  ــی، قوم ــای فرهنگ ــت ه ــا هوی ــادی و حت ــی، اقتص سیاس

ــی  ــی و قوم ــای مذهب ــتند. اقلیت¬ه ــش هس ــد خوی و عقای

نگــران شــکل گیــری حکومــت موقــت براســاس خواســته 

طالبــان هســتند وطالبــان گروهــی اســت کــه ســال¬ها 

علیــه مردمــان ایــن رسزمیــن قــد علــم کــرده و بــا شــانه 

کــردن تفنــگ هیــچ ابــای از کشــن مــردم حتــا افــراد ملکــی 

ــدت  ــه ش ــیعه¬ها ب ــه ش ــه منون ــه گون ــد. ب ــتند و ندارن نداش

نگــران ایــن مــورد انــد و عمــا و علنــا در رســانه¬ها نگرانــی 

ــرار  ــدف ق ــورد ه ــواره م ــرا هم ــد. زی ــراز می¬کنن ــان را اب ش

گرفتــه انــد و طالبــان تــا حــال موضــع واضــح در قبــال آنــان 

اعــام نکــرده اســت. برخــی تبــره کردنــد و می¬کننــد کــه 

ــیعه¬ها  ــال ش ــان در قب ــه طالب ــار و اندیش ــار، گفت ــا رفت گوی

تغییــر نکــرده و همچــون گذشــته دیــد منفــی نســبت بــه آنــان 

دارنــد. ایــن نگرانــی بیــن دیگــر اقــوام و مذاهــب نیــز و جــود 

دارد.  از ســوی هــم گروه¬هــا و نهادهــای مدافــع حقــوق بــر 

ــان و آزادی  ــه زن ــبت ب ــان نس ــی طالب ــدگاه افراط ــران دی نگ

بیــان هســتند. هــم اکنــون صدهــا مکتــب در مناطــق تحــت 

کنــرول طالبــان مســدود هســتند و دخــران اجــازه رفــن بــه 

ــد.  ــی را ندارن ــای درس صنف¬ه

در ایــن میــان تنهــا طالبــان نیســتند کــه مــردم از بــه قــدرت 

ــان هــای  ــد. بــل گروه¬هــا و جری رســیدن شــان هــراس دارن

سیاســی دخیــل در پروســه نیــز هســتند کــه در گذشــته 

نتوانســتند خواســته های مــردم افغانســتان را بــراورده کننــد. 

گروه¬هــای کــه بعــد ســقوط حکومــت داکــر نجیــب بــه 

ــخ  ــه در تاری ــت ک ــه اس ــه اش آنچ ــا نتیج ــیدند ام ــدرت رس ق

بــا نــام "دهــه هفتــاد" می¬شناســیم. دهــه هفتــاد در ذهــن 

ــی، کشــن، چــور و  مــردم افغانســتان مــرادف جنــگ، ویران

چپــاول و بدبختــی مــردم افغانســتان حــک شــده اســت. دهــه 

ــت  ــن واقعی ــن عی ــرگ... ای ــی م ــوس، یعن ــی کاب ــاد یعن هفت

ــه  اســت. بعــد ســقوط حکومــت دکــر نجیــب خــأ قــدرت ب

ــر  ــری حکومــت موقــت پ ــا شــکل گی وجــود آمــد. خــأ کــه ب

ــا رسدمــداران حکومــت موقــت نتوانســتند وضعیــت  شــد، ام

 درحالــی کــه گفتگوهــای صلــح بیــن هیئــت جمهــوری 

اســامی افغانســتان و طالبــان در قطــر جریــان دارد 

گانــه زنــی هــای در مــورد نتایــج ایــن مذاکــرات نیــزدر 

مــداران  سیاســت  برخــی  اســت.  مطــرح  هــا  رســانه 

زمزمــه  و  دیــده  را  موقــت  اداره  خــواب  افغانســتان 

می¬کننــد. رســانه¬ها نیــز بیشــر بــا همیــن محــور 

تیــر می¬زننــد. برخــی مــردم مخالــف اداره موقــت انــد 

ــۀ  ــت ده ــت موق ــاد حکوم ــا ایج ــه ب ــتند ک ــران هس و نگ

هفتــاد تکــرار خواهنــد شــد. 

در چنیــن رشایــط کوچکریــن حرکــت اشــتباه همــه چیــز 

را رضب صفــر می¬کنــد و کشــور بهــای ســنگین پرداخت 

خواهنــد منــود. بهــای کــه بــدون شــک ســنگینی بــار آن 

می¬پاشــد. 

راه حل چیست؟

طالبــان بخشــی از مــردم افغانســتان هســتند. از ایــن 

ــت  ــه اس ــع هم ــه نف ــم. ب ــده بگیری ــم نادی ــی توانی رو من

ــا  ــون ب ــی " خ ــاح وطن ــه اص ــم و ب ــر را بپذیری هم¬دیگ

امــا رشایــط گفتگوهــای  خــون شســته منی¬شــود". 

ــت.  ــش نرف ــتند پی ــع داش ــردم توق ــه م ــوری ک ــح آنط صل

ــت¬های  ــان خواس ــت و طالب ــش نیاف ــونت¬ها کاه خش

گرفــن  خواســت  کردنــد.  مطــرح  را  بلندپروازانــه¬ای 

حکومــت و قــرار گرفــن در موقــف بهــر از حکومــت 

ــت  ــردم و حکوم ــرای م ــه ب ــوردی ک ــتان. م ــی افغانس فعل

ــت. ــول نیس ــل قب ــی قاب فعل

ــی  ــت فعل ــا حکوم ــان ب ــق طالب ــن تواف ــن کار ممک بهری

و تشــکیل حکومــت فراگیــر اســت. اگــر قــرار باشــد 

ــت راه  ــم اداره موق ــرد، بازه ــکل بگی ــد ش ــت جدی حکوم

حــل نیســت. رفــن بــه انتخابــات زودهنــگام می¬توانــد 

گزینــه بهــر و منطقــی باشــد. ایــن در صــورت اســت کــه 

طالبــان خواهــان پیوســن بــه حکومــت فعلــی نباشــند. 

بــا رفــن بســوی انتخابــات بــه طالبــان و هــر گــروه دیگــر 

فرصــت داده می¬شــود خــود را از دیــد مــردم بــه قضــاوت 

ــوند.  ــهیم ش ــدرت س ــی در ق ــد و از راه قانون بگیرن

خأصــه اینکــه شــکل گیــری حکومــت موقــت اصــا 

ــه  ــی را ب ــون اساس ــوز قان ــان هن ــت. طالب ــع نیس ــه نف ب

رســمیت منی¬شناســند، موافــق آزادی بیــان و آزادی 

رســانه¬ها نیســتند، دیــد منفــی نســبت بــه زنــان دارنــد، 

برخــورد تــوام بــا تبعیــض نســبت بــه گروه¬هــای قومــی، 

ــردم  ــا م ــت قعط ــن حال ــد. در چنی ــی دارن ــی و دین مذهب

ــند. ــران باش ــد نگ ــق دارن ــتند و ح ــران هس نگ

ــه  ــد و ب ــاه بیان ــان کوت ــد حکومــت افغانســتان و طالب امی

ــا مــردم بتواننــد در  ــر دســت یابنــد ت توافــق جامــع و موث

ــد. ــح نفــس بکشــند و زندگــی کنن ســایه صل

به امید افغانستان مرقی و با ثبات

را کنــرول کننــد و در نهایــت کشــور بــه لبــه پرتــگاه رفــت و 

ــرد. ــی ســقوط ک در گــودال ویران

وقتــی حرفــی از تشــکیل اداره موقــت می¬شــود، دهــه 

ــرا بســیاری  هفتــاد در ذهــن مــردم مجســم می¬گــردد. زی

مدعیــان و حامیــان حکومــت موقــت کســانی انــد بــا کنــاره 

ــل  ــان مث ــیدن و آن زم ــدرت رس ــه ق ــب ب ــر نجی ــری دک گی

حــاال شــعار اداره موقــت رسدادنــد و خــود را بــه آب و آتــش 

زدنــد. امــا نتیجــه اش بی¬اتفاقــی، ویرانــی، کشــتار، فقــر 

ــوان اداره  ــر ت ــراد اگ ــن اف ــود. ای ــور ب ــا از کش ــرار مغزه و ف

حکومــت موقــت را می¬داشــتند دهــه هفتــاد بــه دوره 

ــتان.  ــردم افغانس ــوس م ــه کاب ــد ن ــدل میش ــی مب طای

ــع  ــه نف ــت ب ــت؛ اداره موق ــود گف ــرات می¬ش ــا ج ــس ب پ

مــردم افغانســتان نیســت

ــتان  ــع افغانس ــه نف ــت ب ــت موق ــل حکوم ــد دلی ــه چن ب

ــت نیس

اول – خــأ قــدرت مــروع شــکل می¬گیــرد. اداره موقــت 

مروعیــت شــانر را از کــی می¬گیــرد؟ از طالبــان و یــا 

کشــور دیگــر؟ وقتــی حکومــت مروعیــت نداشــت، قطعــا 

ــه مــردم کمــر اســت. مــردم و  ــزان پاســخگویی شــان ب می

گروه¬هــای سیاســی خــود را مســئول بــه اطاعــت و پیــروی 

ــد.   ــام منی¬دانن ــن نظ از چنی

ــن  ــی م ــا نگران ــن تنه ــاد. ای ــۀ هفت ــرار ده ــرس تک دوم – ت

نیســت. بــل نگرانــی هــزاران شــهروند ایــن رسزمیــن اســت 

ــد  ــی داده ان ــر کشــته و زخم ــه در طــول ســال¬های آخ ک

ــاال اشــاره کــردم،  ــه کــه در ب ــد. انگون و بارهــا آســیب دیدن

موقــت  اداره  گروه¬هــای خواهــان  و  بســیاری حامیــان 

هان-هــای هســتند کــه در دهــه هفتــاد حکومــت موقــت 

ــدرت  ــه ق ــد ازرســیدن ب ــوم بع ــد. از کجــا معل ســاخته بودن

زمینــه را بــرای انتخابــات و آنچــه فعــا می¬گوینــد فراهــم 

ــد؟  می¬کنن

بــرای حکومــت موقــت همــوار نیســت  ســوم – بیســر 

و بــا تشــکیل آن نظــم  عمومــی و حکومــت داری از هــم 

شــانه¬های مــرم را خــم می¬کنــد.

حکومت موقت به نفع است؟

پاســخ بــه ایــن ســوال نــزد افــراد مختلــف، متفــاوت 

ــت  ــی حکوم ــط فعل ــور از رشای ــرای عب ــی ب ــت. برخ اس

ــن  ــس ای ــا عک ــده ام ــد و ع ــا راه می¬دان ــت را تنه موق

دیــدگاه را دارنــد. موافقــان اســتدال می¬کننــد، طالبان 

بــا نظــام فعلــی کنــار نخواهــد امــد وبــرای بیــرون رفــت 

ــکل  ــت ش ــت موق ــت حکوم ــت رضوری اس ــن وضعی از ای

بگیــرد. عــده¬ای امــا خواهــان انتقــال قــدرت بــه شــکل 

ــد. ــه وجــود نیای ــت ب ــا خــأء مروعی ــد ت ــی ان قانون

در آســتانه گفتگوهــای صلــح و زمزمه¬هــای اداره موقــت 

مــردم و شــهروندان کشــور نگــران رشایــط امنیتــی، 

حکومت موقت؛ راه حل اساسی یا بحران تازه سیاسی

محمد علی جویا 

یکی از نویسندگان شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع
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 بازی با اعداد              3200
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3095    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3370
شاه سفید را در خانه  a8 حرکت دهید. 
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جواب هدف         2846
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ک
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هنرو

ثور
زندگی عاطفی تان بعد از یک دوره ســخت ناگهان بهبود می یابد. امروز بعد از 
ظهر ممکن اســت فرصتی داشته باشــید که خودتان را در جامعه اثبات کنید. 

با این حال، احتماال بخواهید که از رفتن به خارج از کشور خودداری کنید. 

جوزا
امــروز نمی توانید طبق برنامه پیش روید، اما دلیلی برای نگرانی وجود ندارد – 
این تغییرات به نفع شــما خواهد بود. امروز صبح مطلع می شــوید که در سال 
آینه باید به چند ســفر خارجی بروید. بعد از ظهر از دیدن عده ای هیجان زده 

می شوید. 

سرطان
تمایــل دارید که به مهمانی بروید، اما عصبی و خشــن هســتید. باید آرام 
باشــید و از بحث با شــریک عاطفی تان اجتناب کنید. سعی کنید بیشتر با 
سیاســت باشــید و گوش کنید بقیه چه چیزی برای گفتن دارند. باید ایده 

را رها کنید. به سفر  های رفتن 

اسد
امروز صبح مجبور هســتید که چند تا کار برای خانواده انجام دهید. خوشبین 
باشــید، فرصت های خیلی خوبی خواهید داشــت! روابط با دوستان تان بسیار 

خوب پیش می رود. 

سنبله
تمایل دارید که زمان بیشــتری را با خانواده سپری کنید، اما شرایط غیر منتظره 
ای ممکن است مانع این کار شود. شخصی را مالقات می کنید که به شما توصیه 

های خوبی می کند. باید از بحث با افراد سالمند اجتناب کنید.

حمل
برنامــه ریزی کرده بودید که تغییراتی را در خانه ایجاد کنید، و جوانان خانواده 
را خوشــحال کنید. احتماال در کسب و کار موفق هستید و پول های زیادی را 

به دست خواهید آورد. 

میزان
مهمان هایی از خارج از شــهر خواهید داشــت و نمی توانید به مهمانی که 
برنامه ریزی کرده بودید بروید. ســعی کنید که بیشــتر با سیاست باشید و 
نارضایتی خود را بروز ندهید! باید از فشــارهای بیش از حد اجتناب کنید، 

زیرا که دچار مشکالت سالمتی خواهید شد.

عقرب
امروز صبح ممکن اســت مجبور باشــید که هزینه های غیــر منتظره ای را 
پرداخت کنید، اما خانواده تان از آن لذت خواهند برد. امروز بعد از ظهر مجبور 
هستید تا تغییر برنامه بدهید و مشکالت اعضای جوان خانواده را حل کنید. 

قوس
امروز برای برنامه ریزی آینده روز خوبی است. ممکن است ابتکاراتی در بخش 
های اجتماعی داشته باشید. امشب زمان خوبی را با خانواده و شریک عاطفی 

تان سپری خواهید کرد. باید از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید.

جدی
گرچه مجبور هستید تا کارهای زیادی انجام دهید، بیشتر مواظب خودتان 
باشید! نیاز بیشتری به استراحت کردن دارید. تغییراتی را در خانه ایجاد می 

کنید که تاثیر عالی در زندگی عاطفی تان خواهد گذاشت. 

دلو
احتماال می خواهید که زمان تان را برای تاثیرات بیشتر مدیریت کنید، زیرا که 
امروز بسیار مشغول هستید. امروز صبح پول غیرمنتظره ای را برای خانواده خرج 

خواهید کرد. شریک عاطفی تان از ابتکارات شما قدردانی خواهند کرد.

2849

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

حاصل ـ اصــل ـ حال ـ 
صالح ـ صالــح ـ حالت ـ 
نبات ـ بال ـ تاب ـ بالن ـ 
ناب ـ تناب ـ بال ـ نصاب 

ـ نال.
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غضنفر کاظمی

حوت
باید بر روی مشــکالت خانوادگی تمرکز کنید، اهمیت ندهید که چقدر نگران 
هزینه ها هستید. به حس ششم تان اطمینان کنید، اما بهترین کار این است که 
توصیه های شــریک عاطفی تان را در نظر بگیرید. امشب از بستگان سالمند در 

خواست کمک کنید.

 شطرنج                     3371

ت

آب نبات ـ ابوالبشــر ـ باروت ـ پارســا ـ تاجدار ـ ثالوث ـ جاویدان ـ 
چراغک ـ حاضر ـ خبره ـ داغ ـ ذخیره ـ رازدار ـ زانو ـ ژاکت ـ سیمگون 
ـ شهرک ـ صراحی  ـ ضلع ـ طینت ـ ظهر ـ عوام ـ غمین ـ فنجان ـ قوام 

ـ کیسه ـ گوهربار ـ لیدر ـ میالدی ـ نهایت ـ ویروس ـ هویت ـ یاقوتی.

ن و گ م ی س ط ک ظ ط ژ ث

گ ص ر ا ح ی ی ث ش ه ر ک

ل ی د ر ن س و ن ا ز ر ق

ژ د ذ ت ه ل س ر ه ن ا ف

ر ا ز د ا ر ش و غ ه ب غ

ن ل ک ث ی ب ی ع ر ا ر م

ا ی ح ت ل ت ن خ ظ ی ه ی

د م ق ا ط پ و ب ذ ت و ن

ی خ و آ ض ض ا ق آ د گ ا

و ب ا گ ل ر چ ر ا غ ک ج

ا ر م ع و ا م غ س ی ژ ن

ج ه آ ت پ ر ا د ج ا ت ف

ب

می کنـد کـه در مـدت هفتـاد سـال اخیـر بیشـر از دو صـد میلیـون نسـخه 

کالشـنیکوف توسـط کشـورهای مختلـف خریـداری شـده اسـت. 

در واقـع روسـیه در ایـن فلـم رقابـت صنایـع نظامـی جهـان را برای سـاخت 

تسـلیحات بـه چالـش می کشـد و می خواهـد نشـان بدهد که این کشـور در 

ایـن رقابـت جهانـی هامننـد نتیجـه جنـگ جهانـی دوم پیروز میدان اسـت. 

ظاهـرا کارگـردان در ایـن فلـم تـالش می ورزد بـه رضورت حفظ تـوازن قوای 

نظامـی میـان قدرت هـای نظامـی اشـاره کنـد و بـه ایـن موضوع بپـردازد که 

توسـعه و تـالش بـرای سـاخت تسـلیحات مرگبار انتخـاب نیسـت، بلکه یک 

اجبـاری تحمیلی اسـت. 

هامن گونـه کـه میخائیـل کالشـنیکوف خـود چنـدی پیـش از مرگـش گفتـه 

بابـت سـاخت اسـلحه کالشـنیکوف  اسـت کـه اگـر می خواهیـد کسـی را 

مقـر بدانیـد، آملانی هـای نـازی را مقـر بدانیـد بـه خاطـر این کـه جنگ 

تحمیلـی آن هـا مـرا مجبـور کـرد تـا طـراح سـالح شـوم. او برخالف فلـم، که 

او را از کودکـی مشـتاق بـه سـاخت اسـلحه نشـان می دهـد، می گویـد مـن 

همـواره می خواسـتم دسـتگاه ها و ماشـین آالت مورد نیاز کشـاورزی بسـازم. 

البتـه گفتـه می شـود میخائیـل تیموفیویـچ کالشـنیکوف قبـل از مرگـش از 

اخـراع این سـالح شـدیدا پشـیامن بوده اسـت. او قبـل از مرگـش به کریل 

اول، اسـقف اعظـم ارتدوکـس کلیسـای مسـکو نوشـته بـود، بـه دلیـل ایـن 

کـه بـا ایـن سـالح اخـراع شـده توسـط او جـان انسـان های بسـیاری گرفته 

می شـود، بـه »درد طاقـت فرسـای روانـی« گرفتـار اسـت.

اسـقف اعظـم کلیسـای مسـکو در پاسـخ بـه ایـن نامـه کالشـنیکوف، که در 

آن زمـان ۹۳ سـال عمـر داشـت، نوعی »آمـرزش از گناه« برایـش ارائه منوده 

و در جـواب آن نوشـته بـود در صورتـی کـه یـک سـالح در خدمـت حفاظـت 

از پـدر وطـن مـورد اسـتفاده قرار گیرد، کلیسـا هـم از سـازندگان آن و هـم از مبارزان 

حامیـت می منایـد.

بـه هـر روی بـه بـاور مـن مشـکل قضیـه در این اسـت کـه اخـراع آقای کالشـنیکوف 

تولیـد گسـرده و سـاده ایـن سـالح ماشـینی را ممکـن سـاخت. از دزدان دریایـی در 

سـواحل سـومالیا گرفتـه تا اسـالم گرایان جهـان عرب و هم فکـران جهانـی  آن ها و نیز 

تروریسـتان بی شـامر در افغانسـتان و در جـای جـای از ایـن دنیا، همـه و همه به این 

سـالح روی آوردند.

کـه  می کـردم  فکـر  ایـن  بـه  مـدام  می دیـدم  را  فلـم  ایـن  زمانی کـه  مـدت  در  مـن 

سـازنده ایـن سـالح کشـنده آن زمـان شـاید اصـال بـه فکـرش خطـور نکـرده بـود کـه 

کشـفش ممکـن اسـت چـه بالیـی رس مـردم دنیـا بیـاورد. او شـاید منی دانسـت کـه 

سـاخنت ایـن نـوع سـالح چگونـه بـه جنگ هـای خونینـی دامـن می زنـد. او اصـال 

بـه ایـن فکـر منی کـرد کـه حتـی سـال ها بعـد در دورافتاده تریـن مناطـق جهـان، بـا 

سـالحی سـاخته ی دسـت او زن و کـودک و بی گنـاه بـه نیسـتی می رونـد. او شـاید 

اصـال در تصـورش نگنجیـده باشـد کـه بعدهـا در مرکزی تریـن و محروم تریـن نقطه ی 

افغانسـتان مردمـش بیشـر از خـوراک و پوشـاک عطـش خریـدن کالشـنیکوف برای 

کشـنت انسـان های دیگـری هرچنـد گنـاه کار را دارنـد. او شـاید اصـال بـه ذهنـش 

نرسـیده باشـد که اگر او این سـالح را منی سـاخت شـاید هزارها آدم در سـومالی، در 

افغانسـتان و در دیگـر جاهـا کشـته منی شـدند و اکنـون هـم خانواده های شـان بـی 

رسپرسـت و در روزی ده هـا کـودک از گرسـنگی و بی کسـی منی مردنـد. 

هرچنـد کـه او اکنـون از ایـن کارش نـادم و پشـیامن باشـد و هرچند کـه دلیلی برای 

سـاخت ایـن سـالح کشـتار داشـته باشـد، امـا همـه ای این هـا بـه بـاور مـن صـورت 

مسـئله اصلـی کـه هـامن نابـودی انسـان ها توسـط این سـالح کشـتار اسـت را هرگز 

پـاک منی کنـد. 

را   ۲۰۲۰ سـال  در  روسـیه  سـاخته ی  »کالشـنیکوف«  فلـم  قبـل  چنـدی 

دیـدم. ایـن فلـم نیمه مسـتند بـه کارگردانـی کنسـتانتین بوسـلوف زندگی 

را  کشـتار  سـالح  ایـن  سـازنده ی  کالشـینکوف«  تیامفییویـچ  »میخائیـل 

سـاخت  چگونگـی  از  اسـت  سـاده  روایتـی  فلـم  می گـذارد.  منایـش  بـه 

معروف تریـن اسـلحه نیمه سـبک جهـان )AK-47( کـه اکنـون تقریبـا پس 

از هفتـاد سـال در هـامن شـکل قدیمـی خـود توسـط ارتش بیشـر از صد 

کشـور جهـان بـه کار گرفتـه می شـود. 

در ایـن فلـم کارگـردان بوسـلوفی پنجـاه سـاله کـه فلم هـای دیگـری چون 

»ماجراجویـان« و »بابلـو« را بـه ترتیـب در سـال های 2014 و 2011 در 

کارنامـه اش دارد، ایـن دفعـه محصولـی بـه دنیـای سـینام عرضـه کـرده که 

در آن بینندگانش را به زندگی سـازنده ی کالشـنیکوف و نحوه سـاخت این 

سـالح مرگ بـار روسـی آشـنا می کنـد. 

میخائیـل رسبـازی جـوان و دسـت وپاچلفتی اسـت کـه از کودکـی آرزوی 

سـاخنت اسـلحه دارد. پـس از آن در جنـگ بـا آملـان راننده تانک می شـود 

و در یکـی از جنگ هـا تانکـش نابـود و خـودش صدمـه شـدیدی می بینـد. 

رخصتـی  بـه  و  شـده  بیـرون  شـفاخانه  از  شـدن،  بسـر  چنـدی  از  پـس 

درازمـدت فرسـتاده می شـود. او در راه بـا ماجـرای کشـته شـدن یکـی از 

همراهانـش بـه دلیـل کار نکـردن مسلسـل مواجـه می شـود و ایـن موضوع 

وی را بـرای سـاخت اسـلحه ی بهـر، بیشـر ترغیـب می کنـد. 

از همیـن رو کالشـنیکوف از رخصتـی اش طـوری دیگـری اسـتفاه می کند. 

در طـول همیـن رخصتـی اتفاقـات بـه گونـه ی می چرخد کـه او در رشکتی 

بـه  را  اولیـن مسلسـل خـودکار خـودش  و  پیـدا کـرده  قزاقسـتان جـا  در 

همـکاری عـده ای از کارگـران رشکـت می سـازد. از همین جاسـت کـه وارد 

مرحلـه ی مسـابقات رستـارسی بیـن سالح سـازان می شـود. دو بـار پـی هم 

در مسـابقات شکسـت می خـورد، امـا آرام منی نشـنید و بازهـم بـه سـاخنت 

ادامـه می دهـد. او در متـام ایـن مـدت رس از پـا منی شناسـد و بـه شـوق 

سـاخنت ایـن سـالح کشـتار حتـی از مـادر و خانـواده اش بریـده اسـت. در 

فرجـام موفـق می شـود کـه نـوع جدیـد مسلسـل یـا هـامن کالشـنیکوف را 

بسـازد. در مسـابقه ی اخیـر، یکـی از مقامـات ارشـد بخـش طراحی سـالح 

در ارتـش شـوروی سـابق کـه اسـلحه تـازه سـاخته خـودش نیز در مسـابقه 

رشکـت دارد بـه یک بـاره و بـدون هیـچ چالشـی اعـراف می کند که سـالح 

AK-47 از منونـه ی طراحـی شـده توسـط خـود او نیـز بهـر اسـت و از 

او را از خـط تولیـد کنـار  اولیـه ی  تـا طرح هـای  زیردسـتانش می خواهـد 

بگذارنـد و سـالح میخائیـل را آمـاده ی تولیـد کننـد. ایـن آدم مدال هـای 

بسـیاری از جملـه مـدال اسـتالین دریافـت می کنـد و پس از ایـن موفقیت 

رسشـار اسـت از این کـه توانسـته خدمتـی بـه وطنـش انجـام بدهـد. فلـم 

از  یکـی  زمـان سـاخت کالشـنیکوف  کـه در  و خامنـش  او  کـه  هنگامـی 

مشـاوران نزدیـک وی بـوده و اکنـون بـا هـم بـه خانـه و بـه آغـوش مـادر بـر 

می گردنـد، متـام مـی شـود.

کـه  نیسـت  موضـوع  ایـن  تـالش  در  فلـم  در  بوسـلوف  مـن  بـاور  بـه 

توانایی هـا و زیرکـی میخائیـل سـازنده را بـه رخ بیننـده بکشـد و ایـن آدم 

را یـک نجـات بخـش واقعـی معرفـی کنـد. ایـن کارگـردان حتـی کوشـش 

می کنـد کاسـتی ها، سـادگی و بی سـوادی ایـن شـخصیت را بـه منایـش 

بگـذارد. ایـن فلـم البتـه بـه جـای مترکـز روی کالشـنیکوف و نشـان دادن 

توانایی هـای این سـالح بیشـر می کوشـد قدرت اخـراع او را بـه رخ رقبای 

روسـی بکشـد. از همین روسـت کـه در منت پایانـی فلم به وضـوح یادآوری 

سالروز تولد ادگار آلن پو؛ 
خالق راز و دلهره »کالشنیکوف«؛ عطش نخستین   و   پشیمانی  واپسین

از  یکـی  پـو،  آلـن  ادگار  یـادآور  جنـوری  نوزدهـم 

شناخته شـده ترین نویسـندگان جهـان اسـت؛ نویسـنده ای که 

در عمـر کوتاهـش، آثـار زیـادی خلـق کـرد و بـر ادبیـات پـس 

از خـود تاثیـر قابـل توجهـی برجـا گذاشـت. آلـن پـو شـاعر، 

داسـتان نویس، ویراسـتاری و منتقـدی بـود کـه تحولـی بـزرگ 

در داستان نویسـی، بـه ویـژه در فـرم داسـتان کوتـاه بـه وجـود 

آورد. آلـن پـو از بنیان گـذاران داسـتان های علمـی- تخیلـی و 

می شـود. محسـوب  پلیسـی 

به نوشـته ی دانشـنامه ی بریتانیـکا، ادگار آلـن پـو در نوزدهـم 

امریـکا  متحـده  ایـاالت  بوسـتون  در   1809 سـال  جنـوری 

به دنیـا آمـد. پـدرش داویـد پـو و مـادرش الیزابـت ارنولـد پـو 

هرنپیشـه های دوره گـرد بودنـد. داویـد خانـواده را رهـا کـرد و 

الیزابـت در اثـر بیـامری سـل درگذشـت. پـس از ایـن بـود کـه 

رسپرسـتی ادگار به یک تاجر ثرومتند سـپرده شـد. پدرخوانده 

و ادگار بـا هـم رس سـازش نداشـتند و از ایـن رو، ادگار هـم واره 

از خانـه  فـرار می کـرد. او که دانشـجوی دانشـگاه ویرجینیا بود 

رسانجـام بـه دلیـل رشایـط بـد مالـی مجبور بـه تـرک تحصیل 

شـد. بیامری سـل سـبب رنج بسـیاری برای آلن پو شـد، چون 

نـه تنهـا مـادر بلکه همـرش ویرجینیـا کلم را نیـز از او گرفت. 

می داننـد؛  حرفه یـی  نویسـنده ی  نخسـتین  را  پـو  آلـن  ادگار 

معیشـت  تامیـن  آثـارش  فـروش  طریـق  از  کـه  معنـا  ایـن  بـه 

می کرده اسـت؛ در حالی کـه در آن روزگار، نویسـندگی بیشـر 

شـغل فرعـی افـراد بـوده اسـت. 

آثـار ادگارآلـن پـو تأثیـر زیـادی بـر ادبیـات ایـاالت متحـده و 

جهـان داشـته اسـت و از بسـیاری از آثـار او در فرهنـگ عامـه، 

می شـود.  اسـتفاده  تلویزیـون  و  فیلـم  موسـیقی،  ادبیـات، 

نویسـندگان و شـاعرانی چـون والـت ویتمـن، ویلیـام فاکـرن، 

هرمـان ملویـل و ری بردبری، و در فرانسـه شـارل بودلر، شـاعر 

بـزرگ فرانسـوی کـه آثـار او را به فرانسـه ترجمه کرد و اسـتفان 

ماالرمـه، و همین طـور اسـکار وایلد، آلدوس هاکسـلی، فئودور 

داستایوسـکی، خورخـه لوئیـس بورخـس و تومـاس مـان از او 

تأثیـر گرفته انـد. مهم تریـن ویژگـی آثـار آلـن پـو را رمزآمیـزی و 

وحشـت آوری آنهـا دانسـته اند.

آشـنایی فارسـی زبانان بـا آلن پـو نخسـتین بـار با ترجمـه »قلب 

قصه گـو«، »نقـاب مـرگ رسخ«و »آمنتیال« توسـط مسـعود فرزاد 

و »کالغ« توسـط صـادق چوبـک در ایـران صورت گرفته اسـت. 

بـا دویچـه ولـه گفتـه اسـت: »آلـن  رضـا نجفـی در مصاحبـه 

پـو اولیـن کسـی بـود کـه بـرای داسـتان کوتـاه تئـوری تدویـن 

قائـل شـد و سـعی کـرد بـرای داسـتان کوتـاه موازینـی تبییـن 

کنـد و رشح دهـد. بنابـر ایـن بـرای کسـانی که داسـتان کوتاه 

می نویسـند او یـک الگوسـت و فضـل تقـدم دارد. علـت ایـن 

کـه در ایـران خیلـی تاثیرگـذار نبـوده بـه نظـر من بـه رمانتیک 

بـودن او برمی گـردد؛ رمانتیسـمی کـه همیشـه در ایـران هـم 

طرفـدار داشـته، منتهـا نویسـنده های ]معـارص[ مـا ادبیـات را 

بـا رئالیسـم رشوع کردنـد.«

بـا جاملـزاده رشوع  مـا  »ادبیـات داسـتانی  او  افـزوده اسـت: 

می شـود کـه سـبک کارش رئـال اسـت. مـا زمانـی بـا ادبیـات 

غرب آشـنا شـدیم کـه مکتب رئالیسـم خیلی رایج بـود. طبیعتا 

نویسـندگان  از  بیشـر  کردنـد  سـعی  هـم  مـا  نویسـنده های 

ایـن  مـوارد  از  ولـی در بعضـی  الگوبـرداری کننـد.  رئالیسـت 

تاثیرگـذاری هسـت. مثـال مـن معتقـدم صـادق هدایـت تحـت 

هدایـت  داسـتان های  از  برخـی  چـون  بـوده.  پـو  آلـن  تاثیـر 

نویسـنده ای  او  کـه  می شـود  تصـور  همیشـه  آنچـه  برخـالف 

رئالیسـت اسـت، آشـکارا رمانتیک و حتـا اگر بخواهیـم دقیقر 

گفتـه باشـیم »گوتیک«* هسـتند. مثال داسـتان »گجسـته دژ« 

هدایـت کامـال یـک داسـتان گوتیـک اسـت کـه می شـود آن را 

کارهـای ادگار آلـن پـو مقایسـه کـرد. مـن فکـر می کنـم برخی 

از نویسـندگان ما، که شـاید البته تعدادشـان زیاد نباشـد، اما 

کسـانی مثـل هدایت و بهـرام صادقی، قطعا تخـت تاثیر ادگار 

آلـن پـو بوده انـد.«

رسانجـام آلـن پـوی چهـل سـاله در هفتـم اکتـر سـال ۱۸۴۹ 

شـهر  در  شـفاخانه ای  در  بـودن  بسـری  روز  چهـار  از  پـس 

بالتیمور امریکا جان سـپرد. علت مرگ او روشـن نشـده اسـت 

امـا برخـی گـامن کرده انـد کـه نوشـیدن بیـش از حـد الـکل 

سـببش بـوده اسـت. 

برخی از آثار ادگارآلن پو:

داستان ها

سوسک طالیی

گربه سیاه

داستان های شگفت انگیز

قلب رازگو

زنده به گور

برنیس

بشکه آمونتیالدو

زوال خاندان آرش

قورباغه

تیمور لنگ

کالغ

جنایت در کوی غسالخانه

سایه

نامه ی دزدیده شده

اشعار

اعراف

آنابل لی

زنگ ها

شهری در دریا

الدورادو

قر جن زده

لنور

کالغ

اواللوم

فلم
ادبیات



در انگلیـس ادعـای عجیبـی مطرح شـده اسـت؛ 

اینکـه رئال مـی خواهـد اولیویه ژیرو را جانشـین 

لـوکا یوویـچ کند.

لـوکا یوویـچ پـس از یـک سـال و نیـم کابـوس 

فرانکفـورت  آینرتاخـت  بـه  مادریـد  رئـال  در  وار 

بازگشـت. یوویچ در 32 بازی تنها دو گل زد و به 

دلیـل از دسـت دادن اعتامد زیـدان، ترجیح داد 

به باشـگاه سـابقش برگردد. او روز گذشـته موفق 

شـد در 30 دقیقـه دو گل بـه شـالکه بزنـد.

در انگلیـس ادعـا مـی کننـد کـه رئال قصـد دارد 

در فرصـت باقیامنـده تـا پایـان نقـل و انتقـاالت، 

یـک مهاجـم جدیـد جـذب کند. بـا رفـن یوویچ 

و  شـده  کـم  رئـال  تهاجمـی  نیروهـای  از  یکـی 

ضعـف گلزنـی در ایـن تیـم باعـث شـده تـا رسان 

مـدت  کوتـاه  عـاج  راه  یـک  فکـر  بـه  باشـگاه 

بیفتنـد.

بـرای ایـن مهـم، گویـا اولیویـه ژیـرو سـتاره 34 

سـاله فرانسـوی چلسـی مدنظـر اسـت. ژیـرو تـا 

فصـل  و  دارد  قـرارداد  بـا چلسـی  فصـل  پایـان 

جـاری بـا وجـود اینکـه تنهـا شـش بـازی فیکس 

بـوده، توانسـته 9 گل بـه مثـر برسـاند. او را یـک 

بازیکـن تضمیـن شـده بـرای گلزنـی مـی دانند.

کریـم  و  او  بیـن  اختـاف  امـا  جالـب  نکتـه 

بنزماسـت. ژیـرو پـس از مشـکات ایجـاد شـده 

بـرای بنزمـا کـه باعـث دوری او از تیـم ملی شـد، 

جانشـین ایـن بازیکـن در خط حمله خـروس ها 

شـده و اخیـرا ایـن دو در شـبکه هـای اجتامعـی 

نیـز باهـم تنـش مختـری داشـتند.

ژیـرو عـاوه بـر رئـال از اینرتمیـان هم پیشـنهاد 

در  او  رسنوشـت  نهایـت  در  دیـد  بایـد  و  دارد 

زمسـتانی چـه خواهـد شـد. انتقـاالت 

دشمن بنزما گزینه جانشینی یوویچ در رئال مادرید!

ورزش
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مک کارتـی و تعـداد زیـادی از طـرف پولیـس، گارد ملـی، 

یکشـنبه  روز  مرتبـط  ادارات  سـایر  و  امنیتـی  رسویـس 

تحلیـف  روز  در  مشـرتک  اقـدام  بـرای  جنـوری(   ۱۷(

برنامه ریـزی کرده انـد. بـه گفتـه رییـس غیرنظامـی ارتـش 

ایـاالت متحـده، هـدف ایـن اسـت کـه انتقـال قـدرت در 

امریـکا بـدون پیشـامدی انجـام شـود. مک کارتـی گفتـه: 

»ایـن اولویـت ملـی ماسـت.«

دارنـد. در میـان ۱۲۵ نفـری کـه در ارتبـاط بـا ایـن 

ارتشـی  زیـادی  تعـداد  شـده اند،  دسـتگیر  حملـه 

دارد. وجـود  فعلـی  یـا  سـابق 

ارتـش ایـاالت متحـده به طـور روتیـن بررسـی می کند 

رادیـکال  و  تنـدرو  نیروهـای  رسبـازان  بیـن  آیـا  کـه 

در  اف بـی آی  کنونـی  بررسـی  نـه.  یـا  دارنـد  وجـود 

اسـت. ارتـش  روتیـن  تحقیقـات  بـر  اضافـه  حقیقـت 

ریاسـت  سـوگند  مراسـم  بـه  حملـه  احتـامل  دربـاره  نگرانـی 

ایـن حملـه  بایـدن زیـاد اسـت. ارتـش امریـکا وقـوع  جمهـوری 

محتمـل  را  کنگـره  در  مسـتقر  ملـی  گارد  نیروهـای  جانـب  از 

می دانـد از همیـن رو اف بـی آی در حـال بررسـی پیشـینه ایـن 

اسـت. افـراد 

روز  در  بایـدن  جـو  جمهـوری  ریاسـت  سـوگند  مراسـم  بـرای 

خاصـی  امنیتـی  اقدامـات  و  تدابیـر  جنـوری،   ۲۰ چهارشـنبه 

انجـام شـده اسـت. از چندیـن روز قبـل ده هـا نفـر از نیروهـای 

گارد ملـی در کنگـره مسـتقر شـده و تـا روز چهارشـنبه ۲۵ هـزار 

نفـر از ایـن نیروهـا بـه واشـنگن اعـزام خواهنـد شـد.

ارتـش امریـکا بـر ایـن بـاور اسـت، احتـامل اینکـه در میـان ایـن 

مراسـم  بـر هـم زدن  کـه قصـد  باشـند  رادیکالـی  افـراد  نیروهـا 

سـوگند را داشـته باشـند کـم نیسـت. بـه همیـن دلیـل پولیـس 

فـدرال امریـکا، اف بـی آی پیشـینه و سـوابق متامـی ایـن افراد را 

می کنـد. بررسـی 

دبیـر  رایـان مک کارتـی،  از  نقـل  بـه  آسوشـیتدپرس  خربگـزاری 

ارتـش ایـاالت متحـده ضمـن اعـام ایـن خـرب نوشـت: »تـا کنون 

هشـدار یـا تهدیـد مشـخصی وجـود نداشـته، امـا مهـم اسـت که 

در  غیرنظامـی  ارشـد  مقـام  یـک  مک کارتـی  باشـیم.«  هشـیار 

ورزات دفـاع ایـاالت متحـده اسـت.

شـامر نیروهـای گارد ملـی کـه بـرای حفاظـت از مراسـم سـوگند 

شـده اند،  اعـزام  واشـنگن  بـه  بایـدن  جـو  جمهـوری  ریاسـت 

حداقـل دو و نیـم برابـر نیروهایـی اسـت کـه در مراسـم تحلیـف 

پیشـین حضـور داشـتند. روسـای جمهـوری 

در میـان رسبـازان ارتـش امریـکا هـواداران گروه هـای خرابـکار 

بـه کنگـره حملـه کردنـد وجـود  ۶ جنـوری  روز  تندرویـی کـه  و 

افبیآیسوابقافرادگاردملیمستقردرکنگرهرابررسیمیکند

آغازنخستیندوررقابتهایفوتبالزیر۱۶سالدرکابل

سی ماه زندان در انتظار وارث شرکت سامسونگ

بمب تابستانی؛ مقصد جدید لیونل مسی مشخص شد؟

ناوالنی به محض رسیدن به روسیه دستگیر شد
آزادی او شـد. هامهنگ کننـده سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا 
نیـز از مقامـات روسـیه خواسـت "از سیاسـی کـردن قـوه قضاییـه 
پرهیـز کننـد". مایـک پمپئـو، وزیـر امـور خارجـه امریـکا خواسـتار 
متحـده  ایـاالت  کـه  کـرد  تریـح  و  شـد  ناوالنـی  فـوری  آزادی 
وزیـر  بـه شـدت محکـوم می کنـد.  را  ناوالنـی  آلکسـی  بازداشـت 
در  تاشـی  را  روسـیه  دولـت  اقـدام  ایـن  امریـکا  خارجـه  امـور 
راسـتای خامـوش کـردن صـدای مخالفـان و اپوزیسـیون در ایـن 
همـه  بـرای  تـا  خوانـد  فـرا  را  روسـیه  مقامـات  و  دانسـته  کشـور 
داوطلبـان رشکـت در انتخابـات رشایطـی برابـر در نظـر گیرند. در 
ایـن میـان جیـک سـالیوان، مشـاور امنیـت ملـی دولت جـو بایدن 
نیـز خواسـتار آزادی فوری ناوالنی شـده اسـت. کنـت روث، رئيس 
سـازمان دیده بـان حقـوق بـر نیـز بازداشـت ناوالنـی را محکـوم 
کـرد و گفـت: »بازگشـت آلکسـی ناوالنـی بـه روسـیه پـس از آنکـه 
بودنـد،  کـرده  سـوءقصد  او  جـان  بـه  روسـیه  دولـت  جاسوسـان 
اقدامـی واقعـا قهرمانانـه اسـت.« ناوالنـی گفته بود که مایل اسـت 
بخشـی از جنبـش دموکراسـی خواهی در روسـیه باشـد و نـه یـک 
نیـز  اروپـا  اتحادیـه  سیاسـتمداران  تبعیـد.  در  ناراضـی  شـهروند 
بـا انتشـار چنـد پسـت توییـرتی، دسـتگیری ناوالنـی را محکـوم 
کرده انـد. شـارل میشـل، ريئـس شـورای اتحادیـه اروپـا خواسـتار 
آزادی ناوالنـی شـده اسـت. او دسـتگیری ناوالنـی پـس از ورود به 
خـاک روسـیه  را "غیرقابـل قبـول" دانسـت. از سـوی دیگر، جوزپ 
از  نیـز  اروپـا  اتحادیـه  خارجـی  سیاسـت  هامهنگ کننـده  بـورل، 
مقامـات قضایـی روسـیه درخواسـت کرده اسـت به حقـوق ناوالنی 
احـرتام گذاشـته و از سیاسـی کـردن تصمیـامت قـوه قضاییـه در 

آن کشـور پرهیـز کننـد.

رسانجـام در حالـی بـه زمیـن نشسـت کـه میـدان هوایـی بـه 
بـود.  درآمـده  پولیـس  ویـژه  یـگان  و  امنیتـی  نیروهـای  قـرق 
خربگزاری هـا نوشـته اند کـه ایـن مامـوران بـا تجهیزاتـی چـون 
باتـوم و همـراه داشـن سـگ، در راهروهـای میـدان هوایـی 
قـدم می زدنـد و خربنـگاران و افـرادی را که بلیط نداشـتند، از 
سـالن بیـرون می کردند. شـامر زیادی از همفکـران و نزدیکان 
ناوالنـی بـرای اسـتقبال از او در این میدان هوایی جمع شـده 
بودنـد کـه پولیـس آنهـا را پراکنـده کـرد. ناوالنـی در دسـتگاه 
قضایـی روسـیه چنـد پرونـده مفتـوح دارد. از جملـه پرونده ای 
دادگاهـی  حساب سـازی.  و  مالـی  سوءاسـتفاده  اتهـام  بـا 
در مسـکو می گویـد او بـرای یـک پرونـده اتهامـی مربـوط بـه 
سـال ۲۰۱۴ احضـار شـده بـود و بـا تـرک کشـور مقـررات را 
نقـض کـرده اسـت. کمیتـه تحقیـق روسـیه او را متهـم کـرده 
بـه صنـدوق  یورویـی  میلیـون   ۳  ،۹ مالـی  از کمک هـای  کـه 
بـرای مقاصـد شـخصی از جملـه خریـد امـاک  ضـد فسـاد، 
اسـت  کـرده  اسـتفاده  سـفر  و  تعطیـات  هزینـه  پرداخـت  و 
دلیـل  بـه  ناوالنـی  کـه  می نویسـد  "ریانووسـتی"  خربگـزاری 
پایبنـد نبـودن به مقررات آزادی موقت بازداشـت شـده اسـت. 
بسـیاری از کانال های تلگرامی وابسـته به اپوزیسـیون روسـیه 
نیـز نوشـته اند کـه وکیـل ناوالنـی در زمـان دسـتگیری،  حـق 

همراهـی او را نیافتـه اسـت.
آلکسـی  فـوری  آزادی  امریـکا خواسـتار  و  اروپـا  اتحادیـه 

شـدند ناوالنـی 
مایـک پمپئـو، وزیـر خارجه امریکا دسـتگیری آلکسـی ناوالنی 
و خواسـتار  کـرد  را محکـوم  روسـیه  امنیتـی  مقامـات  توسـط 

هامن گونـه کـه انتظـار می رفـت، منتقـد رسسـخت کرملیـن کمـی پـس از 
فـرود هواپیامیش در مسـکو بازداشـت شـد. میـدان هوایی مملـو از ماموران 
امنیتـی و پولیـس بـود و دسـتگیری بـه بهانـه یـک پرونـده مفتـوح و تـرک 
عـر  ناوالنـی  الکسـی  گرفـت.  انجـام  تعلیقـی  حبـس  دوران  در  کشـور 
یکشـنبه ۱۷ جنـوری همـراه همـرش از برلیـن عـازم مسـکو و کوتـاه پـس 
از ورود بـه کشـورش بازداشـت شـد. شـامری از روزنامه نـگاران آملانـی نیـز 
او را در ایـن سـفرهمراهی می کردنـد. خربنـگار اشـپیگل می گویـد مامـوران 
او را در بخـش کنـرتل گذرنامـه دسـتگیر کردنـد. ناوالنـی از چنـد روز قبـل 
خـرب داده بـود کـه بـا خطـوط هوایـی پوبـدا بـه مسـکو برمی گـردد. محـل 
فـرود امـا بـا دسـتور مقامات روسـی تغییر کـرد. هواپیام قرار بود سـاعت  در 
میـدان هوایـی وونکـوو در جنـوب غربی فرود بیایـد اما خلبان ناچار شـد در 
میـدان هوایـی بین املللـی رشمتیـوو بـه زمین بنشـیند. بـه کاپیتـان هواپیام 
گفتـه شـده بـود که بانـد میدان هوایی اول مسـدود اسـت و باید در آسـامن 
ناوالنـی  حامـل  هواپیـامی  شـود.  مشـخص  جایگزیـن  محـل  تـا  بچرخـد 

قـرار  گرفته ایـم."  رقاب هـا  ایـن  بـرای  خوبـی  آماده گـی 

اسـت فوتبـال بـازان برتـر پـس از پایـان ایـن رقابت هـا، بـه 

یابنـد. راه  ملـی  تیم هـای 

گفـت کـه فدراسـیون فوتبـال در ایـن والیـت توجـه بـه 

فوتبـال  فدراسـیون  مترکـز  کُل  در  و  نـدارد  بازیکنـان 

مـا  آن هـم،  "بـا  امـا  اسـت،  پایتخـت  بازیکنـان  بـاالی 

نخسـتین دور رقابت هـای فوتبـال زیـر ۱۶ سـال روز یک شـنبه )۲۸ 

جـدی( بـه میزبانـی پایتخت، آغاز شـد.

ایـن رقابت هـا بـا حضـور تیم هـای زیـر ۱۶ سـال والیت   هـای کابل، 

بامیـان، لوگر، پنجشـیر، کاپیسـا و پـروان برگزار شـده اند و تیم های 

رشکـت کننـده بـرای بـه دسـت آوردن مقام نخسـت برای یـک هفته 

در برابـر هـم رقابـت می کنند.

سـهیل سـحریی، مسـؤول کمیتۀ جوانان فدراسـیون فوتبال کشـور، 

گفـت: "ایـن بـار مـا ایـن رقابت هـا را رصف بـرای بازیکنـان مرکـز و 

والیت هـای کشـور راه انـدازی کرده ایـم تـا بتوانیـم چهره هـای نخبه 

را جـذب تیـم ملـی بسـازیم." بازیکنـان تیم هـای حوزه مرکـز که در 

ایـن پیکارهـا رشکـت کرده انـد، از آماده گی هـای شـان بـرای حضور 

آنچـه  از  امـا  می زننـد   سـخن  شـان  حریفـان  برابـر  در  قدرت منـد 

کـه نبـود زمیـن معیـاری فوتبـال در والیـت های شـان می گوینـد، 

دارند. شـکایت 

متیـم صابـری، مربـی تیـم فوتبـال زیـر ۱۶ سـال کاپیسـا، گفـت: 

در  مـا  بازیکنـان  و  نـدارد  وجـود  والیـت  ایـن  در  سـبز  "میـدان 

رقابت هـا،  و  میادیـن  ایـن  و  می کننـد  بـازی  خاکـی  زمین هـای 

بـود." خواهنـد  بازیکنـان  بـرای  خوبـی  تجربـه 

پیـامن، یکـی از بازیکنـان فوتبـال زیـر ۱۶ سـال از والیت پنجشـیر 

امـا  ایـم  انجـام نـداده  ایـن کار را  البتـه مـا هنـوز 

بـرای مـان رزرو شـده اسـت. چهـار مـاه  صندلـی 

محسـوب  طوالنـی  بسـیار  زمـان  یـک  فوتبـال  در 

مـی شـود مخصوصـاً در دوره ای کـه در آن حضـور 

داریـم."

سـن  پـاری  باشـگاه  ورزشـی  مدیـر  هـای  صحبـت 

ژرمـن در حالـی مطرح شـده که حضور فوق سـتاره 

ای ماننـد نیـامر کـه دوسـت صمیمـی لیونل مسـی 

نیـز محسـوب می شـود می توانـد در نهایـی شـدن 

اکنـون  بنابرایـن  باشـد  گـذار  تاثیـر  انتقـال  ایـن 

می تـوان از PSG بـه عنـوان یکـی از اصلـی تریـن 

شـانس هـا بـرای جـذب اسـطوره بارسـلونا نـام برد.

لئونـاردو، مدیـر ورزشـی باشـگاه پـاری سـن ژرمـن 

بـرای جـذب لیونـل مسـی چـراغ سـبز نشـان داد.

تنهـا چنـد مـاه از قـرارداد لیونـل مسـی با باشـگاه 

از  ای  نشـانه  فعـاً هیـچ  و  مانـده  باقـی  بارسـلونا 

در  آرجانتاینـی  سـتاره  فـوق  ایـن  شـدن  مانـدگار 

باشـگاه کاتاالنـی مشـاهده منـی شـود؛ موضوعـی 

کـه باعـث شـده شـایعات در مـورد جدایـی برنـده 

شـش بـاره تـوپ طـا از بلوگرانـا قـوت بگیـرد.

معـدود  از  یکـی  ژرمـن  سـن  پـاری  طرفـی  از 

توانـد  مـی  کـه  شـود  مـی  محسـوب  باشـگاه های 

یـک بسـته پیشـنهادی فـوق العـاده را بـرای جذب 

لیونـل مسـی ارائـه دهـد. از طرفـی ایـن باشـگاه 

می توانـد بـه لحـاظ جـاه طلبـی نیـز تیمـی جذاب 

شـود. محسـوب  آرجانتاینـی  سـتاره  فـوق  بـرای 

در همیـن ارتبـاط لئونـاردو، مدیـر ورزشـی پـاری 

لیونـل  بـرای جـذب  ای  در مصاحبـه  ژرمـن  سـن 

ایـن  او در  مسـی چـراغ سـبز نشـان داده اسـت. 

بـاره بـه فرانـس فوتبـال گفـت: " بازیکنـان بزرگـی 

خواهنـد   PSG لیسـت  در  همیشـه  مسـی  ماننـد 

بـود. امـا مطمئنـاً زمـان آن نیسـت کـه در مـورد آن 

ببینیـم. در کنـار  را  آن  رویـای  یـا  صحبـت کنیـم 

یـک میـز بـزرگ باشـگاه هایی نشسـته اند کـه این 

بررسـی می کننـد. نزدیـک  از  را  انتقـال 

خورخه والدانو در مورد جدایی رونالدو و جای خالی بزرگ او در رئال مادرید صحبت کرد.

در رئـال مادریـد و در واقـع پـس از جدایـی کریسـتیانو رونالـدو، فقـر گل بیـداد مـی کنـد.  ایـن 

مشـکلی اسـت کـه زیـن الدیـن زیـدان فصل گذشـته با آن دسـت بـه گریبان بـود ولی با منسـجم 

کـردن خـط دفاعـی و پذیـرش کمرتیـن گل هـا توانسـت آن را پوشـش داده و تیمـش را قهرمـان 

کند. اللیـگا 

فصـل جـاری و پـس از 25 بـازی تنهـا کریـم بنزمـا به عنـوان مهاجم نـوک راضی کننـده کار کرده 

و توانسـته 13 گل بـه مثـر برسـاند و آمـار ماریانـو و لـوکا یوویـچ دو مهاجـم دیگر رئـال فاجعه بوده 

اسـت. از بیـن ایـن دو، ماریانو یک گل زده اسـت.

دو سـال و نیـم پـس از جدایـی رونالـدو واضـح اسـت که عملکـرد رسان رئـال برای پر کـردن جای 

خالـی او با شکسـت مواجه شـده اسـت.

در ایـن رابطـه خورخـه والدانـو مربـی و بازیکـن سـابق رئـال بـه اونـدا رسو گفـت:» رئـال مادریـد 

امسـال دو چهـره دارد. یکـی در بـازی هـای بـزرگ و دیگـری در بـازی هـای معمولـی و متوسـط. 

زمانـی کـه رونالـدو در رئـال بـود، ایـن تیـم هر بـازی را 1-0 برنـده رشوع می کرد اما حـاال یک گل 

در هـر بـازی کـم دارد. یوویـچ را بـا 60 میلیـون یـورو جـذب کردنـد ولی او نتوانسـت خـودش را با 

فضـای رئـال وفـق دهـد. پیراهن رئـال برای او سـنگین بود. وینیسـیوس هم تاثیرگـذاری اش را از 

دسـت داده و در هفتـه هـای اخیـر تنها مارکو آسنسـیو توانسـته راضی کننده کار کنـد و به وضوح 

در حـال بهرت شـدن اسـت.«

اودگارد:» منـی دانـم چـه بـر رس او آمـده؛ یـا مصدوم اسـت یا نیمکت نشـین. مدتی مصـدوم بود و 

دیگـر زیدان بـه او میدان منـی دهد.«

هـازارد:» او یـک سـتاره اسـت ولـی در یـک سـال گذشـته درگیـر مصدومیـت هـا بـوده و معتقـدم 

زیـدان بایـد بهرتیـن فـرم او را بازیابـی کنـد.«

رونالدو که بود، رئال بازی را  1-0 برنده شروع می کرد

هـای، اسـت. او در سـال ۲۰۱۷ و در ارتباط با 

ایـن اتهامـات از مقـام خـود برکنـار شـده بـود.

رشکـت  قضایـی،  تحقیقـات  اسـاس  بـر 

از  یکـی  بـه  هنگفتـی  مبالـغ  سامسـونگ 

هـای  گئـون  پـارک  بـه  مرتبـط  رشکت هـای 

اسـت. کـرده  پرداخـت 

وارث سامسـونگ در سـال ۲۰۱۷ و در ارتبـاط 

بـا اتهـام پرداخـت رشـوه و اسـتفاده غیرقانونـی 

سـال  پنـج  بـه  رشکـت  ایـن  مالـی  منابـع  از 

زنـدان محکوم شـده بـود. این حکـم در دادگاه 

تجدیدنظـر لغـو شـد.

دیـوان عالـی کوریـای جنوبـی امـا پـس از آن 

رشکـت  وارث  مالـی  فسـاد  پرونـده   دیگـر  بـار 

سامسـونگ را بـه جریان انداخـت. صدور حکم 

دو سـال و نیـم زنـدان بـرای لـی جائـه یونـگ، 

از سـوی دادگاه  اتهـام نخسـتین  تاییـد  عمـا 

اسـت.

گذشـته  سـال  اکتـرب  در  یونـگ  جائـه  لـی 

در  عمـا  پـدرش  درگذشـت  از  پـس  میـادی 

بایـد  گرفـت.  قـرار  سامسـونگ  رشکـت  راس 

یـادآور شـد کـه یـک پنجـم کل تولیـد ناخالص 

ملـی کوریـای جنوبـی بـه رشکـت سامسـونگ 

می شـود. مربـوط 

و  وارث رشکـت سامسـونگ  یونـگ،  لـی جائـه 

بـه سـخنی رئیـس واقعی ایـن رشکت اسـت. او 

بـه اتهـام فسـاد مالـی بـه حبـس محکوم شـده 

اسـت. اتهام مطروحه در پرونده پیشـین اکنون 

از سـوی دادگاه تایید شـده اسـت. مجازات دو 

سـال و نیـم زنـدان در انتظـار او اسـت.

لـی  مالـی  فسـاد  پرونـده  حقوقـی  پیگیـری 

جائـه یونـگ بـه صـدور حکـم زنـدان بـرای او 

منتهـی شـد. او کـه ۵۲ سـال سـن دارد، وارث 

اسـت. سامسـونگ"  بـزرگ  "امپراتـوری 

از  گزارشـی  انتشـار  بـا  یون هـاپ  خربگـزاری 

وارث  بـرای  زنـدان  مـاه  تعییـن مجـازات سـی 

سامسـونگ خـرب داده اسـت. بـه محـض صدور 

حکـم، یونـگ توسـط مامـوران بازداشـت شـده 

اسـت.

معـاون  یونـگ  جائـه  لـی  رسـمی،  لحـاظ  بـه 

امـا  اسـت.  الکرتونیکـز"  "سامسـونگ  رشکـت 

رشکـت  ایـن  اصلـی  رئيـس  عنـوان  بـه  او  از 

تولیـد  عرصـه  در  سامسـونگ  می شـود.  یـاد 

اسـت. پیشـتاز  جهـان  در  همـراه  تلفن هـای 

او  پرونده اختـاس و فسـاد مالـی  بـه  موضـوع 

پرونـده  بـا  ارتبـاط  در  او  اتهـام  بازمی گـردد. 

رئيـس پیشـین رشکت سامسـونگ، پارک گئون 

تغییرات گسترده در اینتر؛ نام و لوگوی جدید می آید
باشـگاه اینـرت بـه زودی نـام و لوگـوی خـود را 

تغییـر خواهـد داد. اسـپانر تاریخـی باشـگاه 

نیـز بـه همـکاری خـود پایـان خواهـد داد.

طبـق اعـام چندیـن منبـع خـربی در ایتالیـا 

از جملـه نریـات گاتزتـا دلواسـپورت و کوریـره 

دال رسا، باشـگاه اینـرت از ابتدا ماه مـارچ )دو ماه 

دیگـر( بـا نـام و لوگویـی جدید شـناخته خواهد 

شـد. در حـال حـارض تیـم آبی و مشـکی پـوش 

نـام رسـمی »باشـگاه فوتبـال  بـا  شـهر میـان 

امـا  می شـود  شـناخته  میانـو«  اینرتناتزیونالـه 

منظـور  بـه  باشـگاه  ایـن  مدیـران  و  مالـکان 

برجسـته کـردن میراثـی کـه میـان ایـن باشـگاه 

و شـهر میـان وجـود دارد، قصـد دارنـد نـام ایـن 

باشـگاه را بـه »اینرتمیانـو« تغییـر دهنـد.

همچنیـن قـرار اسـت کـه در لوگـوی فعلی باشـگاه 

کـه در  بـه صورتـی  بگیـرد  تغییراتـی صـورت  هـم 

لوگـوی جدیـد حـرف I و M کـه حـروف ابتدایی دو 

کلمـه اینـرت و میانوسـت، برجسـته تر شـوند.

اینهـا امـا ظاهـراً تنهـا تغییراتـی نخواهنـد بـود کـه 

اینرتی هـا در نظـر دارنـد اعـامل کننـد و طـی چند 

مـاه آینـده خربهای دیگـری از برنامه هـای آتی این 

باشـگاه منتـر خواهد شـد.

در همیـن حـال گـزارش شـده پـس از آنکـه گـروه 

سـانینگ چیـن به عنـوان سـهامدار اصلـی و مالک 

باشـگاه اینرت فـروش 40 درصد از سـهام خود را در 

دسـتور کار قـرار داده، یـک گروه رسمایه گـذاری به 

نام »بی سـی پارترنز« با سـانینگ وارد مذاکره شـده 

اسـت تا بخشـی از سـهام ایـن باشـگاه را بخرد.

همچنیـن اسـپانر تاریخی باشـگاه اینـرت، رشکت 

تایرسـازی پیرلـی نیـز بـه همـکاری خـود بـا ایـن 

تیـم پایـان خواهـد داد و نـام یـک اسـپانر جدیـد 

روی پیراهـن جدیـد نراتـزوری نقـش خواهد بسـت 

کـه بـه موجـب آن سـاالنه 30 میلیـون یـورو عایـد 

آبی و مشـکی پوش شـهر میـان خواهـد شـد.

آهنگ رشد اقتصادی چین 
در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۰ تندتر شد

۹/۴ درصـد بـود.

ایـن  صـادرات  بـه  مربـوط  رسـمی  داده هـای 

کشـور هـم کـه هفتـه پیـش منتر شـد از رشـد 

حکایـت دارد؛ بـر ایـن اسـاس در مـاه دسـمرب 

صـادرات این کشـور فراتر از تخمین هـا بوده که 

دلیـل عمـده آن افزایش تقاضـای بعضی کاالها 

شـیوع  از  ناشـی  اختـال  زمـان  در  جهـان  در 

کرونـا بـوده اسـت. بـا همه اینهـا، اقتصـاد چین 

تاثیـرات  دلیـل  بـه  میـادی  در سـال گذشـته 

مخـرب کوویـد-۱۹ پائین تریـن آهنگ نرخ رشـد 

اقتصـادی را از سـال ۱۹۷۶ میادی تجربه کرد 

کـه آخرین سـال انقـاب فرهنگی در این کشـور 

بـود و اقتصـاد چیـن را متاثـر کـرد. بـر اسـاس 

آمارهـای جدیـدی کـه دولت چین منتـر کرده 

تولیـد ناخالـص داخلـی ایـن کشـور در مقیـاس 

فصلـی هـم شـاهد رشـد بـوده اسـت. این رشـد 

در سـه ماهـه سـوم سـال )مـاه هـای اکتوبـر تـا 

دسـمرب( در مقایسـه بـا سـه مـاه پیشـرت شـاهد 

رشـد ۶/۲ درصدی بوده اسـت. در سه ماهه اول 

سـال گذشـته میـادی )۲۰۲۰( اقتصـاد چیـن 

بـه دلیـل تعطیلـی کسـب و کارهـا بـا رسعتـی 

کـم سـابقه و معـادل ۸/۶ درصـد کوچک تر شـد 

ولـی بـه تدریـج ایـن رونـد بهبـود یافـت. در دو 

دهـه اخیـر، چین شـاهد رشـد میانگین سـاالنه 

۹ درصـد بـوده اسـت. با شـیوع کرونـا در جهان 

از اوایل سـال گذشـته میـادی تقاضای جهانی 

نفـت بـه شـدت کاهـش یافـت و قیمت هـا افـت 

کـرد. چیـن در ایـن مـدت اقـدام بـه خریـد نفت 

ارزان قیمـت و ذخیـره سـازی آن کـرده اسـت.

بـر اسـاس داده هـای رسـمی دولـت چیـن، در 

سـه ماهـه آخر سـال گذشـته میـادی )۲۰۲۰( 

بـر رسعـت رشـد اقتصـادی ایـن کشـور افـزوده 

دومیـن  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  اسـت.  شـده 

اقتصـاد بـزرگ جهـان در سـال ۲۰۲۰ میـادی 

۳/۲ درصـد افزایـش یافت؛ این در حالیسـت که 

سـایر اقتصادهای بزرگ جهان در سـال گذشته 

شـاهد کوچـک شـدن اقتصـاد خـود بوده انـد.

تولیـد  چیـن،  ملـی  آمـار  مرکـز  اعـام  بنابـر 

ناخالص داخلی این کشـور در سـه ماهه چهارم 

بـا همیـن  سـال گذشـته میـادی در مقایسـه 

 ۵/۶ حـدود   )۲۰۱۹( قبلـی  سـال  در  مـدت 

درصـد رشـد داشـت؛ بعضـی پیش بینی ها نظیر 

رویـرتز ایـن رشـد را ۱/۶درصد پیش بینـی کرده 

بودنـد کـه حـاال ارقام مربـوط به رشـد اقتصادی 

از ایـن تخمین هـا هـم فراتـر رفته اسـت. رسعت 

ترمیـم اقتصـاد ایـن کشـور کـه از کرونـا آسـیب 

دیـده بـود، بسـیاری را به تعجـب واداشـت؛ این 

در حالـی بـود کـه جنگ تجـاری امریـکا و چین 

هـم از سـوی دیگـر بر اقتصـاد آن سـایه انداخته 

بـود. چین کـه "زادگاه" ویروس کوویـد-۱۹ بود، 

بـا سـخت گیری های دولـت ایـن کشـور تـا حـد 

زیـادی توانسـت شـیوع ایـن بیـامری را زودتـر 

سیاسـت های  کنـد؛  مهـار  کشـورها  سـایر  از 

حامیتـی از اقتصـاد بـه همـراه افزایـش تولیـد 

و صـادرات کاال بـه کشـورهای دیگـر از جملـه 

بـزرگ  رقبـای  از  پیشـی گرفـن چیـن  عوامـل 

اقتصـادی بوده اسـت. در سـه ماهه سـوم سـال 

گذشـته میادی نرخ رشـد اقتصادی این کشـور 
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 کارزار رسارسی واکسـن پولیـو یـا بیـاری فلـج کـودکان در کشـور رسـا آغـاز شـد. این نخسـتین 

کارزار رسارسی واکسـن پولیـو در سـال جـاری میـادی در کشـور اسـت. 

قـرار اسـت در ایـن کارزار پنـج روزه، که از سـوی دولت و صندوق کودکان سـازمان ملل )یونیسـف( 

راه اندازی شـده، حدود ۱۰ میلیون کودک زیر پنج سـال واکسـین شـوند.

وزارت صحـت عامـه کشـور ناامنـی را بزرگرتیـن چالـش بـررس راه واکسیناسـیون کـودکان در ایـن 

کشـور خوانـده اسـت. ایـن وزارت گفتـه کـه آن هـا نگرانند کـه حـدود ۳.۳ میلیون کودک بـه دلیل 

ممنوعیـت کمپیـن خانـه بـه خانـه در مناطـق خـاص کشـور از گرفنت واکسـین محروم شـوند.

میرجـان راسـخ مسـئول آگاهـی عامـه ای برنامـه محـو پولیـو وزرات صحـت عامـه گفتـه کـه ایـن 

کـودکان بیشـرت در جنـوب کشـور زندگـی می  کننـد و اگـر واکسـین نشـوند ایـن مناطـق بـا فاجعـه 

بیـاری فلـج کـودکان روبـرو خواهـد شـد.

همزمـان بـا آغـاز ایـن کارزار گـروه طالبـان نیـز از تطبیـق ایـن برنامـه اعـام حایـت کـرده اسـت. 

مناینـدگان سـازمان بهداشـت جهانـی و صنـدوق کـودکان سـازمان ملل )یونیسـف( روز گذشـته با 

مابـرادر آخنـد، معاون سیاسـی ایـن گروه دیدار کرده و در این نشسـت، در مـورد چگونگی تطبیق 

واکسـین پولیـو و روش هـای درمـان بیـاری کرونا گفتگو شـده اسـت.

مخالفان مسـلح دولت در گذشـته در والیات کشـور که نفوذشـان بیشـرت اسـت مانعت هایی برای 

اجـرای برنامه پولیـو ایجاد کردند.

همچنیـن گـروه طالبـان بـه تاریـخ ۲۲ حمـل ۱۳۹۸ فعالیـت کمیتـه بین املللـی صلیـب رسخ و 

سـازمان جهانـی بهداشـت را در مناطـق تحـت کنرتلـش در کشـور ممنـوع اعـام کـرده بـود.

افزایـش ناامنـی و مانعـت از انجـام واکسـین از سـوی مخالفـان مسـلح دولـت بـه ویـژه در مناطق 

جنوبـی افغانسـتان همـواره از دالیـل عمـده افزایش مـوارد این بیاری در افغانسـتان عنوان شـده 

است.

وزارت صحـت عامـه گفتـه مـوارد مثبـت پولیـو در سـال ۲۰۲۰ در کشـور و بـه خصـوص والیـات 

جنوبـی حـدود ۵۰ درصـد افزایـش داشـته اسـت. در همیـن سـال بـه گفتـه ایـن وزارت ۵۶ مـورد 

مثبـت بـه ثبت رسـیده در حالی که در سـال ۲۰۱۹ شـار مـوارد مثبت پولیو در رسارس این کشـور 

۲۹ مـورد بود.

روز یکشـنبه )28 جـدی( مسـئوالن صحـی در غـرب کشـور گفتـه بودنـد کـه گـروه طالبـان اجـازه 

واکسیانسـیون بـه کـودکان را منی دهنـد.

همزمـان بـا ایـن سـازمان جهانی بهداشـت در افغانسـتان که در بخـش کارزارهای واکسـینه کردن 

کـودکان در برابـر فلـج و دیگـر بخش های بهداشـت فعالیت دارد از مردم خواسـته که کـودکان زیر 

سـن پنج سـال را واکسـینه کنند.

ایـن سـازمان امـروز در توییـرتش نوشـت: کـودکان منیداننـد کـه ویـروس پولیـو سـبب فلـج آن هـا 

می شـود. بـه مثابـه والدیـن شـا بایـد بدانیـد کـه اگـر کـودکان خـود را در مقابـل پولیـو واکسـن 

نکنیـد خطـر فلـج آنهـا وجـود دارد.

ایـن سـازمان از مـردم خواسـته کـه اگـر کمپیـن خانـه بـه خانـه در منطقـه شـا تطبیـق شـده 

کنـد. واکسـینه  کلینیـک  در  را  خـود  کـودکان  منی توانـد، 

فلـج اطفـال نوعـی بیـاری اسـت کـه کودکان بـه آن مبتـا می شـوند و غیرقابـل درمان اسـت، اما 

با واکسـن قابل پیشـگیری اسـت. 

کارزار سراسری واکسن فلج کودکان 
در کشور آغاز شد

غنى: سيستم ها در وزارت ماليه باید اصالح و منظم گردد

کميته مشترک حکومت و رسانه ها: 21 قضيه خشونت عليه خبرنگاران بررسى شده است

عبدالخالق باالکرزی و محمد صدیق حسن زاده به حيث اعضای جدید ولسى جرگه معرفى شدند

 محمـدارشف غنـی رِئيـس جمهـور کشـور در حـاىل بـر آوردن 

اصـاح سيسـتم، افزايـش عوايـد و جلوگـرى فـرار از ماليـات 

در وزارت ماليـه افغانسـتان تاکيـد مـى ورزد که مسـئوالن اين 

وزارت، از افزايـش بيـش از ده درصـدى عوايـد در سـال روان 

مـاىل نسـبت بـه سـال گذشـته خـرب داده انـد. در خربنامـۀ 

دفـرت سـخنگوى رئيـس جمهـور که دیـروز 2٩ جـدى، منترش 

رئیـس جمهـور  غنـی  محمـد ارشف  کـه  آمـده  اسـت   شـده 

کشـور، شـام ديروز در دیـدارش با هیات رهـربی وزارت مالیه، 

در خصـوص اصاحـات و منظـم سـاخنت سیسـتم هـا در این 

وزارت، بحـث و تبـادل نظـر کـرد.

کمیته مشـرتک حکومت و رسـانه ها به ریاسـت 

جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور 

برگـزار و قضایـای خشـونت علیـه  خربنـگاران بررسـی و بـاری 

دیگـر بـر حایـت از خربنـگاران تاکیـد شـد.

شـد،  برگـزار  جـدی   2٩ دوشـنبه  روز  کـه  نشسـت  ایـن  در 

لوی سـارنوالی گفـت که 21 قضیه خشـونت علیـه خربنگاران 

مـورد بررسـی قـرار گرفت کـه 17 قضیه قطعی و نهایی شـده 

است.

جمشـید رسـولی، سـخنگوی اداره لوی سـارنوالی گفـت کـه 

»بـه تعـداد مجموع 21 قضیه خشـونت مربوط بـه خربنگاران 

بررسـی شـده کـه هفـده قضیـه قطعـی و نهایـی شـده، دو 

قضیـه در مراحـل محاکاتـی قـرار دارد و یـک قضیـه دیگـر 

بـرای بررسـی بیشـرت دوبـاره بـه مرجع مرتبط فرسـتاده شـده 

است.

بنـا بـه گـزارش وزارت امور داخلـه و اداره امنیت ملی، در یک 

مـاه گذشـته چهـل قضیـه تهدید و خشـونت علیـه خربنگاران 

در والیـات و مرکـز از جانـب ارگان هـای امنیتی مورد بررسـی 

جـدی قـرار گرفتـه و در زمینـه اقدامـات الزم صـورت گرفتـه 

است. 

رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در ایـن نشسـت 

نهادهـای  و دیگـر  امنیتـی  ارگان هـای  بـر رسـیدگی  عـاوه 

 پـس از اسـتعفای دو عضـو ولسـی جرگه )روح اللـه خانزاده از 

کندهـار و خالـد مومنـد از لوگـر(، دو تـن از نامـزدان پیشـتاز 

ایـن والیـت ها)عبدالخالـق باالکـرزی و محمد صدیق حسـن 

زاده(، بـه ولسـی جرگـه معرفی شـده اند.

حبیـب الرحـان ننگ ِریس داراالنشـای کمیسـیون مسـتقل 

انتخابـات، بـه پـژواک گفـت  کـه اسـتعفای روح اللـه خانـزاده 

مناینده پیشـین مردم کندهار در ولسـی جرگـه و خالد مومند 

مناینـده پیشـین مـردم لوگـر در ایـن جرگـه، بـه کمیسـیون 

یادشـده از طریـق داراالنشـای جرگـه محـول شـده بود.

بـه گفته او، کمیسـیون پس از اسـتعفای خانـزاده و مومند، از 

کندهـار بـه عبدالخالـق باالکـرزی و از لوگـر بـه محمدصدیق 

حسـن زاده نامـزدان انتخابـات سـال ۱۳۹۷ ولسـی جرگه که 

بعد از نامزدان مسـتعفی، آرای بیشـرت در میان سـایر نامزدان 

داشـتند، وثیقـه انتخاباتـی داده  تـا مراسـم تحلیـف شـان در 

منبـع نوشـته اسـت در ایـن دیـدار کـه در قـر گلخانـۀ ارگ 

انجـام شـد، ابتـدا عبدالهـادی ارغندیـوال وزیـر مالیه و سـایر 

مسـئولین ایـن وزارت، گـزارش شـان را در مـورد اصاحات در 

سیسـتم هـا، تشـکیات، اسـتخدام و منابـع بـرشی بـا رئیـس 

جمهـور رشیک سـاختند.

آنـان گفتنـد کـه عوایـد مـاىل سـال روان بـه ۱۱،۵ میلیـارد 

افغانـی مرسـد کـه نسـبت بـه سـال گذشـته ۱۰،۵ در صـد 

افزایش یافته اسـت. به گفتۀ مسـئوالن، سیسـتم ها در وزارت 

ماليـه کمپیوتـری گردیـده، شـفافیت بـه میـان آمـده و تـاش 

دارنـد تـا عوایـد از ايـن بيشـرت بلنـد بـرده شـود.

موظـف بـه مشـکات خربنـگاران، هدایـت داد کـه آن عـده 

خربنگارانـی کـه بـه خاطـر برخـی خشـونت ها یا تهدیـدات از 

والیـات بـه کابـل منتقـل شـده اند مشکات شـان بـه صندوق 

حایـت از خربنـگاران نیـز راجـع شـود.

ایـن نشسـت مناینـده اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی  در 

نیـز در خصـوص مشـکات خربنـگاران در والیـات، گفـت که 

در یـک مـاه اخیـر ماننـد ماه هـای گذشـته، در 33 والیـت، 

رسـانه ها  و  حکومـت  مشـرتک  کمیتـه  والیاتـی  کمیته هـای 

برگـزار و مشـکات خربنـگاران بررسـی شـده اسـت. 

اعضـای  امنیـت  تأمیـن  بحـث  همچنیـن  جلسـه  ایـن  در 

فدراسـیون خربنـگاران و رسـانه ها نیز مورد بحـث قرار گرفت 

کـه در زمینـه هدایـات الزم بـه ارگان های امنیتی داده شـد.

بـا  بعـد  بـه  ایـن  از  کـه  شـد  فیصلـه  همچنیـن  جلسـه  در 

نهادهـای  دیگـر  و  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  هاهنگـی 

مرتبـط، در هـر جلسـه کمیتـه مشـرتک حکومـت و رسـانه ها 

شـاری از مسـئوالن رسـانه ها نیـز حضـور داشـته باشـند تـا 

از نزدیـک نظـرات و پیشـنهادات آنان شـنیده شـود و آنان نیز 

مسـتقیا در جریـان گزارش هـا و اقدامـات کمیتـه مشـرتک 

ونهادهـای ذی ربـط قـرار بگیرنـد.

هـم چنیـن در ایـن جلسـه بـر تـوازن نـرش اخبـار در مـورد 

خـربی،  موضوعـات  سـایر  و  حکومـت  و  کشـور  موضوعـات 

ولسـی جرگـه برگـزار شـود. در مـاده يک صـد و هشـتم قانون 

اساسـی آمـده اسـت: »در حـاالت وفات، اسـتعفا و عـزل عضو 

شـوراى ملـی و يـا معلوليـت يـا معيوبيتـی کـه بـه طـور دايـم 

بـراى  جديـد  مناينـده  تعيـن  گـردد،  وظيفـه  اجـرای  مانـع 

مـدت باقـی مانـده دوره تقنينيـه، مطابـق بـه احـکام قانـون 

صـورت مـی گـرد.« بـر بنیـاد فقره سـوم مـاده پنجاهـم قانون 

انتخابـات، فـردی کـه از ولسـی جرگـه اسـتعفا مـی دهـد و 

یـا فـوت مـی شـود، بـه عـوض او کسـی کـه از هـان والیـت، 

بلندتریـن آرا را در انتخابـات گذشـته ایـن جرگه گرفته باشـد، 

بـه ایـن جرگـه معرفـی می شـود .

خالـد مومنـد مناینـده پیشـین مـردم لوگـر در ولسـی جرگـه 

گفـت کـه بـه دلیـل »مشـکات فامیلـی«، از عضویـت در ایـن 

جرگـه در ۲۰ جـدی سـال روان اسـتعفا داده و قـرار اسـت بـه 

بیـرون از کشـور بـرود.

در خربنامـۀ ارگ آمـده اسـت کـه رئیـس جمهـور غنـی پس از 

اسـتاع گـزارش متذکـره، گفـت: »بایـد عواید و مصـارف خود 

را بدانیـم و نقـاط قـوت و ضعـف را شناسـایی کنیم.«

وی افـزود کـه بایـد از اقام وارداتی و انـدازه تولیدات داخلی، 

آگاهـی داشـت و همچنان سیسـتم هـای وزارت مالیه، توحید 

و مالکیـت آن افغانی گردد.

غنـی با اشـاره بر اینکه افغانسـتان به سـوی دیجیتالی شـدن 

در حرکـت اسـت، گفـت کـه بـرای وزارت مالیـه تطبیـق ایـن 

سیسـتم، بسـیار مهـم می باشـد و همچنـان در بخش تفتیش 

ایـن وزارت، نیـاز بـه متخصصیـن مـی باشـد؛ تـا از فـرار عواید 

جلوگیـری صـورت گیرد.

موصـوف افـزود کـه یکـی از دالیـل فـرار مالیـات، پراکندگـی 

سیسـتم هـا مـی باشـد و بایـد سیسـتم هـا اصـاح و منظـم 

شـوند. وی در ادامـه گفـت کـه در بُعـد اقتصـادی برنامـه هـا، 

بایـد تجدیـد نظر صـورت گیرد و در وزارت مالیـه و متام وزارت 

هـای دیگـر، برنامـه های ملی که افغانسـتان شـمول باشـند، 

مدنظـر گرفتـه شـود. او با اشـاره بـه تعهدات دولـت جمهوری 

اسـامی افغانسـتان در کنفرانـس جینـوا بخاطـر اصاحـات 

در  اصاحـی  هـای  برنامـه  بایـد  کـه  گفـت  سـاختارها،  در 

وزارت مالیـه مـورد تطبیـق قـرار گیـرد و هـر بخش، مسـلکی و 

تخصصی شـود. غنی در اخیر سـخنانش تریـح کرد: »ما در 

آینـده در نبـود دونرهـا، بـه پالیسـی هـا رضورت داریـم و بایـد 

مترکـز رسمایـه گذاری مـا باالی معـادن، زیربناهـا و همکاری 

هـای اقتصـادی منطقـوی باشـد.« 

همچنیـن بـر تقویـت بیشـرت فضای اعتـاد و همـکاری میان 

حکومـت و رسـانه هـا تأکیـد بـه عمـل آمـد.

رسانجـام در ایـن خصـوص فیصلـه شـد کـه نتیجـه اقدامـات 

قضایـای  بررسـی  راسـتای  در  شـده  انجـام  تاش هـای  و 

خشـونت و تهدیـد علیـه خربنـگاران در روز هـای نزدیـک در 

یـک کنفرانـس مطبوعاتی با اشـرتاک مناینـدگان ارگان های 

امنیتـی و عدلی، فدراسـیون رسـانه هـا وخربنـگاران و وزارت 

اطاعـات و فرهنـگ و سـکرتریت کمیتـه مشـرتک بـا مـردم 

افغانسـتان و جامعـه رسـانه ای اعـام شـود. 

در همین حال، محمد صدیق حسـن زاده عضو جدید ولسـی 

جرگـه از والیـت لوگـر گفـت کـه دو روز قبل، وثیقـه انتخاباتی 

را بـه دسـت آورده اسـت. بـر اسـاس معلومـات حسـن زاده؛ او 

در سـال ۱۳۴۶ در والیـت لوگـر متولد شـده اسـت، تا سـطح 

ماسـرتی در بخـش اقتصـاد تحصیـات عالـی را فـرا گرفتـه و 

بیـش از ۳۱سـال در بخـش هـای مختلـف حکومـت ایفـای 

وظیفه منوده اسـت. به اسـاس معلومات دفرت ریاسـت ولسـی 

جرگـه، روح اللـه خانـزاده مناینـده پیشـین مـردم کندهـار در 

ولسـی جرگـه، بـه دنبـال تقـررش بـه حیـث والـی کندهـار، از 

عضویـت در ولسـی جرگـه در دهم ماه جاری )جدی( اسـتعفا 

داده اسـت. قابـل ذکـر اسـت کـه عبدالخالـق باالکـرزی، در 

ولسـی  نیـز عضویـت  ملـی  تقینینـی شـورای  دور شـانزدهم 

جرگـه را داشـت و محمـد صدیـق حسـن زاده، نخسـتین بـار 

اسـت کـه بـه ایـن جرگـه راه پیـدا مـی کند.
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