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آلمانی ها در سال 2020 بیش از 7هزار میلیارد یورو 
پس انداز کردند 

سرود ملی استرالیا به احترام بومیان اصالح شد 
حالیکـه  در   2020 سـال  در  آلمانی هـا   
بـه  را  جهـان  اقتصـاد  کرونـا  پاندیمـی 
هـزار   7 از  بیـش  بـود،  آورده  در  لـرزه 
میلیـارد یـورو پـس انـداز کردنـد. بـه نقل 
از وبسـایت دویچـه ولـه فارسـی، علی رغم 
رکـود اقتصـادی ناشـی از فراگیـری کرونا، 
ثـروت آلمانی هـا بـاز هـم افزایـش یافت و 

بـه بیـش از 7 هـزار میلیـارد  ...

 اسـترالیا سـرود ملـی خـود را بـه احتـرام 
بومیـان ایـن کشـور اصـاح کـرد.

در سـرود ملـی اسـترالیا، ایـن کشـور »نوپا 
و آزاد« خوانـده شـده بـود. هـواداران حقوق 
بومیان اسـترالیا با اسـتناد به اینکه سـاکنان 
اولیـه ایـن کشـور دارای قدیمی ترین تمدن 

بـادوام جهان هسـتند  ...
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دولت و برخورد قاطع
 با حلقه های فساد 

 نوستالژی دهه نود و 
قرائت های نسل جدید

صلح فردی، منافع جمعی 

 ایـن اصـل محـرز اسـت کـه بقـا و دوام یـک جامعـه 
و حفـظ امنیـت قضایـی و اجتماعـی اعضـای جامعـه، 
منصفانـه  و  عادالنـه  قضایـی  و  نظـام عدلـی  مسـتلزم 
اسـت. چنانچـه عدالت و قانـون در جریان رسـیدگی به 
جرایـم و اتهامـات متهم صـورت نگیرد، روند رسـیدگی 

بـه پرونـده حقوقـی و جرمـی نـا عادالنـه پیـش ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی 

کـرده  اعـام  شـاهین   209 اردوی  قـول   

بـه  طالبـان  جنگجـوی   286 کـه  اسـت 

شـمول ۴۲ فـرد کلیـدی ایـن گـروه در عملیـات شـاهین 

فاریـاب کشـته شـدند و ۲۱۹  ولسـوالی  ۱۱۹ در هفـت 

تـن دیگـر کـه ۲۵ فـرد کلیـدی دیگـر را شـامل می شـوند 

زخـم برداشـته اند. ایـن قـول اردو، روز شـنبه 13 جـدی 

بـا نـر اعامیـه ای ترصیـح کـرده اسـت کـه قوماندانـی 

هوایـی  نیروهـای  حامیـت  بـا  ۲۰۹شـاهین  اردوی  قـول 

شـاهین  عملیـاِت   ۱۳۹۹ عقـرب   ۹ تاریـخ  در  شـامل، 

»اند خـوی«، ولسـوالی  ۱۱۹ در ولسـوالی های چهارگانـه 

»خواجـه سـبزپوش«، ولسـوالی »قیصـار« و »آملـار« والیـت 

فاریـاب، بـه منظور رفـع تهدیـدات و جلوگیـری از حمات 

تروریسـتی طالبـان راه انـدازی کردنـد که تلفات سـنگین 

بـر ایـن گـروه جنایـت کار وارد شـده انـد.

در اعامیـه آمـده اسـت:» در این عملیات بـزرگ، نیروهای 

دفاعـی و امنیتـی بـه تعـداد ۲۸۶ تروریسـت طالبـان، بـه 

شـمول ۴۲ فرمانـده و فـرد 

کلیـدی آنهـا کشـته، ۲۱۹ 

تروریسـت دیگـر به شـمول 

شـان  کلیـدی  فـرد   ۲۵

 ۱۷۱ انـد.  شـده  زخمـی 

مختلف النـوع  سـاح  میـل 

دشـمن تخریـب و غنیمـت 

عـراده   ۸۴ شـده،  گرفتـه 

دشـمن  متنـوِع  وسـایط 

بـاب   ۲۹ شـده،  تخریـب 

محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطاعات 

و فرهنـگ خواسـتار دادخواهی و رسـیدگی به 

چالش هـا فـراروی خربنـگاران در کشـور شـد و از مسـئوالن 

امنیتـی خواسـت کـه فضـای امـن بـرای خربنـگاران فراهـم 

. کنند

آقـای زهیـر روز شـنبه 13 جـدی در یـک نشسـت خـربی در 

و چالش هـای خربنـگاران  امنیتـی  اوضـاع  کـه  گفـت  کابـل 

سـبب شـده اسـت که آزادی بیان در خطر باشـد و تهدیدها از 

خربنـگاران در رسارس کشـور قربانـی بگیـرد.

ماه هـای  در  خربنـگاران  شـهادت  و  قربانی هـا  کـه  افـزود  او 

جامعـۀ  میـان  در  جـدی  نگرانی هـای  ایجـاد  سـبب  پسـین 

و  اطاعـات  وزارت  اسـت. رسپرسـت  رسـانه ای کشـور شـده 

فرهنـگ از فعالیت هـای نیروهـای امنیتی کشـور بـه قدردانی 

یـاد کـرد و امـا از مسـئوالن امنیتی کشـور بـه ویـژه وزارت امور 

داخلـه تقاضـا کـرد کـه فضـای امـن و آرام بـرای سـایر مـردم 

کشـور بـه خصـوص خربنـگاران و رسـانه ها فراهـم کننـد.

محمـد طاهـر زهیـر در رابطـه بـه حـوادث تروریسـتی اخیـر 

شـده  کشـور  در  خربنـگاران  از  شـامری  قربانـی  باعـث  کـه 

اسـت معلومـات داد و گفـت کـه وزارت اطاعـات و فرهنـگ 

بـه گفتـه خربنـگاران، بی مهـری حکومـت بـا آن هـا سـبب 

فعالیـت  عـدم  در  شـان  منافـع  کـه  گروه هایـی  تـا  شـده 

»دسـت  می شـود،  تأمیـن  مدنـی  فعـاالن  و  خربنـگاران 

شـده ی  برنامه ریـزی  حـذف  نا جوان مردانـه ی  اقـدام  بـه 

بزننـد«. بیـان  آزادی  پـاس داران 

تـرور و حـذف خربنـگاران، فعـاالن مدنـی و افـراد تاثیرگـذار 

در دو مـاه اخیـر در والیـات مختلـف کشـور موجـب نگرانـی 

شـده  مدنـی  و  رسـانه ای  جامعـه ای  فعـاالن  و  شـهروندان 

اسـت. بـه تازه گـی بسـم الله عـادل ایـامق، خربنـگار و مدیر 

مسـوول رادیـو صـدای غـور روز جمعـه، دوازدهـم جـدی از 

سـوی افـراد ناشـناس در نزدیکـی فیـروز کـوه مرکـز والیـت 

غـور بـه قتل رسـید.   
از فعـاالن جامعـه مدنـی و رسـانه ای هـرات، در   شـامری 

پیونـد بـه افزایش هدف مندانـه ی ترورهای اخیـر خربنگاران 

خواهـان  اعرتاضـی  نشسـت  در  مدنـی،  جامعـه  فعـاالن  و 

گرفتـاری عامـان ایـن رویدادهـا از سـوی حکومـت شـدند.

کنش گـران مدنـی در هـرات می گوینـد که با گذشـت مدت 

زیـادی، حکومـت هنـوز نتوانسـته اسـت مشـخص کنـد کـه 

چـه افـراد یـا گروهـی در ایـن ترورها دسـت دارند.

بـه بـاور آن هـا، خربنـگاران و فعـاالن جامعـه مدنـی همـواره 

از ارزش هـای انسـانی و دینـی حامیـت کردنـد و در جریـان 

پشـتی بانی  گروهـی  هیـچ  از  دادخواهانـه  حرکت هـای 

بوده انـد. بی طـرف  و  نکردنـد 

هـرات  در  مدنـی  کنش گـران  از  سـادات،  ارشف  سـید 

ناظـم  مـا  کـه  می گویـد  فاریـاب  پولیـس   

والـی نـام نهاد طالبـان برای والیـت فاریاب 

در انفجـاری در ایـن والیـت بـه قتـل رسـید.

غیب اللـه سـادات قومنـدان پولیـس والیـت فاریـاب گفتـه 

اسـت کـه مولـوی وکیـل احمـد مشـهور بـه مولـوی ناظـم 

والـی نـام نهـاد طالبـان بـرای والیـت فاریـاب، در انفجـار 

مایـن جاسـازی شـده کشـته شـد. 

از  تـن   9 انفجـار  ایـن  در  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  وی 

شـدند. کشـته  نیـز  وی  همراهـان 

او روز شـنبه 13 جـدی گفتـه اسـت کـه سـاعت 2 بامـداد 

شـده  جاسـازی  ماینـی  انفجـار  در  احمـد  وکیـل  مولـوی 

توسـط طالبـان در قریـه پوپـل زی کشـته شـده اسـت.

فاریـاب یکـی از والیـت هـای نسـبتا ناامـن شـامل کشـور 

. ست ا

ایـن درحالیسـت کـه توقف سـه هفتـه ای گفتگوهای صلح 

گفتگوهـای صلـح  و  می رسـد  پایـان  بـه  دیگـر  روز  چهـار 

از رسگرفتـه خواهـد شـد، بـا ایـن حـال جنـگ از گذشـته 

شـدت بیشـرت گرفتـه اسـت.

رییـس جمهـور غنـی حیات الله حیـات، والـی قندهار را از 

سـمتش برکنار کرده اسـت.

منابـع معتـرب در دولـت اعـام کردنـد که حیات اللـه حیات 

از سـوی محمـدارشف غنـی، رییـس جمهـور برکنـار شـده 

است.

بـه گفتـه ایـن منابـع، روح اللـه خـان زاده، مناینـده قندهار 

در مجلـس مناینـد گان بـه عنـوان والـی جدیـد ایـن والیت 

از سـوی رییـس جمهـور غنـی تعیین شـده اسـت.

حیات اللـه حیـات در پانزدهـم دلو سـال ۱۳۹۷ بـه عنوان 

والـی در قندهـار تعییـن شـد. او پیـش از ایـن، بـه عنـوان 

والـی در ننگرهـار کار می کـرد. 

شـده  یکسـان  خـاک  بـا  هراس افگنـان  دایمـی  قـرارگاِه 

ارتباطـی  خندق هـای  و  زیرزمینـی  تونل هـای  اسـت. 

دشـمن کشـف و تخریـب شـده، ۳ عـراده موتـر بِم دشـمن 

پیـش از رسـیدن بـه مقصـد توسـط رسبـازان اردوی ملی و 

قـوای هوایـی شـامل منهـدم شـده و ۳ حلقـه مایـن تعبیه 

داده شـد.« انفجـار  و  شـده دشـمن کشـف 

امنیتـی شـامل  و  نیروهـای دفاعـی  اعامیـه  از  نقـل  بـه 

عـاوه بـر تلفـات سـنگین و خسـارات هنگفـت اقتصـادی 

ولسـوالی های چهار گانـه  کـه  شـدند  موفـق  دشـمن،  بـر 

تروریسـتان  وجـود  از  کلـی  صـورت  بـه  را،  »اند خـوی« 

طالبـان پاکسـازی مناینـد، امنیتـت مسـیر شـهر میمنـه و 

کنـد.  تامیـن  را  سـبزپوش«  »خواجـه  ولسـوالی 

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه شـاهراه منـرب ۲ میمنه 

کـه، از شـهر میمنـه بـه ولسـوالی های »قیصـار و آملـار« 

امتـداد یافتـه  پس از دوسـال از وجود تروریسـتان طالبان  

پاکسـازی و بروی ترافیک ملکی و نظامی باز شـده اسـت.

مصالحـۀ  عالـی  شـورای  از 

ملـی، هیئـت مذاکـره کننده 

امـور  در  دولـت  وزارت  و 

صلـح می خواهـد کـه تامیـن 

امنیـت و مصوونیـت جامعـۀ 

رسـانه یی و خربنـگاران را در 

مذکـرات  اجنـدای  اولویـت 

قـرار دهنـد.  صلـح 

کـرد:  نشـان  خاطـر  وی 

بـرای  امنیتـی  چالش هـای 

می شـود  سـبب  خربنـگاران 

کـه آزادی بیـان و روشـنگری 

تهدیـد شـود و دچـار فروپاشـی شـود و همچنـان امنیـت جان 

و  اطاعـات  وزارت  بـرای  بیـان  آزادی  آینـدۀ  و  خربنـگاران 

فرهنـگ یـک امـر حیاتـی و ارزنـده اسـت کـه نبایـد سـطحی 

گرفتـه شـود. رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنـگ گفت: نامۀ 

دادخواهانه یـی را از طریـق وزارت امـور خارجـه بـه منایندگـی 

سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان )یونامـا( و اتحادیـۀ اروپـا 

ارسـال کردیـم و از ایـن دو مرجـع بیـن املللـی درافغانسـتان 

مـی خواهیـم کـه برطـرف مقابـل، گروه هـای هـراس افگـن و 

تروریسـتان کـه در عقـب ایـن قضایـا قـرار دارنـد، از طریـق 

مجـاری  کـه خـود می داننـد، فشـار وارد کننـد و از ابزارهـای 

ممکـن بـرای مصون شـدن فضا برای خربنـگاران، کار بگیرند.

گزارشـگران بـدون مـرز بـا نـر گـزارش سـاالنه خـود )سـال 

بـرای  از کشـورهای خطرنـاک  یکـی  را  افغانسـتان   ،)2020

اسـت. کـرده  عنـوان  روزنامه نـگاران 

یـک روز پـس از نـر ایـن گـزارش؛ در اولیـن روز سـال جدید 

میـادی، بسـم الله عـادل ایـامق مدیـر مسـئول رادیـو صدای 

غـور و خربنـگار در نزدیکـی شـهر فیروزکوه ترور و کشـته شـد.

اخیـرا ترورهـای هدفمنـد خربنـگاران و کارمنـدان رسـانه ای و 

مدنـی باعـث نگرانـی شـده اند.

و  اخیـر  ترورهـای  چگونگـی  بایـد  حکومـت  کـه  می گویـد 

سـازد. مشـخص  را  کشـور  در  هدف مندانـه 

خربنـگاران،  و  مدنـی  جامعـه  فعـاالن  کـه  دارد  تأکیـد  او 

همیشـه بی طـرف بودنـد و در برنامه هـای دادخواهانـه، از 

نکردنـد. گروهـی حامیـت  هیـچ 

از سـوی دیگـر شـامری از خربنـگاران، با انتقـاد از عمل کرد 

ضعیـف حکومـت بـرای تأمیـن امنیـت شـهروندان، خواهان 

بررسـی دقیـق ترورهـای اخیـر خربنـگاران و فعـاالن مدنـی 

در کشـور هستند.

بـه بـاور این خربنگاران، حکومت در جریان دو دهه گذشـته 

بـه تسـلیت گفـن و غم رشیکـی روی آورده و از انجام وظیفه  

اصلی اش به دور مانده اسـت.

والی نام نهاد طالبان برای 
فاریاب کشته شد

رییس جمهور غنی 
والی قندهار را برکنار کرد

قول اردوی 209 شاهین: 
بیش از 500 جنگجوی طالبان در دو ماه اخیر 

در فاریاب کشته و زخمی شده اند

زهیر: نیروهای امنیتی باید فضای امن برای خبرنگاران فراهم کنند

خبرنگاران در غرب کشور: 
حکومت باید از تسلیت گویی به وظیفه  اصلی اش برگردد

 امـروزه مـا عمدتـا فارسـی را زبـان ملـی کشـور 

ایـران می دانیـم. امـا ایـراِن امـروز رصفـا بقایـای 

هسـته یـک جغرافیـای پهناور در اوراسـیا اسـت 

زبـان  نقـش  فارسـی  سـال،  هـزار  تقریبـا  کـه 

بین املللـی را در آن بـازی می کـرد. از بوسـفور 

و  براهامپوتـرا،  تـا  امـروزی[  ترکیـه  غـرب  ]در 

امـروز  کـه  آن چـه  هنـد،  اقیانـوس  تـا  آمودریـا 

مورخـاْن آن را »جهـان پارسـی زبان« می خوانند، 

ناحیـه ای درهم پیوسـته بـود کـه با زبان فارسـی 

... و ارزش هـای  ایده هـا  و  ادبیـات آن،  و 

 بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، بـه لطـف سـطح 

پاییـن ابتـا بـه بیـامری کوویـد 19 در جاپـان 

ایـن کشـور کامـاً  کـه باعـث شـد سـینامهای 

سـینامیی  بلنـد  انیمیشـن  باشـند،  فعـال 

تاریـخ  مهـم  »شـیطان کـش« متـام رکوردهـای 

گیشـه رسزمیـن آفتـاب تابـان را شکسـت و بـه 

یـک پدیـده فرهنگـی گریزناپذیـر در این کشـور 

تبدیـل شـد. با خلـق و اکران این فلم، سـلطنت 

نزدیـک بـه دو دهـه  ...

 زبان فارسی، 
زیر پوست آسیای 

جنوبی

 انیمیشن »شیطان 
ُکش« پرفروش ترین 
فلم تاریخ سینمای 

جاپان شد

وزیر پیشین معادن و 
پطرولیم به حبس و 

پرداخت 1.5 میلیون 
دالـر محکـوم شد
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سرمقاله

 ایـن اصـل محـرز اسـت کـه بقـا و دوام یـک جامعـه و حفـظ 

نظـام  مسـتلزم  جامعـه،  اعضـای  اجتامعـی  و  قضایـی  امنیـت 

عدلـی و قضایـی عادالنـه و منصفانـه اسـت. چنانچـه عدالـت و 

قانـون در جریـان رسـیدگی بـه جرایـم و اتهامـات متهـم صـورت 

نگیـرد، رونـد رسـیدگی بـه پرونـده حقوقـی و جرمـی نـا عادالنـه 

پیـش رفتـه و منـی توانـد حقـوق شـهروندان را تأمیـن کنـد. 

نظـام عدلـی و قضایـی در افغانسـتان متأسـفانه بـا مشـکالت 

و چالـش هـای متعـددی روبـرو اسـت. ایـن مشـکالت جریـان 

رسـیدگی بـه دعواهـا را بـه لحـاظ عدالـت و انصاف با اشـکاالت 

بزرگـی مواجـه سـاخته اسـت. نظام عدلـی و قضایی افغانسـتان 

از بـی ظرفیتـی و کمبـود نیـروی متخصـص در ایـن نهادهـا رنج 

مـی بـرد. فقـدان ظرفیـت کارمنـدان نهادهـای عدلـی و قضایی 

از یـک سـو، کارکـرد ایـن نهادهای مهـم را با چالش روبـرو کرده 

و از سـوی دیگـر عدالـت را بـه خطـر انداختـه اسـت و نهایتـا 

فسـاد و رشـوه خـواری را بـه عنوان یـک رویه و فرهنـگ  در میان 

کارمنـدان ایـن نهادهـا گسـرش داده اسـت. 

بـه نظـر می رسـد که در سـال هـای اخیر انـدک تحـول مثبت و 

امیدوارکننـده در فراینـد تعقیب، دسـتگیری، تحقیق و محاکمه 

در نهادهـای عدلـی و قضایـی بـه وجـود آمـده اسـت. امسـال ما 

شـاهد چندیـن مـورد برخـورد قضایـی بـا افـراد زورمند و واسـطه 

دار و مقامـات بلنـد رتبـه دولتی در افغانسـتان بودیم. آنهایی که 

پیـش از ایـن در حاشـیه های امن زندگی می کردند و خودشـان 

را از تعقیـب عدلـی معـاف می دانسـتند. تـداوم ایـن روند بدون 

شـک امنیـت قضایـی حلقـات زورمنـد، دارای پشـتوانه سیاسـی 

و قومـی را برهـم مـی زنـد و معافیـت تضمیـن شـده ای آنـان را با 

خطـر مواجه می سـازد. 

یکـی از رشایـط محاکمـه عادالنـه و منصفانـه توجـه بـه اصـل 

حقوقـی  از  متهـم  افـراد  برخـورداری  حـق  و  انسـانی  کرامـت 

پیـش  املللـی  بیـن  اسـناد  و  کشـورها  قوانیـن  در  کـه  اسـت 

بینـی شـده اسـت. ایـن رشایـط از یـک طـرف ناظـر بـر برخـورد 

عادالنـه و منصفانـه بـا طرفیـن دعـوا اسـت و از سـوی دیگـر بـر 

اسـتقالل، بـی طرفـی و صالحیـت محاکـم تأکیـد دارد؛ یعنـی 

دستگیری،رسـیدگی بـه دعـوا و صـدور حکـم مجـازات، نباید به 

صـورت خودرسانـه و خـارج از فراینـد قانونـی صـورت بگیـرد.

باتوجـه بـه مـوارد فوق و بـا توجه بـه رشایط ویژه و خاص کشـور، 

چنـد نکتـه در ارتبـاط بـا محاکـم افغانسـتان حایـز اهمیـت می 

باشد:

اول؛ اسـتقالل قـوه قضاییـه و بخصـوص محاکـم. محاکـم بایـد 

از نفـوذ و کنـرل سیاسـی و اجرایـی اشـخاص و نهادهـای دیگر 

مصئـون بـوده و تصمیـم گیری های شـان متأثـر از عالقه مندی 

و خواسـت آن ها نباشـد.

دوم؛ بـی طرفـی: اصـل بـی طرفی محاکم در افغانسـتان بسـیار 

دارای اهمیـت اسـت. بـا توجـه بـه قومـی، سیاسـی و سـلیقه ای 

سـازی متـام مسـایل در افغانسـتان، روند رسـیدگی بـه دعوا نیز 

از ایـن امـر مسـتثنا نخواهـد بـود. گرایشـات قومـی و مذهبـی و 

فسـاد اداری ممکـن اسـت بـر نتیجـه دعـوا و صـدور حکـم تأثیر 

بگذارند.

سـوم؛ اصـل برابـری در برابـر قانـون: در قانـون اساسـی آمـده 

اسـت کـه همـه شـهروندان اعـم از زن و مـرد در برابـر قانـون از 

حقـوق و وجایـب مسـاوی برخوردارنـد و در مـاده دیگـر هرنـوع 

تبعیـض میـان اتبـاع افغانسـتان ممنوع دانسـته اسـت. بـا توجه 

بـه ایـن دو اصـل قانـون اساسـی برخـورد یکسـان قانون نسـبت 

بـه همـه شـهروندان را مـی شـود، یکـی از مقتضیـات عادالنـه 

بـودن محاکـم بر شـمرد. محاکـم بایـد اوال؛ در ارتباط بـا طرفین 

داشـته  قانـون  مطابـق  و  یکسـان  برخـورد  محکمـه  در  دعـوا 

باشـند؛ دوم ایـن کـه نهادهـای کشـفی و عدلـی و قضایـی در 

ارتبـاط بـا افـراد متهـم گزینشـی عمـل نکننـد. چنانچـه محاکم 

بـا تأثیـر پذیـری از عالیـق و منافـع اشـخاص و گـروه هـا نسـبت 

بـه طرفیـن دعـوا برخـورد متفـاوت داشـته باشـد و یـا مسـایل 

سیاسـی و ایدیولوژیکی در نحوه برخورد دادگاه نسـبت به افراد 

و اشـخاص، دخالـت داشـته باشـد و ایـن برخوردهـا در نهایـت 

بـه صـدور حکـم غیـر عادالنـه در بـاره فـرد و یـا افـراد مشـخص 

منجـر شـود؛ در ایـن صـورت اعتبـار محاکم بـه کلـی از بین می 

رود. ایـن گونـه محاکـم از نظر مـردم ظاملانه تعبیر شـده و هیچ 

کسـی بـه آن اعتـامد منـی کننـد.

از سـال هـای گذشـته تـا حـال، مـا شـاهد رجـوع مـردم بـه نـزد 

طالبـان بـرای حـل و فصـل دعاوی شـان بـوده ایم. یگانـه دلیل 

ایـن امـر آن اسـت کـه مـردم بـه محاکـم دولتـی اعتـامد و بـاور 

ندارنـد. دولـت اگـر مـی خواهد کـه اعتامد مـردم را جلـب کند؛ 

بایـد بـه متـام موازیـن محاکمـه عادالنـه پایبند باشـد.

را  محاکمـی  وجـود  عمومـی کشـور،  دیگـر وضعیـت  از جانـب 

اقتضـا دارد کـه با حفظ متـام اصول و موازیـن قانونی، با رسعت 

و قاطعیـت بـه برخـی پرونـده هـا رسـیدگی کننـد. بخصـوص در 

مـورد پرونـده هـای مربـوط بـه فسـاد اداری، تـرور، قتـل و مـواد 

مخـدر. محاکـم بایـد بـه صـورت ویـژه و خـارج از نوبـت بـه ایـن 

دوسـیه هـا رسـیدگی کرده و بـا قاطعیت نسـبت به صـدور حکم 

مجـازات و عملـی سـازی آن اقـدام کننـد.

اگـر دولـت در گذشـته بـا زورمنـدان و مقامـات بلند رتبـه دولتی 

قاطعانـه برخـورد مـی کـرد و دسـتگاه عدلـی و قضایـی دوسـیه 

هـای آنهـا را بایگانـی منـی کردنـد، امـروزه مـا شـاهد گسـرش 

فسـاد، تروریسـم و مـواد مخـدر تـا ایـن حـد نبودیـم. چـه بسـا 

برخوردهـای گزینشـی، تبعیـض آمیز و خالف موازیـن حقوقی با 

افـراد، حیثیـت دسـتگاه قضایی را لکـه دار کـرده و کارکرد آن را 

در سـایر مـوارد نیـز تحـت شـعاع قـرار داده اسـت.

بنابراین خوب اسـت که همه شـهروندان کشـور دولـت و محاکم 

را در جهـت رسـیدگی قانونـی به جرایم و فسـاد، حامیت کنیم و 

از قومـی و سیاسـی سـازی پرونـده هـای جرمی در کشـور پرهیز 

کنیم.

از صفحه1

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه در ۲۴ سـاعت 

گذشـته بشـمول یـک قومندان قطعـه صد نفری 

بنـام »عبدالسـالم« و ۳ مایـن گـذار ۵۰ جنگجـوی طالبـان 

کشـته شـدند و ۸ تـن آنـان زخمـی شـده اند.

بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه  ایـن وزارت روز شـنبه 13 جـدی 

اسـت کـه عبدالسـالم، فعـال ضـد دولـت در ولسـوالی نـاوه 

هنـگام حملـه بـه پوسـته های نـروی امنیتی و دفاعی کشـته 

ولسـوالی  در  طالبـان  نام نهـاد  ولسـوال  ایـن  از  پیـش  شـد. 

کجکـی والیـت هلمنـد کشـته شـده بـود.

در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه درایـن درگیـری ۸ بـاب 

از  زیـادی  تعـداد  و  وسـایط  سـالح،  میـل  ده هـا   ، قـرارگاه 

اسـت. رفتـه  بیـن  از  طالبـان  شـده  رهـری  راکت هـای 

و  امنیتـی  نیروهـای  تحـرکات  ایـن  کـه  می افزایـد  خرنامـه 

دفاعـی بـا حامیـه قـوای هوایـی در چـوکات دفـاع فعـال در 

برابـر حمـالت گسـرده طالبـان مسـلح صـورت گرفتـه اسـت. 

بـا  ایـن عملیـات در در سـاحات سـورگدر و بـران نزدیـک 

نادعلـی  و  گرمسـیر  نـاوه،  ولسـوالی های  و  لشـکرگاه  مرکـز 

و  امنیتـی  ملـی  نیروهای هـای  درگیـری  در  هلمنـد  والیـت 

دفاعـی بـا حامیـه قـوای هوایـی انجـام شـده اسـت.

امريکايـي ځواکونـو عمومـي  او  ناټـو  د  افغانسـتان کـې  پـه   

قومانـدان جـرال سـکاټ مېلـر له افغـان پوځـي چارواکو رسه 

د امنيتـي وضعيـت پـه اړه خـرې کـړې دي.

پـه افغانسـتان کـې د امريکايـي ځواکونـو لـه خـوا د مرغومـي 

پـه 13مـه، پـه ټويټـر کـې ليـکل شـوي چـې جـرال مېلـر نن 

د افغانسـتان لـه لوى درسـتيز جرال ياسـن ضيـاء، د کورنيو 

چارو وزير مسـعود اندرايب، د ميل دفاع وزارت مرسـتيال شـاه 

محمـود مياخېـل او د مـيل امنيـت لـوى رييـس جـرال ضياء 

رساج رسه وليـدل.

افغانسـتان  د  کـې  ليدنـه  دغـه  پـه  کـړې،  زياتـه  رسچينـې 

وروسـتي امنيتـي حـاالت او د طالبانـو لـه خـوا د تاوتريخوايل 

وارزول شـوې. زيـات وايل پېښـې  د 

پـه خرپاڼـه کـې راغـيل چـې دغـه راز دواړو لوريـو د امنيتـي 

ارګانونـو ترمنـځ پـر همغـږۍ هـم ټينـګار وکـړ، څـو د سـولې 

لپـاره زمينـه برابـره يش.

دوى دا ليدنـه پـه داسـې حـال کـې کـړې چـې په هېـواد کې 

د نـا امنيـو د نـورو پېښـو ترڅنـګ د هـديف وژنـو او چسـپکي 

ماينونـو چاودنـو پېښـې زياتـې شـوې دي.

 د پکتيـکا سـلګونو اوسـېدونکو د يـوه الريـون پـه تـرڅ کـې پـر 

واليـت د اورګـون زون د بدلېدلـو غوښـتنه وکـړه.

دوى وايـي چـې دغـه زون نهـه ولسـوالۍ لـري او ولسـمر 

محمـد ارشف غنـي د ټاکنيـزو کمپاينونو پرمهـال له دوى رسه 

ژمنـه کـړې وه چـې دغـه زون بـه پـر واليـت بدلـوي.

دوى دغـه الريـون نـن پـه مرکـز ښـرنه کـې د سـهار نهـه بجې 

پيـل او پـه 11 بجـو يـې پـاى ته ورسـاوه.

يـو تـن الريـون کوونکـي اسـحاق ارين پـژواک ته وويـل چې د 

الرې د سـتونزو لـه املـه دوى نه يش کـوالى د هر کار د تررسه 

کولـو لپـاره مرکز ښـرنې ته سـفر وکړي.

هغـه وايـي: ))مـوږ تـه ولسـمر ويـيل و کـه بريـايل شـو، نـو 

زمـوږ زون پـه واليـت بدلـوي، خـو تـر اوسـه يـې دغـه کار نـه 

کـړى.(( دى 

دغـه راز بـل الريـون کوونکـي او قومـي مـر نورمحمـد هـم 

وايـي چـې د ولسـمر غنـي ترڅنـګ د وخـت نـورو چارواکـو 

هـم لـه دوى رسه ژمنـې کـړې وې چـې دغـه زون پـر واليـت 

بدلـوي.

هغـه زياتـه کـړه: ))کـه اورګـون پـه واليت بـدل يش، هـم به د 

پکتيـکا او هـم بـه د اورګـون پـه امنيـت کـې د پـام وړ مثبـت 

بدلـون رايش.((

يـو شـمېر نـورو الريـون کوونکو هـم ورتـه څرګندونې وکـړې او 

ويـې ويـل، کـه چېـرې يـې دغـه غوښـتنه ونـه منـل يش نـو په 

نـورو مـدين حرکتونـو بـه الس پـورې کړي.

پـه دې اړه د پکتيـکا د وايل ويانـد غـازي دانـش پـژواک تـه 

وويـل چـې دغـه موضـوع پـه کابل کـې لـه حکومتـي چارواکو 

رسه رشيکـه شـوې او پاتـې اجـراات پـه دوى پـورې اړه لـري.

د يادونـې ده چـې تـر دې وړاندې هم د اورګون اوسـېدونکو د 

اړونـدې موضـوع پـه اړه الريونونـه کړي وو، خو مثبتـه پايله يې 

تـر اوسـه نه ده ترالسـه کړې.

آمـد می تواننـد. و  رفـت  منطقـه  بـه  افغانسـتان 

تاکیـد گفـت کـه  بـا  رئیـس جمهـور کشـور همچنیـن 

مبانـد.  مصـون  فسـاد  و  قاچـاق  از  بایـد  ترانسـپورت 

سیسـتم  رسارسی  اصـالح  دیـدگاه  کـه  افـزود  وی 

ترانسـپورت بایـد ایجـاد گـردد و بـاالی بندر غـالم خان 

سـال  در  می باشـد،  کابـل  بـه  مسـیر  نزدیکریـن  کـه 

جـاری چندیـن میلیـون دالـر رسمایـه گـذاری صـورت 

مـی گیـرد.

رئیـس جمهـور در اخیـر سـخنانش خاطـر نشـان کـرد 

اسـت  بـزرگ  رسمایـه  یـک  افغانسـتان  موقعیـت  کـه 

افغانسـتان  زیـرا  خواهـد،  مـی  اساسـی  مدیریـت  و 

نزدیکریـن راه بـه آسـیای مرکـزی و جنوبی می باشـد، 

بنـاً بخاطـر اسـتفاده اعظمی از این موقعیـت و رسمایه، 

بایـد پالیسـی هـای مـا ثابـت، معیارها واضح و سیسـتم 

هـا دیجیتالـی شـوند.

در ایـن دیـدار قـدرت اللـه ذکـی وزیـر ترانسـپورت نیـز 

گفـت کـه بـه اسـاس دیـدگاه شـام بـه منظـور تقویـت 

بـه  افغانسـتان  سـاخنت  مبـدل  و  ترانسـپورت  سـکتور 

دسـت  روی  را  خـاص  هـای  برنامـه  آسـیا،  چهـارراه 

داریـم کـه بـا تطبیـق آن، افغانسـتان از نـگاه ترانزیت و 

داشـت. خواهـد  خوبـی  دسـتآوردهای  اقتصـاد، 

قـدرت اللـه ذکـی گفـت کـه وزارت ترانسـپورت در نظـر 

دارد، ضمـن مبـارزه بـا فسـاد و توجـه بـه تخصـص، این 

نهـاد را بـه تکنالـوژی جدیـد تجهیـز منایـد، سیسـتم 

بیـن  و کمیسـیون  عوایـد  آوری  منظـم جمـع  نظارتـی 

را  هـا  هامهنگـی  همچنـان  و  کنـد  ایجـاد  الوزارتـی 

بیشـر و خدمـات رشکـت هـای ترانسـپورتی را معیـاری 

و تعهـدات افغانسـتان در کنفرانـس جینـوا در بخـش 

ترانسـپورت و اتصـال منطقـوی را تعقیـب منایـد.

برداشـته  میـان  از  پولیـس  نیروهـای  بی رسنوشـتی 

می شـود.

او بـه تاریـخ نُـه جـدی در این بـاره گفته بـود: »پیژنتون 

وزارت امـور داخلـه که جدیدأ افتتاح شـده بـه عریضه و 

امضـای وزیر امـور داخله نیاز نیسـت.«

پولیـس  افـران  از  شـامری  هـم،  ایـن  وجـود  بـا  امـا 

ملـی شـکایت دارنـد کـه منی تواننـد رتبـه بگیرنـد یا در 

بخشـی کـه می خواهنـد کار کننـد مقـرر شـوند.

محمـد عبـاس، افـر پیشـین پولیـس گفـت: »موضوع 

واسـطه اسـت. معتمد در هیچ قانون تبدیل منی شـود. 

مـه محصـل اکادمی پولیس اسـتم.«

عبدالعزیـز، افـر پولیـس نیـز بیـان داشـت: »بخاطـر 

اجـرا  مـا  ترفیـع  کـردم  روان  بـار سـیجل  چنـد  ترفیـع 

نشـد.«

بیشـر کارمنـدان مرکـز خدمـات پیژنتـون وزارت امـور 

داخلـه بانـوان اسـتند.

وزارت امـور داخلـه پیـش از ایـن گفته  اسـت کـه حـدود 

یـازده هـزار تن بر شـامر نیروهای پولیس کشـور افزوده 

می شـود و بربنیـاد آمارهـای ایـن وزارت ۱۶۰هـزار تـن 

از نیروهـای پولیـس در حـال حـارض تنخـواه دریافـت 

می کننـد. 

قبـال عقـد یـک قـرارداد  اعـامر کارخانـه سـمنت والیـت 

کـرخ  ولسـوالی  پهلوانـان  معـدن ذغـال سـنگ  و  هـرات 

والیـت هـرات را بـا رشکت پیشـگامان صنعت مجد کشـور 

ایـران بیـان داشـته و مطالبـات خویـش را در پرتـو احکام 

قانـون جـزای نافـذه وقـت کشـور بـه خاطـر محکومیـت 

متهـم مطـرح کرد.

و  بعـد دفـاع وکیـل متهـم  از خرنامـه، قضـات  نقـل  بـه 

شـخص متهـم و بعـد از ارزیابـی همـه جانبـه از جریـان 

بـا  بـه اسـناد و مـدارک داخـل دوسـیه،  جلسـه، متکـی 

در نظرداشـت حکـم فقـره دوم مـاده 283 قانـون جـزای 

نافـذه وقـت؛ متهـم را بـه جـرم سـوء اسـتفاده ازصالحیـت 

بخش هـا  سـایر  و  رسک هـا  عوایـد،  وسـایط،  مـورد  در 

الکرونیکـی می شـوند و در منابـع بـری، اصالحـات 

رومنـا خواهـد شـد. جـدی 

بـه اسـاس  بایـد  رئیـس جمهـور گفـت کـه تشـکیالت 

اتـرا  اداره  بـه  و  باشـد  شـمول  افغانسـتان  کیفیـت، 

هدایـت داد کـه متـام سیسـتم را مـورد ارزیابـی قـرار 

دهـد و اطالعـات باید همـه روزه جمع آوری و در اختیار 

همـه گذاشـته شـود. 

مبـدل  رشکت هـا  بـه  بایـد  اتحادیه هـا  کـه  افـزود  او 

شـوند، زیـرا بـدون رشکت هـای ترانسـپورتی، سیسـتم 

بیمـه تطبیـق منی شـود. آقـای غنـی همچنیـن گفتـه 

کـه بـا تطبیـق قانـون کار بـاالی راننده هـا، موترهـای 

تغییـر و تبدیلی هـا اطالعـات بگیرنـد و مقـرر شـوند.

امـا هنوز هم شـامری از منسـوبان نیروهـای امنیتی در 

تقرری هـای خـود بـا چالش روبه رو اسـتند.

کامـران نـوری، رییـس مرکـز خدمات عامـه وزارت امـور 

داخلـه گفـت: »از تعییـن بسـتی از تبدیلـی از تقاعـد 

کسـانی که غیابت می داشـته باشـند متام کارشـان زیر 

یـک سـقف مرکـز خدمـات پیژنتـون انجـام می شـود.«

مسـعود اندرابـی، وزیـر امـور داخلـه نیـز پیـش از ایـن 

گفتـه بـود کـه با ایجـاد مرکـز خدمـات پیژنتـون چالش 

سـره محکمـه کشـور اعالم کرده اسـت که  

وحیداللـه شـهرانی وزیـر پیشـین معـادن و 

پطرولیـم بـه جـرم سوءاسـتفاده از صالحیـت وظیفـوی بـه 

اسـت. شـده  محکـوم  حبـس  مـاه  یـک  و  سـال  یـک 

ایـن نهـاد روز شـنبه 13 جدی بـا نر خرنامه ای نوشـته 

اسـت کـه در یـک محکمـه علنـی آقـای شـهرانی بـه جـرم 

سوءاسـتفاده از صالحیـت وظیفـوی بـه یـک سـال و یـک 

مـاه حبـس تنفیـذی و پرداخـت یک ونیـم میلیـون دالـر 

محکوم شـده اسـت.

سـره محکمـه می گوید کـه سـارنوال موظف دعـوی خود 

را مربـوط بـه سوءاسـتفاده متهم از صالحیـت وظیفوی در 

قـرارداد مذکـور مجـرم شـناختند. وظیفـوی در عقـد 

از  سوءاسـتفاده  اثـر  بـر  کـه  می گویـد  محکمـه  سـره 

صالحیت هـای وظیفـوی متهـم، وزارت معـادن بنابـر عدم 

تحویلـی یـک و نیـم میلیـون دالر پـول تامینـات رشکت به 

رضر مواجـه شـده اسـت.  جلسـه محاکمـه تحـت ریاسـت 

قضاوتپـوه  عضویـت  و  سـنگری  محمدزمـان  قضاوتپـوه 

براتعلـی متیـن و قضاوتپـوه عبدالحسـیب احـدی اعضای 

قضایـی  علنـی  جلسـات  محکمـه  سـره  عالـی  شـورای 

دوسـیه  بـه  رسـیدگی  منظـور  بـه  وزرا،  خـاص  محکمـه 

سوءاسـتفاده از صالحیـت وظــیفوی وحیـد الله شـهرانی 

وزیـر اسـبق معـادن و پطرولیـم برگـزار شـد .

 محمـد ارشف غنـی رئیس جمهور کشـور 

در دیـدار بـا مسـئوالن وزارت ترانسـپورت 

گفـت کـه تعرفه هـای واردات موتـر تغییـر کننـد، تعرفـه 

تعرفـه  مقابـل  در  و  یابـد  کاهـش  جدیـد  موترهـای 

موترهـای کهنـه افزایـش یابـد.

ریاسـت جمهـوری بـا نـر خرنامه ای نوشـته اسـت که 

بـا مسـئوالن وزارت  آقـای غنـی روز شـنبه 13 جـدی 

ترانسـپورت در ارگ دیـدار و گفتگـو کـرد. 

نظـام  بهبـود  خاطـر  بـه  غنـی  آقـای  دیـدار،  ایـن  در 

وزرات،  ایـن  طرح هـای  و  برنامه هـا  از  ترانسـپورتی، 

دولـت  دسـتگاه های  کـه متـام  گفـت  و  کـرد  حامیـت 

معلومـات  متـام  ایـن،  از  بعـد  و  می شـوند  دیجیتالـی 

 وزارت امـور داخلـه، مرکـز خدمـات پیژنتـون را بـرای 

ایـن  امنیتـی، در  نیروهـای  بـه چالش هـای  رسـیدگی 

وزارت ایجـاد کرده اسـت. حـدود دو مـاه می شـود کـه 

ایجـاد شده اسـت. ایـن مرکـز 

مسـؤوالن ایـن مرکـز می گوینـد کـه بـا ایجـاد خدمـات 

شـکایت های  و  مشـکالت  از  وزارت،  ایـن  در  پیژنتـون 

کاسـته  آنـان  بی رسنوشـتی  دربـارۀ  پولیـس  نیروهـای 

شـده و نیروهـای امنیتـی می تواننـد بـا مراجعـه کـردن 

بـه ایـن مرکـز تـا چنـد روز دربـارۀ بلنـد رفـنت رتبـه و یـا 

مثبـت شناسـایی شـده اند. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون 52 هـزار و 

760 تـن بـه ویروس کرونا مبتال شـده اند کـه 42 هزارو 291 

تـن آنـان بهبـود یافته انـد. حـدود 10 هـزار تـن همچنـان بـا 

ایـن ویـروس مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیش 202 هزار فرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه 

شـده بـود کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود 30 دالر اسـت و هر 

ازمایـش نزدیک به سـه هـزار افغانی بـرای وزارت صحت عامه 

هزینـه بر مـی دارد.

ویـروس کرونـا و شـیوع آن در حالـی از مـردم قربانی می گیرد 

کـه وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بود که تا اواسـط 

سـال جاری میالدی واکسـین کرونا به کشـور خواهد رسـید. 

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

واکسـین خواهند شد.

مـوج دوم ویـروس کرونـا حـدود سـه مـاه پیـش رشوع شـد و 

وزارت صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع دوبـاره ویروس 

کرونـا، اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهای عروسـی کـرد. این 

وزارت گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل 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 شدند.

جـاری  سـال  اوایـل  کرونـا  ویـروس  بـه  مبتـال  فـرد  اولیـن 

خورشـیدی در والیـت هـرات شناسـایی شـد. ایـن ویـروس با 

رسعتـی بـاال بـه متامـی کشـور رسایـت کـرد.

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه در بیسـت 

و چهـار سـاعت گذشـته، 11 فـرد مبتـال بـه بیـامری کویـد-

19 در نقـاط مختلـف کشـور جـان باختنـد و 120 فـرد مبتال 

شناسـایی شـده اند.

روزانـه  گـزارش  نـر  بـا  جـدی   13 شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

مبتالیـان و مـرگ و میر ناشـی از ویروس کرونا، نوشـته اسـت 

کـه 11 تن در شـش والیـت کابل، هرات، بلـخ، کندز، لغامن 

و کـر جـان باخته انـد.

بـه  باختـگان  ایـن وزارت، شـامر جـان  آمارهـای  بـر اسـاس 

دوهـزارو 222 تـن رسـیده اسـت. تاکنـون این ویـروس به جز 

از والیـت نورسـتان از متامـی والیت هـا قربانـی گرفته اسـت. 

این وزارت همچنین نوشـته اسـت که در 24 سـاعت گذشـته 

از 1230 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده کـه 120 فـرد 

 در درگیـری هـا میان نیروهای خیزش مردمـی و طالبان در 

ننگرهـار، چهـار تـن از ایـن نیروهـا بـه شـمول یـک فرمانـده 

آنـان جـان باختنـد. مقـام هـای محلـی مـی گوینـد کـه در 

ایـن درگیـری، طاهـر، از فرماندهـان خیـزش هـای مردمـی 

بـه  باختـه اسـت.  ننگرهـار جـان  بتـی کـوت  در ولسـوالی 

بـه طالبـان نیـز تلفـات  ایـن درگیـری  گفتـه حکومـت، در 

سـنگینی رسـیده اسـت؛ امـا طالبـان تـا کنـون در ایـن بـاره 

از  فاریـاب  پولیـس  حـال،  همیـن  در  انـد.  نگفتـه  چیـزی 

کشـته شـدن والـی نـام نهـاد طالبـان بـرای ایـن والیت خر 

موج دوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته 11 فوتی و 120 مبتال ثبت شد

جان باختن چهار تن از نیروهای خیزش مردمی در ننگرهار

کارتون

وزارت دفاع ملی: 50 جنگجو و 
یک قوماندان طالبان در هلمند 

کشته شدند

جرنال مېلر له افغان پوځي چارواکو 

رسه د امنيتي وضعيت په اړه خربې 

وکړې

الريون کوونکي: د اورګون زون 

دې پر واليت بدل يش

رئیس جمهور: تعرفه واردات موترهای کهنه افزایش یابد

ایجاد مرکز خدمات پیژنتون؛ روند رسیدگی به مشکالت پولیس تسریع شده

دولت و برخورد قاطع
 با حلقه های فساد

حفیظ اهلل زکی

مـی دهـد. در یـک خرنامـه پولیـس فاریـاب آمده اسـت که 

حوالـی سـاعت دو پس از نیمه شـب گذشـته، وکیـل احمد، 

مشـهور بـه مال ناظـم، والی نام نهـاد طالبان بـرای فاریاب و  

شـش محافظـش، در انفجار ماین خودسـاخته شـان کشـته 

شـدند. بربنیـاد این خرنامـه، این انفجار در روسـتای پوپل 

زی ولسـوالی دولـت آبـاد والیت فاریاب رخ داد و در آن، سـه 

طالـب دیگـر زخـم برداشـته اند. 

طالبان در این باره چیزی نگفته اند.
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نوستالژی دهه نود و قرائت های نسل جدید

ــه  ــون ب ــاد گوناگ ــنایی در ابع ــای روش ــا فض ــت، متعاقب افراش

روی مــردم گشــوده شــد، کابــل و شــهرهای مختلــف کشــور به 

چهــره ی جدیــد بــه خــود گرفــت و نهادهــای مختلــف علمــی، 

ــای  ــان چهره ه ــد را در می ــی و روز آم ــان تخصص ــاب گفت ب

ــردم  ــای م ــیل آس ــوع س ــود، رج ــان گش ــک و فرهنگی اکادمی

جنــگ زده و محــروم از حقــوق ابتدایــی، بــه ســمت نهادهــای 

مختلــف علمــی در نــوع خــودش کــم ســابقه بــود و امیــد بــه 

زندگــی بهــر و آینــده ی مســاملت آمیــز را بــه شــهروندان 

ــون کــه بیســت ســال از تأســیس نظــام  ــه می کــرد، اکن زمزم

موجــود می گــذرد، نســل جدیــد بــا ارزش هــای جدیــد در 

ــال  ــه از آوان س ــخاصی ک ــت، اش ــته اس ــر افراش ــد ب ــور ق کش

2001 متولــد گردیــده انــد، اکنــون در ســن 20 ســالگی 

ــا امکانــات  قــرار دارنــد، در ایــن ســن، شــخصیت اشــخاص ب

ــرد،  ــی اش شــکل می گی ــط پیرامون موجــود و داده هــای محی

آنانــی هــم کــه در دوران حاکمیــت ســیاه طالبــان در ســنین 

الــی ســی  اکنــون در مــرز 20  قــرار داشــتند،  طفولیــت 

ــی  ــای تخمین ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــد، ب ــرار دارن ــاله گی ق س

کــه از تکــر نســل جــوان افغانســتان در دســت اســت، حــدود 

هفتــاد فیصــد جمعیــت کشــور را جوانانــی تشــکیل می دهنــد 

کــه در ســنین فــوق الذکــر قــرار دارند.هیــچ یکــی از جوانــان 

امــروزی، تجربــه حاکمیــت نظــام ســیاه طالبانــی را در دوران 

ــل  ــت نس ــد، روای ــته ان ــان نداش ــخصیتی ش ــوغ ش ــد و بل رش

ــت،  ــده اس ــی ش ــد و جهان ــتان جدی ــت افغانس ــروز، روای ام

قرائت هایــی کــه طالبــان از ارزش هــا و ســبک زندگــی دارنــد 

بــا قرائت هــای نســل امــروزی، تفــاوت فاحــش و چشــمگیری 

مقایســه ی نســل هایی کــه بــه هــم متصــل انــد بــه 

رضورت  یــک  زمــان  فراینــد  از  گیــری  عــرت  جهــت 

ــان  ــال آن ــه اتص ــلی ک ــد، نس ــی می باش ــوم و الزام محت

آغــاز   » بلــوغ   « بازدهــی  ســنین  از  قبــل،  نســل  بــه 

ــر  ــای اخی ــده ی دهه ه ــان زن ــاهد راوی ــت ش ــده اس گردی

در محیــط پیرامونــی شــان می باشــند، حکایــت زندگــی 

افغان هــا در دوران تاریــخ، آمیختــه بــا تجربیــات تلــخ 

ــل  ــل قب ــرات نس ــت، خاط ــی اس ــتار و آوارگ ــگ، کش جن

ــک  ــز از صفحــات تاری ــی بج ــارص افغان و انســان های مع

و خونیــن زندگــی، خــوش خــری و فهرســت شــادی 

و نشــاط را در ورق زندگــی شــان بــه یــادگار ندارنــد، 

نســلی کــه حــد اقــل متولدیــن چهــار دهــه ی قبــل 

ــوده  ــپری من ــی را س ــر رنج ــردان و پ ــی رسگ ــت زندگ اس

انــد، آنــان تلخکامی هــای جنــگ و مهاجــرت را همزمــان 

تجربــه منــوده انــد، در داخــل کشــور توتالیرهــای قومــی 

طعــم حیــات را بــه کام شــان تلــخ منــوده بــود، در خــارج 

بــه کشــورهای  مهاجــرت  زمــان  آن  در  کــه  از کشــور 

همســایه مرســوم بــود، طعــم حقــارت و زخــم زبــان، 

هرگونــه خاطــر آســوده را از خیــال آنــان می ربــود، روایــت 

نســل قبــل از تحــوالت زندگــی روایــت بیچارگــی و یــأس 

ــای  ــان در کتگوری ه ــی آن زم ــای اجتاع ــود، گروپ ه ب

و  دانــش  فراگیــری  بــه  منــد  عالقــه  کــه  مختلــف 

ــی از  ــا امن ــگ و ن ــر جن ــر اث ــود، ب ــف ب ــای مختل حرفه ه

ــاز ماندنــد، خیــل  ــه آرمــان و آرزوهــای شــان ب رســیدن ب

ــش  ــوم و دان ــری عل ــه فراگی ــدان ب ــه من ــی از عالق عظیم

روز، از مزایــای دســت یابــی بــه تعلیــم و تحصیــل محــروم 

ماندنــد، رویایــی کــه متولدیــن چهــار دهــه ی قبــل جهــت 

ــال  ــر مح ــد ام ــاری می پرداختن ــالت معی ــم و تحصی تعلی

و بــه دور از امــکان می منــود، جنــگ همــه جــا را فــرا 

ــان  ــف می ــای مختل ــطح کالن گروهه ــود، در س ــه ب گرفت

هــم زد و خــورد داشــتند، در ســطح کوچــک منطقــه ی و 

ســاحوی نیــز گروههایــی کــه از قــوم و نــژاد واحــد بودنــد 

نیــز درگیــر جنــگ بــر رس تصاحــب حکومــت محلــی 

ولســوالی و عالقــه داری بودنــد. 

عمــال دولــت وجــود نداشــت کــه امتیــازات آن در زندگــی 

مــردم محســوس باشــد، بعضــا ســاحات و ولســوالی هایی 

ــا  ــمی ب ــر رس ــورت غی ــه ص ــد ب ــال بودن ــب فع ــه مکات ک

ــب  ــایه دروازه مکات ــورهای همس ــی کش ــای درس کتاب ه

ــی  ــد، در مکاتب ــوده می ش ــردم گش ــدان م ــه روی فرزن ب

کــه ســاکنین آن فارســی زبان هــا بودنــد، کتاب هــای 

مکاتــب ایــران در آن تدریــس می گردیــد؛ زیرا افغانســتان 

رســمی  مدرســه ی  و  کتــاب  خــود  از  جنــگ  درگیــر 

نداشــت، معاشــات انــدک معلمینــی کــه دروازه هــای 

مکاتــب را گشــوده بودنــد، توســط والدیــن شــاگردان 

پرداخــت می گردیــد، فقــر از در و دیــوار محیــط و منطقــه 

ــه  ــی پرداخــت فیــس ماهان ــد، عــده ی کــه توانای می باری

ــب  ــوی مکت ــه س ــدی ب ــا رسبلن ــد ب ــن را دارا بودن معلمی

قــدم می گذاشــتند، تعــدادی کــه بنــا بــه احاطــه ی 

ــه  ــت ماهان ــوان پرداخ ــان از ت ــی ش ــرط در زندگ ــر مف فق

ــور  ــی مجب ــت و خجالت ــد، از مانع ــز بودن ــن عاج معلمی

فضــای  در  مکتب هــا  می شــدند،  مکاتــب  تــرک  بــه 

گلولــه  آتش هــای  تبادلــه  میــان  در  و  بــاروت  و  دود 

جمهوریــت کــه آئینــه متــام منــای مــردم افغانســتان 

نســل  اندیشــند،  مــی  توســعه  و  ترقــی  بــه  می باشــد 

کنونــی منی خواهــد کــه از علــم و دانــش محــروم گردیــده 

و راه مهاجــرت بــه کشــورهای همســایه را اختیــار مناینــد، 

ایــن نســل مکتــب و دانشــگاه را در دل کوهپایه هــا و 

ــته  ــود را شایس ــان خ ــرد، آن ــد ک ــب نخواهن ــا تعقی مغاره ه

گام  عمــال  راســتا  ایــن  در  و  می داننــد  بهرین هــا 

در  و جهانــی  ملــی  افتخــارات  انــد، کســب  برداشــته 

عرصه هــای مختلــف، از ورزش گرفتــه تــا املپیادهــای 

علمــی و رباتیــک قرائــت نســل جدیــد از ارزش هــا اســت، 

نســخه ی کــه طالبــان می خواهنــد تجویــز کننــد دردهــای 

امــروزی را تســکین نخواهــد داد؛ زیــرا اســاس ایــن گــروه 

بــا هرگونــه ارزش هــای جدیــد در تقابــل قــرار دارد، نســل 

امــروز بــا عــرت گیــری از رسنوشــت تلــخ قربانیــان دهــه 

ــی را  ــع زمان ــه آن مقط ــت ب ــازه ی برگش ــگاه اج ــود هیچ ن

نخواهــد داد؛ بنــا بــر ایــن قبــل از اینکــه طالبــان بــه فکــر 

تحمیــل ســلفیت و بازگشــت بــه عقــب باشــند، بهر اســت 

کــه خــود را بــا ســاز و کار ارزش هــای امــروزی همنــوا 

ســاخته و زندگــی بــه روز را در کنــار اکریــت قاطــع ایــن 

کشــور اختیــار مناینــد، اگــر ســهم طالبــان در آینــده 

پیوســن بــه نظــام هــم باشــد، بــر می تابــد کــه آنــان خــود 

را بــا مــردم همنــوا ســازد، در حاکمیت هــای امــروزی، 

زعیــان سیاســی خــود را بــا ارزش هــا و نگرش هــای 

غالــب مملکــت وفــق می دهنــد نــه اینکــه از مــردم متوقــع 

باشــند تــا آنــان خــود را بــا نگــرش زعیــان همنــوا ســازند.

از  طالبانــی  دیدگاههــای  و  ارزش هــا  بــا  مطابــق  دارد، 

شــیوه ی زندگــی، آنــان در هیــچ مقطــع زمانــی تغییــر 

را بــر منی تابنــد، زیــرا ارزش هــای ســلفیت، خــط رسخ 

کــه  می آیــد  حســاب  بــه  زندگــی  در  آنــان  قرائت هــای 

ــه  ــر گون ــان ه ــرد، طالب ــد ک ــدول نخواه ــگاه از آن ع هیچ

رفتــار فــردی و جمعــی را در مقایســه بــا صــدر اســالم عملــی 

می ســازند، ســاز و کار مدرنیتــه و مولفه هــای توســعه ی روز 

آمــد در تهــداب فکــری آنــان جایگاهــی نــدارد، بــه همیــن 

ــای  ــا روایت ه ــی ب ــان از زندگ ــت آن ــه روای ــت ک ــاس اس اس

ــه ی دارد،  ــاوت ریش ــی تف ــای زندگ ــروز از مزیت ه ــل ام نس

ــا  ــان ب ــت طالب ــد حاکمی ــا باش ــر بن ــال، اگ ــرض مح ــه ف ب

ــداوم آن  ــتقرار و ت ــردد، اس ــرار گ ــر ق ــف ب ــم و کی ــان ک ه

جنــگ و خونریــزی دهــه ی نــود را در پــی خواهــد داشــت، 

ــد  ــرد، نســل امــروز منی توانن اگــر هــم جنگــی صــورت نگی

گــروه  ایــن  ارزشــی  چارچوبه هــای  حــر  در  را  خــود 

ــی  ــل، ناش ــاد و تقاب ــال، تض ــن ح ــا ای ــد، ب ــدود مناین مح

از تهداب هــای ارزشــی و فکــری اســت، دو نســل بــا دو 

روایــت متفــاوت یکــی در فکــر بازگشــت بــه عقــب، دیگــری 

ــاوت  ــن تف ــدن، چنی ــی ش ــعه و جهان ــداز توس ــم ان ــا چش ب

اساســی منی توانــد لنگــر حاکمیــت طالبانــی را در ســاحل 

ــد.  ــا منای ــتان ابق افغانس

بنــا بــر ایــن، مــردم افغانســتان یــارای برگشــت بــه عقــب را 

ــه  ــی ک ــل قبل ــه نس ــد و ن ــل جدی ــه نس ــد، ن ــق ندارن در رم

رسخــورده از اســتبداد طالبانــی انــد، هیچکــدام بــه جنــگ 

و انحطــاط منــی اندیشــند؛ بلکــه همگــی حــول محوریــت 

ــب  ــاختان مکات ــه س ــی ک ــرد، گاه ــی می ک ــود منای خ

مغاره هــا  می گردیــد،  مبــدل  جنگــی  ســنگرهای  بــه 

و مخروبه هــای دور دســت ســاحات، پذیــرای دانــش 

زمــان،  آن  بــود، حکایــت  کوهپایه هــا  دل  در  آمــوزان 

بیانگــر تــرس و رسخوردگــی و وحشــت اســت، محصــوالت 

زحــات روزمــره مــردم از کشــتزار و زراعت هایــی بــود 

ــل زرع  ــز از زمین هــای قاب ــدک و ناچی ــه صــورت ان کــه ب

تأمیــن می گردیــد، رونــق تجــارت و کســب و کار بــه 

ــود، مقــداری از حاصــالت  ــی ســابقه ی مواجــه ب رکــود ب

ــلح داده  ــد مس ــای زورمن ــی گروهه ــاج ده ــه ب ــن، ب زمی

می شــد، جمعیــت کثیــری کــه بــه حاصــالت زمیــن 

دسرســی نداشــتند راه کشــورهای همســایه را بــه پیــش 

می گرفتنــد، در پــی ســال ها آوارگــی و دوری از وطــن بــا 

مشــقات فــراوان نفقــه ی بخــور و منیــر بــه اهــل و عیــال 

ــخ کمپ هــا  ــد، خاطــرات تل ــا می منودن شــان دســت و پ

و اردوگاههــای مهاجــران افغــان در کشــورهای همســایه 

ــاد آور بدتریــن روزهایــی اســت کــه افغان هــا در  هنــوز ی

طــول حیــات شــان تجربــه منــوده انــد، تــراژدی آن زمــان 

ــود، اردوگاههــای  ــراد ب ــر از نقــض حقــوق بــری اف فرات

مهاجــران، حکایــت شــکنجه های گوناگــون غیــر انســانی 

ــه  ــه ب ــان هایی ک ــد، انس ــت می کن ــود حکای را در دل خ

ــد و  ــا می گردی ــر موتره ــل تای ــه داخ ــی ب ــرم پناهگزین ج

ــا رســیدن  ــه پاییــن هــول داده می شــد، ت از ارتفاعــات ب

ــه امــراض  ــدن تایرهــا ب ــر غلتی ــر اث ــن مســطح، ب ــه زمی ب

عصبــی و شــوک آور دچــار می گردیدنــد، صفحــات ســیاه 

خاطــرات آن زمــان پــر اســت از چنیــن درد و رنج هــا. 

ــلی  ــا نس ــایه، افغان ه ــورهای همس ــون در کش ــم اکن ه

دارنــد کــه گویــای چندیــن حضــور آنــان در ایــن کشــورها 

ــا  ــه ب ــی ک ــوق و امتیازات ــون از حق ــا کن ــا ت ــد؛ ام می باش

ــوردار  ــد برخ ــر ان ــی براب ــده جهان ــه ش ــای پذیرفت معیاره

تلــخ کامی هــای  یــاد آوری فــرده ی  انــد،  نگردیــده 

ــا را  ــد، م ــل جدی ــری نس ــرت گی ــدف ع ــه ه ــان ب آن زم

ــت  ــروز جه ــای ام ــر رس مکلفیت ه ــث ب ــل بح وارد مدخ

ثابــت  تاریــخ  فراینــد  می ســازد،  عزمتندانــه  بقــای 

ــه  ــی کــه گذشــته ی خویــش را ب ســاخته اســت ملت های

فراموشــی ســپرده و از آن عــرت منی گیرنــد محکــوم بــه 

تکــرار آن می باشــند.

نسل امروز و روایت جدید

ــل  ــتان متقب ــردم افغانس ــان م ــه آن زم ــی را ک چالش های

می گردیــد، نســل جدیــد حتــی تصــور آن در خیــال 

شــان منی گنجــد، بــا روی کار آمــدن نظــام کنونــی، 

ــه  ــه طــور معیــاری ب دروازه هــای مکاتــب و دانشــگاهها ب

روی مــردم بــاز گردیــد، فضــای تجــارت و رونــق کار و 

ــران  ــت، مهاج ــف اوج گرف ــای مختل ــبی در بخش ه کاس

ــزم  ــا ع ــیل آس ــورت س ــه ص ــان ب ــوی جه ــان از چارس افغ

ــک  ــت مح ــات در جه ــا و امکان ــد، فرصت ه ــن منودن وط

شــد،  فراهــم  کشــور  در  خالقیت هــا  و  توانایی هــا 

چهره هــا و گروههــای سیاســی کــه در ســالیان متــادی 

ــر رس  ــد ب ــر بودن ــم درگی ــا ه ــدرت ب ــب ق ــر رس تصاح ب

ــد، نظــام جمهوریــت  یــک ســفره دور هــم جمــع گردیدن

ــرش  ــکوی پ ــهروندان و س ــل ش ــه ی وص ــه نقط ــه مثاب ب

ــر  ــد ب ــور ق ــای کش ــدرن در جغرافی ــای م ــوی دنی ــه س ب

سید لطیف سجادی

محمد داود محمدی

ــد در عــامل خــر دار شــوند و واقعیــات  ــد و دنیــای جدی جدی

ــی  ــی اجتاع ــی و زندگ ــه مدن ــات جامع ــی و واقعی دموکراس

ــط  ــته فق ــانی بس ــا چش ــوز ب ــد. هن ــد را بپذیرن ــر جدی ع

منافــع حاصــل از زور و تــرور و جنــگ ســاالرانه را دنبــال مــی 

کننــد. هنــوز جامعــه را بــه جنــگ و انتحــاری و کشــن تحدید 

مــی کننــد. تکنولــوژی، ارتباطــات و حقایــق جهــان نتوانســته 

ــهروندی  ــی و ش ــی مدن ــوم زندگ ــد و مفه ــر دهن ــا را تغیی آنه

و متمدنانــه را بــاور کننــد. منافــع کشــورهای دیگــر دور و 

ــان  ــا برایش ــع آنه ــن مناف ــد. تامی ــی کنن ــال م ــک را دنب نزدی

مهمــر از منافــع خــود جامعــه عزیزمــان اســت. 

منافع ملی

ــردی  ــع ف ــارض مناف ــا تع ــی ب ــع مل ــاط مناف ــر ارتب ــه دیگ نکت

اســت. » مــا بایــد از منافــع ملــی خــود دفــاع کنیــم«، »منافــع 

ــت از  ــا حفاظ ــدف م ــت«، »ه ــاده اس ــر افت ــه خط ــا ب ــی م ملّ

منافــع ملـّـی اســت«. امــروزه ایــن گونــه جمــالت، خیلــی زیــاد 

ــه گــوش مــا مــی رســد. شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه روزی  ب

نیســت کــه ایــن چنیــن جملــه هایــی را نشــنویم؛ اّمــا آیــا بــه 

راســتی، همــه مــا، مفهــوم آنهــا را بــه خوبــی درک مــی کنیــم؟ 

و آیــا معنــای دقیــق آن را مــی فهمیــم؟

ــت هــا و احــزاب در طــول  ــه شــعار متــام دول ــح یگان صل

تاریــخ جهــان بخصــوص افغانســتان عزیزمــان بــوده و 

خواهــد بــود. زیــرا صلــح کلیــد راه حــل مســتقیم یــا غیــر 

مســتقیم متــام فعالیــت هــای اقتصــادی و سیاســی بــرای 

ــه  ــح ب ــت. رضورت صل ــورمان اس ــت کش ــعه و پیرف توس

ــگ  ــته از جن ــه خس ــوش داروی دوای درد جامع ــوان ن عن

و تشــنه آرامــش هــر روز بیــش از گذشــته احســاس مــی 

شــود. 

هــر چنــد منافــع عــده ای محــدود در بقــای جنــگ اســت. 

یــا عــده ای بــا تفکــرات جنــگ ســاالرانه هنــوز دنبــال نفع 

شــخصی و توهــات ریاســت طلبــی و منافــع شــخصی و 

فامیلــی خــود هســتند. در ایــن میــان مبحثــی اصلــی این 

اســت کــه صلــح بایــد جمعــی باشــد تــا منافــع فــردی را 

تامیــن منایــد. امــا در افغانســتان عزیزمــان فعــال کامــال 

ــح  ــی صل ــه در پ ــه هم ــت ک ــالها اس ــت. س ــس اس برعک

ــودم  ــن اندیشــه ب جمعــی هســتند، امــا امــروز مــن در ای

شــاید اصــال بایــد دنبــال صلــح فــردی باشــیم تــا منافــع 

ــوس  ــی معک ــان مهندس ــن ه ــود. ای ــاد ش ــی ایج جمع

در اینجــری اســت. یعنــی از عکــس بــه اصــل رســیدن. 

کشــورمان به طــور کل تغییــر پیــدا کنــد و بــا الگوبــرداری 

ــان را در  ــی متخصص ــه نوع ــعه یافته ب ــورهای توس از کش

راه رســیدن بــه اقتصــادی مدیریــت کــردن جامعــه یــاری 

دهنــد. در نظــام سیاســی کشــور بــرای مدیریــت مطلــوب 

ــد  ــه هــای پیرفــت و توســعه بای ــه ســوی برنام ــه ب جامع

اقتصــاد و منافــع اقتصــادی متــام مــردم در نظــر گرفتــه 

شــود. پالیســی هــای اکشــن و انکشــافی مطلــوب اســت 

کــه باعــث بهبــود وضعیــت معــاش مــردم جامعــه شــود و 

ــه  ــد. ب ــا حــدی حــل کن ــا ت مشــکالت اقتصــادی مــردم ب

عبارتــی »مدیریــت اقتصــادی جامعــه« اســت کــه ســمت 

ــی  ــن م ــور تعیی ــدار را در کش ــعه پای ــده توس ــوی آین و س

کند.مدیریــت اقتصــادی فرآینــدی اســت كــه طــی آن 

ــداف  ــه اه ــول ب ــرای حص ــه و ارادی ب ــورت آگاهان ــه ص ب

ــوب در  ــرات مطل ــاد تغیی ــد ایج ــادی مانن ــخص اقتص مش

متغیرهــای كالن اقتصــادی ماننــد تولیــد ناخالــص ملــی، 

مــرف، پــس انــداز، رسمایــه گــذاری و ... تصمیــم گیــری 

ــه عبارتــی دیگــر، هــر برنامــه اقتصــادی در  مــی شــود. ب

واقــع مجموعــه ای از عملیــات اقتصــادی را در برمــی 

گیــرد كــه بــه طــور متمركــز آنهــا را هاهنــگ و در جهــت 

جامعــه،  اقتصــادی  مشــخص  اهــداف  بــه  دســتیابی 

هدایــت مــی كنــد.

مدیریت منافع فردی متعارض با صلح ملی

در راســتای مدیریــت تعــارض منافــع ملــی و کالن، بایــد 

دانســت کــه تعامــالت فرهنگــی و تجارتــی باعــث افزایــش 

ــه  ــان داده ک ــخ نش ــود. تاری ــی ش ــح م ــی صل ــد تثبیت رون

همراهــی تعامــالت تجــاری بــا توافــق هــای قانونــی 

ــری  ــح و جلوگی ــای صل ــده بق ــن کنن ــح، تضمی ــرای صل ب

از رویارویــی هــای آتــی اســت ولــی در ضمــن رشوع رونــد 

صلــح ســازی نــه در کنــرل مســتقیم رهــران اقتصــادی، 

ــی  ــن موضوع ــت. ای ــتمداران اس ــت سیاس ــه در دس بلک

اســت کــه مــا بــه طــور خــاص بایــد در تعامــالت منطقــه 

ــش  ــه نق ــو ب ــک س ــم و از ی ــرار دهی ــر ق ــد نظ ــود م ای خ

صلــح ســازی دولــت توجــه داشــته باشــیم و از دیگــر 

ســو بــا قــدرت بخشــیدن بــه بخــش خصوصــی و تشــکل 

هــای مربوطــه، بــه تثبیــت صلــح کمــک کنیــم. در چنیــن 

رشایطــی اگــر بــه درســتی پروگرامهــا و معاهــدات طرفیــن 

ــه  ــل ب ــح ســازی« تبدی ــد »صل ــه نشــود، رون در نظــر گرفت

ــح ســوزی« خواهــد شــد. »صل

بنابــر ایــن هرچنــد ســاختار اقتصــادی یــک عامــل بســیار 

مهــم تعیین کننــده و هدایــت  کننــده رفتــار سیاســت 

خارجــی و دیپلاســی کارآمــد اســت، در عیــن حــال، 

ــق روابطــی کــه  ــل را از طری ــن عام ــد تأثیرگــذاری ای نبای

ــی  ــوژی سیاس ــل ایدئول ــدی از قبی ــل کلی ــایر عوام ــا س ب

و  اجتاعــی  گروه هــای  روابــط  و  تعامــالت  حاکــم، 

طبقاتــی، کارکــرد نهــادی دولــت و رسانجــام، پیوند هــای 

گوناگــون میــان بازیگــران داخلــی بــا بازیگــران خارجــی 

ــژه از تأثیرپذیــری  ــه وی برقــرار می کنــد و در ایــن راســتا ب

از ســاختار نظــام اقتصــاد جهانــی در امــان منی مانــد، را 

ــت. ــده انگاش نادی

ــه هــا تکــرار شــده  ــن جمل واژه کلیــدی ای کــه در همــه ای

ــت.  ــی )National interest(« اس ــع ملّ ــوم »مناف ــود، مفه ب

ــت از  ــب اس ــوم، مرکّ ــن مفه ــه ای ــم ک ــی دانی ــا م ــه م هم

»منافــع« کــه جمــع منفعــت و بــه معنــای ســود اســت 

و »ملّــی« کــه منســوب بــه ملّــت اســت؛ یعنــی منفعــت 

ــی  ــؤال مهم ــن، س ــت. ای ــت اس ــه ملّ ــوط ب ــه مرب ــی ک های

اســت کــه ممکــن اســت در مدیریــت تعــارض منافــع ملــی 

ــی را  ــع ملّ ــتی، مناف ــه راس ــه ب ــود ک ــود، وارد ش ــرح ش مط

ــد  ــر از عقای ــد؟ رصف نظ ــی کنن ــخص م ــانی مش ــه کس چ

و نظرهــای مختلفــی کــه در ایــن خصــوْص وجــود دارد، 

ــی بیــان داشــت کــه  ــه عنــوان یــک پاســخ کلّ ــوان ب مــی ت

ــی  ــع ملّ ــده مناف ــن کنن ــوری تعیی ــر کش ــی ه ــات عال مقام

آن کشــور هســتند؛ زیــرا منافــع ملّــی، مســئله ای سیاســی 

ــی  ــات سیاس ــاب، مقام ــن ب ــی را در ای ــر نهای ــت و نظ اس

مــی دهنــد. در کشــور مــا بــه خاطــر وجــود نظــام سیاســی 

ــا  ــی ب ــع دین ــی، مناف ــای دین ــوزه ه ــر آم ــی ب ــاص مبتن خ

منافــع ملّــی پیونــدی تنگاتنــگ دارنــد و اصــوالً منــی 

ــت  ــه نیس ــن گون ــرد. ای ــک ک ــم تفکی ــن دو را از ه ــوان ای ت

ــی فقــط منافعــی مــادی و دنیایــی باشــند و  کــه منافــع ملّ

ــی مــا را  در حــوزه کاری سیاســتمداران بگنجــد؛ منافــع ملّ

عــالوه بــر مســائل سیاســی و بیــن املللــی، مــوارد معنــوی 

ــد مــا نیــز، تأییــد مــی  ای چــون: ارزش هــا، باورهــا و عقای

کننــد. تــالش بــرای کســب اســتقالل سیاســی و فرهنگــی 

در جریــان جنــگ هــای جهــادی و پــس از آن را مــی تــوان 

ــا  ــت. ام ــی دانس ــع دین ــی و مناف ــع ملّ ــل مناف ــوزه تعام ح

امــروزه بایــد بــری رســیدن بــه هــدف مشــرک منافــع ملــی 

همــه ارزشــها را بــا هــم دیــد و مصالــح جامعــه را نیــز لحــاظ 

کــرد.

منفعت طلبی صلح سوزانه

در ایــن مفهــوم، خواســته واقعــی و قلبــی هــر یــک از 

ــح نیســت.  ــاً صل ــا، حقیقت ــل یکــی از آنه ــا حداق ــن ی طرفی

بلکــه اســتفاده از لفــظ صلــح بــرای از بیــن بــردن فرصــت ها 

بــرای رقیــب خــود و انداخــن وی در راهــی کــه جــز توافــق 

ــت. ــدارد اس ــتی ن ــچ بازگش ــه، هی یکطرف

ــردن  ــازی ک ــش ب ــا نق ــرف اول ب ــا ط ــت، تنه ــن حال در ای

ــام  ــا مت ــت ت ــدد اس ــح درص ــدار صل ــوان، طرف ــه عن ــود ب خ

راهکارهــای عملــی و تکنیکــی را از طــرف دوم و مقابــل خود 

بگیــرد. در واقــع ایــن یــک نــوع بــازی اســراتژیکی خبیثانــه 

و خیانــت کارانــه اســت کــه بــرای رســیدن بــه قــدرت دســت 

ــه عنــوان برقــراری صلــح و آرامــش مــی  ــه عــوام فریبــی ب ب

زنــد.

مدیریت سیاسی مطلوب

بــا توجــه بــه بسرســازی ها و زیرســاخت های مناســبی 

کــه در کشــورهای توســعه یافته بــه منظــور انجــام مدیریــت 

درســت در حوزه هــای مختلــف از جملــه بخــش اقتصــادی 

وجــود دارد، بــه نظــر می رســد، اگــر مدیــران کشــورمان 

بخواهنــد بــه لحــاظ نحــوه مدیریــت در بخش هــای مختلــف 

در مســیری گام بردارنــد کــه کشــورهای توســعه یافته قــدم 

ــادی  ــی و اقتص ــاختارهای مدیریت ــد س ــد بای در آن نهاده ان

ــار نگــرش در افغانســتان عزیزمــان جــواب  ــن ب شــاید ای

دهــد. در افغانســتان عزیزمــان؛ فرآینــد صلــح بــر اســاس 

ــه ای  ــی و قبیل ــاً قوم ــی و نهایت ــخصی و فامیل ــع ش مناف

ــح  ــد صل ــه فرآین ــت ک ــی اس ــن در حال ــد و ای ــی چرخ م

ــکل  ــتان ش ــه افغانس ــع کل جامع ــاس مناف ــر اس ــد ب بای

ــف  ــای مختل ــت ه ــا و قومی ــوام و نهاده ــام اق ــرد. مت گی

بایــد از منافــع صلــح بــه صــورت مســتقیم و غیر مســتقیم 

و بــه صــورت عادالنــه بهــره منــد شــوند. ایــن نــوع صلــح 

کــه تقســیم منافــع بیــن متــام ملــت بــر اســاس حقــوق 

اجتاعــی و شــهروندی متــداول در دنیــا، ظاهــراً بــا 

جریــان پشــت پــرده صلــح در افغانســتان مغایــرت دارد. 

بــه عبــارت دیگــر زمانــی منافــع افــراد بــه صــورت صحیــح 

مدیریــت مــی شــود کــه همــه طرفیــن از ســود و منفعــت 

هــای کوتــاه مــدت شــخصی خــود دســت برداشــته و بــه 

فکــر بلنــد مــدت و منافــع طوالنــی کل اجتــاع و هویــت 

ــر ایــن اســاس منافــع  ــز باشــند. ب ملــی افغانســتان عزی

جمــع مهمریــن مــالک در تصمیــم گیــری هــای اقتصــاد 

ــا ایــن  سیاســی یــا دموکراســی اقتصــادی مــی باشــد. ب

ــر  ــد از ع ــی خواهن ــوز من ــرا هن ــم چ ــی دان ــال، من ح

صلح فردی، منافع جمعی
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 بازی با اعداد              3188
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3083    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3358
شاه سفید را در خانه  f4 حرکت دهید. 

3387

جواب هدف         2835
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هنرو

ثور
امروز صبح ممکن اســت احساس خستگی داشته باشــید و نتوانید خودتان را 
به روشــنی بیان کنید. باید از مالقات با دوســتان تان اجتناب کنید. زیرا دچار 

سوتفاهم خواهند شد. 

جوزا
امروز صبح ممکن اســت که مود خوبی نداشــته باشــید و حتی بیمار باشید. 
احتماال خیلی اجتماعی نیســتید و تنها هســتید. از برقراری ارتباط با دوستان 
و شــریک عاطفی تان اجتناب نکنید. امشب، یکی از بستگان نزدیک را مالقات 

می کنید 

سرطان
ســعی کنید از مســافرت رفتن اجتناب کنید تا ســود زیادی را به دســت 
آورید. به نظر می رســد که کمتر از حالت عادی اجتماعی باشــید و باعث 
شکســت در کارتان خواهد شــد. همچنین در فعالیت هــای اجتماعی تان 

شد.  خواهید  نامید 

اسد
احتماال احساس خستگی کنید و کمی عصبی باشید. احتیاط کنید در غیر این 
صورت با دوســتان و همکاران تان بحث خواهید کرد! می توانید به حس ششم 

تان اطمینان کنید. احتماال بخواهید که مشکالت خانگی را امروز حل کنید.

سنبله
امروز صبح روی مود صحبت کردن با کسی نیستید و از برخورد با مشکالت تان 
امروز اجتناب کنید. احتیاط کنید! ممکن اســت خودتــان را در کار از بقیه جدا 

کنید. بهتر است که سعی کنید بیشتر اجتماعی باشید. 

حمل
امروز صبح به دلیل مشــکالت مالی مجبور هستید که یک سفر خانوادگی را به 
زمان دیگری موکول کنید. زمــان خوبی برای تمرکز کردن بر روی پروژه های 

طوالنی مدت است. امشب ممکن است که به یک مهمانی دعوت شوید.

میزان
در کار به نظر می رســد که مود خیلی خوبی دارید و سرشــار از اشــتیاق 
هســتید. با این حال، باید در ارتباط با همکاران تان احتیاط کنید. یکی از 
همکاران تان مخفیانه سعی دارد که زیرآب شما را بزند. امروز فرصت خوبی 

برای افزایش سود مالی تان نمی باشد.

عقرب
امروز صبح ممکن است که احساس نیاز داشته باشید که با اطرافیان در ارتباط 
با مشکالت احساسی تان صحبت کنید. احتماال احساس نادیده گرفته شدن 

داشته باشید. از زیاده روی در احساس تان اجتناب کنید، 

قوس
در ارتباط با یک معامله سودآور احتیاط کنید. امروز کمتر اجتماعی هستید و 
ممکن اســت از دوستان و خانواده فاصله بگیرید. احتیاط کنید، وگرنه ممکن 

است خیلی دیر شود.

جدی
امروز صبح ممکن است مود خوبی نداشته باشید، و اطرافیان سعی کنند که 
به شــما کمک کنند تا از این حس و حال بیرون بیایید. احساس خستگی 

می کنید و مشکالت مالی شما را نگران کرده است.

دلو
احتماال تمرکز کردن برای تان ســخت باشد زیرا که شریک عاطفی تان شما را 
درک نمی کند. مشکالت در محیط کاری به نظر می رسد که خیلی بزرگ تر از 

آن چیزی است که فکر می کنید. 

2836

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: متوسط 
 14 کلمه:  خوب
 20  کلمه: عالی 
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حوت
امروز می توانید در کار و تجارت موفق شــوید. موفق می شوید که کار دوم پیدا 
کنید و یا یک سود مالی به دست آورید. باید از بحث کردن اجتناب کنید. توصیه 

های اعضای سالمند خانواده را در نظر بگیرید!

 شطرنج                     3359
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 Promising Young( آینـده دار   جـوان  زن  دلهـره آور  و  درام  فلـم 

Woman(مدتـی پیـش در سـینامهای رستـارس ایـاالت متحـده بـه 

از منتقـدان بگیـرد. امتیـازات خوبـی  منایـش درآمـد و توانسـت 

فلـم Promising Young Woman یـا در زبـان فارسـی »زن جـوان 

آینـده دار« یکـی از جدیدتریـن آثـار درام، دلهره آور، کمـدی و جنایی 

به دسـت  کـه  اسـت   )Focus Features( فیچـرز  فوکـس  رشکـت 

بازیگـر، تهیه کننـده، نویسـنده و کارگـردان بااسـتعدادی بـه امرالـد 

فنـل سـاخته شـده اسـت. از جملـه آثـار ایـن هرنمنـد می تـوان بـه 

فلـم  )پـن(،   Pan فلـم  ویرجینیـا(،  و  )ویتـا   Vita & Virginia فلـم 

The Danish Girl  )دخـر دامنارکـی(، فلـم Anna Karenina )آنـا 

 The Crown آلـرت نابـز(، رسیـال( Albert Nobbs فلـم ،)کارنینـا

)تـاج(، رسیـال Killing Eve )کشـن ایـو( و آثـار دیگـر اشـاره کـرد. 

در فلـم زن جـوان آینـده دار، بازیگران هرنمنـد و محبوبی مانند کری 

مولیـگان در نقـش کاسـاندرا »کسـی« تومـاس، بـو برنهـام در نقـش 

دکـر رایـان کوپـر، آلیسـون بـری در نقش مدیسـون، کلنسـی براون 

در نقـش اسـتنلی تونـاس، جنیفـر کولیـج در نقـش سـوزان توماس، 

الورن کاکـس در نقـش گیـل و کریس لوئل در نقش الکسـاندر »ال« 

مونـرو و غیـره حضـور داشـتند و بـه ایفـای نقـش پرداخته انـد.

فلـم زن جـوان آینـده دار در تاریـخ ۲۵ ژانویـه )۵ بهمـن ۱۳۹۸( در 

جشـنواره فلـم سـاندنس کـه بزرگ تریـن جشـنواره فلم های مسـتقل 

در آمریـکا محسـوب می شـود، بـرای اولین بـار بـه منایش درآمـد. این 

اثر قرار بود که در تاریخ ۲۵ دسـامر )۵ دی( در سـینامهای ایاالت 

متحـده منایـش داده شـود. تـا بـه ایـن لحظـه ایـن اثـر درام امتیـاز 

۷۱ را از بیـن ۳۴ نقـد فلـم و رسیـال کـه در سـایت متاکریتیـک قرار 

گرفتـه، به دسـت آورده اسـت. نـگارش فلمنامـه ایـن اثـر برعهده خود 

امرالـد فنـل بـوده اسـت. در بحـث تهیـه کنندگـی ایـن اثـر هـم خود 

امرالـد فنـل بـه همـراه مارگو رابی، جـوزی مک نامارا، تـام اکرلی، بن 

براونینـگ و اشـلی فاکـس فعالیـت کـرده بـود. ایـن فلم به طـور کلی 

نقدهـای مختلفـی دریافـت کـرد کـه اکـر آن هـا در بخـش روبه باال و 

متوسـط قـرار دارنـد. اکـر منتقدانـی کـه ایـن فلـم را متاشـا کردند، 

بازیگـری تیـم بازیگـری خصوصـا کـری مولیـگان و همچنیـن سـبک 

کارگردانـی امرالـد فنـل را مـورد تحسـین قـرار دادند. از طـرف دیگر 

هـم ۲۱۵ منتقـد سـایت راتـن تومیتـوز هـم کـه ایـن اثـر دلهـره آور را 

متاشـا کـرده بودنـد، نظـرات مختلف و متفاوتـی درباره آن داشـتند و 

امتیـاز کلـی ۹۲ درصـد را بـرای آن ثبـت کرده انـد.

در   Promising Young Woman فلـم اسـت  مدتـی  کـه  آن جـا  از 

اسـت،  شـده  داده  منایـش  متحـده  ایـاالت  رستـارس  سـینامهای 

و  فلـم  نقـد  زمینـه  در  محبـوب  و  معتـر  بین املللـی  سـایت های 

رسیـال، نقـد و امتیاز هـای خـود را بـرای ایـن فلـم منتـر کرده انـد. 

بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، بـه لطف سـطح پاییـن ابتال بـه بیامری 

کوویـد 19 در جاپـان کـه باعـث شـد سـینامهای ایـن کشـور کامـالً 

متـام  کـش«  »شـیطان  سـینامیی  بلنـد  انیمیشـن  باشـند،  فعـال 

رکوردهـای مهـم تاریـخ گیشـه رسزمیـن آفتـاب تابان را شکسـت و به 

یـک پدیـده فرهنگـی گریزناپذیـر در ایـن کشـور تبدیـل شـد.

بـا خلـق و اکـران ایـن فلـم، سـلطنت نزدیـک بـه دو دهـه »هایائـو 

میازاکـی« در صـدر رده بنـدی باکـس آفیـس جاپـان به پایان رسـید.

 Runaway Demon Slayer« فلم پرفروش انیمیشـن »شـیطان کش

the Movie: Mugen Train« در آخـر هفتـه بـه بزرگریـن موفقیـت 

در گیشـه جاپـان تبدیـل شـد و فلـم محبـوب میازاکـی شـهر اشـباح 

)Spirited Away(  محصول سـال 2001 را به جایگاه دوم کشـاند. 

طبـق گفتـه توزیـع کننده آن »Aniplex«، از روز یکشـنبه، انیمیشـن 

»شـیطان کـش« مبلـغ 32.47 میلیـارد یـن معـادل 313.9 میلیـون 

مجمـوع  در  میازاکـی  اشـباح«  »شـهر  و  کـرده  کسـب  درآمـد  دالـر 

و  محبـوب  فلـم  ایـن  اسـت.  آورده  دسـت  بـه  یـن  میلیـارد   31.68

سـال  در  خـود  اولیـه  انتشـار  زمـان  در  میازاکـی  هایائـو  پرطرفـدار 

2001 توانسـت 30.8 میلیـارد یـن درآمـد کسـب کنـد.

»شـیطان کـش« در سـالی کـه سـینامی جهـان در تالطـم بحـران 

کرونـا دسـت و پـا مـی زنـد، بـرای صنعـت فلـم جهانـی موفقیتی کم 

نظیـر بـوده اسـت. این فلم از زمـان افتتاحیـه در 16 اکتر در جاپان 

رکـورد زده اسـت، از جملـه بزرگریـن درآمـد ناخالـص یـک روزه 1.2 

میلیـارد یـن معـادل 11.3 میلیـون دالـر و بزرگریـن تعطیـالت آخـر 

هفتـه سـه روزه 4.6 میلیـارد یـن معـادل 44 میلیـون دالـر در گیشـه 

فروش داشـته اسـت. 

 100 و  یـن  میلیـارد   10 از  عبـور  بـا  همچنیـن  کـش«  »شـیطان 

میلیـون دالـر، رسیعریـن فـروش فلـم تاریخ گیشـه جاپـان را به خود 

اختصـاص داد و تنهـا در 10 روز بـه ایـن رکورد رسـید )گیشـه جاپان 

بـه خاطـر نگـه داشـن طوالنـی مـدت و کسـب مـداوم عناویـن برتـر 

در هفتـه هـا و مـاه هـا معروف اسـت( اقدام انیمیشـن زنـده CG این 

فلـم نیـز بـا موفقیـت 21 میلیون دالـری بـه بزرگرین فلـم جاپان در 

پخـش آی مکـس تبدیـل شـد.

ایـن فلـم انیمیشـن بـر اسـاس یـک مانـگای )کتـاب هـای کمیـک 

توسـط   2016 سـال  در  محبـوب  جاپانـی(  مصـّور  ابرقهرمانـی  یـا 

هرنمنـد جاپانـی »کیوهـارو کوتوگـه« سـاخته شـد. امـا ایـن پـروژه به 

یـک پدیـده فرهنگـی پـاپ تبدیـل نشـد تـا اینکـه در یـک مجموعـه 

انیمیشـن بـرای تلویزیـون اقتبـاس شـد. ایـن مجموعه 26 قسـمتی 

کـه توسـط اسـتودیوی »Ufotable« مسـتقر در توکیـو تولید شـد، در 

سـال 2019 از توکیـو MX و کانـال هـای دیگـر پخـش شـد، امـا بـا 

پخـش مجـدد آن از نتفلیکـس و »فوجـی تـی وی« بـه یک فلـم موفق 

تبدیـل شـد. محبوبیـت این مجموعـه عالقه بـه مانگا را دوبـاره جلب 

کـرد و آن را تبدیـل بـه یکـی از پرفروش ترین ها کرد. از ماه دسـامر، 

رسی مانگاهـای »شـیطان کـش« نزدیـک بـه 120 میلیـون نسـخه 

فـروش کرده اسـت.

بقیـه دنیـا درنظـر می گرفتنـد. امـا ایـن حـس کـه هندوسـتاِن عـر میانـه، 

یعنـی بیـن ۱۰۰۰ تـا ۱۸۰۰ میـالدی، چیـز متامیـز دیگـری داشـت، هنـوز 

هـم وجـود دارد.

عـِر  بـه  را  میانـه  او هندوسـتاِن عـر  در همیـن جاسـت:  ایتـون  نبـوغ 

قانع کننده تریـن  بـه  را  آن  متایـز  وجـه  و  می کنـد  منتسـب  پارسـی مابی 

نـه در دیـن بلکـه در حیطـٔه تعامـل  شـکل تریـح می کنـد: عـری کـه 

یعنـی  زمـان،  فرامنطقـه ای  متـدن  دو  ایده هـای  و  فرهنگ هـا  زبان هـا، 

جهـان سانسـکریت و جهـان پارسـی زبان ریشـه داشـت. ایتون بـا بهره بردن 

فرانچسـکا  ازقبیـل  میان رشـته ای،  مورخـان  از  تـازه  نسـلی  یافته هـای  از 

هـم  در  را  دوران بنـدی  قدیمـِی  مدل هـای  شـیخ،  سـمیرا  و  اورسـینی 

می شـکند. به گفتـه او حکومت هـای پیشا-اسـتعامری به طور کلـی از تفاوت 

مذهبـی بـرای تقسـیم بندی جهـان خودشـان اسـتفاده منی کردنـد: مثـال 

نویسـندگان سانسـکریت حوالی سـال ۱۰۰۰ میـالدی، سـوارکاراِن ترک را 

منی کردنـد. خطـاب  »مسـلامن« 

ایـده ایتـون ریشـه در »جهان شـهر سانسـکریت« دارد که شـلدون پوالک آن 

را مطـرح کـرد: مطابـق این ایـده، فرهنگ هنـدی از حوالـی ۳۰۰ تا ۱۳۰۰ 

میـالدی، نـه ازطریـق زوِر رسنیـزه، کـه ازطریـق تقلیـد ایده هـا و آیین هـای 

موجـود در متـون سانسـکریت، در میـان مردمـی بـا پیشـینه های متفـاوت 

یـک  میـالدی،  از حوالـی سـال های ۱۰۰۰  ایتـون،  به گفتـٔه  یافـت.  نـر 

نیـروی فرهنگـی دوم بـا جاذبـٔه فرامنطقـه ای رشوع بـه گسـرش در جنـوب 

حامسـه های  و  شـعر  در  کـه  بـود  پارسـی«  »جهان شـهر  ایـن  کـرد.  آسـیا 

فارسـی مجسـم می شـد، امـا همچنیـن در آثـار تاریخـی، اخالقـی، علـوم 

و فـِن کشـورداری هـم حضـور داشـت. ایتـون می گویـد پیـش از ۱۵۲۶ و 

ظهـوِر بابُـر اولیـن امپراطور گورکانـی در جلگه های هندوسـتان، جهان های 

سانسـکریت و پارسـی، در شـبه  قاره هنـد کامـال همپوشـانی داشـتند.

تعامـالت  داسـتان  اساسـا  هندوسـتان،  میانـه  عـر  داسـتان  درنتیجـه، 

چشـمگیر بیـن جهان هند و جهان فارسـی اسـت؛ داسـتان پیونـدی محکم 

بـا نواحـی دیگـر، مخصوصـا فـالت ایـران، و بـا فرهنـگ ایـران، و بـا اسـالم. 

مبنی بـر  می کنـد  مطـرح  و شـواهدی  مـی رود  فراتـر  ایـن  از  ایتـون حتـی 

پارسـی زبان تبدیـل می شـد.  بـه مرکـز جهـان  این کـه گاهـی هندوسـتان 

معمـوال جنـوب آسـیا بیشـر از شـامِل آن هنـدو معرفـی می شـود. ایتـون در 

بررسـِی تالقـِی جهان هـای پارسـی و سانسـکریت  ـــ  در رابطـه بـا تغییـرات 

مهـم سیاسـی، اجتامعـی و فرهنگـی در هـردو ناحیـه شـامل و جنـوب  ـــ  

متامیـِت شـبه قاره هنـد را لحـاظ می کنـد. او بـه انتشـار مفاهیـم پارسـی، 

ایده هـای  بـا  آن هـا  تعامـل  و  اخالقیـات  و  سیاسـت  حکمرانـی،  خصوصـا 

درمـورد  نه تنهـا  را  شـیوه  ایـن  و  می کنـد  توجـه  مناطـق  در  سانسـکریت 

زبان هـای فرامنطقـه ای، کـه همچنیـن درمـورد ادبیـات بومـی و هرنهـای 

بـه کار می بَـرد. منطقـه ای هنـد 

ایتـون در ایـن کار، بـرای اولین بـار چیزهایـی را توضیـح می دهـد کـه  ـــ  

اگـر بـه اشـتباه، جدایـی بیـن هندوهـا و مسـلامنان را شـالودٔه تاریخ نـگاری 

جنـوب آسـیا درنظـر بگیریم  ــ  آن وقـت غیرقابل توضیح هسـتند: مثال این که 

موسـس امپراطـوری هنـدوی کارناتـا خـود را »سـلطاِن شـاهان هنـد« اعالم 

کـرد، و این کـه حاکـامِن بعـدی هـم در نقـوِش خـود کالِه شـاهاِن ایرانـی 

را بـه رس داشـتند، یـا این کـه مسـجِد چهارمنـار را سـالطیِن قطب شـاهی 

در حیدرآبـاد، از منادپـردازی کیهانـِی عـامرت مرکـزی وارانگل، که حاکـامن هندوی 

قبلـی سـاخته بودنـد، تقلیـد کردند.

کتـاِب »هندوسـتان در عـر پارسـی مابی«، شـاهکاری کامـل از چارلـز ایتون اسـت. 

تاریـخ  دوره سیاسـِی  بحث انگیزتریـن  دربـاره  معتـر  منبعـی  بـه  بی شـک  اثـر  ایـن 

طوالنـی جنـوب آسـیا تبدیـل خواهـد شـد. تنهـا خـرده مـن بـه ایـن کتـاب، اشـاره 

بـه سـال ۱۷۶۵ از سـوی ایتـون به عنـوان پایـان عـر پارسـی مابی هنـد اسـت کـه 

سـال امضـای معاهـده الله آبـاد بـود و درنتیجـه آن امپراطـوری گورکانـی، بنـگال را 

بـه کمپانـی هنـد رشقـی واگـذار کـرد. چـون فرهنـگ پارسـی خیلـی بیـش از آن در 

هندوسـتان دوام آورد. درواقع سـال ۱۸۳۵ بود که زبان انگلیسـی جایگزین فارسـی 

به عنـوان زبـان رسـمی هندوسـتان شـد. و تـا اواخر قـرن نوزدهم آثار فارسـی کامکان 

در چاپخانه هـای هنـدی بـه فـور تولیـد می شـد.

سـال ۱۸۳۹، امیلـی ایـدن ]شـاعر و مولـف انگلیسـی[ به اتفـاق برادرش لـرد اوکلند 

نایب السـلطنه هند، در اقامتگاه یکی از افرسان کمپانی هند رشقی شـاهد منایشـی 

از رقاصه هـا بـود کـه طـی آن بخش هایـی از زندگـی ویشـنو و براهـام اجـرا می شـد و 

اشـعار فارسـی خوانـده می شـد. یکـی از رقاصه هـا، گویـی خطـاب به نایب السـلطنه، 

رسودی عاشـقانه را بـا این مضمـون خواند:

من تو شدم، تو من شدی، من تن شدم، تو جان شدی

تا کس نگوید بعد از این، من دیگرم، تو دیگری

در  میانـه  اعصـار  بزرگ تریـن شـاعر  امیرخـرسو دهلـوی،  از  آشـنا  ایـن شعری سـت 

دهلـی، کـه هنـوز اشـعارش در هنـد و پاکسـتان خوانـده می شـود. بـه همیـن نحـو، 

خدایان هندو و شـعر فارسـی، در دهان خوانندگان کالسـیک و قلب شنوندگان شـان 

در متـام دوران اسـتعامری، همچـون جسـم و جانـی جدایی ناپذیـر باقـی ماندند و تا 

امـروز دوام آوردنـد. امـروز در حیدرآبـاد هنـد، هنـوز می توانیـد دیـوان حافـظ را  ـــ  بـا 

راهنـامی فـال حافـظ بـه زبـان انگلیسـی  ـــ  از بـازار کتـاب چهارمنـار تهیـه کنیـد. و 

این گونـه اسـت کـه فارسـی کـامکان زیـر پوسـت منطقـه جنـوب آسـیا بـه بقـای خود 

ادامـه می دهـد.

 

امـروزه مـا عمدتـا فارسـی را زبـان ملـی کشـور ایـران می دانیـم. امـا ایـراِن 

امـروز رصفـا بقایـای هسـته یـک جغرافیـای پهنـاور در اوراسـیا اسـت کـه 

تقریبـا هـزار سـال، فارسـی نقش زبـان بین املللـی را در آن بـازی می کرد. 

از بوسـفور ]در غـرب ترکیـه امـروزی[ تـا براهامپوتـرا، و آمودریا تـا اقیانوس 

هنـد، آن چـه کـه امـروز مورخـاْن آن را »جهـان پارسـی زبان« می خواننـد، 

ناحیـه ای درهم پیوسـته بـود کـه بـا زبـان فارسـی و ادبیـات آن، و ایده هـا و 

ارزش هـای فرهنگـی ای کـه بـا خـود حمـل می کـرد پیونـد می خـورد.

مایـه حیـرت اسـت کـه زبـان فارسـی، گسـرده ترین و موفق تریـن دوران 

خـود را در هندوسـتان تجربـه کـرده اسـت. درواقـع بین سـال های ۱۰۰۰ 

تـا ۱۸۶۰ میالدی، فارسـْی زباِن رسـمی و اداری، و زبـان تجارت و فرهنِگ 

فاخـر بـود: از نبوغ شـاعری امیرخرسو دهلوی )وفـات ۱۳۲۵( تا ابوالفضل 

عالمـی )مـورخ قـرن شـانزدهم(، تـا مرآت االخبـار، اولیـن روزنامـه فارسـی 

کـه رام موهـان روی ]نویسـنده بنگالـی[ در دهـه ۱۸۲۰ منتـر می کـرد، 

و از کشـمیر تـا مـدرَس. زبـان فارسـی در هندوسـتان موضوعـی فرقـه ای 

محسـوب منی شـد. دولـت رائـو شـینده )وفـات ۱۸۲۷( مهاراجـه مببئـی، 

کـه یـک هنـدوی دینـدار بـود، صبـح هـر روز بـدون آن کـه تفألی بـه دیوان 

حافـظ بزنـد، از خیمـه گاه خـود بیرون منی رفـت. حتی کمپانـی هند رشق 

بـه زبـان فارسـی فعالیـت می کـرد. وقتـی بریتانیـا بـر هندوسـتان مسـلط 

شـد، بیـش از هشـت قـرن می شـد که ادبیـات و زبان فارسـی و شـیوه های 

زندگـی پارسـی مابی راه خـود را بـه خـاک هندوسـتان بـاز کـرده بود.

در  را  خـود  دوران  موفق تریـن  فارسـی،  زبـان  کـه  اسـت  حیـرت  مایـه 

هندوسـتان تجربـه کـرده اسـت، و بیـش از هشـت قـرن، زبـاِن حکومـت، 

اسـت. بـوده  فاخـر  فرهنـِگ  و  تجـارت 

ایتـون، بهریـن مـورِخ اسـالم پیشا-اسـتعامرِی جنـوب آسـیا  ریچـارد ام. 

جوامـع  طوالنـی  تاریـخ  بـا  کـه  اسـت  موفـق  کتـاب  چندیـن  مولـف  و 

کـه  بـوده  مناطقـی  بـر  مشـخصا  او  دارد. مترکـز  هندو-مسـلامن رسوکار 

قـرار  هنـدو  راجاهـای  قلمـروی  مجـاورِت  در  مسـلامن  سلطان نشـیناِن 

داشـتند، و نقـاِط متاسـی را خلـق می کردنـد کـه بـه ظهـور فرهنگ هـای 

از  داسـتان شـنیدنی  ایـن  او  انجامیـد. حـاال  و منحربه فـردی  مختلـط 

هندوسـتاِن »عـر پارسـی مابی« را در کتابـی کـه احتـامال مهم تریـن اثـر 

اوسـت زیـر ذره بیـن بـرده اسـت.

یکـی از مسـائل عمـده تاریخ نـگاری اخیـر جنـوب آسـیا همـواره ایـن بـوده 

اسـت کـه اعصـار میانـه هندوسـتان را، دوره ای بیـن آغـاز سـلطنت های 

عـر  مورخـاِن  می گیرنـد.  درنظـر  بریتانیـا  اسـتعامر  ظهـور  و  مسـلامن 

اسـتعامر، تاریخ هند را برای ما سـه قسـمت کردند، که برمبنای آن، اعصاِر 

میانه هندوسـتان، عر اسـتبداد مسـلامنان بود و بین عـر طالیی هندو 

و لیرالیسـِم منورالفکـِر دوران سـلطه بریتانیـا قـرار می گرفـت. مورخـاِن 

پسا-اسـتقالل کـه ایـن اصطالحـات فرقـه ای را خـوش نداشـتند، عبـارِت 

»هندو-مسـلامن-بریطانی« را کنـار گذاشـتند و واژگانـی سـکوالرتر مثـل 

»باسـتانی«، »ُوسـطی« و »مـدرن« را جایگزیـن آن کردنـد. البتـه ایـن یـک 

تغییـر نـاِم محـض بود، چـون تقسـیم بندی های قدیمـی باقی مانـد، ضمن 

این کـه یـک تاثیـر منفـِی نامگذارِی جدیـد این بود کـه مفهوِم »وسـطی« را 

به طـرزی مضحـک تا قـرن نوزدهـم امتداد مـی داد. بعدها مورخانـی دیگر، 

هندوسـتاِن عـر گورکانـی )قـرن ۱۶ تـا ۱۹( را معـادِل اوایـل مدرنیتـه در 

واکنش منتقدان به فلم
Promising Young Woman 

زبان فارسی، زیر پوست آسیای جنوبی
منبع: سایت نبشت

انیمیشن »شیطان ُکش« 
پرفروش ترین فلم 

تاریخ سینمای جاپان شد



دومیـن بـازی فـوالم هـم بـه دلیـل ابتـای چنـد 

بازیکـن ایـن باشـگاه بـه کرونـا لغـو شـد. مصاف 

فـردا شـب تیم هـای فوتبـال فـوالم و برنلـی در 

دلیـل  بـه  انگلیـس  برتـر  لیـگ  هفدهـم  هفتـه 

مثبـت شـدن تسـت کرونـا چنـد بازیکـن دیگـر 

هفتـه  شـد.  موکـول  دیگـری  زمـان  بـه  فـوالم 

کرونـا  بـه  فـوالم  بازیکنـان  از  تعـدادی  گذشـته 

مبتـا شـده بودنـد و اکنـون تعـداد افـراد مبتـا 

افزایـش پیـدا کـرده و بـه همیـن دلیل هـم بازی 

ایـن تیـم در ورزشـگاه تورف مور لغو شـده اسـت. 

گویـا قـرار بـود کـه آخریـن جلسـه مترینـی فوالم 

بـرای مصـاف بـا برنلـی صبـح امـروز برگزار شـود 

امـا باشـگاه در متاس هایـی بـه بازیکنـان خـود 

اطـاع داده اسـت کـه در زمیـن مترینـی حضـور 

پیـدا نکننـد. شـیوع کرونـا در تیـم فـوالم پیـش 

از ایـن باعـث لغـو مصـاف خانگـی ایـن تیـم بـا 

تاتنهـام در هفته شـانزدهم لیگ برتر شـده بود و 

حـاال دومیـن بـازی متوالی این تیـم در لیگ برتر 

هـم لغـو شـده اسـت.

لغو یک بازی دیگر لیگ برتر انگلیس به خاطر کرونا

ورزش
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و  کاال  مـرف  چرخـه  وارد   )۲۰۲۱( جـاری  سـال  طـول 

شـود. فرهنگـی  فعالیت هـای  و  گردشـگری  خدمـات، 

بهبـود  محـض  بـه  کـه  دارنـد  انتظـار  آملـان  مرکـزی 

در  پـول  ایـن  اعظـم  بخـش  کرونـا  پاندمـی  وضعیـت 

افغانسـتان مـا: آملانی هـا در سـال 2020 در حالیکـه پاندیمـی 

کرونـا اقتصـاد جهـان را بـه لـرزه در آورده بـود، بیـش از 7 هـزار 

میلیـارد یـورو پـس انـداز کردنـد.

بـه نقـل از وبسـایت دویچه وله فارسـی، علی رغم رکـود اقتصادی 

ناشـی از فراگیـری کرونـا، ثـروت آملانی ها بـاز هم افزایـش یافت 

و بـه بیـش از ۷ هـزار میلیـارد یورو رسـید. بخش قابـل توجهی از 

ایـن افزایـش ثـروت مربوط بـه پس انداز مردم این کشـور اسـت.

نقـدی  ثـروت  کـه  اسـت  کـرده  گـزارش  آملـان  مرکـزی  بانـک   

شـهروندان ایـن کشـور در سـال پاندیمـی کرونا بـا افزایش ۳۹۳ 

یـورو رسـیده  بـه هفـت هـزار و یکصـد میلیـارد  میلیـارد یورویـی 

اسـت.

۵ درصـدی ثـروت  ایـن گـزارش نشـان می دهـد کـه افزایـش ۹/ 

مـردم ایـن کشـور در سـال ۲۰۲۰ بـه نسـبت سـال قبـل از آن، 

ناشـی از پس انـداز مـردم بـه دلیـل تـرس از بیـکاری و همچنیـن 

کاهـش مـرف به خاطـر محدودیت هـای کرونایـی بـوده اسـت.

در گـزارش بانـک مرکـزی آملـان آمـده اسـت کـه مـردم در سـال 

بیـن  داشـته اند،  اختیـار  در  کـه  یورویـی  یکصـد  هـر  از   ۲۰۲۰

۱۶ تـا ۱۷ یـورو را پس انـداز کرد ه انـد کـه در تاریـخ ایـن کشـور 

اسـت.  بـوده  بی سـابقه 

و   ۱۹۹۱ سـال های  در  کنـون  تـا  پس انـداز  میـزان  بیشـرین  

بـوده اسـت. در سـال ۲۰۱۹  ۱۲ درصـد  بـه میـزان ۹/   ۱۹۹۲

بـود. درصـد   ۱۰  /۹ پس انـداز  میـزان 

بانـک  اقتصـادی  کارشناسـان  فارسـی،  ولـه  دویچـه  از  نقـل  بـه 

آلمانی ها در سال 2020 
بیش از 7هزار میلیارد یورو پس انداز کردند

پیشتازی خوان الپورتا؛ رئیس بعدی بارسا مشخص شد؟

کنگره امریکا برای اولین بار رای به لغو وتوی ترامپ داد

افشای جزئیات قرارداد دیوید آالبا با رئال مادرید 

سرود ملی استرالیا به احترام بومیان اصالح شد
اسـرالیا  بومیـان  حقـوق  هـواداران  بـود.  شـده  خوانـده 

دارای  کشـور  ایـن  اولیـه  سـاکنان  اینکـه  بـه  اسـتناد  بـا 

خواسـتار  هسـتند  جهـان  بـادوام  متـدن  قدیمی تریـن 

اصـاح مـن رسود ملـی شـده بودنـد. بـه ایـن ترتیـب از 

ملـی  رسود  در  هسـتیم«  آزاد  و  »نوپـا  عبـارت  جمعـه  روز 

یافـت. تغییـر  آزاد هسـتیم«  و  بـه »متحـد  اسـرالیا 

اسـکات موریسـون، نخسـت وزیر اسـرالیا ابراز امیدواری 

کـرد کـه تغییـر در رسود ملـی ایـن کشـور بازتـاب دهنـده 

آن  اولیـه  و  قدیمـی  فرهنـگ سـاکنان  و  تاریـخ کشـورش 

. شد با

ورود  از  پیـش  سـال  هـزار   ۵۰ حـدود  اسـرالیا  بومیـان 

شـده  سـاکن  جزیـره  ایـن  در  بریتانیایـی  اسـتعامرگران 

بودنـد. اسـرالیا هـر سـال روز ۲۶ جنـوری را که سـالگرد 

بـه  اسـت  ایـن کشـور  بـه  بریتانیایـی  اسـتعامرگران  ورود 

اسـت  ایـن در حالـی  ملـی جشـن می گیـرد.  روز  عنـوان 

کـه گروهـی از بومیـان اسـرالیا از این روز بـه عنوان »روز 

اشـغال« یـاد مـی کننـد.

جنبـش »جـان سیاهپوسـتان ارزش دارد« در امریـکا طـی 

ماه هـای اخیـر بـه جنبـش هـواداری از حقـوق بومیـان در 

دولـت محلـی  رئیـس  بخشـید.  دوبـاره ای  اسـرالیا جـان 

ایالـت »نیو سـاوت ولـز« گفته بـود که رسود ملی اسـرالیا 

فرهنـگ بومیـان ایـن کشـور را نادیـده گرفتـه اسـت. کـرد. در رسود ملـی اسـرالیا، این کشـور »نوپا و آزاد«  اسـرالیا رسود ملـی خـود را به احـرام بومیان این کشـور اصاح 

انتخابـات بـا رشکـت نزدیـک بـه 100 هـزار عضـو برگـزار 

باالتـر  شـانس  از  حکایـت  چیـز  همـه  امـا  شـد  خواهـد 

دارد. الپورتـا 

فریکسـا بـا 2.3، جـوردی فـاره بـا 1.4، ریـرا بـا 0.9 

و فرنانـدز آال بـا 0.5 درصـد در رده هـای بعـدی قـرار 

دارنـد.

خـوان الپورتـا طبـق نظرسـنجی ها با اختاف شـانس اول رسـیدن 

به ریاسـت باشـگاه بارسلوناست.

انتخابـات ریاسـت باشـگاه بارسـلونا 5 دلـو برگـزار خواهـد شـد و 

هنـوز سـه هفتـه بـه آن باقـی اسـت امـا از حـاال شـاید بتـوان گفت 

کـه کـدام نامـزد شـانس بیشـری دارد.

خـوان الپورتـا، ویکتـور فونـت، جـوردی فـاره، امیـل روسـود، ژاوی 

ویاژوانـا، تونـی فریکسـا، پـره ریرا، لوئیـس فرناندز آال و آگوسـتین 

رقابـت  بارسـلونا  ریاسـت  بـرای  کـه  هسـتند  نامـزدی   9 بندیتـو 

دارند.

نرشیـه موندودپورتیـوو بیـن روزهـای 19 تـا 22 دسـمرب یعنـی 10 

روز پیـش از 220 عضـو رسـمی باشـگاه بارسـلونا در مـورد رئیـس 

نظرسـنجی  ایـن  نتیجـه  امـروز  کـرد.  نظرسـنجی  باشـگاه  بعـدی 

انتشـار یافـت و بـر ایـن اسـاس خـوان الپورتـا کـه بیـن سـال های 

 52.3 بـا  برعهـده داشـت،  را  باشـگاه  ریاسـت   2010 تـا   2003

درصـد آرا و اختافـی فاحـش در صدر قرار دارد. پـس از او ویکتور 

فونـت بـا 13.2 درصـد قـرار دارد. 

فاصلـه نفـر اول و دوم 40 درصـد اسـت و ایـن نشـان مـی دهد که 

الپورتـا از چـه حاشـیه امنیت مناسـبی برخوردار اسـت.

تونـی   ،2.7 بـا  2.7، ویاژوانـا  بـا  بندیتـو   ،3.2 بـا  امیـل روسـود 

باشـگاه مادریـدی کـه می داند باشـگاه هـای بزرگ 

قصـد  هسـتند،  آالبـا  جـذب  خواهـان  نیـز  دیگـری 

دارد زودتـر کار انتقـال او را نهایـی کنـد و بـه عقیده 

مـارکا اعـام رسـمی جـذب او زودتـر از حـد تصورات 

خواهـد بـود. جـذب آالبـا بـدون توجـه بـه مانـدن یـا 

جدایـی رسخیـو رامـوس اسـت. سـتاره اتریشـی هـم 

مـی توانـد در پسـت مدافـع چـپ بـازی کنـد و هـم 

مدافـع میانـی و بهریـن جانشـین بـرای رامـوس در 

زمانـی خواهـد بـود کـه کاپیتـان، رئال را تـرک کند.

آالبـا بـا بایـرن دو لیـگ قهرمانـان و 9 بوندسـلیگا را 

فتـح کـرده اسـت. او 32 گل بـرای بایـرن زده و 49 

پـاس گل هـم داده اسـت.

روز گذشـته در اسـپانیا ادعـا شـد کـه دیویـد آالبـا 

امـروز  و  اسـت  رئـال  بـه  همیشـه  از  تـر  نزدیـک 

مـارکا بـر ایـن قضیـه مهـر تاییـد زد. مـارکا اولیـن 

منبعـی بـود کـه مـاه گذشـته خـرب از جـدی شـدن 

سـتاره  بـود.  داده  رئـال  بـا  آالبـا  دیویـد  مذاکـرات 

بـن بسـت رسـیدن مذاکـرات  بـه  از  پـس  اتریشـی 

متدیـدش بـا بایـرن و عصبانیـت باشـگاه مونیخـی 

از ایـن اتفـاق، کارش در آملـان تقریبـا متـام شـده 

اسـت و در پایـان فصـل جدایـی او قطعـی خواهـد 

بـود. مدیـران بایـرن در هفتـه هـای اخیـر رصاحتـا 

ارائـه  آالبـا  بـه  جدیـدی  پیشـنهاد  کـه  انـد  گفتـه 

نخواهـد شـد و او مـی توانـد از ابتـدای جنـوری بـا 

رئـال و هـر باشـگاهی کـه دوسـت دارد وارد مذاکره 

رخ  اتفـاق خاصـی  اگـر  آالبـا  بعـدی  مقصـد  شـود. 

ندهـد، رئـال مادریـد اسـت. او بارهـا پیـش از ایـن 

از متایلـش بـرای بـازی در اسـپانیا و خصوصـا رئـال 

صحبـت کـرده بـود و حـاال بـه فاصلـه شـش مـاه تـا 

امتـام قـراردادش بـا بایـرن، بـه ایـن رویـا نزدیک تر 

از همیشـه اسـت. مـارکا امـروز تیـر یـک خـود را به 

ایـن اتفـاق اختصـاص داده و نوشـته اسـت کـه پس 

از هفتـه هـا گفـت و گـو، آالبـا پیشـنهاد قـرارداد 4 

میلیـون   10 از  بیشـر  کمـی  بـا دسـتمزدی  سـاله 

یـورو خالـص در سـال رئـال را قبـول کـرده اسـت. 

لیونـل مسـی هفتـه گذشـته در مصاحبـه بـا السسـتا حـارض نشـد در مـورد آینـده اش شـفاف حـرف بزنـد و همه 

چیـز را بـه انتهـای فصـل موکـول کـرد. بارسـلونا کـه در آخریـن بـازی سـال 2020 خـود در نوکمـپ برابـر ایبار 

متوقـف شـده بـود، فـردا شـب بایـد بـه مصـاف اوئسـکا بـرود. یـک بـازی خـارج از خانـه مهـم کـه هـر نتیجه ای 

غیـر از پیـروزی مـی توانـد باعـث دورتـر شـدن ایـن تیـم از صدر جـدول شـده و شـانس قهرمانی اللیـگا را بیش 

از پیـش کاهـش دهـد. رونالـد کومـان رسمربـی بارسـا در نشسـت خربی این بـازی گفـت:» هر بـازی در اللیگا 

دشـوار اسـت و بـا توجـه بـه رشایـط فعلـی اوئسـکا در جـدول)رده بیسـتم( رویارویـی برابـر ایـن تیـم دشـواری 

هـای خـاص خـود را خواهـد داشـت. آنهـا معمـوال بـا اختاف انـدک بازی های خـود را باختـه اند. اگـر پیروزی 

مـی خواهیـم، بایـد آمـاده باشـیم و نسـبت به بـازی قبل بایـد بهر کار کنیـم. برای امیـدوار ماندن بـه قهرمانی 

دیگـر نبایـد هیـچ دیـداری را ببازیـم.« مشـخص نبـودن آینـده لیونـل مسـی و آزاد بودن او بـرای مذاکـره با تیم 

هـای دیگـر:» رشایـط لئـو خـوب اسـت و 30 و 31 دسـمرب بـدون مشـکل متریـن کرد. مچ پـای او دیگر آسـیب 

دیـده نیسـت و مهیـای بـازی فرداسـت. او را شـاد مـی بینـم و بـا انگیـزه و مثـل همیشـه مهمریـن بازیکـن مـا 

محسـوب می شـود. 

آینـده مسـی؟ او در مصاحبـه اخیـرش واضـح صحبـت کـرد. مسـی گفـت کـه تـا پایـان فصـل صـرب مـی کند و 

بایـد بـه هـر تصمیمـی کـه مـی گیرد، احـرام گذاشـت. او بازیکنی اسـت که همیشـه باعـث بهر شـدن تیمش 

مـی شـود. از نظـر مـن، اینکـه مسـی تصمیـم گیـری را بـه انتهـای فصـل موکـول کـرده، هیـچ مشـکلی نـدارد. 

بایـد بـه حـرف هایـی کـه در مصاحبـه اش زد و تصمیمـی کـه خواهـد گرفـت، احرام گذاشـت.« جـذب بازیکن 

در انتقـاالت زمسـتانی:» اگـر موفـق بـه جـذب بازیکـن نشـویم، بـه خاطـر مشـکات مالی باشـگاه خواهـد بود. 

بـا مدیـر ورزشـی)رامون پانـس( در مـورد چگونگـی آمـاده سـازی تیم با لحـاظ قـراردادن رشایط فعلی باشـگاه 

صحبـت کـرده ام. در مـورد جوانـان و نیـز پسـت هایـی کـه نیاز بـه تقویت دارنـد نیز حـرف زدیم. مـن برنامه ها 

و ایـده هایـم را مطـرح کـرده ام و در نهایـت باشـگاه تصمیـم گیرنـده خواهـد بـود. در نهایـت بایـد دیـد رئیـس 

جدیـد چه کسـی اسـت و اوسـت کـه حـرف نهایـی را خواهد زد.«

تردیـد هـا بـه بارسـا:» پـس از تسـاوی برابـر ایبـار طبیعـی بـود کـه تردیدهـا بیشـر شـود چـون همـه مـی 

پرسـیدند چطـور نتوانسـتیم آن بـازی را بربیـم. بایـد در حملـه موثرتـر کار کـرده و اشـتباهات فـردی را بسـیار 

کاهـش دهیـم.«

اولین واکنش کومان به مصاحبه پر ابهام مسی

ریاسـت  انتخابـات  نتیجـه  بـه  اعراض هـا  رس 

جمهـوری روز سـوم نوامرب افزایش یافته اسـت. 

تصمیـم یکی از سـناتورهای جمهوریخواه برای 

اعـراض به نتیجـه انتخابات ریاسـت جمهوری 

در جلسـه هفتـه آینده کنگره اعـراض برخی از 

هـم حزبی هـای او در مجلس سـنا را برانگیخته 

اولیـن  امریـکا؛  کنگـره  آتـی  نشسـت  اسـت. 

پیـروزی  کشـیدن  چالـش  بـه  بـرای  سـناتور 

جمهـوری  رئيـس  گذاشـت  پیـش  پـا  بایـدن 

کنونـی امریـکا کـه ۱۹ روز دیگـر دوره ریاسـت 

شکسـت  می رسـد  پایـان  بـه  جمهـوری اش 

خـود در مقابـل جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری 

منتخـب ایـن کشـور را نپذیرفتـه اسـت. او چند 

روز پیـش از »رهـربی ضعیـف و خسـته« حـزب 

جمهوریخـواه نیـز انتقـاد کـرده بـود. شـکاف ها 

در حـزب جمهوریخـواه بـه دنبـال تربیـک میـچ 

در  جمهوریخـواه  اکرثیـت  رهـرب  کانـل،  مـک 

مجلـس سـنا بـه جـو بایـدن بـرای پیـروزی در 

آغـاز شـد. دونالـد  الکـرال  رای گیـری کالـج 

ترامـپ از مصوبـه تامیـن بودجه دفاعـی امریکا 

نـام  تغییـر  امـکان  کـردن  فراهـم  دلیـل  بـه 

کـرده  انتقـاد  ایـن کشـور  نظامـی  پایگاه هـای 

اسـت. 

نـام شـامری از فرماندهـان نظامـی ایالت هـای 

جنوبـی امریـکا در جریـان جنـگ داخلـی بـر 

ایـاالت  نظامـی  پایگاه هـای  از  برخـی  روی 

فرماندهـان  اسـت.  شـده  گذاشـته  متحـده 

نظامـی ایالت هـای جنوبـی در جریـان جنـگ 

داخلـی امریـکا از بـرده داری دفـاع مـی کردند.

کنگـره امریـکا روز جمعـه بـرای اولیـن بـار در 

ترامـپ  دونالـد  جمهـوری  ریاسـت  دوره  طـول 

رای بـه لغـو وتـوی او داد. 

رئیـس جمهـوری امریـکا مصوبـه کنگـره بـرای 

تامیـن بودجه ۷۴۰ میلیـارد دالری وزارت دفاع 

را وتـو کـرده بود. مجلس سـنای ایـاالت متحده 

برابـر ۱۳ رای مخالـف  بـا ۸۱ رای موافـق در 

بـه لغـو وتـوی رئیـس جمهـوری علیـه مصوبـه 

تامیـن بودجه دفاعـی رای داد. ایـن رای گیری 

طـور  بـه  کـه  سـنا  مجلـس  در جریـان جلسـه 

برگـزار  روز سـال ۲۰۲۱  اولیـن  در  اسـتثنایی 

شـد، صورت گرفـت. مجلس مناینـدگان امریکا 

نیـز روز دوشـنبه گذشـته بـه لغـو وتـوی دونالـد 

ترامـپ علیـه مصوبـه تامین بودجـه دفاعی رای 

داده بـود. 

بـه  نیـز  جمهوریخـواه  سـناتورهای  اکرثیـت 

همـراه همـکاران دموکـرات خـود بـه لغـو وتوی 

دونالـد  دادنـد.  مثبـت  رای  ترامـپ  دونالـد 

ترامـپ در طـول دوران ریاسـت جمهـوری خود 

۹ مصوبـه کنگـره را وتـو کـرده امـا ایـن بـرای 

اولیـن بـار اسـت کـه اعضـای کنگـره بـا رای دو 

سـومی خـود موفـق به لغـو وتوی او می شـوند. 

تامیـن  بـرای  کنگـره  مصوبـه  ترتیـب  ایـن  بـه 

دفـاع  وزارت  دالـری  میلیـارد   ۷۴۰ بودجـه 

اجـرا  بـه  ترامـپ  دونالـد  مخالفـت  وجـود  بـا 

اعضـای  اکرثیـت  همراهـی  آمـد.  خواهـد  در 

بـا دموکـرات هـا  جمهوریخـواه کنگـره امریـکا 

بـرای لغـو وتـوی دونالـد ترامـپ در حالـی روی 

بـر  جمهوریخـواه  حـزب  در  شـکاف  کـه  داد 

ابراز شگفتی ستاره سابق منچستر از محکومیت کاوانی
فوتبـال  اتحادیـه  بـه حکـم سـنگین  هـررا  آنـدر 

انگلیس بر علیه ادینسـون کاوانی واکنش نشـان 

خریـد  کاوانـی،  ادینسـون  پیـش  چنـدی  داد. 

جدیـد منچسـر یونایتـد در جریـان بـازی ایـن 

تیـم مقابل سـاوتهمپتون عملکرد فـوق العاده ای 

ارائـه داد و بـا بـه مثـر رسـاندن دو گل، بازگشـت 

شـیاطین رسخ بـه بـازی و سـه امتیـاز ارزشـمند 

بـرای شـاگردان اولـه گنـار سولسـرش را رقـم زد.

امـا بعـد از آن مسـابقه یـک اتفـاق جنجالـی رخ 

صفحـه  در  ای  اروگوئـه  سـتاره  کـه  جایـی  داد؛ 

اینسـتاگرام خود یک اسـتوری منترش کرد که در 

پاسـخ به یکی از دوسـتانش از کلمه ای اسـتفاده 

کـرده بـود کـه از آن بـه عنـوان نژادپرسـتی یـاد 

شـد. چنـد روز بعد از ایـن اتفاق اتحادیـه فوتبال 

انگلیـس اعـام کـرد کـه تحقیقـات خـود را در ایـن 

زمینـه آغاز کرده و سـتاره منچسـر یونایتـد می تواند 

تـا اعـام رای نهایـی آخریـن دفاعیـات خـود را ارائـه 

دهـد. در همین ارتبـاط دو روز پیش باالخره اتحادیه 

ایـن  در  کاوانـی  کـه  کـرد  اعـام  انگلیـس  فوتبـال 

مسـئله مقر شناخته شده و سـه جلسه از همراهی 

شـیاطین رسخ محـروم خواهـد بـود. او همچنیـن بـا 

جریمـه 100 هـزار پونـدی نیـز روبرو شـده اسـت.

درپـی اعـام ایـن حکم انـدر هررا سـتاره اسـپانیایی 

بـرای  نیـز  سـال  چندیـن  کـه  جـی  اس  پـی 

منچسـریونایتد سـابقه بازی دارد به دفـاع از کاوانی 

پرداخـت و در صفحـه توئیـر خود نوشـت:» اگر تو را 

بـه ایـن خاطـر جریمـه کرده انـد، پس دنیا به سـمت 

لجـن شـدن پیـش مـی رود.«

سال ۲۰۲۰؛ سالی فاجعه بار برای حمل و نقل هوایی
مناسـبت آغاز سـال نـوی میادی منترش شـده 

رشکت هـای  بـه  مربـوط  حـوادث  تنهـا  اسـت، 

بـه   و  می گیـرد  بـر  در  را  مسـافرتی  بـزرگ 

سـوانحی کـه بـرای هواپیامهـای کوچک پیش 

بـرای   ۲۰۲۰ سـال  در  منی پـردازد.  می آیـد، 

هـر یـک میلیـون پـرواز ۲۷ / ۰ حادثـه مرگبـار 

تقریبـا  دیگـر  عبـارت  بـه  اسـت،  آمـده  پیـش 

بـرای هـر سـه میلیـون و ۷۰۰ هـزار پـرواز یـک 

سـانحه پیـش آمـد؛ کـه از سـال قبـل )۲۰۱۹( 

بیشـر اسـت. امـا گذشـته از این مـوارد ناگوار، 

مسـافرت هوایـی بسـی امن تـر شـده اسـت. در 

دو دهـه اخیـر شـامر مـرگ و میـر بر اثر سـوانح 

هوایـی بـه شـدت کاهش یافته اسـت. بـه گفته 

در   ۲۰۰۵ سـال  در  هوایـی  امنیـت  شـبکه 

رسارس جهـان هـزار و ۱۵ نفـر در رخدادهـای 

هوایـی جـان خـود را از دسـت دادنـد.

بـرای رشکت هـای مسـافرتی هوایی در ۵ سـال 

گذشـته بـه طور متوسـط سـاالنه ۱۴ سـانحه با 

پیامدهـای مرگبـار پیش آمده اسـت که سـاالنه 

۳۴۵ نفـر قربانـی گرفته اند.

بـرای  امن تریـن سـال  امـروز سـال ۲۰۱۷  تـا 

پـرواز هوایـی بـوده کـه در آن تنهـا دو سـانحه 

هیـچ  و  داد  روی  کوچـک  هواپیامهـای  بـرای 

هواپیـامی بزرگ مسـافری دچار سـانحه نشـد.

در سـال ۲۰۱۷ روی هم ۱۳ نفر بر اثر سـوانح 

هوایی جـان باختند.

کرونـا  پاندمـی  علـت  بـه   ۲۰۲۰ سـال  در 

رشکت هـای هواپیامیـی زیـان  بزرگـی متحمـل 

شـدند. امـا افـزون بـر ایـن سـالی کـه گذشـت 

و  سـخت  سـالی  نیـز  انسـانی  تلفـات  نظـر  از 

پرادبـار بـود. از همـه بدتر رسنگونـی هواپیامی 

بـود. تهـران  نزدیکـی  در  اوکراینـی  مسـافری 

گسـرش  خاطـر  بـه  گذشـت  کـه  سـالی  در 

پاندمـی کرونـا پروازهـای کمـری انجـام گرفت 

و بـا وجـود ایـن شـامر تلفـات مسـافرت هوایـی 

در   To70 هوایـی  مشـاورت  بنیـاد  رفـت.  بـاال 

گزارشـی پیرامـون امـور امنیتـی گفتـه اسـت با 

ایـن کـه در سـال ۲۰۲۰ تنها ۵ سـانحه هوایی 

روی داد، امـا تلفـات آنهـا به قـدری زیاد بود که 

شـامر قربانیـان را باالتـر بـرد.

دو فاجعه بزرگ سال

خطـوط  هواپیـامی  یـک   ۲۰۲۰ جنـوری  در 

هوایـی اوکرایـن کـه از تهـران بـه مقصـد کانادا 

پـرواز می کـرد، با شـلیک حداقل دو موشـک از 

سـوی پدافنـد هوایی سـپاه پاسـداران رسنگون 

شـد. در سـقوط ایـن هواپیـام ۱۷۶ نفـر جـان 

خـود را از دسـت دادنـد. در مـی ۲۰۲۰ یـک 

سـقوط  پاکسـتان  هوایـی  خطـوط  هواپیـامی 

کـرد کـه در جریـان آن ۹۸ نفـر جـان خـود را 

در  فـرود  هنـگام  هواپیـام  دادنـد.  دسـت  از 

فـرودگاه کراچـی دچـار مشـکل فنـی شـد و در 

منطقـه مسـکونی سـقوط کـرد. گزارشـی که به 

مجوز جدایی ستاره مدنظر بارسا صادر شد
باشـگاه لیـون مشـکلی بـا فـروش ممفیس دیپـای در 

انتقـاالت زمسـتانی نـدارد. ممفیـس دیپـای در اوج 

ولـی دو فصـل  راهـی منچسـریونایتد شـد  جوانـی 

بسـیار بـد را در ایـن تیـم پشـت رس گذاشـت امـا او 

در لیـون بـار دیگـر بـه روزهـای خـوب فوتبالـی اش 

اسـت.  فرانسـوی  تیـم  کاپیتـان  اکنـون  و  بازگشـت 

از قـرارداد دیپـای تنهـا شـش مـاه باقیامنـده و او از 

روز گذشـته مـی توانـد بـا هـر باشـگاهی وارد مذاکـره 

شـود. او در تابسـتان مـورد توجه بارسـلونا قـرار گرفت 

و هم چنـان گزینـه اصلـی رونالـد کومان بـرای تقویت 

تابسـتان  در  لیـون  اناری هاسـت.  آبـی  حملـه  خـط 

قبـل اجـازه جدایـی را بـه دیپـای نـداد امـا باتوجـه به 

پایـان قـرارداد او در تابسـتان پیـش رو بـه نظـر می رسـد 

کـه مشـکلی بـا جدایـی او در زمسـتان نـدارد چـرا کـه 

منی خواهد این سـتاره تاثیرگذار خود را مجانی از دسـت 

دهـد. ژان میشـل اوالس رییـس باشـگاه لیـون در پیامی 

بـرای دیپـای نوشـت:» از تـو بـه خاطـر متـام زحامتـی که 

بـرای تیـم کشـیدی تشـکر می کنم. لیـون خانه توسـت و 

واقعـا بازیکنـی مفیـد و انسـانی بلند پرواز بـودی که برای 

رسـیدن به رویایت سـخت تـاش کردی. تو هـر اندازه که 

بخواهـی می توانـی در تیـم مبانـی.«

ایـن  جـدی  مشـری  دو  بارسـلونا  و  ژرمـن  سـن  پـاری 

بازیکـن هلنـدی هسـتند امـا به نظر می رسـد که خـود او 

دوسـت دارد کـه راهـی بارسـا شـود.
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علی رضا احمدی 

شورای عالی مصالحه ملی: 

مسودۀ رهنمود برای دور دوم 

مذاکرات آمده شده است

مسافران یک ملی بس از چنگ 

ربایندگان در هرات نجات 

یافتند

ارگ: امیر قطر برای برقراری 

آتش بس تالش خواهد کرد

مرکز خبرنگاران افغانستان: در سال 2020 میالدی 112 قضیه خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده است

زند گی دشوار بیجاشدگان داخلی در مزارشریف

  هزینه صلح کمرشکن تر از جنگ نباشد
دور  شـدن  نزدیـک  بـا  کشـور  شـهروندان  و  کارشناسـان 

نبایـد  دوم گفتگوهـای صلـح، می گوینـد کـه هزینـه صلـح 

کمرشـکن تر از جنـگ باشـد و بایـد بـه ارزش هـا توجـه شـود.

روزنامـه  بـه  دانشـگاه  اسـتاد  مشـتاق،  عبدالصمـد  سـید 

کمرشـکن تر  نبایـد  صلـح  »هزینـه  گفـت:  »افغانسـان ما« 

آنقـدر  ایـن هزینـه  نبایـد  یعنـی  باشـد،...  از هزینـه جنـگ 

می پردازیـم.« جنـگ  دوران  در  مـا  کـه  باشـد  سـنگین 

آقـای مشـتاق افزود که اکنون درسـت اسـت که مـا قربانی ها 

هزینـه  »اگـر  امـا  می دهیـم،  اقتصـادی  زیـاد  هزینه هـای  و 

صلـح بیشـر باشـد، جنـگ بهـر از آن صلح اسـت.«

او تاکیـد کـرد کـه در رونـد گفتگوهـای صلـح ارزش هـا بایـد 

حفـظ شـود و توافقـات بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه افراطیـت 

دوبـاره رشـد نکنـد و تهدیدهـای بالقـوه ای کـه وجـود دارد، 

رس بیـرون نکنـد.

حکومـت بـرای رفـن به پـای میز گفتگـو با گـروه طالبان، دو 

جرگـه مشـورتی را در کابـل برگزار کرد و نظـر بیش از 3400 

گفتگوهـای  نحـوه ی  مـورد  در  را  کشـور  رسارس  از  مناینـده 

صلـح گرفت.

رونـد  پیشـرد  چگونگـی  روی  بـر  جرگـه  نخسـتین  در 

گفتگوهـای صلـح مشـاوره گرفتـه شـد و در دومیـن جرگـه در 

مـورد آزادی حـدود 400 زندانـی خطرنـاک طالبـان، گفتگـو 

شـد.

اعضـای دومیـن جرگـه کـه بیـش از 3400 تـن از منایندگان 

مـردم بـود، بـه رهایـی 400 زندانـی خطرنـاک گـروه طالبـان 

رونـد  شـود.  آغـاز  صلـح  گفتگوهـای  تـا  دادنـد  مثبـت  رای 

گفتگوهـای صلـح در پـی آزاد نشـدن 400 زندانـی خطرناک 

گـروه طالبـان متوقـف شـده بـود.

امـا گـروه طالبـان بعـد از آزادی 400 زندانـی خطرناکـش، 

کـه   می گویـد  افغانسـتان  خبرنـگاران  مرکـز 
در سـال ۲۰۲۰ میـادی، ۱۱۲ قضیـه علیـه 
خبرنـگاران و کارمنـدان رسـانه ای و رسـانه ها 
که شـامل کشـته شـدن، مجـروح شـدن، خشـونت فیزیکی، 
توهیـن و تحقیر، تهدیــد، فشـار و ارعاب و یـا حمله و اعمال 
اسـت. کـرده  ثبـت  مرکـز  ایـن  می شـود،  خراب کارانـه 
احمـد قریشـی رئیـس اجرایـی مرکز خبرنـگاران افغانسـتان 
بـه  کـه  آسـیب هایی  لحـاظ  بـه   ۲۰۲۰ سـال  می گویـد:» 
جامعه رسـانه ای افغانسـتان زده اسـت متمایز از سال  ۲۰۱۹ 
بـود. از ۸ مـورد منجـر به جـان باختـن کارمندان رسـانه ای، 
۶ مـورد آن تروریسـتی بوده اسـت کـه در کنار ازدیـاد موارد 
تهدیـد و افزایـش سـازمان یافتـه محدودیـت در دسترسـی 
خودسانسـوری  و  تـرس  شـدن  بیشـتر  بـه  اطاعـات،  بـه 

خبرنـگاران دامـن زده اسـت.«
مرکـز خبرنـگاران افغانسـتان روز شـنبه ۱3 جـدی بـا نشـر 
اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه ایـن آمـار چیـزی شـبیه سـال 
۲۰۱۹ اسـت امـا به لحـاظ هدفمند بودن بیشـتر رویدادهای 

قتـل کارمنـدان رسـانه ای، بی سـابقه اسـت.
آمـار بـه ثبت رسـیده از سـوی مرکز خبرنـگاران افغانسـتان 

والیت هـای  از  جنـگ   به علـت  خانـواده ای  کـه  صدهـا   
شـمال  کشـور بـه مـزار شـریف پنـاه آورده انـد، می گویند 
که با سـرد شـدن هـوا با کمبـود مواد خوراکی و سـوخت 

هسـتند. روبه رو 
ایـن بیجـا شـدگان کـه شـمار شـان بیـش از پنج صـد 
اردوگاه حضـرت  در  زیـر چادرهـا  خانـواده می رسـد در 

بودوبـاش دارنـد. بـال در حومـۀ مزارشـریف 
نهادهـای  و  اگـر حکومـت  آنـان هشـدار می دهنـد کـه 
بحـران  بـا  آنـان  نکننـد،  کمـک  آنـان  بـه  مددرسـان 

شـد. خواهنـد  روبـه  رو  گرسـنگی 
نسـیمه یکـی از ایـن بیجـا شـدگان اسـت. او شـش مـاه 
پیـش از ولسـوالی آقچـه والیـت جوزجان به ایـن اردوگاه 
نـی  نـدارم،  خـوردن  بـرای  »هیچ چیـزی  شـد:  آواره 
پای پـوش و نـی سـرپوش داریـم. یـک کمپـل نداریم که 

سـر کودکانـم بپوشـانم.«
شـوهر نسـیمه در جنگ هـا جـان باخته اسـت و از او یـک 

آریانانیـوز کـه در اواخـر سـال گذشـته جـان باخت، گـواه بر 
قتـل او و یـا کشـته شـدن از سـوی یـک عامـل انسـانی و یا 
جنـگ نیسـت و بـه همین دلیـل نام های شـان در فهرسـت 

قربانیـان جامعـه رسـانه ای ایـن نهـاد درج نشـده اند.
در اعامیـه تاکیـد شـده اسـت کـه حکومت در هـر دو مورد 
تحقیـق جـدی و شـفاف انجام دهـد و نتایج آن را بـا جامعه 

رسـانه ای شـریک بسازد.
ایـن مرکـز نوشـته اسـت کـه در سـال ۲۰۲۰ حداقـل ۱۹ 
خبرنـگار و کارمنـد رسـانه ای نیـز در رویدادهـای جنایـی 
زخـم  کشـور  مختلـف  والیـات  در  تروریسـتی  و همچنـان 

برداشـتند.
در اعامیـه خاطـر نشـان شـده اسـت: »آمـار ثبـت شـده از 
سـوی مرکـز خبرنـگاران افغانسـتان نشـان می دهـد کـه در 
۱۲ مـاه اخیـر افـزون بر کارمندان رسـانه ای کشـته و زخمی 
از رویدادهـای خشـونت و  شـده، شـمار قابـل ماحظـه ای 
تهدیـد و توهیـن خبرنـگاران نیـز بـه ثبت رسـیده اسـت که 
شـامل ۴۵ مورد تهدید، ۱۱ مورد خشـونت فیزیکی، ۶ مورد 
بازداشـت، ۶ مـورد ربـوده شـده، و ۴ مـورد اقـدام مسـلحانه 

علیـه خبرنـگاران و رسانه هاسـت.«
افغانسـتان نشـان میدهـد کـه  اعامیـه مرکـز خبرنـگاران 
داعـش بـه کشـتن دو مجـری، یـک کارمند تخنیکـی و یک 
کارمنـد خدماتـی، طالبـان بـه کشـتن یـک گزارشـگر و یک 
تصویربـردار و افـراد ناشـناس در کشـتن دو مجـری مظنون 

و یـا متهم هسـتند.
بـه ایـن ترتیـب در قضایـای زخمـی شـدگان، داعـش بـه 
زخمـی کـردن ۹ خبرنـگار و کارمند رسـانه ای، افراد مسـلح 
ناشـناس در ۶ مـورد و طالبـان در ۴ مـورد متهـم می باشـد.

در اعامیـه تصریح شـده اسـت کـه در سـال ۲۰۲۰ میادی 
تهدیـد مقام هـای دولتـی، ۱۱ مـورد  در ۱۲ مـورد قضیـه 
تهدیـد طالبـان، ۶ مـورد افـراد ناشـناس، در ۵ مـورد تهدید 
امنیـت ملـی، در ۴ مـورد تهدیـد افـراد زورمنـد، در 3 مورد 

تهدیـد پولیـس متهم اسـت.
ایـن مرکـز اعام کرده اسـت که یـک نماینده ولسـی جرگه، 
یـک نماینـده شـورای والیتـی، محافظـان رئیـس جمهور، و 
یـک افسـر اردوی ملـی، هر کـدام در یک مـورد تهدید علیه 

متهم هسـتند.  خبرنگاران 
در اعامیـه عـاوه شـده اسـت کـه در ۱3 قضیـه توهیـن و 
تحقیـر خبرنـگاران؛ پولیـس در ۸ مـورد، امنیـت ملـی در ۲ 

امـور  رییـس  قـادری،  مسـعود  محمـد  سـید  هسـتند. 
مهاجـران بلـخ در ایـن بـاره بیـان داشـت: »امسـال، سـه 
هـزار جنگ زده سـروی، تثبیت و شناسـایی شـدند. آن ها 

را کمـک کردیـم.«

ایـاالت متحـده  بـا  توافقنامـه ای کـه  بـه مفـاد  بـدون توجـه 

بـر  بـود،  کـرده  امضـا  خشـونت  کاهـش  بـر  مبنـی  امریـکا 

داد. ادامـه  خـود  حمـالت 

محمـد کریمـی، فـارغ  رشـته حقـوق می گویـد کـه حکومـت 

بـا توجـه بـه درسـی کـه از رونـد طـی شـده گفتگوهـای صلح 

گرفتـه اسـت، در دور دوم بایـد محتـاط  تـر حرکـت کنـد و بـه 

گـروه طالبـان »بـاج و یـا امتیـاز« ندهـد.

آقـای کریمـی گفـت کـه گـروه طالبـان همچنـان بـه اصـول 

مدنـی پایبنـد نیسـت و تاکیدهـای آنـان در رونـد گفتگوهای 

صلـح نشـان دهنده قرائـت جدیـد از امـارت اسـالمی اسـت. 

او افـزود کـه حکومـت بایـد در کنـار رونـد گفتگوهـای صلح، 

بایـد در جبهه هـای جنـگ نیـز فعـال باشـند تا گـروه طالبان 

در میـدان خالـی هرنمنایـی نکنـد.

این دانشـجوی رشـته حقوق از سـوی دیگر بر این باور اسـت 

کـه اعضـای هیـات گفتگوکننـده صلـح نیـز در برخـی مـوارد 

متحدانـه عمـل منی کننـد و در نظـر دارنـد تـا نظـام را تحـت 

فشـار قـرار دهنـد. اختالف هایـی کـه بـه نفـع گـروه طالبـان 

است.

در روزهـای گذشـته شـاری از اعضـای هیـات گفتگوکننـده 

صلـح، اظهاراتـی را کرده انـد کـه نشـان می دهـد آنـان نیز در 

پی متالشـی شـدن ایـن دولت هسـتند.

هیـأت  عضـو  منصـور،  عبدالحفیـظ  مـورد،  آخریـن  در 

مذاکره کننـدۀ صلـح دولـت گفتـه کـه بعیـد اسـت طالبـان 

ماننـد گلبدیـن حکمتیـار در چـوکات دولـت مدغـم شـود؛ او 

پیشـنهاد کـرده کـه بـرای برقـراری صلح در کشـور نیاز اسـت 

بگیـرد. یـک حکومـت موقـت شـکل 

مطالعـات  انسـتیتیوت  در  جـدی   10 روز  منصـور  آقـای 

یگانـه  را  موقـت  حکومـت  تشـکیل  افغانسـتان  اسـراتژیک 

سـاختار عملـی بـرای پایـان جنـگ و ادغـام طالبـان در بدنۀ 

نظـام توصیـف کـرد. 

او اضافـه کـرد: »مـا ناگزیر هسـتیم بـا حفظ چهارچـوب نظام 

و ارزش هـای حقـوق بـری بـه سـمت یـک حکومـت موقتـی 

کـه طالبـان نیـز در آن شـامل شـوند، حرکـت کنیم.«

تغییر نظام آری یا خیر؟

شـهروندان کشـور می گوینـد کـه نبایـد در رونـد گفتگوهـای 

صلـح بـه گزینـه »تغییـر نظـام« فکـر کـرد؛ چـون ایـن روش 

می توانـد گـروه طالبـان را حریص تـر کنـد.

محمـد کریمـی می گویـد که بایـد مترکز بر آتش بـس و ادغام 

باشـد. اگـر اعضـا بـر رس گزینه تغییر نظـام فکر کنـد، به این 

معنـی اسـت کـه می خواهند به گـروه طالبان بـاج دهند.

نوراللـه نـوری شـهروند کابلـی نیـز گفـت کـه از آغـاز رونـد 

گفتگوهـای صلـح، به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم به گروه 

طالبـان بـاج داده شـده اسـت و نبایـد ایـن رونـد ادامـه پیـدا 

بـه  باج دهـی  از  انحـالل دولـت کنونـی نوعـی دیگـر  کنـد. 

گـروه طالبـان اسـت.

آقـای نـوری افـزود، ایـن حکومـت کاسـتی های زیـادی دارد 

امـا اگـر بـر انحـالل آن فکـر کنیـم، گـروه طالبـان از زاویـه 

قـدرت وارد می شـود و دیگـر اندیشـه های تندروانـه خـود را 

نیـز تحمیـل می کنـد.

او گفـت کـه رونـد گفتگوهـای صلـح یـک رونـد کوتـاه مـدت 

نیسـت و نیـاز بـه زمان زیـادی دارد. گروه طالبـان با پذیرفن 

آینـده  دور  انتخابـات  بـرای  گفتگوهـا،  ادامـه  و  آتش بـس 

امادگـی بگیـرد.

شـاری دیگـر از شـهروندان امـا می گوینـد کـه حکومت باید 

هـر کاری را بـرای آوردن صلـح انجـام دهـد تا بـه نوعی باعث 

جلوگیـری از قربانی شـدن مردم شـود.

محمدعظیـم فتـاح که موافق تشـکیل حکومت موقت اسـت، 

می گویـد کـه اگـر تشـکیل حکومـت موقـت باعـث کاهـش 

خونریـزی شـود، مشـکلی نـدارد. او امـا تاکیـد می کنـد کـه 

بایـد ضانتـی قـوی از گـروه طالبـان گرفتـه شـود تا بـا قبول 

تشـکیل حکومـت موقـت، خواسـته های دیگـرش را تحمیـل 

. نکند

فوزیـه کوفـی، یکـی از اعضـای گفتگـو کننـده صلـح هیـات 

دولـت پیـش از ایـن بـه رسـانه ها گفتـه بود کـه گـروه طالبان 

و  اسـت  میـالدی  نـود  دهـه  گـروه  هـان  اندیشـه  نظـر  از 

تغییـری در رونـد فکـری آنـان نیامـده اسـت.

خانـم کوفی در یک نشسـت خـری در کابل گفت که »رصف 

نظـر از اینکـه افـکار مختلـف طالبـان باعث اختالفات بسـیار 

عمیق اسـت و حتی اسـتفاده از خشـونت، چیزی دیگری که 

در سـه مـاه احسـاس کـردم ایـن اسـت کـه طالبـان واقعیـت 

۲۰ سـال افغانسـتان کـه در آن تنـوع گروه هـای اجتاعـی، 

کـرت گرایـی سیاسـی و آزادی هـای مدنـی، فـردی و آزادی 

بیـان بیشـر شـده، برای شـان قابـل قبول نیسـت.«

ایـن در حالـی اسـت کـه تیـم هـای گفتگوکننـده حکومـت و 

گـروه طالبـان در دور اول گفتگوهـای صلـح، پـس از حـدود 

هشـتاد روز بحـث روی کارشـیوه گفتگوهـا توافـق کردنـد و 

قـرار اسـت دور دوم ایـن مذاکـرات در شـانزدهم جـدی در 

دوحـه آغـاز شـود. گفته می شـود هیـأت مذاکراتـی دولت روز 

دوشـنبه )15 جـدی( بـه قطـر خواهنـد رفـت.

از سـوی دیگـر بـا نزدیـک شـدن دور دوم گفتگوهـا، ریاسـت 

جمهـوری می گویـد کـه شـیخ متیـم بـن حمـد آل ثانـی در 

رئیس جمهـور  غنـی  محمـدارشف  بـا  کـه  تلفونـی   صحبـت 

کشـور داشـت، بـه وی وعـده سـپرده اسـت کـه کشـور قطـر 

بـرای برقـراری آتش بـس تـالش خواهـد کـرد.

نشـان می دهـد کـه در سـال ۲۰۲۰ میـادی، ۸ نفـر کـه 
شـامل سـه مجـری، دو گزارشـگر، یـک تصویربـردار، یـک 
کارمنـد تخنیکـی و یـک کارمنـد خدماتـی می شـود جـان 

خـود را از دسـت داده انـد.
در خبرنامـه آمـده اسـت: »صفـر محمـد اتـل، مجـری رادیو 
سـمون در لشـکرگاه )۲ جنـوری(، احمدخـان نویـد، مجری 
رادیـو صـدای غـور در فیروزکـوه )۹ مـی(، میـر و احدشـاه 
تلویزیـون  تصویربـردار  ذبیـح  شـفیق  و  گزارشـگر  امیـری، 
خورشـید در کابـل )3۰ مـی(، الیـاس داعی، گزارشـگر رادیو 
مجـری  میونـد،  مالـه  نوامبـر(،   ۱۲( لشـکرگاه  در  آزادی 
در  رسـانه  ایـن  راننـده  طاهرخـان،  و  انعـکاس  تلویزیـون 
جال آباد )۱۰ دسـامبر( و رحمت اهلل نیکـزاد تصویربردار آزاد 
)همـکار بـا تلویزیـون الجزیـره و خبرگزاری اسوشـیتدپرس( 
در غزنی ) ۲۱ دسـامبر(، جان خود را در این سـال از دسـت 

داده اند.«
در اعامیه اضافه شـده اسـت که یما سـیاوش مجری سـابق 

تلویزیـون طلـوع نیز در یک حمله هدفمندانه کشـته شـد.
تحقیقـات  کـه  افزایـد  مـی  افغانسـتان  خبرنـگاران  مرکـز 
ابتدایـی پولیـس در مـورد فردیـن امینـی مجـری تلویزیـون 

بـا مادرشـان زندگـی  کـودک به جـا مانـده کـه اکنـون 
می کننـد.

قمـرگل کـه از ولسـوالی شـول گره والیت بلخ آواره شـده 
اسـت نیـز در ایـن اردوگاه زندگی می کند: »یـک زن بیوه 
هسـتم از دربـدری آمدیـم این جـا. نـان شـب را نداریـم 
پیـش زاری می کنـم کـه برونـد از همسـایه ها نـان پیـدا 

کننـد و بخورند.«
کسـانی کـه در ایـن اردوگاه زندگـی می  کننـد، می گویند 
کـه سـال پار سـه کـودک به علـت سـرما در ایـن اردوگاه 
جـان باختنـد و اکنـون نیـز شـماری از کـودکان بیمـار 

. هستند
احمـد، یکی از ایـن آوارگان جنگ گفـت: »دختر چهارده 

سـاله ام مریض اسـت حاال توانایی درمـان او را ندارم.«
بربنیـاد اطاعـات ریاسـت امـور مهاجـران بلـخ، در ایـن 
والیـت میـان ۲3 تـا ۲۵ هزار خانـوادۀ بیجا شـده زند گی 
می کننـد کـه بیشـتر آنـان بـا نـاداری و بـی کاری روبه رو 

مـورد، زورمنـدان در ۲ مـورد و محافظـان رئیـس جمهور در 
یـک مـورد متهم هسـتند. 

ایـن اعامیـه مـی افزایـد کـه در ۶ قضیـه بازداشـت موقـت 
)یـک روز تـا چند مـاه(، مقام های محلـی در ۲ مورد، پولیس 

در ۲ مـورد و امنیـت ملـی در ۲ مـورد نقش داشـته اند. 
در اعامیـه عـاوه شـده اسـت کـه همچنیـن در رویدادهای 
ربـوده شـدگان، تمام ۴ مورد از سـوی طالبـان صورت گرفته 
اسـت و خبرنـگاران از یـک تا چنـد روز و حتـی بیش از یک 
مـاه در اسـارت طالبـان بوده انـد. در ۱۲ ماه گذشـته، ۶ مورد 
حملـه مسـلحانه علیـه خبرنـگاران و رسـانه ها نیـز از سـوی 

افـراد ناشـناس به ثبت رسـیده اسـت.
بـر اسـاس ایـن اعامیـه: »شـمار قربانیـان جامعه رسـانه ای 
در سـال ۲۰۲۰، یـک مـورد بیشـتر از سـال ۲۰۱۹ بـود و 
بـه لحـاظ تعـداد مجموعـی دیگـر رویدادهـا بـه جـز مـوارد 
تهدیـد، ۵ مـورد کمتـر از سـال پیشـتر اسـت. اما  بـا وصف 
ایـن، ارزیابـی مرکـز خبرنـگاران افغانسـتان نشـان می دهـد 
کـه در سـال ۲۰۲۰، همزمـان بـا تشـدید جنـگ از سـوی 
طالبـان و دیگـر گروه های مسـلح مخالف دولت کـه همزمان 
علیـه  تهدیـد  میـزان  یافـت،  ادامـه  صلـح  گفتگوهـای  بـا 
خبرنـگاران نیز به شـکل بی سـابقه ای افزایش یافته اسـت.«

بـه قول قریشـی رئیـس اجرایی این مرکز در سـال گذشـته، 
بیمـاری کویـد-۱۹ نیز بر مشـکات جامعه رسـانه ای افزوده 
اسـت. دسـت کم هفـت کارمنـد رسـانه یی جـان خـود را بـر 
اثـر بیمـاری کرونـا از دسـت دادنـد و همچنـان بـا کاهـش 
درآمدهـا، چندیـن رسـانه از فعالیـت بازماندنـد و شـماری 
قابـل توجهـی از کارمنـدان یا بیکار شـدند و یـا معاش بخور 

و نمیـر آن هـا کاهـش یافت.
قریشـی مـی افزاید:» مـا از حکومـت افغانسـتان می خواهیم 
در همـکاری بـا جامعـه بین المللـی بـه نگرانی هـای رو بـه 
راه کارعملـی  یـک  بـا  مطابـق  رسـانه ای  جامعـه  افزایـش 
در  بایـد  حـال  عیـن  در  نگرانی هـا  ایـن  کنـد.  رسـیدگی 
مذاکـرات صلـح بـا طالبـان  مطرح بـه عنوان اولویـت مطرح 
شـود در غیـر آن صـورت پیامـد ادامـه ایـن وضعیـت بر کل 

جامعـه افغانسـتان سـایه خواهـد افگنـد.«
ایـن درحالیسـت کـه در نخسـتین روز سـال میادی؛ بسـم 
اهلل عـادل ایمـاق مدیـر مسـئول رادیـو غور تـرور شـد. ترور 
هدفمندانـه کارمندان رسـانه یی و خبرنـگاران موجب نگرانی 

جـدی جامعه و خبرنگاران شـده اسـت.

در ایـن روزهـا فصل سـرما و هوا سـرد اسـت این آسـیب 
دیـده گان جنـگ انتظـار دارنـد کـه آتـش جنـگ بـرای 
همیشـه در کشـور خامـوش شـود و آنـان در سـایه رفـاه 

و آسـایش زنده گـی کننـد.

 شـورای عالـی مصالحـه ملـی می گویـد 

مذاکـرات  دوم  دور  رهنمـود  مسـوده  کـه 

دوحـه از سـوی ایـن شـورا آمـاده شـده اسـت.

ایـن شـورا روز شـنبه 13 جـدی بـا نـر اعالمیـه ای 

گفتـه اسـت کـه شـاری از اعضـا کمیتـه ی رهـری 

شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی و هیـأت مذاکره کننـده 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، روز شـنبه 13 جـدی 

کمیتـه ی  عضـو  قانونـی  محمدیونـس  ریاسـت  بـه 

رهری شـورای عالـی مصالحۀ ملی، در قرص سـپیدار 

تشـکیل جلسـه دادنـد. در ایـن نشسـت طبـق فیصله 

تصامیـم  و  دیدگاه هـا  توحیـد  روی  رهـری  کمیتـۀ 

جلسـات قبلـی کمیتـه بحـث شـد.

در اعالمیـه آمـده اسـت :»اعضـای جلسـه دیدگاه هـا 

و تصامیـم مطـرح شـده در دومیـن نشسـت مشـرک 

کمیتـه ی رهـری را جمـع آوری کردنـد و مسـوده   ای را 

کـه بتوانـد به عنـوان راهنمود از سـوی هیـأت مذاکره 

اسـتفاده  مـورد  مذاکـرات  دوم  مرحلـۀ  در  کننـده 

قرارگیـرد آمـاده سـاختند.«

دوم  دور  آغـاز  تـا  دیگـر  روز   3 کـه  ایـن درحالیسـت 

مذاکـرات بیـن االفغانـی در دوحـه باقیانـده اسـت 

و قـرار اسـت بـه روز 17 جـدی دور جدیـد مذاکـرات 

دولـت  کننـده  مذاکـره  هیـات  میـان  االفغانـی  بیـن 

افغانسـتان و هیـات مذاکره کننده طالبان آغاز شـود.

هفته یـی  سـه  توقـف  از  پـس  قـوس   22 تاریـخ  بـه 

دولـت  گفتگوکننـده  هیـات  صلـح،  گفتگوهـای 

گفتگـو  هیـات  و  کردنـد  پـرواز  کابـل  بـه  افغانسـتان 

بـا  مشـوره  جهـت  روز  آن  فـردای  طالبـان  کننـده 

آن کشـور  بـه  پاکسـتان  نظامـی  و  ملکـی  مقام هـای 

کردنـد. سـفر 

دنبـال  بـه  کـه  می گوینـد  هـرات  محلـی  مقام هـای   

اقـدام فـوری نیروهـای امنیتـی، مسـافران یـک موتـر 

ملی بـس مسـافربری که از سـوی مردان مسـلح ربوده 

شـده بودنـد، نجـات یافته انـد. 

کـه  می گویـد  هـرات،  والـی  قتالـی،  سـیدوحید 

سـیزدهم  شـنبه،  روز  صبـح  موتـر  ایـن  مسـافران 

جـدی، از بـزرگ راه هـرات – تورغنـدی توسـط مـردان 

شـدند. ربـوده  تفنـگ دار 

بـه گفتـه آقـای قتالی، پس از ربوده شـدن مسـافران، 

نیروهـای  کمـک  بـه   »۵۵۵« ویـژه  قطعـه  نیروهـای 

و  دادنـد  انجـام  را  فـوری  عملیـات  کشـور  هوایـی 

رباینـد گان مجبـور شـدند مسـافران را رهـا کننـد، اما 

موتـر ملی بـس و راننـده اش نـزد آنـان مانـده اسـت. 

نجـات  بـرای  تالش هـا  کـه  می افزایـد  هـرات  والـی 

راننـده موتـر نیـز ادامـه دارد.

دقیـق  شـار  مـورد  در  محلـی،  ارشـد  مقـام   ایـن 

مسـافران نجات یافتـه چیـزی منی گویـد، امـا منابـع 

از  پُـر  ملی بـس  موتـر  کـه  امنیتـی می گوینـد  معتـر 

مسـافر بـود و متامـی آنـان از نـزد رباینـدگان نجـات 

یافته انـد.

مقام هـای محلـی هـرات می گوینـد کـه انگیـزه اصلی 

رسـاندن  زیـان  رسنشـینانش،  و  موتـر  ایـن  ربـودن 

بـه اداره ملی بـس هـرات و ایجـاد تـرس میـان مـردم 

و  تورغنـدی  هـرات–  بزرگ راه هـای  اسـت.  بـوده 

هـرات– اسـالم قلعه، کـه شـهر هـرات را به کشـورهای 

ترکمنسـتان و ایـران وصـل می کنـد، پیـش از این نیز 

گـواه ناامنـی و ربـودن مسـافران بـوده اسـت. 

می گویـد  جمهـوری  ریاسـت  ارگ   

کـه شـیخ متیـم بـن حمـد آل ثانـی در 

صحبـت تلفنـی ای کـه بـا رئیس جمهـور غنی داشـت، 

بـه وی وعده سـپرده اسـت که کشـور قطر بـرای برقرار 

کـرد. خواهـد  تـالش  آتش بـس 

نـر  بـا  جـدی   13 شـنبه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

خرنامـه ای اعـالم کرده اسـت کـه رئیس جمهـور غنی 

در مـورد رونـد صلـح و گفتگوهـای بین االفغانـی صبح 

امـروز بـا شـیخ متیـم بـن حمـد آل ثانـی امیـر کشـور 

قطـر تلفنـی صحبـت کـرده اسـت.

شـیخ متیـم فـوت انجنیـر علدالحکیـم دلیلـی سـفیر 

غنـی  رئیس جمهـور  بـه  را،  قطـر  بـه  کشـور  پیشـین 

تسـلیت گفتـه و تعهـد کرده اسـت کـه بـرای پیرفت 

گفتگوهـای صلـح میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان 

می کنـد. تـالش 

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن صحبـت 

مـورد  در  قطـر  امیـر  و  غنـی  رئیس جمهـور  تلفنـی، 

تحکیـم و گسـرش مناسـبات و همکاری هـا بـه ویـژه 

توسـعۀ روابـط تجـاری میان دو کشـور، بحـث و تبادل 

نظـر کردنـد.
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