
 فـروش تکـت فلم هـای سـینامیی در چیـن 

بـرای اولیـن بـار در سـال ۲۰۲۰ از ایـاالت 

در  اسـت.  گرفتـه  پیشـی  امریـکا  متحـده 

سـینامهای  گیشـه  فـروش  کـه  حالـی 

میـادی  گذشـته  سـال  شـاملی  آمریـکای 

میلیـارد   ۲.۳ بـه  کاهـش  درصـد   ۸۰ بـا 

دالـر رسـید کـه کمرتیـن رقـم در ۴۰ سـال 

گذشـته بـه شـامر مـی رود، مجمـوع فـروش 

میلیـارد   ۲.۷ بـه  چیـن  در  سـینام  بلیـت 

دلیـل  بـه  چنـد  هـر  یافـت.  افزایـش  دالـر 

تعطیلـی  و  کرونایـی  محدودیت هـای 

... در  سـینام  سـالن های 
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نگرانی نانسی پلوسی از دسترسی ترامپ به  هواپیمای مسافربری اندونزی از صفحه رادارناپدید شد
کدهای هسته ای ارتش 

 یـک فروند هواپیمای مسـافربری شـرکت 
»سـریویجایا ایـر« اندونـزی پـس از چهـار 
دقیقـه پـرواز از فرودگاه جاکارتـا از صفحه 
رادار محـو شـد. این هواپیمـا از جاکارتا به 
طـرف جزیـره بورنئو پرواز مـی کرده و 5۶ 

مسـافر و چهار خدمه داشـته اسـت.
خبرگزاری فرانسـه روز شـنبه نهم جنوری 

به نقـل از وزارت  ...

 نانسـی پلوسـی، رئیس مجلـس نمایندگان 
امریـکا از سـتاد مشـترک فرماندهـی ارتش 
بـه  ترامـپ  دسترسـی  از  مانـع  خواسـت 
کدهای هسـته ای شـود. در حمله طرفداران 
لپ تـاپ  کاپیتـول،  سـاختمان  بـه  ترامـپ 
نانسـی پلوسـی توسـط افـراد ناشـناس بـه 

سـرقت رفتـه اسـت....
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 اجماع ملی در محور 
صلح و جمهوریت

یک پارچگی ملی با 
رویکرد جمهوریت 

اولویت سازی عدالت 
انتقالی؛ پیش شرط صلح 

پایدار در افغانستان 

 در آسـتانه دور دوم مذاکـرات صلـح، بحـث و رایزنی در 
محـور صلـح و آینـده نظام سیاسـی بیشـتر شـده و این 
موضـوع افـراد، گـروه هـا و حلقـات سیاسـی و فرهنگی 
را درگیـر کرده اسـت. پرسـش های زیـادی حول محور 
صلـح شـکل گرفتـه اسـت. مـردم همـه خواهـان صلـح 

انـد؛ امـا مـی پرسـند که چـه نوع صلحـی؟ ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی 

 شـامری از معاونـان پیشـین ریاسـت جمهوری و چهره هـای 

سیاسـی کشـور در فیصله نامـه ای از تصمیـم حکومت منبی 

بـر کاهـش محافظان شـان ابـراز نگرانـی کـرده و می گوینـد 

در صورتـی کـه آنـان مـورد حملـه قـرار گیرند، رهـری دولت 

مسـئول آن و پاسـخ گو می باشـد.

امـا در  امنیـت ملـی  انـدر، سـخنگوی شـورای  رحمت اللـه 

اسـت  گفتـه  پیامـی  نـر  بـا  فیصله نامـه  ایـن  بـه  واکنـش 

کـه تغییـر چندانـی در رونـد محافظـت ایـن افـراد نیامـده و 

اگـر نیـاز بـه محافـظ بیشـرت دارنـد، می تواننـد از چـوکات 

نیروهـای نظـم عامـه بـا هزینـه شـخصی محافـظ اسـتخدام 

کننـد.

آقـای انـدر همچنیـن گفتـه اسـت کـه پیـش از ایـن هزینـه 

محافظـان شـخصیت های سیاسـی و جهادی سـاالنه حدود 

4 میلیـارد افغانـی می شـد کـه بـا اصاحـات بـه وجـود آمده 

حکومـت  کـه  رسـیده  افغانـی  میلیـارد   1.2 بـه  رقـم  ایـن 

می کنـد. پرداخـت 

او همچنیـن گفـت کـه در حـال حـارض آقـای کریـم خلیلـی 

و  محافـظ   150 محقـق  محمـد  آقـای  محافـظ،،   125

دارد. محافـظ   180 دوسـتم  عبدالرشـید 

در فیصله نامـه کـه به امضای مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، 

احمدضیـا  و  قانونـی  محمدیونـس  خلیلـی،  محمدکریـم 

مسـعود، معاونان پیشـین ریاسـت جمهوری و محمد محقق، 

منابـع نزدیـک بـه شـامری از چهره هایـی کـه ایـن نامـه را 

امضـا کـرده، می گوینـد کـه عبدرب الرسـول سـیاف به دلیل 

اینکـه موضـوع کاهـش محافظانـش توسـط حکومـت حـل 

شـده، آن را امضـا نکـرده اسـت. بـه گفتـه ی آنـان، گلبدیـن 

برآورده شـدن خواسـت های مـردم افغانسـتان در ایـن روند، 

از طریـق »دیالـوگ دیپلامتیـک« راه انـدازی کـرده اسـت.

گـران هیـواد، سـخن گوی وزارت خارجه دیروز )شـنبه، ۲۰ 

جـدی( در یـک پیـام ویدیویـی گفتـه اسـت که ایـن کارزار 

از سـفر هیـأت مذاکره کننـده ی جمهـوری اسـامی  پـس 

افغانسـتان به قطر برای پیشـرد مذاکـرات صلح با طالبان 

و آغـاز دور دوم ایـن مذاکـرات راه اندازی شـده اسـت.

آقـای هیـواد افـزوده اسـت کـه محمدحنیـف امتـر، وزیـر 

خارجـه ی کشـور تاکنـون در ادامـه ی ایـن کارزار بـا وزیران 

خارجـه ی کشـورهای کانادا، اسـرتالیا، هند، ترکمنسـتان، 

نـاروی و اندونیزیـا، دیـرا الینـز، مناینده ی ویـژه ی دبیرکل 

سـازمان ملـل متحـد بـرای افغانسـتان و زملـی خلیـل زاد، 

مناینـده ی ویـژه ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان بحـث و 

گفت وگـو کـرده اسـت.

خارجـه ی  وزیـر  صحبت هـای  کـه  اسـت  کـرده  تأکیـد  او 

کان«  و  »مهـم  کشـورهای  خارجـه ی  وزیـران  بـا  کشـور 

می یابـد. ادامـه  همچنـان 

ایـن گفت وگوهـا  ایـن وزارت، در  بـه گفتـه ی سـخن گوی 

روی »موفقیـت مذاکرات صلح، برآورده شـدن خواسـت های 

برحـق مـردم و دولت افغانسـتان برای کاهش خشـونت ها، 

تأمیـن آتش بس و صلـح پایدار و باعزت« صحبت می شـود.

ایـن درحالـی اسـت کـه دور دوم مذاکـرات صلـح بـا گـروه 

)۱۷ جـدی(  هفتـه ی گذشـته  روز چهارشـنبه ی  طالبـان 

طـی یـک نشسـت مقدماتـی آغـاز شـد.

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیـأت  آن  پـی  در 

هیـأت  سـخن گوی  محمدنعیـم،  و  افغانسـتان 

مذاکره کننـده ی گـروه طالبـان اعـام کردنـد کـه دو طـرف 

در ایـن نشسـت فیصلـه کرده انـد تـا تیم هـای تعیین شـده 

بـرای بحـث در مـورد موضوعـات شـامل آجنـدا، فـردا کار 

کننـد. آغـاز  را  خـود 

مذاکـرات صلـح میـان دولت افغانسـتان و گـروه طالبان در 

۲۲ سـنبله ی سـال جـاری در دوحـه گشـایش یافـت و در 

تاریـخ ۲۲ قـوس بـرای ۲۰ روز متوقـف شـد.

در دور نخسـت ایـن مذاکـرات کـه حـدود سـه مـاه زمـان 

اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده ی  هیأت هـای  گرفـت، 

افغانسـتان و گـروه طالبـان روی طرزالعمـل مذاکـرات بـه 

توافـق رسـیدند.

طرزالعمـل،  روی  توافـق  از  پـس  طـرف  دو  هیأت هـای 

به منظـور مشـورت های بیشـرت روی آجنـدای مذاکـرات، به 

توقـف سـه هفتـه ای مذاکـرات توافـق کردنـد. 

 همزمـان بـا آغـاز دور دوم مذاکـرات صلـح میـان دولـت 

خارجـه ی  امـور  وزارت  طالبـان،  گـروه  و  افغانسـتان 

کشـور می گویـد کـه کارزاری را به منظـور جلـب حامیـت 

بین املللـی بـرای موفقیـت ایـن مذاکـرات، رونـد صلـح و 

صاح الدیـن  و  مجـددی  ذبیح اللـه  گیانـی،  سـیدحامد 

ربانـی، از چهره هـای مطرح سیاسـی بـه امضا رسـیده، آمده 

اسـت کـه ریاسـت محافظـت و امنیـت رجـال برجسـته بـه 

آنـان اطـاع داده کـه محافظان شـان را کاهـش می دهـد.

در فیصله نامـه کاهـش محافظـان را یـک اقـدام »نامعقـول« 

خوانـده و گفتـه شـده اسـت کـه دولـت در تأمیـن امنیـت 

عمومـی عاجـز اسـت و کاهـش محافظـان آنـان هم اکنـون 

پذیرفتنـی و معقـول نیسـت.

اطـاع  بـه  نامـه  ایـن  فرسـتان  »بـا  کرده انـد:  تأکیـد  آنـان 

صـورت  در  کـه  می رسـانیم  غنـی(  )رییس جمهـور  شـام 

معاونیـن  جـان  بـر  تروریسـتی  حادثـه ی  هرگونـه ی  وقـوع 

کـه  جهـادی  احـزاب  رهـران  و  ریاسـت جمهوری  پیشـین 

ایـن قطع نامـه را امضـا کرده انـد، رهـری دولـت مسـئول و 

بـود.« خواهـد  پاسـخ گو 

و  حکومتـی  پیشـین  مقام هـای  ایـن  حـال،  همیـن  در 

چهره هـای سیاسـی از حکومـت افغانسـتان خواسـته اند کـه 

بـرای جلوگیـری از تهدیـدات امنیتـی، تشـکیل محافظـان 

مقام هـای برجسـته ی پیشـین حکومتـی و رهـران سیاسـی 

را هامننـد گذشـته حفـظ کنـد.

در ایـن فیصله نامـه کـه در تاریـخ ۴ قـوس بـه امضـا رسـیده 

اسـت، نام های عبدرب الرسـول سـیاف و گلبدیـن حکمتیار 

نیـز ذکـر شـده، امـا آنـان آن را امضـا نکرده اند.

حکمتیـار نیـز گفته که موضـوع امنیتـش در توافق نامه ی او 

بـا حکومـت افغانسـتان قابـل حـل اسـت و بـه همیـن خاطر 

آن فیصله نامـه را امضـا نکـرده اسـت.

ایـن نگرانی هـا در حالـی مطرح می شـود که اخیـرا ترورهای 

به صـورت  کشـور  دیگـر  والیت هـای  و  کابـل  در  هدفمنـد 

نگران کننـده افزایـش یافتـه اسـت. 

سخنگوی شورای امنیت ملی:
 هزینه محافظان شخصیت های سیاسی و  جهادی ساالنه به 4  میلیارد افغانی می رسد

وزارت خارجه ی افغانستان برای جلب حمایت از صلح، کارزار دیپلماتیک را آغاز کرد

یـک  از  بیشـرت  خیلـی  هرکـدام  روسـتا  زنـان   

کتـاب قصـه اسـت. قصه هـای الیـه در الیـه بـا 

اندرون شـان  و  ذهـن   در  بی شـامر  ناگفته هـای 

زندگـی  نشـیب  و  فـراز  و  پـر  قصه هـای  نیـز  و 

ظاهـری خود شـان. قصه هـای کـه فکـر می کنم 

افراطـی  و  تلـخ  و عقایـد  و عـذاب  رنـج  از  غیـر 

چیـزی دیگری در درونش ندارد. زنان در روسـتا 

را می شـود از هـر نگاهـی قصه کـرد. از رنج های 

مداوم شـان، از فرودستی شـان، از لـت و کـوب 

توسـط همـرسان و خـرسان و خرسبره  های شـان، 

از آرزوهـای دور و دراز بـرای فرزندان شـان و از 

هـر بعـد متفـاوت دیگـری...

 نگاه از
 پنجره ی 

خانه پدری  
)بخش پنجم(

آیا چین قطب 
جدید سینمای 
جهان می شود؟ 

 یک باخت تا برابری شالکه با 
رکورد تاریخی بوندسلیگا

 تیم سره میاشت قهرمان 
رقابت های والیبال بانوان کابل 

شد

 شـالکه امشـب ممکـن اسـت بـا یـک رکـورد منفـی در تاریـخ 

فوندسـلیگا برابـری کنـد.

نـدارد.  خوبـی  روز  و  حـال  هاسـت  مـدت  شـالکه  باشـگاه 

آبی پوشـان گلزن کرشـن در یک سـیر نزولـی قـرار گرفته اند که 

بـه نظـر می رسـد منی تـوان پایانـی بـرای آن متصـور بـود.

سـقوط آزادی کـه ایـن تیم از اواسـط فصل گذشـته آغـاز کرده 

آن را بـه رسعـت به سـمت دسـته دوم فوتبال آملـان می برد اما 

قبـل از آن یـک رکـورد فاجعه آمیز در ...

 تیـم والیبـال رسه میاشـت بـا از پیـش رو برداشـن تیـم امیـد 

دالـه، قهرمـان رقابت هـای والیبـال »جـام کابـل« شـد.

تیـم امیـد دالـه یـک بر سـه از تیـم رسه میاشـت شکسـت خورد 

و بـه نایـب قهرمانـی بسـنده کـرد. در ایـن رقابت هـا پنجـاه بانو 

در چارچـوب چهـار تیـم از کابـل رشکـت کـرده بودنـد و بـرای 

سـه روز رقابـت کردنـد. بانوان والیبال باز کشـور راه انـدازی این 

رقابت هـا را بـرای آماده گی شـان بـه رقابت هـای رسارسی و نیز 

شناسـایی چهره هـای برتـر بـرای حضـور در تیم ملـی  ...

ورزش
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 در آسـتانه دور دوم مذاکـرات صلـح، بحـث و رایزنـی در محـور 

صلـح و آینـده نظام سیاسـی بیشـر شـده و ایـن موضـوع افراد، 

گـروه هـا و حلقـات سیاسـی و فرهنگـی را درگیـر کـرده اسـت. 

پرسـش های زیادی حول محور صلح شـکل گرفته اسـت. مردم 

همـه خواهـان صلـح انـد؛ امـا می پرسـند که چـه نـوع صلحی؟ 

تـاوان صلـح چیسـت؟ آینـده نظام سیاسـی چه خواهد شـد؟ آیا 

ارزش هـای دموکراتیـک و مـواد مربـوط بـه حقـوق شـهروندی و 

حقـوق بـر در قانون اساسـی محفوظ خواهد مانـد یا نه؟ نحوه 

ادغـام گـروه طالبـان در درون نظـام چگونـه خواهد بـود و با چه 

میکانیزمـی اجرایـی خواهـد شـد؟ و ده هـا پرسـش دیگر.

و  سیاسـی  فعـاالن  و  افغانسـتان  مـردم  نظـر  از  مسـأله  چنـد 

شـود: مـی  پنداشـته  مسـلم  فرهنگـی 

اول؛ صلـح یـک پروسـه ملـی اسـت و از سـوی مـردم افغانسـتان 

حایـت مـی شـود و مـورد اجـاع منطقـه ای و بیـن املللـی نیز 

. هست

دوم؛ صلـح نبایـد مؤقتـی و ناپایدار باشـد. صلح ناپایـدار ممکن 

مـدت  کوتـاه  در  هـا  جنـگ  و  هـا  خشـونت  کاهـش  بـه  اسـت 

بینجامـد؛ امـا بحـران افغانسـتان را در آینده پیچیـده تر و عمیق 

تـر می سـازد.

سـوم؛ حفـظ نظـام، ارزش هـای مشـرک ملـی و قانون اساسـی 

خـط قرمـز صلح اسـت. مـردم افغانسـتان یک صدا مـی خواهند 

کـه نظـام و ارزش هـای آن نبایـد قربانی صلح شـود.

چهـارم؛ تقریبـا اجـاع و اتفـاق وجـود دارد که دیـدگاه و کارکرد 

طالبـان نسـبت بـه دهـه نـود میـادی تغییـری نکـرده اسـت؛ 

بنابرایـن رسـیدن بـه توافـق صلـح بـا ایـن گـروه بسـیار دشـوار و 

زمانگیـر خواهـد بـود.

پنجـم؛ بـا توجـه بـه مـوارد فـوق سـؤال اصلـی اینجـا اسـت کـه 

چگونـه و بـا چـه میکانیزمـی فاصله هـای موجود میان خواسـت 

هـای مـردم و گـروه طالبـان پر شـود؟

فعـا دو آجنـدا بـرای دور دوم مذاکـرات صلـح دوحـه از سـوی 

دولـت و طالبـان پیشـنهاد شـده اسـت:

1- برقـراری آتـش بـس رسارسی در افغانسـتان؛ ایـن موضـوع از 

سـوی دولـت و هیـأت مذاکـره کننده صلح افغانسـتان پیشـنهاد 

از دیـدگاه دولـت، گفتگوهـای صلـح در رشایـط  شـده اسـت. 

جنـگ و تشـدید خشـونت، مفید و سـازنده نیسـت. اگـر طالبان 

بـه صلـح و گفتگوهـای سیاسـی اعتقـاد و بـاور دارنـد، باید روی 

برقـراری آتـش بـس توافـق کنند.

اولویـت  در  بـس  آتـش  نظـر طالبـان  از  آینـده؛  نظـام  نـوع   -2

مذاکـرات صلـح نیسـت. ایـن گـروه مـی گویـد کـه اول از همـه 

بایـد روی نـوع نظـام آینـده بحـث شـود. طالبـان خواهـان نظام 

اسـامی و یـا نظـام خالـص اسـامی هسـتند.

از چندمـاه بدیـن سـو مـردم افغانسـتان و جامعـه جهانـی همـه 

روی برقـراری آتـش بـس تأکیـد دارنـد. حتـا امریـکا کـه آغازگـر 

ایـن رونـد بـه حسـاب مـی آیـد، بارهـا از طالبان خواسـته اسـت 

کـه بـه جنـگ و خشـونت در افغانسـتان پایـان دهنـد. اتحادیـه 

اروپـا و کشـورهای منطقـه نیـز خواهـان برقـراری آتـش بـس و 

پایـان بخشـیدن بـه تلفـات افـراد ملکـی انـد.

برخـی از کارشناسـان مـی گوینـد کـه طالبـان بـه آتـش بـس 

رضایـت نخواهنـد داد؛ زیـرا ایـن گـروه از تشـدید خشـونت برای 

بـرد در میـز مذاکرات صلح اسـتفاده می کننـد؛ بنابراین طالبان 

در قبـال آتـش بـس، ممکن اسـت خواهـان تعیین نوعیـت نظام 

سیاسـی آینده شـوند. 

سـناریوی حکومـت مؤقـت نیـز از همیـن احتـال نشـأت گرفته 

اسـت؛ یعنـی ممکن اسـت گـروه طالبـان ایجاد حکومـت مؤقت 

را پیـش رشط برقـراری آتـش بـس قـرار دهـد. در اوایـل برخی از 

سیاسـتمداران و رهـران احـزاب کـه از رهـری دولـت دلخـوش 

نداشـتند و یـا فکـر مـی کردنـد در حکومـت مؤقـت جایگاهـی 

پیـدا مـی کننـد، بـی مهابـا از حکومت مؤقـت تبلیغ مـی کردند 

و آن را تنهـا راه رسـیدن بـه صلـح مـی دانسـتند؛ امـا دور اول 

مذاکـرات صلـح و صحبـت هایـی کـه بـه صـورت غیـر رسـمی بـا 

طالبـان صـورت گرفتـه اسـت، اعضـای هیـأت مذاکـره کننـده 

طالبـان بـا ایجـاد حکومـت مؤقـت شـدیدا مخالفـت کـرده انـد. 

ایجـاد حکومـت مؤقـت، سـنگ انداخـن در تاریکی اسـت. این 

کـه پـس از ایجـاد حکومـت مؤقـت چـه خواهد شـد، بـرای هیچ 

کـس معلـوم نیسـت؛ حتـا طالبـان نیـز نفـع خـود را در حکومت 

مؤقـت منـی داننـد. طالبـان خواهـان توافق روی نظام اسـامی 

اسـت کـه بـه صـورت رسـمی امـورات کشـور را به جـای حکومت 

فعلـی در دسـت بگیـرد، امـا ایـن کـه ایـن نظـام اسـامی چـه 

هسـت و دارای چـه ویژگـی هـا و کارکردها اسـت، خـود طالبان 

هـم تعریفـی واضـح از آن ندارنـد.

حکومـت و اکـر قاطـع مـردم افغانسـتان، حکومت مؤقـت را راه 

حـل مشـکل افغانسـتان منـی داننـد. تأکیـد ایـن طـرف قضیـه 

بـر حفـظ نظـام و حفـظ دسـتاوردهای دو دهـه گذشـته اسـت. 

رییـس جمهـور نیـز روزجمعـه در ننگرهـار و دیـروز در مصاحبـه 

قبـول خوانـده  قابـل  غیـر  را  مؤقـت  ان، حکومـت  ان  بـا سـی 

بـود. اسـتاد دانـش معـاون دوم رییـس جمهـور نیـز به مناسـبت 

تجلیـل از سـالگرد تصویـب قانون اساسـی گفته بود کـه: منظور 

طالبـان از حکومـت مؤقـت فروپاشـی نظـام اسـت. 

البتـه وقتـی مـا از نظـام و دفـاع از نظـام سـخن مـی گوییـم، 

منظـور دفـاع از شـخص و اشـخاص نیسـت. نظام دو رکـن دارد: 

سـاختارها و ارزش هـا. تأکیـد مـا روی حفـظ نهادهـا و ارزش 

هایـی اسـت کـه در دو دهـه گذشـته تجربـه شـده و اغلـب مردم 

افغانسـتان از آنهـا حایـت و پشـتیبانی مـی کننـد؛ امـا ایـن که 

در آن سـاختارها و نهادهـا چـه اشـخاصی قـرار داشـته باشـند، 

زیـاد مهم نیسـت. 

ولـی از همـه مهمـر ایـن اسـت کـه رویکـرد طالبان یـک رویکرد 

متامیـت خواهانـه اسـت. آنهـا می خواهنـد نسـخه دوم امارت را 

در افغانسـتان تطبیـق کننـد. ایـن نـوع نظـام نـه به نفـع صلح و 

امنیـت در افغانسـتان اسـت و نه بـا خواسـتها و تقاضاهای مردم 

افغانسـتان مطابقـت دارد. مـردم صلح می خواهند؛ اما برگشـت 

به گذشـته و از دسـت دادن دسـتاوردهای دموکراتیک  را هرگز 

منـی پذیرنـد. از ایـرو تأکیـد برخی افـراد روی حکومـت مؤقت، 

چیـزی جـز »آب درهـاون کوبیـدن« نخواهد بود. 

از صفحه1

او  خریاالنـو  چارواکـي  او  ادارې  هغـه  وايـي،  وايل  کندهـار  د   

رسـنیو تـه لـه معلوماتـو ورکولـو تېښـته کـوي چـې پـه فسـاد کـې 

ښـکېل وي او دا کړنـه ده تـه د منلـو نـه ده.

نومـوړي زیاتـه کـړه، نـه یـوازې د خریاالنـو خوندیتـوب تـه جدي 

پاملرنـه کـوي، بلکـې ټولـو دولتـي ادارو ته بـه مکتـوب ولېږي څو 

لـه خریاالنـو او رسـنیو هېـڅ معلومـات پټ نـه کړي.

اللـه خانـزاده دغـه څرګندونـې نـن )د مرغومـي ۲۰مـه( د  روح 

کندهـار لـه خریاالنـو، د رسـنیو لـه مسـوولینو او د خریاالنـو د 

دفـاع بنسـټونو لـه اسـتازو رسه د پېژندنـې پـه غونـډه کـې وکړې.

خوندیتـوب،  امنیـت  د  رسه  وايل  لـه  خریاالنـو  کـې  پيـل  پـه 

معلوماتـو تـه د نـه الرسيس، نـه همغـږۍ او پـه کاري برخـه کـې 

کـړې. رشیکـې  سـتونزې  بېابېلـې 

پـه سـوېل کـې د ازادو رسـنیو ماتـړ ادارې/ نـی اسـتازي سـمیع 

والیتونـو  نـورو  هېـواد  د  کـې  وروسـتیو  دې  پـه  وویـل،  غیرمتـل 

پـه  او خوندیتـوب  امنیـت  د  د کندهـار خریـاالن هـم  ترڅنـګ 

برخـه کـې له جـدي سـتونزو رسه مخ دي چـې والیتـي اداره باید 

دغـې جـدي سـتونزې تـه پاملرنـه وکـړي.

هغـه زیاتـه کـړه، خریـاالن ال هـم معلوماتـو تـه د نـه الرسيس لـه 

املـه لـه سـتونزو رسه مـخ دي، په ځانګـړې توګه امنیتـي ارګانونه 

لـه خریاالنـو رسه هېـڅ راز معلومـات نـه رشیکوي.

د دې ترڅنـګ هغـه یادونـه وکـړه چـې په رسـنیزه برخـه د دولتي 

ادارو نـه همغـږي او نـه همـکاري هـم د خریاالنـو کار او ژونـد له 

ګـواښ رسه مـخ کړی دی.

نومـوړي د خریاالنـو دغـو سـتونزو تـه د جـدي پاملرنـې غوښـته 

وکړه.

د کندهـار د ټولـو خریاالنـو پـه اسـتازولۍ څـو نـورو خریاالنـو 

هـم خـرې وکړې او همـدا یـې د خریاالنو عمده سـتونزې یادې 

کړې.

د کندهـار د اطاعاتـو او کلتـور رییـس حکمـت افغـان هم خرې 

وکـړې او د خریاالنـو خوندیتـوب پـه موخـه یـې د کورنیـو چـارو 

وزارت تـر چـر النـدې د یوه کمېسـیون جوړېدو یادونـه وکړه چې 

خریـاالن د امنیتـي سـتونزو او ګواښـونو پـر مهـال وررسه اړیکـې 

يش. نیوالی 

د کندهـار وايل روح اللـه خانـزاده وویل، معلوماتـو ته د خریاالنو 

او رسـنیو نـه الرسسـی د منلـو نـه دی او هغه به پـه دې برخه کې 

جدي اقـدام کوي.

هغـه زیاتـه کـړه، ټولـو ادارو تـه بـه پـه دې اړه مکتوب واسـتوي او 

لـه هغـوی بـه وغـواړي چـې لـه خریاالنو رسه پـر وخـت معلومات 

رشیـک کړي.

د ده پـه وینـا، هغـه ادارې او چارواکـي خریاالنـو او رسـنیو ته له 

معلوماتـو ورکولـو تېښـته کـوي چې په فسـاد کې ښـکېل وي، خو 

دا د رسـنیو دنـده ده چـې د هغوی فسـاد رسـوا کړي.

رښـتینې  فسـاد رسه  لـه  یـې  راتـګ  پـه  تـه  کندهـار  وايـي،  دی 

مبـارزه لومړیتـوب دی او پـه دې برخـه کـې یـې د خریاالنـو او 

وغوښـتله. همـکاري  رسـنیو 

نومـوړي زیاتـه کـړه، والیتـي اداره د خریاالنـو خوندیتـوب ته هم 

جـدي پاملرنـه کـوي او د دوی پـر سـتونزو بـه هـر وخـت لـه دوی 

رسه غونـډې ولري.

 د بغـان پـه مرکـز پلخمـري کـې د مايـن چاودنـې لـه املـه د 

ملکـي وګـړو پـه ګډون درې کسـان وژل شـوي او پنځه نـور ټپيان 

دي.

د بغـان مرسـتيال وايل ذبيـح الله احسـاس د مرغومي په ٢٠مه 

پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل چـې تېـره شـپه د پلخمـري ښـار 

پـه مرکـزي سـيمه کـې د پوليسـو پر يـوه رینجـر موټر د چسـپکي 

مايـن چاودونه وشـوه.

هغـه وايـي چـې پـه دې پېښـه کـې دوه ملکـي وګـړي وژل شـوي 

او د لومـړۍ حـوزې مرسـتيال امـن اکاخېـل پـه ګـډون شـپږ نور 

ټپيـان شـوي دي.

د احسـاس پـه وينـا، د اکاخېـل روغتيايـي وضعيت ښـه دى خو د 

څـو نـورو کسـانو وضعيت ښـه نه و چـې د درملنې پـه موخه کابل 

ته ولېږدول شـول.

پـه دې اړه د بغـان د عامـې روغتيا رياسـت ويانـد عبدالله ملنګ 

پـژواک تـه وويـل چـې د تېرې شـپې لـه چاودنې دوه جسـدونه او 

شـپږ ټپيـان روغتون ته ور وړل شـوي دي.

ده زياتـه کـړه چـې يوه کـس د ژورو ټپونـو له امله پـه روغتون کې 

سـاه ورکـړه او پنځـه نـور د درملنـې پـه موخـه کابـل تـه ولېـږدول 

شول.

د بغـان امنيـې قوماندانـۍ ويانـد احمـد جاوېد بشـارت هم وايي 

چـې پـه يـاده پېښـه کې دوه ملکـي وګړي وژل شـوي او شـپږ نور 

کسـان ټپيان شـوي دي.

د يـادې چاودنـې مسـووليت تـر اوسـه کومې وسـله والـې ډلې پر 

غـاړه نه دى اخيسـتى.

قتـل یوسـف رشـید بازداشـت شـده اند.

بـه قـول وی یکـی از ترویسـتان خـود را هم صنفـی پرس 

آقـای رشـید جـا زده بـود تـا از برنامه هـای آقـای رشـید 

یابد. آگاهـی 

و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  اجرایـی  رئیـس  رشـید  یوسـف 

تاریـخ ٢ جـدی در مسـیر راه  بـه  افغانسـتان  عادالنـه 

توسـط تفنـگ داران ناشـناس مـورد حملـه قـرار گرفت. 

ابتـدا زخمـی شـد و در شـفاخانه جـان داد.

همچنین این وزارت می افزاید که در ۲۴ سـاعت گذشـته، 

۱۳ جنگجـوی طالبـان تروریسـت در سـاحات چرخـاب و 

شـینواری در مسـیر شـاهراه قنـدز- تخـار و جمبوسـکول 

شـیرخان بندر ولسـوالی امـام صاحب قنـدز در درگیری با 

نیروهای امنیتی کشـور کشـته شـدند. در ایـن درگیری 8 

جنگجـوی دیگـر زخمی شـده و مقدار زیاد تسـلیحات این 

گروه تخریب شـده اسـت.

را تاییـد مـی کننـد. ذبیـح اللـه مجاهـد سـخنگوی ایـن 

گـروه مـی گویـد کـه طالبان، شـب گذشـته بر یک پوسـته 

نیروهـای امنیتـی در بـازار ولسـوالی درقـد، حملـه ای را 

انجـام داده انـد. 

بـه شـمول سـلطان  ایـن حملـه،  افزايـد کـه در  وی مـی 

محمـد قومانـدان تولـی دوم کنـدک ششـم؛ پنـج رسبـاز 

حکومتـی کشـته و شـش تـن دیگـر آنهـا زخمی شـده اند.

کـه هـر کیـت ازمایـش حدود 3٠ دالر اسـت و هـر ازمایش 

نزدیـک بـه سـه هـزار افغانـی بـرای وزارت صحـت عامـه 

هزینـه بـر می دارد. وزارت صحت عامه هفته گذشـته گفته 

بـود کـه آمـار واقعـات و تلفـات کاهـش یافته اسـت اما اگر 

توجـه نشـود، موج سـوم کرونـا نیز دوبـاره دامن گیر کشـور 

می شـود. وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بـود که 

تـا اواسـط سـال جـاری میـادی واکسـین کرونـا به کشـور 

خواهـد رسـید. ایـن وزارت گفته در مرحلـه اول افرادی که 

در خطـر هسـتند، واکسـین خواهند شـد.

مـوج دوم ویـروس کرونـا سـه ماه پیـش رشوع شـد و وزارت 

ویـروس  از شـیوع دوبـاره  بـرای جلوگیـری  صحـت عامـه 

کرونـا، اقـدام بـه مسـدود کـردن تاالرهـای عروسـی کـرد. 

ایـن وزارت گفتـه بـود کـه یکـی از عوامـل انتشـار ویروس، 

تجمـع در تاالرهاسـت. بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیم 

متامـی  و  خصوصـی  و  دولتـی  مکتب هـای  کابینـه، 

شـدند.  مسـدود  نیـز  دولتـی(  و  )خصوصـی  دانشـگاه ها 

اولیـن فـرد مبتـا بـه ویـروس کرونـا اوایـل سـال جـاری 

خورشـیدی در والیـت هـرات شناسـایی شـد. ایـن ویروس 

بـا رسعتـی بـاال بـه متامـی کشـور رسایـت کـرد.

شـهروندان کابـل توزیـع می شـود. در آن زمـان حـدودا 1٢ 

سـاعت شـهروندان کابلـی برق نداشـتند.

اکنـون بـا کاهـش بـرق وارداتی ازبیکسـتان و تاجیکسـتان، 

رشکـت برشـنا گفتـه اسـت کـه میـزان پرچاوی هـا در شـهر 

کابـل افزایـش خواهـد یافـت. ایـن ریاسـت از شـهروندان 

خواسـته اسـت کـه تـا زمانـی کـه رونـد برق رسـانی عـادی 

نشـده اسـت، در مـرف بـرق رصفه جویـی کننـد.

ایـن درخواسـت در حالـی مطـرح می شـود کـه در روزهـای 

اخیـر اکـر نقاط شـهر کابـل در تاریکی مطلق فـرو رفته بود 

و بـرق آن کمـر از نیـم سـاعت در شـبانه روز بود.

ایـن مشـکل باعث شـده بود که تعـداد زیادی از شـهروندان 

کابلـی، در فضـای مجـازی بـه سیسـتم بـرق رسـانی رشکت 

برشـنا اعـراض کنند و مسـئوالن این رشکـت را »بی کفایت« 

بخوانند.

ایـن  پـی  در  جـدی(   19( پنجشـنبه  روز  برشـنا  رشکـت 

اعراض هـا بـا عنـوان »خـوش خـری« نوشـته بـود کـه پس 

از تاش هـای پی  درپـی رهـری رشکت برشـنا به هـدف رفع 

در ایـن درگیـری 6 جنگجـو کشـته و 4 تـن دیگـر زخـم 

برداشـتند. طبـق اعامیـه دیگـر ایـن وزارت شـب گذشـته 

جنگجویـان طالبـان در ولسـوالی پنجوایی والیـت قندهار 

بـر پوسـته های نیروهـای امنیتـی حملـه کـرده بودنـد. در 

جنگجـوی   1٠ درگیـری  ایـن  در  فعـال،  دفـاع  چـوکات 

طالبـان کشـته شـدند و 4 تـن دیگرشـان زخمـی شـدند و 

حملـه نیـز بـه عقـب زده شـد.

قومانـدان پوسـته، چهـار رسبـاز کشـته شـده و شـش تـن 

دیگـر زخـم برداشـته انـد. هادی جـال معاون سـخنگوی 

مربوطـات  در  کـه  گفـت  شـاهین،   ٢1٧ اردوی  قـول 

ولسـوالی درقد، بیـن نیروهای امنیتـی و طالبان، درگیری 

صـورت گرفتـه اسـت. وی افـزود کـه در ایـن درگیـری، بـه 

آنهـا  تعـداد دقیـق  امـا  وارد شـده؛  تلفـات  هـر دو طـرف 

درگیـری  ایـن  نیـز  مسـلح  طالبـان  باشـد.  منـی  معلـوم 

خوسـت و فـراه جـان باخته انـد. در روزهـای گذشـته آمـار 

فوتـی در والیـت فـراه بـر اسـاس ایـن گزارش هـا افزایـش 

یافتـه اسـت. 

بـر اسـاس آمارهـای ایـن وزارت، شـار جـان باختـگان بـه 

دوهـزارو ٢9٧ تـن رسـیده و از متامـی والیت هـای کشـور 

قربانـی  یـک  بـا  نورسـتان  والیـت  اسـت.  گرفتـه  قربانـی 

کمریـن تلفـات را در کشـور دارد.

سـاعت   ٢4 در  کـه  اسـت  نوشـته  همچنیـن  وزارت  ایـن 

آزمایـش  مشـکوک  فـرد   1٠٠3 از  گذشـته 

گرفتـه شـده که نتیجـه 84 فـرد مثبت اعام 

کشـور  عامـه  صحـت  وزارت  شـده  اسـت.  

 463 و  هـزار   53 تاکنـون  کـه  می گویـد 

کـه  شـده اند  مبتـا  کرونـا  ویـروس  بـه  تـن 

43 هـزارو ٧4٠ تـن آنـان بهبـود یافته انـد. 

حـدود 1٠ هـزار تن همچنان بـا این ویروس 

هسـتند. مصـاب 

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش ٢13 

هـزار فرد مشـکوک به ویروس کرونـا آزمایش 

گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه شـده بـود 

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  برشـنا  رشکـت   

تاجیکسـتان  و  ازبیکسـتان  کشـورهای 

صـادرات برق شـان را بـه افغانسـتان کاهـش داده اسـت و 

می یابـد. افزایـش  پرچاوی هـا 

نـر خرنامـه ای  بـا  شـنبه ٢٠ جـدی  روز  برشـنا  رشکـت 

نوشـته اسـت که کشـور ازبیکسـتان میـزان صـادرات برقش 

را بـه افغانسـتان از ۳۰۰ میـگاوات به ۱۵۰ میگاوات کاهش 

داده اسـت.

در ایـن خرنامـه همچنیـن نوشـته شـده اسـت که عـاوه بر 

کشـور ازبیکسـتان، کشـور تاجیکسـتان نیز میزان برق خود 

را بـه افغانسـتان از ۹۰ بـه ۶۰ میگاوات کاهش داده اسـت.

ریاسـت برشـنا می گویـد کـه هـم اکنـون شـهر کابـل بـا ۶۵ 

میـگاوات بـرق وارداتـی و نیـز ۱۰۵ میـگاوات بـرق تولیـد 

نیـز  پارک هـای صنعتـی  انـرژی می شـود.  تامیـن  داخـل، 

فاقـد بـرق اسـت.

پیـش از ایـن رشکـت برشـنا گفتـه بود که شـهر کابـل حدود 

۶۷۰ میـگاوات بـرق نیـاز دارد کـه ۴۴۰ میـگاوات بـرق بـه 

کمبـود بـرق وارداتـی، مشـکل بـرق وارداتـی ازبیکسـتان در 

حـال حـل شـدن اسـت. 

نایـب  اکنـون در  بـود کـه »هـم  در خرنامـه نوشـته شـده 

آبـاد بـرق بـه ۳۰۰ میـگاوات افزایـش یافتـه و مقـدار بـرق 

تاجیکسـتان از ۸۰ میگاوات به ۱۲۰ میگاوات رسـیده است 

کـه پـس از تامیـن بـرق والیـات شـالی ۲۱۰ میـگاوات بـه 

کابـل می رسـد. ایـن کـه مـرف بـرق از طرف شـب افزایش 

می یابـد.« برشـنا گفتـه بود کـه ۴۴ میـگاوات از ماهیپر، ۲۲ 

میـگاوات از رسوبـی و ۹۶ میـگاوات بـرق را از فابریکـه نغلـو 

بـه دسـت مـی آورد که بـا برق وارداتـی موجـود در مجموع به 

۳۷۲ میـگاوات می رسـد.

افغانسـتان بـه شـدت بـه بـرق وارداتـی وابسـته اسـت و ۷۷ 

درصد برق کشـور از تاجیکسـتان، ازبیکسـتان، ترکمنستان 

و ایـران وارد می شـود و میـزان تولیـد بـرق در کشـور حـدود 

۱۹ درصـد از نیازمندی هـا را تامین می کنـد. چهار درصد از 

تولیـد داخلـی از طریق نیروگاه حرارتـی و انرژی تجدیدپذیر 

و بقیـه نیـز در نیروگاه هـای آبـی تولید می شـود.

داخلـه  وزارت  سـخنگوی  آریـن  طـارق   

اتهـام دسـت  بـه  تـن  می گویـد کـه سـه 

داشـن بـه قتـل یوسـف رشـید رئیـس اجرایـی بنیـاد 

انتخابات آزاد و عادالنه افغانسـتان بازداشـت شـده اند.

نوشـته  توییتـی  در  شـنبه ٢٠ جـدی  روز  آریـن  آقـای 

اسـت کـه قضیـه زیـر انکشـاف اسـت و افـراد دیگـری 

نیـز در قتل یوسـف رشـید دخیـل می باشـند. در همین 

حـال امراللـه صالح معاون نخسـت ریاسـت جمهوری و 

رئیـس میثـاق امنیتـی می گویـد کـه دو تـن در پیوند به 

 45 کـه  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

جنگجـوی طالبـان در درگیری بـا نیروهای 

قنـدز  و  قندهـار  ارزگان،  والیت هـای  در  کشـور  امنیتـی 

کشـته و یـا زخمـی شـدند.

ایـن وزارت شـنبه ٢٠ جـدی بـا نـر اعامیـه ای می گویـد 

بـر  طالبـان  جنگجویـان  از  گروهـی  گذشـته  روز  کـه 

کـه  بودنـد  کـرده  حملـه  امنیتـی  نیروهـای  پوسـته های 

 در حملـۀ طالبـان بـر یـک پوسـته امنیتـی در ولسـوالی 

درقـد تخـار، بـه شـمول قوماندان یـک تولی، چهـار رسباز 

کشـته شـده و شـش تـن دیگـر شـان زخـم برداشـته انـد.

بـه رسـانه ها گفـت کـه شـب  تخـار،  امنیتـی  منبـع  یـک 

گذشـته طالبـان مسـلح، بر یـک پوسـتۀ نیروهـای امنیتی 

نزدیـک بـه بازار ولسـوالی درقد، حملـه را انجـام داده اند.

وی افـزود کـه در ایـن حملـه، بـه شـمول سـلطان محمـد 

کـرده  اعـام  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت   

سـاعت  چهـار  و  بیسـت  در  کـه  اسـت 

گذشـته، 1٢ فـرد مبتـا بـه بیـاری کویـد-19 در نقـاط 

مختلـف کشـور جـان باختنـد و 84 فـرد مبتـا شناسـایی 

شـده اند.

ایـن وزارت روز شـنبه ٢٠ جـدی بـا نـر گـزارش روزانـه 

مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونـا، نوشـته 

پکتیـا،  بلـخ،  کابـل،  والیـت  پنـج  در  تـن   1٢ کـه  اسـت 

اسـام سـاخته شده اسـت و در آن، مـردم بـه نظـام مروعیـت 

می دهنـد.

عبدالله شـفایی، رسپرسـت کمیسـیون نظـارت بر تطبیـق قانون 

اساسـی اظهـار داشـت: »در نظـام خافتـی حکومـت مروعیت 

خـود را از نظـام منی گیـرد، ادعـا می کننـد کـه از جانـب خـدا 

می کنیـم.« مناینده گـی 

افـزود:  نیـز  سـارنوال  لـوی  معـاون  عامـه،  حیـدر  غـام 

از  پیـروی  افغانسـتان  »بنیادی تریـن سـخن در قانـون اساسـی 

دیـن مقـدس اسـام اسـت. ایـن یـک جـواب دنـدان شـکن بـه 

بدخواهانـی اسـت کـه می خواهنـد ایـن ملـت را تهمـت بزنند که 

شـا مسـلان نیسـتید.« از سـویی دیگـر، اسـدالله خالـد، وزیـر 

دفـاع ملـی در یـک پیام صوتـی، تغییـرات اخیـر را در فرماندهی 

قـول اردوهـا در کشـور تأییـد می کنـد و هـدف از آن را بهبـود 

اند. منـوده 

بـه گفتـۀ او، ایـن عمل از سـوی ما نبی مشـهور بـه معاویه یک 

تـن از رسگروپـان طالبان صورت گرفته اسـت.

محمـد حسـین فدایـی یـک تـن از بـزرگان قومـی در ولسـوالی 

سـوزمه قلعـه نیـز تاییـد کـرد کـه طالبـان، شـب گذشـته خانـم 

یادشـده را تیربـاران منـوده انـد.

امـا ذبیـح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان درایـن مـورد مـی 

گویـد: »ایـن قضیـه را تحقیـق کردیـم، ربطـی بـه مجاهدیـن ما 

نداشـت و این سـاحه، بسـیار از منطقه مجاهدین دور اسـت.« 

کارهـا در ایـن وزارت و مهـار جنگ هـا در کشـور می گویـد: »اگر 

دشـمنان افغانسـتان بـه لجاجـت خـود و بـه جنگ ادامـه بدهند 

از هـر نـگاه آماده گـی ایـن را داریـم که در هر گوشـه افغانسـتان 

از وجـب وجـب ایـن رسزمیـن دفـاع بکنیـم.«

در همیـن حـال، در نشسـتی کـه امـروز در وزارت دفـاع برگـزار 

شـده بود، مسـؤوالن این وزارت گفتند که در سـال روان میادی 

۲۸۹ تـن از کارمنـدان ایـن نهـاد بـه اتهـام فسـاد بـه نهادهـای 

از  برخـی  در  حالی کـه  در  شـده اند.  معرفـی  قضایـی  و  عدلـی 

نیروهـای  عملیات هـای  در  غیرنظامیـان  تلفـات  از  والیت هـا 

دولتـی به ویـژه حمله هـای هوایـی گزارش هایـی پخش شـده اند، 

وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه نیروهـای ارتـش در درگیـری بـا 

مخالفـان مسـلح دولـت، قانون هـای انسـان دوسـتانه را مراعـات 

می کننـد. 

ملـی  دفـاع  وزارت  نخسـت  معـاون  میاخیـل،  محمـود  شـاه   

می گویـد کـه صلـح بایـد در چارچـوب قانـون اساسـی در کشـور 

شـود. تأمیـن 

گذشـته  سـال   ۱۷ در  کـه  می افزایـد  میاخیـل  محمـود  اشـاه 

به گونـۀ  و  انتخابـات  راه  از  افغاسـتان  در  قـدرت  انتقـال 

مسـاملت آمیز انجـام شده اسـت و نیروهـای دفاعـی افغانسـتان 

صلحـی را می خواهنـد کـه در آن، ثبـات و چگونگـی نظـام آینده 

باشـد. روشـن 

آقـای میاخیـل در ایـن بـاره بیـان داشـت: »مـا چگونـه می توانیم 

در چارچـوب قانـون اساسـی در افغانسـتان ثبـات بیاوریم، صلح 

بیاوریـم، آتش بـس دایمی شـود و جلو خونریزی ها گرفته شـود.«

در همیـن حـال، کمیسـیون نظـارت بـر تطبیـق قانـون اساسـی 

اصل هـای  بربنیـاد  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  کـه  می گویـد 

برخـی منابـع محلـی می گوینـد که طالبـان، خانم یـک رسباز 

اردوی منطقـوی را در سـوزمه قلعه والیت رسپـل تیرباران کرده 

انـد؛ امـا طالبـان مـی گوینـد کـه قتل ایـن خانـم ربطی بـا آنها 

ندارد.

صبغـت اللـه پهلـوان زاده ولسـوال سـوزمه قلعـه والیـت رسپـل 

مـی گویـد کـه گـروه طالبـان، سـاعت 8:٠٠ شـب گذشـته در 

قریـه نادرآبـاد مرکـز ولسـوالی سـوزمه قلعـه، در یورش بـر منزل 

یـک رسبـاز اردوی منطقـوی، بـه نـام عبدالحکیـم، خانـم ۳۶ 

سـاله وی بـه نـام لیلـی را در مقابـل چشـم اطفالـش تیربـاران 

معاون نخست وزارت دفاع: صلح باید در چارچوب قانون اساسی تأمین شود

منابع محلی: طالبان خانم یک سرباز را در سرپل تیرباران کرده اند

کارتون

 د کندهار والي وایي، د 
خبریاالنو ستونزو هواري لپاره به 

اقدام وکړي

بغالن کې چاودنې اتو کسانو ته مرګ 

ژوبله اړولې ده

وزارت داخله: سه تن به اتهام ترور یوسف رشید دستگیر شدند

وزارت دفاع: 45 جنگجوی طالبان در کشور کشته و زخمی شدند

چهار سرباز در تخار بر اثر حمله طالبان کشته شدند

موج دوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته 12 فوتی و 84 مبتال ثبت شد

اجماع ملی در محور
 صلح و جمهوریت

حفیظ اهلل زکی
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یک پارچگی ملی با رویکرد جمهوریت

نیــاز هــای مــردم افغانســتان تنظیــم گــردد. فجــر امیــد کــه بــا 

گفتــان صلــح و مذاکــره در حــال روشــن شــدن اســت، نبایــد 

ــک  ــام تاری ــه ش ــا ب ــی ه ــم اندیش ــا و دگ ــی ه ــود خواه ــا خ ب

ــی  ــح موضوعــات مل ــل شــود. در مذاکــرات صل ــده تبدی و زنن

ــاز  ــتان نی ــد. افغانس ــر باش ــورد نظ ــی م ــه روا داری مل و روحی

ــر  ــد بیش ــی تأکیی ــای مل ــور ه ــر مح ــه ب ــت ک ــن اس ــد ای من

ــود.  ــته ش ــز گذاش ــه روی می ــای مصلحان ــرد ه ــود و رویک ش

بــرای رســیدن بــه انســجام ملــی در کشــور رویکــرد ملــی 

گرایانــه کــه نفــع متــام مــردم افغانســتان مطمــح نظــر باشــد. 

یــک نظــام سیاســی کــه قابــل قناعــت متــام مــردم افغانســتان 

ــود. در  ــد ب ــده خواه ــتان آین ــکل افغانس ــل مش ــد، راه ح باش

ایــن میــان رویکــرد جمهوریــت و تطبیــق نظــام سیاســی مــردم 

ســاالر ایــن ظرفیــت را بــرای افغانســتان آینــده بوجــود خواهــد 

آورد. برایــن اســاس یک¬پارچگــی ملــی در روشــنی نظــام 

جمهوریــت قابلیــت تعریــف دارد و ایــن الگــوی سیاســی مــی 

ــتان  ــد و افغانس ــم بباف ــه ه ــی را ب ــجام مل ــم و انس ــد نظ توان

ــی و واحــد را شــکل دهــد.  مرق

کــه  آنگاهــی  پســا صلــح؛  و  فصــل صلــح  در  افغانســتان 

سیاســیون افغانســتان بــر محــور هــای بــزرگ و وحــدت 

ــورت  ــه ص ــه ب ــت ک ــکل از افرادیس ــانی متش ــه انس جامع

طبیعــی دارای رابطــه و وابســتگی ارگانیکیســت. اعضــأ 

جامعــه بــه عنــوان واحــد هــای اساســی در پیکــر اجتــاع 

شــباهت دارد بــا اعضــأ و خــورده نظــام هــای در ســاختار 

ــته¬ی  ــف و نانوش ــه ظری ــاس رابط ــن اس ــک. برای ارگانی

میــان افــراد جامعــه دیــده مــی شــود. ایــن ارتبــاط ژرف 

بعــد اخالقــی و ارزشــی انســان هــا را شــامل مــی گــردد 

ــرک و  ــا درد مش ــر و ب ــار همدیگ ــا را در کن ــان ه و انس

همســان قــرار مــی دهــد. هــرگاه چنیــن جامعــه¬ی 

آن  در  اخالقــی  و  ارزشــی  هــای  یابــد، جنبــه  شــکل 

جامعــه از همــه چیــز بیشــر متبلــور مــی شــود و مصــداق 

ــی آدم  ــرد: بن ــی گی ــرار م ــزرگ ق ــعدی ب ــعر س ــی ش عین

اعضــأ یکدیدگــر انــد/ کــه در آفرنیــش ز یــک گوهــر انــد. 

جوامــع انســانی، بایــد از چنیــن خصلتــی برخــوردار 

باشــد و همیــن مولفــه اســت کــه انســان هــا را از ســایر 

ــز مــی ســازد.  ــات متای حیوان

بحــث دیگــر رابطــه میکانیکــی اســت کــه در جوامــع 

بــرای مدیریــت و انســجام امــور عــادی و روز مــره انســان 

هــا اعــار مــی گــردد. ایــن وابســتگی اصالتــا مربــوط بــه 

حالتــی اســت کــه در آن ابعــاد اخالقــی و هنجــار هــای 

ارزشــمدار دیــده منــی شــود. میکانیــک، رابطــه¬ی 

را تعریــف مــی کنــد کــه در آن همــدردی و احســاس 

مشــرک مبنــای اصــول آن قــرار نداشــته، بلکــه ضوابــط 

بــه صورتــی اســت کــه هــر عضــو در فضــأ خــودش کارآیــی 

دارد و هــرگاه ایــن نقــش دچــار مشــکالت گــردد، بــه 

تناســب اهمیــت آن در متــام سیســتم گسســت بجــود می 

ــا ایــن تعریــف،  آیــد و نظــام دچــار مشــکل مــی شــود. ب

ــه  ــا هــردو را بطــه بایســت تجرب در جامعــه افغانســتان م

ــدام  ــک هرک ــدون ش ــم. ب ــه منای ــا تجرب ــیم/ ی ــرده باش ک

ایــن دو رابطــه ارزش و موثریــت خویــش را در انســجام و 

یــک پارچگــی ملــی مــی توانــد داشــته باشــد. از رابطــه 

ــاختار  ــه س ــوان ب ــی ت ــانی، م ــه انس ــک در جامع میکانی

ــک  ــا از درون ی ــاختار ه ــود و س ــاد من ــی ی ــای مدیریت ه

ــام  ــت. نظ ــف اس ــل تعری ــه قاب ــی در جامع ــام سیاس نظ

سیاســی مــورد قبــول همــه و بــه تأســی آن تشــکیل 

ســاختار هــای مفیــد کــه منجــر بــه یــک پارچگــی ملــی 

شــود نخســتین گام اســت بــرای درک دقیــق از همدیگــر 

و رســیدن بــه نــکات قابــل جمــع و مبتنــی برمنافــع 

ــتان.   ــردم افغانس ــه¬ی م عام

ــرک؛  ــت مش ــرک و رسنوش ــخ مش ــر تاری ــب دیگ از جان

ایــن زمینــه را مســاعد مــی کنــد کــه افــراد و اعضــأ 

و  اجتاعــی  ارزشــمند  هــای  وابســتگی  در  جامعــه 

فرهنگــی قــرار بگیــرد و در پــی ایجــاد سیســتم هــای مــی 

ــرای همــه مفیــد باشــد. افغانســتان  ــد ب شــوند کــه بتوان

بــه عنــوان خانــه مشــرک همــه اتبــاع افغانســتانی، یــک 

ــق از  ــا درک دقی ــه ب ــی آورد ک ــود م ــی را بوج گره¬گاه

ــور  ــران کش ــیون و ره ــان سیاس ــه در می ــر از هم ــم ت مه

ــر مســأیل گروهــی و  ــدم ب ــی مق ــی موضــوع مل دارد. وقت

شــخصی شــود، پروســه¬ی صلــح قطــر بــه ســوی پیــروزی 

کشــانده خواهــد شــد. آنچــه بــرای مــردم افغانســتان مهــم 

و حیاتــی جلــوه مــی کنــد ایــن اســت کــه در قــدم نخســت 

احــرام بــه جــان، خــون و حیثیــت مــردم افغانســتان مــورد 

توجــه قــرار گیــرد و گام هــای بعــدی فرآینــد صلــح بــر ایــن 

ــده افغانســتان  اســاس گذاشــته شــود. موضــوع دوم، آین

ــد.  ــت کن ــی، آن را اداره و مدیری ــام سیاس ــه نظ ــت ک اس

نظــام سیاســی کــه بــراراده¬ی مــردم بنیــاد شــود و مــردم 

افغانســتان بــا آزادی در تعییــن رسنوشــت خویــش ســهیم 

شــوند، خواســته¬ی اصلــی آنــان اســت. نظــام جمهوریــت 

بــا پشــتوانه¬ی مــردم و رعایــت حقــوق متــام اتبــاع و 

شــهروندان افغانســتان در چارچــوب قــرارداد عمومــی 

ــون، ســازنده عــارت قــوی یک¬پارچگــی  ــه عنــوان قان ب

یــک  را  ملــی  وحــدت  و  انســجام  زمانیکــه  ملیســت. 

اصــل بدانیــم و بــه آن احــرام قایــل شــود، هــم بــه نظــم 

ارگانیــک ارزش مــدار و هــم بــه نظــم میکانیــک خــود 

ــید.    ــد رس ــاخته خواه س

بخــش سیاســی و فرهنگــی در کشــور بیشــر از منافــع 

ــزرگ وحــدت  ــه ب ــد، روحی گروهــی و شــخصی توجــه مناین

بخــش ملــی در ایــن کشــور خلــق مــی شــود. هــرگاه چنیــن 

مهــم رقــم بخــورد، آینــده روشــن تــوأم بــا صلــح در انتظــار 

ــزرگ ملــی ســبب  ــر محــراق هــای ب ــود. توافــق ب خواهــد ب

ــت  ــت. لجاج ــور اس ــن کش ــی در ای ــزت تاریخ ــات و ع حی

ــه  ــا را صدم ــه ه ــن نکت ــی ای ــای سیاس ــی ه و خودکامه¬گ

ــی هــا را  ــی ثبات ــدوام ب ــه ت ــد و زمین ــر مــی زن جــران ناپذی

ــاور  ــاد ب ــی و ایج ــاد مل ــق اعت ــرد. خل ــد ک ــم خواه فراه

هــای مشــرک نســبت بــه وطــن مشــرک و رسنوشــت 

همســو، شــکاف هــای موجــود را از میــان برمــی دارد و قطع 

ــه  ــن یگان ــردد. ای ــی گ ــبب م ــور س ــا را در کش ــمنی ه دش

ــرن گذشــته  ــم ق ــور از دشــمنی هــای نی ــرای عب راه حــل ب

ــه و  ــگاه خیرخواهان ــا ن ــح ب ــه صل ــر ب ــت. اگ ــتان اس افغانس

ــه شــود و  ــدار انســانی پرداخت ــی و براســاس وجــدان بی مل

ســعی گــردد دســت بیگانــگان را در ایــن پروســه بــا جســارت 

قطــع منایــد، ایــن بُرهــه¬ی طالیــی تاریــخ افغانســتان 

خواهــد بــود. افغانســتان نیــاز جــّدی بــه خلــق روایــت 

ــردم و  ــان م ــکالت در می ــل مش ــح و ح ــه از صل ــی گرایان مل

آن بــه مشــرکات فــراوان دســت¬یازید. مطالعــه تاریــخ و 

درس از گــذار پــر پیــچ و خــم آن عــرت هــای ارزشــمندی 

را بــرای مــردم افغانســتان و سیاســیون ایــن کشــور بایــد 

بوجــود آورده باشــد. افغانســتان نیــاز منــد دیدگاه روشــن 

و پالیســی شــفاف اســت، تــا بتوانــد مــورد پذیــرش عامــه 

مــردم قــرار بگیــرد. تاریــخ مشــرک و رسنوشــت مشــرک 

گزینــه¬ی غیــر قابــل انــکار بــرای مــردم افغانســتان مــی 

باشــد ایــن نکتــه راه آینــده و چشــم انــداز بــه َآینــده 

افغانســتان را واضحــا ترســیم خواهــد کــرد. 

آن؛  بــودن  شــمول  همــه  تعریــف  و  سیاســی  نظــام 

ــش  ــی بخ ــگاه مرق ــه و ن ــت جامع ــت درس ــرای مدیری ب

ــی و  ــای سیاس ــته ه ــا گذش ــت ت ــور، رضورت اس ــه کش ب

اجتاعــی ایــن کشــور دقیــق بررســی شــود و در روشــنی 

ایــن تحلیــل و واکاوی بــرای آینــده ایــن خــاک نظــم 

ــود را  ــتان خ ــردم افغانس ــه م ــه در آن هم ــد ک ــود آی بوج

ــی را  ــم مدیریت ــی ه ــام سیاس ــل آن نظ ــد و در تقاب ببین

ــتان را  ــردم، افغانس ــه م ــه عام ــد ک ــکل ده ــور ش در کش

بــه صــورت عملــی خانــه مشــرک خویــش احســاس 

کننــد. نظــام هــای سیاســی کــه بــا بنیــاد هــای اریســطو 

کراتیــک و یــا الیگارشــی دکــم اندیشــانه نظــِر بــر قضایای 

ــد  ــر نخواه ــه مث ــز ب ــد هرگ ــته باش ــور داش ــی کش سیاس

رســید. زیــرا ایــن نســخه هــا، بدبختانــه در فصــل هــای 

گذشــته تاریــخ ایــن رسزمیــن بــه وفــور تجربــه شــده 

اســت. مطابــق روال عمــوم جهــان و مطالبــات اساســی 

مــردم افغانســتان، حاکمیــت بــر اســاس یــک نظــام 

سیاســی بایســت متکــی بــر اراده¬¬ی مــردم باشــد. 

مــردم ســاالری در اســاس ســازمان سیاســی یــک اصــل 

ــتان  ــکالت افغانس ــل مش ــده ح ــهیل کنن ــاه آور و تس رف

ــارض  ــل ح ــل در فص ــن اص ــت. ای ــاع اس ــر اجت در بس

کشــور یگانــه اتــکاه مردمــی اســت کــه حاکمیــت و نظــام 

سیاســی را مــروع و مقبــول مــردم مــی ســازد. رویکــرد 

نظــام جمهوریــت بــا شــالوده هــای قانــون مــداری و 

مــردم ســاالری، اصــل متذکــره را تأمیــن مــی منایــد. لــذا 

ــا واقعیــت ملــی گرایانــه  نــگاه خیــر خواهانــه و تطابــق ب

بــه نظــام آینــده افغانســتان، فرصــت خوبــی را مهیــا مــی 

ســازد تــا بــه مشــکالت افغانســتان نکتــه پایــان گذاشــته 

ــر  ــوان بس ــه عن ــد ب ــق دارن ــتان ح ــردم افغانس ــود. م ش

حاکمیــت و تحمیــل قربانــی هــای اســتخوان شــکن 

نیــم قرنــه، اینــک بــه نظــام سیاســی و ســازمان سیاســی 

ــی  ــی و مدیریت ــت سیاس ــن رسنوش ــه در تعیی ــند ک برس

جامعــه، مــردم دخیــل باشــند. صلــح و نیــاز بــه انســجام 

ملــی؛ فصــل تــازه در تاریخ کشــور و نشســن بــرای آوردن 

صلــح در افغانســتان کــم نظیــر اســت. ایــن رونــد را بایــد 

ــی  ــات مل ــا و مطالب ــته ه ــی و خواس ــای مل ــاد ه ــا بنی ب

گرایانــه همســو منــود. فرآینــد صلــح در افغانســتان بایــد 

ــاس  ــر اس ــرد و ب ــرار گی ــتان ق ــردم افغانس ــت م در ملکی

مهدی بابک

مصطفی شفیق

حایــت متــام عیــام بــر خــالف متــام موازیــن ملــی و قوانیــن 

ــران  ــی و ای ــان کشــورهای عرب بیــن املللــی می کنــد. هم چن

هــم هرکــدام در تقویــت و فربــه کــردن گــروه تروریســتی 

طالبــان نقــش فــوق العــاده حیاتــی داشــته اند و همین گونــه 

کشــورهای بیــن املللــی هــم بــه صــورت ضمنــی و مخصوصــاً 

گــروه  سیاســی  مروعیــت  رســمی  صــورت  بــه  آمریــکا 

تروریســتی طالبــان را بــه رســمیت شــناخته اســت و هیچــگاه 

سیاســت صادقانــه در قبــال جنگ و اســتقرارصلح افغانســتان 

نداشــته اند و هرکــدام منافــع خویــش را دنبــال کــرده اســت. 

ــت  ــان را تقوی ــی، گــروه تروریســتی طالب ــن امللل از منظــر بی

و حایــت کرده انــد و مروعیــت بخشــیدن بــه جنایــات 

جنگــی، نسل کشــی و قتل عام هــا و ترورهــای هدف منــد، 

و  انفجــاری  انتحــاری،  تروریســتی،  حمــالت  شــدیدترین 

رفتارهــای خشــونت بــار گــروه طالبــان را تأییــد کرده اند،زیــرا 

ســازمان هــای بیــن املللــی و مخصوصــاً ســازمان ملــل متحــد 

ــی هــم در  ــد و جامعــۀ جهان ــه اســتقرارصلح را دارن کــه وظیف

ایــن جنایــات آشــکار گــروه تروریســتی طالبــان لــب فروبســته 

ــر  ــوق ب ــش حق ــض فاح ــه نق ــی علی ــه دادخواه و هیچ گون

ــا و  ــا بحث ه ــن مدع ــر ای ــاهد ب ــت. ش ــداده اس ــود رس ن از خ

ــزاد و ســایر  ــالش زملــی خلیل نشســت های مکــرر دو ســال ت

ــت  ــتان اس ــه افغانس ــته ب ــان وابس ــع ش ــه مناف ــورهای ک کش

ــری  ــوق ب ــردۀ حق ــض گس ــی و نق ــات جنگ ــۀ جنای ــه هم ب

گــروه تروریســتی طالبــان مهــر تأییــد گذاشــته و پروســۀ 

اســتقرارصلح در افغانســتان را بــه راه انداخته انــد و گــروه 

تروریســتی طالبــان را کــه بیــش از بیســت و پنــج ســال علیــه 

دولــت و مــردم افغانســتان جنایــت جنگــی، نسل کشــی و 

ــام داده  ــن را انج ــونت های ممک ــدیدترین خش ــام و ش قتل ع

بــود امــروز بــه عنــوان یــک جریــان سیاســی در میــز مذاکــره 

بــا دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان بــه صــورت مســتقیم 

در دوحــه قطــر بــا مقیاس هــا و معیارهــای برابر و مســاویانه در 

کنارهــم نشــانده اســت. و ایــن مطلــب نشــان می دهنــد کــه 

کشــورهای جهــان ســوم هنــوز در تعییــن رسنوشــت سیاســی، 

ــات سیاســی در  اقتصــادی، فرهنگــی، زندگــی جمعــی و حی

ــل  ــتقالنه عم ــورت مس ــه ص ــش ب ــتقرارصلح خوی ــگ و اس جن

املللــی  بیــن  بازیگــران  و  سیاســت گران  و  توانــد  منــی 

هســتند کــه نقــش تعییــن کننــده در پدیــده جنــگ و صلــح 

را در کشــورهای جهــان ســوم دارد هــم چنــان در گذشــته 

ــت  ــن، اولوی ــد. بنابرای ــم می کنن ــون ه ــرده و اکن ــل ک تحمی

ــی  ــت انتقال ــه عدال ــرای برنام ــردن اج ــی ک ــازی و عملیات س

ــا گــروه طالبــان در افغانســتان؛ بــا  در پروســۀ اســتقرارصلح ب

ــی از  ــد، یک ــود دارن ــه وج ــواری های ک ــکالت و دش ــۀ مش هم

پیش نیازهــای  و  پیش رشط هــا  حیاتی تریــن  و  مهم تریــن 

تحقــق صلــح پایــدار در افغانســتان اســت و اگــر تطبیــق 

ــه  ــت علی ــر و جنای ــوق ب ــان حق ــر ناقض ــی ب ــت انتقال عدال

ــت در  ــرار اس ــه ق ــرد، صلحی ک ــت قرارگی ــورد غفل ــت م بری

افغانســتان بیایــد، صلــح دایمــی و پایــدار و پایــان جنگ هــا، 

ــود؛ بلکــه شــاهد بحــران  ــد ب منازعــات و خشــونت ها نخواهن

را  ایــن مطلــب  و  بــود  افغانــی خواهــد  دیگــر در جامعــۀ 

همــگان بایــد بــه صــورت جــدی و اساســی پیگیــری مناینــد 

ــد. ــی کنن ــکان عملیات ــورت ام و در ص

ــی؛ درآمــدی  ــت انتقال ــار یکــم: اولویــت ســازی عدال گفت

ــدار و دایمــی درجامعــۀ انســانی؛ ــح پای ــرای تحقــق صل ب

معمــوالً  جنــگ  از  پــس  دولت هــای  کلــی،  صــورت  بــه   

متزلزل انــد.  پشــتوانه های  بــا  و  ضعیــف  دولت هــای 

از جنــگ، مشــکل ســاختاری در  بحران های باقــی مانــده 

درون دولــت، حضــور نیروهــای مــوازی قــدرت دولتــی در 

ــع  ــدان مناب ــت، فق ــاال از دول ــات ب ــارات و توقع ــه، انتظ جامع

مالــی و در نهایــت نبــود انســجام و هاهنگــی در بدنــۀ اداری 

دولــت مجموعــه ای از مشــکالتی اســت کــه دولت هــای پــس 

درآمد

ــا  ــه ب ــت ک ــا اس ــیعی از دولت ه ــی وس ــوم طیف ــان س جه

عناوینــی چــون: کشــورهای در حــال توســعه، کشــورهای 

جنــوب و جهــان ســوم، یــاد می شــوند. ایــن دســته از 

و حتــی  تنوعــات گوناگونــی هســتند  کشــورها دارای 

معیارهــای دســته بنــدی آن هــا بــه عنــوان کشــورهای در 

ــه  ــت مواج ــام اس ــا ابه ــن ب ــر عناوی ــعه و دیگ ــال توس ح

اســت. بنابرایــن، وجــود جنــگ، منازعــه و خشــونت قریــن 

ــل از  ــزرگ قب ــای ب ــت. از جنگ ه ــوده اس ــر ب ــخ ب تاری

میــالد تــا جنگ هــای معــارص، وقــوع مکــرر جنــگ در 

تاریــخ بــر، نشــان می دهــد کــه ایــن پدیــده علــی 

عنــوان  بــه  دارنــد،  آن  از  انســان ها  کــه  نفرتــی  رغــم 

ــن  ــه ای ــر عمــل منــوده اســت. ب ــت انکارناپذی ــک واقعی ی

ترتیــب، در جهانــی متشــکل از دولت هــای مســتقل و 

فرهنگ هــای متفــاوت، رقابــت امــر عــادی اســت و گاهــی 

ایــن رقابت هــا بــه منازعــه مــی انجامــد. جهــان ســوم کــه 

ــز مواجــه  ــدۀ اســتعار نی ــا پدی ــخ معــارص خــود ب در تاری

بوده انــد، از کانون هــای مهــم در ســتیزهای داخلــی و 

ــی،  ــگ جهان ــوع دو جن ــس از وق ــت. پ ــی اس ــن امللل بی

قریــب بــه اتفــاق ایــن دولت هــا صحنــۀ منازعــۀ دو بلــوک 

از جنگ هــای  بســیاری  و  بوده انــد  قدرمتنــد جهانــی 

نیابتــی در همیــن مناطــق اتفــاق افتــاده اســت. )دوئرتــی 

و فالتزگــراف،1396، 213(. بنابرایــن، صلــح طلبــی در 

جهــان ســوم از دهــۀ هفتــاد میــالدی بــه بعــد بــه طــوری 

زمــان  و در همیــن  بازیافــت  را  جــدی جایــگاه خــود 

جنبــش عــدم تعهــد بــر محوریــت دولت هــای جهــان 

ــرش  ــا گس ــد، ب ــه بع ــان ب ــن زم ــد. از ای ــاد ش ــوم ایج س

توســعه و مدرنیزاســیون، مســائل اقتصــادی جــای عالیــق 

ــان  ــورهای جه ــان، کش ــن زم ــت. در همی ــی را گرف امنیت

ــلیحاتی دو  ــابقۀ تس ــد، مس ــدم تعه ــت ع ــا محوری ــوم ب س

قــدرت برتــر جهانــی را محکــوم منودنــد و خواهــان انتقال 

ــد.  ــی گردیدن ــن امللل ــعۀ بی ــه توس ــلیحات، ب ــع تس مناب

پایــان جنــگ رسد و فروپاشــی بلــوک رشق خــوش بینــی 

هــا را بــه حداکــر رســانید و چنیــن عنــوان مــی شــد کــه 

ــم(  ــی و کاپیتالیس ــر )دموکراس ــای خی ــای نیروه پیروزه

بــر نیروهــای رش)کمونیســم(، در جهــان ســوم یــک صلــح 

ــو  مدیرشــده را حاکــم خواهــد منــود؛ صلحــی کــه در پرت

ــه  ــه و هزین ــش یافت ــری کاه ــی گ ــای نظام ــه ه آن هزین

ــری  هــای توســعه در راســتای فقرزدایــی و کاهــش نابراب

ــردد. ــم گ ــی فراه ــۀ افغان ــازی در جامع ــح س ــر صل بس

گفتــار دوم: نقــش اساســی برنامــه عدالــت انتقالــی؛ 

در فراینــد تکویــن صلــح ســازی بومــی در افغانســتان؛

بنابرایــن، گفتــه شــد کــه میــزان پایبنــدی دولت هــا 

ــردان  ــت م ــای دول ــات و ویژگی ه ــا خصوصی ــب ب متناس

و اولویت هــای جامعــه بیــن املللــی در زمینــه عدالــت 

انتقالــی، جدیــت دولت هــا در اجــرا و تطبیــق در ایــن 

زمینــه متفــاوت اســت. کشــورهای که دارای دولــت مــردان 

متعهــد و مســئوول هســتند، یــا جامعــه بیــن املللــی 

ــت  ــه عدال ــه برنام ــدی دولت هــا ب ــرای پایبن فشــارکافی ب

ــد، دولــت محــور بــودن برنامــه  انتقالــی اعــال می کن

اســت.  مؤثریــت  و  کارآمــدی  دارای  انتقالــی  عدالــت 

بــه طــور مثــال، یکــی از مهم تریــن دالیــل موفقیــت 

ــی  ــط تاریخ ــا رشای ــب ب ــی متناس ــت انتقال ــۀ عدال برنام

ــائل  ــی از مس ــت.  یک ــی اس ــای جنوب ــی آفریق و اجتاع

اصلــی در برنامــۀ عدالــت انتقالــی، عبــور از موانــع و 

دشــواری هایی اســت کــه در برابــر بــر نامــه عدالــت 

انتقالــی قــرار دارد؛ برخــی از ایــن موانــع و دشــواری های 

بســیار ســخت جان و دشــوار اســت.  عبــور از ایــن موانــع، 

تنهایــی از ســوی نهادهــای مدنــی یــا مــردم عــادی امکان 

پذیــر نیســت.  ایــن موانــع هــان عواملی انــد کــه پیــش 

ــه منازعــه، کشــمکش و بحــران سیاســی  از ایــن منجــر ب

پایــان  از  بعــد  و  و اجتاعــی در کشــور شــده بودنــد 

ــود.  ــته منی ش ــع از رس راه برداش ــن موان ــاً ای ــگ لزوم جن

براثــر  جنگی کــه  نیروهــای  از  دســته  آن  نتیجــه،  در 

تطبیــق برنامــه عدالــت انتقالــی متــرر و دچــار خســارت 

ــت انتقالــی مقاومــت  می شــوند، در برابــر اجــرای عدال

می کننــد و نیروهــای موجــود در ســطح جامعــه از قبیــل 

نهادهــای مدنــی و انجمن هــای خــرد و ریــز، توانایــی 

ــای  ــت گروه ه ــد مقاوم ــور از س ــی و عب ــه، رویاروی مواجه

ــا  ــون این گروه ه ــد. چ ــی را ندارن ــت انتقال ــف عدال مخال

ــی،  ــات اجتاعــی، سیاس ــار و واجــد امکان ــت قه ــه غای ب

نیرویی کــه  تنهــا  بنابرایــن،  نظامی انــد.  و  اقتصــادی 

ــم  ــکند و به رغ ــم بش ــی را در ه ــن مقاومت ــد چنی می توان

مخالفــت آن هــا برنامــه عدالــت انتقالــی را پیــاده و اجــرا 

ــت  ــا دول ــه ی ــی ک ــم در صورت ــت؛ آن ه ــت اس ــد، دول منای

ــۀ  ــا جامع ــد، ی ــر رسکار باش ــئوول ب ــد و مس ــردان متعه م

ــت  ــه عدال ــرای برنام ــه اج ــت را وادار ب ــی دول ــن امللل بی

انتقالــی منایــد. بنابرایــن، مزیــت دیگــری رویکــرد دولــت 

بــودن دولت هــا، این اســت  محــور در صــورت متعهــد 

بیشــری  مؤثریــت  بــا  انتقالــی  عدالــت  برنامــه  کــه 

از  بســیاری  مدت زمان انــدک،  در  و  می گــردد  اجــرا 

ــر  ــق می شــود. در غی ــی متحق ــت انتقال مؤلفه هــای عدال

ــر نیســت. ایــن صــورت چنیــن دســت آوردی امــکان پذی

فلســفۀ  بنابرایــن،   .)28 حیــدری،1393،  و  )جــوادی 

انتقالــی  عدالــت  اجــرای  بنیادیــن  نقــش  و  وجــودی 

ــد  ــه بای ــت ک ــن اس ــا؛ ای ــات دولت ه ــدی و الزم در پایبن

منــودن  اجــرای  شــاید  مناینــد،  عملیاتــی  و  اجــرای 

ــر  ــی دشــوار و چــه بســا غی ــی خیل ــت انتقال ــه عدال برنام

ــف و متعهــد اســت  ممکــن باشــند، بازهــم دولت هــا مّکل

ــی،  ــات جنگ ــر جنای ــی را در براب ــت انتقال ــن عدال ــه ای ک

ــری و  ــوق ب ــردۀ حق ــت، نقض گس ــه بری ــت علی جنای

تأمیــن حقــوق خانواده هــای قربانیــان جنــگ و خشــونت؛ 

ــام  ــه التی ــد ک ــا کنن ــد ایف ــش را می توان ــن نق ــل ای حداق

بــه دردهــا و رنج هــای بــی پایــان خانواده هــای قربانیــان 

جنــگ و خشــونت باشــند و دیگــر این کــه جنبــۀ تضمیــن 

ــوق  ــر و حق ــوق ب ــاره حق ــض دوب ــی از نق ــاز دارندگ و ب

قربانیان دارنــد و بنیادهــای اســتقرارصلح پایــدار را در 

جامعــه انســانی بیش تــر فراهــم می کننــد.

ــکالت در  ــن مش ــی از ای ــد. برخ ــا آن روبروی ان ــگ ب از جن

ــا مشــکل  ــد و از بیــرون دولــت را ب بیــرون دولــت قــرار دارن

مواجــه می ســازند و برخــی دیگــر از درون دولــت مانــع 

ــد.  ــی می گردن ــدار دولت ــز اقت ــجام و مترک ــتحکام ، انس اس

ــرض  ــواره در مع ــگ هم ــس از جن ــای پ ــه، دولت ه در نتیج

کشــاکش های متعــددی قــرار دارنــد کــه بخشــی عظیمــی 

مــرف  دولتــی  امکانــات  و  مترکــز  انــرژی،  نیــرو،  از 

را  دولت هــا  امــر  ایــن  می شــود.  کشــاکش ها  همیــن 

ــئولیت ها و  ــرار از مس ــادۀ ف ــف و آم ــادی تضعی ــد زی ــا ح ت

ــه  ــی ک ــن محورهای ــی از مهم تری ــد. یک ــخ گویی می کن پاس

ــدون  ــار آن ب ــد از کن ــگ می خواهن ــس از جن ــای پ دولت ه

دردرس و مشــکل عبــور کننــد، برنامــۀ عدالــت انتقالــی 

اســت؛ ایــن برنامــه در قــدم اول، پیــش ار آن کــه بــرای 

ــک  ــد، ی ــار بیای ــه ش ــد ب ــئولیت و تعه ــک مس ــا ی دولت ه

دردرس اســت. ترجیــح اولیــه دولت هــا آن اســت کــه از 

ــن  ــور کــرده و در بهری ــی تفــاوت عب ــن مشــکل، ب ــار ای کن

ــش  ــی خوی ــی و اساس ــای اصل ــام کارویژه ه ــه انج ــت ب حال

ــردازد.  ــت انتظــار مــی رود، بپ ــه ای از دول کــه در هــر جامع

ــت  ــه عدال ــن ب ــرای پرداخ ــا ب ــزۀ دولت ه ــوع انگی در مجم

ــرار دادن  ــون ق ــا در کان ــف اســت. ام ــی بســیار ضعی انتقال

دولــت در برنامــه عدالــت انتقالــی، فرصــت فــرار را از دولــت 

ــت  ــه عدال ــا ب ــدی دولت ه ــد و پایبن ــه تعه ــرد. البت می گی

انتقالــی متفــاوت اســت؛ بــه ویژگی هــا و خصوصیــات، 

دولــت مردانــی کــه در دســتگاه سیاســی دولــت قــرار 

از  املللــی،  بیــن  نهادهــای  فشــارهای  میــزان  و  دارنــد 

جملــه ســازمان ملــل متحــد بــاالی دولت هــا بســتگی دارد. 

ــر  ــدی ب ــار ج ــی فش ــن امللل ــای بی ــه نهاده ــواردی ک در م

دولت هــا اعــال مناینــد، یــا دولــت مــردان بــه لحــاظ  

اخالقــی و انســانی پایبنــد بــه اجــرای عدالــت انتقالــی در 

ــیار  ــی بس ــت انتقال ــت عدال ــد پیرف ــند، رون ــه باش جامع

مثبــت و بــه صــورت مؤثــری پیگیــری می شــود؛ امــا در 

ــت  ــق عدال ــرای تطبی ــی ب ــا ارادۀ کاف ــه دولت ه ــی ک صورت

انتقالــی نداشــته باشــد، یــا فشــار کافــی از ســوی نهادهــای 

ــر دولت هــا  ــرای تطبیــق عدالــت انتقالــی ب بیــن املللــی ب

گفتــار  یــک  حــد  در  انتقالــی  عدالــت  نشــود،  اعــال 

خواهــد بــود و در اولویــت قــرار نخواهــد گرفــت. در چنیــن 

ــه  ــم گیر در زمین ــت  چش ــار پیرف ــوان انتظ ــط منی ت رشای

اجــرا و تطبیــق عدالــت انتقالــی در جامعــه داشــت؛ در 

ــۀ  ــی برنام ــه صورت کل ــد ب ــت هــم منی توان ــن حــال دول عی

عدالــت انتقالــی را نادیــده بگیــرد. بــه هــر صــورت، مســأله 

اصلــی ایــن اســت کــه رویکــرد تئوریــک از بــاال بــه پاییــن، 

دســت کم از ایــن مزیــت برخــوردار اســت که برنامــه عدالــت 

قــرار  دولت هــا  کار  دســتور  در  مجمــوع  در  را  انتقالــی 

می دهــد و ایــن امــر در مــوارد زیــادی دولت هــا را وادار 

بــه پایبنــدی و التــزام بــه برنامۀ عدالت انتقالی می کنــد.

در  بنابرایــن،   .)27 حیــدری،1393،  و  )جــوادی 

ــان؛ دخالــت  ــا گــروه طالب ــدار و دایمــی ب اســتقرارصلح پای

دادن و وارد ســاخن مفاهیــم عدالــت انتقالــی بــرای تحقق 

صلــح در اولویــت دســتور کار تیــم هیئــت مذاکــره کننــدۀ 

دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان قرار داشــته باشــند و 

گــروه تروریســتی طالبــان را بایــد بــا منطــق صلــح خواهــی، 

ــا منطــق بــه رســمیت شــناخن حقــوق  عدالــت طلبــی و ب

بــری؛ متوجــه ســازد و  در ذهــن و ضمیــر آن هــا ایــن 

گونــه تحلیــل و تفســیر مناینــد؛ کــه مــا بــا شــا بــه عنــوان 

یک گروهــی کــه بیــش از بیســت و پنــج ســال علیــه دولــت 

و مــردم افغانســتان جنگیدیــد و قربانیــان بی شــاری را 

ــاباید  ــتیم و ش ــره نشس ــز مذاک ــای می ــتید پ بر جای گذاش

مســئووالنه در برابــر همــۀ جنایات  جنگــی و شــدیدترین 

و  تا زمینــه  پاسخ گوباشــید  حمالت تروریســتی خویش 

ــر ایــن خــوش بینــی،  افزایــش خواهــد یافــت. مبتنــی ب

اجالســیۀ  در   1992 ســال  در  تعهــد  عــدم  جنبــش 

خــود، همــگان را بــه تقویــت جایــگاه ســازمان ملــل، 

بــه ویــژه مجمــع عمومــی ایــن ســازمان، فراخوانــد. ایــن 

ــدی  ــوالت بع ــد و تح ــه نبودن ــا واقع گرایان ــوش بینی ه خ

نشــان داد کــه فراگیــر شــدن صلــح در جهــان ســوم دور 

از انتظــار اســت. جنــگ داخلــی افغانســتان در دهــۀ نــود 

میــالدی، حملــۀ عــراق برکویــت، حمــالت تروریســتی 

ــتان و  ــکا در افغانس ــگ آمری ــورک، جن ــده در نیوی القاع

عــراق، ظهــور پدیــدۀ داعــش و جنــگ ســوریه و گســرش 

آمیــز  خشــونت  حرکت هــای  و  منازعــات  افــزون  روز 

در داخــل کشــورهای جهــان ســوم چــون: بوســنی، 

ــان، فلســطین و ...  ــدا، تاجیکســتان، ســومالی، لبن روان

ــان  ــونت ها در جه ــش خش ــدۀ افزای ــان دهن ــی نش همگ

ســوم پــس از جنــگ رسد اســت. )خلوصــی،1398، 

198(. بنابرایــن، جنگ هــا، منازعــات و خشــونت های 

کشــورهای جهــان ســوم از دو منظــر داخلــی و بیــن 

املللــی قابــل تحلیــل و ارزیابــی هســتند، از منظــر 

تنوعــات  از  و دولت هــا  ایــن گونــه کشــورها  داخلــی 

گوناگونــی قومــی، مذهبــی و دینــی برخوردارانــد. نفــس 

فلســفۀ وجــودی تنوعــات قومــی و قبیلــه ای کــه بیش تــر 

بافــت مذهبــی دارنــد و گروه هــای افراطــی و تنــدرو 

مذهبــی ماننــد: گــروه تروریســتی طالبــان، شــبکه های 

تروریســتی القاعــده و حقانــی و گروه هــای افراط گرایــی 

ــر  ــد و رس ب ــرورش داده ان ــش پ دیگــری را در دامــن خوی

ــان  ــتی طالب ــروه تروریس ــارز آن گ ــداق ب ــد و مص می آورن

اســت، کــه همیشــه فاجعــه انســانی خلــق کرده انــد 

جامعــۀ  در  پایــدار  اســتقرارصلح  بــرای  خطرجــدی  و 

افغانــی، منطقــه و جهــان اســت. از ســوی دیگــر، گــروه 

تروریســتی طالبــان، از همــۀ جهــات؛ از خطــوط فکــری 

ــت و  ــی و اقتصــادی؛ حای ــع مال ــن مناب ــا تأمی ــه ت گرفت

ــتان  ــایه افغانس ــورهای همس ــه کش ــی ب ــتوانۀ سیاس پش

ــرا  ــتند؛ زی ــته هس ــمی وابس ــورت رس ــه ص ــدت و ب ــه ش ب

گــروه تروریســتی طالبــان از کشــور پاکســتان کــه خانــه 

امــن خویــش تلقــی می کنــد و بــه عبــارت دیگــر، کشــور 

پاکســتان اساســاً خــود گــروه تروریســتی طالبــان از بــه 

وجــود آوردن طالبــان تــا تبدیــل کــردن بــه یــک جریــان 

سیاســی در برابــر دولــت و ملــت افغانســتان حایــت 

حــارض هم چنــان  حــال  در  و  کرده انــد  جانبــه  همــه 

اولویت سازی عدالت انتقالی؛ پیش شرط صلح پایدار در افغانستان
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 بازی با اعداد              3193
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3088    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3363
شاه سفید را در خانه  a5 حرکت دهید. 

3392

جواب هدف         2840
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هنرو

ثور
احتیــاط کنید درباره آن چیزی که می گویید! یک همکار تجاری تان شــما را 
نامید و شــما را عصبی می کند. امروز بعد از ظهر ممکن اســت مبلغ عمده ای 

پول از سمت یک خانم جوان دریافت کنید. 

جوزا
یکی از همکاران تان که به او اعتماد داشتید عمیقا شما را ناراحت می کند. باید 
بیشــتر احتیاط کنید و از بحث کردن اجتناب کنید. ممکن است ناگهان رابطه 

ای زندگی عاطفی شما را تحت تاثیر قرار دهد.

سرطان
اخبار ناخوشــایندی دریافت مــی کنید که برنامه های شــما را تغییر می 
دهد. احتماال به ســفری مجبور هســتید که بروید. دوســتان تان به دلیل 
کمکی که بــه آن ها می کنید قدردانی می کنند. شــریک عاطفی تان در 

شماست. کنار 

اسد
امروز صبح به دلیل مشــکالت احساسی سردرگم هستید. سعی کنید که بیشتر 
به وظایف خانگی توجه کنید. زمان خوبی برای تعمیرات، نقاشی و … می باشد. 
از بحث با خانمی که سعی دارد دیدگاهش را به شما تحمیل کند اجتناب کنید.

سنبله
در زندگی عاطفی تان با نامیدی هایی مواجه خواهید شــد. ممکن است بیشتر از 
هر زمان دیگری احساســاتی باشــید و نتوانید که خودتان را بیان کنید. برقراری 

ارتباط کلید آن است! 

حمل
امروز ممکن اســت کمی خسته باشید و زمان سختی را با همکاران تان داشته 
باشــید. سعی کنید که بیشــتر انعطاف پذیر باشید! امروز بعد از ظهر با نامیدی 

هایی در زندگی عاطفی تان رو به رو خواهید شد. 

میزان
به نظر می رســد که به دلیل مشــکالت مالی نگران هستید، و روابط تان را 
نادیده می گیرید. شریک عاطفی تان به دلیل این بی دقتی شما را سرزنش 
می کند. مشــکالت مالی تان انقــدر اهمیت ندارد که زندگی عاطفی تان را 

نادیده بگیرید. 

عقرب
توصیــه های یک آقا به شــما کمک می کند تا از یــک درگیری خانوادگی 
جلوگیری کنید. ســعی نکنید که همه چیز را خودتان به تنهایی حل کنید! 

باید پیشنهاد کمک از جانب دوستان را نیز قبول کنید.

قوس
امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشته باشید و در برقراری ارتباط دچار 
شکست شوید. آرام باشید و سعی کنید که همه چیز را مرتب کنید. امشب به 
یک مهمانی دعوت خواهید شــد. فرصت مالقات با شخصی را خواهید داشت 

که نقش مهمی را در زندگی آینده تان بازی خواهد کرد.

جدی
امروز صبح، مشــکالت ارث و میراث را تا حدودی حل خواهید کرد. امروز 
بعد از ظهر برای یک ســفر دونفره با شریک عاطفی تان آماده خواهید شد. 

ایده های تان ممکن است تا مدت طوالنی نتیجه بخش باشد. 

دلو
ممکن اســت یک شغل جدید به شما پیشنهاد بشه یا اینکه ترفیع بگیرید. این 
موضوع باعث می شــود که مسئولیت های تان بیشتر شود و همچنین پرداخت 

های نیز بیشتر خواهد شد. 

2841

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

وجود داشته باشد.
 7 کلمه: متوسط 
 14 کلمه:  خوب
 20  کلمه: عالی 

خطر ـ خاطر ـ خط ـ طرح 
ـ طــراحـ  خطیرـ  طورـ  
طیورـ  طیــارـ  طراحیـ  

خیاطـ  خط.
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غضنفر کاظمی

حوت
امروز ممکن اســت با مشکالت مالی مواجه شوید. دلسرد نشوید! احتماال بعد از 
ظهر حال تان خوب باشــد. یک دوســت به شما پیشنهادی می دهد که بسیار 

سودآور است. 

 شطرنج                     3364

ر

آموختنـ  اسطورهـ  برومندـ  پایانـ  تسلیمـ  ثروتمندانـ  جهان نماـ  چهارگل 
ـ حبیبـ  خشــونتـ  دانشمندـ  ذاللتـ  رعدوبرقـ  زنگـ  ژالهـ  سرایتـ  
شراب ـ صورت ـ ضمانت ـ طالع ـ ظرافت ـ عبارت ـ غنچه ـ فقیر ـ قرابت ـ 

کاشفـ  گسترشـ  لیثـ  میراثـ  نثارـ  وحدتـ  همتـ  یادبود.
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ط

فـروش تکـت فلم هـای سـینامیی در چیـن بـرای اولیـن بـار در سـال 

۲۰۲۰ از ایـاالت متحـده امریـکا پیشـی گرفتـه اسـت. در حالـی کـه 

فروش گیشـه سـینامهای آمریکای شـاملی سـال گذشـته میالدی با 

۸۰ درصـد کاهـش بـه ۲.۳ میلیـارد دالـر رسـید کـه کمرتیـن رقم در 

۴۰ سـال گذشـته به شـامر مـی رود، مجمـوع فروش بلیت سـینام در 

چیـن بـه ۲.۷ میلیـارد دالر افزایـش یافت.

هـر چنـد بـه دلیـل محدودیت هـای کرونایـی و تعطیلـی سـالن های 

نیـز طـی سـال  ایـن کشـور  سـینام در چیـن، فـروش گیشـه ها در 

۲۰۲۰ رونـد نزولـی داشـته ولـی کوتاه تـر بـودن ایـن دوره تعطیلی و 

پایین تـر بـودن افـت فـروش گیشـه ها در مقایسـه بـا آمریـکا، موجـب 

شـد تـا صنعـت سـینامی چیـن رکـود پایین تـری را تجربـه کنـد.

چیـن همچنیـن در سـال ۲۰۲۰ موفق شـد فلم پرفروش سـال یعنی 

»هشـتصد«)The Eight Hundred( را بـه منایـش عمومـی بگـذارد. 

درآمـد حاصـل از ایـن فلـم نزدیـک بـه ۴۶۹ میلیـون دالـر بـود. در 

مجمـوع در میـان ۱۰ فلـم پردرآمـد سـال ۲۰۲۰ میـالدی سـه فلـم 

»ایثـار«  و  زیـا«  »ژیانـگ  میهنـم«،  »مردمـم،  از جملـه  دیگـر  چینـی 

حضـور داشـتند.

پیش بینـی  سـینام  صنعـت  تحلیلگـران  کـه  سال هاسـت  البتـه 

می کننـد کـه گیشـه چین بـه بزرگرتیـن منبـع درآمد صنعـت جهانی 

سـینام بـدل خواهـد شـد. اگرچـه ایـن اختـالف فـروش در چیـن و 

آمریـکا در سـال اسـتثنایی ۲۰۲۰ و بـه مـدد کورنـا کـم شـده امـا 

ایـن اختـالف در سـال ۲۰۱۹ نیـز بـه حـدود ۲ میلیـارد دالـر کاهش 

یافتـه بـود. چیـن برای دامئـی کردن برتـری خود در صنعت سـینام، 

در مقایسـه بـا آمریـکا سـاخت سـالن های جدیـد خـود را بـه رسعـت 

ادامـه مـی دهـد. تنها در سـال ۲۰۱۹ میالدی چین نـه هزار و ۷۰۸ 

پـرده جدیـد سـینام بـه سـالن های منایـش خـود اضافـه کـرد. ایـن 

کشـور همچنیـن قصـد دارد تا سـال ۲۰۲۳ میالدی چهارصد سـالن 

منایـش جدیـد افتتـاح کنـد.

سـالن های منایـش فلـم در چیـن کـه از ماه جوالی گذشـته بـا پایان 

قرنطینـه کرونـا بازگشـایی شـده همچنـان بـه فعالیـت خـود ادامـه 

می دهنـد، ایـن در حالـی اسـت کـه در سـایر کشـورهای جهـان از 

جملـه آمریـکا شـیوع ویـروس کرونـا همچنـان بـا رسعـت ادامـه دارد 

و گـامن منـی رود کـه رونـق بـه ایـن زودی هـا بـه صنعـت سـینام در 

سـایر نقـاط جهـان بازگـردد. بنابراین سـینامی چین سـال ۲۰۲۱ را 

نیـز بهـرت از مهمرتیـن رقیـب خـود یعنی آمریـکا آغاز کـرده و احتامل 

دارد برتـری خـود در سـال ۲۰۲۰ را بـار دیگـر تکـرار و چه بسـا برای 

همیشـه تثبیـت کند.

دنیـا زحمـت می کشـند و بیشـرت از هـر زنـی در روی کـره زمیـن حقوق شـان 

پایـامل می شـوند. امـا بدتـر از هرچیـزی ایـن  اسـت کـه ایـن جامعـت از 

وضعیـت خفقان آورشـان چیـزی منی داننـد و خیلـی هـم بدتـر این کـه فکـر 

می کننـد زندگـی متـام زنـان در دنیـا همیـن اسـت و چـاره ای جـز پذیرفـن 

ایـن وضعیـت ندارنـد. بانـوی علیلی دورتـر از دهکـده ی ما زندگـی می کرد. 

او نیـز بـرای مـن همیشـه یادآور مشـقت های سـخت زندگـی زنان در روسـتا 

ایـن خانـم در  تعریـف می کردنـد. می گفتنـد  را جالـب   او  اسـت. قصـه ی 

کودکـی عروسـی کـرد و پس از مدتی شـوهر پیـرش تنهایش گذاشـت. او با 

اکـراه بسـیار از سـوی خانـواده ی بـرادر دو بـاره پذیرفتـه شـد. امـا این بـار او 

دیگر دخرت جوان و رعنای نبود که خواسـتگارهای بسـیار از هرسـو رساغش 

را بگیرنـد. وی زنـی مطلقـه  و معیوبـی بـود کـه از سـوی جامعـه هـم طـرد 

شـده محسـوب می شـد. پـس از مدتی مانـدن در خانـه و ناامیـدی خانواده 

زن  ایـن  شـدن های  اذیـت  و  کار  منی آیـد،  خواسـتگار  کسـی  این کـه  از 

فزونـی گرفـت. می گفتنـد همـه سـاله در خزان او هـر روز چادری در دسـت 

داشـت و زیـر درختـان روسـتا بـرای جمـع کـردن هیـزم و برگ هـای درخـت 

پرسـه مـی زد تـا توشـه ی گـردآوری کند بـرای زمسـتان خانواده ای بـرادرش. 

بـا دسـت علیـل در بهـار، داسـی در بغـل در جویبارهـای اطـراف دهکـده 

می گشـت کـه علـف بـرای گاو و مـال و دیگـر حیوانـات همیـن خانـواده درو 

کنـد. در زمسـتان حالـش بدتـر از هروقتـی دیگـری بـود. او هـر روز چندین 

بـار بـا بشـکه های چنـد سـیری در بیـن بـرف و رسدی طاقت فرسـا به سـوی 

چشـمه در حرکـت بـود تـا بـرای خانـواده و حیوانـات آب تهیـه کنـد. گفتـه 

می شـد بعدهـا کـه کار و تـالش مـداوم ایـن زن بـر ذوق اعضـای خانـواده 

خـوش آمـده بود، خواسـتگارهای بسـیاری را رد کردند و نگذاشـتند دیگر به 

خانـه ی بخـت بـرود و از خـود زندگـی جدیدی دسـت و پا کنـد. او که بعدها 

از شـوهر و زندگـی نـو دسـت شسـته بـود می گفتند فقـط یک آرزو داشـت و 

از خانـواده بـرادر هـم فقـط یـک چیـز می خواسـت: این کـه تکـه نانی باشـد 

و جـای خوابـی، تـا بتوانـد زنده باشـد و بـه پیشـگاه خداوند دعـا کند، چون 

از ایـن  دنیـا کـه خیری نصیبش نشـده حداقـل بتواند برای رفن بـه دنیایی 

دیگـر ره توشـه ی بـردارد. زِن دیگـری بود در همین روسـتا. او هم رسنوشـتی شـبیه به 

همیـن آدم هـا داشـت. ایـن زن پـس از آن به دهکده آمد که شـوهرش دو زن را پشـت 

رس هـم از دسـت داد. زن هـای اول و دوم ایـن مـرد هـر کـدام بـه طریقـی مختلفی از 

وی جـدا شـدند و بـرای ایـن مـرد مثـری دیگـری جز گذاشـن اطفـال خـورد و بزرگ 

نداشـت. می گوینـد ایـن زن که اکنون دارای طفل و مشـغله های بسـیار شـده اسـت 

آمـده بـود بـا آرزوهـای بـزرگ در رس و این کـه بتوانـد بـه درس و زندگـی مرفـه اش در 

ایـن مـکان ادامـه بدهـد. امـا آن طـور کـه او می خواسـت نشـد. پیـش از او از زن های 

دیگـری ایـن مـرد هفـت عیـال به جـا مانده بـود و پـرورش و خـوراک و پوشـاکی همه 

این هـا متـام آروزهـای ایـن زن جـوان را بـا خـاک یک سـان کـرد. او اکنـون خـودش 

نیـز دارای سـه طفـل اسـت و حـاال از رس صبـح تـا شـب در حـال جـان کنـدن اسـت 

کـه بتوانـد بـه عیـال  دوازده نفـری اش در خانه نان و آب و خوراک و پوشـاک برسـاند. 

تبعیـض جنسـیتی و نصـف مـرد پنداشـن زنـان را بـه صورت واقعـی می تـوان در این 

مـکان حـس کـرد. زنـان  ایـن روسـتاها از قلبـه و کشـت گرفتـه تـا جمع کـردن هیزم و 

آوردن علـف بـرای گاو و گوسـفند و رسـیدگی بـه حیوانـات و شـوهر و پـدر شـوهر و 

متـام اقـارب شـوهر را بـه عهده دارند. کار زنان در روسـتا همیشـه هم سـان بـا مردان 

و یـا شـاید بیشـرت از مـردان اسـت امـا بـا حـق و حقوقـی بسـیار ناهم سـان. آن هـا 

روزهـا همیشـه وقـت پشـت کارهای شـاقه، زمین داری، کشـت گندم، جـو و جواری و 

برداشـت بـادام انـد و شـب ها هـم مـروف کارهای خانـه و بچـه داری و دیگـر موارد. 

زنی کـه نتوانـد ایـن کارهـا را در آن واحـد انجـام بدهـد شـلیته اسـت و اصـال حـق 

اسـت کـه رویـش زن دیگـری بیاورنـد تـا ایـن زن بفهمـد کـه زندگـی چیسـت و یـک 

نـان چنـد »فتیـر« اسـت. دخـرتان ایـن روسـتا نیـز روزگار بـدی دارنـد. دخـرتی کـه 

بیشـرت از بیسـت سـال در خانه پدر باقی مباند، در چشـم مردم بسـیار بد می نشـیند 

و از آن بـه عنـوان ترشـیده یـاد می کننـد و می گوینـد بخـت ایـن بیچـاره ی بدبخـت 

خوابیـده اسـت و یـا هـم آوازه می افتـد کـه دخـرت فـالن آدم حتـام مشـکلی دارد کـه 

کسـی بـه خواسـتگاری اش منی آیـد و از ایـن قبیـل مسـائل. بـه هـر روی تـا اکنـون 

در بـاره ی دخـرتان روسـتای مـا و روسـتاهای اطـراف، این حـرف مصـداق کامل دارد 

کـه می گوینـد: »دخـرت را بـا کاله کـه زدی و چپـه نشـد، می توانـد زن زندگی باشـد و 

می شـود بـا او هـم آغوشـی  کـرد و بـه عقـدش در آورد.«

زنـان روسـتا هرکـدام خیلـی بیشـرت از یـک کتـاب قصـه اسـت. قصه هـای 

نیـز  و  اندرون شـان  و  ذهـن   در  بی شـامر  ناگفته هـای  بـا  الیـه  در  الیـه 

قصه هـای پـر و فـراز و نشـیب زندگـی ظاهـری خود شـان. قصه هـای کـه 

فکـر می کنـم غیـر از رنـج و عـذاب و عقایـد تلـخ و افراطـی چیـزی دیگـری 

در درونـش نـدارد. زنـان در روسـتا را می شـود از هـر نگاهـی قصـه کـرد. از 

رنج هـای مداوم شـان، از فرودستی شـان، از لـت و کـوب توسـط همرسان  و 

خـرسان و خرسبره  های شـان، از آرزوهـای دور و دراز بـرای فرزندان شـان و 

از هـر بعـد متفـاوت دیگـری. امـا همه ی این هـا متاسـفانه از حوصله ی این 

نوشـته و شـاید هـم از حوصلـه نویسـنده ایـن مطلـب خـارج اسـت. 

بـه یـاد مـی آورم خامنـی را کـه در دهکـده ی دورتـر از روسـتای مـا زندگـی 

می کـرد. بـرای مـن کـه مـدام زندگـی روزمـره، کارهـای مشـقت بار و زجـر و 

بیچارگی هـای او را در ذهنـم تصـور می کنـم او منـاد کاملـی از یک انسـان 

آن کـه  از  پـس  او  کـه  می کردنـد  قصـه  روستانشـینان  بـود.  زحمت کـش 

پیرمـردی در روسـتا زن مریضـش را از دسـت داد، بـه مـاه نرسـیده رفـت و 

ایـن خانـم را از یـک السـوالی خیلـی دور بـه روسـتای مـا آورد. می گفتنـد 

ایـن زن کـه دخـرت جـوان و پرقدرتـی بـود، در چنـگ ظلـم و سـتم و کار 

طاقت فرسـای خانـواده ی شـوهرش از پـا افتاد و به زودی رو بـه پیری نهاد. 

شـوهر ایـن زن پـس از مدتـی مـرد. آن وقت هـا کـه مـن نیـز از اتفاقـات 

زندگـی مـردم روسـتا چیزهـای بـه یـاد می سـپردم خـوب در ذهنـم اسـت 

کـه بعـد از مدتـی آوازه بـاال گرفـت کـه زن ایـن مـرد هـم بـه زودی بـه خانه 

پـدرش برخواهـد گشـت. امـا او بـه خاطـر دوتـا فرزنـدش تـن بـه هـر رنج و 

آزار و اذیتـی داد و در خانـه پـرسان ناتنـی اش دوام آورد. در همه ی زمان ها 

و ادوار سـخت و راحـت زندگـی روستانشـینی مـن از او چیـزی جـز کار و 

زحمـت منی دیـدم. صبـِح اول وقـت می دیـدی کـه گاوی در پیـش روی، 

خانـه  پیـش روی  از  آن  دنبالـه ای  بـه  گوسـاله های  و  پشـت رس  در  خـری 

می گذشـت. پـس از مدتـی بزغالـه و بره هـای بسـیاری را بـا قـد خمیـده 

بـه چـرا می بـرد. بعدتـر می دیـدی کـه آمده اسـت بـا یک پشـتاره هیـزم در 

پشـت. چنـد سـاعت بعدتـر دیـده می شـد کـه بشـکه های زرد در دسـت به 

چشـمه بـرای آوردن آب مـی رود. مدتی بعد نوبت دوشـیدن شـیر گوسـفند 

و گاو و بـز می رسـید و چنـدی بعـد هـم علـف دادن ایـن حیوانـات و بقیـه 

ماجراهـا.  اگـر زمسـتان می بـود، او اولیـن کسـی بود کـه راه به چشـمه باز 

می کـرد بـرای آب و اگـر تابسـتان می بـود هـم او نخسـتین آدمی بـود که از 

صحـرا هیـزم و علـف بـرای خانـه ی پـرسان ناتنـی و عروسـانش جمـع آوری 

می کـرد، بـدون هیـچ سـودی بـرای خـود و فرزندانـش. بـا گذشـت هـر روز 

فرزندانـش کالن شـده می رفتنـد. برخـالف دیگـر بچه هـا کـه پیـش از ظهر 

یـا بعـد از ظهـر بـه مکتـب می رفتنـد و دیگـر اوقـات را بـه کارهـای خانـه 

مشـغول بودنـد، آن هـا امـا از کودکـی کمـک دسـت مـادر بودنـد و از تعلیم 

و درس و مشـق بـاز ماندنـد. زمسـتان یـک سـال یکـی از بچه هـا سـخت 

مریـض شـد. می گفتنـد دانـه ی در رانـش سـبز شـده. کسـی از خانـواده 

اهمیـت نـداد و او هم چنـان اذیـت شـده رفـت. دانـه دقیقـا وقتی خشـکید 

کـه یک پـای را فلـج و از کار انداخـت. تابسـتان سـال دیگـر همیـن بچه از 

راه پلـه پاییـن افتـاد و دسـتش شکسـت. این بـار نیـز کسـی اهمیـت نـداد. 

دسـتش تـاب خـورده، بـه پشـتش جـوش کـرد. حـاال همین هـا بچه هـای 

جوانـی شـده اند کـه یکـی ناقـص و دیگـری هـم بی سـواد کامـل اسـت.

او شـاید بـرای دیگـران یـک زن عـادی بود و هم چنیـن تا بعدها بـرای من، 

امـا بعـد از آن کـه به شـهر آمدم و از عینـک دیگری به زنان نگریسـتم و پس 

از هم آمیـزی بـا مـردم شـهر کابـل کـه البتـه این هـا نیـز از چنـدان آزادی 

برخـوردار نیسـتند متوجـه شـدم کـه زنـان دهکـده بیشـرت از هـر زنـی در 

آیا چین قطب جدید 
سینمای جهان می شود؟ نگاه از پنجره ی خانه پدری – بخش پنجم

بیـامری  موضـوع  بـا  رمانتیـک  کمـدی  یـک   Locked Down فلـم

همه گیـر بـه کارگردانـی داگ لیـامن )Doug Liman( و هرنمنایـی 

چیویتـل  و   )Anne Hathaway( هتـوی  ان  اسـکار  برنـده  بازیگـر 

اجیوفـور )Chiwetel Ejiofor( اسـت. ایـن دو نقـش یک زوج را بازی 

خواهنـد کـرد که درحـال جدا شـدن بوده اند و به علـت رشوع قرنتین 

در شـهر لنـدن در کنـار یکدیگـر گیـر افتاده انـد.

 AGC اسـتودیوی  و  وارنـر  بـرادران  فلـم کـه محصـول رشکـت  ایـن 

اسـت و در لنـدن فلم بـرداری شـده در تاریخ ۱۴ جنـوری در رسویس 

اسـرتیم HBO Max پخـش خواهـد شـد.

اسـتیون نایـت سـازنده رسیال هـای Peaky Blinders و Taboo کـه 

در سـال ۲۰۱۹ همـراه بـا هتـوی بـر روی فلـم  Serenity  همـکاری 

کـرده  بودنـد، نویسـندگی ایـن فلـم را برعهده داشـته اسـت. این فلم 

شـباهت هایی بـه فلـم Mr. and Mrs. Smith  کـه یکـی دیگـر از 

فلم هـای لیـامن بـوده اسـت دارد.

کالینـگ  مینـدی   ،)Stephen Merchant( مرچنـت  اسـتیون 

)Mindy Kaling(، لوسـی بوینتـون )Lucy )Boynton(، دل هیـل 

اسـتیلر  بـن   ،)Jazmyn Simon( )Dulé Hill(، جازمیـن سـایمون 

)Ben Stiller(  و بـن کینگزلـی  Ben Kingsley((  نیـز در ایـن فلـم 

بـه هرنمنایـی خواهنـد پرداخـت.

تریلر فلم سرقتی
 Locked Down منتشر شد

رسیـال »فالکـون و رسبـاز زمسـتان« محصـول جدید کمپانـی مارول 

پخـش  میـالدی   ۲۰۲۱ سـال  مـارس  مـاه  از  کـه  اسـت  اسـتودیو 

اسـرتیم خـود را از طریـق کمپانـی دیزنـی آغـاز خواهد کـرد. فالکون  

و رسبـاز زمسـتان یـک مینی رسیـال اینرتنتـی امریکایـی روبـه پخش 

اسـت کـه مالکـوم اسـپلمن بـرای دیزنـی سـاخته  اسـت و بـر اسـاس 

باکـی  و  فالکـون   / ویلسـون  کامیکـس سـم  مـارول  شـخصیت های 

بارنـز / رسباز زمسـتان سـاخته شـده  اسـت. ایـن مجموعـه در دنیای 

سـینامیی مـارول سـاخته شـده  اسـت و داسـتان آن را بـا فلمهـای 

فرانچایـز به اشـرتاک می گـذارد و پـس از فلم ۲۰۱۹ انتقـام جویان: 

پایـان بـازی برگـزار می شـود. ایـن رسیـال توسـط مـارول اسـتودیوز 

سـاخته شـده  اسـت و در ایـن اسـپلمن بـه عنـوان شـورانر و کاری 

اسـکاگلند کارگـردان ایـن رسیـال اسـت. آنتونـی مکـی و سباسـتین 

بـه  فالکـون و رسبـاز زمسـتان  نقـش  را در  اسـن نقش هـای خـود 

امیلـی  بـرول،  دانیـل  می کننـد.  تکـرار  فلم هـا  مجموعـه  از  ترتیـب 

ونکمـپ و وایـت راسـل نیـز سـتاره های ایـن رسیـال هسـتند.

از سـپتامرب ۲۰۱۸، مـارول اسـتودیوز در حـال سـاخت رسیال هـای 

محـدود بـرای دیزنـی، با محوریـت حامیـت از شـخصیتهای فلم های 

MCU بـود، یکـی از آن هـا کـه بـا شـخصیت های فالکـون و رسبـاز 

زمسـتان بـود در مـاه بعـد فاش شـد.

»فالکون و سرباز زمستان« 
آنالین اکران می شود



روبـرت لواندوفسـکی زودتـر از هـر مهاجمـی در 

میـان 5 لیـگ معتـر اروپا بـه رکـورد 20 گل زده 

در بـازی هـای لیگ رسـید.

بایـرن مونیـخ شـب گذشـته در بوروسـیا پـارک 

بـه مصـاف میزبانـش گالدبـاخ رفـت و در حالـی 

کـه ابتـدا بـا دو گل پیـش افتـاده بـود، در نهایت 

بازنـده شـد. بایـرن در هشـت بـازی قبلـی خـود 

همـواره ابتـدا از حریفش عقب مـی افتاد ولی در 

ادامـه نتیجـه را بـا برد عـوض می کرد امـا این بار 

همـه چیـز برعکس شـد.

بـود  لواندوفسـکی در دقیقـه 20  روبـرت  ابتـدا 

کـه از روی نقطـه پنالتـی گلزنـی کـرد و سـپس 

لئـون گورتـزکا توانسـت فاصلـه را دو برابـر کنـد. 

بـه نظـر مـی رسـید همـه چیـز بـرای یـک بـرد 

راحـت مهیاسـت ولی گالدباخ توانسـت سـه گل 

بـه قهرمـان اروپـا بزنـد و بـا یـک کامبک باشـکوه 

میـدان را تـرک کنـد.

مهاجـم  ایـن  حـاال  لواندوفسـکی  گلزنـی  بـا 

لهسـتانی تنهـا بازیکـن در میـان 5 لیـگ معتـر 

اروپایـی اسـت کـه توانسـته در فصـل جـاری 20 

گل بـه مثـر برسـاند. او با گلی که به مثر رسـاند، 

تعـداد گل هایـش را در فصـل جاری بوندسـلیگا 

بـه عـدد 20 رسـاند تـا با اقتـدار در صـدر جدول 

بهرتیـن گلزنـان قـرار گیرد.

ایـن مهاجم رسشـناس همچنین برای ششـمین 

فصـل پیاپـی توانسـت در بوندسـلیگا 20 گل یـا 

بیشـرت بـه مثـر برسـاند و بـه نظـر مدعـی شـاره 

یک کسـب کفش طـالی 2021 اسـت. او فصل 

گذشـته قافیـه را بـه چیـرو ایموبیله سـتاره التزیو 

باخت.

رکورد سریع لواندوفسکی؛ خیز دوباره برای کفش طال

ورزش
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ایـر"  "رسیویجایـا  رشکـت  مسـافربری  هواپیـای  فرونـد  یـک 

از  جاکارتـا  فـرودگاه  از  پـرواز  دقیقـه  چهـار  از  پـس  اندونـزی 

صفحـه رادار محـو شـد. ایـن هواپیـا از جاکارتـا به طـرف جزیره 

بورنئـو پـرواز مـی کرده و ۵۶ مسـافر و چهار خدمه داشـته اسـت.

وزارت  از  نقـل  بـه  جنـوری  نهـم  شـنبه  روز  فرانسـه  خرگـزاری 

هواپیـای  بـا  ارتبـاط  کـه  داد  گـزارش  اندونـزی  ترابـری  و  راه 

Sriwijaya Air کـه از جاکارتـا پـرواز کـرده بـود بـا بـرج مراقبـت 

از حرکـت قطـع شـده اسـت. از چهـار دقیقـه  پـس 

کـرده  تائیـد  هـم   Flightradar24  ۲۴ فالیـت  رادار  رسویـس 

اسـت کـه ارتبـاط هواپیای مسـافربری رشکـت "رسیویجایـا ایر" 

اندونـزی در ارتفـاع ۱۰ هـزار پایـی چهـار دقیقـه پـس از پـرواز با 

بـرج مراقبـت قطـع شـد.

اطالعـات زیـادی در مـورد علـت این حادثه منترش نشـده اسـت. 

جسـتجو بـرای یافنت ایـن هواپیـا ادامه دارد.

کـه  اسـت  آمـده  همچنیـن  فرانسـه  خرگـزاری  گـزارش    در 

رشکـت  بـه  متعلـق    ۵۰۰-۷۳۷ بوئینـگ  مسـافربری  هواپیـای 

اسـت. بـوده   Sriwijaya Air هواپیایـی 

هواپیمای مسافربری اندونزی از صفحه رادارناپدید شد

یک باخت تا برابری شالکه با رکورد تاریخی بوندسلیگا

کیم جون اونگ، رهبر کوریای شمالی، امریکا را تهدید کرد

تیم سره میاشت قهرمان 
رقابت های والیبال بانوان کابل شد

نگرانی نانسی پلوسی از دسترسی ترامپ به کدهای هسته ای ارتش
بـه خاطـر حملـه قانون شـکنان بـه کنگـره "رشیـک جـرم" 

می داننـد و بـا همیـن اسـتدالل خواهـان برکنـاری فـوری 

هسـتند. او 

لپ تـاپ  کنگـره  بـه  ترامـپ  هـواداران  حملـه  جریـان  در 

نانسـی پلوسـی توسـط عواملـی ناشـناخته به رسقـت رفته 

اسـت. ایـن خـر را یکـی از همـکاران حـزب دموکـرات به 

داد. اطـالع  رسـانه ها 

گزینـه برکناری ترامپ

بـه  ترامـپ  از هـواداران  از حملـه گروهـی  پـس  روز  یـک 

و سیاسـی  اقتصـادی  از شـخصیت های  کنگـره، شـاری 

تیـم  اخـراج  و  او  برکنـاری  خواهـان  متحـده  ایـاالت 

می گوینـد  آنهـا  شـده اند.  سـفید  کاخ  از  او  همـکاران 

بـه  وحشـتناک  حملـه ای  کاپیتـول  عـارت  بـه  یـورش 

بنیادهـای دموکراسـی بـوده اسـت. صدایی کـه در امریکا 

بلنـد می شـود: ترامـپ بایـد برکنـار شـود نانسـی پلوسـی 

"تروریسـت"  را  )کاپیتـول(  کنگـره  بنـای  بـه  مهاجـان 

خوانـد و گفـت ترامـپ کـه هـواداران خـود را بـه "شـورش 

باقـی  رئیس جمهـور  نبایـد  اسـت،  فراخوانـده  مسـلحانه" 

کـرد  دعـوت  ترامـپ،  معـاون  پنـس،  مایـک  از  او  مبانـد. 

را  قانـون اساسـی موقتـا مقـام رئیـس جمهـور  کـه طبـق 

بـر اسـاس مـاده ۲۵ اصالحیـه قانـون  بـه عهـده بگیـرد. 

اساسـی چنانچـه رئیس جمهـوری بـه هـر دلیلـی از انجـام 

را  او  جـای  می توانـد  او  معـاون  باشـد،  "ناتـوان"  وظیفـه 

کاخ  در  ترامـپ  زمامـداری  مـدت  از  این کـه  بـا  کنـد.  پـر 

سـفید تنهـا ۱۳ روز باقـی مانـده، افـراد هرچـه بیشـرتی 

می گوینـد کـه چنیـن فـردی نبایـد در مقام رهری کشـور 

باشـد. حتـی برخـی از اعضـای کابینـه دونالـد ترامـپ و 

راه هـای  بـه دنبـال  او در حـزب جمهوری خـواه  متحـدان 

هسـتند. رئیس جمهـوری  برکنـاری  بـرای  قانونـی 

چنیـن  رئیس جمهـوری  "بـا  کـه  گفـت  خـود  نامـه  در 

خطرنـاک"  بی نهایـت  وضعیتـی  در  امریـکا  نامتعـادل 

قـرار گرفتـه اسـت. او می افزایـد: »باید هرچـه در توان 

داریـم انجـام دهیـم تا مـردم و دموکراسـی امریکا را از 

لطـات او حفـظ کنیـم«.

پلوسـی بـار دیگـر تأکیـد کـرد چنانچـه "ترامـپ فـوری 

پنـس  مایـک  یـا  نکنـد  کناره گیـری  داوطلبانـه"  و 

و  وظیفـه"  انجـام  از  "ناتـوان  را  او  کابینـه  اعضـای  و 

متحـده  ایـاالت  کنگـره  نکننـد،  اقـدام  او  برکنـاری 

بایـد دسـت بـه اقـدام بزنـد. بایـدن هـواداران ترامـپ 

از  بسـیاری  خوانـد  داخلـی"  "تروریسـت های  را 

از  حتـی  امریـکا،  اقتصـادی  و  سیاسـی  چهره هـای 

را  ترامـپ  جمهوریخـواه،  حـزب  سیاسـتمداران  میـان 

سـتاد  از  امریـکا  مناینـدگان  مجلـس  رئيـس  پلوسـی،  نانسـی 

مشـرتک فرماندهـی ارتـش خواسـت مانـع از دسرتسـی ترامـپ بـه 

کدهـای هسـته ای شـود. در حمله طرفـداران ترامپ به سـاختان 

بـه  ناشـناس  افـراد  توسـط  پلوسـی  نانسـی  لپ تـاپ  کاپیتـول، 

رسقـت رفتـه اسـت. خانـم پلوسـی در متاسـی بـا سـتاد مشـرتک 

فرماندهـی ارتـش امریـکا تأکیـد کرده اسـت کـه ترامـپ در آخرین 

روزهـای زمامـداری در کاخ سـفید، نبایـد فرصـت دسـت زدن بـه 

یـک "حملـه هسـته ای" را داشـته باشـد. او گفـت کـه بـا باالتریـن 

مقـام سـتاد مشـرتک فرماندهـی در ایـن بـاره صحبت کرده اسـت.

دموکـرات  مناینـدگان  بـه  نامـه ای  در  جنـوری   ۸ جمعـه  روز  او 

پارملـان ترصیـح کـرد کـه "یـک رئیـس جمهـور نامتعـادل" نبایـد 

بتوانـد بـا اقـدام بـه فرمان هـای نظامـی یـا دسرتسـی بـه کدهـای 

او  دارد.  وا  امتـی"  "حملـه  یـک  بـه  را  امریـکا  ارتـش  هسـته ای، 

و اومل بـوده اسـت. رونـد بازی هـای بـدون بـرد شـالکه در 

بوندس لیـگا امـا از روز 25 جنـوری سـال 2020 با باخت 

5 بـر صفـر در خانـه بایـرن مونیـخ آغـاز شـد و تـا بـه امروز 

ایـن تیـم هنـوز رنـگ پیـروزی را ندیـده اسـت.

پیـروزی نشـده و در 10 مـورد آنهـا هـم بازنـده میـدان 

کـه شـالکه  پیروزی هایـی  تنهـا  اسـت.  کـرده  تـرک  را 

ایـن فصـل کسـب کـرده در دو دور نخسـت جـام  در 

حذفـی آملـان بـه ترتیـب مقابـل تیم های شـواین فورت 

تاریـخ  در  منفـی  رکـورد  یـک  بـا  اسـت  ممکـن  امشـب  شـالکه 

کنـد. برابـری  فوندسـلیگا 

باشـگاه شـالکه مدت هاسـت حـال و روز خوبی ندارد. آبی پوشـان 

نظـر  بـه  کـه  گرفته انـد  قـرار  نزولـی  سـیر  یـک  در  گلزن کرشـن 

بـود. متصـور  آن  بـرای  پایانـی  می رسـد منی تـوان 

سـقوط آزادی کـه ایـن تیـم از اواسـط فصل گذشـته آغـاز کرده آن 

را بـه رسعـت بـه سـمت دسـته دوم فوتبـال آملـان می بـرد امـا قبل 

ثبـت شـدن در کارنامـه  آسـتانه  فاجعه آمیـز در  یـک رکـورد  آن  از 

ایـن تیـم اسـت. اگـر شـالکه امـروز در بـازی خانگـی اش مقابـل 

هوفنهایـم در هفتـه پانزدهـم بوندس لیـگا ببـازد، در کنـار یـک تیم 

دیگـر قـرار خواهـد گرفـت کـه بدتریـن آمـار را از حیـث بازی هـای 

تیـم  اسـت؛  آملـان داشـته  فوتبـال  تاریـح  متوالـی در  بـرد  بـدون 

تاسـانیای برلیـن کـه 31 بازی بدون بـرد متوالـی در بوندس لیگا 

داشـت.اگر بـه خاطـر رکورد منفـی شـالکه نبود احتـاال هیچکس 

بـا تیـم تاسـانیا آشـنا منـی شـد. مانوئـل نویـر، لئـون گورتـزکا، 

از  برخـی  تنهـا  اوزیـل  مسـعود  و  دراکسـلر  یولیـان  سـانه،  لـروی 

فوتبـال  بـه  کـه شـالکه  فوتبـال هسـتند  معـارص  سـتاره های دوره 

اروپـا و جهـان معرفـی کـرده اسـت. اکنـون امـا تیمـی که بـا رائول 

گونزالـس تـا نیمـه نهایـی لیـگ قهرمانـان در سـال 2012 صعـود 

کـرد، خطـر سـقوط را بـا متام وجـود احسـاس می کند. شـالکه در 

14 بـازی اش در ایـن فصـل بوندس لیـگا هرگـز موفـق بـه کسـب 

بودنـد. تیـم شـهرداری »الـف« هـم موفـق شـد 

بگیـرد. رقابت هـا جـای  ایـن  کـه در رده سـوم 

تیـم در آن  ایـن رقابت هـا کـه شـش  پایـان  در 

حضـور داشـتند، ۲۸ بازیکـن برتر، جـواز حضور 

والیبـال  »ب«  و  »الـف«  منتخـب  تیم هـای  در 

ایـن  در  آوردنـد.  به دسـت  را  کابـل  بانـوان 

مسـابقات شـش تیـم شـهرداری »الـف« و »ب«، 

دانشـگاه شـهید ربانـی، رسه میاشـت، دانشـگاه 

کاردان و مجتمـع ورزشـی الزهـرا حضور دارند و 

بـرای مـدت سـه روز بـا هـم رقابـت کردنـد.

رو  پیـش  از  بـا  رسه میاشـت  والیبـال  تیـم 

برداشـنت تیـم امیـد دالـه، قهرمـان رقابت های 

دالـه  امیـد  تیـم  شـد.  کابـل«  »جـام  والیبـال 

شکسـت  رسه میاشـت  تیـم  از  سـه  بـر  یـک 

در  کـرد.  بسـنده  قهرمانـی  نایـب  بـه  و  خـورد 

ایـن رقابت هـا پنجـاه بانـو در چارچـوب چهـار 

تیـم از کابـل رشکـت کـرده بودنـد و بـرای سـه 

کشـور  والیبال بـاز  بانـوان  کردنـد.  رقابـت  روز 

آماده گـی  بـرای  را  رقابت هـا  ایـن  راه انـدازی 

شـان بـه رقابت هـای رسارسی و نیـز شناسـایی 

ملـی  تیـم  در  حضـور  بـرای  برتـر  چهره هـای 

سـودمند می داننـد. ایـن رقابـت هـا بـه هـدف 

والیبـال در میـان دخـرتان و شناسـایی  رشـد 

مسـابقات  در  رشکـت  بـرای  برتـر  هـای  چهـره 

بـود  شـده  انـدازی  راه  بانـوان  والیبـال  لیـگ 

گفتـه مـی شـود رقابت هـای لیگ برتـر والیبال 

بانـوان در مـاه حـوت و به میزبانـی کابل برگزار 

در  دالـه  امیـد  و  رسه میاشـت  شـد.  خواهـد 

مرحلـه نیمه نهایـی بـه ترتیـب مقابـل تیم هـای 

شـهرداری »الف« و شـهرداری »ب« پیروز شـده 

پیـش بینـی شـدت گرفـنت بارش برف در سـاعات منتهـی به شـب در پامپلونا، 

برگـزاری بـازی اوساسـونا-رئال را در هاله ای از ابهام برده اسـت.

بـه نقـل از مـارکا، طوفـان فلومینـا بخـش هـای گسـرتده از اسـپانیا را تحـت 

تاثیـر قـرار داده و شـاهد بـارش برف سـنگینی در مادرید و شـهرهای شـالی 

ایـن کشـور هسـتیم. هواپیـای رئـال مادرید به سـختی توانسـت روز گذشـته 

راهـی پامپلونـا شـود و ایـن کار بـا 4 سـاعت تاخیـر صـورت گرفـت.

کاروان رئـال در هـر صـورت بـرای بـازی بـا اوساسـونا بـه پامپلونـا رسـید و در 

حـال حـارض اللیـگا انتظـار دارد کـه ایـن بـازی بـه انجـام برسـد. زمـان بـازی 

سـاعت 21 شـب اسـت و طبـق اعـالم هواشناسـی اسـپانیا در لحظـه برگزاری 

بـازی شـدت بـارش بـرف بیشـرت خواهد شـد به طوری کـه انتظار مـی رود بین 

5 تـا 10 سـانتی مـرت بـرف روی زمیـن بنشـیند که قطعـا کار بـرای انجام بازی 

را سـخت و دشـوار خواهـد کرد.

در حـال حـارض بـرف مالیمـی در پامپلونـا در حـال باریـدن اسـت و تصاویـر 

رشایـط  چمـن  کـه  دهـد  مـی  نشـان  سـادار  ال  ورزشـگاه  از  شـده  منتـرش 

مطلوبـی دارد. ورزشـگاهی کـه سـال گذشـته از هـر جهـت بازسـازی شـد و 

بـا سیسـتم گرمایشـی جدیـد، تاکنـون تحـت تاثیـر ریـزش  زمیـن چمـن نیـز 

بـرف قـرار نگرفتـه امـا بعید اسـت در هنـگام بـازی و زمان شـدت گرفنت برف، 

همچنـان رشایـط مطلوبـی داشـته باشـد. بازی فعال لغو نشـده اما در سـاعات 

پایانـی روز هـر احتالـی ممکـن خواهـد بـود.

احتمال لغو بازی اوساسونا-رئال باال رفت

بـه  روابـط  آینـده  و  باشـد  شـالی"  کوریـای 

ایـن بسـتگی دارد کـه واشـنگنت ایـن برخـورد 

بگـذارد. کنـار  را  خصانـه 

به نوشـته وبسـایت "تاگس شـائو" آملان انتقاد 

کیـم از "سیاسـت های خصانـه امریـکا" علیـه 

کشـورش تالشـی بـرای تحت فشـار قـرار دادن 

جـو بایـدن، رئیس جمهـور منتخب امریکاسـت 

کـه از ۲۰ جنـوری روی کار خواهـد آمـد.

در گذشـته کیـم جونـگ اون بارهـا بـه بایـدن 

بایـدن  کـه  زمانـی  کیـم  اسـت.  کـرده  حملـه 

معـاون بـاراک اوبامـا، رئیـس جمهـور پیشـین 

امریـکا بود او را "سـگ هـار" خوانـد. بایدن نیز 

خـود  ریاسـت جمهـوری  انتخاباتـی  کارزار  در 

حاکـم کوریـای شـالی را "جنایتـکار" توصیف 

کـرده اسـت. مذاکـرات بیـن امریـکا و کوریـای 

شـالی در مـورد برنامـه هسـته ای آن از زمـان 

دونالـد  بـا  اون  کیـم جونـگ  ناموفـق  نشسـت 

در  ویتنـام  در  امریـکا  جمهـور  رئیـس  ترامـپ 

فـروری ۲۰۱۹ هیچ پیرشفتی نداشـته اسـت. 

برنامـه تسـلیحات  بـه دلیـل  کوریـای شـالی 

هسـته ای خـود همچنـان در سـطح بین املللی 

منـزوی اسـت.

هسـته ای  برنامـه  خاطـر  بـه  شـالی  کوریـای 

خـود در سـطح بین املللـی منـزوی اسـت. این 

کشـور در دوره ترامـپ روابـط نزدیکـی با امریکا 

برقـرار کـرد. حـال رهـر کوریای شـالی کمی 

قبـل از پایـان دوره ریاسـت جمهـوری ترامـپ 

"بزرگرتیـن دشـمن" خـود را تهدیـد می کنـد.

کیـم جونـگ اون در کنگره حزب حاکم کوریای 

زرادخانـه  کـه  اسـت  کـرده  تهدیـد  شـالی 

هسـته ای کشـورش را با کیفیت باالتر گسرتش 

خواهـد داد. او گفـت کوریـای شـالی اکنـون 

برنامه هـای سـاخت یـک زیردریایـی هسـته ای 

را تکمیـل کـرده و پیش نویس هـای مربوطـه در 

مرحلـه بررسـی نهایی هسـتند.

و  زرادخانـه  بازسـازی  شـالی  کوریـای  رهـر 

برنامـه هسـته ای خـود را بـا خصومـت امریکا با 

کشـورش توجیـه کـرد. کیـم گفتـه اسـت مهـم 

نیسـت چه کسـی در امریکا قدرت را در دسـت 

در  آن  راهـردی  باشـد، سیاسـت های  داشـته 

قبـال کوریـای شـالی تغییـری منی کنـد.

خارجـی  سیاسـت  اولویـت  کیـم  گفتـه  بـه 

عنـوان  بـه  "امریـکا  بایـد هدفـش  ایـن کشـور 

توسـعه  مانـع  بزرگرتیـن  و  دشـمن  بزرگرتیـن 

مورینیو مدافع گران قیمت رئال را می خواهد
ادر میلیتائـو مدافـع 51 میلیـون یورویـی رئـال 

کـه از سـوی زیـدان مـورد اسـتفاده قـرار منـی 

گیـرد از تاتنهـام پیشـنهاد دارد.

ادر میلیتائـو مدافـع برازیلـی تابسـتان  2019 

بـا قـراردادی بـه ارزش 51 میلیون یـورو به رئال 

پیوسـت ولی نتوانسـته انتظارات را برآورده کند.

رئـال مادریـد پس از چند سـال تابسـتان سـال 

گذشـته تصمیـم بـه تقویـت خـط دفاعـی خـود 

گرفـت و ادر ملیتائـو بـه عنـوان مدافـع میانـی 

جدیـد بـه خدمت گرفته شـد. در واقـع میلیتائو 

قـرار بـود رقیبـی جـدی بـرای رامـوس و واران 

باشـد ولـی پـس از گذشـت یـک فصـل، هنـوز 

فصـل  باشـد.  توقعـات  پاسـخگوی  نتوانسـته 

جـاری اوضـاع بـرای میلیتائو بدتر نیز شـده اسـت. 

او تنهـا 224 دقیقـه بـرای رئـال بازی کـرده و از ماه 

اکتوبـر دیگـر او را در میادیـن ندیـده ایـم. او کـه 

مدتـی درگیـر بیـاری کوویـد19 بـود، در روزهـای 

غیبـت مدافعـان اصلـی رئـال نیـز در ایـده هـای 

زیـدان قرار نگرفـت. رسمربی فرانسـوی ترجیح داد 

روی ناچـو و لوکاس واسـکز حسـاب کند و میلیتائو 

همـواره خـارج از ترکیـب مانـده و حتی یـک دقیقه 

هـم در دو مـاه گذشـته بـه میـدان نرفتـه اسـت. 

رشایطـی کـه سـبب شـده ایـن مدافـع برازیلـی بـه 

تـرک رئـال فکـر کنـد. طبـق ادعـای آاس، تاتنهـام 

یکـی از تیـم هـای خواهـان میلیتائـو اسـت و ژوزه 

مـی  تیمـش  بـرای  خـوب  مدافعـی  را  او  مورینیـو 

داند. تاتنهام تابسـتان هم پیشـنهادی برای جذب 

میلیتائـو بـه رئال داده بود که رد شـد و اکنون قصد 

دارد پیشـنهاد جدیـدی را ارائـه دهـد. مصدومیـت 

مـاه نوامـر توبـی آلدرویرلـد و نوسـان هـای اریـک 

دایـر و داوینسـون سـانچز باعـث شـده تـا مورینیـو 

بـه فکـر جـذب میلیتائـو بفیتـد. مشـخص نیسـت 

رئـال روی میلیتائـو چـه قیمتـی گذاشـته امـا برای 

بازیکنـی کـه 51 میلیون یورو هزینه در بر داشـته و 

تـا 2024 نیـز قـرارداد دارد، قطعا رقمـی نزدیک به 

مبلـغ خریـد او در نظـر خواهـد گرفـت.

ترکیه: انتقــال گاز جمهوری آذربایجان 
از دریای خزر به ایتالیا آغاز شــد

بخـش )خـط لولـه جنـوب قفقاز، خـط لولـه ترانس 

تشـکیل  آدریاتیـک(  ترانـس  لولـه  و خـط  آناتولـی 

گاز  کننـده  بزرگرتیـن مـرصف  اروپـا  اسـت.  شـده 

طبیعـی در جهـان محسـوب مـی شـود.

خـط لولـه گاز ترانـس آدریاتیـک که به طـول ۸۷۸ 

یونـان،  از  عبـور  بـا  اسـت  احـداث شـده  کیلومـرت 

آلبانـی و دریـای آدریاتیـک بـه جنـوب ایتالیـا مـی 

رسد.

روز  نیـز  آذربایجـان  جمهـوری  انـرژی  وزارت 

پنجشـنبه از آغـاز انتقـال گاز ایـن کشـور بـه اروپـا 

سـخن گفته بـود. انتقـال گاز جمهـوری آذربایجان 

بـه اروپـا از وابسـتگی کشـورهای اروپایی به روسـیه 

بـرای تامیـن گاز طبیعـی خواهـد کاسـت.

طـول کوریـدور گازی جنـوب کـه خـط لولـه ترانس 

آتالنتیـک بخشـی از آن محسـوب می شـود ۳۵۰۰ 

کیلومـرت اسـت. ایـن طـرح بـا رسمایـه گـذاری ۴۰ 

میلیـارد دالـری بـه اجـرا در آمد.

کـه  کـرد  اعـالم  جمعـه  روز  ترکیـه  خارجـه  وزارت 

انتقـال گاز جمهـوری آذربایجان بـه ایتالیا از طریق 

خـط لولـه ترانـس آدریاتیـک آغـاز شـد.

ایـن خـط لولـه انتقـال گاز کـه کار احـداث آن در 

سـال ۲۰۱۹ پـس از چهـار سـال و نیـم بـه پایـان 

متصـل  آناتولـی  ترانـس  گاز  لولـه  بـه خـط  رسـید 

بخـش  آتالنتیـک  ترانـس  لولـه  خـط  شـود.  مـی 

اروپایـی کوریـدور گازی جنوب محسـوب می شـود 

کـه هـدف آن انتقـال گاز بـه اروپـا از دریـای خـزر 

و خاورمیانـه اسـت. بـه ایـن ترتیـب امـکان انتقـال 

گاز از میـدان گازی شـاه دنیـز در دریـای خـزر و 

بـه  آذربایجـان  جمهـوری  سـواحل  نزدیکـی  در 

اروپـا فراهـم شـده اسـت. آنـکارا آغـاز انتقـال گاز 

جمهـوری آذربایجـان بـه ایتالیـا را »رسآغـاز فصـل 

جدیـدی از نقـش آفرینـی ترکیـه در تامیـن امنیـت 

انـرژی رسـانی« بـه قـاره اروپـا توصیـف کـرد.

خـط لولـه انتقـال گاز از دریـای خزر به اروپا از سـه 
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کـه  می گویـد  معلومـات  و  احصائیـه  ملـی  ادارۀ   

تذکره هایـی کـه مراحـل اداری خود را گذرانـده و صادر 

عالـی  شـورای  رهـری  کمیتـۀ  نشسـت  چهارمیـن   

مصالحـه ملـی، بـه هـدف بحـث و تبـادل نظـر و تاییـد 

شـد. برگـزار  امـروز  صلـح،  مذاکـرات  رهنمـود 

در خرنامـۀ دفـر مطبوعاتـی شـورای عالـی مصالحـه 

ملـی کـه امـروز منتـر شـده، آمده اسـت کـه چهارمین 

ملـی،  عالـی مصالحـه  رهـری شـورای  جلسـه کمیتـه 

دیـروز )شـنبه، ۲۰ جـدی( در قرص سـپیدار برگزار شـد.

اعضـای  نشسـت،  ایـن  در  کـه  اسـت  افـزوده  منبـع 

مرحلـۀ  و  مذاکـرات  رهنمـود  دربـارۀ  رهـری،  کمیتـه 

دوم گفتگوهـای صلـح میـان هیـات جمهـوری اسـامی 

افغانسـتان و تحریـک طالبـان، بحـث و گفتگـو کردنـد.

کمیتـۀ  اعضـای  کـه  اسـت  شـده  ترصیـح  در خرنامـه 

رهـری شـورای عالـی مصالحـه ملـی، پـس از بحـث  و 

مذاکـرات  رهنمـود  تأییـد  نظـر مفصـل، ضمـن  تبـادل 

کمیتـه  جلسـات  مذاکـرات،  پیرفـت  بـا  کـه  گفتنـد 

رهـری طبـق لـزوم دیـد بـا فاصلـه کـم برگـزار خواهـد 

شـد.

رییـس  عبداللـه  عبداللـه  از  نقـل  بـه  خرنامـه  در 

نـدارد. تاییـد دوبـاره  بـه  نیـاز  شـده باشـد، 

خرنامـه ای  نـر  بـا  جـدی   20 شـنبه  روز  اداره  ایـن 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی، آمـده اسـت: »امـروز دور 

اسـامی  میـان هیـأت جمهـوری  دوم مذاکـرات صلـح 

مـی  شـود.« آغـاز  دوحـه  در  طالبـان  و  افغانسـتان 

مذاکـرات طبـق  کـه  اسـت  کـرده  امیـدواری  ابـراز  وی 

بـرود. پیـش  زمـان  بنـدی 

رییـس شـورای عالـی مصالحه ملی در اشـاره بـه ترکیب 

جامـع و همـه  شـمول هیـأت مذاکـره  کننده گفته اسـت 

کـه هیـأت جمهـوری اسـامی افغانسـتان، از صاحیـت 

و اختیـار کامـل گفتگـو و بحـث روی آجنـدای مذاکرات 

برخوردار اسـت.

بـه نقـل از خرگـزاری پـژواک؛ عبدالله افزوده اسـت که 

هیـات مذاکـره  کننـده، کمیتـه رهـری شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی را در جریـان مذاکـرات قـرار مـی  دهـد 

و همچنـان در صـورت نیـاز بـه مشـوره و تصمیـم  گیـری 

دربـارۀ مـوارد رضوری، بـه کمیتـۀ رهـری شـورا مراجعـه 

خواهنـد کـرد. او گفتـه اسـت که اعضـای کمیته رهری 

انسـجام  و  وحـدت  بـر  ملـی،  مصالحـه  عالـی  شـورای 

سیاسـی در صـف جمهوری اسـامی افغانسـتان، حفظ 

کـه  تابعیـت  کاغـذی  »تذکره هـای  کـه  اسـت  نوشـته 

مطابـق احـکام قوانیـن ثبـت احـوال نفـوس بـه اتبـاع 

کشـور طـی مراحـل و صـادر شـده باشـد، مـدار اعبتـار 

بـوده و نیـاز بـه تائیـدی ندارنـد.« در خرنامـه ی اداره 

)توقـف  اقـدام  ایـن  کـه  شـده  نوشـته  احصائیـه  ملـی 

دوشـنبه 22  روز  از  کاغـذی(  تذکره هـای  تاییـد  رونـد 

جـدی عملـی می شـود. ادارۀ ملی احصائیـه و معلومات 

می گویـد کـه بعـد از ایـن تاریـخ هیچ نـوع تذکـره را که 

ایـن  منی کنـد.  تائیـد  باشـد،  کـرده  صـادر  اداره  ایـن 

اداره، بـه منظـور جلوگیـری از رسگردانـی و ضیـاع وقت 

مراجعیـن، از متامـی شـهروندان کشـور نیـز می خواهد 

تـا از تاریـخ یادشـده به بعـد، جهت تائیـدی تذکره های 

شـان بـه مراجـع ثبـت احـوال نفـوس در کشـور مراجعه 

کننـد. ایـن اداره همچنیـن نوشـته کـه در صورتی کـه 

ادارات دولتـی و سـایر مراجـع در تذکـرۀ تابعیـت عایم 

جعـل و تذویـر را مشـاهده کننـد و یا هم تذکـرۀ تابعیت 

مشـکوک بـه نظـر برسـد، بـه گونـۀ رسـمی درخواسـت 

دسـتاوردهای ملـی، حاکمیـت ملـی و متامیـت ارضـی 

کشـور تاکیـد کـرده و گفتـه اند کـه تامین صلـح پایدار، 

افغانسـتان  شـمول خواسـت متـام  و  باعـزت، رسارسی 

اتبـاع کشـور مـی  باشـد.  قابـل ذکـر اسـت کـه اعضـای 

کننـد و ایـن اداره قانـون ثبـت احوال نفـوس، از صحت 

و سـقم آن بـه ارسع وقـت، پاسـخ می دهـد.

در سـال های گذشـته، رونـد تاییـد تذکره هـای کاغذی 

یـک مشـکل اساسـی فـراروی شـهروندان کشـور شـده 

بـود و ایـن مشـکل فسـاد گسـرده ای را نیـز در محـل 

تاییـدی بـه بـار اورده بـود.

در آن زمـان روزنامـه افغانسـتان ما گزارشـی را منتـر 

کـرده بـود کـه روزانـه صدهـا شـهروند بـه دلیـل تاییـد 

کمیشـنکاران  بـه  افغانـی   700 تـا   500 زودتـر، 

شـود. تاییـد  زودتـر  آنـان  تذکـره  تـا  می پرداختنـد 

بـود  گفتـه  زمـان  آن  در  نفـوس  احـوال  ثبـت  اداره 

کـه روزانـه حـدود 2.5 هـزار تذکـره کاغـذی را تاییـد 

می کنـد. امـا تقاضـا بـرای تاییـد بیشـر از ایـن اسـت.

تاییـد  رونـد  از  شـکایت  بـا  نیـز  کشـور  شـهروندان 

از  شـاری  کـه  بودنـد  گفتـه  کاغـذی  تذکره هـای 

بـرای  را  زمینـه  نفـوس،  احـوال  ثبـت  اداره  کارمنـدان 

می کردنـد. مهیـا  کمیشـنکاری  و  فسـاد 

هیـات مذاکـره  کننـده  حکومت افغانسـتان، پس از وقفه  

سـه هفتـه  یـی در افغانسـتان و مشـورت بـا حکومـت، 

نهادهـای مدنـی و مـردم، روز سـه  شـنبه، ۱۶ جـدی بـه 

هـدف آغـاز دور دوم مذاکـرات عـازم دوحـه شـدند. 

 وزیـر خارجـه ترکمنسـتان در دیدار بـا عبدالله عبدالله، 

اسـت  گفتـه  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رییـس 

کان  و  مشـرک  برنامه هـای  همه جانبـه  تطبیـق  کـه 

منطقـه ای ماننـد »تاپی« و »کاسـا –  یک هزار« بسـته گی 

بـه موفقیـت رونـد صلـح دارد.

رشـید مرادوف، وزیر خارجه ترکمنسـتان پس از چاشـت 

روز شـنبه، بیسـتم جـدی، بـا عبداللـه عبداللـه در کاخ 

سـپیدار دیـدار کرد.

وزیـر خارجـه ترکمنسـتان در ایـن دیـدار گفته اسـت که 

کشـورش آمـاده اسـت در صـورت درخواسـت و توافق دو 

طـرف از مذاکـرات صلـح میزبانی کند.

در  ثبـات«  و  »صلـح  کـه  اسـت  گفتـه  هم چنـان  او 

از  و  اسـت  منطقـه  و  ترکمنسـتان  نفـع  بـه  افغانسـتان 

حایـت کشـورش از تاش هـای صلـح اطمینـان داده 

اسـت.

در ایـن دیـدار عبداللـه عبداللـه نیـز گفتـه اسـت کـه 

افغانسـتان بـرای دسـت یافنت بـه صلـح دایمـی متعهـد 

و شـهروندان کشـور  کارشناسـان   

بـا مخالفـت بـا تشـکیل حکومت 

شـکل  کـه  می گوینـد  موقـت 

گیـری حکومـت موقـت، هیـچ ضانتـی بـرای آمـدن صلح 

نیسـت.

روزنامـه  بـه  دانشـگاه  اسـتاد  مصبـاح،  عبدالبصیـر  سـید 

افغانسـتان ما گفـت کـه صلـح یـک پدیـده فرهنگـی اسـت 

کـه در سـطوح بـاالی ملـی و سیاسـی تحقـق می یابـد. 

آقـای مصبـاح افزود کـه »وقتی صلح در یـک حکومت ثابت 

و ناشـی از انتخابـات بـه وجود نیایـد، در حکومت موقت به 

وجـود منی آید.«

او در ادامـه گفـت کـه »هیـچ ضانتـی نیـز وجود نـدارد که 

بـا شـکل گیـری حکومت موقـت به صلـح دسـت یابیم.«

همزمـان بـا آغـاز دور دوم گفتگوهـای صلـح بیـن هیـات 

حکومـت و گـروه طالبـان، زمزمه هایـی مبنـی بـر تشـکیل 

مطـرح  جنـگ  از  رفـنت  بیـرون  بـرای  موقـت  حکومـت 

گفتگوکننـده  هیـات  اعضـای  از  برخـی  حتـی  می شـود. 

کرده انـد. را  اظهاراتـی  چنیـن  نیـز  حکومـت 

عبدالحفیـظ منصـور عضـو هیـات گفتگوکننـده حکومـت 

حفـظ  »بـا  کـه  بـود  گفتـه  دوحـه  بـه  رفتنـش  از  پیـش 

چهارچوب نظام و ارزش های انسـانی ما ناگزیر هسـتیم به 

طـرف یـک حکومـت موقـت برویـم، اگر مـا از طـرف مقابل 

آشـتی می خواهیـم. تجربـه کـه ماننـد آقـای حکمتیـار آنها 

بیاینـد در دارالمـان برای شـان خانـه بدهیـم شـاید عملـی 

نباشـد. اگـر شـا راه غیـر از ایـن رساغ داریـد بگوییـد.«

امـا کارشناسـان و شـهروندان کشـور می گوینـد کـه ایـن 

منافـع  شـدن  بـرآورده  بـرای  تنهـا  اظهـارات  و  طرح هـا 

روند تایید تذکره های کاغذی، لغو شد

در چهارمین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحه رهنمود مذاکرات صلح تایید شد

در  منطقـه  کشـورهای  و  ترکمنسـتان  نقـش  و  اسـت 

دسـت یافنت بـه صلح و ثبات در افغانسـتان مهم اسـت.

بـه  ترکمنسـتان  طبیعـی  گاز  انتقـال  لولـه  خـط 

 )TAPI( »افغانسـتان، پاکسـتان و هنـد کـه بـه »تاپـی

معـروف اسـت و پـروژه »کاسـا – یک هـزار« پـروژه بـزرگ 

انتقـال انرژی برق میان آسـیای میانه و آسـیای جنوبی، 

دو پـروژه مهـم اقتصـادی اسـت کـه مسـیر ترانزیـت آن 

اسـت. افغانسـتان 

رشـید مـرادوف روز گذشـته بـه کابل آمـد. وزارت خارجه 

هـدف ایـن سـفر را رای زنـی دربـاره گشـایش پروژه های 

اقتصـادی بین افغانسـتان و ترکمنسـتان گفته اسـت.

امضای تفاهم نامه همکاری امنیتی

مـرادوف بـا حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت ملـی نیـز 

دیـدار کـرده اسـت.

دیـدار،  ایـن  در  ملـی،  امنیـت  شـورای  اعـام  طبـق 

خصـوص  در  دوجانبـه  تفاهم نامـه  کشـور  دو  میـان 

امضـا  مختلـف  بخش هـای  در  امنیتـی  همکاری هـای 

مـردم. و  ملـی  منافـع  تـا  اسـت  شـخصی 

حکومـت  طبـل  بـر  کسـانی که  می گویـد،  مصبـاح  آقـای 

بـه  عمـوم  منافـع  بـه  توجـه  جـای  بـه  می کوبنـد،  موقـت 

اوضـاع  زدن  بهـم  طریـق  از  شخصی شـان  خواسـت های 

ندیشـند. می ا

ایـن اسـتاد دانشـگاه گفـت کـه »حکومـت موقـت تغییـر 

مختلـف  سـطوح  در  دگردیسـی  یـک  و  سیاسـی  اوضـاع 

تحـرکات  و  پارچگـی  چنـد  اسـت .  اجتاعـی  و  سیاسـی 

جدیـد زمینـه حضور افـراد فرصت طلـب را فراهم می کند.«

او ادامـه داد کـه با امدن حکومت موقت، متام دسـتاوردها 

دموکراسـی  می شـود؛  متزلـزل  نیم بنـد  زیرسـاخت های  و 

پایـال می شـود. یـک روز حکومـت موقـت بـه مثابـه ده 

سـال عقب گـرد اسـت. حکومـت موقـت بـه مفهـوم انقطاع 

و رشوع دوبـاره از نقطـه صفـر اسـت.

آقـای مصبـاح همچنیـن خاطرنشـان کـرد که اکنـون نظام 

و حکومـت کنونـی، عرصه هـای مختلف حکومتـی و اداری 

دسـتاورد دارد. 

امـا طراحـان حکومـت موقـت می گوینـد کـه پایـان جنـگ 

اگـر  حتـی  دارد  را  اقدامـی  نـوع  هـر  ارزش  خونریـزی  و 

نـو رشوع شـود. از  نظـام  و  حکومـت داری 

موقـت  حکومـت  تشـکیل  بـا  نیـز  صابـری  احمدجاویـد 

مخالـف اسـت. او نیـز بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت کـه 

اگـر قـرار بـر ایـن باشـد کـه هـر گروهـی متخاصـم، بـرای 

صلـح کردنـش درخواسـت از بیـن بـردن حکومـت را کنـد، 

ایـن امـکان پذیـر نیسـت.

آقـای صابـری افـزود، در کنـار گـروه طالبـان چنـد گـروه 

شورشـی و تروریسـتی دیگر مانند حقانی و داعش فعالیت 

شـده اسـت. دو طـرف توافـق کردنـد کـه در پروژه هـای 

کننـد.  همـکاری  امنیتـی  و  منطقـه ای  اقتصـادی 

هم چنـان در سـطح محلـی و منطقه ای با در نظرداشـت 

می کننـد کـه عضو داخلـی دارند؛ اگـر قرار باشـد این روند 

ادامـه پیـدا کند –تشـکیل حکومت موقت بـرای صلح-، باز 

مجبـور می شـویم کـه حکومـت را از نـو شـکل دهیم.

او ادامـه داد کـه اکنـون روزانـه  ده هـا حملـه تروریسـتی در 

نقـاط مختلـف کشـور به وقـوع می پیوندد که گـروه طالبان 

مسـئولیت آن را منی گیـرد، ایـن نشـان دهنـده ایـن اسـت 

کـه دیگـر گروه هـا نیـز در ایـن کشـور فعالیـت دارنـد و بـا 

صلـح طالبـان، صلـح نخواهـد آمد. 

این شـهروند کشـور همچنین گفت که با تشـکیل حکومت 

موقـت، رونـد خدمـات عامـه متوقـف و یـا دچـار سـکتگی 

می شـود کـه ایـن رضبـات سـنگینی را بـه جامعـه می زند.

آقـای صابـری ترصیـح کـرد، اگـر نـوع حکومت تغییـر کند، 

بـرای مدتی، رونـد تایید بودجه معلق می شـود و کارمندان 

بـدون معـاش می شـوند، خدمـات عامـه )کارهـای اداری( 

بـه صـورت عـادی انجـام منی شـود و ده هـا مـورد دیگـر که 

باعـث می شـود شـهروندان بـا مشـکل مواجه شـوند.

محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور نیـز در روزهای 

اخیـر بـا قاطعیـت با ایجـاد حکومـت موقت مخالفـت کرده 

اسـت و گفتـه اسـت کـه  انقطـاع حکومـت قابـل پذیـرش 

. نیست

در  جـدی(   19( جمعـه  روز  شـام  همچنیـن  غنـی  آقـای 

»هـدف  کـه  گفـت  سـی ان ان  تلویزیـون  بـا  مصاحبـه ای 

اساسـی مـن این اسـت کـه بتوانم اقتـدار را از طریـق اراده 

مـردم بـه جانشـین منتخـب خـود انتقـال دهـم. ایـن امـر 

بـرای ارج  گذاشـنت بـه قربانی هـای غیرنظامـی، فعـاالن و 

دیگـر اقشـار، حایـز اهمیـت اسـت.

باشـد.  داشـته  وضاحـت  بایـد  موضـوع  »یـک  افـزود:  او 

امـر  در  را  خـود  مشـرک  همکاری هـای  اسـراتژی 

مبـارزه بـا تروریسـم، قاچـاق مـواد غیرقانونـی و جرایـم 

بسـازند.  فراملـی  و  عمیـق  سـازمان یافته 

جامعـه افغانسـتان خواهـان برگشـت بـه گذشـته نیسـت و 

مـا جامعـه ای نیسـتیم که رویکـرد و طرزفکر طالبانـی بر ما 

تحمیـل شـود. صلـح )در زمـان طالبـان( بـه مثابـه آرامـش 

در قرسـتان بـود. مـا خواهان صلـح مثبت هسـتیم تا همه 

بـا هم برگذشـته خـود غالب شـویم، بـا آغوش بـاز همدیگر 

را بپذیریـم و یکجـا افغانسـتانی را آبـاد منایـم که مـن آن را 

چهـارراه می نامـم؛ مکانـی که در آن متدن هـا، مردم و همه 

فعالیـن بتواننـد باهـم در تعامل باشـند.«

دور دوم مذاکـرات صلـح میان حکومـت و گروه طالبان آغاز 

شـد امـا خشـونت ها در کشـور همچنـان در حـال افزایـش 

اسـت و از غیرنظامیـان قربانـی می گیـرد. مقام های دولتی 

کشـور بارهـا گفته انـد کـه طالبـان بـا آغـاز رونـد مذاکـرات 

برعکـس توقـع، خشـونت ها را افزایش داده اسـت.

نشسـت  در  جـدی   15 دوشـنبه  روز  امنیتـی  مقام هـای 

صلـح  بـرای  اراده ای  طالبـان  گـروه  کـه  گفتنـد  مجلـس 

ندارنـد و جنگجویـان آنهـا بـرای آغـاز »یـک جنـگ متـام 

می شـوند. آمـاده  عیـار« 

دور اول مذاکـرات صلـح حکومـت و گـروه طالبـان هشـتاد 

رس  بـر  طـرف  دو  هیأت هـای  تـا  کشـید  درازا  بـه  روز 

برسـند. توافـق  بـه  مذاکـرات  طرزالعمـل 

اواخـر مـاه قوس مناینـدگان حکومت و گـروه طالبان اعام 

کردنـد کـه پـس از توافـق روی ایـن طرزالعمل بـه مرخصی 

می رونـد. هـدف از ایـن وقفـه مشـوره دو طـرف بـا رهـران 

شـان عنـوان شـده بـود. بـا آغاز ایـن وقفـه هیـأت دولت به 

افغانسـتان و هیأت طالبان به اسـام آبـاد رفت. اکنون دور 

دوم گفتگوهـا آغـاز شـده اسـت و باید منتظر بـود و دید که 

رسانجـام ایـن تاش هـا به کجـا خواهد رسـید.

 علی رضا احمدی

: هلل ا عبد با  ر  ا ید د ر  د ن  ترکمنستا رجه  خا یر  ز و
 اجرای پروژه های اقتصادی به موفقیت روند صلح بستگی دارد

 هیچ ضمانتی برای  آمدن صلح نیست

۳۱۴ هزار افغانی از بودجه 

دسرتخوان ملی در ولسوالی 

واخان بدخشان دزدی شده است

افغانستان خواهان به دادگاه 

کشاندن عامالن کشتار 

کارگران معدن در بلوچستان 

پاکستان شد

نُه منسوب امنيتى از زندان 

طالبان در هرات فرار کرده اند

 مسـووالن محلـی در والیـت بدخشـان می گوینـد کـه ۳۱۴ 

هـزار افغانـی از بودجـه دسـرخوان ملـی در روسـتای فطـور 

ایـن  در ولسـوالی واخـان بدخشـان »دزدی« شـده اسـت. 

ایـن  خزانـه دار  و  فطـور  روسـتای  شـورای  رییـس  بـه  پـول 

روسـتا سـپرده شـده بـود و آن هـا بـه دولـت گـزارش دادنـد 

کـه دزدان تفنـگ دار شـب هنگام بودجـه دسـرخوان ملـی 

دزدیده انـد. را 

نیک محمـد نظـری، سـخنگوی والـی بدخشـان، گفـت کـه 

بودجـه دسـرخوان ملـی شـب گذشـته دزدی شـده اسـت.

بـه گفتـه او، بـه پولیـس دسـتور داده شـده اسـت کـه ایـن 

قضیـه را بـه صـورت جـدی بررسـی و دنبـال کنـد.

اشکاشـم  ولسـوالی  پولیـس  فرمانـده  نظـری،  ذبیح اللـه 

می گویـد کـه ۳۱۴ هزار افغانـی بودجه دسـرخوان ملی در 

روسـتای فطـور ولسـوالی واخان دزدیده شـده و ایـن پول به 

رییـس شـورا و خزانـه دار سـپرده شـده بـود.

او کـه بـرای بررسـی ایـن قضیـه بـه روسـتای فطـور واخـان 

رفتـه بـود، گفـت کـه رییـس شـورا و خزانـه دار بازداشـت و 

بـه فرماندهـی پولیـس ولسـوالی واخـان تسـلیم داده شـده 

. ست ا

برنامـه حکومـت بـرای کمـک بـه خانواده هـای نیازمنـد زیـر 

نـام »دسـرخوان ملـی« در نزدهـم قـوس آغـاز شـد.

ایـن برنامـه در مـاه رسطـان از سـوی محمـدارشف غنـی، 

رییـس جمهـور افتتـاح شـد، امـا مجلـس مناینـده گان با آن 

مخالفـت و بودجـه آن را رد کـرد.

بـرای تطبیـق ایـن برنامـه در حـال اجـرا ۲۸۰ میلیـون دالر 

بودجـه اختصـاص داده شـده اسـت که به گفتـه ی مقامات، 

بیـش از چهـار میلیـون نفـر را تحـت پوشـش قـرار می دهد. 

 شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان با نـر اعامیه ای کشـتار 

در  افغانسـتان  شـهروند  هفـت  جملـه  از  معـدن  کارگـران 

منطقه مچ بلوچسـتان پاکسـتان را محکوم کـرد. در اعامیه 

تأکیـد شـده اسـت که حکومت افغانسـتان پرونـده هفت تن 

از شـهروندان خـود را کـه در ایـن حادثه کشـته شـده اند، از 

مجـرای دیپلاتیـک تعقیـب خواهـد کرد.

ایـن شـورا روز شـنبه، بیسـتم جدی اعـام کرد کـه حکومت 

دادگاه  بـه  و  همه جانبـه  بررسـی  خواهـان  افغانسـتان 

اسـت. ایـن حادثـه  عامـان  کشـاندن 

حکومـت  کـه  اسـت  گفتـه  ملـی  امنیـت  شـورای  دفـر 

افغانسـتان حـارض اسـت تـا بـا حکومـت پاکسـتان همکاری 

انجـام دهـد. زمینـه  ایـن  در  را الزم 

شـورای امنیـت ملـی می گویـد که بـا خانواده هـای قربانیان 

در متـاس اسـت و براسـاس خواسـت آن هـا بـرای انتقـال 

اجسـاد قربانیـان به والیـت دایکندی امکانـات هوایی را نیز 

تنظیـم می کنـد.

یک شـنبه،  روز  صبـح  زغال سـنگ  معـدن  کارگـر   ۱۱

چهاردهـم جدی در روسـتای »مچ« ولسـوالی »بـوالن« ایالت 

بلوچسـتان پاکسـتان کشـته شـدند. گروه داعش مسوولیت 

هزاره هـای  از  قربانیـان  گرفـت.  برعهـده  را  کشـتار  ایـن 

بودنـد. افغانسـتان  هزاره هـای  نیـز  و  پاکسـتان 

بـه دنبـال ایـن حادثـه، وزارت خارجـه اعـام کـرد کـه هفت 

تـن از ایـن کارگـران شـهروند افغانسـتان بوده انـد.

در واکنـش  بـه این کشـتار، در برخی از شـهرهای پاکسـتان 

نیـز  در چنـد روز گذشـته تظاهـرات و اعراضـات مردمـی 

شـکل گرفتـه بود.

مـردم در شـهر کویتـه نیـز در اعـراض بـه ایـن کشـتار از 

دفـن اجسـاد قربانیـان امتنـاع کردنـد. رسانجـام اعام شـد 

کـه قـرار اسـت اجسـاد قربانیـان روز شـنبه به خاک سـپرده 

شود.

نخسـت وزیر  خـان،  عمـران   بازدیـد  خواهـان  معرضـان 

پاکسـتان بودنـد. عمـران خـان اعـام کـرد کـه هـر زمـان 

معرضـان قربانیـان را بـه خـاک بسـپارند بـه کویتـه خواهـد 

رفـت. 

منابـع حکومتـى مـى گويند که 9 نیـروی امنیتـی، از زندان 

طالبـان در ولسـوالی پشـتون زرغـون هرات فرار کـرده اند.

یـک  منبـع معتـر محلـی بـه رشط نـردن نامـش در خـر، 

بـه آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه ایـن ۹ نیـروی امنیتی، 

بودنـد، کـه  بـه دسـت طالبـان اسـیر  اینسـو  بـه  از مدتـی 

رسانجـام شـب گذشـته از زنـدان طالبـان فـرار کردنـد.

یـک  در  مـورد،  ایـن  در  بیشـر  جزئیـات  کـه  افـزود  منبـع 

شـد. خواهـد  همگانـی  خـرى  نشسـت 

در همیـن حـال، برخـی منابـع دیگـر در ولسـوالی پشـتون 

زرغـون هـرات گفتـه انـد کـه طالبـان، در چند روسـتای این 

ولسـوالی زنـدان دارند.

بـه گفتـۀ این منابـع، بـه جـز مرکـز ولسـوالی و چنـد قریـه 

کنـرول  در  ولسـوالی  ایـن  هـای  بخـش  بیشـر  محـدود، 

اسـت. طالبـان 

مسـئوالن حکومتـى واليت هـرات و طالبان، تا هنـوز در اين 

مـورد به رسـانه هـا چيـزى نگفته اند. 

کارشناسان:
  ، قت مو مت  حکو ی  گری شکل  با     


