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هشدار ده وزیر دفاع سابق امریکا به ترامپ در مورد 
سوءاستفاده از ارتش 

›دولت اسالمی‹ مسئولیت قتل یازده کارگر پاکستانی 
را به عهده گرفت 

 ده وزیر دفاع سـابق امریکا سوءاسـتفاده از 
نیـروی ارتش بـرای تغییر نتایـج انتخابات 
را اقدامـی غیرقانونـی اعـام کردنـد. آن ها 
بـا انتشـار مقالـه ای مشـترک از ترامـپ و 
سـایر جمهوریخواهـان درخواسـت کردنـد 
نتیجـه انتخابـات را بپذیرنـد. در یک اقدام 
بی سـابقه ده وزیـر سـابق دفاع امریـکا و از 

جملـه جیمـز متیس ...

 ‹ اسـامی  ›دولـت  بـه  موسـوم  گـروه   
در  معـدن  کارگـر  یـازده  قتـل  مسـئولیت 
را  پاکسـتان  غـرب  در  بلوچسـتان  ایالـت 
بـه عهـده گرفتـه اسـت. شـبه نظامیان ایـن 
کارگـران را در روز شـنبه در کنـار معـدن 
زغـال سـنگ ربوده بودند. قربانیـان از اقلیت 

... شـیعه، هـزاره، بودنـد کـه 
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دشواری اصلی دور دوم 
مذاکرات صلح 

 کثرت گرایی در بستر 
جمهوریت

 مبارزه با فساد؛
 اقدامات جدی می خواهد

 بنا اسـت که امـروز اعضای هیات مذاکـره کننده دولت 
جمهـوری اسـامی افغانسـتان بـه دوحه قطر برسـند و 
با رسـیدن هیات هـای دو طـرف، دور دوم مذاکرات باید 
شـروع گـردد. در اصـل شـروع مذاکـرات ظاهـرا کـدام 
مشـکلی نیسـت و هـر دو طـرف طبـق توافـق قبلی در 

تاریـخ معیـن گفتگوهـا را آغاز خواهند کـرد. ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

 احمدضیـا رساج، رییـس عمومـی امنیت ملـی می گوید که 

گـروه طالبـان در تالش اسـت تا رهربی و کمیسـیون هایش 

را از پاکسـتان بـه داخـل خـاک افغانسـتان منتقـل کنـد. 

او گفـت کـه دلیـل اصلـی ایـن تـالش طالبـان، یافـن یک 

مـکان مصئـون بـرای رهـربی و کمیسـیون های ایـن گـروه 

می باشـد.

طالبـان  گـروه  خاطـر  همیـن  بـه  کـه  افـزود  رساج  آقـای 

جغرافیـای جنـگ را در جریـان دو مـاه اخیـر در والیت های 

اسـت. داده  کشـور گسـرش  و جنوب غـرب  جنـوب 

رییـس عمومـی امنیـت ملـی تأکیـد کـرد در هنگامـی کـه 

رهـربان گـروه طالبـان از »اسـالم آباد« یـا »کراچـی« بـه قطر 

می رونـد، دچـار عـذاب وجدان می شـوند و از ایـن رو تالش 

خـاک  داخـل  در  را  رهربی شـان  کـه  می کننـد  طالبـان 

افغانسـتان انتقـال دهنـد.

او امـا گفـت کـه ایـن گـروه در سـال های گذشـته نیـز ایـن 

تـالش را کـرده، امـا موفـق نشـده اسـت.

ایـن  بـرای  طالبـان  گـروه  رساج،  احمدضیـا  گفتـه ی  بـه 

اهدافـش، بـر والیـت ننگرهـار مترکـز کـرده اسـت. او امـا 

تأکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان در ایـن مـورد اقدامـات 

اسـت. گرفتـه  روی دسـت  را  الزم 

احمدضیـا در بخشـی از صحبت هایـش همچنـان گفـت که 

بـا  طالبـان  روابـط  قطـع  عـدم  شـهرها،  در  حمـالت  از  او 

جملـه  از  خشـونت  ازدیـاد  دیگـر،  ترویسـتی  گروه هـای 

ایـن  رهاشـده ی  زندانیـان  بازگشـت  و  هدفمنـد  ترورهـای 

گـروه بـه میـدان جنـگ از جملـه ی ایـن مـوارد خوانـد.

پـی  در  طالبـان  گـروه  کـه  افـزود  همچنـان  رساج  آقـای 

شکسـت در »جنگ هـای جبهـه ای« در والیت هـای هلمنـد 

و قندهـار، دسـت بـه ترورهـای هدفمنـد فعـاالن مدنـی و 

خربنـگاران زده انـد. او تأکیـد کـرد کـه در هشـت رویـداد 

اخیـر کـه در آن خربنـگاران و فعـاالن مدنـی هـدف قـرار 

را در ایـن راسـتا براسـاس اسـراتژی شـورای امنیـت 

ملـی آمریـکا ادامـه خواهـد داد تـا مطمـن شـود کـه 

افغانسـتان دوبـاره تبدیل بـه پناهگاه تروریسـتانی که 

بخواهنـد بـه آمریـکا حملـه کنند، نشـود.

قبـل از ایـن مقام هـای ارشـد افغانسـتان از امضـای 

رضایـت  طالبـان  و  آمریـکا  میـان  نامـه  موافقـت 

نداشـته اند. چنـدی قبـل امراللـه صالـح، معـاون اول 

رئیـس جمهـوری گفتـه بود کـه توافقنامـه دوحه برای 

ایـن گـروه »اعتـاد به نفـس کاذب و پوشـالی« ایجاد 

کـرده اسـت و نهادهـای امنیتـی چـون وزارت دفـاع، 

داخله/کشـور و امنیـت ملی باید به ایـن گروه »تفهیم 

کنـد کـه در اشـتباه اند.«

جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

افغانسـتان نیـز گفتـه بـود کـه حکومـت افغانسـتان 

موافقـت نامـه دوحـه را نـه امضـا کـرده، نه تاییـد کرد 

و نـه طـرف بـوده اسـت و از نـگاه حقوقـی حکومـت 

نـدارد. آن  قبـال  در  مسـئولیتی 

افغانسـتان  مذاکـرات صلـح  دوم  دور  کـه  بـود  قـرار 

از فـردا آغـاز شـود امـا هیـات افغانسـتان تاکنـون بـه 

دوحـه نرفتـه و هنـوز مشـخص نیسـت کـه ایـن هیأت 

فـردا بـه دوحـه خواهـد رفـت یـا نـه.

شـاهد  اخیـر  ماه هـای  در  افغانسـتان  پایتخـت  کابـل، 

انفجارهـا و رویدادهـای امنیتـی بـزرگ نبوده امـا ترورهای 

هدفمنـد و انفجـار مین هـای مغناطیسـی در آن به شـدت 

افزایـش یافتـه اسـت.

چنـدی قبـل مسـئوالن ارشـد امنیتـی افغانسـتان گفتـه 

بودنـد که طالبـان بعد از امضای توافقنامـه صلح با آمریکا 

بـه افرادشـان دسـتور داده اند کـه اعضای جامعـه مدنی و 

نیروهـای دولتـی را در شـهر کابـل هـدف قـرار دهند.

افغانسـتان اعـالم  دفـر معاونـت دوم ریاسـت جمهـوری 

کـرده کـه تـداوم خشـونت ها و قتل های هدفمنـد همزمان 

بـا جریـان مذاکـرات صلـح بـا گـروه طالبـان، بـرای مـردم 

افغانسـتان غیرقابـل قبـول اسـت و ممکن اسـت مذاکرات 

را بـه بن بسـت بکشـاند.

افزایـش  کـه  گفتـه  نشسـت  ایـن  در  نیـز  پاولـز  آرنـات 

فعـاالن  خربنـگاران،  هدفمنـد  قتل هـای  و  خشـونت ها 

مدنـی و حقـوق بـری بـرای همه غیـر قابل قبول اسـت و 

اگـر تـداوم یابـد، بر روند مذاکـرات صلح تأثیـر می گذارد و 

حتـی ممکن اسـت این مذاکرات را به بن بسـت بکشـاند. 

 جیـک سـالیوان گزینـه جـو بایـدن رئیـس جمهـور 

منتخـب آمریـکا بـرای سـمت مشـاور امنیـت ملـی 

تلویحـا توافقنامـه آمریـکا و طالبـان را تاییـد کـرده 

و گفتـه ایـن توافقنامـه باعث ایجـاد تعهداتی میان 

آمریـکا و طالبـان شـده اسـت. بـه گفتـه او آمریـکا 

رونـد صلـح افغانسـتان را هاننـد گذشـته تعقیـب 

کرد. خواهـد 

او در گفتگـو بـا فریـد ذکریا، در برنامه GPS شـبکه 

سـی ان ان گفـت کـه براسـاس موافقت نامـه صلـح 

آمریـکا و طالبـان، تعهداتی را که طالبـان به آمریکا 

دارد اینکـه ارتبـاط خـود را بـا شـبکه القاعـده نـه 

در حـرف بلکـه در عمـل قطـع کنـد، خشـونت ها 

مذاکـراه  وارد  نیـت  حسـن  بـا  و  دهـد  کاهـش  را 

دارای  نهایـت  در  کـه  شـود  افغانسـتان  دولـت  بـا 

دسـتاورد باشـد.

بـه گفتـه او زندگـی صلح آمیـز، باعث رسـیدن همه 

اهدافشـان خواهـد شـد،  بـه  طرف هـای درگیـری 

افغانسـتان  پایـان درگیـری در  باعـث  رونـدی کـه 

شـود و رئیس جمهور جوبایدن، نیز دیپلاسـی اش 

گـروه طالبان منتظر خـروج نیروهای خارجی از افغانسـتان 

اسـت و تـالش می کنـد که مذاکـرات صلح را تـا زمان خروج 

کامـل ایـن نیروهـا در مـاه »مـی« سـال ۲۰۲۱ میـالدی، به 

تأخیـر بیاندازد.

آقـای رساج کـه دیـروز )دوشـنبه، ۱۵ جـدی( در نشسـت 

اسـتجوابیه  ی مجلـس مناینـدگان صحبـت می کـرد، گفت: 

»این هـا )طالبـان( فقـط ۱۱۶ یـا ۱۱۵ روز دقیـق حسـاب 

دارنـد کـه اول »می« شـود و نیروهای خارجی از افغانسـتان 

وقـت  آن  تـا  کـه  اسـت  ایـن  پالن شـان  و  شـوند  بیـرون 

مذاکـرات را بـه تأخیـر بیاندازنـد.«

او افـزود کـه ایـن گـروه بـرای به تأخیرانداخـن مذاکـرات 

حـل  قابـل  کـه  می کشـد  پیـش  را  »بازی هایـی  صلـح، 

نیسـت«.

براسـاس  کـه  کـرد  تأکیـد  ملـی  امنیـت  عمومـی  رییـس 

اطالعـات ایـن نهـاد، رهـربی گـروه طالبـان نیـت برقـراری 

نـدارد. را  افغانسـتان  در  صلـح 

او همچنان دور دوم مذاکرات صلح میان دولت افغانسـتان 

و طالبـان را یـک دور اساسـی و کلیـدی خوانـد و گفـت که 

ایـن گـروه پابندی چنـدان به ایـن مذاکرات نیـز ندارد.

از سـویی هـم، احمدضیـا رساج گفت که طالبـان اکرث مواد 

توافق نامـه ی ایـن گـروه بـا امریـکا را نیـز نقـض کرده انـد. 

گرفتـه شـده اند، افـرادی در پیونـد بـه پنج حادثه بازداشـت 

شـده اند.

او گفـت کـه در مـورد سـه حادثـه ی دیگـر نیـز رسنخ هایـی 

هنـوز  امـا  افتـاده،  کشـفی  و  امنیتـی  نیروهـای  به دسـت 

کسـی در پیونـد بـه آنان هـا بازداشـت نشـده اسـت.

تأکیـد کـرد  امنیـت ملـی  از سـویی هـم، رییـس عمومـی 

کـه نیروهـای ایـن ریاسـت از تـرور سـه خربنـگار در کشـور 

جلوگیـری کـرده اسـت.

سراج: طالبان در تالش است تا رهبری و کمیسیون هایش را 
از پاکستان به افغانستان منتقل کند

مشاور امنیت ملی جوبایدن: روند صلح افغانستان مثل گذشته ادامه می یابد

از  دارم.  خاطـر  بـه  دور  روزهـای  از  را  فـروغ   

سـترب  بـازوان  میـان  کوچـک  قریـه ی  متقـول، 

در  فـراوان.  قول هـای  و  تپه هـا  بـا  کو هسـتانی 

هـر قـول یـک خانـوار زندگی می کـرد و مـن بـا 

بـا  قول هـا  همیـن  از  یکـی  در  نیـز  خانـواده ام 

زندگـی دسـت بـه گریبـان بودیـم. از امکانـات  

نـه  نبـود؛  دسـرس  در  هیچ چیـز  فرهنگـی 

کتابـی بـود نـه کتاب خانـه ای. تعدادی انگشـت 

شـاری قـرآن و حافـظ خوانـده بودنـد و حافـظ 

... مقـدس  کتاب هـای  جملـه  از  هـم 

بـا پیشـی   بـرای اولیـن بـار سـینای چیـن 

گرفـن از هالیـوود بـه عنـوان بزرگریـن بـازار 

سـینایی جهـان شـناخته شـد، امـا مجمـوع 

درآمدهـای گیشـه جهانـی سـینا بـه سـبب 

بحـران شـیوع ویـروس کرونـا کـه بـا تعطیلـی 

سـیناها و عدم اکـران بسـیاری از آثار همراه 

بـود، بـا کاهـش بیـش از ۷۰ درصـدی رو بـه 

رو شـده اسـت.  بـرای نخسـتین بـار در تاریخ 

سـینا و در حالـی ...

 فروغ؛
 دریچه ی 
رو به زندگی

 سینمای چین 
در صدر 

سینماهای جهان

سرور دانش: 

آماده گی شناگر افغان برای 
المپیک ۲۰۲۱ توکیو 

کین به رئال برود تا به سطح 
رونالدو و مسی برسد 

 فهیـم انـوری، عضـو تیـم ملی شـنای کشـور برای نخسـتین 

بـار در رقابت هـای املپیـک ۲۰۲۱ توکیـو اشـراک خواهـد 

بـرای  انـوری می گویـد شـش سـال اسـت کـه  آقـای  کـرد. 

رقابـت هـای توکیـو ۲۰۲۱ آمادگـی گرفتـه اسـت و پیـش از 

ایـن در یـک رقابـت داخلـی از میان ۳۰ شـناگر کشـور مقام 

نخسـت را بدسـت آورده اسـت. قـرار اسـت وی تـا چنـد روز 

دیگـر بـرای اشـراک در اردوگاه مترینـی بـه روسـیه بـرود.

او مـی گویـد کـه تـا کمـر از یـک هفتـه  دیگـر کابـل را برای 

ایجـاد اردوگاه مترینـی، بـه قصـد شـهر کازان روسـیه، تـرک 

کـرد.... خواهد 

بزرگـی  هـای  تیـم  تاتنهـام  ارزشـمند  مهاجـم  کیـن  هـری   

وودگیـت  جاناتـان  اسـت.  دیـده  خـود  خواهـان  همـواره  را 

می گویـد اگـر هـری کیـن می خواهـد بـه سـطح کریسـتیانو 

رونالـدو و لیونـل مسـی برسـد بایـد بـه تیمـی قهرمـان مانند 

رئـال مادریـد بپیونـدد.  سـتاره ملـی پـوش 27 سـاله بارهـا 

بـه جدایـی از تاتنهـام نزدیـک شـده اسـت. منچسـریونایتد 

و منچسرسـیتی عالقـه زیـادی بـه جـذب کاپیتـان تیم ملی 

انگلیـس دارنـد اما باشـگاه های بـزرگ اروپایی نیز بـه اضافه 

کـردن ایـن بازیکـن بـه ترکیـب خـود بـی میـل نیسـتند. ...

ورزش
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سرمقاله

 بنـا اسـت کـه امـروز اعضـای هیـات مذاکـره کننـده دولـت 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان بـه دوحـه قطـر برسـند و بـا 

رسـیدن هیات هـای دو طـرف، دور دوم مذاکـرات بایـد رشوع 

گـردد. در اصل رشوع مذاکرات ظاهرا کدام مشـکلی نیسـت 

و هـر دو طـرف طبـق توافق قبلی در تاریـخ معین گفتگوها را 

آغـاز خواهنـد کـرد. اما مشـکل اصلی بـرای دور دوم آجندای 

مذاکـرات اسـت. بـا توجـه بـه ایـن کـه قبا هـم طـرف دولت 

افغانسـتان و هم طرف طالبان فهرسـت بلنـدی از موضوعات 

را بـرای بحـث پیـش کش کـرده انـد، تعیین عناوینـی که هم 

بـر اسـاس واقعیت هـای موجـود در اولویت افغانسـتان باشـد 

و هـم در اولویـت هـر دو جانـب شـامل گـردد بسـیار دشـوار 

خواهـد بـود. طبیعـی اسـت کـه هـم اکنـون سـیل خـون بـه 

شـکل روزمـره در افغانسـتان جاری اسـت. بدون شـک عامل 

اصلـی نیـز طالبـان اسـت. تعارفـات مطبوعاتی کـه این گروه 

نیـز در یـک سـال اخیر یـاد گرفته اسـت و از مسـولیت وقایع 

تروریسـتی و خـون بـار شـانه خالـی می کند تنها یـک ادعای 

پـوچ اسـت و هرگز راسـت نیسـت. 

از نـگاه دولـت افغانسـتان چنـان کـه قبـا در فهرسـت دولت 

نیـز گردیـده اسـت، نخسـتین موضوعـی کـه پیـش  شـامل 

از هـر چیـزی دیگـر بایـد در آجنـدا گرفتـه شـود بحـث روی 

آتـش بـس و میکانیزم هـای کاهـش خشـونت اسـت. عقـل و 

منطـق انسـانی نیـز همیـن را اقتضـا می کند کـه وقتی خون 

در حـال فـوران اسـت، هیـچ گونـه امیـدی بـه صلـح نبایـد 

داشـت و متـام ایـن همـه مصـارف و هزینه هـای گـزاف بـرای 

دچـار  اکنـون  هـم  افغانسـتان  داد.  نخواهـد  نتیجـه  صلـح 

بایـد در وهلـه نخسـت خونریـزی  و  زخـم خونچـکان اسـت 

توقـف کنـد و سـپس در بـاره موضوعـات دیگـر بحـث صـورت 

گیـرد. ایـن کـه طالبـان  از زیـر بـار خشـونت های اخیـر بـه 

خصـوص جنایـت علیـه خربنـگاران و فعـاالن مدنـی و حقوق 

بـری شـانه خالـی مـی کننـد، یـک دروغ محـض اسـت و 

عـدم هرگونـه حملـه تروریسـتی بـر نیروهـای امریکایـی در 

ایـن اسـت کـه همـه  بـر  یـک سـال گذشـته نشـانه روشـن 

جنایت هـا و ترورهایـی کـه در افغانسـتان صـورت می گیـرد 

انجـام می گیـرد.  توسـط طالبـان 

از سـوی دیگـر طالبـان در صـدر لیسـتی کـه بـرای اجنـدای 

و  نظـام سیاسـی  انـد، مسـاله  ارایـه کـرده  مذاکـرات صلـح 

بحث بر رس میکانیزم های یک سـاختار سیاسـی را پیشـنهاد 

کـرده انـد. پذیـرش ایـن خواسـت طالبان متـام رونـد صلح و 

آن چـه را تـا کنـون پیمـوده شـده اسـت در مخاطـره جـدی و 

در معـرض نابـودی کامـل قرار می دهـد. زیرا فاصلـه گفتامن 

منایندگـی  آن  از  کننـده  مذاکـره  هیـات  کـه  جمهوریـت 

می کنـد و گفتـامن امـارت که گـروه طالبـان از آن منایندگی 

می کنـد، بسـیار بعید اسـت. اساسـا فاصله میـان جمهوریت 

و امـارت بـه انـدازه یـک تاریخ اسـت. تاریخ سیاسـی در اروپا 

قرن هـا طـول کشـیده اسـت تـا مـردم بـر روی یـک میکانیـزم 

سیاسـی بـه نـام جمهوریت و یـا دموکراسـی توافق کـرده اند 

و ایـن میکانیـزم علـی رغـم قرائت هـای متعـدد از آن هیـچ 

دموکراسـی  شـاخص های  حداقـل  زیـرا  نـدارد.  مخالفـی 

شـاخص  مهم تریـن  اسـت.  همـگان  اجـامع  و  توافـق  مـورد 

توسـط  تعییـن رسنوشـت ملت هـا  و  مـردم  اراده  جمهوریـت 

آرای شـهروندان اسـت. انتخابـات بـه مثابـه یکـی از مظاهـر 

اصلـی دموکراسـی اکنون توسـط هیچ کسـی جز گـروه های 

افراطـی و تروریسـتی چـون طالبـان تخطیـه و رد منی شـود. 

مگـر آن کـه کسـی کـه بـا چنیـن رونـدی مخالفـت مـی کنـد 

یـک انسـان بیـامر و روانـی باشـد. 

اکنـون طالبـان بـه مثابـه انسـان هایی کـه از دوره عرص حجر 

رسبـرآورده انـد و بـا هرگونه پیرفـت و ترقی انسـانی مخالف 

شـدید  مخالفـت  نیـز  انتخابـات  و  دموکراسـی  بـا  هسـتند 

دارنـد. متاسـفانه مسـاله اینجـا اسـت که هیچ قدر مشـرکی 

میـان هیـات دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان و طالبان 

در زمینـه نوعیـت نظـام سیاسـی وجـود نـدارد. یافـن قـدر 

مشـرک و توافـق بـر اسـاس مشـرکات از پیـش رشط هـای 

برقـراری صلـح اسـت کـه میـان دو طرف فعلـی وجود نـدارد. 

طالبـان فقـط بـه دنبـال قبضـه کـردن قـدرت اسـت و نـه بـه 

آموزه هـای دینـی پـای بنـد هسـتند و نـه بـه میکانیزم هـا و 

سـازوکارهای انسـانی بـرای مدیریـت کشـور. 

بنابرایـن مشـکل عمـده در دور دوم مذاکـرات تعییـن آجنـدا 

اسـت و ایـن کـه از کدام نقطـه باید رشوع کننـد. اگر از آتش 

بـس فـوری رشوع نگـردد و بـر روی قطـع خونریـزی و کاهش 

خشـونت ها توافـق صـورت نگیـرد، متـام گفتگوهایـی کـه تـا 

کنـون صـورت گرفتـه اسـت عبـث خواهد بـود. تعییـن آجندا 

مرحلـه  مشـکل ترین  مذاکـرات  دوم  دور  عزیمـت  نقطـع  و 

صلـح خواهـد بـود کـه امیدواریـم هیـات جمهـوری اسـامی 

افغانسـتان بـر رس آتـش بـس پافشـاری کنـد و جامعـه بیـن 

املللـی نیـز در ایـن زمینـه تـاش کند تـا گروه طالبـان پیش 

از هـر چیـز بـر کاهـش خشـونت و توقـف خـون ریـزی و عدم 

انجـام حمـات کـور تروریسـتی قناعـت کنـد. هـامن چیـزی 

امیدواریـم  اسـت.  افغانسـتان  مـردم  اصلـی  خواسـت  کـه 

همـگان بـر ایـن خواسـت انسـانی مـردم افغانسـتان احـرام 

بگذارنـد و ایـن ماشـین کشـتار را متوقـف سـازند. 

از صفحه1

 د لـوړو زده کـړو وزیـر وایـي چـې د ازبيکـي ژبـې د ادبياتـو زده 

کـړې لپـاره بـه ځوانـان بهرنیـو هېوادونـو تـه ولېـږي.

د لـوړو زده کـړو وزیـر عبـاس بصیـر دا خـربې نـن د مرغومـي پـه 

١٥مـه، کابـل کـې د ازبيکـي ژبـې د رسـمیت پېژندنـې اوولسـم 

کال پـه مناسـبت جـوړې شـوې غونـډې تـه وکـړې.

پـه دې غونـډه کـې د اطاعاتـو او فرهنګ رسپرسـت وزیـر محمد 

طاهـر زهیـر، د مصالحـې عـايل شـورا لومـړي مرسـتیال عنایـت 

اللـه بابـر، د پوهنـې وزارت رسپرسـتې رنګینـې حمیـدي او نـورو 

چارواکـو ګـډون کـړى وو.

د لـوړو زده کـړو وزیـر وویـل، ازبيکـي او ترکمنـي ژبـې هغه وخت 

ژونـدۍ پاتـې کېـدای يش چـې پـه زده کـړو بدلې يش.

هغـه زیاتـه کـړه، د لـوړو زده کـړو وزارت غـواړي چـې پوهنتونونـو 

کـې د ازبيکـي ژبـې څانګـې جـوړې کـړي او ازبيکي ژبـه باید په 

علمـي ژبـه بدله يش .

عبـاس وويـل، هڅـه کـوي ځوانـان بهرنیـو هېوادونو تـه د ازبيکي 

ژبـې د ادبیاتـو د زده کـړې لپـاره ولېږي.

ازبيکـي  زره  دوه  وویـل،  حمیـدي  رنګینـې  وزیـرې  پوهنـې  د 

دي. ښـوونکې  ښـځینه  یـې  سـلنه   ۴۵ چـې  لـري  ښـوونکي 

هغـې وویـل، هڅـه کـوي د ازبيکـي ژبـې ښـوونکي زیـات کـړي، 

څلـور سـوه زره د ازبيکـي ژبـې کتابونـه یـې چاپ کـړي او غواړي 

اووه سـوه زره نـور پـه راتلونکـي کـې چـاپ کـړي .

همـدا راز د مصالحـې عـايل شـورا لومـړي مرسـتیال عنایـت اللـه 

بابـر وویـل، د ازبيکـي ژبـې لـه رسـمیت پېژندنـې وروسـته په دې 

ژبـه د تعلیـم او تألیـف حـق ورکـړل شـوى او لیکواالنـو پـرې  ډېـر 

کتابونـه لیـکيل دي .

د غونـډې بـل ګډونـوال او د پښـتو ژبـې ليکـوال اسـتاد نجیـب 

اللـه منـيل وویـل، پـه تېـرو پنځـو کلونـو کـې چـې ازبيکـي ژبـې 

تـه کـوم کار شـوی، داسـې کار بـه تېـرو پېړیـو کـې هـم دې ژبې 

تـه نـه وي شـوى .

هغـه زياتـه کـړه، یـوازې د ارګ په اعامیـو څه نه کیـږي او باید د 

هېـواد خلـک پـه درېيمو ژبـو تعلیم وکړي.

منـيل وويـل، خلـک بایـد غوښـتنه وکـړي چـې د دوی ژبـې ته په 

دولتـي چـارو کـې ځـای ورکـړل يش او هـر څـوک دې پـه خپلـه 

سـیمه کـې لـه ادارو څخه وغـواړي چې د دوی په ژبـه کار وکړي.

د يادونـې ده چـې ازبيکـي او ترکمنـي ژبـې د هېـواد پـه شـامل، 

شـامل ختيـځ او شـامل لوېديځـو واليتونـو تخـار، کنـدوز، بلـخ، 

رسپـل، جوزجـان او فاريـاب کـې ويونکـي لـري.

 د کندهـار امنيـه قومانـداين وايـي چـې څـو ورځـې مخکـې د يوه 

وژل شـوي پيلـوټ قاتـل په ګـډون دوه غلچکي بريدګر وژل شـوي 

دي.

د  بارکـزي  نـارص  جـامل  ویانـد  قوماندانـۍ  امنیـې  کندهـار  د 

وویـل، دغـه دوه  تـه  اژانـس  پـژواک خـربي  پـه ١٥مـه  مرغومـي 

بریدګـر چـې پـه کندهـار ښـار کـې یـې ګڼـې هـديف وژنـې کـړې 

وو. النـدې  تعقیـب  تـر  پولیسـو  د  وې، 

دی وايـي، پولیسـو غوښـتل دواړه بریدګـر ژونـدي ونیـي خـو د 

مقاومـت پـر مهـال ووژل شـول.

هغـه زیاتـه کـړه، پـه دغـو بریدګـرو کـې یـو یـې نورمحمـد نومېـده 

چـې څـو ورځـې مخکـې یـې د کندهـار ښـار د ۱۴مـې امنیتـي 

حـوزې پـه سـاحه کـې د ۲۰۵ اتـل قـول اردو هوايـي لـوا پیلـوټ 

مسـعود اتـل او یـو شـمېر نـور امنیتـي منسـوبین وژيل وو.

د ده پـه خـربه، له وژل شـوو بریدګرو ۳ تومانچې او یو موټرسـایکل 

ترالسه شوي دي.

پـه کندهـار ښـار کـې د هديف وژنـو لړۍ پـه دوام په یوه بله پېښـه 

کـې نن سـهار یـو ملکي وګړی وژل شـوی دی.

والـو د  تـه وویـل، وسـله  اژانـس  پـژواک  امنیتـي رسچینـې  يـوې 

کندهـار ښـار د ۱۵مـې امنیتـي حـوزې اړونـد د صالو خـان چمن 

پـه سـیمه کـې یـو ملکـي وګـړی وژلـی دی.

دغـه رسچینـه وايـي، د وژل شـوي وګـړي هویـت تـر اوسـه څرګنـد 

نـه دی.

وسله والو طالبانو د دغو پېښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویيل.

گفت وگـو  درحـال  افغان هـا  کـه  بـود  گفتـه  همچنـان  او 

انـد تـا بـه توافـق برسـند. مایـک پمپئـو ایـن پیرفـت را 

باورنکردنـی خوانـده بـود. امریـکا و گـروه طالبـان در دهم 

مـاه حـوت سـال گذشـته ی خورشـیدی توافق نامـه صلـح 

امضـا کردنـد. 

ادامـه رویدادهـا و قضایـای خشـونت باری ماننـد حمـات 

و  روزنامه نـگاران  علیـه  حمـات  جملـه  از  هدفمنـد، 

مدافعـان حقـوق بـر  بحـث و گفتگـو صـورت گیـرد.  بـه 

بـاور کمیسـیون مردم افغانسـتان برای برخـورداری از حق 

حیـات، امنیـت و آزادی هـای اساسـی خـود نبایـد منتظـر 

توافـق کامـل بـر رس یـک خط مشـی یا نقشـه   راه سیاسـی 

باشـند.

کمیسـیون خواهـان مذاکـره قربانـی محـور شـده و اذعان 

کـرده اسـت کـه مـردم افغانسـتان قربانی هـای زیـادی در 

جنگ هـا پرداختـه انـد. کمیسـیون در ایـن اعامیـه عاوه 

کـرده اسـت:»متام مـردم افغانسـتان، به ویـژه غیرنظامیان، 

منفجر نا شـده،  مهـامت  و  مبب هـا  انتحـاری،  حمـات  از 

هوایـی  حمـات  و  شـبانه  حمـات  هدفمنـد،  حمـات 

آسـیب های گوناگـوِن فـراوان دیده انـد کـه باتأسـف هنـوز 

هـم ادامـه دارد. این قربانیان واقعیت افغانسـتان هسـتند 

و از حقـوق و خواسـته های مـروع برخوردارنـد. مـا از هـر 

دو هیـات مذاکره کننـده می خواهیـم کـه توجهـی ویـژه  به 

قربانیـان و نگرانی هـای آن هـا مبـذول دارنـد.«

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر تاکیـد کـرده اسـت کـه 

افـزون بر حضور و مشـارکت قربانیان، خواسـتار گنجاندن 

حقـوق قربانیـان در دسـتور کار مذاکـرات نیـز اسـت. ایـن 

بـه مثـر  و  گفتگوهـا  عادالنـه  پیرفـت  بـرای  کمیسـیون 

نشسـن گفتگوهـا مشـاوره کارشناسـانه بـه هـردو طـرف 

توسـط کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر پیشـنهاد کـرده 

. ست ا

وی تأکیـد کـرد کـه دولـت افغانسـتان در مـورد مذاکـرات 

صلـح بـا گـروه طالبـان، دیـدگاه روشـن دارد کـه مـورد 

حامیـت مردم اسـت، اما انتظار مـی رود که جامعه جهانی 

و همـکاران بین املللـی افغانسـتان نیز دیدگاه های شـان 

را بیشـر منسـجم کننـد تـا در مـورد جزئیـات گفتگـو بـا 

گـروه طالبـان، بـه یـک توافق برسـیم.

آقـای آرنات پاولز، رسپرسـت دفر و معـاون هیأت اتحادیه 

افزایـش  کـه  دیـدار گفـت  ایـن  افغانسـتان در  اروپـا در 

فعـاالن  خربنـگاران،  هدفمنـد  قتل هـای  و  خشـونت ها 

مدنـی و حقـوق بـری بـرای همه غیر قابل قبول اسـت و 

اگـر تـداوم یابـد، روند مذاکرات صلح را متاثر می سـازد  و 

حتی ممکن اسـت این مذاکرات را به بن بسـت بکشـاند.

رسپرسـت دفـر هیأت اتحادیـه اروپا در افغانسـتان گفت 

کـه ایـن اتحادیـه از حکومـت افغانسـتان در رونـد صلح و 

سـایر عرصه هـا، حامیـت خـود را ادامـه می دهد. 

در ایـن دیدار همچنیـن در مورد روند حامیت از مدافعین 

حقـوق بـر و قانـون انجوهـا، بحـث و تبادل نظـر صورت 

گرفت.

افغانسـتان  در  اروپـا  اتحادیـه  هیـأت  دفـر  رسپرسـت 

از  حامیـت  بـرای  جمهـور  رئیـس  معـاون  تاش هـای  از 

قضایـای  پی گیـری  و همچنیـن  بـر  مدافعیـن حقـوق 

و  مدنـی  جامعـه  اعضـای  خربنـگاران،  علیـه  خشـونت 

قـدر دانـی کـرد. فعالیـن حقـوق بـر 

بـه عکس العمـل »جـدی« مجبـور خواهنـد شـد.

در  امریکایـی  نیروهـای  سـخن گوی  لگـت،  سـانی 

گـروه طالبـان  اتهامـات  ایـن  رشـته تویتی  در  افغانسـتان 

را رد کـرده اسـت. او گفتـه اسـت کـه نیروهایـی امریکایی 

رصفـا از نیروهایـی افغـان در برابـر حمـات جنگ جویـان 

می کننـد. حامیـت  طالبـان 

او همچنـان از طرف هـای درگیـری از جملـه گـروه طالبان 

خواسـته اسـت که خشـونت ها را کاهـش دهند.

سـخن گوی نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان همچنـان 

گفته اسـت کـه کارزار حمات انکاری طالبـان و قتل های 

هدفمنـد مقامـات حکومتـی، فعـاالن جامعـه ی مدنـی و 

خربنـگاران نیـز بایـد متوقف شـود.

دو  کـه  می کننـد  مطـرح  درحالـی  را  ادعـا  ایـن  طالبـان 

روز پیـش )شـنبه، ۱۳ جـدی( وزیـر خارجـه ی امریـکا در 

رشـته تویتی گفتـه بـود کـه در حـدود یـک سـال گذشـته، 

هیچ نظامی امریکایی در افغانسـتان کشـته نشـده اسـت.

و  تشـدید  اسـت:»  کـرده  عـاوه  خوانـده،  افغانسـتان  در 

خسـارات  و  ملکـی  تلفـات  خشـونت ها،  فزاینـده   تـداوم 

بـه  امیـد  می شـود،  وارد  مـردم  بـر  همـه روزه  کـه  مالـی 

هم چنیـن  خشـونت ها  ایـن  می دهـد.  کاهـش  را  صلـح 

بـه غیرنظامیـان از جملـه زنـان و کـودکان بیشـر آسـیب 

می رسـاند، بـر مشـارکت عمومـی در رونـد صلـح به شـدت 

تأثیـر می گـذارد، تجمعات عمومی، مشـارکت فعـال زنان، 

رسـانه ها و علـامی دیـن را کم رنـگ و امیـدواری همگانـی 

بـه ایـن رونـد را تضعیـف می کنـد.«

کمیسـیون از طرف هـای مذاکـره بـا تاکید خواسـته اسـت 

کـه  کمیتـه ای مشـرک  تعییـن شـود تـا دربـاره مسـائلی 

و  آتش بـس  بـر  نظـارت  سـازوکار های  آتش بـس،  ماننـد 

مـورد  در  تحقیـق  بـرای  مشـرک  تیـم  تعییـن  هم چنیـن 

ریاسـت   دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

جمهـوری می گویـد که تـداوم خشـونت ها 

و قتل هـای هدفمنـد همزمـان بـا جریـان مذاکـرات صلح 

بـا گـروه طالبـان، بـرای مـردم افغانسـتان غیرقابـل قبـول 

اسـت و ممکـن اسـت مذاکـرات را بـه بن بسـت بکشـاند.

معـاون رئیـس جمهـور در دیـداری کـه صبح روز دوشـنبه 

١٥ جـدی، آقـای آرنـات پاولـز رسپرسـت دفـر و معـاون 

هیـأت اتحادیـه اروپـا بـا وی داشـت، گفـت کـه انتظـار 

مـی رود بـا آغـاز دور دوم مذاکـرات صلـح با گـروه طالبان، 

در رابطـه بـه کاهش خشـونت ها و اجـرای آتش بس توافق 

صـورت گیـرد؛ در غیـر آن مذاکـرات بـه بـن بسـت مواجـه 

شـد. خواهد 

وی افـزود کـه افزایـش خشـونت ها و قتل هـای هدفمنـد 

در روزهـای اخیـر، اعتـامد و باور مردم افغانسـتان نسـبت 

بـه رونـد صلـح را کاهـش داده و آنهـا بـه این باور هسـتند 

کـه گـروه طالبـان هنوز از اسـراتیژی نظامی خود دسـت 

برنداشـته اند.

دانـش گفـت که بر اسـاس گـزارش هیأت مذاکـراه کننده 

گـروه  دیـدگاه  افغانسـتان،  اسـامی  جمهـوری  دولـت 

طالبـان در مـورد آزادی بیـان، حقـوق زنـان، حقـوق بر، 

حقـوق اقلیت هـا و آزادی هـای مدنـی مـردم افغانسـتان 

هیـچ تغییـری نکرده اسـت، به ایـن دلیل مـا در مذاکرات 

صلـح مسـیر دشـواری را پیـش رو داریـم.

وی گفـت کـه بـا توجـه بـه افزایـش قتل هـای هدفمنـد، 

تعـداد کسـانی کـه بـه حامیـت و حفاظـت نیـاز دارنـد رو 

بـه افزایـش اسـت و اتحادیـه اروپـا بـا نهادهـای جامعـه 

از مدافعیـن  بـرای مکانیـزم حامیـت  افغانسـتان  مدنـی 

حقـوق بـر، فعالیـن جامعـه مدنـی و حتـی خربنـگاران 

می کنـد. کار 

افغانسـتان  در  اروپـا  اتحادیـه  هیـات  دفـر  رسپرسـت 

بـا  را  خـود  همـکاری  افغانسـتان  دولـت  کـه  خواسـت 

نهادهـای مدنـی و حقـوق بـری بیشـر کنـد و در مـورد 

تهدیدهـا و همچنیـن پی گیری قضایای خشـونت، به آنها 

معلومـات دهـد.

معـاون رئیـس جمهـور گفـت کـه حکومـت افغانسـتان به 

فعالیـن  بـر،  مدافعیـن حقـوق  از  و حفاظـت  حامیـت 

مدنـی و خربنـگاران متعهـد اسـت و چندین کمیسـیون و 

کمیتـه تحـت نظر شـخص وی، مسـائل مربوط بـه حقوق 

دنبـال  و  بررسـی  را  رسـانه ها  و  مدنـی  فعالیـن  و  بـر 

می کنـد.

وی تأکیـد کـرد کـه نبایـد بگذاریـم قتل هـای هدفمنـد 

خربنـگاران، فعالیـن مدنـی و حقـوق بـری بـه یـک رویه 

عـادی تبدیل شـود و همـه از کنار آن بی تفـاوت بگذرند و 

افـزود که در این راسـتا همکاران بین املللی افغانسـتان، 

بـه خصـوص اتحادیـه اروپـا و سـازمان ملـل متحـد، توجه 

جـدی تر داشـته باشـند

 گـروه طالبـان اعـام کـرده اسـت کـه نیروهـای امریکایـی 

و  ننگرهـار  والیت هـای  در  را  گـروه  ایـن  جنگ جویـان 

هلمنـد مـورد هـدف حمـات هوایـی قـرار داده انـد.

در اعامیـه ای کـه دیـروز )دوشـنبه، ۱۵ جـدی( از سـوی 

نیروهایـی  کـه  اسـت  آمـده  رسـیده،  نـر  بـه  طالبـان 

امریکایـی همچنـان از حمـات نیروهایی افغـان در والیت 

قندهـار علیـه جنگ جویـان ایـن گـروه نیز حامیـت هوایی 

می کننـد.

را خـاف  امریکایـی  نیروهـای  اقدامـات  ایـن  گـروه  ایـن 

توافق نامـه ی صلـح خـود بـا امریـکا خوانـده و تأکیـد کرده 

اسـت ایـن گونـه »رسپیچی هـای مکـرر«، درحالـی صـورت 

گرفتـه اسـت کـه اخیرا مایک پمپئـو، وزیرخارجـه ی امریکا 

بـه التـزام و تعهـد گـروه طالبان به ایـن توافق نامـه اعراف 

اسـت. کرده 

بـا ایـن حـال طالبـان هشـدار داده انـد کـه اگـر نیروهـای 

امریکایـی حمات شـان را متوقـف نکننـد، ایـن گـروه نیـز 

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان از طرف های 

گفتگـو کننـده مذاکـرات بین االفغانـی خواهـان آتش بـس 

فوری شـده اسـت.

ایـن کمیسـیون از نهایی شـدن کارشـیوه مذاکـرات صلـح 

افغانسـتان بـه عنـوان یـک پیرفت بـزرگ اسـتقبال کرده 

مذاکـره  طرفیـن  و  افغانسـتان  مـردم  و  ملـت  بـه  را  و  آن 

تربیـک گفتـه اسـت.

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر افغانسـتان دوشـنبه ١٥ 

جـدی بـا نـر اعامیـۀ خـربی گفتـه اسـت کـه بی صربانه 

منتظـر بازگشـت طرف هـای مذاکـره بـه میـز مذاکـره در 

تاریـخ ٥ جنـوری 202١ اسـت. 

بـرای  کمیسـیون دور دوم مذاکـرات را فرصتـی تاریخـی 

پایـان دادن بـه جنـگ و فراهم سـازی زمینـه صلـح پایـدار 

ایـن انسـتیتیوت تکنالـوژی بـرای تـرور و کشـتار در کجای 

افغانسـتان موقعیـت دارد؟  وی در ادامـه اذعان می دارد:» 

فـرض کنیـم طالبـان راسـت می گویـد، رشم باد بـه نیرویی 

کـه پـس از بیسـت و پنـج سـال بهریـن اخـراع اش مـواد 

بـرای  درچانتـه  دیگـر  چیـز  هیـچ  و  انسانهاسـت  کشـتار 

انسـان و انسـانیت نـدارد.«

در ایـن اعامیـه، معـاون رئیـس جمهـور از نهایـی شـدن 

غیـر  بلندمنزل هـای  بـاالی  سـنگین  جریمه هـای  الیحـه 

بـر  کـه  اسـت  گفتـه  و  داده  خـرب  هفتـه  آخـر  تـا  قانونـی 

اسـاس برآوردهـا و تخمین هـای ابتدایـی گامن مـی رود که 

از اعـامل جریمـه بـر بلنـد منزل هـای خـودرس تـا  پنجـاه 

ملیـارد افغانـی بـه خزانـه داولـت واریـز گـردد. 

بـار  بـار  وی اذعـان داشـته اسـت کـه ریاسـت جمهـوری 

تاکیـد کـرده اسـت کـه بـرای ایـن پـول یـک صنـدوق یـا 

حسـاب  اختصاصـی ایجـاد شـود و دوباره برای انکشـاف و 

بهبـود شـهر کابـل به مـرصف برسـد.  در ایـن اعامیه برای 

کسـانیکه آهـن پاره هـا و داغمه هـا را خریـداری می کننـد، 

هشـدار داده شـده اسـت کـه از خریـداری آهـن پاره هـا و 

داغمه هـای بـه مربـوط بـه تاسیسـات دولتـی خـود داری 

 . کنند

افزایـش معتـادان مـواد مخـدر در شـهرکابل و بـی توجهی 

ارگان های مسـئول موجب شـده اسـت که این معتادان به 

صـورت روز افزون آهن آالت تاسیسـات عامـه و خصوصی را 

دزدی کـرده بـه آهـن فروشـان بـه فـروش می رسـانند. در 

ایـن خصـوص مـردم نیز همیشـه شـکایت داشـته اند.

ریاسـت   نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه 

جمهـوری می گویـد کـه پولیس کابـل موفق 

توسـط  ناحیـه هشـتم شـهرکابل  در  کـه  را  خانـه ای  شـد 

طالبـان بـرای سـاخن ماین هـای مقناطیسـی اختصـاص 

داده شـده بود، کشـف شـد و چهار تروریسـت ماین سـاز با 

شـدند. بازداشـت  نیـز  منفجـره  مـواد  مقـداری 

جلسـات  هـم   69 اعامیهـۀ  در  جـدی   ١٥ دوشـنبه  وی 

شـش و نیـم گفته اسـت که طالبـان در واکنش بـه اعامیه 

مـواد  آنهـا  کـه  انـد  شـده  مدعـی  امنیتـی  میثـاق  دیـروز 

منفجـره را در داخـل افغانسـتان تولیـد می کننـد. معـاون 

رئیـس جمهـور ایـن ادعـای طالبـان را یـک دروغ محـض و 

مسـخره توصیـف می کنـد و بـا جملـه سـوالی می افزاید که 

اگـر ادعـای طالبـان دروغ نیسـت حـاال نشـان بدهنـد کـه 

 وزارت صحـت عامـه ی کشـور می گویـد کـه در بیسـت وچهار 

سـاعت گذشـته ۱۵۷۵ منونه ی مشـکوک به ویروس کرونا را 

تسـت کرده اسـت که نتایـج آزمایش ۱۰۲ منونـه ی آن مثبت 

تشخیص شـده است.

ایـن تعـداد مـوارد مثبـت کرونـا در والیت های کابـل، هرات، 

قندهـار، بلخ، ننگرهار، تخار، بغان، نیمروز، غزنی،کاپیسـا، 

هلمنـد، کـر، غـور و رسپل به ثبت رسـیده اسـت.

بـا ثبـت ایـن رویدادها، شـامر مجموعی مبتایـان به ویروس 

ویـروس  ایـن  روز شـیوع  از نخسـتین  افغانسـتان  کرونـا در 

تاکنـون بـه ۵۳ هـزار و ۱۱ نفـر رسـیده اسـت.

بیسـت وچهار  در  عامـه،  صحـت  وزارت  معلومـات  براسـاس 

سـاعت گذشـته هفـت مـورد مـرگ ناشـی از کرونـا در کشـور 

بـه ثبـت رسـیده اسـت.

غزنـی،  ننگرهـار،  کابـل،  والیت هـای  در  افـراد  تعـداد  ایـن 

جـان  کوویـد۱۹  بـه  ابتـا  دلیـل  بـه  فاریـاب  و  پکتیـکا 

نـد. باخته ا

شـامر مجموعـی فوتی هـای ناشـی از مریضی کوویـد۱۹ در 

افغانسـتان تـا امـروز بـه دو هـزار و ۲۳۷ نفـر افزایـش یافتـه 

است.

همچنـان، در یک شـبانه روز گذشـته ۱۶۸ مریض کووید۱۹ 

در والیت هـای کابـل، پکتیـا، بغـان و غزنی بهبـود یافته اند.

بـه ایـن ترتیب، شـامر بهبودیافتـگان ویروس کرونا در کشـور 

بـه ۴۲ هـزار و ۵۳۰ نفـر افزایش یافته اسـت. 

  

صالح: یک مرکز تولید ماین مقناطیسی طالبان در کابل کشف شد

کرونا در افغانستان؛ در شبانه روز گذشته هفت نفر جان داده اند
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کثرت گرایی در بستر جمهوریت

آنــان نیــز در پــی سیاســت همــه شــمول و همــه پســند نبــوده 

ــر  انــد. زیــرا نــگاه سیاســی در چنــان نظــام هــای سیاســی ب

بنیــاد مــردم و ملــت محــور نیســت، بلکــه از سیاســت و قــدرت 

حاکمــه برداشــت دیگــری بــوده، اینکــه حکومــت و سیاســت 

گــران منــت دارنــد بــر مــردم بــه عنــوان بســر حاکمیــت؛ در 

ــط اســت. اگــر  ــاد غل ــگاه و برداشــت از بنی ــن ن حالیکــه چنی

ــود،  ــمرده نش ــل ش ــت و اص ــورد عنای ــردم م ــع م ــت و مناف مل

حاکمیــت بــرای چــه و بــر رس کی¬هــا؟ همچنــان نظــام 

هــای سیاســی ایدئولــوک، دقیقــا دچــار همیــن مشــکل 

ــوژی در  ــه ایدئول ــی ک ــام سیاس ــرا در نظ ــت. زی ــن اس بنیادی

آن تعییــن و تبییــن کننــده متــام بافــت هــا و ســاختار هــای 

نظــام باشــند، در آن نظــام، جــای بــرای عنایــت بــه نفــع عموم 

و عامــه¬ی مــردم منــی شــود. نظــام هــای سیاســی ایدئولــوک 

محــور، فلســفه وجــودی خــود را در جامعــه انســانی یــک 

رضورت انســانی منــی دانــد، بلکــه یــک امــر قدســی دانســته 

ــان انســان هــای کــه اساســا از  ــر در می ــی ام ــگاه ول و از جای

ــه  ــی و توجی ــد، معرف ــی دانن ــود را من ــر و رش خ ــان خی دیدآن

مــی گــردد. بــا ایــن حــال کــرت گرایــی و در خدمــت مــردم 

بــودن و ارزش قایــل بــودن بــه خواســته هــای عامــه¬ی مــردم 

ــن  در ذات چنیــن نظــام هــای سیاســی در تضــاد اســت و ای

ــد.  ــر منــی تابان هــا را ب

ــان  ــر جه ــای دیگ ــور ه ــی از کش ــد خیل ــتان مانن افغانس

ــدم  ــت. ع ــوردار اس ــس برخ ــا متجان ــی ن ــب قوم از ترکی

تجانــس قومــی و ملیتــی در جوامــع انســانی امــر عــادی 

و طبیعــی اســت و از زیبایــی هــای اجتــاع انســانی بــه 

شــار مــی آیــد. انســان هــا در فرآینــد تاریــخ به دســتآورد 

هــای سیاســی، اجتاعــی و فرهنگــی مــی رســند. یکــی 

از ایــن دســتآورد هــای جدیــد بــر در عرصــه سیاســت و 

نهــاد سیاســی؛ اینکــه چگونــه و بــه چــه شــیوه¬ی بتــوان 

ــای دور  ــته ه ــود. در گذش ــرت من ــری را مدی ــه ب جامع

قلمــرو سیاســی مشــخصی بــر مبنــای معیــار هــا تعریــف 

ــاهان و  ــرد ش ــدرت و کارک ــر ق ــر عن ــد. بیش ــی ش من

امپراتــور هــا بودنــد کــه محــدوده¬ی قلمــرو سیاســت را 

تعییــن مــی کردنــد. شــاهان قــدرت منــد در اوج جهــان 

گیــری رسزمیــن هــای زیــادی را تحــت ســلطه داشــتند؛ 

ــف  ــی ضعی ــت سیاس ــزان مدیری ــدرت و می ــی ق ــا وقت ام

ــد  ــر و در ح ــاهان کم ــت ش ــعاع حاکمی ــدند، ش ــی ش م

ایــن  انــد.  کوچکــری ســلطه¬¬ی سیاســی داشــته 

حالــت در دوره هــای زیــادی از تاریــخ سیاســی بــر 

دیــده مــی شــود. 

ــوری  ــه را ط ــرب زمین ــارص در غ ــرون مع ــوالت ق ــا تح ام

مــکان  حیطــه  در  هــا  انســان  کــه  ســاخت  مســاعد 

سیاســت یــا قلمــرو سیاســی بــه ایــده¬ی جدیــدی 

برســند. پیدایــش دولــت – ملــت و مفهــوم کشــور بــه 

تأســی آن در ادبیــات سیاســی جهــان در جغرافیــای 

غــرب خلــق گردیــد. 

ــه  ــرب ب ــش در غ ــردی از زادگاه خوی ــاح کارب ــن اصط ای

رسعــت وارد بخــش هــای دیگــر از جهــان شــد. کشــور بــه 

عنــوان واحــد سیاســی مطمــح نظــر قــرار گرفــت و قلمــرو 

سیاســی بــا معیــار هــای مــدرن تعریــف گردیــد. مرزهــای 

سیاســی جغرافیــا را حــد بنــدی منــود. ایــن مــرز بنــدی 

شــکل و ســیایی کشــور را بوجــود آورد و دولــت – ملــت 

ــه سیاســت هــای مــورد نظــر  ــد ب هــا در درون کشــور بای

شــان، نظــر بــه منافــع و ســاختار هــای جمعیتــی شــان 

دســت بــه سیاســت عملــی و مدیریــت جامعــه بربنــد. 

ــای  ــی ه ــد و دگرگون ــخ جدی ــول تاری ــده محص ــن پدی ای

هــای  کشــور  امــروز  و  انسانیســت  جامعــه  در  نویــن 

ــاوت در  ــن و نظــام هــای سیاســی متف ــا قوانی ــف ب مختل

ــی  ــه م ــات عرض ــش خدم ــای خوی ــت ه ــرای مل ــا ب دنی

ــد.  کنن

کشــور افغانســتان، امــروز بــه شــکل واحــدی سیاســی در 

ــن مشــخص  ــا مطــرح اســت و دارای قلمــرو و رسزمی دنی

مــی باشــد. دولــت- ملــت پروســه¬ی نســبتا مــدرن 

اســت، بــرای افغانســتان و ایــن فرآینــد نیــاز منــد اســت 

تــا بــا آگاهــی و درایــت قــوی تــر در افغانســتان نهادینــه 

شــود. از جانــب دیگــر افغانســتان جامعــه¬ی اســت کــه 

در آن اقــوام مختلــف بــا خــورده فرهنــگ هــای متفــاوت 

زندگــی دارنــد و ســالها در کنــار همدیگــر بــا روحیــه 

ــی  ــن م ــردم را تأمی ــوم م ــدی عم ــع صددرص ــد و مناف کن

کنــد، امــا بــه نحــوی ایــن اصــل مــردم ســاالری و اینکــه 

حاکمیــت از آن مــردم اســت و مــردم و اقعــا مــی تواننــد در 

تعییــن رسنوشــت جمعــی شــان ســهیم باشــند، نســبت بــه 

ســایر نظــام هــای سیاســی در جمهوریــت کــه بــر شــالوده 

قانــون یــا قــرارداد جمعــی اســتوار باشــد دیــده مــی شــود. 

بــاب اصاحــات در چنیــن نظــام اســت و مــردم مــی 

ــر منافــع جمــع  ــا انســجام، اصاحــات مبتنــی ب تواننــد ب

ــری  ــتون دیگ ــی س ــرت گرای ــد. ک ــال مناین ــردم را اع م

نظــام سیاســی جمهوریــت اســت. زمانیکــه اســاس نظــام 

سیاســی را بــر مشــوره هــای عامــه¬ی مــردم البتــه بــا روند 

هــای کــه امکانــش موجــود باشــد تعریــف کنیــم، ســازمان 

ــت  ــه اکری ــه ب ــه توج ــد ک ــد آم ــود خواه ــو ج ــی ب سیاس

مــردم در آن یــک اصــل انــکار ناپذیــر تبدیــل مــی شــود. 

برایــن اســاس نظــام سیاســی مــردم ســاالر و مــردم محــور 

بــا مــدل جمهوریــت ایــن فرصــت را بــرای افغانســتان 

ــا در ســپهر چنیــن  ــی و آینــده فراهــم مــی ســازد، ت کنون

ــدون  ــتان را ب ــردم افغانس ــی م ــع مل ــی مناف ــام سیاس نظ

در نظرداشــت عناویــن هــای عارضــی و طبیعــی و بــدور از 

تعصــب هــای ناشــی از سیاســت هــای گروهــی و قــری، 

ــم.  ــق آی ــر مشــکات و بحــران هــای افغانســتان فای ب

جمهوریــت بــا دو اســتوانه قانــون گرایــی و کــرت گرایــی؛ 

ــر خواســته از ســازکار و  خوشــبختانه نظــام سیاســی کــه ب

ــر نیــاز هــای مــردم در درون جامعــه شــکل پیــدا  مبتنــی ب

مــی کنــد، امــر سیاســی را بــر اســاس منافــع عامــه مــردم 

ــا  ــول ه ــه اص ــه ب ــا توج ــردم ب ــه م ــرد. عام ــی گی ــر م در نظ

ــاز هــای مــردم و منافــع  ــار هــای جامعــه بــری و نی و معی

ــد  ــرارداد جمعــی مــی زن ــه ایجــاد ق عمــوم مــردم، دســت ب

ــی  ــرارداد جمع ــن ق ــد. ای ــون نامی ــوان قان ــی ت ــه آن را م ک

وجهــه¬ی انســانی دارد و امــر مقــدس نیســت، ابطــال 

پذیــر اســت و تعدیــات بــه آن راه دارد؛ لــذا بدســت انســان 

هاســت و ریشــه در فهــم و درک از نیــاز هــای بــری دارد. 

ایــن قــرارداد پایــه¬¬ی مــی شــود بــرای تنظیــم امــور 

جمعــی در قالــب نظــام سیاســی جمهوریــت. شــورای و 

مشــوره در میــان افــراد انســانی بــا میکانیــزم هــای مختلــف 

در چنیــن نظــام از عامــه¬ی مــردم و در میــان اقشــار 

ــن خواســته هــا  ــک اصــل اســت. بنابرای ــه ی ــف جامع مختل

ــام  ــاد نظ ــوی در بنی ــه نح ــردم ب ــوم م ــای عم ــش ه و گرای

ســازی سیاســی بــرای جامعــه دخیــل مــی شــود. امــا 

هرگــز منــی تــوان مدعــی بــود کــه نظــام سیاســی برچنیــن 

ــه متــام خواســت هــای  ــه ب ــه صــورت عادالن شــالوده هــا ب

مــردم بــه عنــوان بســر سیاســت، دسرســی پیــدا مــی 

همگرایــی در غــم و شــادی یکدیگــر رشیــک بــوده انــد. 

نفــوس افغانســتان طبیعیســت هاننــد خیلــی از کشــور 

هــای دیگــر مرکــب اســت از اقــوام و گونــه هــای قومــی 

مردمــان  افغانســتان  بنــام  لــذا جغرافیــای  متفــاوت. 

ــود  ــاک در خ ــن خ ــهروندان ای ــوان ش ــه عن ــادی را ب زی

ــه  ــن مردمــان و گون جــای داده اســت. معمــول اســت ای

هــای قومــی متفــاوت، افغانســتان را خانــه مشــرک خــود 

مــی داننــد و ایــن حــق را نیــز دارنــد کــه در ایــن کشــور 

ــند.  ــته باش ــه داش ــی عزمتندان ــه زندگ ــورت آزادان ــه ص ب

اقــوام مختلــف افغانســتان حــق دارنــد در چارچــوب 

ــده در رسنوشــت  ــن کشــور نقــش تعییــن کنن قوانیــن ای

ــا در  ــی ب ــزرگ مل ــات ب ــند و در تعام ــته باش ــان داش ش

نظرداشــت منافــع جمعــی و ملــی حضــور یابنــد. ســاختار 

قومــی در افغانســتان طــوری شــکل پیــدا منــوده اســت 

کــه چنــد گــروه قومــی نســبتا از نفــوس و محــل زندگــی 

بیشــر برخــوردار باشــند و گــروه هــای دیگــری قومــی بــا 

ــرار  ــتان ق ــی افغانس ــر در جغرافیای ــای کم ــدی ه درص

ــی کــه  ــش جمعیت ــن آرای ــه تناســب ای داشــته باشــند. ب

طبیعیســت و جلــوه¬¬ی زیبایــی داشــته/ دارد، نهــاد 

ــه آرایــش مدیریتــی خویــش در کشــور  هــای سیاســت ب

مــی پــردازد. بخصــوص اینکــه در ایــن چنــد ســال اخیــر 

ایــن امــر از همــه بیشــر مــورد توجه در ســازمان سیاســی 

ــن  ــوان از ای ــی ت ــه م ــه¬ی ک ــت. نتیج ــوده اس ــور ب کش

مســأله گرفــت ایــن اســت کــه افغانســتان خانــه مشــرک 

ــوده/  ــتان ب ــاکن در افغانس ــی س ــای قوم ــروه ه ــام گ مت

اســت، لــذا کشــور افغانســتان دارای ترکیــب ملیتــی نــا 

متجانــس اســت و در متــام ابعــاد مدیریتــی ایــن کشــور 

رضورت اساســی اســت کــه بــه ایــن نــکات ظریــف و ژرف 

توجــه شــود. سیاســت هــای یــک جانبــه و بــر بنیــاد 

خواســت و متایــل قــر و گــروه خــاص نســخه¬¬ی 

خوبــی بــرای مــداوای درد ایــن خــاک نشــده و نخواهــد 

ــن کشــور کثیرالقومــی اســت و  ــن وصــف، ای ــا ای شــد. ب

ــرت  ــدگاه ک ــا دی ــت ب ــاد سیاس ــاختار، نه ــق آن س مطاب

گرایــی بایســت وارد میــدان سیاســت و مدیریــت جمعــی 

ــه آرامــش و ترقــی افغانســتان گــردد. ــا منتــج ب شــود ت

ــن  ــتان؛ ای ــخ افغانس ــی در تاری ــی – اجتاع ــت سیاس آف

یکــی از واقعیــت تاریــخ ایــن رسزمیــن بــوده/ اســت 

ــروز انحصــار طلبــی  ــه ب کــه، غیبــت کــرت گرایــی زمین

ــدید  ــتان را تش ــای افغانس ــران ه ــوده و بح ــم من را فراه

ــث  ــد بح ــته باش ــه توانس ــی ک ــت. روال سیاس ــرده اس ک

تــاش  در  و  مطــرح  افغانســتان  در  را  گرایــی  کــرت 

نهادینــه ســازی آن باشــد، در فصــول گذشــته تاریــخ 

سیاســی کشــور دیــده نشــده و یــا خیلــی کمرنــگ بــوده 

اســت. مــدل هــای سیاســی ســلطنتی، معمــوال بــا نــوع 

روحیــه سیاســی کــرت محــور فاصلــه کیهانــی داشــته/ 

ــت  ــتان حاکمی ــه در افغانس ــر ک ــای دیگ ــام ه دارد. نظ

سیاســی را در برهــه هــای از تاریــخ بدســت گرفتــه انــد، 

مهدی بابک

امید کریمی

ــد.« ــه می توان ــرار گرفت ــی ق عدل

ــح شــده کــه »درمــورد جــرم مشــهود، مامــور  ــون تری در قان

مســئول می توانــد متهــم را بــدون اجــازه مجلســی کــه او 

عضــو آن می باشــد تحــت تعقیــب عدلــی قــرار دهــد و گرفتــار 

ــد.« منای

ــه  ــز ب ــم نی ــر پیشــین معــادن و پطرولی ــه شــهرانی وزی وحدالل

ــر از  ــن دال ــم میلوی ــک و نی ــت ی ــس و پرداخ ــال حب ــک س ی

ــت محکومیــت  ــی کشــور محکــوم شــد. عل ســوی دادگاه عال

ــک  ــرار داد ی ــوی در ق ــت وظیف ــتفاده از صاحی ــو اس وی س

ــت. ــده اس ــده ش ــمنت خوان ــه س کارخان

در عیــن زمــان خربهــا حاکــی از ایــن اســت کــه روز گذشــته 

14 جــدی هفــت تــن از کارمنــدان ریاســت امــور زنــان والیــت 

ارزگان نیــز بــه اتهــام فســاد و اختــاس بازداشــت شــده انــد.

شــاید یکــی از دالیــل بازداشــت ایــن هفــت تــن ایــن باشــد 

کــه اداره هــای مــادون بــا معزولیــت یــک وزیــر و دو ســناتور بــه 

امــر مبــارزه بــا فســاد امیــدوار شــده انــد.

در 13 ســال زعامــت حامــد کــرزی کــه بیــش از 150 میلیــارد 

ــک  ــورهای کم ــط کش ــور توس ــه کش ــاب ب ــدون حس ــر ب دال

ــگ  ــک فرهن ــه ی ــاب ب ــی حس ــاد ب ــد، فس ــر ش ــده رسازی کنن

ــود. ــده ب ــدل ش ــی مب اداری و سیاس

در روزهــا اخیــر یــک وزیــر و دو ســناتور بــه اتهــام دســت 

شــدند.  معــزول  وظایف شــان  از  فســاد  در  داشــن 

بــا  افغانســتان  در  سیاســی  مقام هــای  کــردن  عــزل 

دشــواری های زیــادی مواجــه اســت. در شــعار همــه 

ــل  ــع عم ــی در موق ــد ول ــاد می زنن ــا فس ــارزه ب داد از مب

ــکاک  ــا اصط ــا ب ــتند وی ــادق نیس ــود ص ــعار خ ــه ش ــا ب ی

حایــت حلقــات قدرمتنــد سیاســی از مفســدان مواجــه 

می شــوند.

احمــد جــواد عثانــی وزیــر معــزول صحــت بــه ایــن دلیــل 

کــه بــرادرش در حــوزه ایــن وزارت بــه فســاد متهــم شــده 

اســت، از وظیفــه اش بــر کنــار شــد. 

امــا ایــن برکنــاری وی واکنش هــای تنــدی را در پــی 

داشــت.

ــخ و یکــی از رهــربان  ــی پیشــین بل ــور وال عطــا محمــد ن

صاحــب نفــوذ سیاســی بــه ســختی در برابــر ایــن اقــدام 

ــت.  ــان داده اس ــش نش ــوری و اکن ــت جمه ریاس

در موضــع ریاســت جمهــوری در ایــن مــورد امــا تاکنــون 

ــود. ــده منی ش ــی دی انعطاف

در همیــن حــال دو ســناتور انتصابــی پــس از آن توســط 

ــنای  ــس س ــت در مجل ــلب عضوی ــوری س ــت جمه ریاس

ــرزی  ــای ک ــه آق ــبت ب ــوارد نس ــه م ــی در هم ــل قبول و قاب

داشــته اســت. 

غنــی کــه رهــربی دولــت را بــه عهــده گرفــت خزانــه دولــت 

خالــی بــود، کمک هــای جامعــه بین املللــی متــام شــده 

ــی اراده و  ــع بین امللل ــر اینکــه دیگــر جوام ــود و جدی ت ب

اعتــادی بــرای ادامــه کمــک های شــان نداشــتند.

 1395 ســال  در  بروکســل  کنفرانــس  در  غنــی  ارشف 

توانســت بیــش از 15 میلیــارد دالــر بــرای افغانســتان بــه 

ــی  ــه جهان ــان جامع ــه در آن زم ــاورد در حالیک ــت بی دس

از ختــم کمک هــای تعهــد شــده بــه افغانســتان خــرب 

می دادنــد. بحــث انتقــال مســئولیت های امنیتــی بــه 

ــقوط  ــار س ــه انتظ ــه هم ــد، در حالیک ــپری ش ــی س خوب

دولــت افغانســتان را داشــتند.

در ســال جــاری خورشــیدی نیــز بــا اینکــه حکومــت 

افغانســتان زیــر فشــار یــک عــامل مشــکات داخلــی 

جینــوا  کنفرانــس  بــه  فســاد  اتهام هــای  و  خارجــی  و 

ــرای  اشــراک کــرد و کســی توقــع نداشــت افغانســتان ب

ــد، حکومــت  ــب کن ــد توجــه جهــان را جل ــار ســوم بتوان ب

افغانســتان توانســت حــدود 13 میلیــارد دالــر کمک هــای 

ــد. ــب کن ــال 2024 کس ــا س ــی را ت ــه جهان جامع

 در حــوزه داخلــی نیــز ارشف غنــی اقدام هــای نــه کافــی، 

ولــی قابــل توجهــی از خــود بــه منایــش گذاشــته اســت. 

ــه  ــته ب ــکل غیروابس ــه ش ــم ب ــازی ادارات آن ه ــوان س ج

احــزاب و رهــربان سیاســی، افزایــش حضــور معنــا دار 

زنــان در بدنــه دولــت و به خصــوص در رهــربی ارگان هــای 

از  قــدرت  مافیــای  کوتــاه ســاخن دســتان  امنیتــی، 

منابــع مالــی و قــدرت در بخش هــای مختلــف دولــت، 

برخــورد  و  اساســی در حکومتــداری  آوردن اصاحــات 

ــه  ــته ب ــگان وابس ــا فسادپیش ــه ب ــدون ماحظ ــدی و ب ج

ــا یــک تیــم  سیاســیون از مــواردی انــد کــه آقــای غنــی ب

کوچــک و بــدون وابســته گی بــه رهــربان سیاســی انجــام 

ــا  ــا باره ــک آن را خارجی ه ــه ریس ــزی ک ــت. چی داده اس

ــد. ــرده بودن ــه نک ــت توصی ــی حکوم ــه رهــربی قبل ب

حــاال مــراد از ایــن بحــث ایــن اســت کــه مبــارزه بــا فســاد 

اگــر بــه همیــن شــیوه ادامــه یابــد، امیــدی بــرای بهبــود 

ــا  ــی اگــر ب ــده خواهــد شــد ول ــاره زن وضعیــت کشــور دوب

وارد کــردن فشــارها از ســوی سیاســیون بــر رهــربی نظــام، 

ادامــه چنیــن برخــورد فروکــش کنــد، انــگاه نــه تنهــا 

ــه  ــد ک ــد ش ــع نخواه ــت واق ــده مثب ــام ش ــای انج اقدام ه

ــد. ــد ش ــز خواه ــر نی ــر ووخیم ت ــت بدت وضعی

حــرف معــروف ایــن اســت کــه »مــردم افغانســتان ســوته 

مســلان انــد« مــن ایــن مقولــه فولکوریــک را تعدیــل 

می کنــم کــه »سیاســیون افغانســتان ســوته مســلان« 

ناپــاک  دســتان  علیــه  جــدی  اقدام هــای  اگــر  انــد. 

فسادپیشــه گان وابســته بــه ایــن رهــربان انجــام شــود 

اداره  پاییــن  بخش هــای  در  مطمینــا  یابــد،  ادامــه  و 

فســاد خــود بــه خــود کاهــش خواهــد یافــت و در نهایــت 

فرهنــگ نهادینــه شــده فســاد در کشــور دســت از یخــن 

ــت. ــد گرف ــن برخواه ــن رسزمی ــاره ای ــردم بیچ م

در آغــاز کار حکومــت وحــدت ملــی و نشــان دادن جدیــت 

از ســوی رهــربی حکومــت در برابــر فســاد، امیدواری هــای 

زیــادی بــرای مبــارزه بــا فســاد ایجــاد شــده بــود، ایــن 

ــد. ــری نپایی ــا دی ــا ام امیدواری ه

باشــد  ایــن  مــردم  ناامیــدی  دلیــل  عمده تریــن  شــاید 

ــه  ــه محکم ــزرگ را ب ــدان ب ــد مفس ــت منی توان ــه حکوم ک

بکشــاند و مبــارزه بــا فســاد پیشــه گان کوچــک تاثیــری 

چندانــی بــر کاهــش فســاد اداری نــدارد.

ــی و  ــات سیاس ــه حلق ــت ک ــن اس ــز همی ــر نی ــت ام واقعی

ــه  ــته ب ــدان وابس ــام از مفس ــع مت ــا ول ــی ب ــربان سیاس ره

را  قانــون  خودشــان حایــت می کننــد و جلــو تطبیــق 

. می گیرنــد

حــاال اســتاد عطــا بــا متــام تــوان در برابــر قانــون قــد علــم 

کــرده اســت. درســت اســت کــه احمــد جــواد عثانــی 

ایــن  بــه فســاد متهــم نیســت، ولــی واقعیــت  شــخصا 

ــربی اش  ــه او ره ــل وزارت ک ــرادر وی در داخ ــه ب ــت ک اس

ــا  ــت. قطع ــی زده اس ــاد م ــه فس ــت ب ــده دارد دس ــه عه را ب

آقــای وزیــر یــا به طــور کامــل در جریــان ایــن بــزن و بخــور 

بــوده ویــا دســت کم در کلیــات بــا بــرادرش و تیــم بــرادرش 

هم آهنــگ بــوده اســت.

بــه همیــن ترتیــب مجلــس ســنا یــا در اقــع »خانــه قانــون« 

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــود ب ــه خ ــاد ک ــان فس ــی مته ــرای رهای ب

فســاد بــه والیــت بلــخ ماموریــت رفتــه بودنــد، آســتین بــاال 

ــد.  ــده ان ــا ش ــان ره ــون مته ــد و اکن ــم ش ــق ه زده و موف

ــرد کــه  ــه ایــن واقعیــت تلــخ پــی می ب اینجاســت کــه آدم ب

ــده  ــدل ش ــی مب ــگ سیاس ــه فرهن ــتان ب ــاد در افغانس فس

اســت.

امــا چیــره شــدن بــر ایــن فرهنــگ هرچنــد در رشایــط 

ســخت امــروزی کشــور کار دشــواری بــه نظــر می رســد 

ــچ  ــدون هی ــردم ب ــون م ــت. چ ــن نیس ــدان ناممک ــی چن ول

ماحظــه ای از هرگونــه اقــدام در برابــر فســاد حایــت 

ــر بیــش از  می کننــد. معــزول شــدن دو ســناتور و یــک وزی

هــر خــرب دیگــر در شــبکه های اجتاعــی دســت به دســت 

ــن  ــردم از چنی ــه م ــن اســت ک ــن حــرف ای ــای ای شــد. معن

اقدام هــا بــه صــورت گســرده حایــت می کننــد.

و  فســاد  پدیــده  بــا  برخــورد  در  حکومــت  هرچنــد 

ــی  ــود را دارد، ول ــات خ ــور ماحظ ــه گان در کش فسادپیش

در رشایطــی کــه افغانســتان دچــار چالش هــای جــدی 

ــاد  ــر فس ــدام در براب ــه اق ــت، هرگون ــی اس ــی و خارج داخل

قابــل تحســین و در خــور وصــف اســت.

ایــن اســت کــه  برابــر حکومــت  انتقــاد در  عمده تریــن 

ــه  ــت های فسادپیش ــه درش ــا دان ــه ب ــوان مقابل ــت ت حکوم

را نــدارد، شــاید ایــن انتفــاد تــا حــدی درســت باشــد ولــی 

ــر و  ــک وزی ــر ی ــور در براب ــخص رئیس جمه ــر ش ــدام اخی اق

دو ســناتور قابــل تحســین اســت و می تــوان گفــت کــه 

ــت. ــجاعانه اس ش

رئیس جمهــور غنــی در مــدت حــدود 7 ســال از رهــربی 

سیاســی اش، بــا همــه چالش هــای داخلــی و خارجــی کــه 

دســت و گیریبــان بــوده اســت، عملکردهــای نســبتا خــوب 

کشــور شــدند کــه در والیــت بلــخ بــه اتهــام فســاد 

ــد.  ــده بودن ــت ش بازداش

ــذ 40  ــه اخ ــم ب ــه مته ــناتوری ک ــه س ــت س ــی اس گفتن

ــی و  ــت مل ــوی امنی ــوت از س ــی رش ــر امریکای ــزار دال ه

دادســتانی کل کشــور بازداشــت شــده بودنــد، یکــی 

عضویــت  انتصابــی  دیگــر  تــن  دو  و  انتخابــی  آنــان 

مجلــس ســنا را داشــتند.

ــا  ــور ب ــتانی کل کش ــخنگوی دادس ــولی س ــید رس جمش

ارســال کلیــپ ویدیویــی بــه رســانه ها از رهایــی ایــن 

ســناتوران بــا دخالــت مجلــس بــزرگان خــرب داده اســت. 

رســولی گفتــه اســت کــه موضــوع اتهــام و بازداشــت 

ــب  ــر تصوی ــور بخاط ــنای کش ــس س ــه مجل ــناتوران ب س

ــف  ــا توقی ــه تنه ــنا ن ــس س ــود، مجل ــده ب ــاع داده ش ارج

ســناتوران متهــم را تصویــب نکــرده اســت، کــه خواهــان 

ســناتوران  اکنــون  و  شــده  ســناتوران  ایــن  رهایــی 

ــد. ــده ان ــا ش ــت ره ــدل ضان ــده در ب ــت ش بازداش

افغانســتان  اساســی  قانــون  دوم  یک صــدو  مــاده  در 

آمــده »هــرگاه عضــو شــورای ملــی بــه جرمــی متهــم 

شــود، مامــور مســئول از موضــوع بــه مجلســی کــه متهــم 

عضــو آن اســت، اطــاع می دهــد و متهــم تحــت تعقیــب 

مبارزهبافساد؛اقداماتجدیمیخواهد
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 بازی با اعداد              3190
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3085    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3360
شاه سفید را در خانه  b6 حرکت دهید. 

3389
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ثور
امروز صبح مشــارکت ها ممکن است کمی تنش زا باشد و باعث عصبانیت شما 
شــود. ســعی کنید هر گونه معامالت تجاری و پروژه های طوالنی مدت را به 

زمان دیگری موکول کنید، زیرا که امروز شانس موفقیت تان خیلی کم است.

جوزا
امروز صبح اجبارا به ســفر کاری خواهید رفت. مشــخص است که مود خوبی 
ندارید و بیش از حد واکنش نشــان می دهید. سعی نکنید که دیدگاه تان را به 

دیگران تحمیل کنید! 

سرطان
امــروز صبــح مجبور هســتید تــا برنامه های تــان را به دلیل مشــکالت 
خانوادگی که نیاز اســت با آن ها برخورد شود تغییر دهید. یکی از دوستان 
تان شــما را به یک مشــارکت کاری دعوت می کند و به بهبود بودجه تان 

کند.  می  کمک 

اسد
زمان خوبی برای درخواست افزایش درامد نیست. زیرا که شانس تان کم است. 
ســعی کنید کارهای روزانه خود را انجام دهید و از انجام کارهای چالش برانگیز 
بپرهیزید. امروز بعد از ظهر زمان با کیفیتی را با خانواده تان سپری می کنید.

سنبله
امروز صبح یکی از بســتگان از خارج از شهر با شما تماس می گیرد و می خواهد 
که شما را کوتاه مالقات کند. سعی کنید که از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب 

کنید. 

حمل
ممکن اســت به دلیل کار کردن زیادی و مشــکالت مالی عصبانی باشید. آرام 
باشــید وگرنه در محیط کار درگیری پیش خواهد آمد. باید گرفتن تصمیمات 
مهم را به زمان دیگری موکول کنید. امروز بهتر است که خیال پردازی نکنید.

میزان
امروز ممکن اســت کمتر اجتماعی باشید. ســعی کنید که از مالقات های 
تجاری و مســافرت رفتن اجتناب کنید، زیرا که دچار اشــتباه خواهید شد. 
امروز کارهای سخت را به عهده نگیرید و انجام ندهید. می توانید به هر حال 

در کارهای خانگی موفق شوید..

عقرب
مشــکالت زیادی وجــود دارد که باید با آن ها برخــورد کنید اما مود خوبی 
ندارید. سعی کنید که ریسک های مهمی نکنید، زیرا که شانس در کنار شما 

نیست. سر خود را به باد ندهید و از بحث های خانوادگی بپرهیزید.

قوس
امروز صبح، تلفنی از ســمت بستگان دریافت می کنید که مود خوب شما را 
خراب می کند. ممکن اســت به یک ســفر برنامه ریزی نشده ای بروید. اگر 
مجبور هستید رانندگی کنید. بیشتر از هر زمانی احتیاط کنید. از بحث های 

شدت دار بپرهیزید.

جدی
احتمــاال چندین کار را همزمان انجام دهید. زمان خوبی برای عجله کردن 
نیست و باید صبور باشــید، زیرا که دچار اشتباه خواهید شد. ممکن است 

بخواهید که زمان خود را بیشتر مدیریت کنید. 

دلو
امروز صبح مود خوبی ندارید زیرا که شرایط مالی خوبی ندارید. سعی کنید که سر 
خود را به باد ندهید و به توصیه های افراد سالمند توجه کنید. از هر گونه حدس 

و گمان اجتناب کنید، یا ممکن است به راحتی دچار مشکالت قانونی شوید.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
 5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 14  کلمه: عالی 

صــادقـ  صداقتـ  صدـ  
صداـ  قصدـ  قاصدـ  صید 
ـ صدر ـ صادر ـ صدارت ـ 

قرصـ  قصر.
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علی محبی 

حوت
سعی کنید در ارتباط با هزینه های تان بیشتر احتیاط کنید. از بحث با شریک 
عاطفی تان اجتناب کنید و احتماال بخواهید که با هم به خرید دونفره بروید. امروز 

ممکن است از همه انتقاد کنید. باید به نیازهای شریک عاطفی تان توجه کنید.

 شطرنج                     3361

ب

آویزهـ  اشکـ  بندرگاهـ  پریشانـ  تاجرانـ  ثاقبـ  چنارـ  جاذبهـ  حکمتـ  
خوراک ـ داستان ـ ذاتی ـ ریشه ـ زندان ـ ژرف ـ سوگند ـ شکنجه ـ صنوبر 
ـ ضبطـ  طلعتـ  ظرافتـ  عقیدهـ  غایلهـ  فرماندهـ  قدیمیـ  کلیدانـ  گل 

افشانـ  لنگرـ  مهربانـ  نمایانـ  وفادارـ  هنگامهـ  یابنده.

ث ا ق ب ط ن ا ت س ا د ز

ظ غ ا ی ل ه ژ و ت و ن ن

ه ن ت ب ع د گ ف ف ژ ا د

ب ا آ ن ت ن ط ا ا پ ش ا

ذ د ه د د ب د آ ر ق ف ن

ا ی د ر ض ا و ی ظ د ا ا

ج ل ن گ ر ی ش ه ط ی ل ب

ض ک ا ا ز ا ر ک ا م گ ر

ح ف م ه ن گ ا م ه ی ژ ه

ک ا ر و خ ص ن و ب ر ذ م

م غ ف ژ ت ا ج ر ا ن چ آ

ت آ ژ ش ک ن ج ه د ی ق ع

ض

بـرای اولیـن بـار سـینامی چیـن بـا پیشـی گرفـن از هالیـوود بـه 

عنـوان بزرگرتیـن بـازار سـینامیی جهـان شـناخته شـد، امـا مجموع 

درآمدهـای گیشـه جهانـی سـینام بـه سـبب بحـران شـیوع ویـروس 

کرونـا کـه بـا تعطیلـی سـینامها و عدم اکـران بسـیاری از آثـار همراه 

بـود، بـا کاهـش بیـش از ۷۰ درصـدی رو بـه رو شـده اسـت. 

بـرای نخسـتین بـار در تاریـخ سـینام و در حالـی کـه شـیوع کرونـا 

اغلـب بازار هـای بـزرگ سـینامی جهـان را گرفتـار کرد، گیشـه چین 

رسـام از گیشـه آمریـکای شـاملی پیشـی گرفـت و بـا رقـم ۲ میلیـارد 

و ۷۰۰ میلیـون دالـر پرفروش تریـن بـازار سـینامی جهـان شـد. در 

)بزرگرتیـن  شـاملی  آمریـکای  در  بلیت فروشـی  میـزان  کـه  حالـی 

بـازار سـینامی جهـان( در سـال ۲۰۱۹ بیـش از ۱۱ میلیـارد و ۴۰۰ 

میلیـون دالـر بود، سـال ۲۰۲۰ فقـط ۲ میلیـارد و ۳۰۰ میلیون دالر 

بلیـت فروخته شـد.

تعـداد بلیـت های فروخته شـده در سـینامی آمریـکا در فاصله زمانی 

اول ژانویـه تـا ۳۱ دسـامرب ۲۰۲۰ بـه ۲.۳ میلیارد قطعه بلیت رسـید 

که در مقایسـه با ۱۱.۴ میلیارد بلیت فروخته شـده در سـال ۲۰۱۹ 

کاهـش چشـمگیری داشـته و کمرتین میـزان فروش بلیت سـینامی 

آمریکا در ۴۰ سـال اخیر اسـت.

در سـطح جهانی نیز در سـال ۲۰۲۰ در مجموع بین ۱۱.۵ میلیارد 

تـا ۱۲ میلیـارد قطعـه بلیـت فروختـه شـده در حالـی کـه ایـن رقم در 

سـال گذشـته میـادی، ۴۲.۵ میلیارد قطعـه بلیت بود.

فـروش  بـا  هـو«  »گـوان  کارگردانـی  بـه  »هشـتصد«  تاریخـی  درام 

۴۴۰ میلیـون دالـری در رتبـه نخسـت پرفروش تریـن فلم هـای سـال 

۲۰۲۰ سـینام قـرار گرفـت و یـک فلـم چینـی دیگـر بـا نـام »مـردم 

مـن، رسزمیـن مـن« سـاخته مشـرتک هفـت کارگـردان، بـا فـروش 

۴۵۸ میلیـون دالـری در رتبـه بعـدی قرار گرفت، این در حالی اسـت 

کـه در سـال های گذشـته جـدول سـاالنه پرفروش تریـن هـای سـال 

سـینامی جهـان غالبـا در انحصـار محصـوالت هالیـوودی بـود.

»پـران بد تا ابد« سـاخته مشـرتک »عـادل ال اربـی« و »بال فاح« 

بـا فـروش ۴۱۳ میلیـون دالـری، پرفـروش تریـن فلـم هالیـوودی در 

سـطح جهـان بـود کـه در رتبـه سـوم پرفروش تریـن هـای سـال قـرار 

گرفـت و و »تِنـت« بـه کارگردانـی »کریسـتوفر نـوالن« هـم با فروشـی 

بالـغ بـر ۳۶۲ میلیـون، چهارمیـن فلـم پرفـروش سـال نـام گرفـت. 

سـاخته »نـوالن« اولیـن فلـم هالیـوودی بـود کـه در دوران کرونـا بـه 

صـورت عمومـی اکـران شـد.

بسـیاری از آثـار مهـم هالیوودی تاریـخ اکران خود را به سـال ۲۰۲۱ 

بـه تعویـق انداختنـد و برخـی محصـوالت نیـز سـامانه های منایـش 

آنایـن را بـرای اکـران عمومـی انتخـاب کردند.

در سـال ۲۰۲۰ سـینامی هیـچ کشـوری از پیامدهـای منفی شـیوع 

کرونـا در امـان منانـد و حتـی سـینامی چیـن هم کاهش فـروش ۷۰ 

درصـدی را در گیشـه تجربـه کـرد و در حالـی به فـروش ۲.۷ میلیارد 

دالـری دسـت یافـت کـه در سـال ۲۰۱۹ فروش حـدود ۹ میلیـارد را 

ثبـت کـرده بود.

»پـاول درگارابدیـان« مدیر کمپانی »کام اسـکور« کـه در زمینه تجزیه 

تحلیـل اطاعـات بازاریابـی دنیـای رسگرمـی، رسـانه و نـر فعـال 

اسـت، سـال ۲۰۲۱ را مهم تریـن سـال در تاریـخ سـینام توصیـف 

کـرد کـه در واقـع پـل ارتبـاط بیـن سـال مصیبـت بـار ۲۰۲۰ اسـت 

کـه بسـیاری از کسـب و کارهـای غیـر مجـازی بـا چالش های بسـیار 

بزرگـی مواجـه شـدند.

دستهایم را در باغچه می کارم

سبز خواهم شد، می دانم، می دانم، می دانم

و پرستوها در گودی انگشتان جوهریم

تخم خواهند گذاشت

»ایـامن بیاوریـم بـه آغـاز فصـل رسد« آخریـن دفرت شـعر فروغ اسـت. 

فـروغ در همیـن فصـل مـا و جهـان مـا را بـدرود  گفـت. ایـن دفـرت 

شـامل 7 شـعر بـوده و در سـال 1342 نـر شـد. فـروغ در این دفرت 

زنـی در  آسـتانه فصـل رس می دیـد.  در  تنهـا  زنـی  را  شـعری خـود 

ابتـدای درک هسـتی آلـوده زمیـن و یـأس سـاده و غمنـاک آسـامن 

و ناتوانـی ایـن دسـت های سـیامنی. در ایـن فصـل بـه جفت گیـری 

گل هـا می اندیشـید و بـه ایـن می اندیشـید کـه: چگونـه می شـود بـه 

آن کسـی کـه مـی رود اینسـان: صبـور، سـنگین، رسگـردان؛ فرمـان 

ایسـت داد؟! در همیـن فصـل بـا دل گرفتـه در ایـوان رفـت تـا پـرواز 

را بخاطـر بسـپارد:

دمل گرفته است

دمل گرفته است

به ایوان می روم و انگشتانم را

بر پوست کشیده ی شب می کشم

چراغ های رابطه تاریک اند

چراغ های رابطه تاریک اند

کسی مرا به آفتاب

معرّفی نخواهد کرد

کسی مرا به مهامنِی گنجشک ها نخواهد برد

پرواز را به خاطر بسپار

پرنده ُمردنی ست

شعر فروغ در موسیقی افغانستان

در جایـی خوانـدم کـه مردم افغانسـتان فـروغ را با آهنگ هـای احمد 

ظاهـر می شناسـند و ایـن در حـد گزافه گویی اسـت. واقعیـت ندارد. 

امـا شـاید تعـدادی از ایرانی هـا احمـد ظاهـر را بـا شـعرهای فـروغ 

بشناسـند. گـامن می کنـم اسـتاد زالنـد بعـد از دیـدار مـادر فـروغ 

فرخـزاد، تصنفـی بـرای شـعر دخرت بهار از دفرت شـعر اسـیر سـاخت. 

فرخـزاد،  فـروغ  دیگـر  گرامـی کشـور شـعر  رحیـم جهانـی هرنمنـد 

»مـوج« را از مجموعـه »دیـوار« اجـرا کرد. قابـل یـادآوری این که مرگ 

مـن روزی فـرا خواهـد رسـید از سـاخته های درخشـان احمـد ظاهـر 

اسـت و شـادروان احمـد ظاهـر را مـن بـا ایـن آهنـگ درخشـانش 

بـه  نیـز  از محلی خوانـان  زیـادی  تعـدادی  دارم. هم چنـان  دوسـت 

صـورت ذوقـی بیشـرت از مجموعـه اسـیر در آهنگ هـای محلی شـان 

کار گرفتـه انـد. 

شـعر فـروغ در موسـیقی نواحـی و موسـیقی اکادمیـک افغانسـتان 

نقـش و جایـگاه ویـژه دارد.

واپسین کالم

فـروغ اسـیر بـه دنیـا آمـد. بـرای رهایـی رس بـر دیـوار زندگـی کفـت، 

عصیـان کـرد و در آسـتانه ی تولـد دیگـر در آغاز یک فصـل رسد گفت 

پـرواز را بخاطـر بسـپارید و چنـان عقابـی از آسـامن جهان مـا پرید و 

رفـت، امـا بـرای مـن هـم در شـعرهایش، هـم درنامه هایی کـه بـرای 

پرویـز شـاپور و هـم در نامه هایـی کـه بـه ابراهیـم گلسـتان نوشـته 

اسـت، هم چون تک سـتاره ی درخشـان در آسامن شـعر و هرن است.  

فلـم »ایـن خانـه سـیاه اسـت« از اثرهای درخشـان سـینامی مسـتند 

ایران اسـت. من هنوز آن گزیده اشـعار شـعر فروغ را باخود دارم. آن 

مجموعـه مـرا بـا آدم ها و کسـان زیادی آشـنا کرد و در شـادی و اندوه 

و بیهودگـی مـرا همراهـی کرد. 

یـاد او را کـه مهربانی، زندگی، عشـق، بی باکی و عصیان را گسـرتش 

داد و عمومیت بخشـید گرامی می دارم.

پـرده بر مـی دارد:

گنه کردم گناهی پر ز لذت

در آغوشی که گرم و آتشین بود

گنه کردم میان بازوانی

که داغ و کینه جوی آهنین بود

»دیـوار« نـام دفـرت شـعری دوم فـروغ بـود. ایـن دفـرت شـامل 25 قطعه شـعر 

بـود کـه یک سـال پـس از جدایـی فـروغ  بـا پرویـز شـاپور در سـال 1335 

بـه چـاپ رسـید. در دفـرت شـعری دیـوار، فـروغ از فـراق می گوید و از عشـق 

بی  ـزوال و انـدوه تنهایـی خـود می رسایـد:

شادم که در رشار تو می سوزم

شادم که در خیال تو می گریم

شادم که بعد وصل تو باز اینسان

در عشق بی زوال تو می گریم

»عصیان« سـومین دفرت شـعری فروغ اسـت. این دفرت شـامل 17 شـعر بوده 

و در سـال 1336 چـاپ شـده اسـت. می تـوان گفـت فـروغ در ایـن دفرت  با 

رویکـرد فلسـفی بـه زندگـی و جهـان نـگاه کـرده اسـت.  فـروغ در ایـن دفرت 

عصیـان می کنـد و مهم تـر از آن خـدا را بـه عصیـان هم نشـینی بـا بندگانش 

فرامی خوانـد: 

ساختی دنیای خاکی را و میدانی

پای تا رس جز رسابی ، جز فریبی نیست

ما عروسک ها، و دستان تو در بازی

کفر ما، عصیان ما، چیز غریبی نیست

از زندگـی می گویـد، از پوچـی و گاهـی نیـز مخاطبینـش را چون خیام بـه کام گرفن 

از زندگـی تشـویق می کند:

آه ای زندگی منم که هنوز 

با همه پوچی از تو لربیزم 

نه به فکرم که رشته پاره کنم 

نه بر آنم که از تو بگریزم

چهارمیـن دفـرت شـعری فـروغ »تولـد دیگـر« اسـت. دفرت شـعر تولـد دیگر شـامل 35 

شـعر  می شـود و در سـال 1341  توسـط انتشـارات مرواریـد نـر شـد. فـروغ در 

مصاحبـه ای بـا صـدر الدیـن الهـی در مـورد مجموعـه »تولـد دیگـر« می گوید: »شـعر 

مـن بـا خـود مـن پیش آمـده اسـت. من متاسـفم کـه کتاب هـای »اسـیر«، »دیـوار« و 

»عصیـان« را بیـرون داده ام. افسـوس می خـورم کـه مـن چـرا ایـن رشوع را بـا »تولدی 

دیگـر« رشوع نکـردم.«  فـروغ در ادامـه می گویـد »بـه هـر حـال بایـد بعـد از »تولـد« 

بـزرگ شـد، بایـد رشـد کـرد، ایـن تولـد بـرای مـن در آسـتانه ۳۰ سـالگی بـه وقـوع 

پیوسـت و حـاال تصـور می کنـم شـعری کـه خالی از فکـر باشـد، منی تواند مـرا راضی 

 . کند

و تـاش می کنـم  از دیگـران متاثـر منی شـوم  بـرای خـودم فکـر دارم،  مـن خـودم 

زیـادی  اثـر  مـن  روی  فرنگـی  شـاعرهای  باشـم،  مسـتقل  فکـر  یـک  صاحـب  کـه 

می گویـد: دیگـر  تولـد  در  فـروغ  نگذاشـته اند.«  

فروغ در خاطر من

فـروغ را از روزهـای دور بـه خاطـر دارم. از متقـول، قریـه ی کوچـک میـان 

بـازوان سـترب کو هسـتانی بـا تپه هـا و قول هـای فـراوان. در هـر قـول یـک 

خانـوار زندگی می کـرد و مـن بـا خانـواده ام نیـز در یکـی از همیـن قول هـا 

بـا زندگـی دسـت بـه گریبـان بودیـم. از امکانـات  فرهنگـی هیچ چیـز در 

دسـرتس نبـود؛ نـه کتابی بود نـه کتاب خانه ای. تعدادی انگشـت شـامری 

قـرآن و حافـظ خوانـده بودنـد و حافـظ هـم از جملـه کتاب هـای مقـدس 

در قریـه بـود. قریـه ی دور افتـاده در جاغـوری والیـت غزنـی. مـن فـروغ را 

بـا همیـن قریـه و کارتن هـای کتـاب پـدرم بـه خاطـر دارم. پـدرم وقتـی از 

کابـل کوچیـد وسـایل سـینامیی و کتاب هایـش را فرسـتاد جاغـوری، ایـن 

کارتن هـا اولیـن سـوغات فرهنگـی در قریـه  دور افتـاده ی مـا بـود و مـن آن 

زمـان دانش آمـوز دوره ابتداییـه بـودم.  پیـش از ظهرهـا می رفتـم مکتـب و 

بعـد از از ظهر هـا یکـی از کارهـای لـذت بخـش مـن خالـی کـردن و دوباره 

پـر کـردن همیـن کارتن هـای کتـاب  بـود. ایـن کار را هـم دزدکـی انجـام 

مـی دادم چـون مـادر بـزرگ اجـازه منـی داد. 

فلم نامـه،  یاداشـت،  بـود، دفرتچه هـای  کارتن هـا همه چیـز  ایـن  بیـن  در 

ویدیـو، ضبـط صـوت، کتاب هـای سـینامیی، رمـان، مجله، دفرتهای شـعر 

و وسـایل گریـم. مجموعـه شـعری فـروغ در قطـع جیبـی و فصل نامـه »در 

دری« نیـز در یکـی از ایـن کارتن هـا بـود. مـن از میان مجله هـا در دری، از 

میـان دفرتهـای شـعر مجموعه ی شـعری فـروغ فرخـزاد را برداشـتم. گامن 

می کنـم قطعـه ای از بهشـت علـی پیام هم بود و برداشـته بـودم. در فراغت 

بـا اشـتیاق و مباهـات این هـا را می خواندم. گذاشـته بودم زیـر رادیوی رس 

میـزی پـدر بـزرگ مرحـوم و معمـوال پیش چشـمم بـود و بسـیاری اوقات به 

آن هـا دسـتی می کشـیدم.  دیـوان فـروغ کتـاب مقـدس مـن بـود. هرچنـد 

دیگـران حافـظ و قـران را باهـم در یـک طـاق می گذاشـتند اما مـن فروغ و 

در دری را. دلیـل سـاده ی داشـتم؛ چـون ایـن دو کتـاب را مـی فهمیـدم و 

آن دو کتـاب  دیگـر را نـه. فـروغ بـرای من دریچه ی رو به زندگی اسـت. یاد 

فـروغ نیـز همیشـه بـرای مـن شـبیه پنجـره ی رساچـه ی خانه پدری اسـت. 

پنجـره فـرح بخـش و مـرف بـر کشـت زارهای قریـه بـا هـوای تـازه. فـروغ 

بـرای مـن دریچه ی بسـوی جهـان هـرن و ادبیات باز کـرد. با فـروغ ابراهیم 

گلسـتان را شناختم. 

شـاملو و نیـام یوشـیچ را شـناختم. صـدای پـای آب سـپهری را شـنیدم. 

اولیـن تپش هـای عاشـقانه ی قلبـم را حس کـردم. وقتی سنمگاشـه رفتم و 

بـا انرتنیت آشـنا شـدم، فـروغ اولین نامی بـود که در گوگل جسـتجو کردم. 

بـا جسـتجوی نـام فـروغ نام هـای بیشـامری پشـنهاد شـد و هر کـدام از آن 

نام هـا افق هـای تـازه  ا ی بـه روی مـن گشـود.

دفرتهای شعر فروغ

»اسـیر« نـام اولیـن دفـرت شـعر فـروغ اسـت که شـامل 43 شـعر  می شـود و 

در  سـال 1331چـاپ شـده اسـت. فروغ در ایـن دفرت از رابطـه بیولوژیکی 

عاشـق و معشـوق می گویـد و در بیـان عواطف و احساسـات زنانـه و زنانگی 

خـود بـی بـاک اسـت. فـروغ در ایـن دفـرت بـه عاشـق خـود می گویـد: »از 

تنـم جامـه بـرآر و بنـوش، شـهد سـوزنده لبهایـم را...« و در جامعـه ی که بر 

دهـان شـاعران پیـش از او قفـل خموشـی زده، از گناهـی پـر ز لـذت خـود 

دریچهی

سینمایچیندرصدر
سینماهایجهان

فروغ؛ 
رو به زندگی



کاپیتـان سـابق پی اس جی معتقد اسـت اخراج 

تومـاس توخل نتیجه یک کار برنامه ریزی نشـده 

بود. با وجود شکسـت پاری سـن ژرمـن در دیدار 

فینـال فصل گذشـته لیگ قهرمانـان اروپا مقابل 

بایـرن مونیـخ، ایـن تیـم در رقابت هـای داخلـی 

موفـق بـه کسـب سـه گانـه شـد امـا نهایتـاً چنـد 

روز پیـش توماس توخـل در اتفاقی غیرمنتظره از 

هدایـت تیم فرانسـوی برکنار شـد و جـای خود را 

به مائوریسـیو پوچتینو داد.

رسمربـی آملانـی بـه فاصلـه تنهـا شـش مـاه تـا 

پایـان قـراردادش و به دلیل اختالف با مسـئوالن 

باشـگاه اخراج شـد. او پس از آخرین بازی سـال 

2020 پـی اس جی خـر برکناری اش را در یک 

متـاس تلفنـی کوتاه دریافـت کرد.

تیاگـو سـیلوا مدافع برازیلی سـابق پـی اس جی 

کـه تابسـتان امسـال بـا پایـان قـراردادش راهـی 

چلسـی شـد، دربـاره اخـراج توخـل گفـت:» ایـن 

یـک تصمیم بسـیار سـخت امـا قابل پیـش بینی 

بـود و مـن اصال شـوکه نشـدم. بـه نظـرم لئوناردو 

مدیـر ورزشـی باشـگاه بـه تنهایی ایـن تصمیم را 

گرفـت. او بـود کـه توخـل را اخـراج کـرد. منـی 

امـا  نـه  یـا  بـود  ایـن تصمیـم درسـت  دانـم کـه 

اطمینـان دارم کـه ایـن اخـراج حداقل بـرای این 

زمـان از فصـل برنامـه ریزی نشـده بـود. باید دید 

کـه تیـم بـا مربـی جدیـد چـه نتایجـی به دسـت 

خواهـد آورد.« تیاگـو دربـاره پوچتینـو گفـت:» او 

بـا تاتنهـام نتایـج درخشـانی بـه دسـت آورد. بـه 

نظـرم پوچتینـو انگیـزه الزم را دارد. او به خوبی با 

رشایـط باشـگاه آشـنا اسـت چـرا که سـابقه بازی 

کـردن در تیـم را دارد. پاری سـن ژرمن بازیکنان 

بزرگـی در اختیـار دارد و مـی توانـد بـا هـر مربی 

و  طرفـداران  از  همچنـان  مـن  باشـد.  موفـق 

دوسـتداران ایـن تیـم هسـتم.«

واکنش تیاگو به اخراج غیرمنتظره توماس توخل

ورزش
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دونالـد ترامـپ هشـدار داده شـده اسـت کـه اسـتفاده از 

»نیـروی نظامـی امریـکا بـرای حـل دعواهـای انتخاباتـی 

می توانـد ایـن کشـور را بـه مسـیری خطرنـاک، غیرقانونی 

و خـالف قانـون اساسـی بکشـاند.«

در ایـن مقالـه از کریسـتوفر میلـر، رسپرسـت پنتاگـون و 

همچنیـن سـایر مسـئوالن وزارت دفـاع درخواسـت شـده 

اسـت از دخالـت در امـور سیاسـی پرهیـز کننـد.

لئـون  هیـگل،  چـاک  گیتـز،  رابـرت  کوهـن،  ویلیـام 

پانه تـا، ویلیـام پـری، دونالـد رامزفیلـد، جیمـز ماتیـس 

و مـارک اسـپر منتـر شـده اسـت.  جیمـز متیـس و 

مـارک اسـپر هـر دو در دولـت دونالـد ترامـپ وظیفـه 

داشـتند. برعهـده  را  دفـاع  وزارت  هدایـت 

امضـا کننـدگان ایـن مقالـه سـوء اسـتفاده از ارتـش را 

"تـالش بـرای کودتـا" اعـالم کرده انـد. در ایـن نامـه به 

ده وزیـر دفـاع سـابق امریـکا سوءاسـتفاده از نیـروی ارتـش برای 

تغییـر نتایـج انتخابـات را اقدامـی غیرقانونـی اعـالم کردند. آن ها 

بـا انتشـار مقالـه ای مشـرک از ترامـپ و سـایر جمهوریخواهـان 

درخواسـت کردنـد نتیجـه انتخابـات را بپذیرنـد.

در یـک اقـدام بی سـابقه ده وزیـر سـابق دفـاع امریـکا و از جملـه 

جیمـز متیـس و مـارک اسـپر بـا انتشـار مقاله ای مشـرک نسـبت 

انتخابـات سـوم  نتایـج  تغییـر  بـرای  ارتـش  از  اسـتفاده  بـه سـوء 

نوامـر ایـن کشـور هشـدار داده انـد.

سـایت "اشـپیگل آنالین" روز دوشـنبه چهـارم جنـوری بـه نقـل از 

روزنامـه "واشـنگنت پسـت" بـه گوشـه هایی از مقالـه هشـدارآمیز 

وزیـران دفـاع سـابق امریـکا بـه دونالـد ترامـپ پرداختـه اسـت.

بـر اسـتقالل و بی طرفـی نیـروی نظامـی امریـکا  ایـن مقالـه  در 

تاکیـد شـده و آمـده اسـت. 

کـه هرگونـه اسـتفاده سیاسـی از نیـروی نظامـی بـرای عبـور از 

نتایـج انتخابـات روز سـوم نوامـر عمال نقـض قانون اساسـی این 

کشـور بـه حسـاب می آیـد.

سـناتورهای  از  گروهـی  تصمیـم  دلیـل  بـه  مقالـه  ایـن  ظاهـرا 

انتخابـات  نتیجـه  نشـناخنت  رسـمیت  بـه  بـرای  جمهوری خـواه 

اسـت. جمهـوری  ریاسـت 

کـه  کرده انـد  درخواسـت  کنگـره  از  سـناتورها  از  گـروه  ایـن 

تقلب هـای  بـه  مربـوط  اتهامـات  بررسـی  بـرای  کمیسـیونی 

انتخاباتـی تشـکیل دهـد. روز چهارشـنبه ششـم جنـوری کنگـره 

امریـکا بایـد آرای ارائـه شـده از سـوی کالـج انتخاباتـی را تاییـد 

کنـد. 

مقالـه وزرای دفـاع امریـکا بـا نـام اشـتون کارتـر، دیـک چنـی، 

هشدار ده وزیر دفاع سابق امریکا به ترامپ 
در مورد سوءاستفاده از ارتش

آماده گی شناگر افغان برای المپیک ۲۰۲۱ توکیو

تردید درباره ایمنی واکسین هندی 
کرونا پس از صدور مجوز

کین به رئال برود تا به سطح رونالدو و مسی برسد

'دولت اسالمی' مسئولیت قتل یازده کارگر پاکستانی را به عهده گرفت

مرکـز  »کویتـه«  نزدیکـی  در  انجـام شـد. شـهری کوچـک 

بـه  شـهر  ایـن  پاکسـتان.  کشـور  در  بلوچسـتان  والیـت 

مـرز افغانسـتان هـم نزدیـک اسـت. بلوچسـتان بزرگریـن 

والیـت و فقیرتریـن ناحیـه پاکسـتان اسـت.

بـه  کـه  خانـه ای  از  را  کارگـران  مسـلح،  شـبه نظامیان 

را  آنهـا  و  ربـوده  می زیسـتند،  آن  در  اشـراکی  صـورت 

محلـی  مقام هـای  از  یکـی  بردنـد.  اطـراف  کوه هـای  بـه 

بـه روزنامـه »داون« چـاپ پاکسـتان گفتـه کـه پیکرهـای 

و  کـرد  پیـدا  پولیـس  را  کارگـران  از  نفـر  شـش  بی جـان 

پنـج نفـر دیگـر کـه بـه شـدت زخمـی شـده بودنـد، بعـدا 

بی بی سـی،  خرنـگار  کرمانـی،  اسـکندر  درگذشـتند. 

می گویـد فلمـی از محـل کشـف اجسـاد موجـود اسـت که 

نشـان می دهـد دسـت قربانیـان بـه هـم بسـته شـده بـود 

و بدن هـای متالشـی شده شـان کـف کلبـه ای قـرار گرفتـه 

ایـن  عوامـل  یافـنت  کـه خواهـان  تظاهرکننـدگان  اسـت. 

گذاشـته  اصلـی  خیابـان  در  را  پیکرهـای  بوده انـد،  قتـل 

داده انـد  قـول  رسـمی،  مقام هـای  آوردنـد.  بنـد  را  راه  و 

شـیعه  اقلیـت  کـه  هزاره هـا  کننـد.  پیـدا  را  مقـران  کـه 

حملـه  مـورد  پاکسـتان  در  مکـرر  هسـتند  پاکسـتان  در 

گرفته انـد. قـرار  سـنی  اکرثیـت 

بودنـد کـه معمـوال هدف حمـالت تندروهای اسـالم گرا 

هسـتند. عمـران خـان، نخسـت وزیـر پاکسـتان ضمـن 

»تروریسـتی«  را  آن  حمـالت  ایـن  کـردن  محکـوم 

خوانـد. ایـن حملـه شـنبه شـب در نزدیکی شـهر »مچ« 

گـروه موسـوم بـه 'دولـت اسـالمی ' مسـئولیت قتـل یـازده کارگـر 

معـدن در ایالـت بلوچسـتان در غـرب پاکسـتان را بـه عهـده گرفته 

اسـت. شـبه نظامیان ایـن کارگـران را در روز شـنبه در کنـار معدن 

هـزاره،  شـیعه،  اقلیـت  از  قربانیـان  بودنـد.  ربـوده  سـنگ  زغـال 

مطمـن  اسـت...  جهـان  سـطح  در  مسـابقات  بلندتریـن 

اسـتم کـه فهیـم مناینـده گـی خـوب خواهـد کـرد.« قـرار 

رقابت هـای  در  حضـور  از  پیـش  انـوری  فهیـم  کـه  اسـت 

هـای  کشـور  در  را  هـا  رقابـت  چندیـن  جاپـان  توکیـوی 

حریفانـش  برابـر  در  روسـیه  و  عربـی  ی  متحـده  امـارات 

انجـام دهـد.

مسـؤوالن فدراسـیون شـنا مترینـات ورزشـکاران شـنا 

بـه ویـژه ایـن ملـی پـوش کشـور را قناعـت بخـش مـی 

رقابـت  در  وی  موفقیـت  بـرای  هـا  تـالش  از  و  داننـد 

توکیـوی  هـای  پیـکار  ویـژه  بـه  املللـی  بیـن  هـای 

جاپـان سـخن مـی زننـد. علی قاسـم حمیـدی، رییس 

فدراسـیون شـنا، گفـت: »مسـابقات املپیـک یکـی از 

فهیـم انـوری، عضـو تیـم ملی شـنای کشـور بـرای نخسـتین بار در 

رقابت هـای املپیـک ۲۰۲۱ توکیـو اشـراک خواهـد کرد.

آقـای انـوری می گویـد شـش سـال اسـت کـه بـرای رقابـت هـای 

توکیـو ۲۰۲۱ آمادگـی گرفتـه اسـت و پیـش از ایـن در یـک رقابت 

داخلـی از میـان ۳۰ شـناگر کشـور مقـام نخسـت را بدسـت آورده 

اسـت. قـرار اسـت وی تـا چند روز دیگـر برای اشـراک در اردوگاه 

مترینـی بـه روسـیه بـرود. او مـی گویـد کـه تـا کمـر از یـک هفتـه  

دیگـر کابـل را بـرای ایجـاد اردوگاه مترینـی، بـه قصد شـهر کازان 

روسـیه، تـرک خواهـد کـرد. فهیـم انـوری بـا ایجـاد کمـپ مترینی 

بـه گونـه انفـرادی و گروهـی در تـالش درخشـیدن در رقابت هـای 

۲۰۲۱ توکیـوی جاپـان به سـود افغانسـتان اسـت. او که از چندی 

بـه اینسـو زیـر نظـر فدراسـیون شـنای افغانسـتان، مترینـات آماده 

گـی اش را آغـاز کـرده اسـت امیـدوار اسـت کـه نتیجـه  خوبـی را 

در رقابت هـای بیـن املللـی بـرای کشـور رقـم بزنـد. پیـش از ایـن 

فهیـم انـوری در یـک رقابـت داخلـی از میـان ۳۰ شـناگر کشـور 

مقـام نخسـت را بدسـت آورده بـود. آقـای انوری گفـت: »امیدواری 

زیـاد اسـت کـه مناینـده گـی خوبـی از افغانسـتان کنیـم و قـرار 

اسـت بـرای مـدت هفـت تـا هشـت مـاه در روسـیه مترینـات خـود 

را ادامـه بدهیـم تحـت نظـر مربـی هـای جهانـی.«  محمـد امـان 

بـار  پنـج  هفتـه  »مـاه  گفـت:  شـنا،  ملـی  تیـم  عضـو  حمیـدی، 

متریـن داریـم. فهیـم یکـی از زحمتکـش تریـن عضو تیم ماسـت.« 

مسـی و رونالـدو و آن سـبک بازیکنان بگـذارد، نباید 

در پیوسـنت بـه رئـال تردیـد کنـد.

شـود،  لیـگ  قهرمـان  تاتنهـام  در  او  منی کنـم  فکـر 

چنیـن  آینـده  فصـل  چنـد  و  فصـل  ایـن  حداقـل 

او  اگـر  مـن  نظـر  از  داد.  نخواهـد  رخ  اتفاقـی 

چنیـن  شـانس  شـود  اروپـا  قهرمـان  می خواهـد 

داشـت.« خواهـد  مادریـد  رئـال  در  را  قهرمانـی 

هـای  تیـم  تاتنهـام  ارزشـمند  مهاجـم  کیـن  هـری 

اسـت. دیـده  خـود  خواهـان  همـواره  را  بزرگـی 

کیـن  هـری  اگـر  می گویـد  وودگیـت  جاناتـان 

می خواهـد بـه سـطح کریسـتیانو رونالـدو و لیونـل 

رئـال  ماننـد  قهرمـان  تیمـی  بـه  بایـد  برسـد  مسـی 

بپیونـدد.  مادریـد 

از  بـه جدایـی  بارهـا  پـوش 27 سـاله  ملـی  سـتاره 

و  منچسـریونایتد  اسـت.  شـده  نزدیـک  تاتنهـام 

کاپیتـان  جـذب  بـه  زیـادی  عالقـه  منچسرسـیتی 

بـزرگ  باشـگاه های  امـا  دارنـد  انگلیـس  ملـی  تیـم 

بـه  بازیکـن  ایـن  کـردن  اضافـه  بـه  نیـز  اروپایـی 

نیسـتند. میـل  بـی  خـود  ترکیـب 

کهکشـانی  خریدهـای  بـه  همیشـه  مادریـد  رئـال 

خـود معـروف بـوده و در سـال های اخیـر چنـد بـار 

نیـز  کیـن  هـری  جـذب  بـه  عالقمنـدان  شـار  در 

دیـده شـده اسـت.

جاناتـان وودگیت مدافع سـابق تاتنهـام که خودش 

کـرده،  بـازی  رئـال  بـرای  کوتـاه  زمانـی  مـدت  نیـز 

دربـاره آینـده کیـن بـه "اسـتادیوم آسـرو" گفـت:» 

هـری  بـرای  خـوب  پیشـنهادی  مادریـد  رئـال  اگـر 

کیـن ارائـه دهـد، او باید بـرود. اگـر می خواهد جام 

قهرمانـی کسـب کنـد و پـا جـای پـای افـرادی چون 

مائوریسـیو پوچتینـو رسمربـی جدیـد پـی اس جـی بـرای تقویـت تیمـش دو بازیکـن 

سـابق خـود را مـی خواهد.

مائوریسـیو پوچتینـو دو روز پیـش رسـا بـه عنـوان رسمربـی جدیـد پـی اس جـی 

از  بـا رسان باشـگاه شـغل خـود را  از اختـالف  منصـوب شـد. تومـاس توخـل پـس 

دسـت داد و از هـان ابتـدا پوچتینـو را نخسـتین گزینه جانشـینی او می دانسـتند. 

اتفاقـی کـه در نهایـت رخ داد.

رسمربـی آرجانتاینـی اکنـون هدایـت تیمـی باکیفیـت بـا بازیکنـان بـزرگ و تعییـن 

کننـده را عهـده دار خواهـد بـود ولـی او خواهـان جـذب دو بازیکـن جدیـد شـده 

اسـت. یکـی ممکـن اسـت همیـن زمسـتان عملـی شـود و دیگـری تابسـتان بعـد.

طبـق ادعـای لوپاریزیـن، پوچتینـو درخواسـت جـذب دو بازیکن سـابق خود را داده 

اسـت و هـر دو بـرای تاتنهـام بازی مـی کنند.

اولـی دلـه آلـی اسـت کـه هفتـه هاسـت بـا ژوزه مورینیـو در تنـش بـوده و بـه نـدرت 

تریـن  از تعییـن کننـده  او زیـر نظـر پوچتینـو  تاتنهـام قـرار مـی گیـرد.  در ترکیـب 

بازیکنـان تیمـش محسـوب مـی شـد. آلـی بـدون شـک مشـتاق همـکاری دوبـاره بـا 

پوچتینـو در همیـن زمسـتان اسـت.

دومیـن بازیکـن هوگـو لوریس اسـت. گلـر ملی پـوش فرانسـوی تاتنهام کـه پوچتینو 

دوسـت دارد او را تابسـتان بعـد در پـی اس جی داشـته باشـد. جالب اینکه باشـگاه 

پاریسـی تابسـتان سـال گذشـته کیلـور نـاواس را از رئـال بـه خدمـت گرفـت و گلـر 

کاسـتاریکایی نشـان داده اسـت که دروازه بانی قابل اعتاد برای پاریسـی هاسـت 

ولـی بـا ایـن وجـود پوچتینو بـه لوریـس اعتقاد بیشـری دارد.

درخواست پوچتینو برای جذب 2 بازیکن تاتنهام

مجـوز برای این واکسـین ناصحیح بوده اسـت.

رئیـس رشکـت هنـدی بهـارات بیوتـک بـه رغـم 

ایـن مخالفت هـا مدعی شـده که ایمنـی و موثر 

بـودن ایـن واکسـین در مقابلـه بـا شـیوع کرونا 

هنـدی  رشکـت  ایـن  اسـت.  درصـد"    ۱۱۰"

کوواکسـین  واکسـین  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم 

در مرحلـه بالینـی بـر روی ۸۰۰ بیـار آزمایش 

شـده اسـت. رئیس رشکت بهـارات بیوتک هند 

همچنیـن اعالم کرده اسـت که در مرحله سـوم 

ایـن واکسـین بـر روی ۲۵ هـزار داوطلـب مورد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه و نتایـج ایـن آزمایش هـا 

رضایـت بخش بوده اسـت. بر اسـاس اطالعات 

و آمـار منتـر شـده تـا کنـون حـدود  ۲۲ هـزار 

و ۵۰۰ نفـر در هنـد واکسـین هنـدی کرونـا را 

دارد  تصمیـم  هنـد  دولـت  کرده انـد.  دریافـت 

میـالدی حـدود۳۰۰  اواسـط سـال جـاری  تـا 

میلیـون نفـر از شـهروندان خـود را علیه ویروس 

کرونـا واکسـینه کنـد. رشکـت بهـارات بیوتـک 

اعـالم  را  واکسـین  ایـن  رسـمی  بهـای  هنـوز 

بهـای  کـه  می شـود  گفتـه  امـا  اسـت.  نکـرده 

ایـن واکسـین بسـیار نازل تـر از واکسـین های 

مشـابه اسـت. از سـوی دیگـر مقامـات دولـت 

از  دوز  میلیـون   ۵۰ کـه  کرده انـد  اعـالم  هنـد 

واکسـین آکسـفورد اسـرازنکا نیـز در انبارهـای 

ایـن کشـور در دسـرس قـرار دارد.

هنـد بـرای دو واکسـین کرونـا مجـوز اضطراری 

صـادر کـرد. یکی از این دو واکسـین، واکسـین 

دولـت  مخالفـان  اسـت.  کوواکسـین  هنـدی 

ابـراز  واکسـین  ایـن  ایمنـی  بـه  نسـبت  هنـد 

هنـدی  رشکـت  ایـن  رئیـس  کرده انـد.  تردیـد 

رضیـب ایمنـی آن را "۱۱۰ درصـد" می دانـد.

صـدور مجـوز اضطـراری اسـتفاده از واکسـین 

و  مخالفت هـا  بـه  کوواکسـین،  کرونـا،  هنـدی 

اعراض هایـی در ایـن کشـور دامن زده اسـت. 

همچنیـن  و  ایمنـی  دربـاره  نیـز  کارشناسـان 

میـزان موثـر بـودن آن ابـراز تردیـد کرده انـد.

یـک  شـبکه  بـه  وابسـته  "تاگس شـاو"  سـایت 

تلویزیـون آملـان روز دوشـنبه چهـارم جنـوری 

مجـوز  صـدور  خـر  بـه  گزارشـی  انتشـار  بـا 

پرداختـه  هنـد  در  کرونـا  واکسـین  اضطـراری 

کرونـا  شـیوع  بـا  مقابلـه  بـرای  هنـد  اسـت. 

بـرای  اسـرازنکا  آکسـفورد  واکسـین  کنـار  در 

مجـوز  نیـز  کوواکسـین  واکسـین  از  اسـتفاده 

اضطـراری صـادر کـرده اسـت. ایـن در حالـی 

و  ایمنـی  دربـاره  کافـی  اطالعـات  کـه  اسـت 

وجـود  واکسـین  ایـن  بـودن  موثـر  همچنیـن 

نـدارد. گفتـه می شـود کـه تحقیقـات در مرحله 

سـوم آزمایـش کلینیکی این واکسـین بـه اندازه 

کافـی صـورت نگرفتـه اسـت. مخالفـان حـزب 

کنگـره و دولـت هند، اعـالم کرده انـد که صدور 

دی بروینه: از تصمیم گواردیوال شگفت زده شدم
بـازی  در  گذشـته  شـب  بروینـه  دی  کویـن 

کـرد. بـازی  مهاجـم  عنـوان  بـه  چلسـی  برابـر 

منچسرسـیتی شـب گذشـته در زمیـن چلسـی 

دهـد.  شکسـت   3-1 را  تیـم  ایـن  شـد  موفـق 

در دیـداری کـه کویـن دی بروینـه مغـز متفکـر 

در  داد.  پـاس گل  یـک  و  زد  یـک گل  بلژیکـی 

و  بـود  نیمکـت  روی  آگوئـرو  کـه رسخیـو  شـبی 

گابریـل ژسـوس بـه دلیـل ابتـال بـه کرونـا جایـی 

در فهرسـت تیمـش نداشـت، پـپ گواردیـوال دی 

بروینـه را بـه خـط حملـه بـرد. تدبیری که جـواب هم 

داد. دی بروینـه در پایـان بـازی گفـت:» راسـتش را 

بخواهیـد ابتـدا از تصمیـم مربـی شـگفت زده شـدم 

چـرا کـه در دوران فوتبـامل بسـیار کـم در خـط حمله 

بـازی کـرده ام ولـی من بـرای کمک به سـیتی هرجا 

بگوینـد بـازی مـی کنم. ابتـدا برایم عجیب بـود ولی 

رفتـه رفته خـودم را با رشایط وفـق دادم و معتقدم بد 

هم نشـد. مهاجان مان در دسـرس نیسـتند و من 

هم مشـکلی با تصمیـم گواردیوال نداشـتم. هر کاری 

بـرای کمـک به سـیتی انجام مـی دهـم.« دی بروینه 

ادامـه داد:» پیـروزی بـر چلسـی حیاتـی بـود. پیـش 

از ایـن در چنـد بـازی عملکـردی خوب داشـتیم ولی 

نتوانسـته بودیـم برنـده شـویم ولـی مقابـل چلسـی 

بایـد سـه امتیـاز را مـی گرفتیـم و چنیـن هـم شـد. 

نشـان دادیـم کـه تـوان پیـروزی در بازی هـای بزرگ 

را داریـم.«

سـیتی در هفـت بـازی اخیر خـود بی شکسـت بوده 

و بـا یـک بـازی کمـر و 4 امتیـاز کمـر از لیورپـول و 

یونایتـد، فعـال در رده 5 جـدول قـرار دارد.

نانسی پلوسی، مخالف سرسخت ترامپ 
مجددا رییس مجلس نمایندگان امریکا شد

مناینـدگان پـس از رئیـس جمهـور و معـاون او، 

بـه شـار  سـومین شـخص قدرمتنـد سیاسـی 

می آید. نانسـی پلوسـی که ۸۰ سـال سـن دارد 

اعـالم کـرده اسـت که ایـن آخریـن دوره فعالیت 

او بـه عنـوان رئیـس مجلـس مناینـدگان اسـت.

نوامـر  سـوم  انتخابـات  در  دموکـرات  حـزب 

مجلـس  در  را  خـود  کرسـی های  از  بخشـی 

ایـن  آن،  رغـم  بـه  داد.  دسـت  از  مناینـدگان 

از  کرسـی   ۲۲۲ داشـنت  اختیـار  در  بـا  حـزب 

۴۳۵ کرسـی ایـن مجلس، همچنـان از اکرثیت 

اسـت. برخـوردار 

می کنـد.  تفـاوت  سـنا  مجلـس  در  وضعیـت 

بـه  وابسـته  امریـکا  سـنای  مجلـس  رسنوشـت 

نتایـج انتخابـات روز پنجـم جنـوری در ایالـت 

جورجیـا اسـت. انتخـاب دو سـناتور ایـن ایالـت 

بـه دور دوم کشـیده شـد.

حـزب جمهوریخـواه در حـال حارض ۵۰ کرسـی 

اختیـار  در  را  سـنا  کرسـی  یکصـد  مجمـوع  از 

دارد. در صـورت پیـروزی دموکرات هـا در ایالـت 

شـار  بیشـر،  کرسـی  دو  کسـب  و  جورجیـا 

سـناتورهای حـزب دموکـرات و جمهوریخواه در 

سـنا مسـاوی خواهـد شـد.

کامـاال  رای  احتسـاب  بـا  رشایطـی  چنیـن  در 

هریـس، معـاون رئیـس جمهـور جدیـد امریـکا، 

اکرثیـت این مجلس نیز در اختیـار دموکرات ها 

قـرار خواهـد گرفت.

بـا  نوامـر  انتخابـات  از  پـس  امریـکا  کنگـره 

ترکیـب جدید تشـکیل جلسـه داد. دموکرات ها 

در مجلـس مناینـدگان از اکرثیـت برخوردارنـد. 

نیسـت.  روشـن  هنـوز  سـنا  مجلـس  رسنوشـت 

رئیـس  عنـوان  بـه  دیگـر  بـار  پلوسـی  نانسـی 

مجلـس  شـد.  انتخـاب  مناینـدگان  مجلـس 

مناینـدگان و سـنای امریـکا پـس از انتخابـات 

سـوم نوامر، بـا ترکیب جدید خود روز یکشـنبه 

سـوم جنـوری تشـکیل جلسـه دادنـد. اکرثیـت 

همچنـان  مناینـدگان  مجلـس  کرسـی های 

مجلـس  اسـت.  دموکـرات  حـزب  اختیـار  در 

منایندگان بار دیگر نانسـی پلوسـی را به عنوان 

رئیـس مجلـس برگزیـد. نانسـی پلوسـی یکی از 

حـزب  ارشـد  عضـو  و  کهنـه کار  سیاسـتمداران 

دموکرات اسـت. او کسـی اسـت که در دو سال 

نقـش  ترامـپ،  دونالـد  بـا  مقابلـه  در  گذشـته، 

مهمـی در قـوه مقننـه امریـکا ایفـا کرده اسـت. 

پلوسـی در جلسـه مجلـس منایندگان با کسـب 

۲۱۶ رای مجـددا بـه عنـوان رئیـس این مجلس 

انتخـاب شـد. رقیـب او از حـزب جمهوریخـواه، 

کـرد.  کسـب  رای   ۲۰۹ مک کارتـی  کویـن 

نانسـی پلوسـی در سـال های ۲۰۰۷ تـا ۲۰۱۱ 

برعهـده  را  مناینـدگان  مجلـس  ریاسـت  نیـز 

داشـت. او نخسـتین زن در تاریـخ امریکا اسـت 

بـر  می شـود.  انتخـاب  مقامـی  چنیـن  بـه  کـه 

اسـاس قانـون اساسـی امریـکا، رئیـس مجلـس 
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 شـهرداری کابـل می گویـد کـه رسک هـا 

عامـه  ملکیـت  پیـاده روی  شـبکه های  و 

اسـت و بایـد بـروی سـایر شـهروندان بـاز گـردد.

اعالمیـه ای  نـر  بـا  جـدی   15 دوشـنبه  شـهرداری 

اسـت:»موانع  نوشـته  اداره  ایـن  فسـبوک  صفحـه  در 

کانکریتـی مربـوط بـه سـرجرنال جمعـه خـان همـدرد 

در ناحیه سـوم شـهرکابل قسـاً تنظیم یافته،  اما هنوز 

پیـاده رومسـدود می باشـد.« و  از رسک  هـم قسـمتی 

میـان  تنـش  پیـش  هفتـه  دو  کـه  درحالیسـت  ایـن 

کارمنـدان شـهرداری کابـل و محافظـان خانـه جمعـه 

خـان همـدرد موقـع برداشـن موانـع سـمنتی از روی 

جـاده بـه یکـی از موضوعـات داغ شـبکه های اجتاعی 

اطـراف  در  سـمنتی  موانـع  برداشـن  شـد.  مبـدل 

خانه هـای مقام هـا و زورمنـدان چندیـن سـال اسـت که 

هـر ازگاهـی مطـرح می شـود، در نهایـت اما هیج کسـی 

داده منی توانـد. انجـام  کاری  مـورد  ایـن  در 

در  رئیس جمهـور  اول  معـاون  صالـح  امراللـه  اخیـرا 

بـود  سـپرده  وعـده  مـردم  بـه  امنیتـی  میثـاق  برنامـه 

موانـع سـمنتی  از وجـود  را  پیاده روهـا  و  کـه جاده هـا 

امنیتـی خانه هـای مقام هـا و زورمنـدان پـاک می کنـد 

را  پیاده روهـا  دکانـداران  کـه  جاهـای  در  همچنیـن  و 

بـا گذاشـن کاالی فروشی شـان اشـغال کـرده انـد نیـز 

می کنـد. خالـی 

و  رئیس جمهـور  معـاون  کـه  می شـود  دیـده  امـا  آنچـه 

شـهرداری کابل در این امر موفق نشـده اسـت. نه تنها 

اکـر جاده هـا و کوچه هـا  امنیتـی سـمنتی در  موانـع 

همچنیـن  نیـز  پیاده روهـا  کـه  می کننـد  خودمنایـی 

توسـط کاالهـای فروشـی دکانـداران مسـدود اسـت.

شـهرداری در بخـش دیگـر ایـن اعالمیـه هشـدار داده 

است:»کسـانی کـه بـا گذاشـن موانـع کانکریتی باعث 

نقـاط  در  پیـاده رو  و  رسک  شـبکات  شـدن  مسـدود 

نواحـی مختلـف گردیده انـد، بهـر اسـت خود اقـدام به 

برداشـن آن مناینـد، و موانـع امنیتـی مربـوط خـود را 

در محوطـه ملکیـت خویـش انتقـال دهنـد، درغیـر آن 

صـورت موانـع آنهـا غیرقانونـی و خـالف اصـول شـهری 

پنداشـته مـی شـود و بـه آن رسـیدگی صـورت خواهـد 

گرفـت؛ الزم اسـت تـا سـایر شـهروندان درایـن مـورد بـا 

شـاروالی کابـل همـکاری داشـته باشـند.«

 بـا نزدیـک شـدن دومیـن دور گفتگوهـای صلح بیـن هیات 

گفتگوکننـده حکومت و گروه طالبـان، اعضای گفتگوکننده 

ارز ش هـای  برابـر  در  طالبـان  کـه  می گوینـد  حکومـت 

دموکراتیـک شکسـت خواهنـد خـورد.

روز  حکومـت  گفتگوکننـده  هیـات  عضـو  کوفـی،  فوزیـه 

دوشـنبه 15 جـدی بـه روزنامـه ی »افغانسـتان ما« گفـت کـه 

جامعـه جهانـی همـواره از ارزش هـای دموکراتیـک حایـت 

کرده انـد و طالبـان چاره ای جـز پذیرش ایـن ارزش ها ندارد.

خانـم کوفـی، یکـی از اعضـای گفتگـو کننـده صلـح هیـات 

دولـت پیـش از ایـن بـه رسـانه ها گفته بـود که گـروه طالبان 

و  اسـت  میـالدی  نـود  دهـه  گـروه  هـان  اندیشـه  نظـر  از 

تغییـری در رونـد فکـری آنـان نیامـده اسـت.

او گفتـه کـه »رصف نظـر از اینکـه افـکار مختلـف طالبـان 

باعـث اختالفـات بسـیار عمیـق اسـت و حتـی اسـتفاده از 

خشـونت، چیـزی دیگری که در سـه ماه احسـاس کردم این 

اسـت کـه طالبـان واقعیـت ۲۰ سـال افغانسـتان کـه در آن 

تنـوع گروه هـای اجتاعـی، کـرت گرایـی سیاسـی و آزادی 

هـای مدنـی، فـردی و آزادی بیـان بیشـر شـده، برای شـان 

قابـل قبول نیسـت.«

ایـن عضـو هیـات گفتگوکننده حکومـت در پاسـخ روزنامه ی 

افغانسـتان ما مبنـی بـر اینکـه آیـا ممکـن اسـت بـا گروهـی 

کـه هاننـد دهـه 90 میـالدی اسـت، صلـح کـرد؛ گفـت که 

شهرداری کابل: سرک ها و پیاده روها ملکیت عامه است

هـر چنـد اندیشـه های آنان ]طالبـان[ برای مـا نگرانی خلق 

کـرده اسـت امـا حایـت جامعـه جهانـی باعث می شـود که 

گـروه طالبـان بـه ارزش هـای دموکراتیک تـن دهند.

در  مذاکـرات صلـح شـانزدهم جـدی  دور دوم  اسـت  قـرار 

دوحـه آغـاز شـود. در مدتـی که رونـد گفتگوها متوقـف بود، 

نهادهـا و کشـورهای زیـادی تاکیـد بـر برقـراری آتش بـس 

کرده انـد.

فوزیـه کوفـی، عضـو هیـات و رئیـس مـوج تحول افغانسـتان 

پیـش از رشوع ایـن نشسـت در کابـل هایـش »آتش بـس، 

جایـگاه زنـان پسـا صلـح و ترورهـای هدفمنـد« برگـزار کـرد.

در ایـن هایـش کـه برخـی از مناینـدگان مجلـس، اعضای 

پیشـین کابینـه و شـاری از زنـان حضـور داشـتند، خانـم 

کوفـی بـر حقـوق زنـان تاکیـد کـرد.

او گفـت که تالش می شـود کـه از »صلح سیاسـی« به »صلح 

اجتاعـی« برسـیم تا در روزهای پسـا صلح، هیـچ فرد، گروه 

و طبقـه ای مورد تبعیض واقع نشـود.

خانـم کوفـی افـزود، در دوره ای کـه طالبـان بـر بخش هایـی 

از کشـور حاکـم بـود، صلـح اجتاعـی نداشـتیم. طالبـان 

می گفتنـد کـه بایـد آنگونـه فکـر کنید کـه ما فکـر می کنیم.

در  کـه  افـزود  حکومـت  گفتگوکننـده  هیـات  عضـو  ایـن 

جامعـه ی کرات گرایـی مثـل افغانسـتان، ممکن نیسـت که 

همـه یـک رنگ فکـر کنند. بایـد به ارزش هـای حقوق بری 

احـرام گذاشـته شـود.

او در ایـن نشسـت بـه حقـوق زنـان در کشـور نیـز پرداخت و 

گفـت که در هیچ کشـور اسـالمی نیسـت که زنـان حق کار، 

تحصیـل و فعالیـت اقتصـادی نداشـته باشـند امـا در قرائت 

گـروه طالبـان از اسـالم، زنـان حـق کار و تحصیـل ندارند.

خانـم کوفـی افـزود، اکنون در حـال حارض در ایـن نظام نیز 

افـرادی هسـتند کـه مخالـف کار و فعالیـت زنـان در جامعـه 

هسـتند، امـا جـای خوشـبینی اینجاسـت کـه رای او بـا رای 

یـک خانـم برابـر اسـت و بـرای بـه کرسـی نشـاندن ایده اش 

تفنـگ منی گیـرد.

گـروه طالبـان حـدود شـش سـال بـر افغانسـتان حاکمیـت 

کـرد و در ایـن مـدت محدودیت هـای سـفت و سـختی را بـر 

زنـان وضـع کـرده بـود کـه زنـان حـق تحصیـل، کار و حتـی 

بیـرون رفـن بـدون محـرم را نداشـتند.

بـا حملـه نیروهـای بین املللـی بـه کشـور و شکسـت گـروه 

کـه  اسـتوار شـد  بـر کشـور  نظامـی دموکراتیـک  طالبـان، 

اکنـون زنـان حـق تحصیـل و فعالیـت سیاسـی را دارنـد.

ناهیـد فریـد، مناینـده مـردم هـرات در مجلـس مناینـدگان 

کـه در ایـن نشسـت حضـور داشـت، گفـت کـه در دو دهـه 

اخیـر افـرادی بـا اندیشـه های دموکراتیـک بـزرگ شـده اند 

کـه باورمنـد بـه آن ارزش هـا هسـتند.

خانـم فریـد افـزود، اندیشـه های دموکراتیـک بـر ایـن بـاور 

هسـتند کـه زعیـم از بیـن مـردم بـرای مـردم اسـت امـا در 

اندیشـه های آنـان ]طالبـان[ زعیـم مناینـده خـدا و حاکم بر 

مـردم هسـت. او تاکیـد کـرد کـه اکنـون ایـن گونه نگـرش را 

منی پذیـرد. کسـی 

او همچنیـن خطـاب بـه گـروه طالبان گفت: »بـا وجود اینکه 

در اکـر ولسـوالی ها و در برخـی از والیت هـا؛ ولسـوالی و 

والـی نام نهـاد داریـد، چقـدر مقبولیـت داریـد؟ اگـر نداریـد 

پـس بیایـد بـه ارزش هـای دموکراتیـک احـرام بگذاریـد و 

بیـش از ایـن بـرای مـردم موضـوع امـارت اسـالمی را مطـرح 

نکنید.«

ایـن عضـو مجلـس منایندگان همچنیـن گفت کـه از جامعه 

برندارنـد و هیـات  قـدم  جهانـی می خواهیـم کـه عجوالنـه 

حکومـت نیـز بایـد تالش کنـد که بـر مبنـای توافقنامه صلح 

امریـکا بـا طالبـان گام برندارند، بلکه خودشـان برنامه ریزی 

. کنند

منظـور  بـه  کـه  اسـت  ایـن  از هیـات  مـا  انتظـار  افـزود،  او 

امضـای توافقنامـه بـه دوحـه نرونـد، بلکـه هدف آنـان حفظ 

ارزش هـای دموکراتیـک باشـد. اگـر فکـر می کننـد کـه بـا 

امضـای توافقنامـه ارزش هـای دموکراتیـک زیـر پا می شـود، 

توافـق امضـا نشـود، خـود دسـتاورد اسـت.

خانـم فریـد همچنیـن گفـت کـه رونـد گفتگوها باید شـفاف 

باشـد و مـردم از متامـی موضوعاتـی کـه در رونـد گفتگوهـا 

انجـام می شـود، بـا خـر شـوند. او همچنیـن پیشـنهاد کـرد 

کـه متامـی اعضـای هیـات باید متحدانـه عمل کننـد؛ مردم 

و حکومـت نیـز از آنـان حایـت می کننـد.

گفتگوکننـده صلـح حکومـت  هیـات  عضـو  کوفـی،  فوزیـه 

می گویـد کـه بـا آغـاز دور دوم گفتگوهـا، تـالش بـر عملـی 

شـدن آتش بـس اسـت و در ایـن راسـتا تـالش خواهـد شـد. 

گـروه طالبـان امـا تاکنـون بـا وجـود درخواسـت های مکـرر 

برقـراری  بـه  روشـنی  پاسـخ  حکومـت،  و  جهانـی  جامعـه 

اسـت. نـداده  آتش بـس 

کـه  می گوینـد  سیاسـی  و  مدنـی  فعـاالن  دیگـر  سـوی  از 

آتش بسـی بـرای مـا اهمیـت دارد کـه مسـبب صلـح دایمـی 

و افغانسـتانی آبـاد و مرقـی شـود و ارزش هـای دموکراتیـک 

در آن حفـظ گـردد.

باقـی سـمندر، فعـال جامعـه مدنـی در نشسـتی کـه خانـم 

کوفـی برگـزار کـرده بـود گفـت که مـا نیز بایـد مبـارزه کنیم 

تـا روزی در ایـن رسزمیـن زنـی رئیـس جمهور شـود و حضور 

زنـان در جامعـه منایشـی و منادیـن نباشـد.

گفتنـی اسـت که هیـات گفتگوکننده صلح حکومـت و گروه 

طالبـان در دور اول گفتگوهـای صلح، پس از حدود هشـتاد 

روز بحـث روی کارشـیوه گفتگوهـا توافق کردند و قرار اسـت 

دور دوم ایـن مذاکـرات در شـانزدهم جـدی در دوحـه آغـاز 

شـود. اکنـون بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه رسنوشـت صلـح 

کشـور به کجا می رسـد.

 علی رضا احمدی

آغاز دومنی دور گفتگوهای صلح؛ 
طالبان در برابر ارزش های دموکراتیک شکست می خورند

رئیس جمهور غنی: 

تا آخرین قطره خون خود، از 

رسبازان حامیت می کنم

پولیس کابل:

 19 تن به اتهام جرایم جنایی در 

کابل بازداشت شدند

بـا  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف   

اشـراک در نشسـتی بـه منطـور اصالحـات و 

ارزیابـی در وزارت دفـاع ملـی گفـت کـه در بودجـه، متویل، 

تجهیـز و آمـوزش نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کاهـش منـی 

آیـد و ضمـن توجـه حکومـت افغانسـتان، حایـت جامعـه 

پابرجاسـت.  نیـز  آنـان،  از  بین املللـی 

نـر  بـا  جـدی   15 دوشـنبه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

خرنامـه ای از قـول رئیـس جمهـور در ایـن نشسـت نوشـته 

اسـت:» تـا آخریـن قطـرۀ خـون از شـا بـه گونـۀ قاطعانـه 

حایـت مـی کنیـم و بـه هـر خانـوادۀ شـهید و مجـروح و 

گیـرد.« مـی  صـورت  رسـیدگی  مسـلح،  قـوای  معلـول 

در ایـن نشسـت رئیـس جمهـور گفـت که بـه محمد یاسـین 

ضیـا لـوی درسـتیز وزارت دفـاع ملـی بخاطـر احوال گیـری 

دوامـدارش از رسبـازان خـط اول، مـدال دولتـی غـازی وزیر 

محمـد اکرخـان را منظـور خواهـد کرد.

علیـم  دگرمـن  بـه  کـه  اسـت  کـرده  عـالوه  جمهـور  رئیـس 

بیـگ قومانـدان کنـدک دوم لـوای سـوم قـول اردوی ۲۱۵ 

میونـد بخاطـر اینکـه از خـود شـجاعت نشـان داده، تفویض 

رتبـۀ دگروالـی را منظـور خواهـد کـرد. وی همجنیـن وعـده 

سـپرد کـه بـرای 100 تـن از رسزابـان خـط نخسـت بخاطـر 

منظـور  را  دولتـی  مدا ل هـای  تفویـض  میهن پرسـتی شـان 

رونـد  مـورد  در  جمهـور  رئیـس  نشسـت  ایـن  در  می کنـد. 

گفتگوهـای صلـح کـه دور دوم آن بـه امروز فـردا آغاز خواهد 

شـد، صحبـت کـرده گفت:»حکومـت افغانسـتان بـه صلـح 

متعهـد اسـت، مگـر مـا آن صلـح مثبـت را میخواهیـم که در 

آن عدالـت تامین، مشـارکت بیشـر و حقوق مـردم حفاظت 

شود.«

  19 کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  کابـل  پولیـس 

تـن در پیونـد بـه جرایـم جنایی درشـهرکابل 

بازداشـت شـده انـد. پولیـس کابـل دوشـنبه 15 جـدی بـا 

نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه پولیـس قوماندانـی امنیه 

والیـت کابل طی ۴۸ سـاعت گذشـته با راه انـدازی چندین 

عملیـات اوپراتیفـی تعـداد ۱۹  تـن مظنـون را در پیونـد بـه 

انجـام جرم هـای جنایـی از نقـاط مختلـف کابـل بازداشـت 

افـراد  ایـن  کـه  اسـت  شـده  قیـد  اعالمیـه  در  کرده اسـت. 

در پیونـد بـه دزدی مسـلحانه ، حمـل سـالح غیـر قانونـی ، 

مجروحیـت ، دزدی پـول و موبایـل ، فـروش مـواد مخـدر ، 

از مربوطـات  چپاولگـری، قـرار سـارنوالی و جنـگ مغلوبـه 

ناحیه هـای دوم، چهـارم ، ششـم، هفتـم ، هشـتم، یازدهـم، 

دوازدهـم، سـیزدهم ، هجدهـم، بیسـت ویکـم، و ولسـوالی 

قـره بـاغ والیـت کابـل توسـط پولیس شناسـائی و بازداشـت 

انـد. شـده 

 در اعالمیـه آمـده اسـت که از نزد بازداشـت شـدگان ۳ میل 

سـالح کمـری، یـک میـل کالشـینکوف، یـک مقـدار مـواد 

مخـدر  و یـک عـراده موتـر نـوع کـروال بدسـت پولیـس آمده 

اسـت. همچنیـن ایـن اداره بـا نـر کلیـپ ویدیویـی از فـرد 

بازداشـت شـده در صفحـه فسـبوک خـود اعالم کرده اسـت 

کـه اول خـان رسگـروه دزدان مسـلح حرفوی توسـط پولیس 

کابل بازداشـت شـد.

در ایـن اعالمیـه آمـده اسـت کـه ایـن فـرد در مسـیر رسک 

بـه  دسـت  کمپنـی  سـاحات  و  وردک  میـدان  کابـل- 

رسقت هـای مسـلحانه مـی زد و تحـت تعقیـب پولیـس قـرار 

داشـت.

بـه جـرم خـود  نیـز  ایـن کلیـپ  بازداشـت شـده در  فـردی 

اعـراف کـرده می گویـد کـه یـک بـار به جـرم دزدی سـه ماه 

قبـل در زنـدان پلچرخـی زنـدان شـده بـود و بعـد از سـپری 

کـردن موعـد زنـدان، اکنون دوبـاره در عمل دزدی دسـتگیر 

است. شـده 


