
Embassy of Pakistan, Kabul  
 

Open Tender Notice 
 
 

The Embassy of Pakistan, Kabul is seeking bids from reputable Afghan 

companies/firms for redesigning main entrance as per its specific security 

requirements.  

 

Two stage bidding procedure would be followed as per PPRA Rule 36 (E). At 

the first stage bidders would submit, according to the required specifications of the 

Embassy of Pakistan in Kabul, a technical proposal without price. The technical 

proposal will be evaluated in accordance with the specified evaluation criteria and 

will be discussed with bidders following which bidders will submit final bids with 

price. All PPRA requirements will be fulfilled in processing of bids.    

 

Bidders may collect tender documents (on payment of fee of US$ 10 only) 

from HOC, Embassy of Pakistan in Kabul during office hours (0900 to 1600 hours 

Sunday to Thursday) and could submit technical proposals in sealed envelopes 

addressed to Procurement Committee, Embassy of Pakistan in Kabul latest by 1100 

hours on 11 February 2021 which will be  opened the same day at 1200 hrs. Final 

bids with price could then be submitted at a mutually agreed date between bidders 

and the Embassy,.  

 

 

Embassy of Pakistan 
Kabul 
08 January 2021 
 

 قـرار اسـت از علـی امیـری تـا ده روز دیگـر 

کتـاب جدیـدی منتـر شـود.

پژوهشـگر  امیـری  علـی  جدیـد  کتـاب 

خـرد:  »مخاطـرات  نـام  بـه  اسالم شناسـی 

فرهنـگ  در  خـرد  بحـران  شناسـی  پدیـدار 

ادامـه  خـودش  گفتـه  بـه  کـه  اسـالمی« 

بـه  زودی  بـه  اسـت  قبلـی اش  کتاب هـای 

شـد. خواهـد  سـپرده  نـر  دسـت 

فیسـبوکش  صفحـه ی  در  امیـری  آقـای 

... کتـاب   ایـن  کـه  اسـت  نوشـته 
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هشدار کلینتون درباره »بازی خطرناک« ترامپ: 
امیدوارم جنگی را با ایران آغاز نکند 

بایدن هواداران ترامپ را »تروریست های داخلی« 
خواند 

هیـاری کلینتـون، نامـزد دموکرات هـا در 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال ۲۰۱۶ 
ایـاالت متحـده امریـکا در توییتی نوشـت: 
»یکـی از هدیه هایـی کـه ترامـپ می تواند 
به کشـور و جهـان بدهد، این اسـت که در 
۱5 روز آخـر دوره ریاسـت جمهـوری خود 

جنگـی را با ایـران آغاز نکنـد.«...

رئیس جمهـور آتـی امریـکا دونالـد ترامـپ 
کنگـره  سـاختمان  بـه  حملـه  مسـئول  را 
تاریـخ«  روز  »تیره تریـن  را  حملـه  روز  و 
ایـاالت متحـده نامیـد. او نیروهـای امنیتـی 
بـا  نـرم  از حـد  بـه برخـورد بیـش  نیـز  را 
هـواداران ترامـپ متهـم کـرد. جـو بایـدن، 

... امریـکا   منتخـب  رئیس جمهـور 
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 حکومت موقت مساوی
 با گسست است

نقش پاکستـان در روند 
صلح افغانستـان 

زنان، صلـح و نظـام 
جمهوری اسـالمی 

 رییـس جمهور غنـی در اجتماع مـردم ننگرهار یک بار 
دیگـر تاکیـد کرد کـه طرح حکومت موقـت به هیچوجه 
قابـل پذیرش نیسـت و ایـن گونه طرح ها افغانسـتان را 
بـه گذشـته بـر مـی گرداند و بـا انقطـاع تاریخـی دیگر 
مواجـه مـی سـازد. چنـد روز پیـش معـاون دوم رییس 

جمهـور نیـز هرگونه فکـر و طرحی ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

 رسمنشـی عمومـی ناتـو اعـالم کـرده کـه ایـن 

پیـان مـاه آینـده )فـروری 2021( در مـورد 

افغانسـتان  از  نیروهایـش  خـروج  یـا  حضـور 

ناتـو  عمومـی  رسمنشـی  می گیـرد.  تصمیـم 

اعـالم کـرده که این پیـان ماه آینـده )فروری 

2021( در مـورد حضور یا خـروج نیروهایش از 

می گیـرد. تصمیـم  افغانسـتان 

ناتـو  عمومـی  رسمنشـی  اسـتولتنرگ  ینـس 

گفتـه کـه وزیـران دفـاع کشـورهای عضـو ناتـو 

مـاه آینـده گردهـم می آینـد و تصمیـم خواهند 

ادامـه  افغانسـتان  بـه  حضـور  بـه  کـه  گرفـت 

دهنـد و یـا نـه.

هرگونـه  افـزوده،  اسـتولتنرگ  آقـای 

تصمیم گیـری در ایـن مـورد دشـوار و خطرهای 

بدنبـال خواهـد داشـت؛ ادامـه حضـور ناتـو در 

افغانسـتان پـر هزینـه خواهـد بـود؛ امـا تـرک 

دارد  را  نگرانـی  ایـن  هـم  افغانسـتان  کـردن 

کـه ایـن کشـور دوباره بـه پناهـگاه تروریسـتان 

بـرای خانواده هـا و  تـا  ایـران می خواهیـم  از 

اقـارب قربانیـان و دولت هـای متاثـر از ایـن 

حادثـه؛ شـفافیت، پاسـخگویی و عدالـت را 

تأمیـن کنـد.

اولیـن  بـا  همزمـان  نیـز  ایرانـی  رسـانه های 

سـالروز سـقوط هواپیـای اوکراینـی گـزارش 

داده انـد کـه ایـن رویـداد بـر اثر یـک »خطای 

انسـانی« بـه وقـوع پیوسـته اسـت و یـک تـن 

در پیونـد بـه ایـن خطا، در بازداشـت هسـت.

سـال گذشـته پس از آنکه نیروهای امریکایی 

قاسـم سـلیانی را در نزدیکـی بغـداد هـدف 

قـرار داد، ایـران چنـد روز بعد 16 موشـک به 

سـمت پایگاه هـای عراقـی شـلیک کـرد. بعـد 

از شـلیک موشـک ها، سیسـتم دفاعی سپاه، 

هواپیای مسـافری اوکراینـی را که از میدان 

هوایـی تهران برخاسـته بود، هدف قـرار داد.

ایـن هواپیا ۱۷۶ رسنشـین داشـت و متعلق 

کـه  بـود  اوکرایـن  هواپیایـی  خطـوط  بـه 

متامـی رسنشـینان آن کشـته شـدند که اکرث 

آن هـا ایرانـی  و ۱۳ نفـر افغـان بودنـد.

کشـور  خارجـه  امـور  وزارت   

سـقوط  سـالگرد  اولیـن  در 

ایـران  کشـور  از  اوکراینـی،  هواپیایـی 

همـه  و  کامـل  گـزارش  کـه  اسـت  خواسـته 

کنـد. ارایـه  حـوادث،  پیرامـون  را  جانبـه 

جـدی   ۱۹ صبحـگاه  در  پیـش،  سـال  یـک 

۱۳۹۸، پـرواز شـاره ۷۵۲ خطـوط هوایـی 

بین املللـی اوکرایـن در نزدیکـی تهران هدف 

موشـک قـرار گرفـت و سـقوط کـرد.

وزارت امـور خارجـه روز جمعـه 19 جـدی بـا 

نـر خرنامـه ای نوشـته اسـت: »مـا از ایـران 

و  کامـل  گـزارش  تـا  می خواهیـم  کـاکان 

همه جانبـه را پیرامـون حـوادث و تصامیمـی 

به شـمول  شـد،  فاجعـه  ایـن  بـه  منجـر  کـه 

اقدامـات عینـی جهـت اطمینـان از این کـه 

چنیـن رویـدادی هرگـز دوباره اتفـاق نخواهد 

افتـاد، ارایـه کنـد.«

ایـن وزارت در خرنامـه اش نوشـته اسـت کـه 

مـا یک بـار دیگـر همـدردی قلبـی خویـش را 

بـا خانـواده و دوسـتان قربانیـان ابـراز کـرده، 

شـود. تبدیـل 

او در گفتگـو بـا گـروه پارملانـی آملـان گفتـه 

وجـود  زیـادی  ابهام هـای  و  چالش هـا  کـه 

صلـح  گفتگوهـای  شـک  بـدون  ولـی  دارد، 

یگانـه راه رسـیدن به حـل مسـاملت آمیز قضیه 

افغانسـتان اسـت. به گفته او، فیصلـه خروج از 

افغانسـتان بـه متعهـد مانـدن طالبـان بـه مواد 

توافقنامـۀ آن هـا بـا امریـکا وابسـتگی دارد.

قطـع روابـط با شـبکۀ القاعـده، پناه نـدادن به 

تروریسـتان بین املللـی در خاک افغانسـتان از 

تعهدهـای برجسـتۀ ایـن توافقنامـه اسـت. امـا 

سـه روز پیـش رییـس امنیـت ملـی افغانسـتان 

در مجلـس منانـدگان اعالم کرد کـه طالبان به 

هـچ تعهـدی کـه در توافقنامـه صلـح بـا امریکا 

منتظـر  فقـط  و  نکـرده  عمـل  شـده،  متعهـد 

خـروج نظامیـان امریکایی از افغانسـتان اسـت 

در دسـت  افغانسـتان  در  را  قـدرت  زور  بـا  تـا 

گیرند.

ناتو: ماه آینده درباره حضور یا خروج نیروهای نظامی 
در افغانستان تصمیم می گیریم 

اولین سالگرد سقوط هوایپما اوکراینی؛ 
وزارت خارجه کشور خواستار گزارش،

 از چگونگی سقوط هواپیما از ایران شد 

یکجـا  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  به تازگـی،   

 22 تـا   15 از  انسـان،  نهـاد  و  کاکـر  بینـاد  بـا 

نام گذاشته اسـت.  تاریـخ«  »هفتـه ی  را  جـدی 

ایـن نام گـذاری به دلیـل وقـوع وفـات مـال فیض 

و  محمـد کاتـب هـزاره در 16 جـدی 

جـدی   17 در  کاکـر  حسـن  پروفیسـور  وفـات 

صـورت گرفته اسـت. به بهانـه ی ایـن نام گـذاری 

کاتـب  وفـات  سـالگرد  نودمیـن  هم چنیـن  و 

هـزاره، پـدر تاریخ نـگاری افغانسـتان، یـادی از 

او  کارنامـه ی  و  زندگـی  بـر  و  می کنیـم  تـازه  او 

می اندازیـم.... گذرایـی  نـگاه  دگربـاره 

کاتب هزاره؛ 
چیرگی حقیقت 

و فرزانگی بر 
سانسور و استبداد 

 کتاب جدید 
علی امیری تا ده 
روز دیگر منتشر 

خواهد شد

رئیس جمهور: 

زمان بازی های افغانستان در برابر 
بنگله دیش و عمان اعالم شد 

فیفا با اهدای لباس ورزشی از 
فدراسیون فوتبال افغانستان 

ستایش کرد 

مرحلـۀ  در  افغانسـتان  فوتبـال  ملـی  تیـم  بازی هـای  زمـان   

شـد. اعـالم  آسـیا  ملت هـا  جـام  و  جهانـی  جـام  مقدماتـی 

کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا روز گذشـته اعـالم کرده اسـت کـه 

بـه تاریـخ ۲۵ مـاه مارچ سـال روان میـالدی بنگله دیـش میزان 

افغانسـتان در ورزشـگاه سـیلهت ایـن کشـور خواهـد بود.

قـرار اسـت ایـن بازی سـاعت ۵:۳۰ شـام بـه وقت افغانسـتان، 

برگـزار شـود. افغانسـتان پنـج روز بعـد و بـه تاریـخ ۳۰ همیـن 

مـاه، نیـز میزبـان عـان خواهد بـود....

لباس هـای  اهـدای  بـا  )فیفـا(  فوتبـال  جهانـی  فدراسـیون   

فوتبـال  فدراسـیون  اعضـای  بـه  »ادیـداس«  رشکـت  ورزشـی 

کرده اسـت. سـتایش  نهـاد  ایـن  کارکردهـای  از  کشـور 

فوتبـال  فدراسـیون  کـه  آمده اسـت  فیفـا  اعالمیـۀ  یـک  در 

افغانسـتان در رشایـط سـختی توانسته اسـت ارزش هـای بـازی 

جـوان مردانـه، روحیـه تیمـی، شـفافیت و نـوآوری را زنـده نگـه 

قـرار گرفته اسـت. از همیـن رو مـورد سـتایش  و  دارد 

مسؤوالن فدراسیون فوتبال کشور می گویند با ...

ورزش
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رییـس جمهـور غنـی در اجتـاع مـردم ننگرهـار یـک 

بـار دیگـر تاکیـد کـرد کـه طـرح حکومـت موقـت بـه 

هیچوجـه قابـل پذیـرش نیسـت و ایـن گونـه طـرح هـا 

افغانسـتان را بـه گذشـته بـر مـی گردانـد و بـا انقطـاع 

پیـش  روز  چنـد  سـازد.  مـی  مواجـه  دیگـر  تاریخـی 

معـاون دوم رییـس جمهـور نیـز هرگونـه فکـر و طرحی 

در مـورد حکومـت موقـت و یـا ماننـد آن را بـه شـدت 

رد کـرد و گفـت کسـانی کـه طـرح حکومـت موقـت را 

مطـرح مـی کنند بـه دنبـال بازگرداندن افغانسـتان به 

دهـه هـای تاریـک گذشـته اسـت. 

هیـات  میـان  صلـح  مذاکـرات  دوم  دور  کـه  اکنـون 

دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و گـروه طالبـان 

در دوحـه قطـر آغـاز مـی گـردد و زمزمـه هـای زیـادی 

توافقـات  چگونگـی  و  آینـده  نظـام  نوعیـت  مـورد  در 

احتالـی مطـرح اسـت کـه یکـی از آن هـا بـه وجـود 

آمـدن یـک حکومـت موقت و یا عبوری اسـت. پرسـش 

ایـن اسـت کـه آیـا چنیـن ایـده و طرحـی در رشایـط 

فعلـی ممکـن اسـت و اگر هسـت به نفع صلح اسـت و 

یـا بحـران را عمیـق تـر مـی سـازد؟ 

واقعیـت ایـن اسـت کـه افغانسـتان در رشایـط دشـوار 

و نـازک قـرار گرفتـه اسـت. از یـک سـو ایـاالت متحده 

و متحدیـن منطقـه ای آن کـه عمدتـا حامیـان طالبان 

در سـال هـای گذشـته بـوده انـد ظاهـرا ارصار بـر یک 

دونالـد  حکومـت  حداقـل  کـه  دارنـد  صـوری  توافـق 

ترامـپ و فرسـتاده خـاص او بـرای صلـح افغانسـتان 

پس از دو دور مذاکرات نفسـگیر و طوالنی دسـتاوردی 

داشـته باشـند. انگیزه آنـان تنها بازگردانـدن نیروهای 

آمریکایی به خانه و شـکل دادن یک دسـتاورد هرچند 

رسـانه ای اسـت. از سـوی دیگـر طالبـان نیـز اگرچـه 

تـا کنـون هـر گونـه طـرح حکومـت موقـت را رد کـرده 

انـد؛ ولـی طبیعـی اسـت کـه وقتـی بفمنـد کـه متـام 

حکومـت بـه آنـان نخواهـد رسـید، احتـاال بـه چنیـن 

طرحـی رضایـت دهنـد. هـم چنیـن تعـدادی از گـروه 

از  نحـوی  بـه  کـه  رهـران سیاسـی  و  هـای جهـادی 

رهـری حکومـت دل خـوش ندارنـد و یـا سـال هـا بـه 

دنبـال مقـام و چوکـی های مشـخص تاش کـرده اند، 

نیـز بد شـان منی آیـد که بـه چنین طرحـی بپیوندند. 

زیـرا در آن صـورت بدون شـک احسـاس مـی کنند که 

چیـزی بـدان هـا خواهـد رسـید و از انـزوای سیاسـی 

بیـرون خواهنـد آمـد. بنابرایـن طـرح حکومـت موقـت 

حداقـل در عـامل احتـاالت یکی از سـناریوهای پیش 

روی مذاکـرات صلـح قطـر مـی توانـد باشـد. 

امـا بایـد همـه بپذیرند کـه چنین طرحی هرگـز به نفع 

افغانسـتان نیسـت و مـردم نیـز آن را منـی پذیرند. زیرا 

افغانسـتان امروز افغانسـتان بیست سـال قبل نیست. 

امـروز افغانسـتان درای یـک نظـام سیاسـی مبتنـی بر 

قانون اساسـی اسـت که در طی بیسـت سـال گذشته 

چندیـن انتخابـات مهـم را پشـت رس گذاشـته اسـت. 

در ایـن بیسـت افغانسـتان بر اسـاس قواعـدی حرکت 

کرده اسـت که شـالوده های دموکراسـی را شـکل می 

دهـد. اگرچـه دموکراسـی افغانـی ممکن اسـت دارای 

ضعـف های بسـیاری بـوده اسـت و هنوز بسـیار جوان 

اسـت. اما نباید نادیده انگاشـت که افغانسـتان اولین 

بـار اسـت کـه یک نظـام دموکراتیـک و مبتنی بـر آرای 

مردم را شـاهد اسـت. بـه همین خاطـر هرگونه طرحی 

کـه نوعیـت نظام را زیر سـوال بـرد و یا نوعـی دیگری 

از نظـام سیاسـی مبتنـی بر تفکـرات طالبانـی را پیش 

کشـد هرگز مـورد پذیـرش قرار نخواهـد گرفت. 

از سـوی دیگـر در افغانسـتان امـروز نسـلی بـه وجـود 

آمده اسـت که بسـیار متفاوت از نسـل گذشـته اسـت. 

اکنـون افغانسـتان دارای صدها هزار جوانی اسـت که 

یـا از دانشـگاه فـارغ شـده انـد و یـا در حـال تحصیـل 

نظـام  نـه  نسـل  ایـن  تحصیلـی هسـتند.  مقاطـع  در 

طالبانـی را تحمـل مـی کنـد و نه هیچ نـوع نظامی که 

مبتنـی بر پدرسـاالری فرسـوده و متحجر باشـد. نسـل 

امـروز آگاه تـر و بیدارتـر از آن اسـت کـه در زیـر شـاق 

هـای طالـب قـد خـم کنـد و یـک نظـام گذشـته گـرا و 

عقـب مانـده را تحمـل کند. 

همـه مـا مـی دانیـم کـه هـر گونـه طرحـی مبنـی بـر 

بـا  مسـاوی  عبـوری  یـا  موقـت  حکومـت  یـک  ایجـاد 

گسسـت و انقطـاع دیگـر اسـت. افغانسـتان مرتـب در 

حـال پیرشفـت و سـپس تولـد بحـران و انقطـاع تاریـخ 

بـوده اسـت. به خصـوص این انقطـاع ها از زمـان امان 

اللـه خـان بـه ایـن طـرف بسـیار رسیع و پشـت رس هم 

اتفـاق افتـاده اسـت. اکنـون اگـر کسـی و یـا کسـانی 

یـک بـار دیگـر رشایـط را بـه سـمتی برند کـه از نقطه 

صفـر رشوع کنیـم همـه بایـد در برابـر آنـان بایسـتند و 

نگذارنـد کـه افغانسـتان بـه گذشـته تاریـک بـر گردد. 

از صفحه1

 امنيتـي چارواکـي وايـي چـې د عامـه سـاتنې مـي تصـدۍ لـه 

روزنيـز مرکـز څخـه ٤٠٠ کسـان فـارغ شـول.

د دغـو کسـانو د فراغـت پـه مراسـمو کـې د مـي امنيـت سـاکار 

حمداللـه محـب هـم ګډون کـړى و.

عمومـي  تصـدۍ  مـي  سـاتنې  عامـه  د  کـې  مراسـمو  دغـو  پـه 

لـه  ولسـمرش  د  چـې  وویـل  سـعادت  خوشـحال  جـرال  رییـس 

هدایـت او د مـي امنیـت د سـاکار لـه الرښـوونو رسه سـم اوس 

د عامـه سـاتنې مـي تصـدۍ د مـي پـروژو د سـاتنې ظرفیـت ته 

الس رسـی پيـدا کـړی دی.

دغـه راز د مـي امنیـت سـاکار حمـد اللـه محـب فارغـو کسـانو 

او د  تـر څنـګ وویـل چـې دوی د مـي تصـدي  تـه د مبارکـي 

افغانسـتان اسـامي جمهـوري دولـت د عامـه تاسیسـاتو اصـي 

دي. سـاتونکي 

محـب دا هـم وويـل: ))محافظـت ټـول محافظت عامې تـه ورځي 

او لـه دې وروسـته بـه پوليـس خپلو دنـدو ته ګرځي او د سـاتونکو 

رول به سـاتونکو تـه پرېږدي.((

د مراسـمو پـه پـای کـې د مـي امنیـت سـاکار دغـو فارغانـو تـه 

او  بریالیتـوب  د  یـې  کـې  وظیفـو  پـه  او  ورکـړې  نامـې  تصدیـق 

توفیـق دعـا ورتـه وکـړه.

د يادونـې وړ ده چـې فـارغ شـوي سـاتونکي بـه کـال خـان بنـد 

او ورتـه نـور بندونـه، مـي پـروژې، عامـه شـتمنۍ او د خصـويص 

سـکتور سـاتنه کوي.

د افغانسـتان د اورګاډي مـي ادارې مسـوولني وايـي، هڅه کوي 

پـه نـږدې وخـت کـې پـه حريتـان بنـدر کـې د واردېدونکـو موادو 

تخليـې برخـه کې شـته سـتونزې حـل کړي.

د اورګاډي ادارې مرسـتيال مريويـس مريزکـوال پـژواک اژانـس 

تـه وويـل چـې پـه همـدې تـړاو يـې روانـه اوونۍ بلـخ ته سـفر هم 

و. کړی 

هغـه زياتـه کـړه چـې هـره ورځ لـه ازبکسـتانه حريتـان بنـدر تـه 

لـه ۲۵۰ تـر ۳۰۰ پـورې واګونونـه مـواد راځـي خـو پـه بنـدر کـې 

يواځـې د ۱۵۰ واګونونـو د تخليـې ظرفيـت موجـود دی.

مريزکـوال زياتـوي چـې اوس د اورګاډي مـي ادارې هڅـې پيـل 

کـړې چـې حريتـان کـې د واردېدونکـو مـوادو د تخليـې ظرفيـت 

۳۰۰ واګونـو تـه لـوړ کړي.

نومـوړي وويـل: ))د بلـخ لـه وايل، سـوداګرو او د حريتـان بنـدر 

مسـوولينو رسه مـې پـه همـدې تـړاو ناسـته درلـوده او پـه دې مـو 

موافقـه وکـړه چـې د مـوادو د تخليـې شـته ظرفيـت کـم دی او 

بايـد لـوړ يش.((

د اورګاډي مـي ادارې مرسـتيال همـدا راز وويـل چې ازبکسـتان 

هېـواد هـم پـه دې تـړاو اندېښـنه لـري او غوښـتنه يـې دا ده چې 

پـه حريتـان کـې بايـد د تخليـې او بارګريۍ ظرفيـت لوړ يش.

د  مـوادو  وارد شـوو  د  وايـي چـې  هـم  بلـخ سـوداګرۍ خونـه  د 

تخليـې ظرفيـت نـه شـتون، سـوداګر لـه ګڼـو سـتونزو رسه مـخ 

دي. کـړي 

حسـن  محمـد  مرسـتيال  اجرائيـوي  خونـې  سـوداګرۍ  بلـخ  د 

انصـاري پـژواک تـه وويـل چـې له ډېـر وخـت وړاندې سـوداګر له 

او ګرېـوان دي. دې سـتونزې رسه الس 

نومـوړي وويـل چـې پـه بنـدر کـې د واردېدونکـو توکـو د تخليـې 

اوونيـو  اوونيـو  پـه  امـوال  سـوداګرو  د  املـه  لـه  ظرفيـت  ټيـټ 

پـه واګـون کـې بـار پاتـې کېـږي چـې لـه املـه يـې سـوداګر لـه 

دي. مـخ  رسه  زيانونـو  اقتصـادي 

هغـه غوښـتنه کـوي چـې مرکـزي حکومـت بايـد دې سـتونزې ته 

پـه عاجـل ډول رسـېدنه  وکـړي.

دمګـړۍ  چـې  وويـل  تـه  پـژواک  سـاپي  نـادر  سـوداګر  افغـان 

حريتـان بنـدر کـې د پولـې دواړو اړخونـو سـلګونه واګونونـه پـه 

دي. والړ  بـار  توکـو 

هغـه زياتـه کـړه: ))کلـه چـې تجـار امـوال را واردوي؛ نـو د بـازار 

اړتيـا تـه پـه کتـو يـې راوړي، خـو کلـه چـې هلتـه پـه واګـون کـې 

پاتـې يش نـو ښـکاره خـره ده، چـې يـو شـمېر يـې تاريـخ تېـره 

کېـږي او ځينـي نـور يـې لـه کاره لوېـږي.((

د هغـه پـه خـره، کـه حريتـان بنـدر کـې يـاده سـتونزه حل يش؛ 

نـو وررسه بـه د اورګاډي لـه الرې د افغانسـتان او منځنـۍ اسـيا 

ترمنـځ سـوداګري هـم وده وکـړي.

بلـخ واليـت مقـام هـم د يـوې خرپاڼې پـه خپرولـو رسه ويي چې 

پـه حريتـان بنـدر کـې د مـوادو تخليـې برخـه کې شـته سـتونزې 

يـې درک کـړي او د حـل لپـاره يـې کار کوي.

د اعاميـې پـه يـوه برخـه کـې د بلـخ د وايل فرهـاد عظيمـي لـه 

خولـې ويـل شـوي: ))مـوږ د واګونونـو د تراکم برخه کـې رامنځته 

شـوې سـتونزه، د ازبکسـتان لـه ځانګـړي اسـتازي رسه رشيکـه 

کـړ ې ده او پـه دې برخـه کـې شـته سـتونزې بـه ژر حـل يش.((

لـه  چـې  وايـي  مرسـتيال  ادارې  مـي  اورګادي  د  افغانسـتان  د 

ازبکسـتانه د اورګاډي پـه وسـيله، ارتزاقـي مـواد، تېل، اوسـپنه او 

يـو لـړ نـور توکـي افغانسـتان تـه واردېـږي.

زملـی خلیـل زاد، ضمـن ابـراز خرسـندی از آغـاز دور دوم 

ایـاالت  همه جانبـٔه  پشـتیبانی  از  دوحـه،  در  مذاکـرات 

همچنـان  و  افغانسـتان  صلـح  فرآینـد  از  امریـکا  متحـدۀ 

تعهـد واشـنگنت برای مشـارکت و همکاری هـای درازمدت 

بـا کابـل در زمینه های مبـارزه با تروریزم و برقـراری صلح و 

ثبـات در کشـور، بـه وزیـر امـور خارجـه اطمینـان داد.

امریـکا  متحـده  ایـاالت  ویـژه  مناینـده  خلیلـزاد  زملـی 

دوم  دور  آغـاز  بـرای  حکومـت  هیـات  کـه  هنگامـی 

گفتگوهـای صلـح بـه دوحـه پایتخـت قطـر رفت، بـه کابل 

آمـد. آقـای خلیلـزاد در این مـدت، با شـاری از مقام های 

حکومـت از جملـه عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالی 

مصالحـه ملـی در مـورد صلـح گفتگـو کـرد.

دور دوم گفتگوهـای صلـح، 17 جـدی پـس از بیسـت روز 

تعطیلـی دوبـاره آغـاز شـد و قرار اسـت که هیـات حکومت 

برقـراری  و  خشـونت ها  پایـان  مـورد  در  دوره  ایـن  در 

کنـد. گفتگـو  آتش بـس 

ارغنـداب نیـز افـزود: »مـردم در جنـگ گیـر افتاده اند.«

در همیـن حـال، جنـگ در بخش هایـی از هلمنـد والیتـی 

درهمسـایگی کندهـار نیـز ادامـه دارد. باشـندگان هلمند 

می گوینـد کـه در عقـب ناامنـی ایـن والیـت دسـت های 

یـک  امـروز  آنـان  اسـتند.  دخیـل  همسـایه  کشـورهای 

نشسـت اعرتاضـی، خواهـان پایـان یافـنت مداخلـه ایـن 

کشـورها در امـور افغانسـتان شـدند.

را  گسـرتده یی  حمله هـای  گذشـته  مـاه  سـه  در  طالبـان 

در هلمنـد و کندهـار راه انـدازی کردنـد. جنـگ میـان این 

گـروه و نیروهـای دولتی سـبب آواره شـدن هـزاران خانواده 

شده اسـت. 

آبـاد نیـز این گونـه  در کنـار ایـن برخـی شـهریان جـال 

سـفرها را منایشـی می داننـد و می گوینـد کـه بـازار متـام 

روز بخاطـر سـفر رئیـس جمهـور بسـته بـود و کارهایشـان 

متوقـف شـده بـود.

احمـد فریـد، یـک تـن از شـهریان جـال آباد گفـت: »این 

دومیـن سـفر رئیـس جمهـور بـه جـال آبـاد اسـت، سـال 

بـود و  ایـن وعـده هـا را کـرده  و  بـود  آمـده  گذشـته هـم 

امسـال هـم. همـه اش وعده هـای منایشـی می کنند و در 

عمـل چیـزی نیسـت.« بـا آن کـه رئیـس جمهور ایـن بار بر 

عملـی کـردن وعـده هایـش تأکید کـرد، اما دیده شـود که 

ایـن وعده هـای رئیـس جمهـور تطبیـق خواهد شـد یـا نه. 

آینـده مردم افغانسـتان اسـت.

در روزهـای اخیـر، اظهاراتـی از سـوی برخـی از مناینـدگان 

هیـات حکومـت بـرای گفتگوهای صلح شـده بود کـه ایجاد 

حکومـت موقـت تنهـا راه برقراری صلح اسـت.

رئیـس جمهـور گفـت که این مسـئولیت ماسـت که مـردم را 

بـه ثبـات برسـانیم و طالبـان بایـد افغانسـتان امـروز را درک 

. کنند

امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور با اشـاره به مذاکرات 

صلـح گفت کـه در مذاکرات صلح بـاالی جمهوریت، بیرق و 

حقـوق زنـان معاملـه صـورت منی شـود و رشط ما این اسـت 

کـه زعامت بـا رای مردم تعیین می شـود.

قـرار اسـت گفتگـو روی اجنـدای اصلـی مذاکـرات صلـح 

افغانسـتان روز شـنبه ۲۰ جـدی در دوحـه قطـر آغـاز شـود، 

بحـث »تقسـیم قـدرت« و ایجـاد یـک سـاختار شـبیه »دولت 

موقـت« بـه صـورت فزاینـده در حـال مطـرح شـدن اسـت.

وحیـد عمـر، مشـاور رئیـس جمهـور نیـز در واکنش بـه طرح 

دولـت موقـت در توییـرت نوشـت کـه »بعـد از بیسـت سـال 

مسـاعی مشـرتک افغانسـتان و ایاالت متحده جهت یافنت 

راه حـل صلح آمیـز بـرای بحران جـاری در افغانسـتان ابراز 

و اجـاع  اهمیـت بسـیج  کـردن حایـت  بـر  و  قدردانـی 

منطقـه ای و بین املللـی از رونـد صلـح، تأکیـد کرد.

او افـزود: »عملیات هـای مـا ادامه دارند. مـا پیرشفت هایی 

هـم داشـته ایم. مـا در ولسـوالی ژری پاسـگاه هایی ایجـاد 

کرده ایـم. مـا در ارغنـداب و پنجوایـی هـم پیرشفت هایـی 

داریـم.« امـا هنوزهـم در چندیـن ولسـوالی کندهار جنگ 

میـان نیروهـای دولتـی و طالبـان ادامه دارد.

اوضـاع  از  هنوزهـم  کـه  می گوینـد  کندهـار  باشـندگان 

امنیتـی در ایـن والیـت نگـران اند و نیاز اسـت تـا حکومت 

در بخش هـای ناامـن عملیات گسـرتده تر راه انـدازی کند.

عطااللـه، باشـندۀ ولسـوالی ارغنداب والیـت کندهار بیان 

داشـت: »راه هـا بـه روی ترافیـک بسـته  اسـتند. حکومـت 

بایـد در ایـن راسـتا توجه کند.« شـیراحمد، باشـندۀ دیگر 

دور دوم گفت وگوهـای صلـح گفـت که در ایـن گفت وگوها 

از متـام حقـوق شـهروندان حفاظت خواهد شـد.

ایـن در حالیسـت کـه رئیـس جمهـور سـال قبـل نیـز در 

سـفرش بـه ننگرهـار گفتـه بـود حـق مـردم ننگرهـار اسـت 

کـه هر سـال تقاضـای تطبیق چهار پـروژۀ بـزرگ را دارند.

او در آن زمـان وعـده داده بـود کـه در گام نخسـت بـرق 

ننگرهـار، لیـن دوم جـادۀ تورخـم ـ جال آبـاد و جال آباد 

ـ کابـل و مشـکات میـدان هوایـی ملکـی جـال آبـاد را 

حـل خواهدکـرد، امـا هیـچ یـک از ایـن وعـده هـای رئیس 

جمهـور عملـی نشـده انـد.

امـروز ذبیح اللـه زمـری، منشـی پیشـین شـورای والیتـی 

ننگرهـار در نشسـت با رئیـس جمهـور از وی بخاطر عملی 

نکـردن وعده هـای سـال قبـل اش انتقـاد کـرد.

او گفـت: »مـا بـا آمـدن شـا خوشـحال هسـتیم، بـا آمدن 

دیگـر بـزرگان هـم خوشـحال هسـتیم، امـا اگـر اینجـا کار 

صـورت نگیـرد بـه خداونـد سـوگند کـه ناراحت می شـویم. 

رئیـس صاحـب دیگـر به جـای وعده و خرهای منایشـی و 

ترشیفاتـی بایـد اجراات صـورت گیرد. ما مشـکات زیادی 

داریم.«

کشـور  رئیـس جمهـور  غنـی  محمـدارشف   

در پـی اظهاراتـی مبنـی بـر ایجـاد حکومـت 

موقـت، می گویـد که انقطـاع حکومت قابل پذیرش نیسـت.

محمـدارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور در راس هیاتـی 

بلنـد رتبـه روز پنجشـنبه 18 جدی به منظور بررسـی اوضاع 

و افتتـاح چندیـن پـروژه توسـعه ای بـه ننگرهـار سـفر کـرده 

بود. 

آقـای غنـی در این سـفر به موضوع صلح اشـاره کـرد و گفت 

که حکومت افغانسـتان به صلح متعهد اسـت و هیچ کسـی 

منی توانـد مانع صلح باعزت شـود. 

رئیـس جمهـوری گفـت کـه معیـار بـرای صلح این اسـت که 

زعامـت برخاسـته از ارادۀ ملـت باشـد و اگـر طالبـان خود را 

افغـان می داننـد بایـد آتش بـس کنند.

او افـزود کـه بـا طـرح ایـن پرسـش کـه »اگـر ایـن کار نشـود 

آیـا شـا انقطـاع حکومـت را می پذیریـد«، احتال بـه میان 

آمـدن حکومـت موقـت را رد کـرده اسـت. آقـای غنـی عاوه 

کـرد که اینجا مسـاله شـخصی مطرح نیسـت، بحـث نظام و 

نظـام سـازی، بحـث ایجـاد حکومـت موقـت مثل این اسـت 

کـه شـا خانـه کانکریتی تـان  را که نیـاز به ترمیـم و تحکیم 

دارد، از پـای  ویـران کنیـد و روی زمینـش خیمه پاسـتیکی 

برپـا کنید.«

فوزیـه کوفـی، عضـو هیـات گفتگوکننـده حکومـت نیـز یک 

روز پیـش از سـفرش بـه دوحـه، بـه روزنامـه  افغانسـتان ما 

گفـت کـه اولیـن بحـث مـورد گفتگـو در دور دوم گفتگوهـا، 

اسـت. آتش بـس 

طالبـان در مـورد ایجـاد یـک دولـت موقـت بـه طـور رسـمی 

اظهـار نظـری نکـرده اسـت. اما برخـی از مقام های پیشـین 

طالبـان اخیـرا نوعـی متفـاوت از نظـام سیاسـی را مطـرح 

کـرده انـد که بـدون انتخابـات، شـورای علا زعیم کشـور را 

کنند. تعییـن 

ناهیـد فریـد مناینـده مـردم هـرات در مجلـس مناینـدگان، 

پیـش نیز گفته بود طالبان خواسـتار حکومتی شـبیه امارت 

اسـت و ایـن نـوع اندیشـه در افغانسـتان نویـن جایگاهـی 

ندارد.

کـرده  اعـام  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت   

امـور  وزیـر  امتـر،  کـه محمدحنیـف  اسـت 

خارجـه کشـور بـا شـاری از مقام هـای امریکایـی در مورد 

صلـح گفتگـو کـرده اسـت.

ایـن گفتگـوی ویدیویـی با زملـی خلیلزاد و بـا حضور راس 

ویلسـن شـارژدافیر سـفارت امریـکا شـام روز پنجشـنبه در 

کابـل صـورت گرفـت و طرفیـن پیرامـون آخریـن تحوالت و 

چالش هـا در رونـد صلح جاری کشـور، بحـث و تبادل نظر 

کردند.

نـرش  بـا  جـدی   19 جمعـه  روز  خارجـه  امـور  وزارت 

خرنامه ای نوشـته اسـت کـه هر دو طرف تقویـت وافزایش 

میـان  مذاکـرات  دوم  دور  از  جهانـی  جامعـۀ  حایـت 

تاش هـای  و  طالبـان  و  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری 

مشـرتک واشـنگنت و کابـل را در راسـتای موفقیـت رونـد 

دادنـد. قـرار  بررسـی  و  گفتگـو  مـورد  مذاکـرات صلـح 

در ایـن نشسـت، آقای امتـر، در جریـان صحبت هایش، از 

بـا عقـب زدن  کـه  مقام هـای محلـی کندهـار می گوینـد   

بـرای  را  گـروه  ایـن  برنامـۀ  گروهـی طالبـان،  حمله هـای 

بـرآب  نقـش  والیـت  ایـن  مرکـز  و  ولسـوالی ها  سـقوط 

کرده انـد.

ایـن مقام هـا می افزاینـد کـه در جریـان یـک مـاه گذشـته 

حمله هـای  پـس  طالبـان  از  تـن  صـد  هفـت  حـدود  در 

و زخمـی شـده اند. ایـن والیـت کشـته  گروهـی در 

کندهـار  پولیـس  فرماندهـی  امنیـت  آمـر  مشـعل،  فریـد 

نیروهـای  هوایـی  و  زمینـی  عملیات هـای  »در  گفـت: 

امنیتـی در یـک مـاه گذشـته ۶۹۸ جنگ جـوی طالبـان 

شـده اند.« کشـته 

عمومـی  بررسـی  منظـور  بـه  افغانسـتان  جمهـور  رئیـس   

آن والیـت سـفر کـرد. بـه  ننگرهـار  وضعیـت 

بـا آن کـه وعده هـای سـال قبـل رئیـس جمهـور غنـی برای 

مـردم ننگرهـار رس جایـش باقـی مانده، امـروز در دیدارش 

ایـن والیـت تعهـد سـپرد کـه در بخـش تأمیـن  بـا مـردم 

امنیـت، برق، توسـعه، تجـارت و بخش های دیگـر اقدامات 

جـدی خواهـد کرد.

آقـای غنـی بـر اصاحـات در اداره هـای ملکـی و نظامـی 

ننگرهـار تأکیـد کـرد و از مـردم محـل خواسـت کـه طرحی 

اصاحاتـی شـان را بـه وی ارائـه کننـد.

آقـای غنـی گفـت: »والـی صاحـب یـک مـاه وقـت داریـد 

کـه طـرح تغییـر رئیس هـا و ولسـوال ها را بـه مـن بدهیـد. 

جامعـه مدنـی، بـزرگان، زنـان و علـای کـرام متـام تـان 

طـرح اصاحـی ننگرهـار را بیاوریـد، اگـر من قبـول نکردم 

مـن مامـت هسـتم.«

رئیـس جمهـور غنـی همچنیـن در کنـار تعهـد ایجـاد ۴ 

هـزار بسـت آمـوزگاری در جهت رفع کمبود آمـوزگاران این 

والیـت از اجـرای پـروژه هـای توسـعه ای خـر داد.

آقـای غنـی بـا تأکیـد بـر تطبیـق آتش بـس و جمهوریت در 

معیـاری مـواد غذایـی و غیرغذایـی چـون خیمه هـا بـوده و حتی 

کمـک نقـدی هـم صـورت گرفتـه اسـت. او بـه رادیـو آزادی گفت 

کـه بـا بیجا شـدگانی که در ناحیه های پانزده گانۀ شـهر مسـکن 

رسـیدگی  موسسـات  مالـی  کمـک  از طریـق  انـد  گزیـن شـده 

می شـود و بـا کسـانی کـه در داخـل ولسـوالی ها بیجـا شـده اند 

کمـک از سـوی دولـت در چـوکات مبـارزه بـا حـوادث طبیعـی 

صـورت می گیـرد. آقـای نایـاب گفـت که بـه خانواده هایـی که به 

مناطـق زیـر نفـوذ مخالفیـن مسـلح رفتـه اند هـم کمک رسـانده 

می شـود و سـازمان غذایـی جهـان در ایـن بخـش نقـش کلیـدی 

دارد. از سـوی دیگـر رسدار محمـد بارانـی رئیـس ادارۀ مبـارزه 

حاجـی عبدالرشـیدخان غیاثـی معاون اتـاق تجـارت اندخوی در 

صحبـت گفـت کـه امتداد خط آهـن به ولسـوالی اندخـوی کار را 

بـرای تاجران آسـان خواهد کـرد: »آمدن خط آهن از ترکمنسـتان 

تـا بـه آقینـه و از آقینـه تـا بـه اندخوی بسـیار سـهولت ها را بـه بار 

میـاورد از آقینـه تا به اندخـوی ۳۵کیلومرت راه اسـت. حاال از آنجا 

تـا ۳۵کیلومـرت کـه خـط آهـن می رسـد فایـده هایـی دارد. چـون 

فـی تُـن ۱۰ دالـر تاجـران مـا می پردازنـد. حـاال از خـود شـهر که 

استیشـن دارد تاجـران امـوال شـانرا بدسـت آورده می توانند.«

اتـاق  معـاون  غیاثـی  عبدالرشـید  بـه شـمول  تجـاران  از  برخـی 

تجـارت اندخـوی از نبـود خدمـات معیـاری در قسـمت بارگیـری 

و تخلیـه در ریاسـت خـط آهـن آقینـه انتقـاد می کننـد. آنـان از 

مسـئوالن می خواهنـد تـا خدمـات معیـاری را فراهـم سـازند. بـا 

تاش هـای زیـاد رادیـو آزادی موفـق بـه گرفـنت دیـدگاه ریاسـت 

خـط آهـن بنـدر ٖآقینـه در ایـن مـورد نشـد.

بـا حـوادث طبیعـی بـه آژانـس خررسـانی فرانسـه گفتـه کـه بـا 

ادامـۀ جنـگ در برخـی مناطـق امـکان وقـوع یک بحـران برشی 

را پیش بینـی می کنـد. اکـر بیجـا شـدگان از رسمـای زمسـتان 

دولـت  میـان  صلـح  گفت وگوهـای  ادامـۀ  بـا  دارنـد.  شـکایت 

افغانسـتان و طالبـان در قطـر جنـگ و خشـونت در افغانسـتان 

شـدت اختیـار کـرده اسـت.در حالیکـه حکومـت افغانسـتان بـر 

اولویـت آتش بـس چـون یـک گام اعتـاد سـازی تاکیـد می کند، 

طالبـان گفتـه انـد کـه آتش بـس یکـی از موضوعـات مـورد بحث 

بررسـی  جنـگ  علت هـای  بایـد  نخسـت  و  اسـت  مذاکـرات  در 

شوند. 

امـا برخـی کارشناسـان امـور اقتصـادی و تجارتـی می گوینـد در 

صـورت ارائـه خدمـات درسـت برای تاجـران و با توسـعۀ خط آهن 

بـه اقتصـاد کشـور تأثیر مثبـت خواهـد انداخت.

کارشـناس  و  پوهنتـون جوزجـان  اسـتاد  مخـدوم  ایـوب  محمـد 

آهـن  خـط  کـه  »وقتـی  گفـت:  چنیـن  اقتصـاد  و  تجـارت  امـور 

کشـورهای  بـه  را  شـال  والیـات  شـود  سـپرده  بهره بـرداری  بـه 

ترکمنسـتان، ازبیکسـتان و تاجیکسـتان و همچنـان بـه آسـیای 

میانـه وصـل می کنـد. بـا بهره بـرداری خـط آهـن اشـتغال زایی را 

بـه وجـود مـی آورد و افزایش رسمایـه گذاری می شـود به خصوص 

افغانسـتان.« در شـال 

مخـدوم همچنـان می گویـد در صـورت وصـل خـط آهـن آقینه به 

بنـدر حیرتـان و اسـام قلعه در هرات والیات های شـالی کشـور 

بـه نقاط مهـم تجارتـی مبدل خواهد شـد. 

 حـدود ۱۷ هـزار خانـواده در ولسـوالی های، ارغنـداب، ژیـری، 

پنجوایـی و دنـد کندهـار بیجـا شـده انـد. دوسـت محمـد نایـاب 

رئیـس امـور مهاجریـن و عـودت کننـدگان والیـت کندهـار گفت 

کـه هفـت هـزار خانـواده بـه شـهر کندهـار آمده انـد و حـدود ده 

هـزار خانـوار دیگـر در جا هـای امن تـر در ایـن ولسـوالی جابجـا 

شـده انـد: »تا حاال ریاسـت امـور مهاجرین کندهـار در حدود دو 

هـزار و دو صـد خانـواده را از کمک هـای مختلف النوع مسـتفید 

سـاخته و رسوی هـای ما به شـکل دوامدار همـه روزه جریان دارد 

تـا بتوانیـم کـه در وقـت نزدیک به متام ایشـان رسـیدگی کنیم.«

بسـته های  شـامل  کمک هـا  ایـن  کـه  می افزایـد  نایـاب  آقـای 

بـا  آینـده  روزهـای  در  آقینـه  بنـدر  در  تاجـران  وارداتـی  امـوال   

آمـد. خواهـد  اندخـوی  بـه  قطارآهـن 

ُدر تـاج یـا خالقی ولسـوال خان چهارباغ فاریاب بـه رادیو آزادی 

می گویـد، کار احـداث راه آهـن تکمیـل و در روزهـای پیـش رو 

بـه بهره بـرداری سـپرده خواهـد شـد: »بـه طـول ۲۴ کیلومـرت راه 

اصلـی ایـن خـط آهـن و ۶ کیلومـرت راه فرعی یا مربوط استیشـن 

پـروژه  کار  از  بـوده  ۳۰کیلومـرت  جملـه  کـه  می باشـد  اندخـوی 

هشـت فیصـد باقی مانـده آنهم بخاطر حل مشـکات اسـتماک 

زمین هـا بـوده کـه بـه تعویق افتیـده.«

خانـم خالقـی همچنـان می گویـد سـاخت ایـن راه آهـن را وزارت 

صنایـع و ارتباطـات ترکمنسـتان به عهـده دارد و بودجه آن حدود 

افغانسـتان  آهـن  راه  اداره  توسـط  کـه  اسـت  دالـر  میلیـون   ۲۱

اندخـوی  گـذاری  رسمایـه  و  تجـارت  اتـاق  می شـود.  متویـل 

گسـرتش راه آهـن را گام نیـک می پندارنـد.

مقام های کندهار: ادامه جنگ بحران بشری به بار خواهد آورد

راه آهن آقینه-اندخوی به بهره برداری سپرده می شود 

کارتون

 د عامه ساتنې ملي تصدۍ له 
روزنیز مرکز څخه سلګونه کسان 

فارغ شول

“حیرتان بندر کې د واردېدونکو توکو 

تخلیې د ځای ستونزو به ژر حل يش”

وزیر خارجه در مورد صلح با مقام های امریکایی گفتگو کرد 

مقام های محلی کندهار: حمله های طالبان عقب زده شدند

غنی: طرح تغییر رئیس ها و ولسوال های ننگرهار باید در یک ماه آماده شود

حکومت موقت مساوی 
با گسست است

محمد هدایت

رئیس جمهور:
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نقش پاکستان در روند صلح افغانستان

از کشــورهایی بــا پتانســیل بی ثباتــی سیاســی بــه دلیــل 

ــر  ــی غی ــارکت سیاس ــوازن و مش ــعۀ نامت ــی، توس ــب قوم ترکی

ــه  ــه و جدایی طلبان ــای واگرایان ــه گرایش ه ــت ک ــه اس عادالن

در آن کشــور را تحریــک و تشــدید می کنــد. بلوچســتان و 

ــاراض از  ــدود ن ــا ح ــروم و ت ــۀ مح ــواه دو منطق خیربپختون خ

دولــت مرکزی انــد و مناطــق قبایلــی موجــود در مجــاورت 

دولــت  کنــرل  و  نظــارت  ضعــف  زمینه ســاز  افغانســتان، 

مرکــزی اســالم آباد اســت. از ایــن جهــت، اختالفی مانــدن 

باشــد در  ممــد محکمــی  دیورنــد می توانــد  مــرزی  خــط 

ــار دیگــر متغیرهــا کــه امنیــت ملــی پاکســتان و متامیــت  کن

ــه نظــر  ارضــی اش در معــرض خطــر دیــده شــود؛ بنابرایــن، ب

ایــن اســت کــه دولــت  می رســد کــه مطلــوب پاکســتان 

مرکــزی در کابــل ایــن خــط را بــه رســمیت شــناخته و از هــر 

نــوع داعیــۀ ارضــی در مــاورای ایــن خــط دســت بــردارد؛ امری 

کــه در افغانســتان از 1949 بــه بعــد، کــه اعتبــار توافق نامــۀ 

ــه  ــورت یک جانب ــه ص ــرزی ب ــط م ــورد خ ــل )1893( در م کاب

از طــرف افغانســتان ملغــا اعــالم شــد، بــه نوعــی تابــو تبدیــل 

شــده و هــر جریانــی کــه در کابــل بــر رس کار آمــده، نتوانســته 

بــه ســمت رسمی شــدن و پذیــرش ایــن خــط بــه پیــش بــرود. 

ــت  ــل دخال ــی از عوام ــد یک ــتی می توان ــن سیاس ــاذ چنی اتخ

پاکســتان در جهــت تضعیــف دولــت در کابــل و ناامن ســازی 

ــبات  ــت و مناس ــای سیاس ــار رود. در دنی ــه ش ــتان ب افغانس

ــه  ــت و ن ــدرت اس ــت، ق ــده اس ــه تعیین کنن بین املللــی آنچ

ــه  ــن رو، ب ــق؛ ازای ــک منط ــت ی ــا حقانی ــی و ی ــت تاریخ حقیق

نظــر می رســد خــوب اســت کــه سیاســت گران افغانســتان 

ــوع  ــن موض ــا ای ــه ب ــه آرمان گرایان ــه و ن ــرد واقع گرایان ــا رویک ب

ــد. برخــورد کنن

3-2. مناسبات با هند

افغانســتان میــدان رقابــت هنــد و پاکســتان اســت؛ لــذا 

یکــی از خواســت های پاکســتان از افغانســتان، نــوع نــگاه 

ــد  ــا هن ــه ب ــتان ک ــر پاکس ــت. از نظ ــد اس ــه هن ــتان ب افغانس

در منازعــۀ دوامــدار بــه رس می بــرد، افغانســتان نبایــد بــه 

ــد.  ــگاه کن ــه ای ن ــربدی منطق ــک راه ــوان رشی ــه عن ــد ب هن

ــتان  ــد پاکس ــتان بای ــه افغانس ــت ک ــن اس ــتان ای ــع پاکس توق

را بــه عنــوان رشیــک راهــربدی خــود پذیرفتــه و در سیاســت 

ــورت  ــه ص ــتان را ب ــات پاکس ــد مالحظ ــا هن ــود ب ــی خ خارج

ــد.  ــرار ده ــر ق ــح نظ ــدی مطم ج

ــی  ــاز دوم، یعن ــح افغانســتان وارد ف ــد صل ــا این کــه رون ب

اســت  بنــا  و  اســت  شــده  بین االفغانــی،  گفت وگــوی 

ــایل  ــتقیم و رو در رو مس ــرات مس ــرف در مذاک ــه دو ط ک

ــه یــک راه حــل  مــورد منازعــه و اختــالف را حــل کــرده ب

ــی در  ــای بیرون ــش قدرت ه ــد، نق ــت یابن ــز دس صلح آمی

ــکار کــرد.  ــوان ان ــد را منی ت ــن رون موفقیــت و ناکامــی ای

ــر  ــایۀ بزرگ ت ــوان همس ــه عن ــتان ب ــان، پاکس ــن می در ای

افغانســتان، از بــدو تأســیس در ســال 1947 تــا کنــون، 

همــواره در تحــوالت افغانســتان مؤثــر بــوده اســت و 

اکنــون نیــز در رونــد صلــح افغانســتان کلیدی تریــن 

کشــور محســوب می شــود.

1.پیشینۀ نفوذ پاکستان

ــگ رسد  ــه  جن ــد ک ــد ش ــی متول ــت زمان ــتان درس پاکس

ــود.  ــده ب ــب گردی ــن دو قط ــش بی ــاز تن ــتین ف وارد نخس

از  ایــن کشــور در دوران جنــگ رسد )1991-1945( 

یک طــرف عضویــت در کمربنــد امنیتــی غــرب )ســیتو  و 

ســنتو ( در برابــر رشق را داشــته و در خــط مقــدم دفــاع از 

جهــان آزاد قــرار داشــت و از جانــب دیگــر بــا افغانســتان 

دچــار اختــالف مــرزی بــر رس خــط دیورنــد بــود. همیــن 

ســوگیری باعــث شــد کــه افغانســتان در فضــای دوقطبی 

جنــگ رسد نتوانــد جایــگاه قابــل قبولــی در قطــب غــرب 

ــه  ــود ب ــعه ای خ ــۀ توس ــن بودج ــرای تأمی ــرده ب ــدا ک پی

دامــان اتحــاد جاهیــر شــوروی پنــاه بربد. ســفر ســه روزۀ 

ــل،  ــه کاب ــال 1955 ب ــچف« در س ــن« و »خروش »بولگانی

نقطــۀ عطفــی در ایــن عرصــه محســوب می شــود کــه 

ــه افغانســتان  ــه تنهــا کمک هــای اقتصــادی شــوروی ب ن

ــز اردوی  ــوزش و تجهی ــاز آم ــه زمینه س ــد؛ بلک ــر ش رسازی

افغانســتان توســط اتحــاد جاهیــر شــوروی، ورود افــکار 

چپــی بــه افغانســتان، تأســیس حــزب دموکراتیــک خلــق 

)1965(، کودتــای ثــور )1987( و نهایتــاً اشــغال کشــور 

در 1979 توســط ارتــش رسخ شــد.

بــا ورود ارتــش رسخ بــه افغانســتان و حضــور متمرکــز 

ایــن  ایــران،  بعضــاً  و  پاکســتان  در  احــزاب جهــادی 

زمینــه فراهــم شــد کــه پاکســتان کمک هــای غربــی 

ــوروی و  ــا ش ــه ب ــور مقابل ــه منظ ــی را ب ــورهای عرب و کش

ــط  ــد. تنــش در رواب ــادی جــذب کن ــت احــزاب جه تقوی

ایــران و غــرب پــس از انقــالب اســالمی 1979، پاکســتان 

را بــه رشیــک بی بدیــل امریــکا در منطقــه تبدیــل کــرده 

بــود. در چنیــن رشایطــی، پاکســتان همزمــان بــه مرکــز 

جــذب، آمــوزش و ســامان دهی جهادی هــای عــرب و 

ــا  ــه ت ــک ده ــش از ی ــدت بی ــد و در م ــل ش ــان تبدی افغ

ــتفاده از  ــا اس ــه در 1992، ب ــت نجیب الل ــقوط حکوم س

کمک هــای غربــی و عربــی، نفــوذ گســرده بــر احــزاب و 

ــرد. ــدا ک ــی پی ــای افغان جریان ه

شکســت مجاهدیــن در دولت ســازی )1996-1992(، 

زمینــۀ مســاعدی را بــرای پاکســتان فراهــم ســاخت کــه با 

اســتفاده از عنــارص درجــه دوی احــزاب جهــادی، جریــان 

طالبــان را تأســیس و ســازمان دهی کنــد و بــا ورود آن هــا 

بــه کابــل، بــر اوضــاع افغانســتان مســلط شــود.

2.نقش پاکستان در دورۀ جدید

ــان  ــکاری طالب ــدم هم ــپتامرب و ع ــۀ 11 س ــس از حادث پ

در تحویل دهــی اســامه بــن الدن بــه امریــکا، زمانــی کــه 

قــوای ائتــالف بــه رهــربی امریــکا در 7 اکتــرب 2001 

ــدار « وارد افغانســتان  ــات آزادی پای ــدازی »عملی ــا راه ان ب

شــده و طالبــان را از قــدرت بــه زیــر کشــیدند، پاکســتان 

ــان داده و  ــده را نش ــاالت متح ــا ای ــویی ب ــدا هم س در ابت

ــای  ــر گروه ه ــان و دیگ ــه طالب ــی علی ــه اقدامات ــت ب دس

ــه  ــر ب ــوش پ ــرا در آن مقطــع، جــورج ب ــکال زد؛ زی رادی

کشــورهای منطقــه هشــدار داده بــود کــه یــا بــا مــا باشــند 

و یــا بــا تروریســتان؛ امــا رهــربی و بدنــۀ طالبــان بــا عبــور 

از مــرز، در مناطــق قبایلــی پاکســتان مســتقر شــدند و بــا 

اســتفاده از امنیــت و فضــای مســاعد در پاکســتان، خــود 

ــه  ــاره ســازمان دهی کــرده و از ســال های 2005 ب را دوب

افغانســتان همــواره تحت الحایــه و در کنــرل پاکســتان 

توانایی هــای چنیــن  از  تــا در صــورت رضورت،  باشــد 

ــد. ــتفاده کن ــد اس ــه هن ــا علی گروه ه

رونــد  نظــر می رســد  بــه  فــوق،  نــکات  بــه  توجــه  بــا 

ــت  ــه دول ــدارد ک ــی ن ــد داخل ــاً بع ــتان رصف ــح افغانس صل

افغانســتان بــا طالبــان بــه توافــق برســند و چنیــن توافقــی 

ــان  ــات سیاســی در افغانســتان منجــر شــود. طالب ــه ثب ب

ــه  ــت ک ــتان اس ــار پاکس ــزاری در اختی ــت اب ــک جه از ی

بــرای رســیدن بــه اهــداف فوق الذکــر از آن اســتفاده 

ــتان و  ــی افغانس ــایل اختالف ــا مس ــن، ت ــود؛ بنابرای می ش

پاکســتان بــه شــکل بنیــادی حــل نشــود، ثبــات سیاســی 

در افغانســتان دســت یافتنی نخواهــد بــود. پاکســتان 

بــا این کــه از مشــکالت مختلــف رنــج می بــرد و کشــور 

ــا از  ــت؛ ام ــان نیس ــه و جه ــطح منطق ــی در س خوش نام

ــات  ــع اســتقرار ثب ــت برخــوردار اســت کــه مان ــن ظرفی ای

سیاســی و توســعه در افغانســتان شــود؛ ازایــن رو، ایجــاب 

ــار پیشــربد  می کنــد کــه سیاســیون در افغانســتان در کن

رونــد صلــح بــا طالبــان، بــرای حــل مســایل دوجانبــه بــا 

ــع  ــات و مناف ــا، امکان ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــتان- ب پاکس

بنیــادی افغانســتان- غــور و بررســی عمیــق و همه جانبــه 

ــل  ــک راه ح ــن ی ــق در پیش گرف ــند و از طری ــته باش داش

معقــول و منطقــی، روابــط بــا پاکســتان را بازتعریــف 

ــد. کنن

مــا شــاهد یــک تجربــۀ موفــق در اروپــا هســتیم؛ بــا 

وجــود این کــه جنگ هــای اول و دوم جهانــی ریشــه در 

ــا سیاســیون در  ــات آملــان و فرانســه داشــتند؛ ام اختالف

فرانســه پــس از جنــگ دوم جهانــی بــه ایــن فکــر افتادنــد 

ــه جــای این کــه در جهــت تخریــب  کــه ظرفیــت آملــان ب

اروپــا اســتفاده شــود، آن را در راســتای آبادانــی و توســعۀ 

ــۀ  ــه اتحادی ــود ک ــگاه ب ــن ن ــا چنی ــد. ب ــوق دهن ــا س اروپ

اروپــا بــا محوریــت دو کشــور فرانســه و آملــان، کــه ســابقۀ 

طوالنی مــدت خصومــت داشــتند، در آغــاز نیمــۀ دوم قــرن 

ــبات  ــن در مناس ــل نوی ــاز فص ــب و زمینه س ــت، موج بیس

ــز  ــتان نی ــتان و پاکس ــد. افغانس ــا ش ــور و کل اروپ دو کش

اگــر خردمندانــه بــه مســایل توجــه نشــان دهنــد، امــکان 

بازنگــری دوجانبــه در مناســبات دو کشــور در راســتای 

ــود دارد. ــه ای وج ــه و منطق ــرک دوجانب ــع مش مناف

ایــن در حالــی اســت کــه در 19 ســال اخیــر، هنــد روابــط 

دوســتانه بــا افغانســتان داشــته و هم اکنــون نیــز هنــد 

در هم ســویی بــا دولــت افغانســتان، دموکراســی و نظــم 

ــتاورد  ــن دس ــی را مهم تری ــی فعل ــون اساس ــر قان ــی ب مبتن

افغانســتان در 19 ســال اخیــر دانســته و بــر حفاظــت 

از آن در جریــان رونــد صلــح تأکیــد دارد. در حالــی کــه 

پاکســتان بــه دنبــال ایجــاد حکومــت اســالمی بنیادگرایانــه 

در افغانســتان اســت؛ امــا هنــد، افغانســتان دموکــرات 

ــه  ــد و ب ــود می دان ــی خ ــی و امنیت ــد سیاس ــد مقاص را مم

ــقوط  ــس از س ــد، پ ــال های جدی ــی س ــل در ط ــن دلی همی

طالبــان، هنــد 3 میلیــارد دالــر کمــک اقتصــادی را در 

بخــش زیرســاخت ها و تقویــت نیــروی انســانی افغانســتان 

ــزار  ــک ه ــل ی ــاالنۀ حداق ــای س ــت. اعط ــرده اس ــه ک هزین

بورســیه بــه دانشــجویان افغانســتان بــرای تحصیــل در 

هنــد، اعــار ســد دوســتی افغانســتان و هنــد )بنــد ســلا( 

در هــرات، ســاخت تعمیــر پارملــان افغانســتان در کابــل و 

ــد  ــتان، چن ــرای دور زدن پاکس ــار ب ــدر چابه ــدازی بن راه ان

ــه  ــر ب ــال های اخی ــد در س ــی هن ــات اساس ــه از اقدام منون

ــیت  ــود، حساس ــهم خ ــه س ــدام ب ــه هرک ــی رود ک ــار م ش

پاکســتان را تحریــک کــرده و موجــب ناخرســندی آن کشــور 

شــده اســت.

پاکســتان عــالوه بــر ایــن، در زمینــۀ فعالیــت منایندگی های 

دیپلاتیــک هنــد در والیــات همجــوار بــا پاکســتان نگرانــی 

دارد؛ زیــرا گزارش هایــی مبنــی بــر متــاس هنــد بــا برخــی از 

ــا خــاک افغانســتان وجــود  چهره هــای پتــان در مجــاورت ب

ــتان  ــه افغانس ــت ک ــدد اس ــتان در ص ــن رو، پاکس دارد؛ ازای

در روابــط خــود بــا هنــد در متامــی عرصه هــا تجدیــد نظــر 

کنــد و دغدغه هــای پاکســتان را مــد نظــر قــرار دهــد.

3-3. مسئلۀ کشمیر

بــا این کــه افغانســتان در مجــاورت بــا کشــمیر، منطقــۀ 

مــوارد منازعــۀ هنــد و پاکســتان، قــرار نــدارد؛ امــا پاکســتان 

ــمیر،  ــر کش ــه خاط ــمیر و ب ــد در کش ــا هن ــه ب ــرای مقابل ب

ــکال  ــالم گرای رادی ــای اس ــازمان دهی جریان ه ــد س نیازمن

در پاکســتان و افغانســتان اســت؛ ازایــن رو، بــرای پاکســتان 

مطلــوب آن اســت کــه یــا در افغانســتان دولــت اســالم گرای 

ــای  ــزاب و جریان ه ــه اح ــا این ک ــد و ی ــکال روی کار آی رادی

افراطــی مثــل طالبــان بــرای مقابلــه بــا دولــت مرکــزی 

ــت  ــالف و دول ــوای ائت ــه ق ــی علی ــتاخیر طالبان ــد، رس بع

افغانســتان از رس رشوع شــد. بــا افزایــش خشــونت ها 

ــتان را  ــواره پاکس ــل هم ــات در کاب ــتان، مقام در افغانس

بــه پنــاه دادن و حایــت از طالبــان متهــم کردنــد؛ ولــی 

پاکســتان همــواره ایــن اتهامــات را رد می کردنــد تــا 

ــی 2011،  ــاه م ــی در 2 م ــگ داران امریکای ــه تفن این ک

ــالل  ــده، را در »ب ــین القاع ــرب پیش ــن الدن، ره ــامه ب اس

تــاون ابیت آبــاد« پاکســتان بــه قتــل رســاندند. قتــل 

ــط دو کشــور  ــر رواب ــن الدن در پاکســتان هــم ب اســامه ب

ــی  ــاس برخ ــر اس ــی آن و ب ــت. در پ ــی گذاش ــر منف تأثی

گزارش هــا، مــال محمدعمــر در اپریــل 2013 در کراچــی 

درگذشــت کــه طالبــان بعــد از دو ســال پنهــان کاری در 

29 جــوالی 2015 مــرگ او را تأییــد و مــآالً اخــر منصــور 

ــر  ــال اخ ــد. م ــن کردن ــین وی تعیی ــوان جانش ــه عن را ب

ــای  ــیلۀ هواپی ــه وس ــی 2016 ب ــز در 21 م ــور نی منص

بــدون رسنشــین امریــکا در ایالــت بلوچســتان پاکســتان 

و  القاعــده  رهــربی  پیاپــی  مرگ هــای  شــد.  کشــته 

کــه  ســاخت  آشــکار  پاکســتان،  خــاک  در  طالبــان 

ــان  ــه گروه هــای تروریســتی القاعــده و طالب پاکســتان ب

پنــاه داده اســت. از ایــن پــس، اســامی شــورای کویتــه، 

شــبکۀ حقانــی، شــورای میرام شــاه کــه در شــهرهای 

مختلــف پاکســتان و مناطــق قبایلــی وزیرســتان شــالی 

ــت  ــه دول ــار علی ــای مرگب ــد و در عملیات ه ــتقر بودن مس

افتــاد.  زبان هــا  بــر رس  افغانســتان دســت داشــتند، 

همزمــان بــا آخریــن ســال های زعامــت رئیــس جمهــوری 

مســئولیت های  انتقــال  اســراتژی  تطبیــق  و  کــرزی 

بــا  طالبــان  فعالیــت  افغــان،  نیروهــای  بــه  امنیتــی 

ــات پاکســتان بیــش از پیــش  اســتفاده از خــاک و امکان

ــی و تشــدید شــد. علن

ــتان،  ــاک افغانس ــان در خ ــات طالب ــیاری از عملی در بس

اعضــای  به خصــوص  پاکســتانی،  شــهروندان  حضــور 

لشــکر طیبــه و جیــش محمــد، گــزارش شــده اســت. 

ــن  ــمی ای ــورت رس ــه ص ــتان ب ــت پاکس ــه دول ــد ک هرچن

ولــی  منی کنــد؛  حایــت  را  تروریســتی  جریان هــای 

کشــورهایی مثــل هنــد و ایــاالت متحــده، بارهــا ســازمان 

و  متویــل  بــه  را  )آی اس آی(  پاکســتان  اســتخبارات 

حایــت ایــن گروه هــا متهــم کرده انــد.

3.خواست های پاکستان از افغانستان

هان طــور که اشــاره شــد، پاکســتان همــواره در راســتای 

ــور  ــی کش ــتان و بی ثبات ــزی افغانس ــت مرک ــف دول تضعی

ــاع در  ــه اوض ــان ک ــز دورۀ طالب ــه ج ــته، ب ــا گام برداش م

کنرلــش بــود. حــال پرســش ایــن اســت کــه پاکســتان 

تضعیــف  و  تخریــب  از  دســت  تــا  می خواهــد  چــه 

افغانســتان  در  صلــح  و  سیاســی  ثبــات  از  برداشــته، 

ــد؟ ــت کن حای

پاســخ بــه ایــن ســؤال چنــدان روشــن نیســت؛ زیــرا 

ــالم  ــه در اع ــر، چ ــال های اخی ــی س ــتانی ها در ط پاکس

مواضــع رســمی خــود و چــه در نشســت های پشــت 

پــرده، بــه رصاحــت اعــالم نکرده انــد کــه دقیقــاً چــه 

توقعــی دارنــد؛ امــا بــا توجــه بــه تاریــخ کوتــاه پاکســتان، 

منازعــۀ مــرزی دو کشــور و روابــط افغانســتان و هنــد 

می تــوان گفــت کــه خواســت های اساســی پاکســتان 

ــت: ــل اس ــوارد ذی م

3-1. به رسمیت شناخنت خط مرزی دیورند

و  دارد  قــرار  برتــر  موقعیــت  در  پاکســتان  این کــه  بــا 

ــدارد و از  ــط ن ــن خ ــورد ای ــوری در م ــدی و ف ــی ج نگران

طرفــی هــم رشکای بین املللــی، از جملــه ایــاالت متحــدۀ 

امریــکا، همــواره ایــن مــرز را بــه عنــوان مــرز بین املللــی 

بــه رســمیت شــناخته اند؛ ولــی موقــف افغانســتان و 

ــل مبنــی  اظهــار نظــر مقامــات عالی رتبــۀ دولــت در کاب

بــر فرضی بــودن خــط دیورنــد، همــواره موجــب تنــش در 

روابــط دو کشــور شــده و پاکســتانی ها بــه نحــوی بــه آن 

واکنــش نشــان داده انــد. از طــرف دیگــر، پاکســتان یکــی 

محمد قاسم عرفانی 

مهدی بابک

ــل  ــای جه ــاختار ه ــدوی و س ــع ب ــد. جوام ــی بنگرن اجتاع

پایــه¬ی آن شــعاع زندگــی را بــرای زنــان در حیطــه¬¬ی 

منافــع مــرد توصیــف و تعریــف مــی منودنــد. بــا ایــان قــرص، 

ــات  ــا توجیه ــردان ب ــرای م ــی ب ــان را در زندگ ــودن زن ــزار ب اب

ــیم  ــد. ترس ــی کردن ــت م ــی تثبی ــی و ارزش ــی، فرهنگ تاریخ

چنیــن ســیای از زن تاریــخ خیلــی از جوامــع را آکنــده 

ــف  ــن تعری ــخ از چنی ــق تاری ــاد زن در اف ــت. فری ــوده اس من

ــی  ــت، گه ــوده اس ــد ب ــواره بلن ــه هم ــر منصفان ــه و غی ظاملان

ــخت  ــنگ س ــد س ــی مانن ــرب تاریخ ــی و ص ــی زبان ــان ب ــا زب ب

ــی  ــان ب ــه¬ی جری ــازوان ظاملان ــا و ب ــینه ه ــخ س در دل تاری

عدالتــی را بــه تزلــزل واداشــته و گهگاهــی هــم بــا زجــه هــای 

ــدیدا  ــی را ش ــخ اجتاع ــِر تاری ــهای ک ــه، گوش ــه و مادران زنان

نواختــه اســت. امــا ســیر تاریــخ بــه آرامــی و آهســتگی متــام، 

ــای  ــتگاه ه ــوده و وارد ایس ــور من ــت عب ــای بدوی ــه ه از گردن

ــرد  ــی گی ــکل م ــی ش ــن دگرگون ــی ای ــود، وقت ــی ش ــد م جدی

زنــان جامعــه انــدک نفــس انســانی مــی کشــند و حتــی بــرای 

خــود زنــان نیــز، دیــوار ایــن بــاور کــه بــا ضخامــت قــوی و بــا 

ســابقه تاریخــی بوجــود آمــده بــود، تــرک بــر مــی دارد. زنــان 

وجهــه¬ی انســانی خویــش را بــاز میابــد و بــه عنــوان انســان 

ــی دارد.  ــدم برم ــخ ق ــذرگاه تاری در گ

در دنیــای رشق اتفــاق میمــون ُرخ بــاز منــود، اســالم بــه عنوان 

دیــن و آئیــن آســانی وارد ســپهر تفکــر و حــوزه زندگــی واقعی 

ــده¬ی  ــر ش ــای تحقی ــان ه ــه انس ــود؛ ب ــی ش ــا م ــان ه انس

تاریخــی رشافــت انســانی را عطیــه مــی منایــد و انســان 

ــر انســانی آن روزگار  ــر و غی ــادی کــه سیســتم نابراب هــای زی

ــان  ــید. زن ــانی بخش ــزت انس ــد، ع ــانده بودن ــی کش ــه بردگ ب

ــزء  ــتان ج ــره عربس ــبهه جزی ــالم در ش ــش از اس ــدن پی در مت

ــنت  ــد. س ــی گردی ــبه م ــردان محاس ــتفاده م ــورد اس کاالی م

حاکــم قبیله¬یــی، ارزش انســانی و نقــش انســانی در جامعــه 

بــرای زن، قایــل نبــود. امــا بنیــان گــذار دیــن اســالم حــرت 

محمــد )ص( در برابــر ایــن ســنت حاکمــه و تاریخــی عصیــان 

ــه  ــانی ب ــه انس ــف زن را در جامع ــاد مختل ــد و در ابع ــی کن م

ــای  ــاخص ه ــه ش ــه ب ــا توج ــرد، ب ــد م ــان هانن ــوان انس عن

ــر آن  ــد و ب ــی منای ــف م ــف و توصی ــس زن، تعری ــی جن طبیع

مبنــا حــق و حقــوق انســانی را بــرای زنــان مســجل مــی کنــد. 

ــاز ســازی مــی  ــان در جامعــه¬ی کــه محمــد )ص( آن را ب زن

منایــد نقــش اساســی در تربیــه انســانی، آرامــش جامعــه 

جامعــه بــری متشــکل از زنــان و مــردان انــد. ایــن 

اهــداف  حصــول  راســتای  در  و  طبیعیســت  ترکیــب 

زندگــی، فلســفه زندگــی و تــداوم حیــات بــر در ســاختار 

اجتاعــی نقــش کلیــدی دارد. در پهنــای تاریــخ زندگــی 

انســان هــا زنــان در کنــار مــردان و یــا برعکــس آن، خلــق 

ــانی در  ــه انس ــت. جامع ــه اس ــیون جامع ــده فونکس کنن

بنیــادی تریــن عنــارص خــود ایــن دو جنــس را کنــار هــم 

و دوشــادوش هــم تعریــف مــی منایــد. در ابتدایــی تریــن 

ــه  ــا روحی ــا ب ــان ه ــه انس ــع اولی ــخ و در جوام روزگار تاری

ــا،  ــان ه ــرِد انس ــرد ف ــاز ف ــر نی ــی ب ــی و روال مبتن طبیع

ــه  ــا اینک ــت، ی ــی اجتاعیس ــب زندگ ــل ترکی ــان مکم زن

مــردان در همزیســتی زنــان جامعــه¬ی بــری را شــکل 

مــی دهنــد. زنــان قــر تاثیــر گــذار در ســاختار زندگــی 

اجتاعــی بــوده اســت. نقــش و جایــگاه زنــان در جامعــه 

دقیقــا بــه هــان نســبت از اهمیــت برخــوردار اســت 

ــری را  ــچ برت ــن هی ــت دارد. بنابرای ــور اهمی ــر ذک ــه ق ک

ــردان در  ــرای م ــوان ب ــی ت ــت من ــن حال ــادی تری در بنی

جامعــه یــا باملقابــل بــرای زنــان در ایــن ترکیــب معرفــی 

منــود. هرکــدام، مــرد و زن نقــش شــان در شــکل دهــی 

جامعــه و حتــی در تــداوم فرآینــد حیــات بــر ارزش 

و عدالــت محــور را تجربــه کننــد. عدالــت اجتاعــی 

ــا در  ــان ه ــه¬ی انس ــرام هم ــورد اح ــی و م ــل اساس اص

جامعــه قــرار گیــرد. همــه برابــر و برادروارانــه در چــر 

بــزرگ ملــی نقــش خویــش را ایفــأ مناینــد. در آن صــورت 

ــد  ــی کن ــدا م ــأ پی ــه بق ــح در جامع ــداوم صل ــه ت ــت ک اس

ــن  ــید. از ای ــد چش ــه خواهن ــح را هم ــن صل ــم رشی و طع

میــان زنــان افغانســتان زندگــی صلــح آمیــز را در روشــنی 

ــی  ــی مبتن ــام سیاس ــدن نظ ــود آم ــت و بوج ــن عدال تأمی

بــر اراده¬¬ی مــردم مــی داننــد. ایــن قــر آســیب پذیــر 

جامعــه صلــح و اســتمرار آن را در کشــور آرزوی دیرینه¬ی 

شــان تعریــف مــی کننــد و بــرای تحقــق ایــن آرمــان نیــک 

شــان بــا متــام قــوت و تــوان در صلــح ســازی افغانســتان 

ــار و همــکار مــی باشــند.  همی

نظــام سیاســی افغانســتان و احــرام بــه ارزش هــای 

مســلم جامعــه¬ی بــری؛ زنــان افغانســتان در ایــن 

دنیــای مــدرن حــق دارنــد در کنــار مــردان ایــن رسزمیــن 

در رسنوشــت مشــرک و مدیریــت اجتاعــی شــان ســهیم 

ــق را بــه  ــن ح ــه ای ــام سیاســی ک ــن نظ ــند. بنابرای باش

رســمیت بشناســد و بــه زنــان و مــردان ایــن کشــور مطابــق 

ــد،  ــل باش ــا قای ــه به ــن جامع ــری و قوانی ــای ب ارزش ه

شایســته حاکمیــت بــر جامعــه و افــاده¬ی دســتورات 

بــر زنــان ایــن کشــور اســت. نظــام سیاســی کــه صلــح را 

بــه عنــوان حــق طبیعــی انســان هــا و همچنــان آزادی و 

آمــوزش را نیــز بــرای زن و مــرد جامعــه حــق بشــارد و بــه 

ــان در  ــده حقــوق انســانی زن آن ارزش دهــد؛ تأمیــن کنن

کشــور خواهــد بــود. زنــان افغانســتان حــق دارنــد هاننــد 

ــاِن مســلان جهــان در فضــای صلــح آمیــز و در  ســایر زن

موجودیــت نظــام سیاســی و ســازمان سیاســی کــه مبتنــی 

بــر اراده¬¬ی مــردم اعــم از زن و مــرد در جامعــه تشــکیل 

ــه انســانی داشــته باشــند.  شــود، زندگــی رشافــت مندان

ایــن حــق مســلم زنــان افغانســتانی اســت کــه نظــام 

ــازمان  ــوان س ــه عن ــت ب ــی آن حکوم ــه تأس ــی و ب سیاس

سیاســی مدیریــت جامعــه را بــه عهــده بگیــرد کــه در آن 

ــش  ــند خوی ــالم پس ــانی و اس ــوق انس ــام حق ــان از مت زن

بهــره بربنــد. بــا ایــن حــال نظــام هــای دکــم اندیــش و زن 

ســتیز، هرگــز منــی توانــد مرحمــی باشــد بــرای دردهــای 

ــده افغانســتان.      ــان زجــر دی زن

انســانی پیــدا مــی منایــد. بــه بــردگان در جامعــه هویــت و 

عــزت انســانی مــی دهــد. متامــی انســان هــا در نوع انســان 

بودنــش از آبــرو و عــزت انســانی برخــوردار و دارای حقــوق 

ــورت  ــه ص ــوند. ب ــی ش ــه م ــه در جامع ــازات منصفان و امتی

منونــه حــق تعلیــم و حــق تعییــن رسنوشــت همچنــان کــه 

بــرای مــرد مهــم تلقــی مــی گــردد، بــرای زن نیــز مــورد توجه 

پیامــرب اســت. بــدون تبعیــض جنســیتی، حتــی تعلیــم را بــر 

مــرد و زن امــر فــرض قلمــداد مــی کنــد. مقــام زن در اســالم 

و در تعالیــم اســالمی باالتریــن درجــه یعنــی مقــام مــادر را 

کســب مــی کنــد. 

زنــان و روحیــه صلــح آمیــز در افغانســتان؛ بــا بررســی ســیر 

ــخ  ــت و تاری ــخ بری ــش زن در تاری ــام و نق ــی از مق تاریخ

اســالم، بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه در نخســت، بــدون 

تردیــد زنــان نصــف از نفــوس جامعــه افغانســتان می باشــد؛ 

دوم اینکــه ایــن جامعــه اکرثیــت قاطــع مســلان انــد و بــه 

ارزش هــای اســالمی متایــل اساســی داشــته و دارنــد؛ 

لــذا بایــد در پرتــو ارشــادات دیــن اســالم بــه زنــان جامعــه 

ــوان  ــه عن ــان ب ــد ارزشــمند و انســانی موجــود باشــد. زن دی

ــن  ــق تری ــی و عمی ــرین قربان ــور بیش ــت کش ــف جمعی نص

ــا متــام وجــود  داغ هــای بحــران و جنــگ هــای جــاری را ب

تجربــه منــوده اســت. از طــرف دیگــر ایــن جمعیــت صلــح 

خــواه تریــن قریســت در میــان جامعــه افغانســتان. صلــح 

و آوردن آرامــش در کشــور بنیــادی تریــن خواســت و مطالبــه 

زنــان در کشــور اســت. صلــح کمریــن بهــا و محــدود تریــن 

مرحمیســت بــرای دردهــای دیــده¬ی زنــان و مــادران ایــن 

ــی در  ــح خواه ــز و صل ــح آمی ــه صل ــن روحی ــاک. بنابرای خ

میــان زنــان ایــن کشــور از گرمــی متــام برخــوردار اســت. 

تــدوام زندگــی صلــح آمیــز در روشــنی عدالــت اجتاعــی؛ 

آمــدن صلــح در جامعــه زمینــه ســاز زندگــی انســانی اســت، 

ــش  ــر جوان ــرگ پ ــادری در م ــر م ــه در آن دیگ ــی ک زندگ

فریــاد نزنــد. زِن از کشــته شــدن شــوهر جوانــش بــی 

رسنوشــتی را در زندگــی احســاس نکنــد. اطفــال و کــودکان 

بــی محابــا درد یتیمــی را مظلومانــه و اجبــارا نکشــند. 

ــور  ــن کش ــان ای ــوص زن ــتان بخص ــردم افغانس ــه¬ی م هم

ــا  ــان ه ــر انس ــه در آن دیگ ــح ک ــد. صل ــی خواهن ــح م صل

ــدون در نظرداشــت  کشــته نشــوند، همــه¬ی انســان هــا ب

ــز زندگــی انســانی  ــح آمی جنســیت طبیعــی در جامعــه صل

اساســی داشــته و دارنــد. اساســا وقتــی از اجتاعــی 

انســانی صحبــت مــی شــود البــد زنــان و مــردان، در 

ــا شــامل مــی شــود و بایســت هــردو  ــن ســازه¬ی پوی ای

مــد نظــر قــرار گیــرد. منــی شــود جامعــه انســانی تعریــف 

شــود؛ امــا در آن زنــان مــورد اغــاض قرارگیــرد. چنیــن 

ــدن  ــخ مت ــت. تاری ــل اس ــأله باط ــل مس ــوع در اص موض

هــای عــامل و ســیر روبــه تکامــل زندگــی انســان هــا 

واضحــا جامعــه را متشــکل از دو عنــر بنیادیــن و موثــر 

یعنــی زن و مــرد مــی دانــد و اوصــاف آن را در ســینه¬ی 

ــت.  ــده اس ــود گنجان ــور خ صب

فراتــر از بعــد حیاتــی جامعــه، نقــش زنــان را در زندگــی 

جمعــی انســان هــا نظــر بــه بافــت هــای مســلط فرهنگــی 

و هنجارهــای ســنت شــده اجتــاع معرفــی مــی منایــد. 

ــن مدعاســت. در بعضــی  ــی ای ــخ گــواه اصل فصــول تاری

جوامــع نظــر بــه میــزان انعطــاف فرهنگــی و روحیــه 

مســلط مــرد باورانــه در جامعــه، بــه زنــان جایــگاه و 

نقــش بــا اهمیــت را میدادنــد. امــا تاریــخ جوامــع زیــادی 

نشــان دهنــده¬ی ایــن مطلــب اســت کــه زنــان در 

معــادالت زندگــی جمعــی مقهــور و منقــاد مــردان باشــند 

ــالت  ــان در رسارس تعام ــه ُرخ زن ــه ب ــزار گون ــه اب و از زوای

زنان، صلح و نظام جمهوری اسالمی
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 بازی با اعداد              3192
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3087    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3362
شاه سفید را در خانه  h8 حرکت دهید. 
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ثور
امروز صبح ممکن اســت با موانع جدی مواجه شــوید و احساس می کنید که 
تالش های شــما بیهوده اســت. اطرافیان تمایل دارند که به شما کمک کنند. 

شریک عاطفی تان درست در کنار شماست. 

جوزا
ممکن است مجبور باشید به دلیل مشکالت سالمتی سفرتان را لغو کنید. ممکن 
اســت با مشکالت جزئی مواجه شوید که با یک رژیم غذایی حل نشود. یکی از 

بستگان درباره تجارت شما چیزی متوجه نمی شود 

سرطان
می خواهید که یک چیز جدیدی را شــروع کنید، اما صبور نیستید. ممکن 
اســت زمان گران بهایــی را خرج این کار کنید. ســعی کنیــد از بحث با 
همــکاران تان اجتناب کنیــد! روابط با افراد جوان امــروز به خوبی پیش 

می رود.

اسد
احتیــاط کنید زمانی که با همکاران و شــرکای کاری تان برخورد می کنید – 
مهارت های برقراری ارتباطی تان در بهترین حالت نمی باشد! شرایط مالی تان 

خیلی خوب نیست، دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 

سنبله
ممکن اســت به دلیل ایجاد سوتفاهم با شــرکای کاری تان ناراحت باشید. آرام 
باشــید و از دوستان نزدیک درخواســت کمک کنید. می توانید با صبر و کنترل 

اعصاب تان موفق شوید.

حمل
امروز ممکن است مشکالت مالی را تجربه کنید. مثبت فکر کنید تا همه چیز رو 
به راه شود. زندگی اجتماعی تان ممکن است تحت تاثیر تنش قرار بگیرد. زمان 

مطلوبی برای امتحان دادن و مسافرت رفتن نمی باشد. 

میزان
ممکن است در کســب و کارتان شکســت بخورید و ناراحت شوید. به یاد 
داشــته باشید: فردا روز دیگری است، و فرصت های جدیدی بر سر راه تان 
خواهد آمد. مشــکل برقراری ارتباطی تان منجر به ایجاد موانع غیر منتظره 

ای می شود. 

عقرب
یکی از دوستان خانوادگی به شما پیشنهاد یک مشارکت جدیدی را می دهد. 
باید از این پیشنهاد استفاده کنید، حتی اگر سود مورد انتظار انقدر زیاد نباشد. 
شریک عاطفی تان ممکن است توصیه هایی به شما کند که مفید باشد. نیاز 

به استراحت بیشتری دارید.

قوس
امروز صبح ممکن است گیج و ســردرگم باشید و با تاخیراتی در محیط کار 
روبه رو شوید. از بحث با رئیس تان اجتناب کنید! همه چیز به حالت نرمال به 
زودی بازخواهد گشــت و موفق خواهید شد. مود خوبی با مالقات دوستان در 

طول شب پیدا خواهید کرد.

جدی
احتماال مجبور می شــوید که به یک ســفر کاری بروید که موفقیت آمیز 
خواهد بود. مواظب چمدان و اســناد و مدارک خود باشــید. ممکن اســت 
چیز مهمی را از دست بدهید! روابط با دوستان بسیار عالی پیش می رود. 

دلو
امروز ممکن است بسیار مشغول باشید، بنابراین باید کارهای تان را اولویت بندی 
کنید. امروز بعد از ظهر مجبور هستید تا برنامه های خود را تغییر دهید به دلیل 

رسیدگی به مشکالت شریک عاطفی تان. ممکن است 

2840

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

وجود داشته باشد.
 4 کلمه: متوسط 

 8 کلمه:  خوب
 12  کلمه: عالی 

ظلم ـ ظالم ـ ظلمت ـ مال 
ـ ملتـ  املـ  اتمـ  ماتـ  
مدالـ  مدتـ  تامـ  امتـ  
دما ـ شمال ـ شامل ـ شام 
ـ مشت ـ لشم ـ شما  ـ ما  

ـ دام.
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حسین معرفت

حوت
به نظر می رسد که در کارتان دچار اشتباهاتی شوید. آرام باشید و کمک همکاران 
تان را بپذیرید. زمان بیرون رفتن و اجتماعی شدن است. ممکن است افرادی را 

مالقات کنید که بسیار به شما کمک کنند. باید از افسردگی اجتناب کنید.

 شطرنج                     3363

ر

آیینه دارـ  استادیومـ  باصرهـ  پیازـ  تراژدیـ  ثنویتـ  جوالهـ  چراگاهـ  حالج 
ـ خنیاگرـ  دولتیارـ  ذخیرهـ  رمضانـ  زابلـ  ژرفـ  سرامدـ  شکربارـ  نوازش 
ـ صبحـ  ضربانـ  طرحـ  ظنینـ  علتـ  غزالـ  فربهـ  قصدـ  کنیزـ  گلشنـ  

لوزیـ  ماهیـ  واکنشـ  هوشمندـ  یوم الدین.
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افغانسـتان مـا: قـرار اسـت از علـی امیـری تـا ده روز دیگـر کتـاب 

شـود. منتـر  جدیـدی 

نـام  بـه  اسالم شناسـی  پژوهشـگر  امیـری  علـی  جدیـد  کتـاب 

»مخاطـرات خـرد: پدیدار شناسـی بحـران خرد در فرهنگ اسـالمی« 

کـه بـه گفتـه خـودش ادامـه کتاب هـای قبلی اش اسـت بـه زودی به 

دسـت نـر سـپرده خواهـد شـد.

آقـای امیری در صفحه ی فیسـبوکش نوشـته اسـت که ایـن کتاب در 

18 جنوری توسـط انتشـارات NASOOT منتر می شـود.

علـی امیـری اسـتاد دانشـگاه و پژوهشـگر مطالعات اسـالمی اسـت. 

ایـن کتـاب در ادامه ی »خـواب و خرد« و »خرد آواره« از این نویسـنده 

فرهنـگ  در  عقـل  رسگذشـت  را  آن  موضـوع  کـه  می شـود  منتـر 

اسـالمی تشـکیل می دهـد.

آقـای امیـری هم چنـان کتابـی تحت عنـوان »اسـالم« به نر سـپرده 

اسـت. او کتاب هـای »فلسـفه ابن سـینا«، »عرفـان جامـی«، »تاریـخ 

حکـای متقدمیـن« و »تذکـره االنقـالب« را نیـز ویرایـش و تصحیـح 

کـرده و بـر آنـان مقدمه نوشـته اسـت. 

قـرار گرفتـه اسـت؛ از جمله نقـش او در جنبـش مروطيـت اول کاتب يکي 

از پيشـگامان ايـن جنبـش بـوده اسـت. ايـن جنبـش متشـکل از  عـده اي از 

روحانيـون و روشـنفکراين بـوده کـه به منظـور تغيـر رژيـم و به ميـان آمـدن 

دموکـرايس و آزادي در کشـور به صـورت رسي فعاليـت  مي کرده انـد.

عبدالحي حبيبي در کتاب »جنبش مروطيت در افغانسـتان« مي نويسـد: 

»مؤلـف رساج التواريـخ كـه نويسـنده فاضـل و اديـب روشـنفكر و از جملـه 

مـروط خواهـان اول بـود و در »شـرپور« محبـوس گرديـد اما به سـبب اين 

كه امر حبيب الله او را از دوران شـهزادگي مي شـناخت و در نگارش رساج 

خدمـت مي كـرد بعـد از مـدت كمـي رهـا شـد«. کاتـب در اوايـل حکومـت 

امـان اللـه خـان منـي هيئـت متشـکل از مولـوي آخونـدزاده قندهـاري و 

بـدري بيـگ را عهـده دار شـد. اين هيئت وظيفه داشـتند تا قوانني کشـور را 

بـر اسـاس موازيـن رشعـي تنظيم کنند. وي کـه اثر »اتحاد نظـر مجتهدين و 

فقـرات رشعيـه« را نوشـته بود فتـوا به لغو نظـام بردگي در افغانسـتان دادند 

و بـا تأييـد امان اللـه خان بسـياري از اسـران هزاره، بدخشـاين و نورسـتاين 

از بردگـي نجـات يافتنـد. هم چنـان کاتب يکـي از اعضـاي لويه جرگه پغان 

بـوده و در آن خواسـتار رسـميت مذهـب تشـيع گرديده اما بـا واکنش منفي 

مواجـه شـده و حتـي توسـط عـده اي از مالهاي افراطـي  لت وکـوب گرديده 

اسـت. از اين معلوم مي شـود که کاتب انديشـه ي مبارزايت و آزادي خواهانه 

داشـته اسـت و يـک نويسـنده ي متعهـد بـود. آن طـور کـه غـالم محمـد غبار 

اورا برخاسـته از ميـان مـردم و بازگوينـده رنـج هـا و آالم مردم مي دانسـت.

وفات

کاتـب در 16 جـدي 1309 در کابـل وفـات منـود. بـاور اغلـب ايـن اسـت کـه او در 

نتيجـه رضب و شـتم حميداللـه بـرادر حبيـب اللـه کلـکاين بيـار شـد و در نتيجـه ي 

آن درگذشـت. غـالم محمـد غبار در صفحه 830 کتاب »افغانسـتان در مسـر تاريخ« 

مي نويسـد: »حكومـت بچـه سـقو هيـأيت به هزاره جـات فرسـتاد كه مركب بـود از مال 

فيـض محمـد مـورخ، محمـد عظيـم كوهسـتاين، مر آقا مجتهـد و خليفه غالم حسـن 

خـان، مدافـع اوين مـر فتـح خان اينهـا را محبوسـاً از كوتل اوين به نـزد محمد امني 

خـان )بـرادر امـان الله( فرسـتاد و مـردم دعوت هيـأت مذكور را رد منود، خودشـان را 

از راه وردك بـه كابـل رجعـت دادنـد. در نتيجـه همـني رفـت و آمد هيأت بـود كه بچه 

سـقو بـه مـال نويسـنده رساج مشـتبه گرديـد و او را چـوب بسـيار زد، وي مريـض شـد، 

بـراي معالجـه بـه ايـران رفـت و از ايران برگشـت، از دنيـا رفت«.

آثار

کاتـب نيـم قـرن از عمـرش را در خدمـت بـه فرهنگ اين رسزمني سـپري کرده اسـت. 

و  تاريخ نـگاري  به خصـوص  و  نويسـندگي  در  مهارتـش  و  کاتـب  دانـش  و  اسـتعداد 

هم چنـان دسـت ريس اش بـه منابـع دسـته اول و آرشـيف اسـناد دولتـي سـبب شـده 

کـه آثـار ارزشـمندي از خـود به جا بگذارد. آثـار او راه تاريخ نگاران بعـدي را باز کرده و 

بـه آنهـا بهـره داده اسـت. بسـياري از آگاهان عرصـه ي تاريخ، آثار کاتـب و به خصوص 

رساج التواريـخ را مسـتندترين و مهم تريـن کتاب در مورد تاريخ افغانسـتان مي دانند.

صديـق فرهنـگ در مـورد کاتـب مي گويـد: »مـورخ و محقق و دانشـمند فيـض محمد 

هـزاره مولـف رساج التواريـخ نه تنها معلومات جامع و کاميل را در مورد دوره سـلطنت 

سـدوزايي و محمدزايـي بـراي بـار اول در يـک تأليـف نفيـس جمـع آوري منـوده بلکه 

سـعي ورزيـده اسـت تـا در زيـر پـرده عبـارات تعـاريف کـه گريـز از آن در رشايـط آن 

عـر خـارج از امـکان بـود يـک سلسـه حقايـق را در مـورد نواقـص اداره و بيدادگـري 

زمامـداران به گونـه مفصـل و مسـتند ثبـت تاريـخ کند«

آثـار ديگـر کاتـب عبارتنـد از: تحفه الحبيـب، تذکره االنقـالب،  نژادنامه افغـان،  تاريخ 

عـر امانيـه، فقـرات رشعيـه، فيـي از فيوضـات، تاريـخ حکـاي متقدمـني، امـان 

االنشـاء، وقايع دارالسـلطنه، هزارجات و ترکسـتان، زمامداري و سياسـت کشورداري، 

اسـتقالل افغانستان .

 

به تازگـی، وزارت اطالعـات و فرهنـگ یکجـا بـا بینـاد کاکـر و نهـاد انسـان، 

از 15 تـا 22 جـدی را »هفتـه ی تاریـخ« نام گذاشته اسـت. ایـن نام گـذاری 

به دلیـل وقـوع وفـات مـال فیـض محمد کاتـب هـزاره در 16 جـدی و  وفات 

به بهانـه ی  گرفته اسـت.  صـورت  جـدی   17 در  کاکـر  حسـن  پروفیسـور 

پـدر  نودمیـن سـالگرد وفـات کاتـب هـزاره،  نام گـذاری و هم چنیـن  ایـن 

تاریخ نـگاری افغانسـتان، یـادی از او تـازه می کنیم و بر زندگـی و کارنامه ی 

او دگربـاره نـگاه گذرایـی می اندازیـم.

از آوارگی اجباری تا مهاجرت برای آموخنت

در  قمـري  هجـري   1279 رمضـان   16 در  کاتـب  محمـد  فيـض  عالمـه 

روسـتاي زردسـنگ مربـوط بـه ولسـوايل قره بـاغ واليـت غـزين متولد شـده 

اسـت. نـام پـدرش سـعيد محمـد )مشـهور بـه وکيـل سـعيد محمـد( بـود. 

و  قومـي  سـخت  جنـگ  کـه  بـود  سـاله  هـژده  کاتـب  خـودش،  به روایـت 

فرقـه اي سـبب شـد کـه هزاره هـا و از جملـه طايفـه  ي محمـد خواجـه کـه 

پـدر کاتـب رييـس آن بـود، بـه ناهـور کـوچ کنند. کاتـب جريـان اين جنگ 

را در جلـد دوم تحفـه الحبيـب آورده اسـت. کاتـب تحصيـالت ابتدايـي را 

در زادگاهـش انجـام داد و سـپس بـه قندهـار، الهـور، کابـل و نجـف رفتـه 

و حکمـت، لغـت، نجـوم و رياضيـات را آموخـت. در برخـي از منابع از سـفر 

تحصيـيل او بـه ايـران نيـز يـاد شـده اسـت. او هم چنـان زبان هـاي پشـتو، 

اردو، انگليـي و عـريب را فـرا گرفـت. از اسـتادان کاتـب نـام و اطالعـي 

در دسـت نيسـت. بـه بـاور حـاج کاظـم يـزداين، پژوهشـگر تاريـخ، کاتـب 

بيشـر بـه خاطـر اسـتعداد طبيعي اش کسـب دانش کرده اسـت. کاتب در 

رساج التواريـخ تنهـا از مال رسور اسـحاق زي ياد کرده اسـت کـه از او تحرير 

اقليـدس، خالصـه الحسـاب و رشح چغمنـي را فراگرفتـه اسـت. آشـنايي 

کاتـب بـا دربـار و عضويـت در داراالنشـا هـم از طريـق همـني اسـتادش 

صـورت گرفتـه اسـت.

تاریخ نگاری

کاتـب در دوره ي عبدالرحـان خـان و پـرش حبيـب اللـه خان بـه عنوان 

نويسـنده ي فرمان هـا و نامه هـاي دولتـي کار کرده اسـت. حبيـب الله خان 

بـا شـناختي کـه از توانايـي کاتـب در تاريخ نـگاري حاصـل کـرده بـود به او 

اجـازه داد تـا کتـايب در مـورد تاريـخ افغانسـتان از دوره احمـد شـاه ابدايل 

تـا دوره حکومـت خودش بنويسـد.

از ايـن رو همـه اسـناد و مـدارک دولتـي، نامه هـا، فرمان هـا و گزارش هـاي 

کاتـب  گذاشـت.  او  اختيـار  در  را  موجـود  نوشـته هاي  همـه ي  و  روزمـره 

کتاب هـاي تحفـه الحبيـب و رساج التواريـخ را در همـني زمـان نوشـت. 

آثـار کاتـب عـالوه بـر دسـت اول بـودن منابـع و ادبیـات فاخـر آن، اهمیـت 

اسـتعداد خاصـی  و  بـا مهـارت  را  تاریخـی  او حقایـق  نیـز دارد؛  دیگـری 

بیـان کـرده اسـت. درواقـع، کاتـب در دسـتگاه اسـتبداد علیـه اسـتبداد 

هـر  بـا  و  کنـد  غلبـه  سانسـور  بـر  اسـت  توانسـته  او  کرده اسـت.  کار 

منحربه فـردش واقعیت هـا را بـرای نسـل های بعـدی روایـت کنـد. کاتـب 

ارزشـمند  کار  ایـن  بـه  موفـق  اغفـال دسـتگاه حاکـم  و  کنایه نویسـی  بـا 

شده اسـت. نسـل امـروز و فـردای افغانسـتان بخـش اساسـی از آگاهـی 

او  پشـتکار  و  تعهـد  مهـارت،  فرزانگـی،  و  کاتـب  مدیـون  را  تاریخی شـان 

اسـت.

فعالیت سیاسی

هان طـور کـه در بـاال ذکـر شـد، کاتـب تنهـا يـک مـورخ نبـوده اسـت. 

امـا اهميـت آثـار او سـبب شـده اسـت کـه بعـد تاريخ  نـگاري شـخصيت او 

برجسـته شـود و دربـاره ديگـر ابعـاد شـخصيتي اش کمـر پرداختـه شـود.

در ايـن ميـان فعاليـت سـيايس کاتـب موضوعيسـت کـه کمـر مـورد توجه 

کتاب جدید علی امیری 
تا ده روز دیگر منتشر خواهد شد کاتب هزاره؛ چیرگی حقیقت و فرزانگی بر سانسور و استبداد

افغانسـتان مـا: کتـاب روشـنگری  افسـون نوشـته یعقـوب یسـنا، بـه 

وزارت  مطبوعـات  بین املللـی  تـاالر  در  جـدی   ۱۸ پنج شـنبه،  روز 

اطالعـات و فرهنـگ نقـد و رومنایـی شـد.

سـخرانان در ایـن مراسـم ضمـن سپاسـگزاری از کارهـای ارزشـمند 

آقـای یسـنا بـه مباحـث داخـل کتـاب پرداختند.

پیـش از همـه حمیـرا قـادری از نویسـندگان رسشـناس افغانسـتان، 

مشـخصا بخـش چهـارم کتاب روشـنگری افسـون )نقد سـاده انگاری 

علمی-آموزشـی( را بـه بحـث گرفـت. او از خشـونت های جنسـیتی 

علیـه زنـان در افغانسـتان یـاد کـرد و افـزود کـه قسـمتی از کتـاب 

روشـنگری افسـون در مـورد شـکاف جنسـیتی البتـه با ادبیـات دیگر 

مکثی داشـته اسـت.

حمیـرا قـادری در ادامـه ی سـخنانش و بـا تاییـد مطالـب کتـاب، از 

نصـاب آموزشـی افغانسـتان انتقـاد کـرد و نصـاب آموزشـی در کشـور 

را جاهالنـه خوانـد.

سـخران بعـدی دکتـور جمشـید مهرپور بـود کـه وی روی بخش دوم 

کتـاب )نقـد سـاده انگاری هستی شناسـانه( صحبـت کـرد و گفـت؛ 

بحث هـای  می توانـد  یسـنا  دکـر  طرح هـای  از  انتقـادی  خوانـش 

انتقـادی دیگـری را بـه یاد ما بیاورد. آقای مهرپور روشـنگری افسـون 

را آغـازی بـرای یـک روشـنگری روشـنگرانه و مـدرن توصیـف کـرد.

عبداملنـان شـیوای رشق، معیـن نـرات وزارت اطالعـات و فرهنـگ 

نیـز در ایـن جلسـه سـخرانی کـرد. آقای شـیوای رشق گفـت؛ کتاب 

روشـنگری افسـون در پـی پـرورش خـرد نقـاد و نقد خودی اسـت.

معیـن وزارت اطالعـات و فرهنـگ تاکیـد کـرد کـه آقای یعقوب یسـنا 

و هـر نویسـنده ی دیگـر افغانسـتان، در هـر حـوزه ای کـه می پردازند، 

بایـد بسـیار جـدی بپردازند.

در  نیـز  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  محمدطاهـر 

رومنایـی ایـن کتاب رشکت بود. او در ابتدا کتاب روشـنگری افسـون 

را بـه دکـر یسـنا نویسـنده ی کتـاب و آقای نـارص مقصودی مسـؤول 

انتشـارات مقصـودی تربیـک گفت و نفـس تولید منت در افغانسـتان 

را کار قابـل سـتایش خوانـد.

رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ آمـار رسانه ی مطالعه در کشـور 

را فاجعه بـار توصیـف منـود و نویسـندگان و نـارشان را تشـویق بـه 

نوشـنت و نـر کتـاب منـود. وی تریـح کـرد کـه وزارت اطالعـات 

و فرهنـگ از نـر کتـاب و توسـعه  ی فرهنـگ در ایـن کشـور حایـت 

می کنـد.

ــودن  ــت اول ب ــر دس ــاوه ب ــب ع ــار کات آث
اهمیــت  آن،  فاخــر  ادبیــات  و  منابــع 
ــی  ــق تاریخ ــز دارد؛ او حقای ــری نی دیگ
ــان  ــی بی ــتعداد خاص ــارت و اس ــا مه را ب
ــب در دســتگاه  کــرده اســت. درواقــع، کات
ــت.  ــتبداد کار کرده اس ــه اس ــتبداد علی اس
ــد  ــه کن ــور غلب ــر سانس ــت ب ــته اس او توانس
و بــا هنــر منحصربه فــردش واقعیت هــا 
ــد.  ــت کن ــدی روای ــل های بع ــرای نس را ب
ــا کنایه نویســی و اغفــال دســتگاه  کاتــب ب
حاکــم موفــق بــه ایــن کار ارزشــمند 
فــردای  و  امــروز  نســل  شده اســت. 
آگاهــی  از  افغانســتان بخــش اساســی 
تاریخی شــان را مدیــون کاتــب و فرزانگی، 
اســت. او  پشــتکار  و  تعهــد  مهــارت، 

کتاب روشنگری افسون 
نقد و رونمایی شد

در حالی کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا مخاطبـان زیـادی در خانـه بـه 

متاشـای فلـم پرداختنـد، انجمـن رسگرمـی صفحـه منایـش بریتانیـا 

در   ۲۰۲۰ سـینایی  عنـوان  پربیننده تریـن  »جوکـر«  کـرد  اعـالم 

اسـت. بـوده  خانه هـا 

»جوکـر« بیـش از ۱.۴ میلیـون کپـی بـه صـورت دیسـک، آنالیـن و 

TVOD فروخـت و ایـن جایـگاه را بـه خـود اختصـاص داد.

برمبنـای همیـن آمار روشـن شـده در سـال ۲۰۲۰ رسگرمـی در خانه 

در بریتانیـا ۲۶ درصـد رشـد کـرد و مجمـوع فـروش ایـن بـازار را بـه 

۳.۳ میلیـارد پونـد )۴.۴۷ میلیـارد دالر( رسـاند.

فـروش آنالیـن فلـم و تلویزیـون بـا رشـدی ۱۴.۵ درصـدی نسـبت به 

سـال قبل تـر خـود همـراه شـد و TVOD نیـز رشـدی ۲۴ درصدی را 

تجربـه کـرد. شـار خریـداران و کرایـه کننـدگان فلم هـای ویدیویـی 

نیـز ۱۴ درصـد رشـد کـرد و در فاصلـه مـارس تـا نوامـرب بـه ۱۲.۹ 

میلیـون نفر رسـید.

رسویـس اسـریم در بریتانیـا در سـال ۲۰۲۰ با رشـدی ۴۲ درصدی 

روبه رو شـد و اکنون ۷۴ درصد از کل ارزش بازار متاشـای خانگی را 

بـه خـود اختصاص داده اسـت. دیزنـی پالس از جملـه رسویس هایی 

بـود کـه سـال ۲۰۲۰ وارد این مجموعه شـد و به نتفلیکـس و آمازون 

پرایـم در دوران قرنطینه اول بریتانیا پیوسـت.

»جوکر« پرفروش ترین فلم 
در صنعت سرگرمی خانگی بریتانیا شد



در  دادگاهـی  در  زودی  بـه  بایـد  بنزمـا  کریـم 

بـاج  قضیـه  در  اتهامـش  پاسـخگوی  فرانسـه 

باشـد. والبوئنـا  متئـو  از  خواهـی 

روز گذشـته بود که اعالم شـد دادسـتانی ورسای 

بـه وکیـل کریـم بنزمـا اطالع داده اسـت کـه این 

بازیکن باید در دادگاه حارض شـده و پاسـخگوی 

باشد. اتهامش 

کریـم بنزمـا متهـم بـه مشـارکت در بـاج خواهـی 

تیـم  و  مارسـی  سـابق  سـتاره  والبوئنـا  متئـو  از 

ملـی فرانسـه اسـت. قضیـه بـه سـال 2015 بـر 

مـی گـردد وقتـی دو فـرد بـا در اختیـار داشـن 

یـک ویدیـوی خصوصـی از متئـو والبوئنـا سـتاره 

ملـی پـوش وقـت مارسـی و تیـم ملـی فرانسـه از 

وی اقـدام بـه بـاج خواهی کردنـد. ایـن دو نفر با 

یکـی از دوسـتان کودکـی کریم بنزمـا متاس می 

گیرند تا سـتاره رئال در این زمینه واسـطه شـود.

فرانسـه  ملـی  تیـم  اردوهـای  از  یکـی  در  بنزمـا 

قضیـه را بـه گـوش والبوئنـا مـی رسـاند و پـس از 

فـاش شـدن داسـتان، پـای کریـم بنزمـا نیـز بـه 

پرونـده بـاز شـد. او بـه همیـن دلیـل در اواخـر 

سـال 2015 یـک شـب را در کالنـری ورسـای 

تحـت بازداشـت بـود و سـپس وکالی او هـر چـه 

تـالش کردنـد موفـق بـه تربئـه او نشـدند.

طبـق ادعـای رادیـو مونتـه کارلـو، اگـر اتهامـات 

کریـم بنزمـا به اثبات برسـد، سـتاره رئـال مادرید 

ممکـن اسـت حکـم 5 سـال زنـدان را دریافـت 

کنـد بـا ایـن حال بنزمـا هرگـز راهی زنـدان منی 

شـود چـرا کـه طبـق قانـون و بـه این دلیـل که او 

تاکنـون جرمـی مرتکـب نشـده، می توانـد هزینه 

یـورو  هـزار  کـه 750  زندانـش  روزهـای  معـادل 

خواهـد شـد را پرداخـت کنـد.

حضـور کریـم در دادگاه امـا بـه شـهرت و اعتبـار 

او لطمـه زیـادی خواهـد زد؛ ضمـن اینکه ممکن 

باالتریـن  در  بـازی  بـرای  او  روحیـه  روی  اسـت 

داشـته  منفـی  اثـری  هـم  دنیـا  فوتبـال  سـطح 

باشـد.

حکم 5 سال زندان در انتظار ستاره رئال

ورزش
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سـخنگوی دولـت ایـران روز گذشـته در جمـع خربنـگاران 

بـه طـور مسـتقیم  ماننـد گذشـته تاکیـد کـرد کـه تهـران 

و غیرمسـتقیم آغازگـر هیـچ جنگـی نخواهـد بـود امـا اگـر 

خطـای فاحشـی از جانـب امریـکا رخ دهـد، از امنیـت و 

می شـود. دفـاع  کشـور  حیاتـی  منافـع 

آخـر  روز  ارسائیـل  ارتـش  بـه  متعلـق  زیردریایـی  یـک 

خلیـج  بـه سـمت  و  گذشـته  سـویس  کانـال  از  قـوس 

فـارس در حرکـت اسـت. بـا ایـن حـال ایـران هشـدار 

در  امـا  نیسـت،  درگیـری  دنبـال  بـه  اگرچـه  داد 

صـورت لـزوم از خـود دفـاع خواهـد کـرد. علـی ربیعـی 

ریاسـت  انتخابـات  در  دموکرات هـا  نامـزد  کلینتـون،  هیـالری 

توییتـی  در  امریـکا  متحـده  ایـاالت   ۲۰۱۶ سـال  جمهـوری 

کشـور  بـه  می توانـد  ترامـپ  کـه  هدیه هایـی  از  »یکـی  نوشـت: 

ریاسـت  دوره  آخـر  روز   ۱۵ در  کـه  اسـت  ایـن  بدهـد،  جهـان  و 

نکنـد.« آغـاز  ایـران  بـا  را  جنگـی  خـود  جمهـوری 

آیـا دولـت وی  کـه  ایـن موضـوع  کـه تشـخیص  کـرد  تاکیـد  وی 

برخـی اقدامـات را بـه طـور عمـدی انجـام می دهـد یـا بر اسـاس 

اسـت. دشـوار  می گیـرد  صـورت  بی کفایتـی 

انجـام یـک  وی اضافـه کـرد کـه در هـر صـورت آن هـا در حـال 

هسـتند. خطرنـاک  بـازی 

ایـن هشـدار در حالـی انجـام می شـود کـه در هفته هـای اخیـر 

تنش هـا بیـن ایـران و امریـکا بـه اوج خـود رسـیده اسـت. وزارت 

دفـاع امریـکا در بحبوحـه افزایـش تنش ها یکشـنبه شـب دسـتور 

داد تـا نـاو هواپیامبـر یـو اس اس نیمیتـز همچنـان در خاورمیانـه 

مباند. باقـی 

اعـالم  بیانیـه ای  در  امریـکا  موقـت  دفـاع  وزیـر  میلـر  كریسـتوفر 

رس  از  را  روزانـه اش  فعالیـت  داده  دسـتور  نیمیتـز  بـه  کـه  کـرد 

بگیـرد: »ایـن نـاو در حـوزه عملیـات فرماندهـی مرکـزی ایـاالت 

مانـد.« خواهـد  باقـی  سـنتکام  متحـده 

نیـروی دریایـی ایـاالت متحـده امریـکا حـدود دو هفته پیـش نیز 

اعـالم کـرده بـود کـه زیردریایـی هسـته ای یـواس اس جورجیـا بـا 

اسـت. در هـامن  فـارس شـده  وارد خلیـج  تنگـه هرمـز  از  عبـور 

کـه  دادنـد  خـرب  ارسائیـل  خـربی  رسـانه های  برخـی  نیـز  زمـان 

هشدار کلینتون درباره »بازی خطرناک« ترامپ: 

امیدوارم جنگی را با ایران آغاز نکند 

زمان بازی های افغانستان در برابر بنگله دیش و عمان اعالم شد

رهبر ایران : ورود  واکسین 
امریکایی و انگلیسی کرونا ممنوع است

فیفا با اهدای لباس ورزشی 
از فدراسیون فوتبال افغانستان ستایش کرد

بایدن هواداران ترامپ را "   تروریست های داخلی" خواند 
تیره تریـن روزهـای تاریـخ ملـت ما بـود.« بایدن هـواداران 

تشـبیه  داخلـی"  "تروریسـت های  بـه  را  ترامـپ  مسـلح 

نیـز  را  کشـور  ایـن  امنیتـی  نیروهـای  و  مقام هـا  او  کـرد. 

متهـم کـرد کـه بیـش از انـدازه بـا تظاهرکننـدگان مـدارا 

کرده انـد، در حالـی کـه در برخـورد بـا تظاهـرات ضدنـژاد 

پرسـتانه در ماه هـای گذشـته به گونـه ای دیگـر عمل کرده 

بودنـد. بایـدن تأکیـد کـرد: »بر هیچ کس پوشـیده نیسـت 

هـواداران  جـای  بـه  چهارشـنبه  روز  تظاهـرات  اگـر  کـه 

ترامـپ مربـوط بـه سیاه پوسـتان بـود آن هـا کامـال متفاوت 

برخـورد می کردنـد.« هـواداران ترامـپ روز چهارشـنبه ۶ 

کـه  مناینـدگان  و  شـده  کنگـره  سـاختامن  وارد  جنـوری 

جانشـان بـه خطـر افتـاده بـود بـه مکان هـای امـن منتقل 

جلـوی  امنیتـی  موانـع  از  توانسـتند  معرضـان  شـد ند. 

کنگـره گذشـته و پولیـس و نیروهـای امنیتـی را پشـت رس 

بگذارنـد.

بسـیاری از سیاسـتمداران و چهره هـای مطـرح امریـکا از 

ایـن وقایـع ابـراز انزجـار کرده اند. نانسـی پلوسـی، رئیس 

و  شـده  ترامـپ  برکنـاری  خواسـتار  مناینـدگان  مجلـس 

حمل ونقـل  وزیـر  چائـو،  ایلیـن  جملـه  از  مقـام،  چندیـن 

ایـن کشـور در اقدامـی اعراضـی از سـمت خـود اسـتعفا 

کرده انـد.

منتخـب امریـکا روز حملـه هـواداران دونالـد ترامـپ، 

رئيس جمهـور کنونـی ایـن کشـور بـه سـاختامن کنگره 

ایـاالت  "تیره تریـن روزهـای"  از  را یکـی  در واشـنگن 

متحـده خوانـد و ترامپ را مسـئول این واقعه دانسـت.

ترامـپ کـه از مایـک پنـس، معـاون خـود خواسـته بود 

نتایـج انتخابـات ریاسـت جمهـوری را در روز بررسـی 

آرای الکـرال )چهارشـنبه ۶ جنـوری( در کنگره باطل 

اعـالم کنـد، حامیـان خـود را فرا خوانده بـود تا در این 

روز بـه سـوی کنگـره راهپیامیـی کننـد. پـس از آن کـه 

مایـک پنـس اعـالم کـرد، دالیل و مـدارک کافـی برای 

ابطـال نتیجـه انتخابات وجود ندارد، هـواداران ترامپ 

بـه سـمت سـاختامن کنگـره )کاپیتـول( بـه راه افتادند 

و بـا حملـه بـه سـوی مأمـوران امنیتـی توانسـتند وارد 

آن شـوند. در جریـان ایـن درگیری هـا چهار نفر کشـته 

و چنـد مأمـور پولیـس نیـز زخمـی شـدند. بـه گـزارش 

رئیس جمهـور  بایـدن،  جـو  ان تـی وی،   خـربی  شـبکه 

زادگاه  ویلمینگتـون،  در  سـخنانی  در  امریـکا  آتـی 

خـود در ایالـت دالور در شـامگاه پنج شـنبه ۷ جنـوری 

گفـت، "ترامـپ از هـامن ابتـدا تهاجمی کامـل را علیه 

او  انداخـت".  بـه راه  امریـکا  دموکراتیـک  نهادهـای 

از  یکـی  گذشـته  روز  در  کاپیتـول  بـه  »حملـه  افـزود: 

بـه  حملـه  مسـئول  را  ترامـپ  دونالـد  امریـکا  آتـی  رئیس جمهـور 

ایـاالت  تاریـخ"  روز  "تیره تریـن  را  حملـه  روز  و  کنگـره  سـاختامن 

از  بیـش  برخـورد  بـه  نیـز  را  امنیتـی  نیروهـای  او  نامیـد.  متحـده 

حـد نـرم بـا هـواداران ترامپ متهـم کرد. جـو بایـدن، رئیس جمهور 

اضافـه کـرده بـود. او دربـارۀ ایـن بازیکنـان تـازه بـه تیـم 

بـا درخشـش در  بازیکنـان می تواننـد  "ایـن  ملـی گفـت: 

پیراهـن  اردوگاه مترینـی، فرصـت پوشـیدن  ایـن  جریـان 

تیـم ملـی را در آینـده نیـز، داشـته باشـند."

انـوش دسـتگیر، رسمربـی تیـم ملـی فتبال افغانسـتان 

در  درخشـش  از  پـس  را  داخلـی  فتبـال  بازیکـن  ده 

فصـل نهـم لیـگ برتـر، بهریـن فرصـت بـرای حضـور و 

اسـتعدادهای خـوب فتبـال افغانسـتان، بـه تیـم ملـی 

زمـان بازی هـای تیـم ملـی فتبـال افغانسـتان در مرحلـۀ مقدماتـی 

جـام جهانـی و جـام ملت هـا آسـیا اعـالم شد.کنفدراسـیون فتبـال 

آسـیا روز گذشـته اعـالم کرده اسـت کـه بـه تاریـخ ۲۵ مـاه مـارچ 

ورزشـگاه  در  افغانسـتان  میـزان  بنگله دیـش  میـالدی  روان  سـال 

سـیلهت ایـن کشـور خواهـد بـود. قـرار اسـت ایـن بـازی سـاعت 

۵:۳۰ شـام بـه وقـت افغانسـتان، برگزار شـود. افغانسـتان پنج روز 

بعـد و بـه تاریـخ ۳۰ همیـن مـاه، نیـز میزبـان عـامن خواهـد بـود. 

فدراسـیون فتبـال افغانسـتان می گویـد که تاکنون سـاعت و مکان 

افغانسـتان  فتبـال  فدراسـیون  نشده اسـت.  مشـخص  دیـدار  ایـن 

بـا   توجـه بـه وضعیـت کرونایـی کشـورهای منطقـه  می افزایـد کـه 

آسـیا،  فتبـال  کنفدراسـیون  و  فیفـا  بـا  الزم  هامهنگـی  از  پـس  و 

زمـان و مـکان بـازی بـا عـامن، اعـالم خواهـد کـرد. افغانسـتان بـه 

علـت مشـکالت امنیتـی، منی توانـد کـه بازی هایـش را در خانـه، 

برگـزار کنـد. پیـش از ایـن، افغانسـتان بازی هـای خانه گـی اش را 

در شـهر دوشـنبه تاجیکسـتان، برگـزار کـرد.

اردوگاه مترینی تیم افغانسـتان

روزۀ  شـش  اردوگاه  یـک  کشـور  فتبـال  ملـی  تیـم  ایـن،  از  پیـش 

مترینـی را در ششـم ماه جدی در شـهر دبی کشـور امـارات برگزار 

بهـر  از  محدودیت هـا  به علـت  بازیکنـان  از  شـامری  کرده اسـت. 

جلـوی گیـری از شـیوع ویـروس کرونـا در کشـورهای کـه زنده گـی 

امـا  یابنـد.  حضـور  اردوگاه،  ایـن  در  کـه  نتوانسـتند  می کننـد، 

و  اسـت  حرکـت  در  شـدن  کفـا  خـود  سـوی 

از  فنـی  کادرهـای  لحـاظ  از  فدراسـیون  ایـن 

فوتبـال  اسـت.  برخـوردار  باالیـی  توامننـدی 

سـال  میـالدی  گذشـته  سـال  در  افغانسـتان 

پربـاری را پشـت رس گذاشـت؛ برگـزاری فصـل 

موبـی  سـوی  از  کشـور  فوتبـال  لیگ برتـر  نهـم 

فتسـال  لیگ برتـر  نخسـتین  برگـزاری  و  گـروپ 

از مهم تریـن رقابت هـای ورزشـی سـال ۲۰۲۰ 

شده اسـت. گفتـه 

فدراسـیون جهانـی فوتبـال )فیفـا( بـا اهـدای 

»ادیـداس«  رشکـت  ورزشـی  لباس هـای 

از  کشـور  فوتبـال  فدراسـیون  اعضـای  بـه 

کرده اسـت. سـتایش  نهـاد  ایـن  کارکردهـای 

کـه  آمده اسـت  فیفـا  اعالمیـۀ  یـک  در 

رشایـط  در  افغانسـتان  فوتبـال  فدراسـیون 

بـازی  ارزش هـای  توانسته اسـت  سـختی 

و  شـفافیت  تیمـی،  روحیـه  مردانـه،  جـوان 

رو  همیـن  از  و  دارد  نگـه  زنـده  را  نـوآوری 

مسـؤوالن  گرفته اسـت.  قـرار  سـتایش  مـورد 

بـا  می گوینـد  کشـور  فوتبـال  فدراسـیون 

وجـود رشایـط سـخت کرونایـی در کشـور آنـان 

کننـد. برگـزار  را  فوتبـال  لیگ برتـر  توانسـتند 

فدراسـیون  رسپرسـت  کارگـر،  یوسـف  محمـد 

فوتبـال کشـور گفـت: »در ایـن رشایـط سـخت 

کرونایـی و امنیتـی کـه مـا داشـتیم توانسـتیم 

افغانسـتان  فوتبـال  لیگ برتـر  رقابت هـای 

ورزشـگاه  در  متاشـاچیان  گـرم  حضـور  بـا  را 

فدراسـیون برگـزا کنیم.«آقـای کارگـر می گویـد 

بـه  کشـور  فوتبـال  فدراسـیون  ایـن  از  پـس 

بـا  را  او  و  پرداخـت  یوونتـوس  جـوان  سـتاره  از  بـه متجیـد  مانچینـی  روبرتـو 

ایتالیـا  فوتبـال  ملـی  تیـم  رسمربـی  مانچینـی  روبرتـو  کـرد.  مقایسـه  پـدرش 

مقایسـه  هایی کـه میـان فدریکـو کیـه زا و پـدرش انریکـو صـورت می گرفـت را 

نادرسـت می  داند.کیـه زا چهارشـنبه شـب در پیـروزی 3-1یوونتـوس در خانـه 

میـالن در هفتـه شـانزدهم رسی آ دو گل از سـه گل تیمـش را بـه مثـر رسـاند 

تیم هـای  پـدرش کـه در  بـا  را  او  و همیـن موضـوع سـبب شـد کـه خیلی هـا 

ایـن  امـا  مانچـو  کننـد.  مقایسـه  مـی زد  تـوپ  سـامپدوریا  و  پارمـا  فیورنتینـا، 

خیلـی  پـرش  و  انریکـو  گفـت:»  مانچینـی  می دانـد.  بی مـورد  را  مقایسـه ها 

بـا هـم فـرق دارنـد. انریکـو وقتـی بـه سـامپدوریا پیوسـت، خیلـی جـوان بـود. 

یـادم هسـت کـه او بـه عنـوان بازیکن قرضـی به مودنـا رفت و در هـامن اولین 

فصـل حضـورش در آن تیـم خـوش درخشـید و رشوع بـه گلزنـی کـرد. او وقتی 

برگشـت بازیکنـی کامل تـر بـود کـه همـه می خواسـتند جذبـش کننـد. انریکـو 

پـدرش خیلـی  بـا  فدریکـو  فیزیکـی  نظـر  از  بـود.  هـم  بسـیار خوبـی  انسـان 

فـرق دارد. از نظـر فنـی هـم فقـط یـک شـباهت میـان آنهـا هسـت. آخریـن 

متاس شـان بـا تـوپ قبـل از شـوت کـردن بـه سـمت دروازه.« رسمربـی تیـم 

ملـی فوتبـال ایتالیـا ادامـه داد:» انریکـو مهاجـم نـوک بـود و فدریکـو یک بال 

اسـت. فدریکـو بیشـر از پـدرش مـی دود. پیوسـن بـه یوونتـوس بـرای او یک 

گام بسـیار مهـم بـود. ایـن باشـگاه بـه او بـرای پیرشفتـش از لحـاظ فنـی و 

می کنـد.« کمـک  شـخصیتی 

کیه زا و پدرش فقط یک شباهت دارند

شـد مایـه افتخـار و عـزت کشـور اسـت. سـعی 

ایـران  دولـت  کننـد."  انـکار  را  ایـن  نکننـد 

می گفـت خریـد واکسـین از کوواکس بـه دلیل 

تحریم هـای امریـکا بـه مشـکل برخورده اسـت، 

امـا بعدتـر اعالم شـد که بـا مجوز امریـکا خرید 

اسـت. شـده  معـاف  تحریم هـا  از  واکسـین 

در حالـی کـه دولـت ایـران در تـالش اسـت تـا 

عمومـی  واکسیناسـیون  آینـده  ماه هـای  در 

کرونـا را بـا خریـد ۲۰ میلیـون دوز آغـاز کنـد 

برخـی از مقام هـا و نهادهـا در ایران بر سـاخت 

از  یکـی  دارنـد.  تاکیـد  داخـل  در  واکسـین 

نظـر  زیـر  اقتصـادی  حکومتـی  سـازمان های 

اجرایـی  "سـتاد  نـام  بـه  خامنـه ای  آیت اللـه 

فرمـان امـام" می گوید مرحلـه آزمایش انسـانی 

پیـش  اسـت.  کـرده  آغـاز  را  کرونـا  واکسـین 

هامهنگ کننـده  نقـدی،  محمدرضـا  ایـن  از 

سـپاه و منصـوب آیت اللـه خامنـه ای گفتـه بـود 

واکسـین  نبایـد  بسـیج  و  سـپاه  نیروهـای  کـه 

بزننـد.  امریکایـی 

فرمانـده کل سـپاه، کـه او نیـز منصـوب رهـرب 

بـه  تقلبـی  یـک وسـیله  از  پیشـر  اسـت، هـم 

دسـتگاه  عنـوان  بـه  را   "۱۱۰ "مسـتعان  نـام 

داد. منایـش  کرونـا  تشـخیص 

شـامری از هـواداران حکومـت هـم بـه کلـی بـا 

تبلیـغ  را  و "طـب سـنتی"  واکسـین مخالفنـد 

می کننـد.

یـک  در  ایـران،  رهـرب  خامنـه ای،  آیت اللـه 

"ورود  گفـت:  تلویزیونـی  زنـده  سـخرنانی 

واکسـین امریکایـی و انگلیسـی کرونـا ممنـوع 

حـال  عیـن  در  خامنـه ای  آقـای  اسـت." 

سـاخت  بـرای  ایـران  در  کـه  را  آزمایش هایـی 

واکسـین کرونـا انجـام می شـود سـتایش کـرد.

تاکنـون چندیـن واکسـین کرونـا در کشـورهای 

مختلـف سـاخته و تاییـد شـده اند. از این میان 

تنهـا واکسـینی کـه سـاختش در رشکت هـای 

فایـزر و بیون تـک آغـاز شـد بـه تاییـد سـازمان 

صحـت جهانـی رسـیده اسـت. رشکـت چینـی 

ایـن  توزیـع  و  سـاخت  در  هـم  فارمـا  فوسـان 

بـا  خامنـه ای  آقـای  دارد.  مشـارکت  واکسـین 

اشـاره بـه درگذشـت ۴ هـزار مبتـالی بـه کرونـا 

در امریـکا ظـرف یـک روز گفـت: "اگـر کارخانه 

فایـزر آنان می تواند واکسـین درسـت کند، اول 

او همچنیـن  بـرای خودشـان مـرف کننـد." 

بـدون ارائـه دلیلـی ایـن فرضیـه را مطـرح کـرد 

کـه شـاید "اینهـا می خواهنـد واکسـین را روی 

ملت هـای دیگـر آزمایـش کننـد."

"خون هـای  پرونـده  بـه  اشـاره  بـا  ایـران  رهـرب 

از  واکسـین  واردات  بـه  کـه  گفـت  آلـوده" 

فرانسـه هـم خوشـبین نیسـت. از سـوی دیگـر 

او تالش هایـی را کـه گفتـه می شـود در ایـران 

بـرای سـاخت واکسـین انجـام می شـود سـتود 

آمـاده  کرونـا  بـرای  کـه  "واکسـینی  گفـت:  و 

با روی کین موافقم؛ بغل کردن رقیب یعنی چه؟
دیمیتـار برباتـوف با روی کین هم عقیده اسـت 

و مـی گویـد در آغـوش گرفـن بازیکنان سـیتی 

ای  احمقانـه  کار  دربـی  در  شکسـت  از  پـس 

است.منچسـریونایتد هفتـه گذشـته در دربـی 

نیمـه نهایـی جـام اتحادیـه انگلیـس بـا دو گل 

مغلـوب منچسرسـیتی شـد و دسـتش از اولین 

جـام فصـل کوتـاه مانـد. یونایتـدی هـا پـس از 

و حتـی  داشـتند  معمولـی  واکنشـی  شکسـت 

بازیکنـان  مسـابقه  پایـان  در  بازیکـن  چندیـن 

سـیتی را در آغـوش گرفتنـد. سـیتی در سـال 

هـای اخیـر بـا اوج گرفـن در فوتبـال انگلیس و 

اروپا باعث حسـاس تر شـدن دربی شـهر منچسـر 

شـده و اغلـب نیز موفق به کسـب پیـروزی بر رقیب 

دیرینه شـده اسـت.

دیمیتـار برباتـوف سـتاره بلغـاری سـابق یونایتـد از 

مشـاهده ایـن صحنـه ها عصبانـی اسـت. او به بت 

فیـر گفـت:» بـازی در دربـی اهمیتـی دیگـر دارد. 

مهـم نیسـت شـام روی فرم هسـتید یا نـه بلکه باید 

اراده پیـروزی داشـته باشـید. ایـن دربـاره متایـل و 

خواسـت بازیکنـان برای رسـیدن به پیروزی اسـت. 

 » باشـید.  مـوذی  حتـی  و  باهـوش  چقـدر  اینکـه 

برباتـوف ادامـه داد:» مورینیو راسـت مـی گوید که 

بـرای پیـروزی در برخـی بـازی های بزرگ و کسـب 

بـه هـر روشـی دسـت زد. مـن چنیـن  بایـد  جـام 

خواسـت و متایلـی را در بازیکنـان یونایتـد منـی 

بینـم. روی کیـن همیشـه مـی گویـد کـه در آغوش 

گرفـن بازیکنـان در دربـی هـا یـا بـازی بـا رقبـای 

قدیمـی را درک منـی کند. من دقیقا بـا او موافقم. 

رفتـار برخـی بازیکنـان پـس از شکسـت در دربـی 

احمقانـه بـود. بغـل کـردن بازیکـن حریـف دیگـر 

چه؟« یعنـی 

اتحادیه اروپا خوان گوایدو را به عنوان 
رئیس جمهوری موقت ونزوئال »به رسمیت نمی شناسد« 

بازگردانـدن دموکراسـی  بـرای  ملـی سـال ۲۰۱۵ 

بـه ونزوئـال بـه تعهداتـش پایبنـد می مانـد.« آقـای 

گوایـدو از اتحادیـه اروپـا بـرای صـدور ایـن بیانیه و 

حامیـت از مبـارزات »دموکراسـی خواهانه« در ایـن 

کشـور تشـکر کـرده اسـت. یـک روز پـس از صـدور 

ایـن بیانیـه، رسـانه های هـوادار خـوان گوایـدو بـا 

تاکیـد بـر ذکـر نـام وی در بیانیـه اتحادیـه اروپـا و 

بـدون اشـاره به قید نشـدن عنوان رئیـس جمهوری 

موقـت، می گوینـد اتحادیـه اروپـا بـه همـکاری بـا 

وی ادامـه خواهـد داد. خـوان گوایـدو از ۲ سـال 

دوران  و  موقـت  جمهـوری  رئیـس  را  خـود  پیـش 

متحـده  ایـاالت  می کنـد.  معرفـی  ونزوئـال  گـذار 

امریـکا، اتحادیـه اروپـا و بیش از ۳۰ کشـور دیگر با 

شناسـایی ایـن مقـام خودخوانده، حضـور نیکالس 

مـادورو، رئیس جمهوری چپگـرای ونزوئال در قدرت 

حامیت هـای  وجـود  می دانند.بـا  غیرمـرشوع  را 

در  گوایـدو،  خـوان  از  بین املللـی  گسـرده 

ماه هـای اخیـر گزارش هـای متعـددی دربـاره بـروز 

اختـالف در میـان نیروهـای اپوزیسـیون ونزوئـال و 

چنددسـتگی نسـبت به ادامه نقـش رهربی »رئیس 

اپوزیسـیون منتـرش شـده  جمهـوری خودخوانـده« 

اسـت. خـوان گوایـدو و متحدانـش چنـد بـار تالش 

کردنـد تا بـا بسـیج مخالفـان، برگـزاری تظاهرات و 

حتـی کودتـا و مداخلـه نظامـی، نیکالس مـادورو را 

رسنگـون کننـد. بـا این حـال متـام ایـن برنامه ها با 

شکسـت مواجـه شـد.

خارجـی  سیاسـت  ارشـد  مسـئول  بـورل،  جـوزپ 

اتحادیـه اروپـا رو چهارشـنبه ۶ جنـوری بـا صـدور 

بیانیـه ای نتایـج انتخابـات پارملانـی مـاه گذشـته 

اتحادیـه  کـرد  اعـالم  و  بـرد  سـوال  زیـر  را  ونزوئـال 

ایـن کشـور را  اروپـا مجلـس شـورای ملـی جدیـد 

بـه رسـمیت منی شناسـد. بـا ایـن حـال، آنچـه در 

ایـن بیانیـه توجـه کارشناسـان و ناظـران را جلـب 

کـرده، اشـاره بـه نـام خـوان گوایـدو، بـدون عنـوان 

ونزوئـال  »انتقالـی«  یـا  موقـت«  جمهـوری  »رئیـس 

برخـالف  کـه  بیانیـه،  ایـن  صـدور  از  پـس  اسـت. 

 ۳۷ گوایـدو  خـوان  پیشـین  دیپلامتیـک  متـون 

بلکـه  اپوزیسـیون،  رهـرب  به عنـوان  نـه  را  سـاله 

طبقـه  ونزوئـال  سیاسـی  نیروهـای  دیگـر  کنـار  در 

بنـدی کـرده بـود، بسـیاری از رسـانه های اروپایـی 

بسـیاری  و  تایمـز  فایننشـال  لیرباسـیون،  ازجملـه 

ایـن تغییـر را نشـانه  از مدیـای اسـپانیایی زبـان، 

پایـان به رسـمیت شـناخن آقـای گوایدو بـه عنوان 

رئیـس جمهـوری موقـت ونزوئـال توصیـف کردنـد. 

خربگـزاری رویـرز امریـکای التیـن هـم می گویـد 

جمهـروی  رئیـس  گوایـدورا  دیگـر  اروپـا  اتحادیـه 

ونزوئـال منی دانـد در بیانیه روز چهارشـنبه رسویس 

روابـط خارجـی اتحادیـه اروپـا بـا اشـاره بـه بحـران 

آمـده  تاکنـون  پیـش  سـال   ۶ از  ونزوئـال  سیاسـی 

اسـت: »در ایـن چهارچـوپ اتحادیـه اروپـا در قبال 

متـام بازیگـران مدنـی و سیاسـی، از جملـه خـوان 

گوایـد و دیگـر مناینـدگان برگزیده مجلس شـورای 
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 وزارت صحـت عامـه ی کشـور می گویـد کـه از چهـار 

هفتـه ی گذشـته میـزان واقعـات مثبـت ویـروس کرونـا 

نـر  بـا  افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

یافته هـای ابتدایـی خـود از تلفـات غیرنظامیـان در یـک 

پنـج  حملـه ی هوایـی در والیـت هلمنـد، می گویـد کـه 

عضـو یـک خانـواده به شـمول سـه کـودک در ایـن حملـه 

شـده اند. کشـته 

در اعالمیـه ای کـه دیـروز )جمعـه، ۱۹ جـدی( از سـوی 

کمیسـیون حقـوق بـر بـه نـر رسـیده، آمـده اسـت که 

پنـج عضـو دیگـر این خانـواده به شـمول چهـار زن نیز در 

ایـن حملـه ی هوایـی زخمـی شـده اند.

بـه نقـل از اعالمیـه، ایـن افـراد در نتیجـه ی پرتـاب مببی 

بـر یـک منزل مسـکونی در شـهر لشـکرگاه، مرکـز هلمند 

در یـک حملـه ی هوایـی بر گـروه طالبان کشـته و زخمی 

جـدی   ۱۷ تاریـخ  در  هوایـی  حملـه ی  ایـن  شـده اند. 

راه انـدازی شـده اسـت.

افغانسـتان  بـر  حقـوق  کمیسـیون  حـال،  همیـن  در 

جـان  حفـظ  کـه  اسـت  گفتـه  حملـه  ایـن  نکوهـش  بـا 

غیرنظامیـان بایـد هـدف نخسـت طرف های درگیر باشـد 

نیسـت. پذیرفتنـی  هرگـز  آنـان  بـه  آسیب رسـاندن  و 

را  هوایـی  حملـه ی  ایـن  همچنـان  کمیسـیون  ایـن 

در کشـور سـیر نزولـی بـه خـود گرفتـه، امـا مـوج دوم 

ایـن ویـروس پایـان نیافتـه اسـت.

»جنایت بـار« توصیـف کـرده و گفتـه اسـت: »جنـگ نه راه 

حـل اسـت و نـه بـا هیـچ توجیهـی پذیرفتنـی و مـروع و 

جـز بـه قربانی شـدن بیشـر بی گناهان و ویرانی کشـور و 

نقـض بیشـر حقـوق  بـر منی انجامـد.«

در همیـن حـال، این کمیسـیون از طرف درگیر خواسـته 

اسـت کـه با برقـراری آتش بس بـه »صـدای دادخواهانه ی 

واقعـی  پاسـخ  خشـونت ها«  توقـف  بـرای  مـردم  جمعـی 

تأکیـد  بـر  حقـوق  کمیسـیون  هـم،  سـویی  از  دهنـد. 

کـرده اسـت که حکومـت افغانسـتان باید در مـورد تلفات 

لشـکرگاه  شـهر  در  هوایـی  حملـه ی  در  غیرنظامیـان 

تحقیـق و عدالـت را بـرای قربانیـان آن تأمیـن کنـد.

والیتـی  شـورای  رییـس  افغـان،  عطااللـه  گذشـته  روز 

هلمنـد گفتـه بود کـه در حملـه ی هوایی نیروهـای افغان 

در سـاحه ی »بـران«، از مربوطات حـوزه ی دهم امنیتی 

شـهر لشـکرگاه، پنـج غیرنظامـی کشـته شـده اند.

بـه گفتـه ی او، کشته شـدگان در ایـن رویـداد شـامل سـه 

زن، یـک کـودک و یک پـر نوجوان می شـوند. همچنان 

او افـزوده بـود کـه پنـج نفـر دیگـر نیـز در ایـن حملـه ی 

هوایـی زخمـی شـده اند.

وحیـد مجـروح، معیـن عرضـه ی خدمات صحـی وزارت 

صحـت عامـه کـه روز )پنج شـنبه، ۱۸ جـدی( در یـک 

نشسـت خـری در کابـل صحبـت می کـرد، گفـت: »از 

هفتـه ی چهل و نهـم کـه نقطـه ی اوج افزایـش واقعـات 

دانسـته  ویـروس  ایـن  دوم  مـوج  در  کرونـا  ویـروس 

می شـود، بـه بعـد و تـا امـروز کـه هفتـه ی پنجاه وسـوم 

اسـت، واقعـات مثبـت ویـروس کرونـا سـیر نزولـی بـه 

خـود گرفتـه اسـت.«

واقعـات  میـزان  هم اکنـون  کـه  افـزود  مجـروح  آقـای 

ابتـالی ویـروس کرونـا بـه ۶.۵ درصـد رسـیده اسـت.

او امـا تأکیـد کـرد کـه ایـن وضعیـت »بـه هیـچ وجـه به 

معنـای رسـیدن بـه مرحلـه ی پایـان مـوج دوم ویـروس 

نیسـت. کرونا« 

صحـی  خدمـات  عرضـه ی  معیـن  هـم،  سـویی  از 

جلوگیـری  »کلیـد«  کـه  گفـت  عامـه  صحـت  وزارت 

سـاخنت  محـدود  کرونـا،  ویـروس  بیشـر  شـیوع  از 

ویـروس  ایـن  برابـر  در  جامعـه  آسـیب پذیری  میـزان 

وزارت  موضـوع،  ایـن  رسانه ای شـدن  از  پـس  سـاعاتی 

دفـاع ملـی اعـالم کـرد کـه ادعـای تلفـات غیرنظامیـان 

در ایـن حملـه ی هوایـی را بررسـی می کنـد. ایـن وزارت 

گفتـه بـود کـه در این حملـه یک مرکز طالبـان هدف قرار 

گرفتـه و تلفاتـی نیـز بر جنگ جویـان این گروه وارد شـده 

به خاطـر  صحـی  سـکتور  بـه  فرصـت دادن  و 

محدودسـاخنت واقعـات کرونـا در دسـت مـردم اسـت.

او از مـردم خواسـت کـه حداقـل معیارهـای صحـی را 

رعایـت کننـد؛ چـون بـه گفتـه ی او، امـکان ایـن وجود 

بـا بی احتیاطـی مـردم، مـوج سـوم ویـروس  دارد کـه 

بپیونـدد. به وقـوع  افغانسـتان  کرونـا در 

از  بخشـی  در  مجـروج  وحیـد  هـم،  سـویی  از 

گونـه ی  شـیوع  بـه  اشـاره  بـا  صحبت هایـش 

جهش یافتـه ی ایـن ویـروس در تعـدادی از کشـورهای 

همسـایه ی افغانسـتان گفـت کـه ممکـن اسـت ایـن 

نـوع ویـروس کرونا در افغانسـتان نیز شـیوع پیدا کند. 

او گفـت کـه رسعـت انتشـار ایـن ویـروس بـه مراتـب 

اسـت. آن  اول  نـوع  از  بیش تـر 

افغانسـتان ۵۳  در  تاکنـون  کـه  اسـت  ایـن درحالـی 

هـزار و ۳۲۷ مـورد مثبـت ویـروس کرونـا ثبـت شـده 

اسـت. از جمـع مبتالیـان ایـن مـوارد، دو هـزار و ۲۶۰ 

مبتـالی آن فـوت کـرده اسـت. 

اسـت. طالبـان هنـوز در ایـن مـورد چیـزی نگفته انـد.

ناامـن  والیت هـای  از  کشـور  جنـوب  در  هلمنـد  والیـت 

بخش هایـی  در  طالبـان  گـروه  جنگ جویـان  کـه  اسـت 

از ایـن والیـت از جملـه شـهر لشـکرگاه حضـور و فعالیـت 

گسـرده دارنـد. 

 وزارت دولـت در امـور صلـح می گوید که بحث اساسـی 

دولـت  میـان  صلـح  مذاکـرات  دوم  دور  اجنـدای  روی 

افغانسـتان و گـروه طالبـان امـروز )شـنبه، ۲۰ جـدی( 

آغـاز می شـود.

ناجیـه انوری، سـخن گوی وزارت دولـت در امور صلح در 

یـک پیام ویدیویی گفته اسـت: »شـام روز چهارشـنبه ی 

هیـأت  مقدماتـی  جلسـه ی  جـدی(،   ۱۷( گذشـته 

مذاکره کننـده ی دو طـرف دایـر شـد و تصمیـم گرفتـه 

شـد کـه در روز شـنبه بحـث اساسـی روی موضوعـات 

اجنـدا میـان دو تیـم آغـاز شـود.«

خانـم انـوری همچنـان افـزوده اسـت که اعضـای هیأت 

بـرای  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی 

پیشـرد ایـن دور مذاکـرات بـا گـروه طالبـان آمادگـی 

کامـل دارنـد.

آتش بـس  برقـراری  او گفتـه اسـت کـه  از سـویی هـم، 

در افغانسـتان خواسـت اساسـی مـردم اسـت و هیـأت 

بـا طالبـان  ایـن خواسـت را در مذاکـره  مذاکره کننـده 

هشدار وزارت صحت از احتمال شیوع موج سوم کرونا؛ بی احتیاطی نکنید 

تلفات غیرنظامیان در هلمند؛ »حفظ جان غیرنظامیان باید هدف نخست طرف های درگیر باشد« 

مطـرح کـرده اسـت. سـخن گوی وزارت دولـت در امـور 

صلـح تأکیـد کـرد کـه اعضـای ایـن هیـأت در ایـن دور 

بـا طالبـان روی آن تأکیـد می کننـد. مذاکـره 

دور دوم مذاکـرات صلـح بـا گروه طالبان روز چهارشـنبه 

)۱۷ جـدی( طـی یک نشسـت مقدماتی آغاز شـد.

در پـی آن هیـأت مذاکره کننـده ی جمهـوری اسـالمی 

هیـأت  سـخن گوی  محمدنعیـم،  داکـر  و  افغانسـتان 

دو  کـه  کردنـد  اعـالم  طالبـان  گـروه  مذاکره کننـده ی 

تیم هـای  تـا  کرده انـد  فیصلـه  نشسـت  ایـن  در  طـرف 

شـامل  موضوعـات  مـورد  در  بحـث  بـرای  تعیین شـده 

آجنـدا، فـردا کار خـود را آغـاز کننـد.

مذاکـرات صلـح میـان دولت افغانسـتان و گـروه طالبان 

در ۲۲ سـنبله ی سـال جاری در دوحه گشـایش یافت و 

در تاریـخ ۲۲ قـوس برای ۲۰ روز متوقف شـد.

در دور نخسـت ایـن مذاکـرات کـه حـدود سـه مـاه زمان 

گرفـت، هیأت هـای مذاکره کننـده ی جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان و گـروه طالبان روی طرزالعمـل مذاکرات به 

توافق رسـیدند.

توافـق روی طرزالعمـل،  از  پـس  هیأت هـای دو طـرف 

به منظـور مشـورت های بیشـر روی آجنـدای مذاکـرات، 

بـه توقـف سـه هفتـه ای مذاکـرات توافـق کردنـد. 

دور دوم مذاکرات صلح افغانستان؛ بحث روی اجندا امروز آغاز می شود  زهیر: از ابزارهای گوناگون 

حقوقی، دیپلامتيک و بین املللی 

برای دادخواهی خربنگاران کار 

میگیریم 

در ننگرهار با هزینۀ ١٨٩ میلیون 

افغانی ٤٥ مکتب اعتامر شده 

است

 رسپرسـت وزرات اطالعـات و فرهنـگ مـی گويـد کـه تالش 

هـا بـراى حـل متـام مشـکالتی کـه خرنـگاران بـا آن رو بـه 

روهسـتند جريـان دارد.

مسـئوالن شامری از رسـانه ها و نهادهای حامی خرنگاران، 

در دیـدار بـا محمد طاهـر زهیر رسپرسـت وزارت اطالعات و 

فرهنـگ ، روی تامیـن امنیت خرنگاران بـه بحث پرداختند.

در ایـن دیـدار، آنـان نگرانـی شـان را از قتل هـای هدفمنـد 

خرنـگاران و فعـاالن مدنـی، ابـراز کردنـد و روی شـیوه های 

جلوگیـری از همچـو رویدادهـا تأکیـد کردند.

آنـان بیـان کردنـد کـه حامیـت از خرنـگاران و رسـانه ها، از 

وظایـف و اهـداف وزارت اطالعـات و فرهنـگ اسـت، باید به 

ایـن مسـاله توجـه جـدی شـود و نیـز در گفتگوهـای صلـح 

میـان هیـات دولـت افغانسـتان و گـروه طالبـان، بـه هـامن 

پیامنـه کـه دربـارٔە آتش بـس گفتگو می شـود، دربـارٔە توقف 

قتل هـای هدفمنـد و زنجیره یـی خرنـگاران نیز بحث شـود.

فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  رسپرسـت  از  همچنـان  آنـان 

و  اطالعـات  وزارت  میـان  هامهنگـی  مرکـز  کـه  خواسـتند 

شـود. ایجـاد  رسـانه یی  نهادهـای  و  فرهنـگ 

و  اطالعـات  وزرات  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد  سـپس 

فرهنـگ، در ایـن نشسـت گفـت: کـه تـالش هـا بـراى حـل 

متـام مشـکالىت کـه خرنـگاران بـا ان رو بـه روانـد جريـان 

دارد.

او گفـت: “تـالش داریم که با اسـتفاده از ابزارهای حقوقی، 

دادخواهـی  خرنـگاران  بـرای  بین املللـی  و  دیپلامتيـک 

بـا حضـور مسـئوالن  بـه همیـن هـدف،  بـه زودی  کنیـم و 

نهادهـای  و  رسـانه ها  دیپلامتـان،  بین املللـی،  نهادهـای 

حامـی خرنـگاران، نشسـتی برگـزار خواهیـم کـرد.”

رسپرسـت وزرات اطالعـات و فرهنـگ، ترصیـح کـرد کـه اين 

وزارت، بـه حامیـت و قـوت رسـانه ها نیـاز و بسـتگی دارد و 

هرقـدری کـه وزارت اطالعـات و فرهنـگ آبرومنـد باشـد، بـه 

هامن اندازه رسـانه های کشـور آبرومند و با عزت می شـوند. 

بـا هزینـۀ ١٨٩  ننگرهـار  اقـرأ در والیـت  برنامـۀ  از طریـق 

میلیـون افغانـی، بـرای ٤٥ مکتـب سـاختامن جدیـد اعـامر 

شـده اسـت.

مسـئولین میگوینـد کـه ایـن سـاختامنها در ١٢ ولسـوالی 

اعـامر گردیـده که ٣٥ هزار شـاگرد از آن مسـتفید میشـوند.

تاریـخ  بـه  ننگرهـار،  والـی  عطاءاللـه خوگیانـی سـخنگوی 

١٩ جـدی گفـت کـه بـا حضورداشـت ارشف غنـی رئیـس 

جمهـور، اسـناد ایـن ٤٥ سـاختامن اعـامر شـدۀ مکتـب، از 

سـوی مجیـب الرحمـن کریمی رسپرسـت انکشـاف دهات، 

بـه رنگینـه حمیـدی رسپرسـت وزارت معـارف سـپرده شـد.

وی افـزود کـه این سـاختامنها از طریق پروگـرام ملی میثاق 

شـهروندی در چـوکات برنامه اقرأ، در ١٢ ولسـوالی ننگرهار 

اعـامر گردیـده، که با اعامر این سـاختامنها، بـرای ٣٥ هزار 

شـاگرد، سـهولت های تعلیمی فراهم شـده است.

خوگیانـی گفـت کـه ایـن سـاختامنها ١٨٠ میلیـون افغانـی 

اعـامر گردیـده  یـک سـال  و طـی حـدود  برداشـته  هزینـه 

اسـت.

سـخنگوی والـی افـزود کـه عـالوه بر ایـن ٤٥ سـاختامن؛ از 

جانـب برنامـه اقـرأ بـر اعـامر سـاختامن ١١٧ مکتـب دیگـر 

نيـز در ولسـوالی هـای مختلـف ننگرهـار، کار جریـان دارد.

بـرای  هیئـت،  یـک  راس  در  دیـروز  غنـی،  جمهـور  رئیـس 

ارزیابـی اوضـاع امنیتی و بررسـی دیگر حاالت و مشـکالت، 

بـه ننگرهـار سـفر کـرده بـود. 


