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ایتالیا برای »حمایت از حقوق بشر« فروش موشک به 
عربستان و امارات را متوقف کرد 

 انتقاد سازمان جهانی صحت از توزیع ناعادالنه 
واکسین کرونا در جهان

خارجـه  امـور  وزیـر  دی مایـو،  لوئیجـی   
ایتالیـا روز جمعـه ۲۹ جنـوری بـا اشـاره 
بـه تعهـد رم برای برقـراری صلـح در یمن 
جنـگ زده و حمایت از حقوق بشـر، فروش 
هـزاران موشـک بـه عربسـتان و امـارات را 
متوقـف کرد. عربسـتان و امارات بخشـی از 

ائتـاف عربی هسـتند...

 رئیـس سـازمان جهانـی صحـت از ایـن که 
واکسـین  می کوشـند  ثروتمنـد  کشـورهای 
کرونـا را بـه انحصـار خـود در آورنـد انتقـاد 
و  »انحصارگـری  گفـت،  او  اسـت.  کـرده 
ملی گرایـی« در توزیـع واکسـین مانعـی در 
چیرگـی جهانـی بـر پاندمـی کرونـا اسـت. 

به گفته تدروس ...
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دشمن اصلی را فراموش نکنیم 

پشت پردۀ دیپلماسی فعال طالبان؛ 
زنگ خطری برای ادامه گفتگوهای 

صلح پایدار درافغانستان 

کمین گاه جمهوریت از پشت 
جعبه سیاه امارت 

 در یـک غایلـه مشـکوک و کامـا مبهـم در ولسـوالی 
بهسـود والیـت میـدان وردک روز جمعـه  اول  حصـه 
گذشـته، 10 دلو 13۹۹ بیش از ده تن کشـته شـدند و 
بیشـتر یـا کمتـر از آن نیز زخمی شـده اند. ایـن حادثه 
از آن جهـت مشـکوک اسـت که تعـدادی از مردم محل 
کـه بـه هـر دلیلـی در مرکز ولسـوالی تجمـع دعتراضی 

بـر پا کـرده بودنـد که ناگهـان ...
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سرمقاله

محمد هدایت

 امنیـت ملی 

روز  کشـور 

ارسـال  بـا  دلـو   11 شـنبه 

رسـانه ها  بـه  اعالمیـه ای 

کـه  اسـت  کـرده  اعـالم 

محمـد مشـهور بـه حاجـی 

نـام  والـی  معـاون  الال 

نهـاد بـرای والیـت کابـل و 

چندیـن  نظامـی  مسـئول 

توسـط  مرکـزی  والیـت 

بازداشـت  ملـی  امنیـت 

اسـت. شـده 

در  ملـی  امنیـت 

کـه  نوشـته  خربنامـه اش 

حلقـه  ارشـد  عضـو  عنـوان  بـه  ابتـدا  در  الال  حاجـی 

گـروه  ایـن  نظامـی  مسـئول  و  طالبـان  گـروه  مرکـزی 

بـرای والیت های میـدان ودرک، ننگرهـار، لوگر، پروان 

و کابـل گامشـته شـده بـود. حاجـی الال دسـتورهای 

قتل هـای  و  ناامنـی  ایجـاد  بـرای  طالبـان  رهـربی 

طالبـان  قومندانـان  بـا  را  والیـت  پنـج  در  زنجیـره ای 

هآمهنگـی و تنظیـم می کـرد و از حمـالت تروریسـتی 

می کـرد. نظـارت  نیـز  طالبـان  قومندانـان  بـر 

بـر بنیـاد خربنامـه، حاجی الال بعـد از رفـن جبارآغا به 

پاکسـتان کسـی کـه وی را به طالبان جـذب کرده بود، 

رسپرسـت والـی نـام نهـاد طالبـان بـرای والیـت کابـل 

تعییـن شـده بـود. وی اخیـرا توسـط نیروهـای امنیتی 

در  کـه  کرده انـد  تاییـد  ننگرهـار  والیـت  دولتـی  مقام هـای   

انفجـار یـک موتـر مببگـذاری شـده نظامـی از نوع همـوی در 

منطقه گندمک ولسـوالی شـیرزاد، دستکم ۸ نفر کشته و ۱۲ 

نفـر زخمـی شـده اند. شـهر کابـل نیـز صبح دیـروز شـاهد دو 

انفجـار بـود کـه یـک کشـته و سـه زخمی داشـته اسـت.

دفـر مطبوعاتـی والـی ننگرهار گفتـه که در حمله شورشـیان 

امنیتـی ۸ رسبـاز نظـم عمومـی  نیروهـای  قـرارگاه  بـه یـک 

پولیـس کشـته و ۱۲ نفـر زخمـی شـده انـد.

ایـن نهـاد افـزوده کـه نیروهـای امنیتی موتـر الری پـر از مواد 

انفجـاری را در نزدیکـی شـهر جـالل آبـاد کشـف کردند.

طالبـان مسـئولیت حملـه ننگرهـار را پذیرفتـه و گفتـه که ۵۰ 

رسبـاز امنیتـی کشـته و زخمـی شـده اند. پولیس کابـل اعالم 

کـرده که صبح روز شـنبه )11 دلـو( در ناحیه پنجم در منطقه 

پـل کمپنی، یـک موتر پولیس 

انفجـار  هـدف  رنجـر  نـوع  از 

مایـن قـرار گرفتـه کـه تلفاتـی 

در پی نداشـته است. به گفته 

پولیـس کابل یک سـاعت بعد 

در  سـاحه  چهـارم  ناحیـه  در 

منطقـه سـلیم کاروان نیز یک 

موتـر کـروالی شـخصی هدف 

انفجـار مایـن قـرار گرفـت کـه 

در نتیجـه آن یک نفر کشـته و 

سـه غیرنظامی زخمی شدند. 

اخیـر  ماه هـای  در  کابـل 

هرچنـد کـه شـاهد حمله های 

ترورهـای  ولـی  نبـوده  بـزرگ 

گفتـه اسـت اگـر ارشف غنـی اسـتعفا کنـد، طالبـان صلـح 

می کننـد. آقـای اسـتانکزی بیان داشـته که طبـق توافقنامه 

ملـی شناسـایی و در پـی یک عملیات بازداشـت شـد.

حاجـی الال اهـل والیـت جنوبـی قندهـار اسـت. ایـن 

تروریسـت در ویدیویـی کـه از سـوی امنیـت ملـی بـه 

اعـراف  بـه جـرم خـود  اسـت  ارسـال شـده  رسـانه ها 

کـرده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه اخیـرا شـامر زیـادی از اعضـای 

حلقـات ترورهـای هدفمنـد طالبـان در کابـل و وسـایر 

گفتـه  منابـع  شـده اند.  بازداشـت  بـزرگ  والیت هـای 

اسـت کـه از 5 هـزار نفـر زندانیـان طالبـان کـه توسـط 

حکومـت افغانسـتان مـروط رهـا شـده بودنـد دوبـاره 

و حمـالت  بـه سـازماندهی  اتهـام  در  آنـان  تـن   200

تروریسـتی بازداشـت شـده انـد.

هدفمنـد و انفجـار مایـن مقناطیسـی در ایـن شـهر افزایـش 

یافتـه اسـت. دولـت طالبـان را عامـل ایـن حمله هـا می دانـد 

ولـی طالبـان ایـن موضـوع را رد کـرده و گفتـه کـه امنیـت 

کابـل بـه دسـت حکومـت اسـت و افـراد این گـروه دسـتی در 

ترورهـای هدفمنـد و انفجـار مین هـای مغناطیسـی در ایـن 

کشـور ندارنـد.

افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  اول  معـاون  صالـح،  امراللـه 

چنـدی قبـل در بیانیـه ای بـه نقـل از اداره امنیـت ملـی ایـن 

کشـور گفتـه بـود کـه طالبـان تصمیـم گرفته اند در شـهرهای 

بـزرگ افغانسـتان اعضـای جامعـه مدنـی را »هدف تـرور« قرار 

بدهنـد. آقـای صالـح گفته بـود »به نظـر طالبان کشـتارهایی 

باعـث  تخریـب می کنـد،  را  احسـاس جامعـه  و  عاطفـه  کـه 

نارضایتـی مـردم از حکومـت می شـود.« 

دوحه یک »حکومت جدید اسـالمی« تشـکیل خواهد شـد و 

تصمیم گیـری دربـاره آن مربـوط بـه افغان هـا اسـت«.
اسـتانکزی افـزود کـه بـا تشـکیل حکومـت جدیـد اسـالمی 

افغانسـتان، حکومتـی به رهـربی محمـدارشف غنی، رییس 

جمهـور پایـان می یابـد. بـه گفتـه او، حکومـت کنونـی بـه 

ایـن دلیـل در رونـد صلـح سـنگ اندازی می کنـد کـه زمـان 

اقتـدارش را طوالنی تـر بسـازد.

امـا رئیـس جمهور غنـی ایجاد حکومت موقـت در روند صلح 

منجـر بـه خون ریـزی خواهد شـد. محمـدارشف غنی رییس 

جمهـور کشـور روز گذشـته در یـک کنفرانـس ویدیویـی کـه 

از سـوی انسـتیتیوت امریکایی »اسـپن« در مورد افغانسـتان 

برگـزار شـده بـود، گفتـه کـه ایجـاد حکومـت موقـت در روند 

صلـح منجـر بـه خون ریـزی خواهـد شـد. آقـای غنـی گفتـه 

اسـت کـه تجربـه نشـان داده طـرح حکومت هـای موقـت در 

افغانسـتان نـاکام بـوده و ایـن حکومت هـا منجـر بـه جنـگ 

داخلـی و خونریـزی شـده اند.

گفتنـی اسـت کـه هیـات مذاکـره کننـده دولـت جمهـوری 

اسـالمی افغانسـتان بـه تاریخ 26 ماه گذشـته جهـت انجام 

دور دوم مذاکـرات صلـح وارد قطـر شـده بودنـد. 

امـور صلـح می گوینـد کـه   مسـووالن در وزارت دولـت در 

طالبـان هنـوز هـم آمـاده نشسـن در میـز مذاکـره نیسـتند 

و تبعـات تلفـات ملکـی بـه دلیـل تـداوم جنـگ و خشـونت 

جـاری نیـز بـه دوش آنهاسـت.

ناجیـه انـوری سـخنگوی وزارت دولـت در امـور صلـح  دیروز 

شـنبه )11دلـو( گفـت:« هیـات مذاکـره کننده صلـح دولت 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان کـه بـه منایندگـی از مـردم 

افغانسـتان جهـت انجام دور دوم مذاکرات صلح افغانسـتان 

در دوحـه حضـور دارنـد بـا احسـاس مسـوولیت کامـل بـه 

اصـول مذاکـره پایبنـد بـوده اما جانـب مقابل ما هنـوز آماده 

نشسـن بـه میـز مذاکره نیسـت«.

بـا انـوری گفت:« تبعات تلفـات افراد ملکـی در نتیجه تداوم 

جنـگ و خشـونت های جـاری بـه دوش آنهایـی اسـت کـه 

باعـث تاخیـر در رونـد مذاکـرات صلـح می شـوند«.

گذشـته  روز  کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  گفته هـا  ایـن 

طالبـان  کننـده  گفتگـو  هیـات  عضـو  اسـتانکزی  عبـاس 

حکومـت را بـه سـنگ انـدازی در امـور صلـح متهـم کـرده 

هنری

امنیت ملی: معاون والی نام نهاد طالبان برای کابل بازداشت شد 

وزارت دولت در امور صلح: طالبان تاهنوز آماده نشستن در میز مذاکره نیستند 

ادامه خشونت ها: دو انفجار در کابل و یک انفجار در ننگرهار 

 گـامن می کنـم مـن از قدیـم آدم کنجـکاو و جسـتجوگری بـودم. 

مـادرم گاهـی یـادآوری می کنـد کـه در کودکـی همیشـه تـالش 

داشـتی از همـه چیـز رس در بیـاوری. حـاال کـه فکـر می کنـم بـه 

راسـتی همین گونـه بـوده و تـا اکنـون چنیـن چیـزی در وجـودم 

زنـده اسـت. یـادآوری گذشـته ها و پی بـردن به طـرز زندگی مردم 

روسـتا و فهمیـدن خوشـی و غـم و رنـج و شـقاوت های زندگـی 

مـردم روسـتا یکـی از اهـداف و آرزوهـای ...

 هریتیک روشـن سـتاره بالیـوودی بازیگر اصلـی اقتباس هندی 

از رسیال تحسـین شـده »مدیر شـب« خواهد بود.

هریتیـک روشـن سـتاره درجـه یـک بالیـوودی قـرار اسـت نقـش 

اول اقتباس هندی از درام جاسوسـی »مدیر شـب« نوشـته جان 

لـو کاره را ایفـا کنـد. بـه گـزارش ورایتـی، روشـن نقـش نسـخه 

هنـدی شـخصیت جاناتـان پایـن را ایفـا می کنـد کـه در مینـی 

رسیـال ۲۰۱۶ کـه توسـط بی بی سـی و ای ام سـی ...

 ترس  و لرز مردم روستا و شقاوت 
مردمان آن طرف تپه

 بالیوود »مدیر شب« را می سازد

 می دانم چه شماره مهمی
 در بارسا به من رسیده

مدافع منچستریونایتد 
در یک قدمی فسخ قرارداد 

 دیـوار اروگوئـه ای بارسـلونا بـا پوشـیدن شـامره 4، پـا جـای پـای 

بـزرگان ایـن باشـگاه گذاشـته است.بارسـا در متـام تابسـتان بـه 

دنبـال جـذب یـک مدافـع جدیـد بـود. رونالـد کومـان رسمربـی 

هالنـدی بارسـا بارهـا تاکیـد کرد که تیمـش به یک مدافـع میانی 

نیـاز دارد و باشـگاه کاتـاالن تـالش زیـادی هـم داشـت تـا اریـک 

گارسـیا را از سـیتی جـذب کنـد اما بـه دلیل مشـکالت اقتصادی 

چنیـن چیـزی اتفـاق نیفتـاد. در نهایت کومـان چاره ای نداشـت 

جـز اینکـه روی رونالـد آرائوخـو مدافـع 21 سـاله اروگوئـه ای تیم 

دوم بارسـا حسـاب کنـد. بازیکنـی  ...

 مارکـوس روخـو با فسـخ توافقـی از یونایتـد جدا و احتـامال راهی 

بوکاجونیـورز خواهـد شـد. شـبکه تلویزیونـی اسـکای اسـپورتس 

خـرب داد کـه مارکـوس روخـو مدافـع آرجانتاینی منچسـریونایتد 

در آسـتانه پیوسـن بـه بوکاجونیـورز قـرار دارد. بـر اسـاس ایـن 

گـزارش، روخـوی 30 سـاله کـه تـا پایـان فصـل تحـت قـرارداد 

منچسـریونایتد اسـت، بـرای فسـخ قـراردادش بـا ایـن باشـگاه 

به عنـوان  و  یافتـه اسـت  توافقـی دوجانبـه دسـت  بـه  انگلیسـی 

بازیکـن آزاد بـه بوکاجونیـورز ملحـق خواهـد شـد....
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ورزش

هیاتی با صالحیت  برای بررسی 
چالش ها امروز به بهسود می رود
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هیاتی با صالحیت 
برای بررسی چالش ها  امروز به بهسود می رود

بـا   هیاتـی  کـه  می گوینـد  دولتـی  مقام هـای 

امنیـت  شـورای  معـاون  از  متشـکل  صالحیـت 

ملـی، معیـن وزارت دفـاع، معیـن وزارت داخلـه، معـاون ریاسـت 

امنیـت ملـی، معیـن ارگان هـای محلـی، تعـدادی از منایندگان 

شـورای والیتـی میـدان وردک، مناینـدگان احـزاب سیاسـی و 

می رونـد. بهسـود  بـه  )یکشـنبه(  امـروز  محـل  متنفـذان 

ایـن هیـات قرار بود که روز شـنبه 11 دلو به بهسـود بـرود اما به 

دلیـل مشـکل در انتقال از طریق هـوا، به تعویق افتاد.

مقام هـای دولتـی می گوینـد کـه ایـن هیـات بـه منظور بررسـی 

ابعـاد حادثـه کشـته شـدن شـاری از غیرنظامیـان بـه بهسـود 

می رونـد کـه در درگیـری بـا نیروهـای کشـته شـده  اند.

روز جمعـه )10 دلـو( نیروهـای امنیتـی و مـردم محل )بهسـود( 

بـه درگیـری پرداخت کـه در نتیجه درگیری نیروهـای امنیتی بر 

مـردم آتش بـاری می کننـد و 9 تـن کشـته و 7 تـن دیگـر زخمی 

می شـوند. متامی قربانیـان غیرنظامیان هسـتند.

هویـت ۹ نفـری کـه در ایـن درگیـری کشـته بـه صـورت دقیـق 

روشـن نیسـت. وزارت داخلـه گفتـه کـه افراد کشـته شـده افراد 

دوم  معـاون  دانـش،  رسور  امـا  بـوده  علیپـور  فرمانـده  مسـلح 

ریاسـت جمهـوری قربانیـان را »غیرنظامیـان« خوانـده اسـت.

دربـاره علـت وقـوع ایـن حادثـه روایت هـای ضد و نقیضـی گفته 

شـده اسـت. یکـی از روایت هـای موثـق ایـن اسـت کـه تنـش 

بیـن مـردم محـل و نیروهـای امنیتـی هنگامـی به وجـود می آید 

کـه ولسـوال ایـن ولسـوالی همراه بـا قومانـدان امینه میـدان بر 

خـالف مخالفـت مـردم، دوبـاره بـه مقـر ایـن ولسـوالی برگشـته 

بود. 

پیـش از ایـن شـاری از مـردم محـل و عبدالغنـی علی پـور بـا 

والسـوال ایـن ولسـوالی مخالـف بودنـد و در چنـد مـاه گذشـته 

در مقـر سـاختان ایـن ولسـوالی، فـرد ولسـوال حضور نداشـته 

و سـاختان در اختیـار نیروهـای مردمـی و علی پور بوده اسـت. 

و  اختیـار علی  پـور  نیـز در  ایـن مـدت تجهیـزات ولسـوالی  در 

نیروهایـش بـوده اسـت.

واکنش ها به درگیری نیروهای امنیتی در بهسود با مردم

رویارویـی نیروهـای امنیتـی در والیـت میـدان وردک بـا مـردم 

محـل و حامیـان عبدالغنـی علیپـور، یـک فرمانـده محلـی، بـا 

موجـی از واکنش هـای مقام هـای افغـان و کاربـران شـبکه های 

اجتاعـی را در پـی داشـته اسـت.

شـام روز جمعـه، وزارت داخلـه گفت که یک هیـات با صالحیت 

از کابـل بـه والیـت میـدان وردک رفتـه تـا چگونگـی وقـوع ایـن 

رویـداد را بـه صـورت »همه جانبـه« بررسـی کند.

مهـدی راسـخ، مناینـده میـدان وردک در مجلـس مناینـدگان 

می گویـد که آسـیب دیـدگان این رویـداد غیرنظامیان هسـتند.

کـه  گفتـه  نیـز  جمهـوری  رئیـس  دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

تظاهـرات روز گذشـته در ولسـوالی بهسـود میـدان وردک بـه 

خشـونت کشـیده شـده کـه در نتیجـه »شـاری از هموطنـان 

کشـته و زخمـی شـده اند«. امـا وزارت داخلـه گفتـه کـه »افـراد 

فعالیـت  و  حضـور  مانـع  علیپـور  فرمانـده  بـه  وابسـته  مسـلح 

ايجاد حکومت موقت براى آيندۀ افغانستان خطرناک است

حمدالله محب: حکومت  موقت به معنای مداخله خارجی است

امرالله صالح: امنیت ملی از 14 حمله تروریستی جلوگیری کرده است

سرمقاله

 در یـک غایلـه مشـکوک و کامال مبهم در ولسـوالی حصه 

گذشـته،  جمعـه  روز  وردک  میـدان  والیـت  بهسـود  اول 

10 دلـو 1399 بیـش از ده تـن کشـته شـدند و بیشـر 

یـا کمـر از آن نیـز زخمـی شـده انـد. ایـن حادثـه از آن 

جهـت مشـکوک اسـت کـه تعـدادی از مـردم محـل کـه 

بـه هـر دلیلـی در مرکـز ولسـوالی تجمـع دعراضـی بر پا 

کـرده بودنـد کـه ناگهـان درگیری میـان مـردم و نیروهای 

امنیتـی اعزامـی از مرکـز رشوع گردیـد و تلفـات نسـبتا 

سـنگینی بـر جـای گذاشـت. امـا اهمیـت ایـن حادثـه از 

آن جهـت اسـت کـه کشـته شـدگان مـردم محـل و ملکـی 

بـوده انـد و در میـان آنـان هیـچ یـک از افـراد مسـلح غیـر 

مسـول دیـده منـی شـود. بنابرایـن بایـد بررسـی دقیـق 

صـورت گیـرد کـه انگیـزه ایـن قتل عـام و آن هم به دسـت 

نیروهـای امنیتـی کشـور چـه بـوده اسـت. در حالـی کـه 

جنـگ در برابـر دشـمن اصلی و تروریسـم بیـن املللی در 

رسارس کشـور جریـان دارد چرا و چگونـه نیروهای امنیتی 

کـه بایـد حافـظ منافـع مـردم باشـند در برابـر مـردم قـرار 

گرفتنـد و مـردم غیر مسـلح را بـه رگبار بسـتند؟ به همین 

خاطـر بـه نظـر می رسـد غایلـه بهسـود دارای سـویه های 

گوناگـون و در عیـن حـال خطرناکـی اسـت کـه بایـد بـه 

طـور همـه جانبـه مـورد بررسـی قـرار گیـرد و از تکـرار آن 

جـدا جلوگیـری گـردد: 

یـک. همـه مـا بایـد قبـول کنیـم کـه هر نیـروی مسـلحی 

کـه در چارچـوب یکـی از نهادهای امنیتی کشـور فعالیت 

منـی کنـد و خـارج از چارچـوب هـای رسـمی دسـت بـه 

فعالیـت مسـلحانه مـی زنـد، غیـر مسـول بـه شـار مـی 

رود و بایـد از سـوی نهادهـای امنیتـی رسکـوب گـردد و 

یـا در یکـی از نهادهـای رسـمی و امنیتـی جـذب شـود. 

ایـن موضـوع بـه عنـوان یـک قاعـده کلـی در همـه جـا و 

بـرای همـه کـس صدق مـی کند. فرقـی منی کنـد که آن 

نیـروی مسـلح از گـروه طالبـان، القاعـده، داعـش و یا هر 

کسـی دیگر باشـد. بنابرایـن وظیفـه اول نیروهای امنیتی 

ایـن اسـت کـه بـا متـام گـروه هـای مسـلح غیـر مسـول 

در رسارس کشـور برخـورد قانونـی و قاطـع داشـته باشـند 

و همـه را خلـع سـالح کننـد. بـدون شـک مسـاله بهسـود 

از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـت. زیـرا فعالیـت مسـلحانه 

خـارج از چارچـوب هـای رسـمی رسانجـام منجر بـه غایله 

و بحـران مـی شـود و شـکی در آن نیسـت. پـس چـه بهر 

کـه پیـش از آن کـه تبدیـل بـه بحـران شـود، حـل گـردد. 

دو. در رشایـط جنگـی در اقدامـات مقابلـه بـا مخالفـان 

نهادهـای  و  باشـد  داشـته  وجـود  بنـدی  اولویـت  بایـد 

امنیتـی بداننـد که در ابتدا کدام دشـمن را باید از رس راه 

خویـش بـر دارنـد. میـزان تهدید و خطر بسـتگی بـه گروه 

هایـی دارد کـه بـه صـورت مسـلحانه فعالیـت مـی کنند و 

نـه تنهـا در برابـر نظـم و قانون ایسـتادگی مـی کنند بلکه 

بـرای برانـدازی نظـام و نهادهـای رسـمی کشـور تـالش 

داریـم  قـرار  در رشایطـی  اکنـون  متاسـفانه  کننـد.  مـی 

کـه گـروه هـای تروریسـتی و افراطی هـم چـون طالبان و 

القاعـده متـام تـالش خـود را به خـرج می دهند تـا دولت 

افغانسـتان را تضعیـف کـرده و باورهـا به مدیریـت آن را از 

بیـن بربنـد. زیـرا بـه گـان آن هـا افغانسـتان در مرحلـه 

ای قـرار دارد کـه هـر کس خشـونت بیشـر به خـرج دهد 

امتیـاز بیشـر خواهـد گرفـت. بـه همیـن خاطر مبـارزه با 

دشـمنانی کـه پیشـینه تروریسـتی دارند و بـرای براندازی 

نظـام تـالش می کننـد بایـد در اولویت نهادهـای امنیتی 

باشد. 

سـه. از سـوی دیگـر مـردم مناطـق مرکـزی در طول سـال 

هـای گذشـته حامیـان اصلـی نظـام و همـواره در خدمت 

سیاسـت هـا و پالیسـی هـای حکومـت بـوده انـد. اکنـون 

علـی رغـم ایـن کـه هنـوز معلـوم نیسـت کـه علـت غایلـه 

بهسـود چـه بـوده اسـت، نزدیـک بـه بیسـت تـن از مـردم 

ملکـی کشـته و زخمـی شـده انـد. ایـن میـزان از کشـته 

و زخمـی و آن هـم بـه دسـت نیروهـای امنیتـی و دولتـی 

اعتـاد شـکل گرفتـه میـان مـردم و حکومـت را به شـدت 

بایـد  متاسـفانه  بـرد.  مـی  بیـن  از  و  مـی سـازد  متزلـزل 

اذعـان کنیـم که ذهنیت عمومی نسـبت بـه دولت پس از 

ایـن حادثه به شـدت آسـیب دیده و منفی گردیده اسـت. 

بـه خصـوص که برخـی از سیاسـیون و احزاب سیاسـی از 

فاصلـه میـان مـردم و حکومـت سـود مـی برنـد و آن را بـه 

نفـع خویـش مـی پندارند و په بسـا کـه برای چنیـن امری 

از سـوی سـازمان هـای اسـتخباراتی منطقـه مامـور شـده 

انـد.  بـه همیـن خاطـر بـه طـور سـازمان یافتـه و معنـادار 

لحظـه بـه لحظـه بـر آتـش خشـم و نفـرت مـی دمند. 

چهار. فقدان اشـخاصی که آشـنا با منطقه و مردم سـاحه 

باشـد در اداره محلـی والیت میـدان وردک به خصوص در 

بخـش امنیتـی مثـل سـایر والیـات نامتـوازن و ناهمگـون 

اسـت. قومنـدان امنیـه والیـت میـدان وردک کـه مرتکـب 

چنیـن فاجعـه ای شـده اسـت و نتوانسـته اسـت از یـک 

حادثـه دلخـراش در میـان مردمـی کـه مشـهور بـه صلـح 

خواهـی و مداراجویی هسـتند جلوگیری کند، نشـان می 

دهـد کـه او هیچ آشـنایی با روحیه مـردم منطقه و فرهنگ 

حاکـم در آن سـاحه نـدارد. ایـن مسـاله عمـق فاجعـه در 

رهـربی و یـک جانبـه گرایـی در رهربی نهادهـای امنیتی 

کشـور را نشـان می دهد. بدون شـک اگر قومندان امنیه 

بـا فرهنـگ مـردم مناطـق مرکـزی آشـنایی مـی داشـت 

هرگـز دسـتور به این قتل عام گسـرده منی داد و مسـاله 

یپـش آمـده را بـه راحتـی حـل و فصل مـی کرد. 

در مجمـوع کشـتار مـردم بـی گنـاه و ملکـی با هـر انگیزه 

ای صـورت گرفتـه باشـد از سـوی نیروهـای امنیتـی غیـر 

قابل بخشـش اسـت و نباید از آن چشـم پوشـید. کسـانی 

کـه دسـت به ایـن عمـل زده اند بایـد پاسـخگوی عملکرد 

خویـش باشـند و هیاتـی کـه از سـوی حکومـت به سـاحه 

اعـزام گردیـده اسـت بایـد به طـور جـدی و عادالنه ریشـه 

هـای ایـن حادثـه را یافتـه و پیشـنهادهای مشـخصی را 

بـرای جلوگیـری از حـوادث مشـابه بـه رهـربی حکومـت 

کند.  ارایـه 

 

از صفحه1

 پـه لغـان کـې د یـوه قوماندان پـه مرشۍ د وسـله والـو طالبانو 

۱۵ کسـیزه ډله د سـولې له پروسـې رسه یوځای او خپلې وسـلې 

یـې افغـان ځواکونو ته وسـپارلې.

د لغـان واليـت د رسـنيو لـه دفـر څخـه د سـلواغې پـه ۱۱مـه 

پـژواک خـربي اژانـس تـه را اسـتول شـوې خربپاڼـه کـې راغـي 

چـې دغـو وسـله والو پـه خپلو تېرو کړنـو پښـېاين څرګنده کړې 

ده.

پـه خربپاڼـه کـې د مرسـتيال وايل شـهزاده مظلوميـار لـه قولـه 

والـو  پـه هڅـو د وسـله  امنیـت منسـوبینو  راغـي چـې د مـي 

پـه  بـازي خـان چـې مشـهور  قومانـدان  یـوه ځايـي  د  طالبانـو 

شـاهین دی، تـر مـرشۍ النـدې د وسـله والـو طالبانـو ۱۵ فعـال 

غـړي د حقیقـت پـه درک کولـو رسه د سـولې لـه پروسـې رسه 

یوځـای او لـه جګـړې الس پـه رس شـول.

ده زياتـه کـړې، د سـولې لپـاره د والیتـي ادارې دروازې خالصې 

دي او ټـول هغـه وسـله وال چـې غـواړي پـه امـن او سـوله کـې 

خپـل ژونـد تېـر کـړي، حکومـت یـې هرکلـی کوي.

مرسـتیال وايل دغـه راز د وسـله والـو طالبانـو د سـیايس دفـر 

غـړي عبـاس سـتانکزي وروسـتۍ څرګندونـې په کلکـه رد او هغه 

یـې د افغانسـتان د دښـمنانو څرګندونـې وبللـې.

ډلـې  لـه  والـو  وسـله  شـویو  یوځـای  پروسـې رسه  لـه  سـولې  د 

عبداللـه وويـل، د نـورو پـه ملسـون تېـر ويت وو، خـو کلـه چـې 

طالبانـو لـه امريـکا رسه سـوله وکـړه او د حکومـت پـر ضـد يـې 

جګـړه تـوده کـړه، نـو ځکـه يـې د طالبانـو ليکـې پرېښـودې.

دوی ژمنـه وکـړه چـې نـور بـه هیڅکلـه د وطـن د ورانـه ولـو پـه 

خاطـر وسـله پورتـه نـه کـړي.

خـو طالبانـو د دې موضـوع پـه تـړاو تراوسـه پـورې څـه نـه دي 

ويـي.

د عامه او سـراتيژیکو اړیکو په چارو کې د ولسـمرش سـالکار 

وایـي، دوی چمتـو دي د سـولې بهیـر کـې قربـاين ورکـړي، 

پـه  او  لـه ډميوکراټيـک بهیـر  پـه دې رشط چـې سـوله  خـو 

افغانسـتان کـې د ټاکنـو لـه الرې د مـرش ټاکلـو بانـدې پـای 

ومومـي.

نومـوړي دغـه خـربې، نن )شـنبه( کابل کې د خـربي غونډې 

پـر مهـال وکـړې. د سـولې بیـن االفغـاين خـربو دویـم پـړاو د 

مرغومـي پـه 17مه پیل شـوی، پـه دغه پړاو کې د افغانسـتان 

د اسـالمي جمهوریـت او طالبانـو مرکچي پالویو درې ناسـتې 

کـړې دي، خـو د راپورونـو لـه مخـې تـر ډېـره یـې تعـاريف بڼه 

لرلـه او تـر اوسـه یـې کومـه السـته راوړنه نـه ده لرلې.

د عامه او سـراتيژیکو اړیکو په چارو کې د ولسـمرش سـالکار 

وحیـد عمـر وویـل، شـل کاله کېـږي چـې د افغانسـتان خلکو 

زیـات  لپـاره  راوسـتلو  د سـولې  او حکومـت  ورکـړې  قربـاين 

پـړاوه  دویـم  لـه  مذاکراتـو  د  خـو  دي،  کـړي  پورتـه  ګامونـه 

دوه اوونـۍ تېرېـږي چـې مقابـل لـوری دغـو مذاکراتـو تـه نـه 

حارضېـږي.

ده زیاتـه کـړه: »مـوږ چمتـو یو چې د سـولې بهیر کـې قرباين 

ورکـړو، خـو پـه دې رشط چـې باالخره سـوله لـه ډميوکراټيک 

بهیـر او پـه افغانسـتان کـې د ټاکنـو لـه الرې د مـرش ټاکلـو 

بانـدې پـای ومومـي.« ده همـدا راز وویل، د سـولې لپاره مي 

اجـاع، نړیوالـه اجـاع او نسـبي سـیمه ییزه اجـاع رامنځته 

شـوې ده او ټـول د طالـب لـه لـوري د جګـړې د درېـدو او 

لـه دې  نـه منـي،  یـې  اوربنـد غوښـتنه کـوي، خـو طالبـان 

ښـکاري چـې څوک د سـولې مخالفت کـوي. د هغه په خربه، 

طالبـان د سـولې خـربو تـه لېوالتیا نه لـري، نـورو هېوادونو ته 

پـه سـفرونو بوخـت دي او دغـه ډله باید د افغانسـتان اوسـني 

رشایـط درک کـړي او تېـرې طرحـې دې نـه مطـرح کـوي.

د ده پـه وینـا، طالـب د حکومـت لـه خوا د سـولې لپـاره د هر 

ګام اخيسـتو پـه مقابـل کـې رشطونـه اضافـه کـوي او لـه نورو 

هېوادونـو څخـه ګواښـونه کوي.

خوښـه  پـه  کسـانو  څـو  د  چـې  سـوله  هغـه  هـر  وویـل،  ده 

رامنځتـه يش، تلپاتـې سـوله نـه ده، طالبـان بایـد د جګـړو 

قربانیانـو افغانانـو تـه ضانـت ورکـړي او لـه افغانسـتان څخه 

بهـر هیڅـوک د افغانانـو اسـتازیتوب نـه کـوي. د یادونـې ده 

چـې د سـلواغې پـه نهمـه د طالبانـو د قطـر دفـر مرسـتیال 

او د مذاکـرايت ټیـم غـړي شـیرمحمد عبـاس سـتانکزي چـې 

لـه یـوه پـالوي رسه روسـیې تـه تللـی و. پـرون )د سـلواغې په 

لسـمه( یـې پـه مسـکو کـې د خـربي غونډې پـر مهـال وويل، 

کـه ولسـمرش ارشف غنـي واک پرېـږدي، دوی چمتو دي چې 

د یـوه نـوي اسـالمي حکومـت لپـاره سـوله وکـړي.

د هغـه دغـو خـربو د حکومـت سـخت غربګونونـه را پـارويل او 

د مـي امنیـت شـورا سـالکار حمداللـه محـب هم نـن ویي و 

چـې موقـت حکومـت د پرديـو مداخلو لپـاره د داميـي فرصت 

معنـا لري.

نیروهـای امنیتـی و پولیـس در ایـن منطقـه شـدند و شـاری از 

ایـن افـراد بـه روی پولیـس و مـردم شـلیک کردنـد.«

محمدکریـم خلیلـی، رهـرب حـزب وحـدت اسـالمی، کـه خـود 

او نیـز از بهسـود اسـت، روز گذشـته خواهـان »توقـف فـوری« 

درگیـری و بازگشـت نیرهـای امنیتـی از محـل شـد.

حامـد کـرزی، رئیس جمهوری پیشـین با نرش پیامـی در صفحه 

رویـداد  ایـن  در  مـردم  شـدن  زخمـی  و  کشـته  از  فیسـبوکش 

ابـراز تاسـف کـرده و ضمـن تاکیـد بـر حفـظ آرامـش از حکومت 

و در  راه مسـاملت آمیز  از  را  آمـده  پیـش  خواسـته کـه معضـل 

تفاهـم بـا اهالـی محـل حـل کنـد.

میررحـان رحانـی، رئیـس مجلـس مناینـدگان نیـز بـا نـرش 

پیامـی در صفحـه فیسـبوکش خواسـتار حفـظ آرامـش و حـل 

قضیـه از راه تفاهـم و گفتگـو شـده اسـت.

محمدعلـی اخالفـی، مناینـده مجلـس در فیسـبوکش بـا اشـاره 

بـه رویـداد میـدان وردک نوشـت: »وضعیت پیش آمـده از جانب 

منسـوبان فرماندهـی پولیـس این والیـت غیرقابل پذیـرش و آب 

ریخنت در آسـیاب دشـمن اسـت.«

مجلـس  در  غزنـی  والیـت  مناینـده  سـجادی،  عبدالقیـوم 

مناینـدگان گفتـه کـه »تیرانـدازی بـر غیرنظامیـان و شـهروندان 

پشـتیبانی  اصـل  ازایـن  و  داننـد  مـى  ممکـن  قانونـی،  و 

رفـنت  خاطرکنـار  بـه  را  طالبـان  خواسـت  وى  میکننـد.« 

محمـد ارشف غنـی از راس حکومـت مـردود شـمرده و ایجاد 

حکومـت موقـت را بـرای آینـده زنـده گـی مـردم کشـور، یک 

عنـوان منـود. و خطرنـاک  تاریـک  امـر 

همچنـان فرهـاد  فقیـری  یکـنت از اشـراک کننـدگان دیگر 

درايـن گردهايـى گفـت کـه امروز حلقـات خـاص در داخل 

و خـارج از افغانسـتان، درحـال چانـه زنـی انـد بـرای اینکـه 

بتواننـد ازایـن طریـق منافـع شـخصی شـانرا در کشـورتامین 

مناینـد. وی ادامـه داد: »این افـراد میخواهند تـا یکبار دیگر 

کشـور را بـه حایـت طالبـان، به طـرف بحران بربنـد و زمینه 

را بـرای آغازجنـگ هـای داخلی مسـاعد سـازند.«

مقطـع،  درایـن  طالبـان  کـه  سـاخت  خاطرنشـان  نامـربده 

چـرا بـه خواسـت مـردم کـه تامیـن آتـش بـس اسـت متکیـن 

. منیکننـد

اصـال  طالبـان  کـه  اسـت  معنـی  بـدان  »ایـن  افـزود:  وى 

متارکـه  بـا جنـگ  ازمخاصمـت کشـیده  منیخواهنـد دسـت 

]افغانسـتان[ قابـل تطبیـق نیسـت.

ایـن درحالیسـت کـه روز گذشـته عبـاس سـتانکزی یـک عضـو 

هیـات گفتگـو کننـده طالبـان در مسـکو گفتـه بود کـه طالبان 

زمانـی بـا مـردم افغانسـتان صلـح خواهـد کـرد کـه ارشف غنـی 

از قـدرت کنـار بـرود. ارگ ریاسـت جمهـوری بـا ایـن اظهـارات 

سـتانکزی واکنـش نشـان داده و گفتـه اسـت کـه زمان ریاسـت 

جمهـوری ارشف غنی را قانون اساسـی کشـور پیش بینی کرده 

اسـت و رئیـس جمهور غنی قدرت به کسـی واگـذار خواهد کرد 

کـه از طریـق رای مـردم انتخاب شـد باشـد.

اکنـون هیـات گفتگوکننده دولت افغانسـتان در حـال به دوحه 

مـی داد بـا دو تـن همکارانـش دسـتگیر شـدند. او خـود همکار 

نزدیـک گـروه تروریسـتی طالبـان بـود و مسـتقیم با هسـته های 

بـا  رئیـس جمهـور  معـاون  قـول  بـه  کار می کـرد.«  تروریسـتی 

و  می شـود  تنگ تـر  تروریسـتان  بـرای  فضـا  روز  هـر  گذشـت 

مکانـی بـرای فـرار تروریسـت ها وجـود نـدارد.

آقای صالح همچنین از کشـته شـدن یک تروریسـت و بازداشت 

یـک تروریسـت دیگـر توسـط پولیـس ملـی خـرب داد و گفت که 

این تروریسـتان کارت هویت پاکسـتانی داشـتند. از فرد زخمی 

مناینـد؛ چـون خواسـت کلـی آنهـا تشـدید آتش جنگ اسـت 

نـه اراده بـرای برقـراری صلـح. «

گفـت:  دیگـر  کننـدگان  ازاشـراک  یکـی  یوسـفی  مریـم  

»بیسـت و هشـت سـال بعـد ازسـقوط حکومـت داکرنجیـب 

اللـه، امـروز نیـز گـروه تروریسـتی طالبـان بـا دیکته سـازمان 

برخـی کشـورها، خواسـت مجاهدیـن  و  اسـتخباراتی  هـای 

و  هـا  حایـت  ایـن  دارنـد،  را  کنونـی  حکومـت  از  دیـروز 

دیـده درایـی هـا بـه جایـی کشـیده کـه یـک مقـام بلنـد پایه 

نیروهـای  بـا  بـه جنـگ طالبـان  ایـران،  اسـالمی  جمهـوری 

از آن پشـتیبانی میکنـد. « دولتـی مرشوعیـت  میبخشـد و 

یوسـفی عـالوه کـرد اینکـه کشورروسـیه، چیـن، پاکسـتان و 

شـیوخ عـرب، بـا وجود تفـاوت های فکـری ازطالبـان حایت 

میکننـد و روی آنهـا رسمایـه گـذاری میکننـد، مبحث دیگری 

اسـت کـه اذهـان را بـه خود معطوف سـاخته اسـت .

ايـن هایـش کـه ده هـا تـن ازفعالیـن جامعـه مدنـی رشکت 

نیـم  و  دوازده  سـاعت  تـا  و  آغـاز  یـازده  سـاعت  داشـتند، 

داشـت.  ظهرادامـه 

بـه رس می بـرد کـه هیات گفتگوکننـده طالبـان، گفتگوی دوحه 

را بـدون توافـق هیـات طرف شـان تـرک گفتـه و نیـم در تهران و 

نیـم هـم در مسـکو بـه رس می برند.

عمـده  شـهرهای  گذشـته  اخیـر  روزهـای  در  دیگـر  سـوی  از 

افغانسـتان بـه خصـوص شـهر کابـل شـاهد انفجارهـای متعدد 

ماین هـای مقناطیسـی بـوده اسـت. هـر چنـد طالبـان اخیـرآ 

ایـن  حکومتـی  منابـع  ولـی  منی گیـرد  را  حمـالت  مسـئولیت 

و  انـد  بـه طالبـان نسـبت داده  پیوسـته  را  انفجـاری  حمـالت 

شـواهد امنیتـی نیـز نشـان داده اسـت کـه همـه حمـالت علیـه 

بـوده اسـت. انفجـاری کار طالبـان  غیرنظامیـان و حمـالت 

تحقیـق می شـود. وی عـالوه کرده اسـت کـه تعداد تروریسـتان 

زیادتـر انـد. معاون رئیـس جمهور به اظهارات عباس سـتانکزی 

نیـز واکنـش نشـان داده و گفتـه اسـت:»هزاران هم وطـن مـا بـر 

ضد روایت اخیر طالبان در مسـکو واکنش نشـان داده اند و آن 

را محکـوم کـرده انـد. او افـزوده که گپ طالبان گپ تازه نیسـت 

و سال هاسـت کـه ایـن گـروه بـه منایندگـی از منافـع بیگانـه 

هویـت ملـی، هویـت قومـی، داشـته های مـادی و معنـوی مردم 

افغانسـتان را از بیـن مـی برند.

ضمـن  گردهايـى،  يـک  در  جوزجـان  در  مدنـی  فعالیـن 

بـر  از نظـام جمهـورى، خواسـت طالبـان مبنـی  پشـتیبانی 

کنـار رفـنت رئيـس جمهورغنـی و ايجـاد حکومـت موقـت را 

شـمردند. مـردود 

فرزیـن فهیمـی یکـی از گرداننـدگان ایـن اجتـاع گفـت که 

درچنـد روز اخیـر، گـروه طالبان به حایت برخی کشـورهای 

همسـایه، در پـی وارد کـردن فشـار بـر ریاسـت دولـت انـد تا 

زمینـه را بـرای تشـکیل حکومت موقت مسـاعد سـازند.

گـرد  عقـب  معنـی  بـه  موقـت  حکومـت  »ایجـاد  افـزود:  وی 

سیاسـی اسـت کـه مـا را در تاریکـی فـرو خواهـد بـرد و زنان 

را کـه قـرش عظیـم جامعـه امـروزی را تشـکیل میدهنـد بـه 

انـزوا میکشـد، ولی مـا زنان حایـت ازنظام جمهـوری را یک 

اصـل مهـم میدانیـم؛ چـون جمهوریـت درحقیقت پاسـداری 

از ارزش هـای حقـوق بـرش، حقوق زنان و رعایت دموکراسـی 

و آزادی بـه اقلیـت هـای ایـن رسزمیـن اسـت.«

زنـان  کـه  میکنـم  »فقـط خالصـه  ادامـه گفـت:  در  فهیمـی 

اصولـی  انتخابـات  انـدازی  راه  طریـق  از  را  قـدرت  انتقـال 

رئیـس  ملـی  امنیـت  مشـاور  محـب  حمداللـه   

حکومـت  کـردن  مطـرح  کـه  می گویـد  جمهـور 

اسـت. کشـور  امـور  در  خارجـی  مداخلـه  معنـای  بـه  موقـت 

آقـای محـب روز شـنبه 11 دلـو گفـت کـه اگـر طالبـان اسـاس 

مردمـی، مرشوعیـت دینـی و تصمیـم داخلـی دارد، گفتگوهای 

بین االفغانـی را بـر بنیـاد آتش بـس جـاری نگهـدارد.

بـه قـول آقـای محـب آنـان کـه هیـچ گاه از جـان و مـال مـردم 

نگذشـته انـد، بایـد بداننـد کـه اکنـون مـردم افغانسـتان ارزش 

مردم سـاالری و نظـام سیاسی شـان را به خوبـی درک کرده اند. 

وی عـالوه کـرده اسـت کـه بعـد از ایـن آجنـدای خارجـی اینجـا 

ریاسـت  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه   

جمهـوری اعـالم کـرده اسـت کـه بـا دسـتگیری 

از  داشـتند،  را  تروریسـتی  حملـه  ی  قصـد  کـه  تروریسـت   14

14 رویـداد تروریسـتی در کشـور جلوگیـری شـده اسـت. آقـای 

صالـح تالش هـای امنیـت ملـی کشـور را قابل سـتایش توصیف 

کـرده اسـت. وی روز شـنبه 11 دلـو بـا نـرش اعالمیـه هشـتاد و 

نهـم جلسـات شـش و نیـم ترصیـح کـرده اسـت: »یـک خانم که 

خـود را همـکار امنیـت ملـی معرفی کـرده بـود و راپورهای غلط 

نظـام  بـود.  بـار  تاسـف  و  دهنـده  تـکان  جمهوریـت  حامـی 

جمهـوری نـه بـر اسـاس رعب و ترس شـهروندان بلکه بر اسـاس 

اسـت«. اسـتوار  مـردم  و حایـت  رضایـت 

اما حشـمت اسـتانکزی، روزنامه نـگار، فرمانده علیپـور را »به باج 

گیـری و آزار اذیـت مـردم« از جملـه در ولسـوالی بهسـود متهـم 

کـرده و نوشـته کـه »نبایـد یـک قومندان بـاج گیر از احساسـات 

مـردم اسـتفاده کنـد و مردم با او همسـو شـوند.«

عبدالغنـی علیپـور، یـک فرمانـده محلـی در این منطقـه مربوط 

قـوم هـزاره در بهسـود اسـت کـه از سـوی نهادهـا امنیتـی متهم 

بـه فعالیت هـای مسـلحانه و »اخـالل امنیت« در منطقه بهسـود 

اسـت. امـا او و حامیانـش گفته انـد کـه تالش هایـش متمرکـز 

بـه »مقاومـت علیـه داعـش و طالبـان و به گـروگان  گرفته شـدن 

شـهروندان هـزاره ایـن منطقه اسـت.«

نیروهـای  سـوی  از  کابـل  در   ۲۰۱۸ سـال  در  علیپـور  آقـای 

امنیتـی بازداشـت شـد که موجـب تظاهرات صدها نفر در شـهر 

کابـل شـد و در قبـال تعهداتـی که بـه حکومت افغانسـتان داد، 

آزاد شـد. در ماه هـای اخیـر بـا گسـرش نربدهـای طالبـان در 

ایـن منطقـه، گزارش هـای وجـود دارد کـه فعالیت هـای فرمانده 

علیپـور و افـراد مسـلح وابسـته بـه او نیـز افزایـش یافتـه اسـت.

حضـور علـای جهـان اسـالم عـدم مرشوعیـت جنـگ را بـه 

اثبـات برسـانند. بـه باور آقـای سـتانکزی ضایع کـردن فرصت 

صلـح بـه هـر بهانـه جفـا در حـق ملـت اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه اکنـون کـه نزدیـک یـک مـاه از آغـار دور 

دوم گفتگوهـای صلـح در دوحـه می گذرد، هیـچ پیرشفتی در 

ایـن رونـد دیـده منی شـود. هیـات گفتگـو کننـده طالبـان در 

دوحـه بـدون توافـق هیـات دولـت افغانسـتان جریـان گفتگـو 

را رهـا کـرده و در دو گـروه جداگانـه بـه مسـکو و تهـران سـفر 

در خربنامـه آمده اسـت کـه این زندانیـان روز 

جمعـه طـی پروازهـای اختصاصـی بـه کشـور 

برگشـت داده شـدند.

جـرال  اسـت:»  شـده  افـزده  خربنامـه  در 

قونسـلگری جمهوری اسـالمی افغانسـتان در 

شـهر جده، از ماه اسـد سـال جاری تا کنون، 

عربسـتان  ذیربـط  نهادهـای  همـکاری  بـه 

سـعودی، اسـباب آزادی و بازگشـت  مجانـی 

۲۱۶۴ تـن از اتبـاع کشـور را بـه وطـن فراهم 

سـاخته اسـت.«

نیـت  حسـن  از  افغانسـتان  خارجـه  وزارت 

دولت عربسـتان سـعودی تشـکر کرده اسـت.

اند. کـرده 

پیـش از ایـن نیـز چندیـن بـار علـای جهـان اسـالم ادامـه 

اخیـرا  بودنـد.  کـرده  توصیـف  حـرام  افغانسـتان  در  جنـگ 

علـای دینـی بنگله دیـش ادامه جنـگ جاری در افغانسـتان 

حـرام خوانـده بودنـد. آنهـا در ماه میـزان در نشسـتی در داکه 

توقـف  خواهـان  جنـگ  طرف هـای  از  بنگله دیـش  پایتخـت 

جنـگ و خشـونت شـده بودنـد.

دولـت  کننـده  گفتگـو  هیـات  رئیـس  سـتانکزی  معصـوم   

افغانسـتان می گویـد کـه علـای افغانسـتان و جهـان اسـالم 

جنـگ و خونریـزی در کشـور را حـرام، قطـع جنـگ و تأمیـن 

انـد.  دانسـته  واجـب  را  آتش بـس 

کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  دلـو  تویتـی شـنبه 11  رشـته  در  او 

جنگجویـان را نبایـد بـر خالف احکام قرآن و سـنت در تاریکی 

نگهداشـت و جنـگ را ادامـه داد.

وی عـالوه کـرده اسـت کـه علـای افغانسـتان حـارض انـد در 

کشـور  خارجـه  وزارت   

کـه  اسـت  کـرده  اعـالم 

98 تن از شـهروندان افغانسـتان که در 

عربسـتان سـعودی زنـدان بودنـد، رهـا 

شـدند.

ایـن وزارت روز شـنبه 11 دلـو بـا نـرش 

از  تـن   98 کـه  اسـت  گفتـه  اعالمیـۀ 

شهروندان افغانسـتان که بنابر نداشنت 

سـعودی  عربسـتان  در  اقامـت  ویـزای 

تالش هـای  بـا  بودنـد،  شـده  زندانـی 

جـرال قونسـل افغانسـتان در جـده از 

زنـدان رهـا شـدند.

معصومستانکزی:علماجنگوخونریزیدرکشورراحراممیدانند

وزارتخارجه:98شهروندافغانستاناززندانهایعربستانسعودیرهاشدند

کارتون

 لغامن کې د يوه قوماندان په ګډون 

۱۵ طالبان له حکومت رسه 

يوځاى شول

وحيد عمر: طالبان د سولې اوسنیو 

خربو ته لېوالتیا نه لري
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پشت پردۀ دیپلماسی فعال طالبان؛ 
زنگ خطری برای ادامۀ گفتگوهای صلح پایدار درافغانستان

و نــه بــرای دســتیابی برای تحقــق صلح پایدار در افغانســتان. 

ــن حقیقــت را  ــان ای ــال گــروه طالب ــن، دیپلامســی فع بنابرای

ــای  ــت وگوه ــرات گف ــۀ مذاک ــه در ادام ــد ک ــی کن ــکار م آش

اســتقرارصلح بیــن االفغانــی بــا باقــی مانــدن زملــی خلیلــزاد 

ــان  ــح افغانســتان؛ گــروه طالب ــور صل ــکا در ام فرســتاده آمری

دیگــر آن پشــت گرمــی الزم را از دولــت آمریــکا و ســلطان 

ســیار صلــح زملــی خلیلــزاد نــدارد و اگــر بحــث بررســی 

مجــدد موافقــت نامــه صلــح 29 فربیــوری جــدی شــود گــروه 

ــق  ــای تحق ــۀ گفت وگوه ــاً از پروس ــان عم ــتی طالب تروریس

صلــح خــارج می شــوند و هامنگونــه کــه در حــال حــارض 

همیــن مســیر را در پیــش گرفتــه اســت. تغییــر در دیپلامســی 

و  نشســت ها  تهــران  بــه  ســفر  در  طالبــان  گــروه  فعــال 

گفت وگوهــا بــا مقامــات بلنــد پایــه ایرانــی و ســفر بــه مســکو 

ــۀ  ــب دیرین ــی رقی ــات روس ــا مقام ــا ب ــوره ها و گفت وگوه مش

ــکار  ــت را آش ــن واقعی ــن؛ ای ــه چی ــفر ب ــه س ــکا و در ادام آمری

ــت  ــر حامی ــپ دیگ ــا ترام ــای پس ــه آمریکای ه ــازند؛ ک می س

ظاملانــه و خــاف عــرف دیپامتیــک و سیاســی و عــدم رعایــت 

ــان در دســتورکار  ــی را در قبال گــروه طالب قواعــد بیــن امللل

سیاســت خارجــی خویــش قــرار منی دهــد. بنابرایــن، گــروه 

طالبــان؛ دیگــر امیدهــا و خیال هــای خــام خویــش را از 

ــت داده  ــزاد از دس ــی خلیل ــای زمل ــح آق ــیار صل ــلطان س س

ــال  ــه دنب ــذا ب ــد و ل ــکای پســاترامپی منی بین ــۀ آمری و در آین

ــا  ــن بدیل ه ــتند و ای ــری هس ــل دیگ ــر و بدی ــن دیگ جایگزی

و  پاکســتان  ماننــد  همســایه  کشــورهای  جایگزین هــا؛  و 

ــران و کشــورهای منطقــه ای چــون روســیه و کشــور چیــن  ای

هســتند و البتــه نقــش هنــد را در ایــن میــان نبایــد نادیــده 

گرفــت. ســابقۀ رقابت هــا و تنش هــا میــان کشــورهای مانند: 

ــگ رسد  ــامن جن ــی ه ــن تداع ــیه و چی ــران، روس ــکا، ای آمری

ــد  ــان ادامــه دارن ــا تســلیحات نظامــی و هســته ای هــم چن ی

ــان  ــروه طالب ــرد گ ــر رویک ــال و تغیی ــی فع ــاً دیپلامس و قطع

ــن کیــش  ــا در ای ــن راســتا جــواب می دهــد، ام هــم در همی

و قوس هــا قربانــی اصلــی دولــت و مــردم افغانســتان اســت، 

ــی  ــی بازیگــران داخل ــه کــه در گذشــته مــردم قربان هامنگون

و خارجــی بوده انــد؛ در حــال حــارض هــم دولــت و مــردم 

درآمد

بنیادی تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی  امنیــت  و  صلــح 

بــرای  و  انســانی هســتند  جوامــع  زیســت  نیاز هــای 

ــه  ــه کار انداخت ــش را ب ــای خوی ــام تاش ه ــای آن مت بق

ــات و  ــا، منازع ــای جنگ ه ــا و امکان ه ــا زمینه ه ــد، ت ان

خشــونت ها را از میــان بردارنــد و زندگــی صلــح آمیــز 

و عــاری از خشــونت را در جامعــه و میــان شــهروندان 

ــای  ــه بقای ــا هــر زمانی ک ــاورد. ام ــان بی ــه ارمغ ــش ب خوی

جنگ هــا، منازعــات و خشــونت های سیاســی، مذهبــی، 

ــای  ــط نیروه ــده اند و توس ــعله ور ش ــژادی ش ــی و ن قوم

مســلط و کشــورهای مداخلــه گرایانــه مســلط بــر اوضــاع 

اقدامــات  بــه  اســت، دســت  بــوده  احــوال کشــور  و 

ــی  ــی و سیاس ــی و نظام ــزات مال ــز و تجهی ــک آمی تحری

ایــن کشــورها هیــچ کاه دســت از چنیــن  می زنــد و 

ــی  ــب دیپلامس ــد و در قال ــه بر منی دارن ــات خائنان اقدام

ــای  ــه شــده و پ ــه وارد معامل ــح طلبان ــه و صل خیرخواهان

ــگ  ــند. جن ــان می کش ــد را در می ــی جدی ــازی سیاس ب

ــی دارد، در  ــیار طوالن ــۀ بس ــتان دامن ــح در افغانس و صل

دوره هــا و مقاطــع مختلفــی تاریخــی جنگ هــا، منازعــات 

ــورت  ــی ص ــگ داخل ــب جن ــه در قال ــونت های ک و خش

گرفتــه و توســط کشــورهای منطقــه ای و جامعــۀ جهانــی 

ــزرگ  ــع ب ــرا مناف ــد، زی ــدی قرارگرفته ان ــه ج ــورد توج م

ــام  ــی بن ــن جغرافیای ــان در ای ــه و جه ــورهای منطق کش

افغانســتان گــره خــورده اســت و اگر بــرای اســتقرارصلح؛ 

نامه هــای  پیــامن  و  گرفتــه  صــورت  هــم  تاش هــای 

تحقــق صلــح در افغانســتان کامــاً عقیــم مانــده اســت. 

ــا  ــتقرارصلح ب ــای اس ــت ها و گفت وگوه ــن، نشس بنابرای

ــتا،  ــن راس ــم در همی ــتان؛ ه ــان در افغانس ــروه طالب گ

ســاختار و نظــام قالــب تفســیر و تحلیــل می باشــند، 

زیــرا بیــش از دو ســال اســت کــه زملــی خلیلــزاد مناینده 

خــاص آمریــکا در امــور صلــح افغانســتان؛ نشســت های 

مکــرر دو جانبــه و چنــد جانبــۀ بــا گروه هــای طالبــان و 

کشــورهای منطقــه و کشــورهای ذینفــع در اســتقرارصلح 

ایــن  زیــادی  تاش هــای  و  داشــته اند  افغانســتان 

ســلطان ســیار صلــح در دیدارهــا و گفــت و گوهــای پیــدا 

ــام  ــان انج ــا طالب ــه ب ــف توج ــا عط ــش ب ــان خوی و پنه

داده اســت. امــا رس انجــام و فرجــام ایــن نشســت ها 

و گفت وگوهــای مکرراســتقرارصلح بــا گــروه طالبــان؛ 

ــه عنــوان یــک گــروه  باعــث شــد کــه  گــروه طالبــان را ب

مقتــدر سیاســی مرشوعیــت بیــن املللــی داده و بــر 

متــام جنایــات جنگــی و خشــونت علیــه دولــت و مــردم 

افغانســتان کــه بیــش از ســه دهــه جــان و مــال نیروهــای 

امنیتــی و دفاعــی کشــور و شــهروندان افغانســتان را 

پــوش گذاشــته و همــۀ آن جنایــات  انــد رس  گرفتــه 

خونیــن و اقدامــات ضــد انســانی را نادیــده گرفتــه و 

مهــر پایــان و تطهیــر گذاشــته اســت؛ ایــن اســت ارمغــان 

تحقــق صلــح زملــی خلیلــزاد کــه از بعــد بیرونــی و 

خارجــی بــه گــروه طالبــان مرشوعیــت بیــن املللــی 

ــی مرشوعیــت سیاســی  ــا از منظــر داخل داده اســت؛ ام

گــروه طالبــان؛ از زمانــی ریاســت جمهــوری حامدکــرزی 

رئیــس جمهــور پیشــین افغانســتان رشوع شــده و در 

اولیــن اقــدام خویــش تاش هــای پیــدا و پنهــان در 

ــق  ــم تحق ــک و نی ــال ی ــال دو و کان ــامن کان ــب گفت قال

صلــح بــا گــروه طالبــان بــه صــورت جــدی صــورت گرفــت 

و گــروه طالبــان را از حاشــیه بــه مــن جامعــه آورد و 

ــازۀ در کالبــد نیمه جــان گــروه طالبــان دمیــدن  خــون ت

ــازه بخشــیدن. امــا در  ــه گــروه طالبــان مرشوعیــت ت و ب

اقــدام بعــدی و گام هــای اســتوارتر دیگــری برداشــت 

ــورد  ــی م ــرادران ناراض ــوان ب ــه عن ــان را ب ــروه طالب و گ

خطــاب قــرار داده انــد و آهســته آهســته دفــر سیاســی 

قطــر را بــرای گــروه طالبــان زمینــه ســازی و بــاز منــودن 

آن را فراهــم منــود و مرشوعیــت بخشــید و پرچــم طالبــان 

چالش هــای امنیتــی در منطقــه، ظرفیت هــای توســعۀ 

اقتصــادی و گســرش تعامــات تجــاری نیــز پیامــد مثبت 

ــا  ــود. ام ــد ب ــی خواه ــات سیاس ــح و ثب ــن صل ــر ای دیگ

همســایگان افغانســتان و کشــورهای منطقــه، هنــوز گویــا 

بــه ایــن درک و ظرفیــت نرســیده اند تــا در ایــن مســیر بــه 

همــکاری بــا هــم بپردازنــد و بــه افغانســتان نیــز در ایــن 

ــرد  ــش و رویک ــان، نق ــن می ــانند. در ای ــاری رس ــیر ی مس

ــتان، از  ــاری در افغانس ــۀ ج ــه منازع ــبت ب ــتان نس پاکس

ــۀ  ــع، منازع ــت و در واق ــوردار اس ــف برخ ــت مضاع اهمی

افغانســتان، منازعــۀ رصفــاً افغانــی نیســت، بلکــه در 

ــر  عمــق خــود، منازعــۀ افغانســتان و پاکســتان اســت. ب

ایــن اســاس، هــر نــوع طــرح صلحــی نیــز نخســت بایــد 

ــان  ــرای حــل مســائل موجــود می ــر راه کاری ب مشــتمل ب

ــتان  ــد و پاکس ــۀ هن ــز منازع ــتان و نی ــتان و افغانس پاکس

باشد.)شــفق خواتــی،1398، 42(. بنابرایــن، صلــح و 

ــی  ــات سیاس ــت و ثب ــح، امنی ــتان، صل ــات در افغانس ثب

را  ثبــات منطقــه ای  و  و هم چنــان صلــح  همســایگان 

زیــرا در  در پی خواهنــد داشــت،  و  تضمیــن می کنــد 

بقایایــی جنگ هــا، منازعــات و خشــونت ها همــه متــرر 

ــداوام بحــران مزمــن  ــا االن ت ــه کــه ت می شــوند، هامنگون

صلــح، امنیــت و ثبــات سیاســی، منطقــه و جهــان را 

شــکننده کرده و اســتقرارصلح پایــدار را بــا خطرجــدی 

ــن  ــران مزم ــن بح ــداوم ای ــروزه ت ــاخته اند و ام ــه س مواج

دامــن همۀ همســایگان و کشــورهای منطقــه ای و جهانی 

را گرفتــه اســت. از ایــن منظــر، همســایگان، کشــورهای 

منطقــه ای و جامعــۀ بیــن املللــی در دام هیــوالی مخــوف 

ــده،  ــتی القاع ــبکه های تروریس ــام ش ــه ن ــتناک ب و وحش

و  تنــدرو  گروه هــای  و  طالبــان  تروریســتی  گروه هــای 

ــد و  ــرورش می دهن ــش پ ــش را در دل خوی ــی داع افراط

و  قالب هــا  در  بی شــامری  رسانجام گروه های افراطــی 

ــۀ  ــر جامع ــه دیگ ــی آورد؛ ک ــف رس بر م ــای مختل جریان ه

کشــورهای  املللــی،  بیــن  ســازمان های  جهانــی، 

ــا  ــار آن ه ــه مه ــادر ب ــه ای ق ــورهای منطق ــایه و کش همس

ــود. ــد ب نخواهن

افغانســتان قربانــی اصلــی بازیگــران داخلــی و منطقــه ای 

ــی هســتند. ــن امللل و بی

طالبان؛اســتمرار  فعــال  دیپلامســی  دوم:  گفتــار 

منازعــات حــل نشــده میــان افغان هــا و قدرت هــای 

منطقــه ای؛   طــرح صلــح پایــدار در افغانســتان تنهــا 

ــی  ــح مقطع ــت. صل ــرق آن نیس ــای متف ــان و گروه ه طالب

و نســبی، ممکــن اســت بــا طالبــان فراهــم شــود، امــا 

ــراس  ــای ه ــایر گروه ه ــکل س ــل مش ــه ح ــدار ب ــح پای صل

افگــن ماننــد داعــش و... نیــز وابســته اســت کــه نیازمنــد 

ــح  ــه صل ــم ک ــه می دانی ــت. هم ــایگان اس ــکاری همس هم

تنهــا نیــاز مــردم یــا حکومــت افغانســتان نیســت. طالبــان 

ــد  ــح نیازمندن ــه صل ــز ب ــروه نی ــه ای این گ ــان منطق و حامی

ــان  ــت؛ چن ــد داش ــتاوردی نخواهن ــگ دس ــداوم جن و از ت

کــه در طــول دو دهــۀ گذشــته دســتاوردی نداشــته اند. 

اگــر مــردم افغانســتان متحمــل خســارات هنگفــت مالــی و 

جانــی شــده اند و حکومــت از تــداوم جنــگ متــرر شــده 

اســت، مخالفــان مســلح دولــت افغانســتان کشــته های 

ــنگین  ــارات س ــز خس ــان نی ــان آن ــامری داده و حامی بی ش

ــه  ــن، هم ــده اند؛ بنابرای ــل ش ــری را متحم ــربان ناپذی و ج

ــی  ــه تلق ــک جانب ــح ی ــد صل ــح هســتند و نبای ــد صل نیازمن

ــت و  ــه اس ــک جانب ــاز ی ــح نی ــه صل ــور ک ــن تص ــود. ای ش

تأکیــد بــر ایــن کــه گویــا فقــط مــردم و دولــت افغانســتان 

نیــاز بــه صلــح دارنــد و طالبــان و حامیــان منطقــه ای آنــان 

چنیــن نیــازی ندارنــد، ممکــن اســت مایــۀ لغزش هــای 

ــر شــود و پیامدهــای  ــر حســاس و خطی ــن ام جــدی در ای

ــار آورد و  ــه ب ــتان ب ــردم افغانس ــرای م ــری ب ــربان ناپذی ج

ــازد.  ــه س ــم مواج ــدۀ مبه ــا آین ــتان را ب ــت افغانس رسنوش

امــا آنچــه بــه تــداوم بحــران کمــک می کنــد، آن اســت 

همســایۀ  کشــورهای  و  منطقــه ای  قدرت هــای  کــه 

ــه  ــد ک ــت نیافته ان ــت دس ــن ظرفی ــه ای ــوز ب ــتان هن افغانس

در مــورد افغانســتان بــه یــک اجــامع برســند. منطقــی 

ــه  ــتان، ب ــات در افغانس ــح و ثب ــه صل ــد ک ــر می رس ــه نظ ب

نفــع همســایگان و منطقــه خواهــد بــود و بــا ایجــاد صلــح 

دایمــی و ثبــات سیاســی در افغانســتان، عــاوه بــر کاهــش 

رســامً بــر فــراز ســاختامن دفــر سیاســی قطــر شــان بــر 

افراشــته شــد. بنابرایــن، حامدکــرزی رئیــس جمهــور 

ــردم  ــار م ــخ و رشم س ــت تاری ــه مام ــرای اینک ــین ب پیش

افغانســتان درتاریــخ سیاســی افغانســتان نگــردد؛ اقــدام 

ــرد و  ــوم ک ــر محک ــه ظاه ــان را ب ــروه طالب ــۀ گ بی رشمان

ــد،  ــه نظــام جمهــوری خوان ــرم علی ــای ن ــر کودت ــه تعبی ب

ــک  ــه ی ــن برنام ــه ای ــود؛ ک ــح ب ــیار واض ــئله بس ــا مس ام

ســناریو از پیــش ســاخته و پرداختــه شــده شــخص خــود 

حامدکــرزی رئیــس جمهــور پیشــین و مداخلــه مســتقیم 

ــد.  ــری بودن ــع دیگ ــورهای ذینف ــتان و کش ــور پاکس کش

آمریــکا؛  خارجــی  سیاســت  تغییــر  یکــم:  گفتــار 

دســتگاه دیپلامســی طالبــان را فعــال ســاخته انــد؛

آنچــه کــه در ســه مــاه نخســت دور اول نشســت ها و 

ــا گــروه  گفت وگوهــای مذاکــرات صلــح بیــن االفغانــی ب

طالبــان در دوحــه قطــر گذشــت نتایــج ملموســی در 

پــی نداشــت و بعــد از یــک وقفــه ســه هفتــه ای هیئــت 

بــه  افغانســتان  اســامی  جمهــوری  کننــدۀ  مذاکــره 

کابــل آمــد و هیئــت مذاکــره کننــدۀ طالبــان مســتقیامً 

ــۀ امــن همیشــگی خویــش  بــه کشــور پاکســتان در خان

رفــن و فــاز نخســت نشســت ها و گفتگوهــای دوطــرف 

رصفــاً بــا تأییــد یک کارشــیوه بــه پایــان رســید. امــا گــروه 

طالبــان بــا همــۀ مقامــات دولتــی و نظامــی پاکســتان؛ 

و  رسخط هــا  داشــن؛  العــاده  فــوق  نشســت های 

ــرای ادامــۀ گفت وگوهــای تحقــق صلــح  رسمشــق های ب

ــر  ــه قط ــت وارد دوح ــا وق ــن، ام ــتانی ها گرف را از پاکس

شــدند و در فــاز دوم مذاکــرات اســتقرارصلح  که آغاز شــد 

ــه گفت وگــو و مذاکــره تحقــق  ــان حــارض ب و گــروه طالب

صلــح نشــدند و بــه عبــارت دیگــر بــه میــز مذاکــره حــارض 

نشــد. بنابرایــن، در دور دوم مذاکــرات گــروه تروریســتی 

طالبــان مســیر دیگــری را دنبــال کــردن و بــا توجــه بــه 

انتقــال قــدرت در آمریــکا و بــا روی کار آمــدن جویایــدن 

رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا و تغییــر در سیاســت 

خارجــی دســتگاه دیپلامســی جوبایــدن بــه وجــود آمــد 

و این کــه اعــام کردنــد، موافقــت نامــه صلحــی کــه 

میــان گــروه طالبــان و مناینــدۀ آمریــکا زملــی خلیلــزاد 

در 29 فربیــوی 2020بــا حضــور کشــورهای منطقــه ای، 

جامعۀ جهانــی، ســازمان ملــل متحــد و ســازمان های 

ــی آن  ــی اصل ــید و محتوای ــاء رس ــه امض ــی ب ــن امللل بی

موافقــت نامــه هنــوز بــه صــورت کامــل در اختیــار دولــت 

و مــردم افغانســتان قــرار نگرفتــه اســت مــورد بــاز بینــی 

قــرار می گیــرد. تغییــر در دســتگاه دیپلامســی سیاســت 

ــین  ــور پیش ــس جمه ــن رئی ــار رف ــکا و کن ــی آمری خارج

دونالــد ترامــپ؛ گامنــه زنی هــا ایــن بــود کــه گــروه 

طالبــان حامــی اصلــی خویــش را از دســت داده اســت و 

دیگــر ایــن کــه از تاریــخ امضــای موافقــت نامــه صلــح بــا 

آمریــکا تــا بــه امــروز گــروه تروریســتی طالبان هیــچ کدام 

ــات  ــد و الزم ــت نکرده ان ــه را رعای ــاد موافقت نام از آن مف

حقوقــی و سیاســی آن را زیــر پاکذاشــته و التــزام عملــی 

بــه آن نشــان نداده انــد و بــر حمــات تروریســتی و 

رفتارهــای خشــونت آمیــز خویــش تشــدید بخشــیده اند و 

دیپلامســی فعــال دیگــری را در پیــش گرفتــه و ســفرهای 

ــت در  ــر سیاس ــد. تغیی ــاز کرده ان ــش را آغ ــۀ خوی منطق

ــد از  ــان بع ــتی طالب ــروه تروریس ــی گ ــتگاه دیپلامس دس

روی کار آمــدن رئیــس جمهــور جدیــد آمریــکا جوبایــدن؛ 

ــرار  ــان ق ــرو طالب ــی گ ــتگاه دیپلامس ــتورکار دس در دس

گرفــت و اولیــن ســفر رســمی خویــش را بــه تهــران آغــاز 

ــا  ــدند و در آن ج ــکو ش ــی مس ــد از آن راه ــد و بع کردن

هــم موضــع خویــش را در ادامــۀ مذاکــرات اســتقرارصلح 

بــا هیئــت دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بســیار 

شــفاف بیــان داشــت و گفــت ســفر بعــدی شــان کشــور 

چیــن اســت و ایــن نشــانه ها و دال هــا بــر ایــن اســت کــه 

ــردد  ــری می گ ــن دیگ ــری و جایگزی ــی دیگ ــال حام دنب

سید لطیف سجادی

مجاهدیــن بــا ارصار بــر کناره گیــری دکــر نجیب اللــه در 

ســال 1992 میــادی، خــأ قــدرت به وجــود آوردنــد و بــا 

تصاحــب کابــل، در شــدیدترین جنــگ داخلــی درگیــر شــدند 

ــا  ــار امــا طالبــان ب ــود. ایــن ب کــه پیامــد آن ظهــور طالبــان ب

پیــروی از هــامن فرمــول گذشــته، خواســتار کناره گیــری 

ــد حــارض  ارشف غنــی، رئیس جمهــور کشــور اســت و می گوی

ــد کار  ــت جدی ــا دول ــی، ب ــای غن ــتعفای آق ــس از اس ــت پ اس

کنــد؛ امــا نگرانــی کــه از ایــن گفته هــا برجســته اســت، 

میــزان مقبولیــت و پذیــرش اجتامعــی طالبــان در میــان 

مــردم افغانســتان اســت، آیــا ایــن گــروه بــا ســاز و کار حامیــت 

رئیــس  و کناره گیــری  مردمــی نســخه ی حکومــت موقــت 

جمهــور را دوای درد افغانســتان پنداشــته اســت یــا بــا دیکتــه 

اســتخبارات منطقــه و کشــورهای دخیــل در مســایل سیاســی 

آشــفته می بیننــد؟ افغانســتان، خواب هــای 

ــن گــروه در ســال  ــان از زمــان ظهــور ای بررســی ســابقه طالب

ــول  ــام گرا در ط ــیان اس ــه شورش ــد ک ــان می ده 199۵ نش

ــای  ــا گروه ه ــی ب ــچ پیامن ــیده اند هی ــدا کوش ــود، ابت ــر خ عم

مخالــف نبندنــد و حتــی اگــر توافقــی کرده انــد، بــه آن پشــت 

پــا زده انــد. توافــق طالبــان بــا گروه هــای اســام گرای افغــان 

در جنــوب و رشق کشــور و حــزب جنبش ملی اســامی جرنال 

ملــک در شــامل و بعضــی از گروههــای دیگــر، منونه هایــی از 

نقــض تعهــدی هســتند کــه طالبــان انجــام داده انــد، از ایــن 

ــدرت در افغانســتان،  ــرای ایجــاد خــأ ق ــان ب ــازی طالب رو، ب

آن هــم در نبــود یــک نیــروی توامننــد بازدارنــده منســجم کــه 

بتوانــد مــردم کشــور را در مقابــل طالبــان بســیج و متحــد نگــه 

دارد، روشــن اســت و ارصار آنــان بــر کناره گیــری ارشف غنــی 

از ریاســت جمهوری کشــور چنــان خطرنــاک بــه نظــر می رســد 

کــه می توانــد تاریــخ را به طــرز دردناکــی دوبــاره تکــرار کنــد، 

آخــر بــازی جنــگ 20 ســاله آمریــکا و متحــدان بین املللــی و 

افغــان اش علیــه طالبــان و متحــدان آنــان، پیچیــده بــه نظــر 

ــاوت  ــرش متف ــئله، دو نگ ــی مس ــرف اصل ــد. در دو ط می رس

بــرای آینــده سیاســی کشــور وجــود دارد. هرچنــد طالبــان و 

دولــت افغانســتان هم اکنــون در دوحــه رسگــرم مذاکــره بــرای 

نزدیک کــردن دیدگاه هــا و رســیدن بــه نقشــه راه سیاســی 

آینــده بــرای کشــور هســتند، امــا ایــن گفت وگوهــا کــه از مــاه 

ســپتامرب ســال گذشــته رشوع شــده و اکنــون بــه مرحلــه دوم 

ــه  ــت. گرچ ــته اس ــده ای نداش ــت امیدوارکنن ــیده، پیرشف رس

شــاید صحبــت دربــاره رسانجــام مذاکــرات، خیلــی زود اســت  

ــا طالبــان هــم  ــح ب ــوع شکســت گفت  وگوهــای صل امــا هــر ن

نبایــد کســی را شــگفت زده کنــد.

حامیــت  آن  از  به شــدت  پاکســتان  کــه  طالبــان،  نگــرش 

در نظام هــای دموکراتیــک کــه از مجــرای انتخابــات و 

ــه آراء عمومــی، زعیــم ملــی تعییــن می گــردد،  مراجعــه ب

مطابــق بــه قوانیــن نافــذه کشــور، رئیــس جمهــور و 

کاری،  دوره  قانونــی  ختــم  میعــاد  تــا  اش  معاونیــن 

مســتحق خدمــت گــزاری بــه مــردم می باشــد، نظام هــای 

ــاس  ــر اس ــه ب ــک ک ــر دموکراتی ــتبدادی غی ــاهی و اس ش

ــرد در فقــدان  خواســته ها و ســایق حــکام شــکل می گی

اراده جمعــی هرگونــه تغییــر و تبدیــل از مجــرای زور و 

کودتــا را بــر می تابــد؛ زیــرا در چنیــن نظام هــا بســر 

ــت  ــردم محــوری فراهــم نیســت، جمهوری و زمینه هــای م

ــی در  ــره تکرثگرای ــت و جوه ــا ماهی ــه ب ــی ک و دموکراس

بجــز  اســت،  شــده  صحنــه  وارد  مختلــف  کشــورهای 

انتخــاب زعیــم ملــی از مجــرای اراده عمــوم و عــزل آن بــر 

بنیــاد قوانیــن نافــذه راه دیگــری را پیش بینــی نکــرده 

اســت، بــا ایــن حــال اظهــارات عجیبــی از ســوی مناینــده 

طالبــان مبنــی بــر کناره گیــری رئیــس جمهــور غنــی 

ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــرار منی بینن ــه تک ــاره ب ــد، دوب دیده ان

دواخــان مینه پــال، معــاون ســخنگوی ریاســت جمهــوری 

ــی  ــت جمهوری را قانون اساس ــه دوره کاری ریاس ــت ک گف

ــود در  ــان دوره خ ــد از پای ــی بع ــای غن ــرده و آق ــن ک تعیی

ــه  ــد ک ــذار می کن ــردی واگ ــه ف ــدرت را ب ــال 2024 ق س

بــر اســاس آرای مــردم انتخــاب شــده  باشــد، پیــروزی 

ــم  ــکا ه ــت جمهوری آمری ــات ریاس ــدن در انتخاب ــو بای ج

ــه دیــدگاه آقــای غنــی، وزن داده اســت. دولــت جدیــد  ب

آمریــکا برخــاف دونالــد ترامــپ از در مشــورت و رایزنــی بــا 

دولــت افغانســتان وارد شــده و در مــورد صلــح افغانســتان، 

ــد  ــت، هرچن ــته اس ــم دانس ــت جمهوری را مه ــر ریاس نظ

آنتونــی بلینکــن، وزیــر خارجــه جدیــد آمریــکا در متــاس 

تلفنــی خــود بــا رئیــس جمهــور غنــی، بــر تــاش بــرای از 

دســت نــدادن بزرگریــن فرصــت صلــح تاکیــد کــرده، امــا 

ــال  ــتاوردهای 20 س ــه دس ــت ک ــاخته اس ــان س خاطرنش

گذشــته نبایــد بــه هــدر بــرود.

بــا ایــن حــال بــه نظــر می رســد کــه جعبــه ســیاه امــارت 

همچنــان زیــر رس طالبــان باقــی خواهــد مانــد، نظام های 

ــی در  ــت مردم ــب حامی ــا رضی ــف ب ــورهای مختل در کش

عرصــه سیاســی ظاهــر می شــوند، امارتــی کــه طالبــان آن 

ــود  ــه ن ــد ده ــد، هامنن ــکش می مناین ــرن 21 پیش را در ق

ــدارد، نظامــی اســت  ــف واضــح و مشــخصی ن ــچ تعری هی

در دل انجــامد و تاریکی هــای ذهنــی کــه روشــنی از 

افــق آن در جامعــه متبلــور نیســت، کمیــن گاه جمهوریــت 

ــردم  ــارت توســط م ــف ام ــل تعری ــر قاب از پشــت نظــام غی

ــی  ــر اصل ــه مق ــن گاه ک ــن کمی شکســته خواهــد شــد، ای

ــار  ــا در ت ــن زودی ه ــه ای ــت ب ــتان اس ــر و پاکس آن در قط

ــگان  ــا و نخب ــراف آن را توده ه ــه اط ــت ک ــود جمهوری و پ

ــر  ــرد، به ــد ک ــر نخواه ــت اث ــرده اس ــه ک ــی احاط سیاس

اســت خوابــی را کــه طالبــان دیــده انــد تعبیــرش را 

ــه  ــه ک ــر آنچ ــه ه ــه آنک ــپارند ن ــتان بس ــردم افغانس ــه م ب

مطمــح نظرشــان اســت در جهــت منافــع خــود از آن 

تعبیــر مناینــد، افغانســتان امــروزی محــور خــرد و دانایــی 

ــه حاکــم و  ــی هرگون ــرون قبل ــد ق ــه اینکــه هامنن اســت ن

حاکمیــت را بــه مثابــه » ظــل اللــه « بپندارنــد، آنچــه کــه 

امــروزه بــرای مــردم افغانســتان حایــز اهمیــت اســت، قــرار 

گرفــن حاکــامن تحــت اراده ملــت از مجــرای انتخابــات 

و دموکراســی اســت، نــه اینکــه هــر گــروه و جریانــی کــه 

بعــد از خلــق جنایــات و فجایــع مختلــف در کشــور عــرض 

انــدام منــود، بــدون عبــور از فیلــر افــکار عامــه، زعیــم و 

ــد. ــرار گیرن پیشــوای مــردم ق

می کنــد، روشــن اســت. آن هــا طرفــدار نظــام اســامی 

ســلفی در افغانســتان هســتند و معتقدنــد کــه آمریــکا 

حکومــت آن هــا را در ســال 2001 رسنگــون کــرده و اکنــون 

ــا قدرتــی کــه از آن هــا گرفتــه شــد،  زمــان آن فــرا رســیده ت

دوبــاره بــه ایشــان بازگردانــده شــود. در ایــن چارچــوب 

ــل  ــی قائ ــد ارشف غن ــا مانن ــرای تکنوکرات ه ــم ب ــی ه حق

نیســتند و چنــد انتخابــات  گذشــته کشــور را کــه دولــت در 

نتیجــه  آن تشــکیل شــده اســت، بــه رســمیت منی شناســند. 

ســایر اقــوام هــم به عنــوان شــهروندان درجــه دوم در نظــام 

مــورد نظــر طالبــان جــا خواهنــد داشــت امــا ایــن جایــگاه 

را نیــز طالبــان تعریــف خواهنــد کــرد و ایــن گروه هــای 

قومــی نیــز در بهریــن وجــه، تنهــا از قــوم خــود منایندگــی 

ــک،  ــام دموکراتی ــی از نظ ــر از آن. منایندگ ــه بیش ــد ن کنن

جامعــه مدنــی، حقــوق بــرش و آزادی هــای مطبوعاتــی 

تاکنــون بــرای طالبــان قابل قبــول نبــوده اســت، ایــن هــم 

ــان  ــدگان طالب ــه مناین ــت ک ــری اس ــکار دیگ ــت آش حقیق

بارهــا بــه مذاکره کننــدگان دولــت گفته انــد کــه آن هــا 

را به عنــوان مناینــده اقــوام خــود می پذیرنــد نــه بیشــر 

میــان  در  کــه  تردیــدی  و  شــک  ایــن  بنابرایــن،  آن؛  از 

ــان در  ــوءنیت طالب ــه س ــبت ب ــت نس ــدگان دول مذاکره کنن

ــی  ــت. در حال ــه نیس ــود، بی پای ــرح می ش ــح مط ــال صل قب

کــه مذاکره کننــدگان دولــت بیــش از 10 روز اســت کــه در 

ــا گفت وگوهــا را  دوحــه قطــر در انتظــار طالبــان  هســتند ت

آغــاز کننــد، مذاکره کننــدگان طالبــان بــه تهــران و مســکو 

خــود  اســامی  امــارت  داشــن  برپــا  بــرای  و  می رونــد 

می کننــد. البی گــری 

ــد  ــر دارن ــوع اتفاق نظ ــن موض ــر ای ــادی ب ــردازان زی نظریه پ

کــه میــز مذاکــره، امکانــی مناســب بــرای رســیدن بــه 

اهدافــی اســت کــه از راه جنــگ حاصــل منی شــود و شــاید 

طالبــان موردحامیــت پاکســتان نیــز بــا پیــروی از ایــن 

ایــده، بــه دنبــال رســیدن بــه قــدرت از پشــت میــز مذاکــره 

باشــند چراکــه آن هــا هرچنــد بــه حمــات مرگبــار خــود در 

شــهرهای مختلــف افغانســتان ادامــه داده انــد، امــا توانایــی 

تــرف و بعــد حفــظ  و کنــرل هیــچ شــهر یــا مرکــز والیــات 

را ندارنــد، روشــن اســت کــه درخواســت کناره گیــری آقــای 

غنــی می توانــد بــه معنــای فروپاشــی نظامــی باشــد کــه در 

ــای الزم  ــدون ضامنت ه ــد و ب ــی واح ــز فرمانده ــود مرک نب

ملــی و بین املللــی، قــدرت را یکــره در مســیر افتــادن 

بــه دســت طالبــان قــرار دهــد. پاســخ آقــای غنــی هــم بــه 

ــوده اســت. او خــود بارهــا  ایــن خواســته طالبــان روشــن ب

گفتــه اســت کــه مــردم افغانســتان فیلمــی را کــه یــک بــار 

ــت، از دل  ــده اس ــان گردی ــور بی ــح در کش ــق صل و تحق

چنیــن اظهــارات بــوی خودکامگــی و خفقــان دهــه نــود 

ــچ  ــن گــامن کــه هی ــه ای ــان ب ــه مشــام می رســد، طالب ب

اراده ی فراتــر از خواســته های آنــان در افغانســتان نقــش 

نــدارد چنیــن اظهــارات را بــه خــورد فضــای جمعــی 

ــا متــام ســاز و کار و مولفه هــای  می دهنــد، ایــن گــروه ب

اراده جمعــی در تضــاد انــد، چــوب و چــامق اســتبدادی 

شــیرازه های تطبیــق حاکمیــت آنــان را آبیــاری می کنــد، 

افغانســتان در بســر تاریخــی از حاکمیت هــای مســتبد 

و غیــر مردمــی آســیب های فــراوان متحمــل گردیــده 

نوســتالژی  انتقالــی  و  موقــت  حکومت هــای  اســت، 

ــد  ــود رون ــا وج ــت، ب ــاد آور اس ــور را ی ــیاه کش ــخ س تاری

رو بــه رسعــت انکشــاف و توســعه، افغانســتان مســیر 

بیســت ســاله را بــا هزینــه ی خــون پیمــوده اســت، 

تجربــه ی خــأ قــدرت و کناره گیــری رؤســای جمهــور 

ــای  ــار گروه ه ــتین ب ــت، نخس ــور درج اس ــخ کش در تاری

کمین گاه جمهوریت از پشت جعبه سیاه امارت

مصطفی شفیق
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 بازی با اعداد              3208
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3103    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3378
شاه سفید را در خانه  h5 حرکت دهید. 

3407

جواب هدف         2856
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ثور
برنامه های تان به صورت ناگهانی تغییر می کند. اما این تغییرات به نفع شــما 
خواهد بود. فرصتی دارید تا شــخص مهمی را مالقات کنید که در آینده کاری 

تان نقش عمده ای را بازی خواهد کرد. 

جوزا
باید از شــروع هر کاری امروز اجتناب کنید، زیرا که با موانع غیر منتظره ای رو 
به رو می شــوید. امروز صبح مجبور هستید تا وظایفی را تکمیل کنید و برنامه 

های تان را تغییر خواهید داد. 

سرطان
امروز صبح ناراحت و حســاس هســتید. امروز می خواهید که هیچ تصمیم 
مهمــی نگیریــد، زیرا که بســیار بی تفاوت هســتید. از تردید داشــتن و 

کنید. اجتناب  استدالل 

اسد
امروز صبح ممکن اســت مشــکالت جزئی سالمتی داشــته باشید. سعی کنید 
که آرام باشــید. بــا محبت و مهربونی حرف زدن از ایجــاد دعوا جلوگیری می 
کند. ممکن اســت در بخش های مالی وضعیت خیلی خوبی نداشته باشید، اما 

خوشبین باشید.

سنبله
امروز صبح ممکن است احساس خستگی و سردرگمی داشته باشید، و حس عملی 
تان کم است. در چنین شرایطی به شما توصیه می شود که از گرفتن تصمیمات 

مهم جلوگیری کنید.

حمل
امروز صبح فاقد حس عملی هســتید و احساس می کنید که انرژی تان به هدر 
رفته اســت. همکاران تان شــما را درک می کنند و از شما حمایت می کنند. 

احتیاط کنید! بهتر است که هرگونه کمک را رد نکنید.

میزان
امروز برای مالقات با دوســتان و ســپری کردن زمان با کیفیت با شــریک 
عاطفی تان روز خوبی اســت. امروز بعد از ظهر ممکن است مبلغ عمده ای 

پول از سمت یکی از بستگان دریافت کنید. 

عقرب
ممکن است تمایل داشته باشید که ایده آلیست باشید و احساس کنید که می 
توانید بدون هیچ تالشی همه مشکالت را حل کنید. واقع بین باشید، وگرنه با 

سوپرایزهای زننده ای رو به رو می شوید.

قوس
ممکن اســت نامید باشید زیرا مالقات های کاری که برنامه ریزی کرده بودید 
به زمان دیگری موکول شده اند. زمان خوبی برای کسب و کار نمی باشد، اما 

زمان عالی را با شریک عاطفی تان سپری می کنید. 

جدی
با سرعت زیادی کارهای خود را انجام می دهید اما باید از سرعت خود کم 
کنید. امروز صبح وسوســه می شــوید که مقدار زیادی پول خرج کنید. در 

ارتباط با مخارج تان بهتر است که مراقب باشید.

دلو
زمان خوبی برای شروع کارهای جدید نمی باشد، زیرا که عجول هستید. ممکن 
است تمایل داشته باشید که در ابرها سیر کنید و موضوعات مهم را نادیده بگیرید. 

کارهای تان را اولویت بندی کنید! 

2857

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

رحمت ـ رحمــان ـ رحم 
ـ حرم ـ نــرم ـ مار ـ امر 
ـ حرمــتـ  ماهرـ  هرمـ  
مهرـ  راهـ  هنرـ  مترـ  تار 
ـ نهارـ  رمهـ  نهرـ  نمرهـ  

نمراتـ  رامـ  راحت.
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غضنفر کاظمی

حوت
گرچه دیگران از ایده های شما قدردانی نمی کنند، سعی کنید که نامید نشوید. 
نباید هیچ سند و یا مدرکی را امروز امضا کنید. می توانید به هر چیزی که می 
خواهید در زندگی عاطفی تان دست یابید و روابطی که قبال نادیده گرفته شده 

است بهبود می یابد.

 شطرنج                     3379

ا

آموزگار ـ االهه ـ بهانه ـ پایسنگ ـ تک بعدی ـ ثبات ـ جلسه ـ چاپلوس 
ـ حاصلخیزـ  خســروـ  دانشــکدهـ  ذایقهـ  رگبارـ  زاهدانـ  ژنراتورـ  
سجادیه ـ شکیبا ـ صیانت ـ ضامن ـ طراوت ـ ظاهر ـ عمید ـ غرق ـ فیل 
ـ قوانین ـ کانون ـ گیاهی ـ لذت ـ مشوره ـ نصاب ـ وازر ـ هیات ـ یکدل.
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پیامـد ایـن کار دامـن مردمـان روسـتای مـا را گرفتـه بـوده و گفتـه می شـد 

هیـچ انسـانی در آن اطـراف بـه راحتـی منی توانسـته گشـت و گـذار کـرده 

بـه زندگـی عـادی و کارهـای روزمره شـان در روسـتا رسـیدگی کننـد. البتـه 

از گذشـته های دور کـه دیگـران می گوینـد و از حـاال کـه خـودم می دانـم 

همیـن بـوده اسـت. بسـیار کوچـک بودم کـه به مـا گفتند مردمـان آن طرف 

تپـه بـا مـا فـرق می کننـد و نبایـد بـه آن هـا دمخور بـود. بـه ما گفته می شـد 

کـه نبایـد روی زمیـن آن هـا برویـم چـون آن هـا آدم هـای غیـر از مـا هسـتند. 

بـه خاطـر دارم روزهـای را کـه یکـی از آن هـا به روسـتا می آمد و مـا بچه های 

کوچـک از تـرس در خانـه قایـم می شـدیم. بـه ایـن خاطر که نشـود مـا را به 

زور بـا خودشـان بربنـد و یـا این کـه به گفتـه بزرگان قریـه گوش مـا را بربند. 

بعدهـا کـه طالبـان هجـوم آورد و افغانسـتان را تـرف کـرد بـه روسـتای آن 

طـرف تپـه نیـز نفوذ کرد. مردمـان آن جا نیز همـه به گروه طالبان پیوسـتند. 

آزار و اذیـت شـدت گرفت، این بار با پشـتبانی یکـی از مرگبارترین گروه های 

تروریسـتی و مـا هـم هیچ چاره ای نداشـتیم جـز تحمل همه ای ایـن دردها. 

تـا بـه یاد دارم در روسـتا همیشـه ترس آمـد آمد طالبان را در ذهن داشـتیم. 

زمسـتان کـه می گذشـت دیگـر آب خـوش از گلـوی مـردم پاییـن منـی رفت 

و خصوصـا شـب ها بـرای همـه وهم ناک تـر و سـیاه تـر از قبـل می شـد. در 

بـاالی تپـه مـرف بـه روسـتا قلعـه ی بـود چهار برجـه که مـردم نـان را برس 

نـرس در خانه  های شـان خـورده و بـه دلیـل مسـتحکم بـودن و راه فـرار در 

آن جـا پنـاه می بردنـد. مـردان روسـتا هـم بـدون وقفـه هرشـب در جاجـای 

از دهکـده بـا دسـت خالـی بـه نگهبانـی مشـغول می شـدند. همـه سـاله 

این گونـه زندگـی بـرای مـردم زهـر بود و بـرای دوری جسـن از مـرگ به چه 

کارهـای که توسـل منی جسـتند.

تـا اکنـون داسـتان های بسـیاری دیگـری نیـز از رابطـه و بدبختی هـای کـه آن قـوم 

حاکـم بـررس مـردم روسـتا آورده بـود قصـه می شـود. از کشـن مـردم بی غـرض تـا 

تـاراج امـوال و باج گیـری هـر سـاله از برداشـت بـادام و گندم و جـو و جواری. بسـیار 

وضعیتـی بـدی را قصـه می کننـد. پـدر بـزرگ قصه می کـرد کـه روزی یکـی از مردان 

روسـتا ناپدیـد شـد. گشـتیم و گشـتیم تـا بقایایـش را در تپـه ی کـه بیـن روسـتای مـا 

و دهکـده پشـتوزبانان واقـع اسـت پیـدا کردیـم. متـام اجـزای بدنـش را از گـوش و 

بینـی گرفتـه تـا چشـم و انگشـتان دسـت و پاهـا را از هـم جـدا کـرده و وی را بـه طرز 

فجیعـی کشـته بودنـد. بـا پی گیـری بسـیار متوجـه شـدیم بـه دلیـل این کـه کشـن 

ایـن مـرد بـه گـردن آن هـا نیفتـد جسـدش را آورده و در نزدیکی روسـتای مـا انداخته 

بودنـد. پـدر بـزرگ می گفـت، آن زمـان از بس کـه تـرس از حکومـت مرکزی زیـاد بود، 

کسـی در پـی انتقـام و ایـن چیزهـا نبـود. فقـط می خواسـتیم خودمـان را از چنـگ 

حکومـت رهـا کنیـم. نتیجـه گرفتیـم کـه جسـد مـرد را پـس بـرده در حوالی روسـتای 

آن قـوم بیندازیـم. دو سـه بـار این کار تکرار شـد. آن ها جسـد را در نزدیکی روسـتای 

مـا مـی آورد و بیـن سـنگ چال ها می انداخـت و ماهـم می بردیـم در حوالـی روسـتای 

آن هـا. تـا این کـه حکومـت از ناپدیـد شـدن و کشـن ایـن مرد با خرب شـد. بـا این که 

از مـردن ایـن مـرد روح مـا هم خربدار نبـود، اما یکـی از بدترین وضعیت هـای بود که 

در آن زمـان کشـیدیم. از ایـن مـرد یـک زن باقـی مانـده بـود و چنـد طفـل خـورد کـه 

ایـن خـود مشـکل دیگری بـود. از روی مجبوریت یکـی از بزرگان قریه بـا زن تازه بیوه 

شـده ازدواج کـرد و این گونـه عهـده دار خـوراک و پوشـاک چنـد طفـل بـه جـا مانـده 

شـد. بالیی کـه پـس از مـردن و یا کشـته شـدن مـردان خانواده، بـدون اسـتثنا تقریبا 

بـر رس هـر زنـی در روسـتا می آیـد. 

از قدیـم آدم کنجـکاو و جسـتجوگری بـودم. مـادرم  گـان می کنـم مـن 

گاهـی یـادآوری می کنـد کـه در کودکـی همیشـه تـالش داشـتی از همـه 

چیـز رس در بیـاوری. حـاال کـه فکـر می کنـم بـه راسـتی همین گونـه بـوده 

و تـا اکنـون چنیـن چیـزی در وجـودم زنـده اسـت. یـادآوری گذشـته ها و 

پـی بـردن بـه طـرز زندگـی مـردم روسـتا و فهمیـدن خوشـی و غـم و رنـج و 

شـقاوت های زندگـی مـردم روسـتا یکـی از اهـداف و آرزوهـای مـن اسـت. 

از مـردم روسـتا و از  از روسـتا و  دوسـت دارم روزگاری برسـد کـه بتوانـم 

وضعیـت روسـتا چنـدان بنویسـم کـه هـم خـودم راحـت بشـوم و هم شـاید 

بتوانـم این گونـه یـک بخشـی از روش و منـش زندگـی آن هـا را بنایانـم. 

چنـد مـاه قبـل بود کـه به روسـتا رفته بـودم. در آن جـا با آدم هـای متفاوتی 

نشسـتم. بـرای بـار چنـدم و بـرای تجدیـد خاطـره و از روی کنجـکاوی از 

گذشـته، از وضعیـت آن روزهـا و از این کـه در آن سـال های گرسـنگی و 

جنـگ و خون ریـزی بـر آن ها چه می گذشـته اسـت پرسـیدم. در ایـن میان 

بـا یکـی از مـردان روسـتا کـه بیشـر از ده سـال مـی شـد در ایران بـود و به 

تازگـی پـس برگشـته بـود بیشـر دمخـور بـودم و قصـه می کردیـم. او کـه 

بـه نظـرم خاطراتـش بکـر و دسـت نخـورده می منـود. او از روزگاران بـد و 

بالیایـی کـه بر رسشـان در روسـتا آمده بود بسـیار قصه می کرد: »تابسـتان 

سـال بـود و مـردم روسـتا همـه مشـغول »جغـول«، »چپـر« و جمـع کـردن 

گنـدم از روی خرمـن بودنـد. آن روز هـوا آفتابی و نسـبت به هـر روز دیگری 

گرم تـر می منـود. ناگهـان صدایـی فیـر متام روسـتا را پـر کرد. یـک فیر، دو 

فیـر و سـه فیـر. یـک دفعـه متوجـه شـدیم یکـی از همراهـان مـا روی راش 

گنـدم چپـه شـد. دومین تیر بـه االغی که دورتـر از خرمن جای بـود اصابت 

کـرد. سـومین و چهارمیـن و پنجمیـن؛ قاطـر را کلـه پـا کـرد. همـه گندم را 

رهـا کـرده و پنـاه گرفتیم. 

پـس از مدتـی رفتیـم و مـرد زخمـی را برداشـتیم. تیـر از بغـل آمـده و بـه 

دهانـش اصابـت کـرده بـود. بـا امکانـات کـم دسـت داشـته، کاری کردیـم 

کـه او منـرد، امـا دهانـش برای همیشـه ناقص مانـد و دیگر نتوانسـت مثل 

قبـل عـادی صحبـت کند.« 

ایـن داسـتان و داسـتان های بسـیاری دیگـر را این بـار کـه بـه روسـتا رفتـه 

بـودم ایـن آدم کـه خـود یکـی از شـاهدان عینـی اش بـود بـرای مـا نقـل 

می کـرد. او می گفـت تـا بعدها مـا دنبـال انتقام گیری می گشـتیم. روزهای 

بسـیاری در کـوه و صحـرا بودیـم کـه یک نفـر از آن قوم - فـرق منی کرد چه 

کسـی باشـد - را پیـدا کـرده و بکشـیم، امـا میـر نشـد. آن هـا بـه دلیـل 

هم نـژاد بـودن بـا شـاهان و درباریان حکومـت مرکزی هر رنجـی را بر مردم 

روا می داشـتند و مـا بـه هرحـال هیچ چـاره  ای جز رضا و تسـلیم نداشـتیم. 

قـوم  از  مـردی  رویـداد  ایـن  از  قبـل  مـدت  چنـد  می کـرد،  قصـه  او 

پشـتون تباران آن طـرف تپـه گـم شـده بـود. همـه مـردم نگـران ایـن قضیه 

بودنـد و مـی فهمیدنـد کـه انگشـت اتهام به سـوی ما نیز دراز خواهد شـد. 

در حالی کـه مـا از چنیـن اتفاقـی روح مـان هـم خـرب نداشـت. می گفت آن 

روز کـه ایـن اتفـاق افتـاد هـم بـر خـالف دیگـر روزهـا مـردم روسـتا آمادگی 

نداشـتند و همـه اطمینـان داشـتند کـه حمـالت و انتقام گیـری دیگـر دفع 

شـده اسـت. قضیـه آن مـرد گـم شـده طـوری بـوده کـه وی در روسـتایی 

قتـل  عاملیـن  بـود.  دالیلـی کشـته شـده  بـه  در هـان حوالـی  دیگـری 

جسـدش را پنهـان کـرده و خیلـی زود بـا خانـواده فـرار کـرده و خودشـان 

را رسـانده بودنـد بـه ایـران تـا از واقعـات پشـت رس آن جلوگیـری کنند، اما 

بالیوود»مدیرشب«رامیسازد اصلـی ترسولرزمردمروستاوشقاوتمردمآنطرفتپه بازیگـر  بالیـوودی  سـتاره  روشـن  هریتیـک  مـا:  افغانسـتان 

اقتبـاس هنـدی از رسیـال تحسـین شـده »مدیـر شـب« خواهـد بود.

هریتیـک روشـن سـتاره درجـه یـک بالیـوودی قـرار اسـت نقـش اول 

اقتبـاس هندی از درام جاسوسـی »مدیر شـب« نوشـته جـان لو کاره 

را ایفـا کند.

بـه گـزارش ورایتـی، روشـن نقـش نسـخه هنـدی شـخصیت جاناتان 

توسـط  کـه   ۲۰۱۶ رسیـال  مینـی  در  کـه  می کنـد  ایفـا  را  پایـن 

بی بی سـی و ای ام سـی پخـش شـده بـود، توسـط تـام هیدلسـتون 

بـود. شـده  بـازی  »انتقام جویـان«  بازیگـر 

آغـاز  مببئـی  در  اپریـل  از  را  فلم بـرداری  مراحـل  هنـدی  اقتبـاس 

کار  شـود  راحت تـر  بین املللـی  سـفر  کـه  ایـن  از  بعـد  و  می کنـد 

می شـود. آغـاز  هـم  بین املللـی  لوکیشـن های  در  فلم بـرداری 

هنـوز ایـن مسـأله رسـاً تایید نشـده امـا نسـخه هندی این داسـتان 

احتـاالً از طریـق برتریـن رسویـس اسـریمینگ هنـد یعنـی دیزنـی 

پـالس هات اسـتار پخـش خواهد شـد.

سـاندیپ مـودی که خالـق و کارگردان رسیـال »آریا« بود، قرار اسـت 

مسـئولیت کارگردانـی ایـن پروژه را بر عهـده بگیرد.

»مدیـر شـب« رمـان سـال ۱۹۹۳ و نوشـته جـان لـو کاره اسـتاد آثـار 

جاسوسـی بریتانیایـی بـود که دسـامرب ۲۰۲۰ از دنیا رفت. داسـتان 

ایـن درام دربـاره مدیـر شـب یـک هتـل لوکـس اسـت که قبـالً رسباز 

بـوده و توسـط یـک سـازمان جاسوسـی دولتی اسـتخدام می شـود تا 

بـه حلقـه داخلـی یک فروشـنده سـالح نفـوذ کند.

اقتبـاس بریتانیایـی از این رمان توسـط سـوزان بیر کارگردانی شـده 

الیزابـت  اولیویـا کوملـن، هیـو الری،  کنـار هیدلسـتون،  در  و  بـود 

ایـن  می کردنـد.  نقش آفرینـی  آن  در  هـم  هالنـدر  تـام  و  دبیکـی 

رسیـال توانسـت برنـده چنـد جایـزه گلـدن گلـوب، بفتـا و پرایم تایـم 

امـی شـود.

جدیدتریـن اثـر هرتیـک روشـن فلـم سـال ۲۰۱۹ »جنـگ« بـود کـه 

او  بفروشـد.  دالر  میلیـون   ۶۵ جهانـی  آفیـس  باکـس  در  توانسـت 

در فلـم جدیـد »مبـارز« یـک بـار دیگـر بـا سـیدارت آنانـد کارگـردان 

»جنـگ« همـکاری می کنـد. آناند و روشـن قبـالً در فلـم »بنگ بنگ« 

بـا هـم کار کرده بودنـد که اقتباس رسـمی بالیوودی »شـوالیه و روز« 

بود.

رویـداد حضـوری جشـنواره فلـم کـن سـال ۲۰۲۱ از ۶ 
تـا ۱۵ جـوالی )۱۵ تـا ۲۴ رسطـان( برگـزار می شـود. 
بـه مراتـب کمـری در آن رشکـت می کننـد  افـراد  امـا 
کار  دسـتور  در  نیـز  آنالیـن  به صـورت  فلم هـا  اکـران  و 

دارد. قـرار  برگزارکننـدگان 
درحالی کـه قـرار بـود جشـنواره کـن از تاریـخ ۱۱ مـی 
تاریـخ ۶ جـوالی  تـا  ایـن زمـان  آغـاز شـود،  ثـور(   ۲۱(
رویـداد  حضـوری  بخـش  افتـاد.  عقـب  رسطـان(   ۱۵(
امسـال در تاریـخ ۱۵ جـوالی )۲۴ رسطـان( بـه پایـان 
می رسـد و روز اختتامیه ی کلی جشـنواره فلم کن سـال 
۲۰۲۱ میـالدی نیـز ۱۷ جـوالی )۲۶ رسطـان( خواهـد 
بـود. برگزارکننـدگان امیـدوار هسـتند کـه ایـن تأخیـر 
امسـال،  آغـاز جشـنواره کـن  کاری کنـد کـه در زمـان 
واکسینیاسـیون تاثیر خود را نشـان داده باشـد؛ تا شاید 
کشـورهای مختلـف بـه مراتب کمر از امروز با مشـکالت 
مرتبـط بـا ویـروس کوویـد 19 دسـت وپنجه نـرم کننـد. 
به صـورت   19 کوویـد  مسـئله ی  کـه  اسـت  غیرممکـن 
کامـل تـا مـاه رسطـان سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی برطرف 
حضـوری،  بخـش  در  امسـال  جشـنواره  قطعـا  و  شـود 
بسـیار متفـاوت بـا حالـت عـادی بـه نظـر می آیـد. بـرای 
منونـه در ایـن دوره تعـداد رشکت کننـدگان بـه شـکلی 

محسـوس کمـر از ادوار دیگـر خواهـد بـود.
تاریـخ  کـه  داشـتند  دوسـت  کـن  جشـنواره  مسـئوالن 
برگـزاری نهایتـا تـا ماه جون بـه تعویق بیافتد. ولی شـهر 
کـن کشـور فرانسـه در آن مـاه برنامه هـای مهـم دیگـری 
دارد کـه قطعـا میزان توجه همگان به جشـنواره فلم کن 
را کاهـش می دادنـد. در نتیجـه آن ها عمـال اولین تاریخ 
ممکـن را انتخـاب کردنـد و بـه هیـچ عنـوان دیگـر قصد 
بـه تأخیـر انداخـن برگـزاری را ندارند. زیـرا همین حاال 
هـم جشـنواره کن برخالف میـل برگزارکنندگان، بیشـر 
از همیشـه بـه زمان برگـزاری رویدادهای سـینایی مهم 
دیگـر همچون جشـنواره فلـم ونیز و جشـنواره فلم تورنتو 

نزدیک شـده اسـت.
از قوانیـن مرتبـط بـا حفـظ فواصـل اجتاعـی و کنـرل 
تـا  رسبسـته  و  رسبـاز  مکان هـای  در  حـارض  جمعیـت 
محدودیت هایـی کـه در هـر زمـان ممکـن اسـت بـرای 
برخـی از پروازهـای بین املللی به وجـود بیایند، احتاال 
جشـنواره فلـم کـن را بـا چالش هایـی مواجه می سـازند. 
ولـی وجود امکان رشکت آنالین بـرای ثبت نام کنندگان، 
رسـانه ها و افـراد خـاص باعث می شـود که خلـوت بودن 
بیـش از انـدازه ی رویـداد حضوری کمر به چشـم بیاید.

گفتنـی اسـت کـه جشـنواره کـن، جشـنواره ای سـاالنه 
اسـت که در کن فرانسـه برگزار می شـود. این جشـنواره 
یکـی از بزرگرین و باشـکوه ترین رویدادهای سـینایی 
جدیـد  فلم هـای  پیش منایـش  بـرای  محلـی  و  جهـان 
می آیـد.  به شـار  مسـتند  جملـه  از  ژانرهـا  متامـی  از 
جشـنواره کن در سـال ۱۹۴۶ تأسیس شـد. این رویداد 
هـر سـاله معمـوالً در مـاه مـی در کاخ هـای جشـنواره و 

می شـود. برگـزار  کنگره هـا 

خانه ی پدری 
سینما

تاخیردرزمانبرگزاریجشنوارهکن

خبر



بـه نظـر می رسـد الئوتـارو مارتینز در آسـتانه 

گرفتـه  قـرار  طـرح  ایـن  بـا  قـرارداد  متدیـد 

اسـت. سـتاره آرجانتاینـی اینـر و مناینـده 

رسان  بـا  گذشـته  روزهـای  طـی  هایـش 

باشـگاه ایتالیایـی مذاکراتی را بـرای متدید 

اسـاس  ایـن  بـر  داده انـد.  انجـام  قـرارداد 

قـرارداد فعلـی الئوتارو مارتینز بـا نراتزوری تا 

سـال 2023 اعتبـار دارد کـه بعـد از توافـق 

کامـل تـا 2024 متدیـد خواهـد شـد.

سـتاره  اسـپرت  دلـو  گاتزتـا  گـزارش  طبـق 

آرجانتاینـی بعـد از متدیـد قـرارداد بـا اینـر 

سـالیانه 4.5 میلیـون یـورو حقـوق دریافـت 

کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن  کـرد.  خواهـد 

دسـتمزد فعلـی او 2.5 میلیـون یـورو اسـت. 

البتـه ایـن مبلـغ هنـوز اختـاف زیـادی بـا 

درخواسـت الئوتـارو مارتینـز پیـش از شـیوع 

متدیـد  بـرای  او  کـه  جایـی  دارد؛  کرونـا 

قـرارداد سـالیانه 7 میلیـون یورو درخواسـت 

کـرده بـود.

مهـم تـراز متام مسـائلی که مطرح شـد، این 

اسـت کـه به احتـال فـراوان بند آزادسـازی 

جدیـد  قـرارداد  از  یورویـی  میلیـون   111

الئوتـارو مارتینـز حـذف خواهـد شـد؛ بندی 

کـه در تابسـتان بـرای بارسـلونا دردرسسـاز 

در  کاتاالنـی  باشـگاه  توانایـی  عـدم  و  شـد 

نتواننـد  آنهـا  کـه  شـد  باعـث  آن  پرداخـت 

الئوتـارو را بـه خدمـت بگیرنـد بنابرایـن مـی 

بـه عنـوان مسـئله ای  اتفـاق  ایـن  از  تـوان 

امیـدوار کننـده بـرای بلوگرانـا یـاد کـرد.

الئوتارو در آستانه تمدید؛ حذف یک بند به سود بارسا

ورزش
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دو روز پیـش نیـز دولـت جـو بایدن، رئیس جمهـوری جدید 

اف- جنگنده هـای  و  عربسـتان  بـه  سـاح  فـروش  امریـکا 

۳۵ بـه امـارات عربـی متحـده را دلوظـور »بررسـی دوبـاره« 

تصمیمـی کـه در زمـان ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ 

گرفتـه شـده بـود، متوقـف کـرد.

باعـث سـقوط دولـت ایتالیـا شـد. 

بـن  محمـد  از  متجیـد  در  اظهاراتـش  به خاطـر  وی 

سـلان، ولیعهـد عربسـتان پـس از سـفر بـه این کشـور 

مـورد انتقـاد شـدید قـرار گرفتـه بـود. وی گفتـه بـود که 

عربسـتان شـاهد »رنسـانس جدیـد« اسـت.

لوئیجـی دی مایـو، وزیـر امور خارجـه ایتالیـا روز جمعه ۲۹ جنوری 

بـا اشـاره بـه تعهـد رم بـرای برقـراری صلـح در یمـن جنـگ زده و 

حایـت از حقـوق بـر، فـروش هـزاران موشـک بـه عربسـتان و 

امـارات را متوقـف کـرد.

عربسـتان و امـارات بخشـی از ائتـاف عربـی هسـتند کـه از سـال 

۲۰۱۵ بـا حوثی هـا کـه مـورد حایـت ایـران هسـتند می جنگنـد. 

و  ریـاض  بیـن  نیابتـی  به عنـوان جنـگ  را  درگیـری  ایـن  ناظـران 

تهـران تلقـی می کننـد.

سـازمان ملـل اعام کرده اسـت که یمـن بزرگرین بحران انسـانی 

در جهـان را می گذرانـد و ۸۰ درصـد مـردم ایـن کشـور بـه کمـک 

نیـاز دارند.

را  آن  مـا  اسـت کـه  اقدامـی  »ایـن  بیانیـه ای گفـت:  دی مایـو در 

از طـرف  پیـام شـفاف صلـح  یـک  بـا  و همـراه  دانسـتیم  رضوری 

تعهـد  یـک  بـر  حقـوق  بـه  احـرام  مـا  بـرای  اسـت.  مـا  کشـور 

اسـت.« عبـور  غیرقابـل 

شـبکه صلـح و خلـع سـاح ایتالیـا گفـت کـه تصمیـم رم مانـع از 

عربسـتان سـعودی  بـه  موشـک   ۷۰۰ و  هـزار   ۱۲ فـروش حـدود 

می شـود.

توقـف فـروش سـاح بـه ایـن دو کشـور در حالـی انجـام می شـود 

کـه ایتالیـا در زمـان دولـت ماتیـو رنتـزی در سـال ۲۰۱۶ قـرارداد 

فـروش ۲۰ هـزار موشـک بـه قیمـت ۴۰۰ میلیـون یـورو را منعقـد 

بود. کـرده 

رنتـزی هفتـه گذشـته بـا خـارج کـردن حزبـش از ائتـاف حاکـم 

ایتالیا برای »حمایت از حقوق بشر« 
فروش موشک به عربستان و امارات را متوقف کرد 

می دانم چه شماره مهمی در بارسا به من رسیده

تداوم اعتراض ها در طرابلس لبنان؛ ۴۰۰ زخمی و دو کشته  

مدافع منچستریونایتد در یک قدمی فسخ قرارداد

انتقاد سازمان جهانی صحت از توزیع ناعادالنه واکسین کرونا در جهان 
ویدیویـی بـار دیگـر در مورد پخـش ناعادالنه واکسـین 

کـه  کـرد  انتقـاد  او  داد.  هشـدار  جهـان  در  کرونـا 

واکسـین  انـواع  "بـر  می کوشـند  ثرومتنـد  کشـورهای 

دسـت یابنـد، بـدون آن کـه بـه فکـر کشـورهای فقیـر 

کـه  گفـت  صحـت  جهانـی  سـازمان  رئیـس  باشـند". 

تصاحـب انحصـاری واکسـین "نـه تنهـا نشـانه سـقوط 

اخاقـی" اسـت، بلکـه در درازمدت راه نادرسـتی برای 

در  "ملی گرایـی  افـزود:  او  اسـت.  پاندمـی  بـر  غلبـه 

تصاحـب واکسـین شـاید بتوانـد بـه اهـداف سیاسـی 

کوتاه مـدت خدمـت کنـد، امـا در درازمـدت بـه زیـان 

همـه اسـت.« مایکل رایـان، مدیـر بخش امدادرسـانی 

پزشـکی در سـازمان جهانی صحت رقابتـی را که میان 

راه  بـه  واکسـین  تصاحـب  بـرای  ثرومتنـد  کشـورهای 

افتـاده، "نگران کننـده" خوانـد و گفـت، "رضورت دارد 

کـه حداقـل کادرهـای درمانـی کشـورهای فقیـر هرچه 

جهانـی  سـازمان  کننـد".  دریافـت  واکسـین  زودتـر 

پـروژه   )Gavi( "گاوی"  بنیـاد  پشـتیبانی  بـا  صحـت 

بین املللـی Covax را بـرای پخـش عادالنـه واکسـین 

کرونـا در سـطح جهانـی بـه راه انداختـه اسـت. هـدف 

ایـن پـروژه فراهم سـاخنت مقـدار کافی واکسـین برای 

کشـورهای  جمعیـت  از  درصـد   ۲۰ حداقـل  بـه  ارائـه 

مشـرک در پـروژه تـا پایـان سـال ۲۰۲۱ اسـت. منبع 

مالـی اجـرای پـروژه بـرای ۹۲ کشـور کم درآمـد جهـان 

تأمیـن شـده اسـت.

رئیـس  قربیسـوس،  ادهانـوم  تـدروس  گفتـه  بـه 

شـدت  کرونـا  پاندمـی  صحـت  جهانـی  سـازمان 

نابرابری هـا را در جهـان آشـکار کرده و بـه آن دامن 

کنفرانسـی  در  جنـوری   ۲۹ جمعـه  او  اسـت.  زده 

رئیـس سـازمان جهانـی صحـت از ایـن کـه کشـورهای ثرومتند 

می کوشـند واکسـین کرونـا را بـه انحصار خـود در آورنـد انتقاد 

کـرده اسـت. او گفـت، "انحصارگـری و ملی گرایـی" در توزیـع 

واکسـین مانعـی در چیرگـی جهانـی بـر پاندمـی کرونا اسـت. 

توصیـه هـای رونالـد کومـان:» از پیـش فصـل مـا بـا هـم 

دفـاع،  و پسـت  بـا رشایـط دفاعـی  او  کار کردیـم.  بسـیار 

بـه خوبـی آشناسـت. کومـان همیشـه بـه مـا مـی گویـد که 

وظایـف مـان را بایـد بـه خوبـی انجـام دهیـم.  ویدیوهـا و 

آنالیـز مـی  و  نـگاه  بـازی هـا  را در  صحنـه هـای مختلـف 

کنیـم و بـه مـن مشـورت هـای خوب و درسـتی مـی دهد.«

و  پوشـیدند  را  آن  مهمـی  بازیکنـان  کـه  بارسلوناسـت 

بـه همیـن دلیـل، آن را انتخـاب کـردم. ایـن شـاره بـر 

تـن رونالـد کومـان، رافـا مارکـز، پـپ گواردیـوال و ایوان 

راکیتیـچ بـوده اسـت. آنهـا بازیکنانـی هسـتند کـه نـام 

شـان را در باشـگاه جاودانـه کردنـد و مـن هـم امیدوارم 

کـه راه آن هـا را ادامـه دهـم.«

دیـوار اروگوئـه ای بارسـلونا بـا پوشـیدن شـاره 4، پـا جـای پـای 

باشـگاه گذاشـته اسـت. ایـن  بـزرگان 

بارسـا در متـام تابسـتان بـه دنبـال جـذب یـک مدافـع جدیـد بـود. 

رونالـد کومـان رسمربـی هالنـد بارسـا بارهـا تاکیـد کـرد کـه تیمـش 

بـه یـک مدافـع میانـی نیـاز دارد و باشـگاه کاتـاالن تـاش زیـادی 

هـم داشـت تـا اریـک گارسـیا را از سـیتی جـذب کنـد امـا بـه دلیل 

مشـکات اقتصـادی چنیـن چیـزی اتفـاق نیفتـاد.

در نهایـت کومـان چـاره ای نداشـت جـز اینکـه روی رونالـد آرائوخو 

مدافـع 21 سـاله اروگوئه ای تیم دوم بارسـا حسـاب کنـد. بازیکنی 

کـه فصـل گذشـته توانسـته بـود چندیـن بازی بـرای تیـم اول انجام 

داد و امیدوارکننـده هـم کار کرد.

فصـل جـاری و در نبـود جـرارد پیکـه مصـدوم و کلمنـت لنگلـه پر از 

ابهـام، بازیکـن اروگوئـه ای یـک گام رو بـه جلـو برداشـت و رهـربی 

خـط دفـاع بارسـا را بـر عهـده گرفـت. او بـا وجـود این که 21 سـاله 

اسـت و تجربـه کمـی دارد نشـان داد که مـی تواند ماننـد یک دیوار 

باشـد و اجـازه عبـور به بازیکنـان حریـف را ندهد.

آرائوخـو در مصاحبـه بـا موندودپورتیـوو و در مـورد رشایـط جدیدش 

گفـت:» صادقانـه بگویـم کـه زندگی ام بسـیار تغییر کرده اسـت. در 

حـال حـارض بـه خاطر حضور در تیم اول بارسـلونا خوشـحامل و باید 

از ایـن تغییـرات برای بهر شـدن اسـتفاده کنم.«

پوشـیدن پیراهن با ارزش شاره 4:

» بلـه ایـن را مـی دانسـتم. ایـن شـاره ای اسـت کـه مـن دوسـت 

داشـتم و البتـه کـه آزاد هم بود. شـاره 4، شـاره مهمـی در تاریخ 

ایـن  در  و  پیوسـت  منچسـریونایتد  بـه  لیسـبون 

بـه  رسخ  شـیاطین  بـرای  بـازی   122 در  مـدت 

میـدان رفتـه و دو گل هـم بـه مثر رسـانده اسـت. 

او در فصـل جـاری امـا تنهـا در یک دیدار توسـط 

سولسـر بـه بـازی گرفتـه شـده اسـت.

بـه خدمـت  نیـز خواهـان  باشـگاه شـفیلدیونایتد 

می شـد  گفتـه  و  بـود  روخـو  مارکـوس  گرفـنت 

بـه  نسـبت  اسـتودیانتس هـم  باشـگاه  کـه رسان 

بازگردانـدن ایـن مدافـع آرجانتاینـی بـه ایـن تیم 

داشـتند. متایـل 

از یونایتـد  بـا فسـخ توافقـی  مارکـوس روخـو 

خواهـد  بوکاجونیـورز  راهـی  احتـاال  و  جـدا 

اسـپورتس  اسـکای  تلویزیونـی  شـبکه  شـد. 

مدافـع  روخـو  مارکـوس  کـه  داد  خـرب 

آسـتانه  در  منچسـریونایتد  آرجانتاینـی 

بـر  دارد.  قـرار  بوکاجونیـورز  بـه  پیوسـنت 

اسـاس ایـن گـزارش، روخـوی 30 سـاله کـه 

تـا پایـان فصل تحت قـرارداد منچسـریونایتد 

اسـت، برای فسـخ قـراردادش بـا این باشـگاه 

دسـت  دوجانبـه  توافقـی  بـه  انگلیسـی 

بـه  آزاد  بازیکـن  به عنـوان  و  اسـت  یافتـه 

بوکاجونیـورز ملحـق خواهـد شـد. روخـو کـه 

فوتبـال حرفـه ای اش را از تیـم اسـتودیانتس 

آرجانتایـن آغـاز کـرد و بیـن سـال های 2008 

تـا 2011 در ایـن تیـم عضویـت داشـت و از 

مسـکو  اسـپارتاک  تیـم  بـه  پیوسـنت  بـا  آنجـا 

خـود را بـه فوتبـال اروپا معرفی کرد، زمسـتان 

گذشـته بـا قـراردادی قرضـی شـش ماهـه بـه 

پیوسـت. اسـتودیانتس  تیـم 

مارکوس روخو در سـال 2014 از اسپورتینگ 

گرفتـه  آغـوش  بـه  را  دخربچـه ای  کـه  اسـت 

گفتـه  و  گذاشـته  او  نـزد  تظاهر کننـده  یـک  کـه 

را سـیر  فرزنـدش  نیسـت  قـادر  اسـت کـه دیگـر 

در  مهیـب  انفجـار  از  پـس  لبنـان  دولـت  کنـد. 

بنـدر بیـروت کـه منجـر بـه کشـته شـدن بیـش از 

۲۰۰ نفـر و ویرانـی چندیـن محلـه شـد اسـتعفا 

کـرد. بـرای بسـیاری از لبنانی هـا فاجعـه انفجـار 

سیاسـی  رهـربان  بی تفاوتـی  از  منـادی  بیـروت 

چـرا  می پرسـند،  مـردم  هـم  هنـوز  اسـت.  بـوده 

بیـروت  بنـدر  در  آمونیـوم  نیـرات  تـن   ۲۷۵۰

توسـط حزب اللـه لبنـان انبـار شـده بـود؟ سـعد 

پـی  در  قبـا  کـه  لبنـان  نخسـت وزیر  حریـری، 

تظاهـرات گسـرده لبنانی هـا کناره گیـری کـرده 

بـود اکنـون دوبـاره بـه صحنـه سیاسـت بازگشـته 

و در پـی تاسـیس کابینـه جدیـد خـود اسـت. امـا 

بعیـد اسـت کـه حریـری نـزد معرضان طرابلسـی 

داده  هشـدار  حریـری  کنـد.  کسـب  محبوبیـت 

اسـت پشـت ناآرامی هـای طرابلـس ممکـن اسـت 

نیروهـای سیاسـی باشـند کـه بخواهنـد از درد و 

عوامـل  از  یکـی  کننـد.  سواسـتفاده  مـردم  رنـج 

بحـران اقتصـادی لبنان گسـرش فسـاد مالی در 

ایـن کشـور اسـت. سـازمان شـفافیت بین امللـل 

مالـی  فسـاد  دربـاره  خـود  گـزارش  تازه تریـن  در 

در کشـورهای مختلـف جهـان کـه روز پنجشـنبه 

نهـم دلـو منتـر شـده اعـام کـرد کـه جمهـوری 

اسـامی ایـران و لبنـان در رده ۱۴۹ از مجمـوع 

۱۸۰ کشـور جـزو فاسـد تریـن کشـورها هسـتند. 

وضعیت آشـفته اقتصـادی لبنان، فرانسـه را بیش 

از هـر کشـور اروپایـی دیگـر نگـران کـرده اسـت. 

امانوئـل مکـرون، رئیـس جمهـور ایـن کشـور پس 

از انفجـار مهیـب بنـدر بیـروت بارهـا از ایـن شـهر 

دیـدن کـرده اسـت. 

امـا وعـده کمک هـای مالـی مکـرون هـم وضعیت 

حـال  نـداد.  تغییـر  را  لبنـان  اقتصـادی  وخیـم 

رئیـس  بایـدن،  جـو  دامـان  بـه  دسـت  مکـرون 

یکشـنبه  روز  اسـت.  شـده  امریـکا  جمهـوری 

امانوئـل مکـرون در متـاس تلفنـی خـود بـا جـو 

بایـدن، همتـای امریکایـی خـود پیرامـون اوضـاع 

کردنـد.  تبادل نظـر  لبنـان  سیاسـی 

قرنطینـه رسارسی،  و  اقتصـادی  وخیـم  وضعیـت 

لبنـان  بنـدری طرابلـس  مـردم را در شـهر فقیـر 

نظامـی  نیروهـای  اسـت.  کشـانده  شـورش  بـه 

بـرای پراکنـدن مـردم از سـاح های گرم اسـتفاده 

تـن  دو  و  زخمـی  نفـر   ۴۰۰ کنـون  تـا  کردنـد. 

شـب  لبنـان  نظامـی  نیروهـای  شـده اند.  کشـته 

پنجشـبه ۲۸ جنـوری با اسـتفاده از گاز اشـک آور 

بـه تظاهرات کننـدگان طرابلسـی حملـه کردنـد. 

وخیـم  وضعیـت  علیـه  بنـدری  شـهر  ایـن  مـردم 

اقتصـادی و قرنطینـه رسارسی دسـت بـه اعراض 

از  آملـان  آلگاینـه"  "فرانکفورتـر  روزنامـه  زدنـد. 

و  داده  گـزارش  طرابلـس  بنـدر  مـردم  تظاهـرات 

نوشـته اسـت در ناآرامی هـای طرابلـس کـه از روز 

دوشـنبه ۲۵ جنـوری آغـاز شـد ۴۰۰ نفـر زخمـی 

و دو تـن کشـته شـدند. طبـق گفتـه بیارسـتان 

طرابلـس روز پنجشـنبه یـک جـوان ۲۹ سـاله بـر 

داد  دسـت  از  را  خـود  جـان  گلولـه  اصابـت  اثـر 

بـر  دیگـر  تظاهرکننـده  یـک  روز  هـان  عـر  و 

اثـر جراحـات وارده درگذشـت. شـاهدان عینـی 

گـزارش داده انـد کـه نیروهـای امنیتـی نـه تنهـا 

بلکـه  پاسـتیکی،  گلوله هـای  و  اشـک آور  گاز  از 

پولیـس  کرده انـد.  اسـتفاده  نیـز  گـرم  سـاح  از 

آنهـا  پرسـنل  از  نفـر  نـه  کـه  اسـت  گفتـه  لبنـان 

توسـط نارنجک دسـتی زخمی شـده اند. قرنطینه 

رسارسی مـردم طرابلـس را به طغیـان برانگیخت. 

دولـت لبنـان قرنطینـه رسارسی در ایـن کشـور را 

تـا هشـتم فـربوری ۲۰۲۱ متدیـد کـرده اسـت. 

مقامـات محدودیت هـای سـخت منـع رفـت و آمد 

شـبانه روزی اعـام کرده اند.فروشـگاه ها تعطیـل 

مـواد  تحویـل  بـه  فقـط  سـوپرمارکت ها  حتـی  و 

غذایـی مجـاز شـده اند. قرنطینـه، گرسـنگی را در 

لبنـان تشـدید کـرد حـدود یـک  سـال اسـت کـه 

بحـران اقتصـادی لبنـان تشـدید شـده و قـدرت 

خریـد مـردم بـا افـت ارزش پـول ایـن کشـور در 

مقابـل دالـر بـه شـدت کاهـش پیـدا کرده اسـت. 

بسـیاری از مـردم آخریـن پس اندازهـای خـود را 

مـرف کردنـد و حـاال  قرنطینـه و مقـررات منـع 

اسـت.  کـرده  فلـج  را  آنهـا  زندگـی  آمـد  و  رفـت 

تصاویـری از رسبـازی در رسـانه ها منتـر شـده 

قطعی؛ اوبامیانگ بازی با منچستر را از دست داد
در فهرسـت آرسـنال بـرای بازی امشـب مقابل 

منچسـریونایتد، نـام پیـر امریـک اوبامیانـگ 

دیـده منـی شـود. هانطـور کـه تصـور مـی 

شـد پیـر امریـک اوباماینـگ بـه دلیـل بیاری 

مـادرش نتوانسـت خـود را بـه بـازی حسـاس 

امشـب برابر منچسریونایتد برساند و همچون 

بـازی برابـر سـاوتهمپتون غایـب خواهـد بـود.

گذشـته  روز  آرسـنال،  رسمربـی  آرتتـا  میـکل 

مدعی شـد که حضور اوبامیانـگ در این دیدار 

در هالـه ای از ابهـام اسـت و در نهایـت باشـگاه 

اعـام کـرد کـه ایـن بازیکـن منی توانـد در دیـدار 

برابـر یونایتـد نیـز تیمـش را همراهـی کنـد:» پیـر 

امریـک اوبامیانـگ بـه دلیـل مشـکات شـخصی 

و خانوادگـی منی توانـد در دیـدار شـنبه شـب نیز 

آرسـنال را همراهـی کنـد.« او پیـش از ایـن در دو 

دیـدار آرسـنال برابـر سـاوتهمپتون که با شکسـت 

در جـام حذفـی و پیـروزی در لیگ برتـر همراه بود 

نیـز بـرای تیمـش به میـدان نرفت و اعـام کرد که 

مـادرش بـه شـدت بیار اسـت. مشـخص نیسـت 

کـه اوبامیانـگ انگلیـس را تـرک کرده کـه نیازمند 

بـه دلیـل محدودیت هـای شـیوع  دوره قرنطینـه 

ویـروس کرونا و داشـنت تسـت منفی ایـن ویروس 

اسـت یـا خیـر.  در عوض توماس پارتی و اسـمیت 

روو بـه بازی رسـیده انـد و کیه ران تیرنـی که برابر 

سـاوتهمپتون مصدوم شـد، فعا به دور از میادین 

خواهـد ماند. 

انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در دهلی نو 
"عملیات تروریستی بوده است"

جایشـانکار، وزیـر امـور خارجـه هنـد در پیامـی 
توئیـری نوشـت، در بـاره ایـن حادثـه بـا همتای 
ارسائیلـی خـود گابـی اشـکنازی گفت وگـو کـرده 

اسـت. 
ایـن  هنـد  مقامـات  اینکـه  بـر  تاکیـد  ضمـن  او 
حادثـه را "بسـیار جدی" ارزیابـی کرده اند، وعده 
ارسائیلـی  دیپلات هـای  و  سـفارت  از  کـه  داد 
گفـت،  همچنیـن  کند.جایشـانکار  محافظـت 
موضـوع در حال بررسـی اسـت و از هیچ تاشـی 

آن دریـغ منی شـود. عامـان  یافـنت  بـرای 
تشدید تدابیر امنیتی

بـه گـزارش رسـانه های هنـد، در پـی وقـوع ایـن 
مراکـز  فرودگاه هـا،  در  امنیتـی  تدابیـر  انفجـار 
مهـم و سـاختان های دولتـی در دهلی و مببئی 

تشـدید شـده اسـت.

در سـالروز آغـاز روابط دیپلاتیـک ارسائیل و هند 
مبـب کم قدرتـی در نزدیکـی سـفارت ارسائیـل در 

دهلی نـو منفجر شـد. 
نشـده  زخمـی  یـا  کشـته  کسـی  حادثـه  ایـن  در 
اسـت. رسویس هـای امنیتی دو کشـور ایـن اقدام 
را "تروریسـتی " خواندنـد. روز جمعـه، ۲۹ جنـوری 
در فاصلـه ۵۰ مـری سـفارت ارسائیـل در دهلـی 
نـو مببـی منفحر شـد که بـه گفته سـخنگوی آتش 
نشـانی دهلـی نـو، کم قـدرت بـوده امـا بـه چنـد 
آسـیب  سـفارت  نزدیکـی  در  پارک شـده  اتومبیـل 
تاکیـد  آتش نشـانی  است.سـخنگوی  رسـانده 
کـرد کـه در ایـن حادثـه کسـی کشـته یـا زخمـی 
نوشـت،  اسـپوتنیک  خربگـزاری  اسـت.  نشـده 
رسویس هـای امنیتـی هنـد و ارسائیـل ایـن حادثه 
را "اقدامـی تروریسـتی" خوانده انـد. سـابرامانیام 

لـوکاس هرنانـدز دو سـال پیـش را رقـم 80 میلیـون یـورو از اتلتیکـو به بایـرن پیوسـت و انتقال 

او ناکامـی محـض بود.

وقتـی بایـرن مونیـخ بـا پرداخـت 80 میلیون یورو و نهایی کـردن گران قیمت تریـن خرید تاریخ 

باشـگاه خـود انتقـال لـوکاس هرنانـدز را بـه آلیانـس آره نـا نهایـی کـرد، کسـی تصـور منی کرد 

اوضـاع بـرای مدافـع فرانسـوی اینگونـه پیـش بـرود، اما او هنـوز در باشـگاه جدید خـود تبدیل 

بـه بازیکن ثابتی نشـده اسـت.

مصدومیـت در چنـد مقطـع لـوکاس هرنانـدز را از رسـیدن بـه فرم ایـده آل دور کـرد و او معموال 

در بـازی هـای حسـاس بایـرن مونیـخ جایی در اندیشـه های هانسـی فلیـک ندارد.

لـوکاس اخیـرا در مـورد متدیـد قـراردادش گفـت کـه در صورتـی کـه اوضـاع بـه همیـن منـوال 

پیـش بـرود و او در بایـرن بازیکـن مهمـی نباشـد، خـربی از متدیـد نخواهـد بود و او بـه جدایی 

فکـر خواهـد کـرد. پـس از ایـن مصاحبه بـود که حسـن صالـح حمیدزیچ مدیـر ورزشـی بایرن، 

هانسـی فلیـک رسمربـی باشـگاه را بـرای اسـتفاده بیشـر از ایـن مدافع 24 سـاله تحت فشـار 

گذاشـت امـا فلیـک همچنـان کوتـاه نیامـده و دیویـد آالبـا و ژروم بواتنـگ را بـه لـوکاس ترجیح 

مـی دهد.

طبـق ادعـای بیلـد، بیـن فلیـک و صالـح حمیدزیـچ بـر رس ایـن مسـاله تنـش و اختـاف ایجاد 

شـده اسـت. باشـگاه معتقـد اسـت فلیـک بایـد از لـوکاس کـه هزینـه باالیـی بـرای جذبـش 

متحمـل شـده انـد، بیشـر اسـتفاده کنـد چـرا که ایـن آخریـن فصل حضـور آالباسـت و رشایط 

بواتنـگ هـم نامشـخص اسـت و او هـم سـال هـای پایانـی فوتبالـش را پشـت رس مـی گـذارد.

قـرارداد لـوکاس بـا بایـرن تـا 2024 اعتبـار دارد و مدافـع ملـی پـوش فرانسـوی بـا ادامـه ایـن 

رونـد، شـاید جایگاهـش را در تیـم ملـی فرانسـه از دسـت بدهـد.

تنش و اختالف در بایرن بر سر مدافع گران قیمت
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 وزارت زراعـت، ابیـاری و مالـداری بـا همکاری 

زعفـران  منایشـگاه  اولیـن  یو.اس.ایـد  مالـی 

افغانسـتان را در کابـل برگـزار کـرد.

ایـن منایشـگاه روز شـنبه 11 دلـو در هوتـل انرتکانتیننتـال 

یکـی از مناطـق شـدیدآ تحـت محافظـت برگـزار شـد و قـرار 

اسـت تـا سـه روز ادامـه داشـته باشـد.

امـا رشکت هـا و زعفران کارانـی کـه در ایـن منایشـگاه حضـور 

یـا  منطقـه   در  بایـد  کـه منایشـگاه  بودنـد، می گوینـد  یافتـه 

مکانـی باشـد کـه بازدیـد کننـده داشـته باشـد.

یکـی از غرفـه داران به روزنامه افغانسـتان ما گفـت که تاکنون 

در سـه منایشـگاه رشکـت کـرده ام و هیـچ دسـتاورد خاصـی 

نداشـته ام. ایـن منایشـگاه هـم ممکـن اسـت دسـتاوری برای 

زعفران کاران نداشـته باشـد.

او افزود، در این منایشـگاه یا باید مردم حضور داشـته باشـند 

یـا اینکـه از سـفارت ها و تاجـران بین املللـی دعـوت می شـد 

تـا بـا محصـوالت زعفرانـی کشـور آشـنا شـوند که ظاهـر ماجرا 

نشـان می دهـد کـه ایـن گونه نیسـت.

ایـن  خـری  پوشـش  بـرای  رسـانه ها  بـرای  کـه  اطالعیـه ای 

سـفیر  کـه  بـود  شـده  ذکـر  بـود،  شـده  فرسـتاده  منایشـگاه 

ایـاالت متحـده امریـکا نیـز در آن رشکـت می کنـد، امـا حضور 

نداشـت.

زعفـران افغانسـتان یکـی از محصـوالت با ارزش کشـور اسـت 

که در چهار سـال گذشـته همـواره مقـام اول را از نظر کیفیت 

و طعـم در جهـان از خـود می کند.

صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان  از  یکـی  رسفـرازی  میثـم 

زعفـران بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت کـه مـا همـواره بـرای 

بـاال بـردن کیفیـت تـالش می کنیـم تـا محصولـی مرغـوب بـه 

بـازار ارایـه کنیـم.

آقـای رسفـرازی گفت که سـاالنه نزدیک به یک تـن زعفران به 

کشـورهای مختلـف صادر می کنـد. او اما این مقـدار صادرات 

را کافـی ندانسـت و گفـت کـه حکومت بایـد بازاریابی بیشـرت 

بـرای زعفـران کشـور بکند. صـادرات کم باعـث کاهش قیمت 

زعفران در کشـور نیز شـده اسـت.

انوارالحـق احـدی، وزیـر زراعـت، آبیـاری و مالـداری کشـور 

کـه در ایـن منایشـگاه حضـور داشـت، گفـت کـه بـه دلیـل 

همه گیـری ویـروس کرونـا، صـادرات کاهـش یافـت کـه باعث 

کاهـش قیمـت نیـز شـد.

آقـای احـدی افـزود کـه پیـش از ایـن، یـک کیلـو زعفـران در 

حـدود دوهـزار دالـر بـه فـروش می رسـید امـا اکنـون بـه دلیل 

نبـود بـازار خـوب، یـک کیلـو زعفـران بـه 500 دالـر  رسـیده 

اسـت. ایـن امـر باعث شـده تـا برخـی از زعفران کاران کشـور 

ورشکسـت شـوند.

او عـالوه کـرد، بازاریابـی ضعیـف یکـی از چالش هـای بـزرگ 

فـراراه زعفـران کاران کشـور بـوده و این باعث شـده اسـت که 

قراردادهـای بـزرگ را رشکت هـای دیگـر انجـام دهـد.

وزیـر زراعـت بـه رعایت نکـردن اسـتندردهای جهانی و بسـته 

بنـدی نیـز اشـاره کـرد و گفت که بایـد تاجران و کشـاورزان ما 

بـه ایـن موضوع مهـم نیز توجـه کنند.

سـیدزمان هاشـمی، رئیـس اتاق تجـارت و صنایع افغانسـتان 

نیـز گفـت کـه دولـت بایـد آتشـه های تجـاری خـود را فعال تـر 

کنـد تـا محصوالت کشـور بـه خصوص زعفـران و جلغـوزه را به 

جهانیـان معرفـی کنند.

آقـای هاشـمی گفـت کـه امسـال متـام کشـورها را ویـروس 

کرونـا متـرر سـاخت، امـا افغانسـتان در ایـن رشایـط بحران 

توانسـت 36 تـن محصـوالت زعفرانـی خـود را بـه کشـورهای 

چیـن،  هندوسـتان،  سـعودی،  عربسـتان  متحـده،  امـارت 

امریـکا، کانـادا و کشـورهای اروپایـی صـادر کنـد.

از  زعفـران  دالـر صـادرات  میلیـون  از 850  بیـش  افـزود:  او 

دهلیزهـای هوایـی و زمینـی در سـال 1399 بـه کشـورهای 

اروپایـی و همسـایه شـده اسـت.

ایـن  برگـزاری  مسـئول  متیـن،  سـمیر  حـال،  همیـن  در 

منایشـگاه، نیـز گفـت کـه وزارت خارجـه و نهـاد های مسـئول 

بایـد در قسـمت بازاریابـی ایـن محصـول بیشـرت تـالش کننـد 

تـا زعفـران افغانسـتان در منایشـگاه های بین املللـی جایـگاه 

خوبـی را پیـدا کنـد.

زعفـران کـه در کشـور بـه »طـالی رسخ« نیـز مشـهور اسـت، 

چنـدی پیش توانسـت بـرای بار چهـارم مقام نخسـت و عنوان 

»بهرتیـن زعفـران« جهان را از آن خود کند و جایزه   سـه سـتاره  

موسسـه بین املللـی طعـم و مـزه اروپـا را به دسـت آورد.

زعفـران افغانسـتان کـه در میـان زعفـران ده هـا کشـور جهـان 

در موسسـه طعـم و مـزه اروپـا بررسـی شـد، پـس از ارزیابـی 

صـورت گرفتـه توانسـت بـه دلیل کیفیـت برتر، رقیبـان خود را 

شکسـت دهـد و مقـام نخسـت را از خـود کنـد.

مؤسسـه بین املللی ذائقه که در سـال ۲۰۰۳ تاسـیس شـده 

و مـزه  اروپـا مسـتقر اسـت،  در زمینـه بررسـی کیفیـت  و در 

محصـوالت زراعتـی جهـان فعالیـت دارد و همه سـاله صدهـا 

نـوع مـواد غذایـی را ارزیابـی می کنـد.

طالی سرخ افغانستان در نمایشگاهی دور از انظار  
منی کننـد. دریافـت  دولـت 

امـاده  ترانسـپورتی  رشکت هـای  کـه  افـزود  امتانـزی  آقـای 

هـر نـوع همـکاری بـا دولـت هسـتند امـا بایـد دولـت بـرای 

او عـالوه کـرد، در 5  ارایـه کنـد.  نیـز خدمـات  ترانسـپورت 

کیلومـرتی ارگ، پلـی تخریب شـده اسـت و با گذشـت بیش 

از یـک سـال تاکنـون ایـن پل بازسـازی نشـده اسـت، چطور 

ممکـن اسـت کـه خدماتـی ارایـه نشـود امـا مالیـات گرفتـه 

و رسـمی[ الکرتونیکی شـود.

ایـن درحالیسـت میزان جرایـم و جنایات در شـهرهای عمده 

افغانسـتان در سـال های اخیـر بـه صـورت بـی پیشـینه در 

زمینـی  ترانسـپورت  انسـجام  شـورای   

و  راننـدگان  کـه  می گویـد  افغانسـتان 

اتحادیه هـای ترانسـپورتی بـا ده هـا مشـکل مواجـه هسـتند 

منی کنـد. توجهـی  آنهـا  بـه  دولـت  کـه 

طالمحمـد امتانـزی رئیـس ایـن شـورا روز شـنبه 11 دلـو در 

ترانسـپورتی  اتحادیه هـای  کـه  گفـت  خـری  نشسـت  یـک 

مالیـات خوبـی بـه دولـت می دهنـد امـا هیـچ خدماتـی را از 

 فضـل محمـود فضلـی رئیـس اداره امـور ریاسـت جمهـوری 

اعـالم کـرده اسـت کـه اکنـون روزانـه در رسارس کشـور 20 

هـزار شناسـنامه الکرتونیکـی توزیـع می شـود. 

وی می گویـد کـه قبـال بـه مـردم وعـده سـپرده بود کـه توزیع 

شناسـنامه الکرتونیکـی را ده  برابـر بـاال خواهـد بـرد، حـاال 

بعـد از حـدود دو مـاه، براسـاس معلومـات اداره احصائیـه و 

معلومـات ظرفیـت توزیـع شناسـنامه الکرتونیکـی از روزانه 2 

هـزار، روزانـه بـه 20 هـزار رسـیده اسـت.

آقـای فضلـی روز شـنبه 11 دلـو در صفحـه فسـبوک خـود 

اهمیـت  بـه  اکنـون  افغانسـتان  مـردم  کـه  اسـت  نوشـته 

شناسـنامه الکرتونیکـی پـی بـرده و تقاضـای این شناسـنامه 

روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت.

شناسـنامه  خوبی هـای  از  یکـی  کـه  مـی دارد  عـالوه  وی 

الکرتونیکـی ایـن اسـت کـه کارهـای به صـورت رسیـع پیش 

مـی رود و شـفافیت در متـام امـور ملـی تطبیق قابـل تطبیق 

. ست ا

وی خاطر نشـان می سـازد که در هفته گذشـته یک گام مهم 

دیگـر نیز برداشـته شـد و آن اینکه شناسـنامه الکرتونیکی با 

سیسـتم توزیع پاسـپورت وزارت امور خارجه وصل شـد.

او ترصیـح کـرده اسـت کـه حـاال اگر کسـی نیاز به پاسـپورت 

داشـته باشـد نیاز به بایومرتیک اضافی نیسـت و بایومرتیک 

شناسـنامه برقی کفایـت می کند.

بـه قول فضلـی هم آهنگی میان اداره توزیع شناسـنامه برقی 

و ریاسـت پاسـپورت و سـایر اداره هـای دیگـر در دسـتور کار 

اسـت و تالش هـا بـر این اسـتوار اسـت که متـام امـور]اداری 

شـود؟ رئیـس ایـن شـورا بـه اخـاذی، ناامنـی و غیرمعیـاری 

بـودن رسک هـا نیـز اشـاره کـرد. ایـن شـورای همچنیـن از 

رهـری وزارت ترانسـپورت انتقـاد کـرد و گفـت کـه قانونـی 

را  بـود  شـده  تدویـن  ترانسـپورتی  اتحادیـه  مشـوره  بـا  کـه 

ملغـی کـرده و بـا مشـوره یـک رسی »ادم معلوم الحـال« طرز 

العملـی دیگـر تهیـه کـرده اسـت.  رئیـس شـورای انسـجام 

ترانسـپورت زمینـی هشـدار داد، اگـر حکومـت تـا 14 دلـو 

بـه ایـن مشـکالت رشکت هـای ترانسـپورتی توجهـی نکنـد، 

متامـی حمل ونقـل در رسارس کشـور متوقـف خواهـد شـد.  

ایـن نشسـت خـری- اعرتاضـی به خاطـر افزایـش چالش ها 

و بی توجهـی وزارت ترانسـپورت در حـل بنیـادی مشـکالت 

رشکت هـای ترانسـپورتی برگزار شـده اسـت و رشکت هایی از 

هـرات، تورخـم، حیرتـان و بنـدر غالم خـان گردهـم آمده انـد.

نذیـر احمد خلیل، عضو شـورای انسـجام ترانسـپورت زمینی 

نیـز گفت که وزارت ترانسـپورت برای مـا چالش هایی را خلق 

کـرده اسـت؛ طبق قانون هیچ کسـی حق نـدارد رشکت های 

فعـال ترانسـپورت را بدون ایجاد مقـرره متوقف کند.

حاجـی نظرمحمـد از قندهـار نیز نسـبت بـه اخاذی هایی که 

در طـول مسـیر از راننـدگان می شـود، شـکایت کـرد و گفـت 

کـه اگـر حکومت به این مشـکل توجهی نکنـد، دیگر مالیات 

بـه دولـت منی دهیـم. طی سـال های گذشـته، بارها شـورای 

انسـجام ترانسـپورت زمینـی کشـور، نسـبت بـه نبـود امنیت، 

اخـاذی و رسـیدگی نکردن به مشـکالت راننـدگان، اعتصاب 

کاری کـرده بودنـد. در آن زمـان حکومـت بـه اتحادیـه وعـده 

داده بـود کـه مشـکالت فـراروی ترانسـپورت را حـل خواهنـد 

کـرد اکنـون امـا راننـدگان می گوینـد کـه مشـکالت کمـرت 

راننـدگان  فـراروی  بـزرگ  معضـل  یـک  کـاکان  امـا  شـده 

اسـت. روزنامه افغانسـتان ما تالش کرد تا با مسـئوالن وزارت 

اتحادیه هـای  و  راننـدگان  مشـکالت  زمینـه  در  ترانسـپورت 

ترانسـپورتی گفتگـو کنـد امـا ایـن وزارت پاسـخ نداد.

حـال گسـرتش بـوده اسـت. آگاهان بـاور دارنـد که بـا توزیع 

شناسـنامه الکرتونیکـی میـزان جرایـم تا حدی زیـاد کاهش 

یافت. خواهـد 

اعتراض شــورای انسجام ترانسپورت به مشکالت ترانسپورتی در کشور 

فضلی: اکنون روزانه 20 هزار شناســنامه الکترونیکی توزیع می شود 


