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 دیدار تاریخی پاپ فرانسیس 
و آیت اهلل سیستانی

 سازمان ملل: هنوز شواهدی از 
زنده بودن دختر حاکم دوبی به 

دست نیامده
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 آرزوهایی بسان استواری و 
سربلندی کوه ها

)خانه پدیر(

شمه ای از مدارا در زمینه ی 
بدبینی و نفرت 

هنری

بـوده  از بزرگـی و شـکوه   کوه هـا همیشـه منـادی 

اسـت. در روسـتا برعـاوه این منـاد، کوه هـا را فراتر 

از ایـن نیـز می بیننـد. البتـه ایـن کوه هـای رس بـه 

فلـک کشـیده هـم هیـچ وقـت بـرای مـردم روسـتا 

چیـزی کم منی گذارنـد. از تامین علوفـه برای گاو و 

مـال روسـتاییان گرفتـه تا تقبـل هیزم بـرای خزان و 

زمسـتان. از ارزانـی آب هـای ...

 دیدار پاپ با آیت اهلل سیستانی؛ 
دنیا تشنه تساهل و مدارا

 جمهوریت و احترام به آزادی 
های ارزشمند

ماموریت جدید خلیل زاد؛ 
دورنمای صلح، پایان جنگ یا 

جنگ های بی پایان؟ 

 یکـی از عوامـل جنـگ و خشـونت در طول تاریخ بشـر 
اختالفـات ناشـی از دیـدگاه ها در ادیـان و مذاهب بوده 
اسـت. تنهـا جنـگ هـای اول و دوم جهانـی در قـرن 
بیسـتم را کـه ناشـی از ایدئولـوژی هـای سیاسـی بوده 

اسـت اگـر اسـتثنا کنیم، باقـی  ...

 دیـدار 55 دقیقـه ای رهبـر کاتولیک هـای جهـان و مرجـع 
شـیعیان، بـدون حضـور مقامـات عراقـی، پشـت درهـای 
بسـته و بـدون تشـریفات برگـزار شـد. آیـت اهلل سیسـتانی 
بـر لـزوم تـالش رهبـران مذهبـی و معنـوی در جلوگیـری 
از جنـگ و فجایـع انسـانی تاکیـد کـرد. پاپ فرانسـیس در 
دومیـن روز سـفر بـه عراق، به دیـدار مرجع تقلید شـیعیان 

.. رفت.

 سـازمان ملـل می گویـد دو هفتـه پـس از درخواسـت 
از امـارات متحـده عربـی، بـرای ارائـه شـواهد مبنی بر 
زنـده بـودن دختـر حاکـم دبـی هنـوز چیـزی در ایـن 
مـورد ندیـده اسـت. لطیفـه آل مکتـوم، دختـر حاکـم 
دوبـی در سـال 2۰۱۸ تـالش کرد از کشـور فـرار کند. 

در ویدیویـی کـه به دسـت برنامـه ...
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سرمقاله

 محمد هدایت
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قانون شکنی دیوید بکام در 
جذب ستاره یوونتوس؟ 

 مسابقات جام صلح در 
کندهار برگزار شد

 لـوی سـارنوالی تاییـد کـرده اسـت کـه رئیـس 

سـارنوالی مبـارزه بـا جرایـم علیه امنیـت داخلی 

و خارجـی والیـت هلمنـد در نتیجـه یـک حمله انتحاری کشـته 

. شد

امنیـت  موتـر حامـل سـید محمـود سـادات رئیـس سـارنوالی 

ملـی هلمنـد در شـهر لشـکرگاه حوالـی سـاعت نـه صبـح در 

مبـب  موتـر  یـک  حملـه  هـدف  پولیـس،  فرماندهـی  نزدیکـی 

گـذاری شـده قـرار گرفـت و کشـته شـد.

جمشـید رسـولی سـخنگوی لـوی سـارنوالی کشـور می گویـد 

کـه در ایـن حملـه یـک رسبـاز نیـز کشـته و دو محافـظ آقـای 

سـادات در ایـن حملـه زخمـی شـدند.

لـوی سـارنوالی بـا نـر پیامـی نوشـته اسـت کـه »تروریسـتان 

لشـکرگاه  شـهر  اول  حـوزۀ  در  عدالـت؛  و  صلـح  دشـمنان  و 

والیـت هلمنـد، شـهید و دو تـن از محافظیـن آن نیـز مجـروح 

شـده اند.«

لـوی سـارنوالی می گویـد کـه سـید محمودآغـا سـادات بیـش 

مختلـف  والیـات  در  لوی سـارنوالی  مربوطـات  در  ده  سـال  از 

در راسـتای حاکمیـت قانـون و تأمیـن عدالـت صادقانه اجرای 

وظیفـه کـرده و خدمـات مانـدگاری از خـود برجـای گذاشـته 

. ست ا

را  جنایـات  چنیـن  »انجـام  گفتـه:  سـارنوالی  لـوی  پیـام  در 

دشـمنی بـا انسـانیت و عدالـت پنداشـته و ایـن عمـل را ضـد 

می شـارد.« اسـامی  رشیعـت  ارزش هـای 

در مـن آمـده کـه لوی سـارنوالی بـاور دارد کـه چنیـن اعـال 

افغانسـتان را بـه صلـح نخواهـد رسـاند.

در اعامیـه آمـده: »هـدف قـرار دادن مـردم و کارت و ترورهـای 

هدفمنـد بـه پروسـه صلـح کمـک منی کنـد بلکه نشـان دهنده 

تـرس دشـمنان افغـان از آینـده روشـن و صلح آمیز اسـت.«

بـر بنیـاد اعامیـه، ایـن گونـه حمـات بایـد فـوراً متوقف شـود، 

افزایـش کشـتار و خشـونت عامـل تـرس مـردم از تروریسـتان 

انجـام  و  اسـتوار  ارادۀ  بـر  را  خللـی  کوچک تریـن  ددمنشـانه 

و  عدالـت  تأمیـن  راسـتای  در  اداره  ایـن  مقـدس  رسـالت 

حاکمیـت قانـون وارد نخواهـد کـرد. کارکنـان لـوی سـارنوالی 

تحـت هـر رشایـط، با عزم راسـخ، آمـادۀ خدمت گـزاری به مردم 

هسـتند. افغانسـتان  عزمتنـد  و  رشافتمنـد 

لـوی سـارنوالی همچنیـن می گویـد کـه بـه مسـؤوالن در لـوی 

و دسـتگیری  بـرای شناسـایی  نهادهـای کشـفی  و  سـارنوالی 

تحـت  موضـوع  و  کـرده  صـادر  هدایـت  قضیـه  ایـن  عامـان 

قـرار دارد. بررسـی جـدی 

رونـد  آغـاز  بـا  طالبـان  گـروه  حمـات  و  هدفمنـد  ترورهـای 

گفتگوهـای صلح افزایش چشـمگیری داشـته اسـت؛ افزایشـی 

کـه شـاری زیـاد از نهادهـای بین املللـی نسـبت بـه آن ابـراز 

بوده انـد. غیرنظامیـان  هدف هـا  اکـر  کرده انـد.  نگرانـی 

نـادر نادری،عضـو هیـات گفتگوکننـده صلـح دولـت همزمـان 

بـا یـک سـالگی رونـد گفتگوهـای صلـح، گفتـه بود کـه در این 

کشـته  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  غیرنظامـی   1523 مـدت، 

شـده اند.

واکنش شـورای مصالحه به حادثه هلمند

شـورای عالـی مصالحـه ملـی در واکنـش بـه حملـه انتحـاری 

در هلمنـد گفتـه کـه ترورهـای هدفمنـد بـه رونـد صلـح کمـک 

منی کنـد.

محمـود  سـید  تـرور  مـورد  در  اعامیـه ای  نـر  بـا  نهـاد  ایـن 

سـادات رییـس دادسـتانی نظامـی هلمنـد و تـرور وکیـل گـذر 

یـک ولسـوالی در شـهر جـال آباد گفتـه که ترورهـای هدفمند 

اسـت و بـس.

شـورای مصالحـه ملـی تاکیـد کـرده کـه انتظـار دارد، نیروهای 

را  قانـون  مرتکبیـن  و  کننـد  مقابلـه  ایـن حمـات  بـا  امنیتـی 

تحویـل دهنـد. گفتنـی اسـت کـه سـیدمحمود سـادات رییـس 

دادسـتانی نظامـی هلمنـد صبـح امـروز در یـک انفجـار موتـر 

مبـب در نزدیکـی فرماندهـی پولیـس ایـن والیـت کشـته شـد.

 اداره هواشناسـی کشـور اعـام کـرده 

اسـت کـه احتال بـارش بـرف و باران 

اخیـر  روزهـای  در  کشـور  والیـت   24 در  شـدیدی 

وجـود دارد.

ایـن اداره روز شـنبه 16 حـوت بـا نـر خربنامـه ای 

بـا عنـوان »هشـدار« نوشـته اسـت که احتـال وقوع 

بـرف وباران نسـبتاً شـدید همراه با سـیاب های آنی 

در 24 والیـت پیـش بینی شـده اسـت.

ایـن والیت هـا شـامل والیات کابـل، غـور، بادغیس، 

فاریـاب، دایکنـدی، رسپل، بلخ، سـمنگان، بامیان، 

بدخشـان،  تخـار،  کنـدز،  بغـان،  وردک،  میـدان 

پـروان، پنجشـیر، نورسـتان، کـر، کاپیسـا، لغـان، 

ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوسـت و به شـمول سـالنگها 

مقـدار  کـه  می گویـد  کشـور  هواشناسـی  اداره  می شـود. 

 )  ۳۰ الـی   ۱۰  ( بیـن  کشـور  مختلـف  نقـاط  در  بارندگـی 

می شـود. پیش بینـی  ملی مـر 

ایـن حجـم از بـارش و بـرف در حالـی پیش بینـی می شـود 

کـه زمسـتان گذشـته در کانشـهرها )کابل، هـرات، بلخ( که 

همـه سـاله شـاهد بـرف و بـارش زیـادی بود، بارشـی نشـد.

رسمـا،  فصـل  رسـیدن  از  پیـش  نیـز  هواشناسـی  اداره 

 وزارت دفــاع ملــی کشــور می گویــد کــه در 

ــوای هوایــی اردوی ملــی در  ــات ق یــک عملی

ولســوالی ارغنــداب والیــت قندهــار تلفــات ســنگینی بــر 

طالبــان وارد شــده اســت.

ایــن وزارت شــنبه 16 حــوت بــا نــر اعامیــه ای گفتــه اســت 

کــه در یــک عملیــات نیروهــای اردوی ملــی بــه حایــت 

قــوای هوایــی کشــور در ولســوالی ارغنــداب والیــت قندهــار 

ــیدند. ــت رس ــه هاک ــان ب ــوی طالب ــت کم 25 جنگج دس

در اعامیــه آمــده اســت کــه در ایــن عملیــات 36 جنگجــوی 

دیگــر ایــن گــروه زخــم برداشــته انــد.

در خربنامــه اضافــه شــده کــه اردوی ملــی بــا کشــف ۱۳ حلقه 

ــت  ــن والی ــد ای ــداب و میون ــوالی ارغن ــان در ولس ــن طالب مای

ــت و  ــرده اس ــری ک ــتی جلو گی ــار تروریس ــای مرگب از رویداده

زندگــی ده هــا تــن را نجــات دادنــد.

ــو  ــن س ــه ای ــا ب ــار از ماه ه ــت قنده ــداب والی ــوالی ارغن ولس

شــاهد جنگ هــای شــدید میــان نیروهــای امنیتــی و دفاعــی 

ایــن  از  گزارش هــا  اســت.  بــوده  گــروه طالبــان  و  کشــور 

ــن  ــندگان ای ــادی از باش ــار زی ــه ش ــاند ک ــوالی می رس ولس

ــرک  ــه ت ــور ب ــی جنگ هــا مجب ــل ادامــه طوالن ولســوالی بدلی

ــد. ــده ان ــان ش ــای ش خانه ه

ــور و  ــی کش ــی و دفاع ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــن درحالیس ای

پیش بینـی کـرده بـود که افغانسـتان رسدترین زمسـتان را در 

سـال آینـده تجربـه خواهـد کرد. امـا کابل و شـاری دیگر از 

والیت هـا آنچنـان کـه پیشـبینی شـده بـود، رسد نبـود.

بـارش کـم بـرف و بـاران باعـث شـده بـود کـه وزارت زراعـت 

از کشـاورزان رسارس کشـور، نسـبت  و مالـداری و شـاری 

بـه بـروز خشکسـالی ابـراز نگرانـی کننـد. اکنـون کشـاورزان 

امیدوارنـد کـه بـا بارش باران، از خشکسـالی کاسـته شـود تا 

عـاوه بـر رونق مالـداری، وضعیت کشـاورزی نیز بهر شـود.

گــروه طالبــان بــرای تشــدید جنگ هــای بهــاری آمادگــی 

نشــان می دهــد. براســاس اعامیــه وزارت دفــاع ملــی کــه روز 

ــی، در  ــی و امنیت ــی دفاع ــای مل ــده، نیروه ــر ش ــش منت پی

ولســوالی خواجــه ســبز پــوش والیــت فاریــاب عملیــات را راه 

انــدازی کردنــد کــه در ایــن عملیاتــت ســه عضــو ارشــد گــروه 

ــه »اســامه، مــا  ــه نام هــای علــی محمــد مشــهور ب طالبــان ب

ــور بازداشــت شــدند. اجمــل و عبدالغف

 ممکـن اسـت انتقـال بلیـز ماتوئیـدی از یوونتـوس بـه اینـر 

میامـی تیـم تحـت مالکیت دیوید بـکام با تخلف همـراه بوده 

باشـد. سـازمان لیـگ فوتبال امریـکا برای رسـیدگی به وقوع 

تخلفـات احتالـی در پروسـه انتقـال بلیـز ماتوئیـدی از تیـم 

فوتبـال یوونتـوس بـه اینـر میامی در تابسـتان سـال 2020 

امریـکای  فوتبـال  حرفـه ای  لیـگ  در  شـد.  کار  بـه  دسـت 

)MLS( برخـاف اکـر لیگ هـای اروپایـی، بـرای پرداخـت 

حقـوق بـه بازیکنـان شـاغل در ایـن لیـگ سـقف ...

 نصیـر رحانـی، رئیـس فدراسـیون فوتبـال کندهار بـه رادیو  

آزادی گفـت که این مسـابقات با رشکت شـش تیـم از والیات 

کندهـار، هرات، فراه و خوسـت برگزار شـده اسـت.

بـه گفتـه آقـای، رحانی تیم هـای جوانـان شـاروالی و اتفاق 

تیـم  فـراه،  ابومسـلم  انـرژی هـرات،  اتـک  تیـم  از کندهـار، 

بولـدک  سـپین  ولسـوالی  فوتبـال  تیـم  و  منتخـب خوسـت 

کرده انـد.... اشـراک  کندهـار 

ورزش
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رئیس سارنوالی امنیت ملی هلمند، در حمله انتحاری کشته شد 
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انتقال قدرت از طریق انتخابات
 برای ما یک اصل غیرقابل معامله است 

 محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور می گویـد کـه 

انتقـال قـدرت از طریـق انتخابـات بـرای مـا یـک 

اصـل غیـر قابـل معاملـه اسـت.

اقـای غنـی کـه شـنبه 16 حـوت در مراسـم افتتـاح سـال سـوم 

دورۀ هفدهـم تقنینـی شـورای ملـی صحبـت می کـرد گفـت کـه 

انتقـال قـدرت از طریـق انتخابـات بـرای مـا یـک اصـل غیرقابـل 

اسـت. معامله 

وی عـاوه کـرد: »ما آماده هسـتیم که در مورد برگـزاری انتخابات 

آزاد، شـفاف و رسارسی تحـت مدیریـت جامعـه جهانـی بحـث 

کنیـم. در مـورد تاریـخ برگـزاری انتخابات هـم می توانیم صحبت 

کنیـم و بـه نتیجه برسـیم.«

آقـای غنـی در ایـن مراسـم افـزود کـه اجامع کـه در سـطح ملی، 

بین املللـی و منطقـه ای کـه بـرای صلـح درافغانسـتان بـه میـان 

اسـت بـی نظیر اسـت. 

او عـاوه کـرد کـه تضمیـن منطقـه ای و بین املللی برای رسـیدن 

بـه صلـح پایـدار و جامـع بـرای حکومـت افغانسـتان یـک اصـل 

اسـت و تاش هـا از آدرس حکومـت بـرای دسـت یافنت بـه ایـن 

تضمیـن جریـان دارد.

رئیـس جمهـور عـاوه کـرد کـه با حکومـت جدیـد امریـکا متاس 

متـداوم دارد و با سـازمان ناتو، کشـورهای اسـامی و کشـورهای 

منطقـه نیـز پیوسـته در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان در متـاس 

است.

ارشف غنـی گفـت: »مـن از تـاالر مناینـدگان ملـت بـه پاکسـتان 

صـدا می کنـم کـه وارد گفتگـوی یک صلـح واقعی شـود، مثل دو 

دولـت و ملـت مسـتقل یـک دیگـر را بپذیریـم. بـا هم راه آسـیای 

مرکـزی بـاز کـرده می توانیم و کارهـای قادر بـه انجامش خواهیم 

بـود کـه بـه فکـر کسـی هـم نرسـیده باشـد. راه مثبـت را انتخاب 

کـن. ایـن بزرگرتیـن فرصـت بـرای پاکسـتان اسـت که سیاسـت 

چندیـن دهـه گذشـته خـود را تبدیل کنـد و یک افغانسـتان آزاد 

و مسـتقل را قبـول کند.«

او عـاوه کـرد که شـورای ملـی افغانسـتان دومدار اسـت و قانون 

اساسـی و نهاد هـای ملـی افغانسـتان به جای خـود خواهد بود و 

یگانه راه تعدیل قانون اساسـی در خود قانون اساسـی مشـخص 

شـده است.

رئیـس جمهـور افزود:»قانـون اساسـی وثیقـه ملـی ماسـت و بـه 

وثیقـه دیگـری صـورت نداریـم.«

ارشف غنـی خطـااب بـه طالبـان نیـز گفـت کـه خشـونت را قطع 

کنـد و بـا عمـل ثابـت کنـد کـه به صلـح متعهـد اسـت. وی گفت 

کـه اگـر طالبـان بـاوری بـه صلـح دارد، بـه میز صلـح برگـردد. او 

افـزود کـه حکومـت افغانسـتان باورمنـد اسـت کـه در رونـد صلح 

سرمقاله

 یکـی از عوامـل جنـگ و خشـونت در طـول تاریخ برش 

اختافـات ناشـی از دیـدگاه هـا در ادیـان و مذاهـب 

بـوده اسـت. تنهـا جنـگ هـای اول و دوم جهانـی در 

قـرن بیسـتم را کـه ناشـی از ایدئولـوژی های سیاسـی 

هـای  جنـگ  باقـی  کنیـم،  اسـتثنا  اگـر  اسـت  بـوده 

دینـی  و  مذهبـی  هـای  دیـدگاه  در  ریشـه  طوالنـی 

داشـته انـد. جنـگ هایـی کـه تحـت عنـوان فتوحـات 

و یـا جهـاد در اسـام نامیـده مـی شـود، جنـگ هـای 

صلیبـی، جنـگ هـای مذهبـی فرانسـه، جنـگ هـای 

صدسـاله اروپـا پیـش از عـر رنانـس و اکنـون بـزرگ 

تریـن و گسـرتده تریـن جنـگ در جهـان تحـت عنـوان 

تروریسـم بیـن املللـی یـا افـراط گرایـی اسـامی نیـز 

ریشـه در باورهـای دینـی دارد. شـاید یکـی از دامنـه 

غـرب  و  اسـام  میـان  دینـی  هـای  رقابـت  دارتریـن 

در  کنـون  تـا  کـه  اسـت  بـوده  و مسـیحیت  اسـام  یـا 

ذهنیـت عمومـی هـر دو طـرف وجـود دارد. بـه همیـن 

اللـه  ایـت  بـا  بغـداد و ماقـات  از  پـاپ  خاطـر دیـدار 

سیسـتانی مرجـع تقلیـد شـیعیان جهـان کـه در نـوع 

خـود نخسـتین دیـدار اسـت مـورد توجـه رسـانه هـا و 

افـکار عمومـی در جهـان قـرار گرفته اسـت. دلیل این 

همـه توجـه در گام نخسـت رقابت هـای تاریخی ادیان 

گرایـی  فرقـه  از  ناشـی  هـای  دوم خشـونت  گام  در  و 

مذهبـی و نیـاز بـرش به صلـح و آرامش و نیـاز جهان به 

تسـاهل و مـدارا اسـت. 

در ایـن روزهـا هیـچ رسـانه ای نیسـت کـه بـا حـرص و 

ولـع خـاص دیـدار پاپ رهـر کاتولیـک هـای جهان را 

بـا آیـت اللـه سیسـتانی رهـر مذهبـی شـیعیان جهان 

پوشـش ندهـد و گـزارش هـای متنـوع و بـا آب و تـاب 

عمومـی  اقبـال  همـه  ایـن  دلیـل  نکنـد.  نـرش  بسـیار 

در سـطح جهـان و اسـتقبال عراقیـان از پـاپ ناشـی 

احسـاس  در همـه جـای جهـان  کـه  اسـت  نیـازی  از 

مـی شـود. همـه ابنـای بـرش در سـطح جهانـی اکنـون 

خشـونت  و  هـا  جنـگ  بـه  بخشـیدن  پایـان  خواهـان 

دیـدگاه  تفـاوت  از  ناشـی  غالبـا  کـه  اسـت  هایـی 

هـای دینـی در ادیـان و مذاهـب زنـده جهـان اسـت. 

اکنـون تنهـا کافـی اسـت بـه جنـگ هـای فرقـه ای در 

خاورمیانـه نـگاه کنیـم. اغلـب ایـن جنـگ هـا از جنگ 

میـان فلسـطینیان و ارساییـل گرفتـه تـا جنـگ هـای 

سـوریه، عـراق، یمـن، افغانسـتان و ... بـه نحـوی بـه 

تفکـرات دینـی و مذهبـی بـر مـی گـردد. از همیـن رو 

دیـدار بـی سـابقه پـاپ از بغـداد و ماقات با آیـت الله 

باقـی  ادیـان  تاریـخ  در  نقطـه عطـف  یـک  سیسـتانی 

خواهـد مانـد. 

تحلیـل هـای متفـاوت و گوناگـون در مـورد ایـن دیدار 

تـا کنـون صـورت گرفتـه اسـت ولـی از مجمـوع تحلیل 

هـا امیـد بـه صلح و ایجاد تسـاهل و مـدارا میان ادیان 

و مذاهـب در صـدر تحلیـل ها قرار دارد. همه کسـانی 

کـه بـه نحـوی بـه ایـن مسـاله پرداختـه اند بـه رضورت 

مـدارا و اعتـدال در مناسـبات میـان ادیـان و مذاهـب 

تاکیـد کـرده انـد. امـا هسـتند کسـانی که هنـوز حتی 

فرقـه  و  دلبخواهانـه  تفسـیرهای  دیـدار  همیـن  از 

گرایانـه ارایـه کـرده انـد. یکی از شـایع ترین تفسـیرها 

میـان هـواداران گـروه هـای مذهبـی و افراطـی حتـی 

در درون شـیعه ایـن بـوده اسـت کـه گویا پـاپ با رفنت 

بـر حقانیـت مذهـب  اللـه سیسـتانی  آیـت  دیـدار  بـه 

تشـیع و دیـن اسـام صحـه گذاشـته اسـت. ایـن عـده 

کـه این دیـدار را نوعی پیـروزی مذهبـی و دینی تلقی 

مـی کننـد آن را بـا خوشـحالی و رسور همراهـی کـرده 

انـد. در حالـی کـه اگر بنـا باشـد از لحاظ سمبولیسـم 

در  پـاپ  کنیـم  نـگاه  دیـدار  ایـن  بـه  اخاقـی  امـر  و 

مرحلـه باالتـری از آیـت الله سیسـتانی قرار مـی گیرد. 

پـاپ بـا متـام عظمتـی کـه در میان پیـروان خـود دارد 

اوج رفتـار اخاقـی را بـه منایـش گذاشـته اسـت. زیـرا 

او از هـزاران کیلومـرت راه دورتـر بـه دیـدار آیـت اللـه 

سیسـتانی رفتـه اسـت و حتـی کوچـه تنـگ و تاریـک 

منـزل آیـت اللـه را بایـد پیـاده طـی کنـد و در آسـتانه 

و  آورد  پـا در  از  بایـد  را  خانـه اش کفـش هـای خـود 

بـه بـاور وی بـر عـدم حضـور خرنـگاران در ایـن دیدار 

احرتام گذاشـته اسـت. هم چنیـن از نگاه سمبولیسـم 

سـیاه  رسارس  لبـاس  مقابـل  در  پـاپ  سـفید  لبـاس 

آیـت اللـه سیسـتانی نوعـی برتری را نشـان مـی دهد. 

اگرچـه عظمـت و ابهـت آیـت اللـه سیسـتانی نیـز در 

مقابـل پـاپ بـی نظیـر دیـده مـی شـود. ولـی پـاپ بـا 

داده  نشـان  خـود  تاریخـی  و  سـابقه  بـی  اقـدام  ایـن 

دینـی  و  مذهبـی  مـدارای  و  تسـاهل  بـه  کـه  اسـت 

شـدیدا بـاور دارد. 

در هـر صـورت دیـدار دو رهـر بـزرگ دینـی در عـراق 

و مهـم تـر از آن شـوق و شـادی ناشـی از ایـن دیـدار 

در رسارس جهـان نشـان دهنـده نیـاز جهـان بـه صلـح 

و مـدارا اسـت. امیـد مـی رود کـه ایـن دیـدار بتوانـد 

حداقـل بـه لحـاظ سـمبولیک به تنش هـای فرقه ای و 

مذهبـی در خاورمیانـه تاثیر گذشـته و آن ها را کاهش 

دهـد. اگرچـه ایـن احتـامل نیـز وجـود دارد کـه عـزم 

گـروه هـای افراطـی چـون داعش و هـم قطـاران آن بر 

کشـتار بیشـرت شـیعه در مناطقـی از عـراق، پاکسـتان 

و افغانسـان جـزم تـر گـردد و نوعـی فرقه گرایـی جدید 

بـا انگیـزه ای جدیدتـر شـیوع پیـدا کنـد. 

در  کـه  اردوی 209 شـاهین می گویـد  قـول   

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  درگیـری 

کشـور و جنگجویـان طالبـان در والیـت بلـخ، مولـوی بـال 

معـاون ولسـوالی خودخوانـده گـروه طالبـان بـرای ولسـوالی 

چهاربولـک والیـت بلـخ بـه هاکـت رسـید.

ایـن قـول اردو شـنبه 16 حوت با نـرش اعامیـه ای می افزاید 

کـه مولـوی بـال پـس از آن بـا چهار رسبازش کشـته شـدند 

که شـب گذشـته بـر پوسـته لب نهر ولسـوالی چمتـال والیت 

بلـخ حملـه کـرده بودنـد. در ایـن درگیـری شـش جنگجـوی 

دیگـر ایـن گروه زخـم برداشـته اند.

در اعامیـه آمـده اسـت:» متاسـفانه در ایـن حملـه هفـت تن 

از منسـوبن قهرمـان اردوی ملـی نیـز بـه شـهادت رسـیدند 

مجـروح  امنیتـی  نیروهـای  رسبـازان  از  دیگـر  تـن  چهـار  و 

شـدند.« 

در خرنامـه عـاوه شـده اسـت کـه در حـال حـارض نیروهای 

تازه نفس به محل و پوسـته متذکره مسـتقر شـده وضعیت را 

تحـت کنـرتول دارد. شـهدا و مجروحان نیز به شـفاخانه قول 

اردوی ۲۰۹ شـاهین منتقل شـده اند.

قریـه   13 ملـی  دفـاع  وزارت  دیگـر  خرنامـه  یـک  بربنیـاد 

ولسـوالی شـیرزاد والیـت ننگرهـار در یک عملیـات تصیفوی 

در  هوایـی  قـوای  حامیـت  بـا  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

تـرف نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در آمدنـد.

در ایـن خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه همچنـان، هشـت 

حلقه ماین کارگذاری شـده توسـط گروه طالبان در سـاحات 

مختلـف این ولسـوالی نیز توسـط تیـم انجنیـری اردوی ملی 

کشـف و خنثا شـد.

 طالبان گفته اند که ٥3 رسباز بازداشـت شـده 

در جريـان درگـرى هاى مختلـف در کندهار را 

آزاد کـرده انـد؛ امـا مسـئوالن امنيتـى مـى گويند کـه در ميان 

رهـا شـدگان، سـه رسبـاز و ٤9 فرد ملکى مى باشـند.

قـارى يوسـف احمـدى يـک تـن از سـخنگويان گـروه طالبان، 

گفتـه اسـت کـه ايـن رسبـازان، به اسـاس فرمـان عفـو رهران 

آنهـا آزاد شـده اند.

وى افـزوده اسـت کـه افـراد بازداشـت شـده، رسبـازاىن انـد 

کـه در جريـان درگـرى هـاى مختلف در کندهار اسـر شـده 

بودند.

بـه گفتۀ موصوف، ٥3 رسباز ياد شـده، روز گذشـته آزاد شـده 

و بـه خانـه هاى شـان منتقل گرديـده اند.

امنيـه  قومانـداىن  سـخنگوى   بارکـزى  نـارص  جـامل  امـا 

کندهـار، گفـت که درميان افراد بازداشـت شـده، سـه رسباز و 

متباقـى افـراد ملکـى مـى باشـند .

وى افزود که اين افراد، روز گذشـته از ولسـواىل شـاه وليکوت 

ايـن واليت آزاد شـده اند .

او گفـت کـه افـراد مسـلح، هميشـه مـردم ملکـى را اذيـت مى 

کننـد و بـه اتهـام همـکارى بـا دولـت، آنهـا را بازداشـت مـى 

مناينـد و بعـدا بـه هـدف تغيـردادن اذهـان مـردم، آنهـا را بـه 

نـام رسبـازان آزاد مـى کننـد.

ايـن درحاليسـت کـه حکومـت افغانسـتان، چنـد مـاه قبـل به 

اسـاس توافقنامـه دوحـه، هـزاران طالـب را؛ و گـروه طالبـان 

حـدود يکهـزار از بنديـان حکومـت را از زنـدان هـا آزاد کردند.

پـس ازآن، اين نخسـتني بار اسـت که طالبـان ٥3 تن را يکجا 

از زنـدان آزاد مى کنند . 

 میررحـامن رحامنـی رئیس مجلـس منایندگان 

افغانسـتان می گویـد کـه مجلـس توقـع دارد به 

عرف نادرسـت رسپرسـتی در اداره های حکومتـی خامته داده 

شـود. آقـای رحامنـی کـه شـنبه 16 حـوت در مراسـم افتتـاح 

در حضـور  ملـی  تقنینـی شـورای  دورۀ هفدهـم  سـال سـوم 

رئیـس جمهـور و شـامر مقام هـای ارشـد حکومتـی صحبـت 

می کـرد اضافـه کـرد که کشـور در آسـتانه یک آزمـون بزرگ به 

 نـام پروسـه صلح قـرار دارد، مجلـس از طالبـان می خواهد که 

خشـونت ها را پایـان دهـد و بـه آتش بـس تـن دهـد.

سـومین سـال دور هفدهـم شـورای ملـی بـا حضـور ریئـس 

جمهـور غنـی تحت تدابیر شـدید امنیتی افتتاح شـد. در این 

مراسـم رئیـس مجلس گفت کـه احرتام به مصوبات مجلسـین 

احـرتام بـه رای مردم افغانسـتان اسـت.

آقـای رحامنـی عـاوه کـرده:» مـا قاطعانـه در پهلـوی نظـام و 

حفـظ جمهوریـت هسـتیم و خواهیـم بـود.«

رسکـوب  بـرای  را  امنیتـی  نیروهـای  تاش هـای  رحامنـی 

گروهـای تروریسـتی و ضـد نظـام در خـور سـتایش توصیـف 

کـرده، ابـراز امیـدواری کـرد کـه سـال جدیـد سـال امنیـت، 

صلـح و رفـاه بـرای ملـت افغانسـتان باشـد.

رئیـس جمهـور غنـی نیـز در مراسـم افتتـاح سـال سـوم دورۀ 

هفدهـم تقنینـی شـورای ملـی بـر تفکیـک قـوای ثاثه کشـور 

از هـر زمـان دیگـر نهاد هـای  تاکیـد کـرده گفـت کـه بیـش 

دولـت افغانسـتان بـه وحـدت و یـک پارچگـی نیـاز دارد.

روی متـام مـوارد بایـد بحـث صـورت گیرد.

رئیـس جمهـور کشـور اضافـه کـرد کـه دامـن جمهوریـت کان 

اسـت. وی از طالبـان خواسـت که اگـر قدرت می خواهـد به رای 

ملـت رجـوع کنـد. او تاکیـد کـرد که حفظ نظـام، قانون اساسـی 

و انتخابات کدام سـلیقه شـخصی نیسـت، بل ساختاریاسـت که 

صلـح را تضمیـن می کنـد.

رئیـس جمهـور تریـح کـرد: »تضمیـن اجـامع منطقـه ای بـرای 

صلـح پایـدار در افغانسـتان یـک امـر حتمـی اسـت. در مـورد 

افغانسـتان هـر کـس می توانـد خیـال و تصـور خـود را روی یـک 

ورق کاغـذ بنویسـد؛ امـا انتقـال قـدرت مطابـق قانـون اساسـی 

بـرای مـا یـک اصـل اسـت. تاکیـد مـا بـرای حفـظ نظـام و قانون 

اساسـی یـک خواسـت شـخصی نیسـت و بـرای رسـیدن به صلح 

پایـدار و واقعـی حـارض به هر نـوع فداکاری هسـتم. طالبان باید 

از شـعار دسـت بردارنـد و در عمل نشـان دهند کـه طرفدار صلح 

» هستند.

وی هشـدار داد کـه هـر مرحلـه رونـد صلـح خطـرات خـود را نیـز 

دارد کـه بایـد مسـئوالنه و عاقانـه بـا آن برخـورد شـود در غیـر 

آن نـه تنهـا صلحـی تامیـن نخواهـدد شـد کـه فروپاشـی مجـدد 

متصـور اسـت.

رئیـس جمهـور در ایـن مراسـم گفـت کـه در ایـن اواخـر موجـی 

از ترورهـای هدفمنـد بـر اهـداف غیـر نظامـی از جملـه علـامی 

دینـی، خرنـگاران، فعـاالن حقـوق بـرش، زنـان و فعـاالن مدنـی 

صـورت می گیـرد. ایـن ترورهـای هدفمنـد در واقـع تـرور افـراد 

نیسـت، بلکـه حملـه بـر حـال و آینـده ایـن ملـت اسـت. بـه بـاور 

وی هـدف از ایـن حمـات، پخـش رعـب و مایوسـی نسـبت بـه 

آینـده جامعـه اسـت.

رئیـس جمهـور رسـیدن بـه صلـح پایدار را یک خواسـت نـه، بلکه 

یـک هـدف مقـدس توصیف کرد. او گفت که ٤2 سـال اسـت که 

ملـت مـا از اساسـی ترین حق جمعی خـود که زندگـی صلح آمیز 

اسـت محروم است.

بـه بـاور وی رشایـط صلـح مثبـت، اکنون به میـان آمده اسـت. او 

افـزود خوشـحال اسـت کـه اولویـت و اسـتعجالیت کاری وی کـه 

در ابتـدای کار خـود بـه عنـوان رئیـس جمهـور مطرح کـرده بود، 

امـروز بـرای دنیـا نیز مطرح شـده اسـت.

ارشف غنـی سـهیم بودن مـردم در تصمیم هایی در مـورد صلح را 

تضمینـی بـرای رسـیدن به صلـح پایدار توصیـف کرده افـزود که 

بایـد مردم افغانسـتان خـود را مالک صلـح بدانند.

وی عـاوه کـرد کـه هیـچ معاملـه ای بدون مشـوره مسـتقیم مردم 

در مـورد صلـح صـورت گرفتـه منی تواند.

بـه قـول رئیـس جمهـور رسـیدن به صلـح ممکن اسـت ولـی این 

صلـح بایـد پایان خشـونت ها باشـد و در پـی آن ثبات سیاسـی و 

اقتصـادی  بـه میـان آید.

وی گفـت کـه بـه صلحـی معتقـد اسـت کـه اسـتقرار حاکمیـت 

ملـی را تامیـن کنـد و حق تعیین رسنوشـت به دسـت خـود مردم 

باشد.

رئیـس جمهـور صـورت تلویحـی طالبـان را هشـدار داد و گفـت 

کـه هـم اکنـون افغانسـتان ٤0 هـزار قـوای خـاص دارد. امـروز 

9٥ درصـد عملیات هـای نظامـی را قـوای هوایـی کشـور انجـام 

می دهـد.

برنامه های توسعه ای رئیس جمهور

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـوری در ایـن نشسـت همچنیـن 

گفـت کـه توزیـع 10هزار منره رهایشـی بـرای شـهدای نیروهای 

امنیتـی کشـور در 11 والیت رشوع می شـود و در سـایر والیت ها 

هـم بـرای تثبیـت زمین کار جریـان دارد.

رئیـس جمهـور اضافـه کـرد کـه حکومـت بـه زودی هشـت برنامه 

ملـی را بـا مجلـس رشیـک خواهـد کرد.

او گفـت: »تصمیـم دارم کـه در صـد روز نخسـت در سـال 1٤00 

بـرای همـه روزه یـک پـروژه ملـی را افتتـاح کنـم کـه یکـی از این 

پرژه هـا بنـد کـامل خـان اسـت. گـزارش کاری حکومـت به شـام 

کتبـی می رسـد و بـا رسـانه ها هـم رشیـک می شـود.«

او عـاوه کـرد کـه تصمیـم دارد با هر دو مجلس روند مشـوره های 

دوامـدار را آغاز کند.

وی افـزود کـه دولـت افغانسـتان توانسـت در کنفرانـس جینـوا 

ایـن  در  و جهـان  کنـد  دیگـر جلـب  بـار  یـک  را  دنیـا  حامیـت 

کنفرانـس بیشـرت از 13 میلیـارد دالر برای سـه سـال آینده تعهد 

کـرده اسـت، اما دولت افغاننسـتان بـا دنیا تعهـد دو جانبه دارد. 

ارشف غنـی بـه مجلـس وعده سـپرد کـه اصاحات ادامـه خواهد 

یافـت و حکومـت داری موثرتـر خواهـد شـد.

وی در مـورد برنامـه دسـرتخوان ملـی افـزود که تاکنـون از طریق 

ایـن برنامـه بـه ٤ صـد و 23 هـزار و 930 خانـواده بسـته های 

غذایـی توزیـع شـده و قـرار اسـت ایـن برنامـه ادامـه یابـد.

در این مراسـم افتتاح دور هفدهم شـورای ملی، عبدالله عبدالله 

رئیـس شـورای عالـی مصالحه ملـی، معاونـان ریاسـت جمهوری 

آقایـان امراللـه صالـح و رسور دانش نیز حضور داشـتتند.

عطامحمـد نـور والی پیشـین بلخ یکی از چهره هـای که در هفت 

سـال زعامـت ارشف غنی پیوسـته با وی دسـت بـه گیربیان بوده 

اسـت نیز در این مراسـم در مجلس حضور داشـت. 

میـان ارشف غنـی و عطـا پـس از آن کشـیدکی سیاسـی شـدید 

شـد کـه احمـد جـواد عثامنی یـک وزیـر آقای نـور توسـط ارشف 

غنـی بـه اتهـام فسـاد از سـمت کنـارش کنار زده شـد.

تـړون تـه د ژمنتيـا څرګندونـه  او پـر تطبيـق يـې ټينـګار وکـړ.

ډاکـرت نعيـم دغه راز زياته کـړې چې دواړو لوريو د افغانسـتان 

د روان وضعيت، د سـولې پروسـې پر چټکتيا او د اغېزمنتيا په 

اړه هـم خـرې وکـړې. د يادونـې ده چـې خليلـزاد دوه ورځـې 

مخکـې پـه قطـر کـې د دولـت لـه مرکچـي پـاوي رسه هـم 

کتـي و او پـه دې کتنه کې يې د سـولې خـرو د ماتړ، تقويه 

او ګړنـدي کولـو پـه اړه خرې کـړې وې. 

زملـی خليلـزاد تېـره دوشـنبه د ټولشـموله حکومـت جوړولـو 

لـه يـوې نـوې طرحـې  او د سـولې پروسـې د ګړنـدي کولـو په 

موخـه کابـل تـه راغلـی و.

نومـوړي پـه کابل کې درې ورځې تېرې کړي چې د ولسـمرش 

غنـي پـه ګـډون عبداللـه، پخـواين ولسـمرش حامدکـرزي, لـه 

لګښـت راځـي.  ده وويـل چـې د دغـه بنـد پـه جوړېـدو رسه بـه 

نـږدې 11٥زره جريبـه ځمکـه خړوبـه او ترڅنـګ به يې سـلګونو 

کسـانو تـه د کار زمينـه هـم برابره يش.  دغـه راز د مرکزي بغان 

ولسـوالۍ اوسـېدونکي اربـاب فرامـوز پـژواک ته وويـل چې دغه 

رسبنـد د بزګرانـو لپـاره خـورا ارزښـتمن دى.  هغـه وايـي: ))ډېر 

کلونـه کېـږي دغـه بنـد نـه و پـاک شـوى، اوس چـې کار پـرې 

رشوع شـوى او رسبنـد يـې جوړېـږي، نـو د کروندګـرو لپـاره يـو 

ښـه زېـرى دى.(( د يادونې ده، لـه دې وړاندې د بغان واليت د 

مرکـزي بغـان ولسـوالۍ کروندګـرو د اوبو له کموايل شـکايتونه 

کـړي وو چـې د يـاد رسبنـد پـه جوړېـدو رسه به يې دغه سـتونزه 

هـواره يش.

يـو شـمېر جهـادي او نـورو سياسـتوالو رسه بېابېلـې ليدنـې 

درلـودې او هغـه يـې هيلـه بښـوونکې ګڼلـې دي. پـه کابـل 

کـې د امريـکا سـفارت يـوه چارواکـي خرياالنـو تـه وويل چې 

خليلـزاد پـه دې سـفر کې لـه افغـان مرشانو رسه د ټولشـموله 

حکومـت جوړولـو په ګډون يو شـمېر انتخابونـه رشيک کړي او 

ډېـر ژر بـه يـې په قطـر کې له طالبانـو رسه  هـم رشيک کړي.

داسـې ويـل کيـږي چـې کېـدای يش د امريـکا پـه ماتـړ، د 

ملګـرو ملتونـو د سـيمې او نـورو اغېزلرونکـو هېوادونـو په هڅو 

او ګـډون پـه ترکيـې هېواد کـې د لومړۍ درجه افغـان مرشانو 

او سياسـتوالو پـه ګـډون د بـون کنفرانس ته ورتـه يو کنفرانس 

جـوړ يش چـې د افغانسـتان قضيـې تـه يـو نوی سـيايس حل 

پيـدا کړي.

زملـي  اسـتازي  ځانګـړي  امريـکا  د  لپـاره  سـولې  افغـان  د   

خليلـزاد پـه قطـر کـې د طالبانـو لـه اسـتازو رسه د سـولې 

پروسـې پـه اړه خـرې کـړې دي. پـه دوحـه کـې د طالبانـو د 

سـيايس دفـرت ويانـد ډاکټـر محمـد نعيـم د کب پـه 16مه، په 

يـوه غږيـز پيغـام کـې چې رسـنيو ته يې لېـږىل، ويـي چې دا 

ليدنـه پـرون ماښـام شـوې ده.

هغـه زياتـه کـړې چـې د طالبانـو مرسـتيال او د قطر سـيايس 

دفـرت مـرش مـا عبدالغنـي بـرادر، د مذاکـرايت ټيـم رييـس 

شـيخ عبدالحکيـم حقـاين او د ټيـم نـورو غړو له خليلـزاد رسه 

پـه داسـې حـال کې چې پـه افغانسـتان کـې د ناټـو ځواکونو 

قومانـدان جـرال مېلـر هـم وررسه و، وليـدل.

نومـوړى وايـي چـې پـه دې ليدنـه کـې دواړو لوريـو د دوحـې 

 د بغـان واليـت پـه مرکز پلخمـري کې د 21 ميليونـه افغانيو په 

لګښـت د اجمـر نهر رسبنـد بيارغولو چارې پيل شـوې.

 د بغـان وايل محمـد اکر بارکـزي د دغه رس بند د چارو د پيل 

پـه مراسـمو کـې وويـل چـې د اجمر نهـر د پلخمري لـه لومړي 

برېښـنا بنـده رسچينـه اخـي چـې د مرکـزي بغـان ولسـوالۍ 

زرګونـه جريبه ځمکـه خړوبوي. 

ځمکـو  د  بـه  رس  جوړېـدو  پـه  رسبنـد  دغـه  ))د  وايـي:  هغـه 

خړوبېـدو ترڅنـګ د دويـم برېښـنا بنـد اوبـه هم ډېـرې او وررسه 

بـه د برېښـنا د پارچـاوۍ سـتونزه هم کمه يش.(( پـه دې غونډه 

کـې د بغـان د اوبـو تنظيـم ادارې رييس محمـد اصف رحيمي 

افغانـۍ  ميليونـه  پـه جوړېـدو 21  د دغـه رسبنـد  وويـل چـې 

خليلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو رسه وليدل

بغالن کې د اجمري نهر رسبند بيارغولو چارې پيل شوې

کارتون

دیدار پاپ با آیت اهلل سیستانی؛ 
دنیا تشنه تساهل و مدارا

محمد هدایت

  

دو طـرف می توانـد روی موفقیـت رونـد صلـح تأثیـر اساسـی 

باشد. داشـته 

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  صلـح  مذاکره کننـده  هیئـت 

در توییـرتش نوشـته کـه خانـم کوفـی در ایـن نشسـت گفـت: 

کار  محصـول  مختلـف،  عرصه هـای  در  زنـان  فعلـی  حضـور 

متـداوم زنانـی اسـت کـه در ایـن راه مبـارزه کرده انـد و نقـش 

گرفته انـد.  را جـدی  زنـان 

او افـزود، ایـن مبارزیـن شـامل کسـانی هسـتند که متاسـفانه 

دیگـر بین ما نیسـتند و نقش همکاران بین املللی افغانسـتان 

نیـز در زمینـه حامیـت از زنـان تأثیرگذار بوده اسـت.

خانـم کوفـی بـا بیـان این که حضـور زنـان در روند صلـح برای 

تأمیـن حقـوق و حفظ دستاوردهای شـان مهم و حیاتی اسـت، 

گفـت کـه حضـور زنانـی کـه نقـش فعـال در مذاکـرات صلـح 

افغانسـتان دارنـد اگـر چـه از نظـر تعـداد کافـی 

نیسـت، امـا یـک قـدم رو به جلـو در ایـن عرصه به 

حسـاب می آیـد.

فوزیـه کوفـی با اشـاره به ایـن کـه در تغییراتی که 

طـی 20 سـال گذشـته در افغانسـتان بـه وجـود 

آمـده، زنان نقش اساسـی و قوی داشـته اند، گفت 

در جریـان رونـد صلـح، بـا زنـان در نقـاط مختلـف 

همیشـه  و  کرده ایـم  مشـوره  و  صحبـت  کشـور 

شـده ایم.  جویـا  را  نگرانی های شـان  و  نظریـات 

حبیبـه رسابی، شـها فریـد، فوزیه کوفـی، رشیفه 

زرمتـی و فاطمـه گیانـی پنـج زنـی هسـتند که به 

منایندگـی از متامـی زنـان کشـور در میـز گفتگـو 

هـای صلـح بـا گـروه طالبـان حضـور دارند.

 فوزیـه کوفـی عضـو هیـات مذاکره کننـده صلـح 

دولـت می گویـد کـه صلـح تنهـا ترشیـک قـدرت 

نیسـت؛ بلکـه بایـد بـه عمـق جامعـه رفتـه و بـرای تأمیـن صلـح، 

فکـر و عمـل صـورت گیـرد.

هیئـت  اعضـای  وردک  زرمتـی  رشیفـه  و  کوفـی  فوزیـه 

 16 شـنبه  روز  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  مذاکره کننـده 

حـوت در نشسـت آناینـی که با حضـور ربیکا زیمرمن، مسـوؤل 

بخـش افغانسـتان، پاکسـتان و آسـیای مرکـزی معاونـت وزارت 

دفـاع امریـکا و شـامری از زنـان فعـال در عرصـه حقـوق بـرش و 

برگـزار شـد، اشـرتاک کردنـد. زنـان  حقـوق 

خانـم کوفـی بـا ابـراز این کـه آتش بـس اولیـن موردی اسـت که 

از جانـب هیئـت مذاکره کننـده جمهوری اسـامی افغانسـتان با 

جانـب مقابـل بـرای بحـث مطـرح شـده، گفـت تعهـد کافـی هر 

 یـک ذخیـره گاه مـواد نفتی در بنـدر ابونر فراهـی در گمرک 

والیـت فـراه آتش گرفته اسـت.

قبـل   ۱۱:۳۰ سـاعت  حوالـی  کـه  می گوینـد  محلـی  منابـع 

مـرز  در  فـراه  والیـت  گمـرک  حـوت   16 شـنبه  روز  ظهـر  از 

بیـن ایـران و افغانسـتان در بنـدر شـیخ ابـو نـر فراهـی فـراه 

آتـش گرفتـه اسـت و چندیـن تانکـر تیـل و گاز و ذخیـره گاه 

آتـش گرفتـه اسـت. گفتـه می شـود کـه مقامـات ایرانـی جهت 

ایـن اتـش سـوزی اقـدام کرده انـد. خامـوش کـردن 

آتـش سـوزی در حـال  امـا مـی گوینـد کـه  گواهـان رویـداد 

گسـرتش اسـت. بازرگانـان می گوینـد تانکرهـای مـواد نفتـی 

یـک تـن از تاجـران آتـش گرفته اسـت و تا حـاال دو تانکـر مواد 

نفتی این تاجر سـوخته اسـت و آتش هنوز مهار نشـده اسـت.

مقامـات دولتـی در والیـت فـراه تاکنـون در ایـن مـورد چیـزی 

نگفتـه انـد. ایـن در حالیسـت کـه چنـدی پیـش آتـش سـوزی 

گسـرتده در گمـرک اسـام قلعـه والیـت هـرات صـورت گرفتـه 

بـود کـه آقایـی فرهـاد جیانـی، سـخنگوی والـی هـرات گفتـه 

بـود کـه نزدیـک بـه ۵۰۰ تانکـر در پارکینگ بوده کـه طعمه ی 

حریـق شـده اسـت. بـه گفتـه او براسـاس آمـار که گرفته شـده 

بـود نزدیـک بـه ۴۰ تـا ۵۰ میلیون دالر بـه تاجـران و بازرگانان 

آن  وارد شـده اسـت. همچنـان گفتـه شـده کـه در  خسـارت 

آتش سـوزی شـامری از راننده هـا زخـم  برداشـتند و در شـهر 

هـرات مـداوا شـدند. امراللـه صالح معـاون اول رییـس جمهور 

در پیونـد بـه آتـش سـوزی اسـام قلعـه هـرات گفتـه بودنـد که 

ایـن قضیـه را خـودم تحقیـق و نظـارت  مـی کنم. ولـی تا حال 

از چگونگی آتش سـوزی و عامان آن خری در دسـت نیسـت.

کشته شدن معاون ولسوال نام نهاد 
طالبان برای چهاربولک  

مسئوالن: 
طالبان در کندهار سه سرباز و ٥٠ 
فردملکی را از زندان رها کردند 

رئیس مجلس: مجلس توقع دارد که 
به عرف سرپرستی خاتمه داده شود   یک ذخیره گاه مواد نفتی در گمرک فوزیه کوفی: صلح تنها تشریک قدرت نیست

والیت فراه آتش گرفت  
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نظـام هـای سیاسـی در یـک جامعـه زمانـی 

ارزش و اهمیـت پیـدا مـی کنـد کـه نیـاز هـای 

اساسـی را در جامعـه انسـانی بـرآورده سـازد. از 

سـوی دیگر  رشایط و اوضاع اجتامعی و فرهنگی 

در جامعـه موجبـات نظـام سیاسـی را مهیـا مـی 

کنـد. جامعـه افغانسـتان در رشایـط کنونـی اش 

هـردوی ایـن ابعـاد را رضورت دارد، هـم نظـام و 

رژیـم سیاسـی را مـی طلبـد کـه بتوانـد حـد اکرث 

نیـاز هـای اجتامعـی را تکافو سـازد و هـم اوضاع 

فعلـی جامعـه از هر بعد که سـنجیده شـود بسـر 

مناسـب اسـت بـرای نظـام هـای سیاسـی مـردم 

سـاالر و متکـی بـر ارزش هـای بزرگ انسـانی که 

در دنیـا و در میـان انسـان هـا احرام مـی گردد. 

محـور  دو  در  مقدمـه  ایـن  بـا  عنـوان،  ایـن  لـذا 

اساسـی، مقایسـه رژیـم هـای سیاسـی و تحلیـل 

آزادی هـای مـورد احـرام انسـان هـا در جامعـه 

مـورد بحـث قـرار مـی گیرد. 

مقایسـته رژیـم هـای سیاسـی؛ جمهوریت با 

حاکمیـت مطلقـه،  "جمهـوری در عـرف سیاسـی 

بـه حکومـت دموکراتیک یا غیـر دموکراتیک گفته 

می شـود که زمامدار آن توسـط رأی مسـتقیم و یا 

غیر مسـتقیم اقشـار مختلـف مردم انتخاب شـده 

نـدارد و حسـب مـوارد  تـوارث در آن دخالتـی  و 

جمهـوری  اسـت.  متفـاوت  آن  زمامـداری  مـدت 

در بیشـر مـوارد بـه رژیـم دموکراسـی پارملانـی 

از  برخـی  در  کـه  هرچنـد  شـود  مـی  گفتـه  نیـز 

کشـور هـا بـا وحـود رژیـم جمهـوری، دموکراسـی 

پارملانـی رعایـت منـی شـود". )غـام رضـا علـی 

صفحـه  امللـل  بیـن  روابـط  فرهنـگ  بابایـی: 

ایـن  تقابـل  در  دقیقـا  مطلقـه  حکومـت   .)102

تعریـف قـرار دارد. حکومـت مطلقـه موروثیسـت، 

حکومـت مطلقه منشـأ سـلیقه هـای فـردی دارد، 

حکومـت مطلقـه از بنیـاد مردمـی بیـزار و مردم را 

رعیـت محکـوم بـه اطاعـت مـی دانـد. حکومـت 

مطلقـه خیـر و رش را در جامعـه و بـرای انسـان ها 

تعریـف و مـرز بنـدی مـی کنـد. حکومـت مطلقـه 

اراده فـردی صاحبـان قـدرت را خیـر جمعی برای 

مـردم مـی دانـد در حالیکـه جمهوریـت در نقطـه 

مقابـل آن قـرار دارد. جمهوریـت آنگاهـی کـه بـا 

پذیـرش فرهنـگ و شـیوه های دموکراسـی بسـر 

حاکمتـش را در جامعـه مـی گسـراند متکـی بـر 

اراده¬ی مـردم مـی شـود. 

هـای  رژیـم  و  تئوکراسـی  بـا  جمهوریـت 

را  تئوکراسـی، قـدرت  ایدئولوژیـک؛ نظـام هـای 

امـر مقـدس و از منشـأ آسـامنی و الهـی میدانـد. 

در ایـن نـوع دیدگاه سیاسـت به صـورت خاص به 

خاصـان تعلـق می گیـرد و ایـن خاصـان مناینده 

خـدا در روی زمیـن انـد کـه در قالـب حکومـت 

و دولـت جامعـه را مدیریـت و تحـت تحکـم قـرار 

مـی دهنـد. مـردم رعیـت و حتـی گلـه¬ی تعبیـر 

مـی شـود کـه صـاح و خیر آنـان بدسـت صاحب 

آنـان  قـدرت و سـلطان تعییـن مـی گـردد، زیـرا 

بـرای خـود شـان  را  تواننـد خیـر و نیکـی  منـی 

و  هـا  نظـام  نـوع  ایـن  در  مـردم  آورنـد.  بوجـود 

رژیـم هـای سیاسـی بسـر بـدون چـون و چـرای 

بایسـت باشـد و هرگـز حـق ابـراز نظـر و تعییـن 

رسنوشـت را ندارنـد. چوپانـان خـدا با جـواز که از 

آسـامن کسـب منوده اسـت بـر مردم هـر گونه که 

ذوقـش بکشـد حکومـت مـی منایـد. نظـام هـای 

ایدئولـوک همـه چنیـن بنیـش و نگـرش عملی را 

در دنیـای سیاسـت در جامعـه داشـته/ دارد. امـا 

برعکـس جمهوریـت نگاهـش بـه قـدرت تقـدس 

اساسـی  محـور  مـردم  و  جامعـه  نیسـت  مأبانـه 

در  قـدرت  صاحبـان  اسـت.  جمهوریـت  نظـام 

نظـام جمهوریـت خادمـان ملـت و مـردم انـد نـه 

کسـانانیکه از روی نخوت و فخر فروشـی بر مردم 

خـودش را نعمـت الهـی قلمـداد منایـد. 

دولـت مرشوطـه و مقدمه جمهوریـت؛ فرآیند 

متفـاوت  هـای  رژیـم  شـدن  آزمـوده  و  تاریـخ 

کـه  مـی رسـد  بـه سـکوی  در جامعـه،  سیاسـی 

مـی  سـبز  آن  درون  از  مرشوطـه  هـای  دولـت 

گـردد. دولـت های مرشوطه حاکمیـت را مرشوط 

بـه رشایـط و مطالبـات عامـه مـردم مـی دانـد و 

حاکمیـت را از آن ملـت تعریـف مـی کنـد. ایـن 

جـا اسـت کـه مقدمـه جمهوریـت در همسـوی بـا 

روحیـه دموکراتیـک در جامعـه فراهـم مـی گردد. 

معـارص  تاریـخ  در  تجربیـات  ایـن  خوشـبختانه 

آزمـوده  و  گرفتـه  تـا حـدودی شـکل  افغانسـتان 

شـده اسـت. ایـن نـوع نـگاه بـه قـدرت سیاسـی 

زمینـه را بـرای تبـارز جمهوریت فراهم می سـازد. 

قوانیـن  چارچـوب  در  حکومـت  بـا  مـردم  رشوط 

رقـم مـی خورد و ظهـور اراده¬ی مـردم در صحنه 

ایـن  در  گـردد.  مـی  تثبیـت  کـم  کـم  سیاسـت 

حالت اسـت که نظام سیاسـی جمهوری همسـاز 

و همـدم بـا روحیـه دموکراتیـک مـی شـود و رژیم 

هـای دموکراسـی قـوت و قـدرت سیاسـی را در 

جامعـه تصاحـب مـی کنـد. جـای خوشیسـت که 

ایـن گردنـه هـا را تا حـدودی افغانسـتان گزرانده 

اسـت. جـوی کنونـی افغانسـتان از هـر حیث که 

دیـده شـود واقعیتـی پذیـرش نظـام مـردم سـاالر 

را هویـدا مـی سـازد، بـا توجه بـه رشایـط و اوضاع 

کشـور، تنها رژیـم جمهوری مبتنی بـر آرای مردم 

و دغدغـه هـای  توانـد مشـکات  قوانیـن مـی  و 

از نظـام هـای  مـردم را پاسـخ دهـد. زیـرا اکـرث 

سیاسـی در گذشـته هـای تاریخ ایـن رسزمین به 

بوتـه¬ی آزمایـش گرفتـه شـده اسـت و بدبختانـه 

مشـکات  بـر  اسـت  نتوانسـته  آن  کـدام  هیـچ 

موجـود در افغانسـتان فایـق آیـد. امـا جمهوریـت 

اندکـی بیشـر از یـک سـال قبـل در 29 فـروری 

2020 میـادی زملـی خلیـل زاده فرسـتاده ویـژه ایاالت 

متحـده آمریـکا در امـور صلح افغانسـتان بـه مناینده گی 

از کشـورش و ماعبدالغنـی بـرادر معـاون گـروه طالبـان 

و رئیـس دفـر سیاسـی ایـن گـروه در قطر در یـک اقدام 

فـراوان  قوس هـای  و  کیـش  از  عبـور  بـا  بی پیشـینه، 

 - آمریـکا  تیم هـای  کردنـد.  امضـا  صلـح  توافق نامـه 

طالبـان کـه ۱۸ مـاه رسگـرم گفتگـو بودند، جهـت پایان 

طوالنی تریـن جنـگ تاریـخ آمریکا در خـارج از مرزهایش 

توافـق کردنـد. بـر اسـاس مـواد منـدرج توافق نامـه صلح 

متـام نیروهـای نظامـی آمریکایی/خارجـی در خال ۱۴ 

مـاه می بایسـت افغانسـتان را تـرک می کردنـد، مرحلـه 

بعـدی تاش هـا برای دسـت یابی به صلح در افغانسـتان 

کـه بـه "گفتگوهـای بین االفغانـی" مسـمی شـد؛ میـان 

کاهـش  خشـونت ها  می شـد،  آغـاز  افغانـی  جوانـب 

می یافـت، طرفیـن اقداماتـی را بـرای زمینه سـازی صلـح 

انجـام می دادنـد؛ امـا این رونـد بابت همزمان شـدنش با 

دو تحـول عمـده انتخاباتی در افغانسـتان و آمریکا به دور 

از چالش هـا نبـود.

اول؛ انتخابـات ریاسـت جمهـوری 6 میـزان 1398 

افغانسـتان: فرسـتاده ویـژه دونالـد ترامـپ در امـور صلح 

افغانسـتان کـه مسـئول پیشـرد مذاکـره با طالبـان بود، 

محمـد  انتخاباتـی  رقبـای  بـا  هم صدایـی  در  گه گاهـی 

ارشف غنـی، کشـورهای منطقـه و برخـی از گروه هـای 

آمریکا-طالبـان منحیـث  از گفتگوهـای صلـح  سیاسـی 

ریاسـت  انتخابـات  کـردن  وتـو  جهـت  فشـار  اهـرم 

یافـن  تـاش  در  خلیـل زاد  اسـتفاده  کـرد.  جمهـوری 

نتیجـه ی فـوری از مذاکـرات دوحه قصد داشـت پیش از 

آغـاز کمپاین هـای انتخابـات 2020 آمریـکا ولـو با ایجاد 

یـک اداره موقـت و حتـی از دسـت رفن دسـت آوردهای 

دو دهـه ای جامعـه جهانـی و نادیده گرفـن روند مرشوع 

انتخابـات کـه از مولفه هـای بنیادین دموکراسـی و یگانه 

توافـق  طالبـان  بـا  اسـت؛  سیاسـی  زعیـم  گزینـش  راه 

کـرده و از آن بهره بـرداری انتخاباتـی کنـد، امـا حـوادث 

بـر مـرادش نچرخیـد و انتخابات افغانسـتان برگزار شـد. 

خلیـل زاد در محاسـبه غلـط اش دولـت افغانسـتان را که 

می بـود،  صلـح  گفتگوهـای  اصلـی  طـرف  می بایسـت 

از ایـن رونـد کنـار گذاشـت، تنهـا بخـش اعـام شـده ی 

توافقنامـه دوحـه را بعـد از توافق به رهری دولت نشـان 

داد کـه این مسـئله خشـم مـردم را برانگیخـت، مردم پی 

بردنـد کـه بـه آن هـا خیانت شـده اسـت.

جـو  پیـروزی  آمریـکا:    2020 انتخابـات  دوم؛ 

بایـدن در انتخابـات آمریـکا رونـد صلـح را دچـار تحـول 

کـرد؛ رهـری جدیـد ایـاالت متحده کـه رسگـرم بازبینی 

توافقنامـه دوحـه کـه بـدون شـک پی برده انـد کـه ایـن 

توافقنامـه چقـدر بـد بـوده و از هـر بُعدی کـه محاسـبه 

خلیـل زاد  اسـت؛  بـوده  بازنـده  متحـده  ایـاالت  کننـد، 

کـه معـامر آن را مامـور نابـودی توافق نامـه کـرده اسـت. 

بحـث انتقـال محـل گفتگوهـای صلـح از دوحه بـه انقره 

در دسـتور کار فرسـتاده اسـت تـا دیـواری را کـه خشـت 

اولـش در دوحـه کـج نهـاده بـود، ویـران کننـد. 

تـا  بـا متحدیـن اش کار می کننـد  بایـدن کـه  تیـم 

ماموریت مبارزه با تروریسـم در افغانسـتان را مسـئوالنه، 

منظـم و بـا دورمنـای روشـن از رونـد صلـح افغانسـتان 

بـه پایـان برسـاند، در رشایـط دشـواری کـه پای بنـدی 

طالبـان بـه توافـق صلـح دوحـه پائین تـر از صفـر بـوده، 

میـان  از  روز   هـر  کـه  بی پایـان طالبـان  خشـونت های 

فعالیـن رسـانه ای، فعالین مدنـی، فعالین حقوق برشی، 

سیاسـیون، فرهنگیـان و افـراد ملکی قربانـی می گیرند؛ 

اسـت.  کـرده  سـخت تر  آن هـا  بـرای  را  تصمیم گیـری 

طالبـان حتـی در رشایـط تازه نیـز رویکرد خشـونت گری 

را ادامـه داده انـد کـه از آن دسـت یابی بـه دو هـدف را 

دنبـال می کننـد: اول؛ ایجـاد فضـای ترس و وحشـت در 

از مقاومت هـای مردمـی در مقابل  شـان، دوم؛  کاسـن 

گزینـش قربانیـان از میـان کسـانی که بیـش  از دیگران 

بـه سـوژه خری رسـانه ها تبدیل می شـوند؛ تا بـار روانی 

فشـارها بـر دولـت را افزایش دهـد. این رویکـرد طالبان، 

ماموریـت فرسـتاده را دشـوارتر کـرده، زیـرا طالبـان بـا 

تغییـر تاکتیـک جنـگ، بـدون راه انـدازی جبهـه منظـم 

جنـگ وارد فـاز تهاجمـی شـده و مـردم افغانسـتان را هر 

بـر  طالبـان  سـخنگویان  کـه  تعهداتـی  می کشـند.  روز 

عملی شـدن اش ارصار دارد اما  خودشـان و شـبکه های 

نیسـتند.  پای بنـد  آن  بـه  تروریسـتی متحدشـان هرگـز 

عمده تریـن اقدامـات ناقـض توافقنامـه دوحـه:

از  بعـد  خشـونت ها  بی پیشـینه  افزایـش  یـک؛ 

توافـق دوحـه: 

در آسـتانه  عبـور از یک سـالگی توافق صلـح آمریکا-

خشـونت ها،  افزایـش  مسـیر  طالبـان  دوحـه؛  طالبـان 

بـر خرنـگاران،  کشـتار، ترورهـای هدفمنـد و حمـات 

فعالیـن مدنـی، سیاسـیون، فرهنگیـان و... را در پیـش 

افزایـش  حـدی  بـه  خشـونت ها  ایـن  سـطح  گرفته انـد. 

یافـت کـه سـفارت های اتحادیـه اروپـا، ناتـو، آسـرالیا، 

آملـان،  فرانسـه،  فنلنـد،  دامنـارک،  چـک،  جمهـوری 

 31 در  آمریـکا  و  بریتانیـا  سـویدن،  هالنـد،  ایتالیـا، 

جنـوری 2021 بـا نرش اعامیه مشـرک ادامـه ترورهای 

هدفمنـد، آدم ربایی هـا و تخریب زیرسـاخت های حیاتی 

افغانسـتان را کـه بـه مـردم آسـیب می رسـاند، محکـوم 

کـرده و طالبـان را مسـئول ایـن خشـونت ها دانسـته و 

گفتنـد: »طالبـان محیـط امنـی را بـرای فعالیـت آزادانـه 

گروه هـای تروریسـتی دیگـر در افغانسـتان فراهـم کـرده 

اسـت«. آن ها در اعامیه شـان گفتند: »طالبـان باید این 

را درک کننـد کـه اقدامـات خشـونت بار و ویرانگـر آن هـا 

جهـان را خشـمگین می سـازد و اگـر قرار اسـت که صلح 

در افغانسـتان اسـتقرار یابـد، بایـد خشـونت ها متوقـف 

شـود«. گـروه مطالعـه افغانسـتان متشـکل از نظامیـان 

جـوزف  شـمول  بـه  افغانسـتان  امـور  کارشناسـان  و 

اسـتیفن  آمریـکا،  ارتـش  پیشـین سـتاد  رئیـس  دنفـورد 

هدلـی مشـاور امنیـت ملـی دولـت بـوش و جیمـز دابنز، 

فرسـتاده پیشـین آمریـکا در امـور افغانسـتان نیـز در 4 

مـاه فـروری 2021 بـا نـرش گزارش شـان از جـو بایـدن 

خواسـتند کـه خـروج نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان 

را بـه تعویـق بینـدازد، زیـرا گـروه طالبـان بـه تعهـدات 

افزایـش  خویـش عمـل نکـرده، برعکـس خشـونت ها را 

داده و دسـت آوردهای بیسـت سـاله و زمینه های رسیدن 

بـه صلـح پایـدار در افغانسـتان را بـه خطـر مواجـه کـرده 

اسـت. جـرال اسـکات میلـر فرمانـده نیروهـای حامیت 

خرگـزاری  بـه  گذشـته  هفتـه ی  افغانسـتان  در  قاطـع 

گونـه ی  بـه  را  خشـونت ها  »طالبـان  گفـت:  رویـرز 

بی پیشـینه افزایـش داده اسـت، تـا بـا اعـامل فشـار بـر 

دولـت افغانسـتان در میـز مذاکـره امتیـاز بگیـرد«.

 دو؛ ادامه روابط طالبان- القاعده: 

   یکـی از تعهـدات گـروه طالبـان قطـع روابـط بـا 

گروه هـای تروریسـتی و القاعـده بـود؛ امـا در تاریـخ 7 

تعزیـرات  از  نظـارت  و  تحلیـل  »گـروه   2021 فـروری 

شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد علیه گـروه القاعده، 

داعـش و گروه هـا و نهادهـای وابسـته بـه آن هـا« اعـام 

سـایر  و  القاعـده  گـروه  بـا  طالبـان  روابـط   « کـه:  کـرد 

گروه هـای تروریسـتی همچنـان ادامـه دارد«. پنتاگـون 

در گزارش هـای 2 مـاه جوالی، و گزارش 20 ماه آگسـت 

2020 و گـزارش مـاه فـروری 2021 خویـش اعام کرد 

القاعـده قطـع نشـده،  بـا شـبکه  »روابـط طالبـان  کـه: 

طالبـان بخاطـر وقت کشـی جهـت عملی شـدن قـرارداد 

صلـح بـا آمریکایی هـا بـا دولـت افغانسـتان وارد مذاکـره 

شـده اسـت«. دولت افغانسـتان و رسـانه های این کشـور 

نیـز بـه صـورت منظـم گـزارش دادنـد کـه روابـط طالبان 

بـا شـبکه القاعده قطع نشـده، بلکه جنگجویـان القاعده 

و  افغانسـتان  نظامـی  منابـع  تاییـد  بـه  تعدادشـان  کـه 

گـزارش نهادهـای ناظـر بین املللـی بیـن 300 تـا 500 

القاعـده  نیروهـای شـبکه  اعظـم  بخـش  نفـر می رسـد؛ 

کـه در مرزهـای پاکسـتان و شـامل افغانسـتان مسـتقر 

مشـغول  طالبـان  جنگجویـان  صفـوف  در  هسـتند؛ 

هسـتند.  افغانسـتان  دولتـی  نیروهـای  بـا  جنگیـدن 

تعـدادی از مسـئولین نظامـی ایـن شـبکه نیـز به دسـت 

ننگرهـار  و  غزنـی، هلمنـد  افغـان در والیـات  نیروهـای 

. کشـته شـده اند 

سـه؛ وقت کشـی و تعلـل طالبـان در گفتگوهای 

دوحه: 

ایجـاد  مانـع  صلـح  گفتگوهـای  رونـد  بـر  طالبـان 

کـرده و عمـداً وقت کشـی و تعلـل می کننـد تـا گفتگوهـا 

پیرشفـت نداشـته باشـد. مرحلـه اول مذاکـرات جهـت 

کـه  حالـی  در  گرفـت،  وقـت  مـاه  سـه  اجنـدا  تهیـه 

شـهروندان خسـته از جنـگ، خواهـان پیرشفـت رسیـع 

ایـن رونـد و کاهـش خشـونت ها بودند؛ اما گـروه طالبان 

مـروف سـفر به کشـورهای شـده و به گفته یـک منبع: 

»طالبـان از طـرف پاکسـتان پیـام دریافـت کرده انـد کـه 

رونـد مذاکـرات را کُنـد کـرده و در فرصت مناسـب میز را 

تـرک کننـد، زیـرا بـا خـروج نیروهـای آمریکایـی و ناتو از 

افغانسـتان طالبـان به هدف خویش رسـیده اند. در نبود 

خارجی هـا امـکان تـرف کابـل آسـان اسـت«. مقامـات 

نظامـی آمریکایی/غربـی و افغانسـتان بـه شـمول رئیـس 

امنیـت ملـی اعـام کـرد کـه طالبـان در صـدد تـرف 

افغانسـتان برگردانـدن امـارت طالبـان اسـت، لـذا رونـد 

صلـح را اخـال می کننـد. بـا آنکـه بیـش از یک مـاه از 

رشوع مرحلـه دوم  گفتگوهـای صلـح می گـذرد، طالبـان 

قدم هـای کـه نشـان از پیرشفت این روند داشـته باشـد؛ 

بـه پیـش نگذاشـته اسـت. ایـن وضعیـت کـه مسـئولیت 

مسـتقیم آن بـر عهـده طالبـان اسـت؛ دورمنـای صلـح را 

در مسـیر نـا روشـنی قـرار داد. حـال قرائن گویـای عدم 

خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان انـد. ماموریـت  

نظامیـان آملانـی در افغانسـتان متدید شـد، ناتـو برنامه 

نگرانی هـای  قـرارداد،  معطـل  را  نیروهایـش  خـروج 

اسـت.  یافتـه  افزایـش  صلـح  آینـده  از  مـا  متحدیـن 

جک ریـد رئیـس کمیتـه خدمـات دفاعـی سـنای آمریـکا 

از جـو بایدن خواسـت کـه: »نباید نیروهـا آمریکایی قبل 

از اطمینـان از روند صلح از افغانسـتان خارج شـود؛ زیرا 

روابـط ایـن گـروه با شـبکه القاعـده به گونه ی مسـتحکم 

برقـرار اسـت«. مایکل والتـز عضـو مجلـس مناینـده گان 

آمریـکا بـه جو بایدن پیشـنهاد کـرده، در صورتیکه زملی  

خلیـل زاد نتوانـد، طالبـان را پاسـخگو بسـازد، گزینـه ی 

جایگزینـی او را روی دسـت بگیـرد. مایکل اوهانلنـد، از 

پژوهشـگران ارشـد آمریکایی هم سـخن از امکان تعدیل 

و یـا هـم لغـو موافقت نامـه آمریکا-طالبـان گفتـه اسـت. 

دوحـه  توافقنامـه  یک سـالگی  در  کـه  خلیـل زاد 

ویرانـی  ماموریـت  حـاال  اسـت،  برگشـته  منطقـه  بـه 

توافق نامـه ای کـه خشـت اولـش را کـج نهـاده  بـود، در 

از  صلـح  گفتگوهـای  محـل  انتقـال  دارد.  کار  دسـتور 

دوحـه قطـر بـه انقـره ترکیه و دخیـل کردن سـازمان ملل 

متحـد در ایـن رونـد حـاوی دو پیـام اسـت. اول؛ رونـدی 

و  بی نتیجـه  معیـوب،  کـرد؛  مدیریـت  خلیـل زاد  کـه  را 

نـاکام بـوده اسـت. دوم؛ تسـهیل کننـده گان ایـن رونـد 

بـه شـمول قطـر نتوانسـته به پیرشفـت روند کمـک کند، 

لـذا بایـد این بـار ابتـکار عمـل بـه دسـت ترک هـا و ملـل  

متحـد سـپرده شـود. در ماموریـت جدیـد خلیـل زاد کـه 

قانـع کـردن پاکسـتان و طالبـان جهـت انتقـال محـل 

گفتگوهـا از دوحـه بـه ترکیـه اسـت، دشـوارترین بخـش 

ایـن ماموریـت خواهـد بود، زیـرا طالبان بر عملی شـدن 

توافقنامـه ی تاکیـد دارد کـه یکطرفـه و بی رویه نقض اش 

کردنـد؛ خلیـل زاد مامور شـده تـا یکطرفه توافـق دوحه و 

گفتگـوی جـاری در دوحـه را بـه حاشـیه رانـده و طالبان 

را بـه انتقـال بـه ترکیـه قانـع سـازد؛ مرحلـه دشـواری که 

دورمنـای پایـان جنـگ و یـا رشوع جنگ هـای بی پایـان 

را رقـم خواهـد زد؛ اگر خلیـل زاد در انجام ایـن ماموریت 

افغانسـتان کنـار گذاشـته  رونـد صلـح  از  نـاکام شـود، 

خواهـد شـد. امـا بـا ایـن همـه؛ امیدواری هـا بـه رسعـت 

یافـن رونـد صلـح بیشـر خواهد شـد، زیرا ترکیـه و ملل 

ابتـکارات بیشـری در دسـت خواهنـد داشـت،  متحـد 

البتـه بایـد تاکیـد کنـم کـه دولـت افغانسـتان بـه عنوان 

گفتگوهـا  اصلـی  طـرف  بایـد  مـردم،  مـرشوع  مناینـده 

باشـد و اال تجربـه توافقنامـه دوحـه تکـرار خواهـد شـد.

بـا خصلـت هـای مردم سـاالری مـی توانـد اینکار 

را بکنـد و افغانسـتان را از ایـن گـردآب سـهمگین 

نجـات دهـد. 

بحـث دوم آزادی هـای ارزشمندیسـت که در 

موجودیـت نظـام جمهـوری بـا پایـه هـای قانونی 

و مردمـی در افغانسـتان تسـجیل خواهـد شـد. 

نخسـت آزادی اندیشـه و بیـان، این حق انسـانی 

جانـب  از  احـرام  مـورد  و  اسـت  بـرش  فـرد  هـر 

کنوانسـیون  و  املللـی  بیـن  هـای  نهـاد  متامـی 

بیـان  و  اندیشـه  آزادی  قـراردارد.  جهانـی  هـای 

هرگـز  متحجـر  و  منحـط  هـای  رژیـم  بسـر  در 

اتفـاق نیافتـاده و منـی افتـد. ایـن مسـأله آزمـون 

جامعـه¬ی  و  بـرش  رسنوشـت  تاریـخ  شـده¬ی 

ایـن  افغانسـتان در  ماسـت. جمهـوری اسـامی 

کـه  دسـتآورد  بزرکریـن  خـود  سیاسـی  فصـل 

دارد احـرام بـه همیـن آزادی بیـان و اندیشـه در 

کشـور اسـت. آزادی مطبوعـات و آزادی در بیـان 

تفکـر افراد در چـر جمهوریت در افغانسـتان بی 

سـابقه اسـت. ایـن یک فرصـت بزرگ بـرای مردم 

افغانسـتان مـی باشـد. 

انسـانی  حـق  ایـن  افـراد؛  شـغلی  آزادی 

بسـر  و  قوانیـن  روشـنی  در  نیـز  اسـامی  و 

عمـل  و  اجـرا  قابـل  افغانسـتان  در  جمهوریـت 

اسـت. افغانسـتان پسـا بُن این امکان را از طریق 

شـهروندان  بـرای  شـان  حاکـم  سیاسـی  نظـام 

اسـت کـه در مناطـق  آورده  فراهـم  افغانسـتانی 

مـورد  هـای  شـغل  در  و  افغانسـتان  مختلـف 

نظـر شـان مطابـق قانـون اساسـی و قانـون کار 

افغانسـتان بـه کار و تولیـد کار دسـت یابـد. ایـن 

آزادی منوط به رشایط اسـت که در فضأ سیاسـی 

بـا اسـتوانه هـای مـردم سـاالری آن  جمهوریـت 

در  بـدون  شـغل  یافـن  اسـت.  گردیـده  ممکـن 

نظـر داشـت موانـع و تعصبات در افغانسـتان یک 

آرزوسـت، امـا حالـت کـه با نظـام جمهـوری خلق 

شـده اسـت نیـز جـز فرصـت محسـوب می شـود. 

و  قانـون  مطابـق  تحصیـل؛  در  آزادی 

مقـررات نظـام جمهـوری اسـامی افغانسـتان هر 

افغانسـتانی حـق دارد دروس و تعلیامتـش را بـه 

خوبـی پیـش بـرد و از طریـق امتحـان کانکـور 

سـمتی،  قومـی،  تعصبـات  درنظرداشـت  بـدون 

کشـور  هـای  دانشـگاه  در  جنسـیتی  و  گروهـی 

و  آزادی  همچنـان  دهـد.  ادامـه  را  تحصیاتـش 

گروهـای اجتامعی در چـر جمهوریت می گنجد 

و ایـن امـر مسـلم اسـت کـه در سـایر نظـام هـای 

سیاسـی بـه پیامنـه نظـام جمهـوری دموکراتیـک 

بـه ایـن فرصت بهـا داده منـی شـود. آزادی افراد 

در تشـکل هـای سیاسـی؛ ایـن حق را بـرای متام 

کشـور  اساسـی  قانـون  افغانسـتان،  شـهروندان 

قایـل شـده اسـت و رژیـم جمهـوری آن را حامیت 

مـی کنـد. قانون گرایی و پذیـرش اصل انتخابات 

در اخـذ قـدرت و رسـیدن بـه حاکمیـت قانونـی، 

آزادی و غنیمـت دیگریسـت کـه در چنیـن نظـام 

هـای سیاسـی تعریـف و قابـل تعمیـل اسـت. اما 

اینکـه اصاحـات در متامـی بخـش هـای مطابق 

بـه نیـاز هـای روز جامعـه یـک اصـل شـمرده می 

شـود، نیـز در نظـام جمهوریـت از احـرام خـاص 

برخـوردار مـی باشـد. 

زنـان؛  انسـانی  حقـوق  بـه  احـرام  و  آزادی 

زنـان بـدون تردیـد در هـر جامعـه نقـش اساسـی 

و مهـم را مـی تواند داشـته باشـد. این بخشـی از 

جمعیـت کشـور هرگاه بـه فراموشـی و رسکوب رو 

بـه بـرو گـردد جامعـه بـه انحطـاط مواجـه خواهد 

شـد. رژیـم هـای در تاریـخ افغانسـتان حاکمیـت 

تریـن  ابتدایـی  سـزاوار  را  زنـان  کـه  انـد  کـرده 

حقـوق شـان منـی دانسـتند؛ امـا جمهوریـت بـا 

پشـتوانه¬ی قانونـی و مردمـی بـه آزادی و حقوق 

زنـان احـرام کامـل دارد و زنـان را واجـد رشایـط 

و سـزاوار زندگـی انسـانی در جامعـه می شـمرند. 

کاندیـدا  حـق  کار،  حـق  تربیـه،  و  تعلیـم  حـق 

رأ و... همـه در نظـام جمهوریـت  شـدن و حـق 

مؤظـف  و  مکلـف  دولـت  و  محفـوظ  زنـان  بـرای 

اسـت در راسـتای تحقـق ایـن آزادی هـا و حقوق 

مذهبـی،  و  قومـی  هـای  اقلیـت  آزادی  زنـان. 

و  هـا  انجمـن  سیاسـی،  احـزاب  فعالیـت  آزادی 

اتحادیـه هـای مـورد نیـاز جامعـه همـه در سـایه 

نظـام سیاسـی جمهوریـت بـه عنـوان آزادی های 

ارزش¬منـد مطمـح نظـر و مـورد احـرام دولـت 

ا    هـای برآمـده از چنیـن نظـام سیاسی اسـت. 

  مهدی بابک

   شیرمحمد انتظار 

ماموریت جدید خلیل زاد؛ 
دورنمای صلح، پایان جنگ یا جنگ های بی پایان؟

جمهوریت و احترام به آزادی های ارزشمند
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 بازی با اعداد              3231
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3126    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3401
شاه سفید را در خانه  a2 حرکت دهید. 

3430

جواب هدف         2879
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ثور
ممکن اســت به دلیل برخی رویداد های غیر منتظره برنامه های تان کامل بهم 
بریزد. سعی کنید که از کسب و کاری انتظار زیادی نداشته باشید، وگرنه نامید 

می شوید. 

جوزا
ممکن اســت به دلیل عدم پشــتیبانی در محیط کار اســترس داشــته باشید. 
احتیاط کنید احساســات اطرافیان را نادیده نگیرید. امشــب ممکن است اخبار 

ناخوشایندی در ارتباط با یکی از دوستان تان دریافت کنید.

سرطان
ممکن اســت بخواهید که وظایف اضافی را در منزل بــه عهده بگیرید این 
کار مــی تواند ناراحت کننده باشــد. دقت کنیــد! رئیس تان امروز حس و 
حــال خوبی ندارد. این حس بد را وارد جو خانواده تان نکنید! بهتر اســت 

که راهی را برای اســتراحت کردن پیدا کنید.

اسد
به نظر می رســد که مصمم هستید تا به ســفر کاری بروید که مدت هاست به 
تعویق افتاده است. شــریک عاطفی تان از زمان بد این سفر ناراحت است، زیرا 

در آن زمان به کمک شما در خانه نیاز دارد. 

سنبله
شریک عاطفی تان به دلیل اینکه زمان زیادی را بیهوده سپری می کنید ناراحت 
است. باید از حدس و گمان مالی اجتناب کنید. امروز به راحتی دچار مشکل می 

شوید. در ارتباط با دوستان تان احتیاط کنید.

حمل
ممکن اســت به دلیلی سوتفاهم با یکی از شرکای کاری تان عصبی باشید. آرام 
باشــید و سعی کنید که به مصالحه برســید. زمانی که رانندگی می کنید دقت 

کنید! به نظر می رسد که در خطر اتفاقات ناگوار هستید.

میزان
ممکن است درگیر شایعه ای توســط همکاران تان در محیط کاری شوید. 
آرامش خود را حفظ کنید! این ســوتفاهم به زودی از بین می رود. ممکن 
است مبلغ عمده ای پول از جایی که اصال انتظار ندارید دریافت کنید که به 

شما در حل مشکالت اقتصادی کمک می کند.

عقرب
زمانی که رانندگی می کنید احتیاط کنید، زیرا در خطر اتفاقات ناگوار هستید. 
هر کاری که انجام می دهید، آرام باشید و به حس ششم تان اطمینان کنید.

قوس
تــالش هایی که امروز دارید موفقیت آمیز و ســود آور اســت. بدون تامل از 
دوستان تان درخواست کمک کنید. باید آرام باشید و از بحث کردن اجتناب 
کنید. یکی از دوستان نزدیک به مالقات شما در طول بعد از ظهر می آید که 

خبری از یک آشنای قدیمی که درگیر یک حادثه شده است دارد.

جدی
امروز صبح ممکن اســت به دلیل مشــکالت مالی که نمی توانید به ســفر 
خانوادگی بروید ناراحت باشــید. یکی از بستگان سالمند مثل اینکه تمایل 
ندارد پولی را که نیاز دارید به شــما قرض دهد. سخت نگیرید! سعی کنید 

که بیشتر درک کنید و از دعوا کردن اجتناب کنید!

دلو
تالشی که در محیط کاری می کنید توسط رئیس تان قدردانی می شود. کسب 
و کارتان به دلیل شرایط نامطلوب با شکست مواجه می شود. سعی کنید که از 
دیدن دوستان و رانندگی کردن اجتناب کنید زیرا در خطر اتفاقات ناگوار هستید.

2880

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

بــاغ ـ غبــار ـ غرب ـ 
برای ـ  غریــب ـ رب ـ 
غصب ـ غاصب ـ صبر ـ 
صابر ـ بصیر ـ بیدار ـ باد 
ـ بــدرـ  بیدـ  بایدـ  ابد 
ـ ادب ـ ادیب ـ بد ـ ابر.
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غضنفر کاظمی

حوت
ممکن است احساس خستگی داشــته باشید و صبری برای تان نموده باشد. از 
بحث کردن اجتناب کنید زیرا که باعث بیمار شدن شما می شود. باید هر گونه 
مالقات کاری را به زمان دیگری موکول کنید. زمان خوبی برای استفاده از شانس 

در بخش های مالی نمی باشد.

 شطرنج                     3402
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کته در دامنته ای چنین کوه های شتگفت انگیزی دامنش را گسترانده، فکر 

نکنتد. اصتا بتاورش منی شتود که هفتت - هشتت سالی ستت وقت های که 

از ختواب برمی خیتزد چشتمش بته کتوه »رسخ الش« منی افتد و به آستانی 

آبتی و نیلگتون دوردستت های دهکتده نتگاه منی کنتد. اصا بته مخیله اش 

منی گنجتد کته بهتار را بتدون بویتدن گل و ستنبل و تابستتان را بی ایتن که 

از میوه هتای بتی شتار روستتا  بهتره بترد و ختزان را بتا آن فضایتی زیبتا و 

شتگفت انگیز و زمستتان را بتدون این کته بته بهمن هتای کته از رساشتیبی 

کوه هتا هاننتد آب  فتوران و بته پاییتن می خزد را نتگاه نکترده، زندگی کند. 

در دهکتده ای کته گرداگتردش را از یک طرف کتوه رسخ الش، از طرف دیگر 

کتوه چوگانتی و از طرف هتای دیگتر قله هتای ختورد و بتزرگ احاطته کترده 

استت، بیتش از بیستت خانتواده هر صبح بته امید زندگی بهتر و خوب تر از 

قبتل، رس از ختواب برمی دارنتد و بته چشم اندازشتان کته رسارس کتوه استت 

و ستنگ خیتره می شتوند و بعتد در طتول روزهتا و ماه هتا و ستال ها بتا متتام 

تتوان بترای آینتده بهر خود و بچه های شتان کار و زحمت می کشتند. آن ها 

مقیتاس موفقیتت خانتواده  و اوالدشتان را بته رسبلنتدی و قله هتای بلنتد 

کوه هتای دور و بتر انتدازه می گیرنتد و در دعاهاشتان هتم استتواری آدم هتا 

را بته انتدازه استتواری کوه هتا آرزو می کنند. در روستتای زیتر کوه رسخ الش 

امیتد، زندگتی و شتگوفایی متام ستال مردم به کوه هاستت که در زمستتان، 

زیتاد بترف در ختودش جتا کنتد و در بهار، زیاد علف در پهنه اش ستبز شتود 

و در تابستتان، آب هایتش بته خشتکی نگرایتد و در ختزان هتم هیزم هتای 

بستیاری از آن حاصتل گردد. 

زمستتان کته فترا می رستد بتا آن کته باریتدن بترف، زندگتی و رشایتط زنتده 

مانتدن را بته روستتاییان ستخت می گردانتد چون از یک ستو راه رفتت و آمد 

بته شتهر بته کلی بستته می شتود و از ستوی دیگتر رسدی طاقت فرستا حتی 

متردم را تتا نزدیکتی مترگ می کشتاند، امتا متردم به یتک دلیل همته ی این 

خطترات را بته جتان خریتده و بازهتم آرزوی باریتدن برفی بیشتر می کنند؛ 

ایتن کته آب زیتاد شتود و از کشتت و کارشتان حاصلتی بیشتری بته دستت 

بیاورنتد و زنتده مباننتد. کوه هتا هم که منبع استت. هم ذخیره گاه بترف که گاه حتی 

تتا متاه دوم بهتار باقتی می مانتد و هتم منبتع آب استت. از همیتن رو نیتز مردم روستتا 

چشتم امیدشتان به کوه استت. 

بتا فترا رستیدن بهتار، شتادی و نشتاط نیز بته روستتا رو می کند. بتا برافتتادن کم کم 

برف هتا، کوه هتا رسستبز می شتوند و چشتم اندازی زیبتا و رویایتی را بته متردم روستتا 

بته ارمغتان متی آورد. جدایتی از این مستئله کته برای متردم زیاد اهمیتی نتدارد چون 

عتادی شتده استت، پیش بینی هتا و خوشتبینی ها از بترای روییتدن بیشتر علتف و 

هیتزم و زیتاد شتدن آب ستال رشوع می شتود. مردم روزهای بستیاری »جتوال جوال« 

علتف از کوه هتا بته روستتا می آورنتد و این گونته بته گاو و متال شتان غذا می رستانند. 

چوپان هتای قریته بته خاطتر رسستبزی کوه هتا رسخوشتان بز و گوستفندان روستتا را 

بته چترا می برنتد و گله هتا پتس از ختوردن علف هتای بستیار نزدیکی هتای شتب بته 

خانه هاشتان برمی گردنتد. زنتان روستتا دیگ های متفتاوت در دستت از زیر این یکی 

بتز بته زیر گوستفندی رفته و شیرهای شتان را می دوشتند و زندگتی همین گونه ادامه 

پیتدا می کنتد، تتا این که تابستتان رس می رستد. در تابستتان مردم روستتا علف های 

کته در بهتار کنتده را جمتع آوری می کننتد. صبح اول وقتت هر نفر از خانه های شتان 

بیترون شتده و بته ستوی کوه هتا بته دنبتال علتف روانته می شتوند. ایتن رونتد تقریبتا 

تتا آخرهتای تابستتان ادامته پیتدا می کنتد. ختزان کته می شتود، شتور و رشر رفتن 

متردم بته کوه هتا بستیار بیشتر از دیگر وقت ها شتده متی رود. جمع آوری هیتزم برای 

زمستتان ستخت و طاقت فرستای پیش رو و شتکار. با هیزم آوردن در خزان استت که 

متردم از رسدی وحشتتناک زمستتان و از یتخ زدن در ایتن فصتل خودشتان را نجتات 

می دهنتد.

شتکار هتم کته انتگار در ذات متردم روستتا استت. از قدیتم و ندیتم نیاکان در روستتا 

شتکار می رفتته و حتتی چندیتن شتب در کوه هتا بته رس می بترده تتا آهتو یا حیتوان و 

پرنتده ای را شتکار کنتد. همین خصلتت و رواج برای مردم نستل های بعدی نیز باقی 

مانتده استت. مردمتان روستتا در آخرهتای فصتل ختزان بیرشینه شتان در کوه هتا از 

صبتح خروس ختوان تتا شتب منتاز ختوان بته شتکار و خیتز و دو بته دنبال پرنتدگان و 

چرنتدگان متروف اند. 

کوه هتا همیشته منتادی از بزرگتی و شتکوه بتوده استت. در روستتا برعاوه 

ایتن منتاد، کوه هتا را فراتتر از این نیز می بیننتد. البته ایتن کوه های رس به 

فلتک کشتیده هتم هیتچ وقتت برای متردم روستتا چیتزی کتم منی گذارند. 

از تامیتن علوفته بترای گاو و متال روستتاییان گرفتته تتا تقبتل هیتزم بترای 

خزان و زمستتان. از ارزانی آب های روان و زالل برای کشتت و کار در بهار 

تتا شتکار و هیبتت و ابهتت در متتام فصل هتا. کوه هتا برای متن و مطمینن 

برای خیلی از اهالی روستتا مناد و یادآوری از ایستتادگی و سخت کوشتی 

نیاکان و گذشتتگان دور و نزدیک نیز استت که با مشتقت بستیار در چنین 

جایتی دورافتتاده ای زیستتند، از کوه ها انرژی، غتذا و احتیاجات زندگی را 

گرفتند و کشتان کشتان تا بدین جا رستیدند.

حتس و حتاِل بتودن در دهکتده ای کته در زیتر ایتن کوه هتا واقتع استت و 

دوری از ایتن لتذت کته اصا معلوم نیستت چته وقت می توانم بتار دیگر به 

ایتن مهتم دستت یابتم، تنها چیزی ستت کته در لحظته ای اکنتون می توانم 

بته آن فکتر کنتم. وقتی کته زمستتان دهکتده و بترف باری هتای متداوم و 

فراوانتش را بته یتاد متی آورم احستاس غربتت و دوری وحشتتناکی بته متن 

دستت می دهتد. تصتور می کنتم آن ستال ها روزهتای عجیتب و زمستتان 

عجیب تتری داشتتیم. زمستتان هرستال در روزهتای آفتابتی، صبتح اول 

وقتت پتس از جتاروب زدن برف هتا منتظتر می نشستتیم کته آفتتاب چگونه 

از قله هتای زیبتا و رس بته فلتک کشتیده  کتوه »رسخ  الش« پاییتن می آیتد 

و روی خانه هتا و زمین هتای پیرامتون می گسترد. برف کتوچ ایتن کوه هتا 

دیدنی تتر از هرچیتز دیگتری استت. بتا تابیتدن مستتقیم آفتتاب برف هتا 

سستت می شتدند و هرلحظته ممکتن بتود از جایتی بته پاییتن کتوه رسازیر 

شتوند. تتا وقتی کته در دهکتده بتودم بته هیچ وجته فکتر منی کتردم، آفتاب 

می توانتد بته پشتت کوه هتای دیگتر در روستتاهای اطتراف و کان شتهرها 

نیتز ناپدیتد شتود. تصتور می کتردم آفتتاب از کتوه »بترِگ نتو« طلتوع و بته 

پشتت کتوه »رسخ الش« غتروب می کنتد و ایتن چیزی ستت کته هم چنتان 

ادامته دارد.

آن روزهتا دیگتر گذشتتند. آن روزهتا کته خود در درون شتان غطته ور بودم و 

بعدهتا کته جهان بینتی ام بیشتر شتده بتود به چیتزی جتز بیرون شتدن از 

روستتا و این کته حتتا جاهتای زیباتتر از این جا نیز استت فکتر منی کردم. 

حتاال امتا در عیتن درگیتری بتا ده هتا نوستتالژی از کتوه و دشتت و بیابتان، 

دیگتر بتودن در چنیتن جایی و نشستن و نگاه کردن به کوه هتای پیرامون 

روستتا اصتا میتر نیستت. فقتط گه گاهتی بتا زل زدن بتر عکس هتای 

متفتاوت از روستتا و کوه هتای پیرامونتش، بته یتاد متی آورم زندگتی کودکی 

را و بته یتاد متی آورم دورانتی را کته شتاید یکتی از بهریتن دوران زندگتی 

و ستازنده بهریتن خاطترات و نوستتالژی ها در طتول عمترم بتوده باشتد. 

دیتدن ایتن عکس هتا و ترکیب آن هتا برایم یتادآور زندگی ایل نشتینی و رس 

و کلته زدِن ستال ها بتا بترف و کوه و دشتت و االغ و هزاران هتزار بدبختی و 

خوشتحالی  های غریتب و فریبنتده استت. حتتی گاهتی منی توانتم بفهمم 

کته ایتن عکس هتا بتر رس ذهتِن من چته می آورنتد، فقتط می توانتم بگویم: 

دیوانته کننده هستتند.

حتاال کته بته ختودم و بته اتفاقتات پشتت رس و چشتم انداز رو به رویتم نگاه 

می کنتم بتا ختود واگویته می کنتم؛ کته فکترش را می کترد یک زمانتی، یک 

 روزی، از زیتر ایتن کوه های رس به فلک کشتیده پرکی دستت و پاچلفتی 

و رس بته زیتر بلنتد شتده و می آیتد فرستخ ها دورتتر از ایتن  متکان و آن جتا 

زمین گیتر و مجبتور بته نشستن می شتود. ایتن پر کته حاال مثا بتزرگ و 

بترای ختودش مردی شتده با آن هم هیچ روز و شتبی نیستت بته دهکده ی 

آرزوهاییبساناستواریوسربلندیکوهها
دیتدار پتاپ فرانستیس و آیت االلته سیستتانی و تاکیتد بتر صلتح و 

زندگتی مستاملت آمیز می توانتد رسآغتاز خوبتی باشتد. نتدای آنهتا 

نتدای خیتر بتود.

دیتروز پتاپ فرانستیس رهتر کاتولیک هتای جهتان و آیت اللته علتی 

مرجتع  و  مستلانان  مذهبتی  چهره هتای  مهم تریتن  از  سیستتانی 

میلیون هتا شتیعه باهتم دیتدار کردنتد. ایتن دیتدار کته در خانته ی 

آیت اللته سیستتانی در نجتف انجتام شتد، متورد توجته و پتردازش 

بستیاری قترار گرفتت. باآن کته خرنتگاران اجتازه ی حضتور در ایتن 

مهتم  رسخط هتای  از  یکتی  موضتوع  ایتن  امتا  نداشتتند  را  دیتدار 

رستانه ها شتد. در افغانستتان نیز باوجودی که روزانه چندین رویداد 

داخلتی مهتم اتفتاق می افتتد، ایتن دیتدار در شتبکه های اجتاعتی 

بازتتاب گسترده داشتت و بیشتر واکنش هتا بته آن مثبتت بتود.

هرچنتد ایتن رویتداد چیتِز آن چنتان خارق العتاده ای نیستت و چنین 

دیدارهتای بایتد طبیعتی باشتد امتا بتا توجته بته فضتای موجتود در 

جهتان استام و کم پیشتینه بتودن دیتدار مقامتات مذهبی مستلان 

بتا رهتران دیگتر ادیتان، می تتوان گفتت کته یکتی از رخدادهتای 

نستبتا نتادر و بااهمیت استت. در رشایطی کته از تریبون های مراکز 

دینتی و مذهبتی علیه پیتروان دیگر ادیان و مذاهتب نفرت و بدبینی 

پختش می شتود و در فضایی کته با نتدای القاعده، طالبتان، داعش، 

بوکوحترام و ... به شتدت مختدوش شده استت، دیتدار دو شتخصیت 

هرچنتد  نشتانه ی  می توانتد  مستلان  و  مستیحی  مهتم  مذهبتی 

کوچکتی از متدارا و گفتگتوی میتان ادیتان باشتد.

دیتن همتواره یکتی از عوامتل بنیتادی انستجام و افتراق بوده استت. 

از یک ستو میتان انستان ها هم گرایتی ایجتاد کترده و آنهتا را از نژادها 

از  و  داده استت  پیونتد  به هتم  مختلتف  فرهنگتی  خاستتگاه های  و 

ستوی دیگتر ستبب تفرقته، بدبینتی و نفترت و خشتونت شده استت 

و انستان ها را در برابتر هتم قترار داده  و ستبب جنگ هتای خونیتن 

شتده و دستت کم شتدت دهنده و یا تاییدکننده ی آن بوده استت. در 

کشتورهای چتون عتراق کته درگیتر افراط گرایتی و منازعتات مذهبی 

انتد و بستر گفتتان   داعتش بتوده، کارکترد دومی بیشتر مشتاهده 

شده استت.

و  استت  عتراق  در  بانفتوذ  شتخصیت های  از  سیستتانی  آیت االلته 

اثتر قابل توجهتی دارد. حایتت رسنوشت ستاز  بتر سیاستت عتراق 

او از »ائتتاف عتراق متحتد« در ستال 2005 کته منجتر به پیتروزی 

ایتن ائتتاف شتد، بستیج شتدن صدهتا هتزار عراقتی نیتز در ستال 

۲۰۱۴ میتادی بتا دستتور او بترای جنتگ بتا داعتش، و استتعفای 

عبداملهتدی در نتیجته ی عتدم حایتت او مثال هایتی انتد کته نفوذ 

توضیتح می دهتد.  به خوبتی  را  او 

دیتدار پتاپ با سیستتانی می تواند روزنته ی هرچند کوچکتی از امید 

بترای رسآغتاز فصلتی جدیتد باشتد. در پیامتی کته دفتر سیستتانی 

پتس از ایتن دیتدار نترش کرده آمتده که او در ایتن دیتدار در مورد بی 

عدالتتی، ستتم، فقتر، آزار و اذیتت هتای مذهبتی و فکتری، رسکتوب 

آزادهتای اساستی و فقتدان عدالتت اجتاعتی و... بتا پتاپ صحبت 

پتاپ  بتا  دیتدارش  در  سیستتانی  رویترز  به نوشتته ی  کرده استت. 

فرانستیس تاکید کرده که امیدوار استت شتهروندان مستیحی عراق 

ماننتد دیگتر شتهروندان ایتن کشتور در امنیتت، صلتح و حفظ کامل 

حقتوق، زندگتی کنند.

پتاپ ستاعاتی پتس از ایتن دیدار در رشتته تویتی نوشتت: امتروز باید 

برشیتت –به خصتوص مؤمنان-بایتد ابزارهتای نفترت را صلتح تبدیتل 

کننتد. لوئیز یاکو، استقف اعظم کلیستای کلدانی عتراق نیز چندی 

پیتش گفتته بتود کته طتی ایتن ماقتات پتاپ و آیت اللته سیستتانی 

قترار استت »ستند اختوت بترای صلح جهانتی » را بته امضا برستانند.

و  »یهتود  و  نفترت  و  بدبینتی  روزگار  در  می توانتد  دیتدار  ایتن 

نصارا«ستتیزی در جهان استام و روند فزاینده ی استام ستتیزی در 

غترب، شتمه ای از متدارا و نویتدی بترای گفتگتو و روابط ختوب میان 

ادیتان باشتد. 

خانه ی پدری
تحلیل

سینما

شمهایازمدارادرزمینهی
بدبینیونفرت

افغانستتان متا: بته مناستبت صتد ستالگی اولیتن فلتم بلنتد چارلی 

چاپلیتن، فلم هتای ترمیتم شتده او در ستینا های جهتان منایتش 

داده خواهتد شتد. 

صتد ستال از زمانتی کته چارلتی چاپلیتن اولیتن فلتم بلنتد ختود بته 

نتام »پتر بچته« را کارگردانتی و در آن بازی کرد، می گتذرد. اکنون 

تعتدادی از بهریتن فلم هتای کمتدی صامت وی ترمیم شتده اند تا 

در ستینا های جهتان اکران شتوند.

بته گتزارش رویترز، کمپانتی فلتم فرانستوی  MK۲ و همین طتور 

توزیتع کننتده بیتن املللتی Piece of Magic در بیانیته ای اعتام 

کردنتد در هتم کاری بتا یک دیگتر ستالگرد صدستاله شتدن اولیتن 

اثتر چارلتی چاپلیتن را برگتزار می کننتد. فلم هایتی کته از چارلتی 

چاپلین احیا شتده، شتامل آثار کاستیکی مثل »در جستت و جوی 

طتا«، »روشتنایی شتهر«، »ستیرک«، »عتر جدیتد« و »دیکتاتتور 

می شتود. بتزرگ« 

کمپانتی  MK۲ نستخه احیتا شتده ۴K  فلتم ستینایی »پربچته« 

 Piece of را فصتل ختزان در فرانسته اکتران می کند و توزیع کننتده

Magic هتم تتاش می کنتد، ایتن فلتم را در حتدود ۵۰ منطقته بته 

اکران برستاند.

رئیتس کمپانتی  MK۲ در ایتن بتاره گفتته استت: در ستال ۱۹۲۱، 

فلتم ستینایی »پتر بچته« مهارت هتای چاپلیتن را در زمینته هتر 

و تبدیتل شتدن بته یتک ستتاره تاییتد کترد. امستال در همتکاری با 

Piece of Magic، چارلتی چاپلیتن را بته ستینا های رسارس جهان 

بتاز می گردانیتم و حفتظ میتراث و آثتار او را ادامته می دهیتم.

فلم هتای  بترای  کته  کردنتد  اعتام  هم چنیتن  کمپانتی  دو  ایتن 

دارنتد. ارائته  بترای  جدیتدی  تریلر هتای  و  پوستر  چاپلیتن، 

اکرانفلمهایترمیمشدهچارلی
چاپلیندرسینماهایجهان

حسین معرفت



منچسترتیونایتد فردا در دربی برابر منچسرتسیتی 

ارائته  را  همیشته  بتا  متفتاوت  منایشتی  بایتد 

دهتد تتا شانستی بترای پیتروزی داشتته باشتد. 

حستاس  دیتداری  در  فتردا  منچسترتیونایتد 

 27 از  پتس  استت.  منچسرتستیتی  میهتان 

بتازی یونایتتد 14 امتیتاز کمترت از ستیتی دارد و 

در رده دوم قترار گرفتته و اگتر متی خواهتد اندک 

شانستی بترای قهرمانی داشتته باشتد، فتردا باید 

ستیتی را شکستت دهتد. پیتروزی در دربتی نیتز 

بترای هتر دو تیتم اهمیت ختاص ختود را دارد اما 

عملکترد یونایتتد در بتازی های بتزرگ این فصل 

اصتا ختوب نبوده استت. تیم تحتت هدایت اوله 

گنتار سولستر هرگتز نتوانستته برابتر تیتم هتای 

باالنشتین جتدول پیتروز شتود و حاصتل کار یتا 

مستاوی بتوده یتا شکستت و طبعتا بتا ادامته ایتن 

رونتد، یونایتتد فتردا امیتد زیتادی بترای کستب 

پیتروزی نخواهتد داشتت. بدترین نتیجته یونایتد 

 BIG برابتر قتدرت های بتزرگ انگلیس)ملقتب به

SIX( در فصتل جتاری مقابتل تاتنهتام بتود. در 

هفته 4، تاتنهام با هدایت ژوزه مورینیو توانستت 

در اولدترافتورد یونایتتد را 1-6 شکستت دهتد!

برابتر  ختود  زمیتن  در  یونایتتد  ششتم  هفتته  در 

چلستی با تستاوی بتدون گل متوقف شتد. هفته 

بته  گل  یتک  بتا  اولدترافتورد  در  یونایتتد  هفتتم 

آرستنال باخت. هفتته 12 یونایتد بازهم در زمین 

ختود برابتر یتک تیتم بتزرگ دیگتر یعنتی ستیتی 

بتدون گل متوقتف شتد. 

هفتته 19 منچسترتیونایتد در آنفیلتد بته مصتاف 

لیورپتول رفتت و بتازی بتدون گل مستاوی شتد. 

هفتته 21  یونایتتد در زمیتن آرستنال بته تستاوی 

بتدون گل رستید و هفتته 26 نیتز در استتمفورد 

بریج حاصل کار برابر چلستی تستاوی بدون گل 

بتود. تتا بته اینجتا در هفتت بتازی بتزرگ فصتل، 

یونایتتد تنهتا یتک گل زده و هفتت گل دریافتت 

کترده استت. 5 بتار مستاوی کترده و دو بتار نیتز 

باختته استت. فتردا در دربتی و برابتر ستیتی کته 

هفتته هتای متوالی استت جز پیتروزی نتیجه ای 

کستب نکترده، طلستم می شتکند؟

"BIG SIX" یونایتد به دربی رسید؛ آمار افتضاح برابر

ورزش
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سیستتانی در انظتار عمومتی ظاهتر منی شتود و دفترت او بتا 

انتشتار بیانیه و فتتوا، مواضع و نظراتتش را بازتاب می دهد.

پتاپ در بتدو ورود بته بغتداد، دیتدار از عتراق را بته عنتوان 

یک کشتور رنج دیده، وظیفه خود دانستته و طی ستخنانی 

در برابتر سیاستتمداران عالی رتبته، مناینتدگان پارملتان و 

هیات هتای دیپلاتیتک خارجتی از جملته گفتت: »نبایتد از 

نتام ختدا بترای خشتونت و تروریستم استتفاده کرد.«

رهتر کاتولیک هتای جهتان بعتد از تترک خانته سیستتانی، 

پیامتر  ابراهیتم  زادگاه  کته  شتد  اور  بوالیتتی  شتهر  عتازم 

می شتود. خوانتده 

ایتن نخستتین مرتبته استت کته یتک پتاپ با یتک مرجع 

گتزارش  بته  می کنتد.  دیتدار  ستطح  ایتن  در  شتیعه 

شتیعی  شتبه نظامی  گروه هتای  از  شتاری  رستانه ها، 

دیدارپتاپ و سیستتانی  را "زمینته مداخله غترب در امور 

عتراق" دانستته و بتا آن مخالفتت کترده بودنتد.

پتاپ ۸۴ ستاله استت و آیت اللته سیستتانی ۹۰ ستال 

دارد. او کته در زمتان حاکمیتت صدام حستین، ستال ها 

در حبتس خانگتی بتود، نفتوذ زیتادی در افتکار عمومی 

عتراق دارد و از حامیتان اعرتاضات ضد دولتی و جنبش 

مخالفتت بتا مداخلته خارجتی  در این کشتور استت.

دیتدار ۵۵ دقیقته ای رهتر کاتولیک هتای جهان و مرجع شتیعیان، 

بتدون  و  بستته  درهتای  پشتت  عراقتی،  مقامتات  حضتور  بتدون 

تریفتات برگتزار شتد. آیت اللته سیستتانی بتر لتزوم تتاش رهران 

مذهبتی و معنتوی در جلوگیتری از جنتگ و فجایتع انستانی تاکید 

کرد.

پتاپ فرانستیس در دومیتن روز ستفر بته عتراق، بته دیتدار مرجتع 

تقلیتد شتیعیان رفتت. خرگتزاری رویرتز بته نقل از یک مقتام دفرت 

ریاستت جمهتوری عراق، گتزارش داده که سیستتانی به رشط عدم 

حضتور مستئوالن عراقتی، ماقتات با پتاپ را پذیرفتته بود.

آیت اللته سیستتانی تتا کنتون بتا هیچیتک از نخستت وزیران عتراق 

دیتدار نکترده و بتا مقامتات دیگتر نیتز بته نتدرت دیتداری رستمی 

منتتر  ماقتات  ایتن  از  کته  اندکتی  تصاویتر  در  استت.  داشتته 

شتده، چنتد کاردینتال نیتز در کنتار پتاپ دیتده می شتوند. دیتدار 

بتدون حضتور  و  بتدون تریفتات معمتول  پشتت درهتای بستته، 

روزنامه نتگاران انجتام گرفتت. استتقبال از پتاپ و بدرقته او در ایتن 

دیتدار بتر عهتده حامتد خفتاف ستخنگوی  دفترت سیستتانی بتود.

بتاره  آمتده کته طرفیتن در  ایتن مرجتع مذهبتی  بیانیته دفترت  در 

"چالش هتای بتزرگ بریتت در دوران حتارض" و لتزوم پایبنتدی به 

ارزش هتای اخاقتی برای غلبه بتر این چالش ها صحبتت کرده اند.

به نوشتته وبستایت "شتفقنا" و به نقل از بیانیه، آیت الله سیستتانی 

رسکتوب  فکتری،  و  دینتی  آزار  فقتر،  ستتم،  بی عدالتتی،  بتاره  در 

در کشتورهای  اجتاعتی  عدالتت  فقتدان  و  اساستی  آزادی هتای 

مختلتف، جنگ هتا و اقدامتات خشتونت بار، محتارصه اقتصتادی، 

آوارگتی و دیگتر مشتکات ملت هتای منطقه به ویژه ملت فلستطین 

صحبتت کرده استت.

از موضتوع گفت و گتو دو مقتام  بیانیته، گزارشتی  ایتن  از  بته غیتر 

استت. نشتده  منتتر 

خرگزاری هتا ماقتات این دو مقتام را "تاریخی" توصیتف کرده اند. 

دیدار تاریخی پاپ فرانسیس و آیت اهلل سیستانی 

قانون شکنی دیوید بکام در جذب ستاره یوونتوس؟

سفر وزیرخارجه ایرلند به تهران؛ 
گفتگو با مقامات ایران درباره برجام 

مسابقات جام صلح 
در کندهار برگزار شد

سازمان ملل: هنوز شواهدی از زنده بودن دختر حاکم دوبی به دست نیامده 

را  کشتور  ایتن  قبلتی  دولتت  سیاستت  دارد 

امتا  بپیونتدد.  برجتام  بته  دوبتاره  و  بگتذارد  کنتار 

تحریم هایتی کته دونالتد ترامتپ علیه ایتران وضع 

استت. کترده  دشتوار  را  کار  کترده 

حستن روحانتی هتم چنتد روز پیتش بتا هشتدار 

در  وقتت"  "اتتاف  منفتی  پیامدهتای  دربتاره 

مستیر احیتای توافتق هستته ای، گفتت کته اگتر 

تحریم هتای امریکا رفع شتود راه برای دیپلاستی 

و مذاکتره بتاز خواهتد شتد.

ایتران و امریتکا هتر دو منتظرنتد تتا طترف مقابتل 

گام نخستت را بترای ازرسگیتری مذاکترات بردارد.

مقام هتای ایتران اجترای کامل تعهدات هستته ای 

ختود در برجتام را بته رفتع تحریم هتای یک جانبته 

ایتاالت متحتده متروط کرده اند.

امریتکا نیتز بازگشتت به برجتام و رفتع تحریم های 

ایتران را بته بازگشتت کامتل تهتران بته تعهتدات 

برجتام متروط کترده و از ایتران خواستته کته اول 

بته غنی ستازی ۲۰ درصدی اورانیتوم پایان دهد.

ستفر وزیتر خارجه جمهتوری ایرلند بته تهران چند 

روز پتس از آن انجتام متی شتود کته ایتن کشتور 

اعتام کترد ستفارت ختود را در تهتران بازگشتایی 

متی کنتد. ایرلند ستفارت خود را بته دلیل کاهش 

بودجته تعطیتل کترده بود.

ستیمون کوونتی، وزیتر خارجته جمهتوری ایرلنتد 

که کشتورش نهتاد تستهیل کننده شتورای امنیت 

ستازمان ملل در اجترای توافق هستته ای )برجام( 

استت، بترای گفتگتو بتا مقامتات ایتران بته تهتران 

ستفر می کنتد.

قترار استت وزیتر خارجته ایرلنتد امتروز یکشتنبه ۷ 

ایتران  بتا حستن روحانتی، رئیتس جمهتور  متارچ 

دیتدار کنتد. او در ایتن ستفر همچنیتن بتا محمتد 

جتواد ظریتف، وزیتر خارجته هتم دیتدار و گفتگتو 

خواهتد کرد. ایتران اخیرا پیشتنهاد اتحادیته اروپا 

بترای گفتگتو بتا امریتکا دربتاره توافتق هستته ای 

برجتام را رد کترد.

کته  می گیترد  صتورت  حالتی  در  دیدارهتا  ایتن 

آقتای ظریتف روز گذشتته در توییتتی بتدون ارائته 

جزییاتتی اعتام کترد کته "ایتران بته زودی طرح و 

برنامته عملتی ستازنده ای را از طریتق کانال هتای 

می کنتد." ارائته  دیپلاتیتک 

اظهتارات آقتای ظریتف پتس از آن صتورت گرفتته 

کته به نقتل از منابتع اروپایی اعام شتد که تهران 

گفتگوهتای  آغتاز  دربتاره  را  مثبتتی  نشتانه های 

غیررستمی پیرامتون برنامته هستته ایش فرستتاده 

است.

جتو بایتدن رییتس جمهتوری تتازه امریتکا تتاش 

امریکا چین را به 
"حمله به دموکراسی هنگ کنگ " متهم کرد

اقلیت مستلان در چین و رسکوب در هنگ کنگ 

دهد. انجتام 

تبعتات  پکتن خواستت  از  اروپتا  اتحادیته  پیشترت 

بترای  ختود  تصمیم هتای  اقتصتادی  و  سیاستی 

تغییتر نظتام انتخاباتتی هنگ کنتگ را بته دقتت 

بررستی کنتد، تغییراتتی که بته گفته ایتن اتحادیه 

آزادی هتای اساستی، تکرثگرایی سیاستی و اصول 

تضعیتف می کنتد. را  دموکراستی 

چیتن  مقام هتای  از  نیتز  بریتانیتا  خارجته  وزارت 

متردم  بته  نستبت  ختود  تعهتدات  بته  خواستت 

هنگ کنتگ از جملته رعایتت حقتوق و آزادی هتای 

اولیته آنهتا عمل کنتد. معاون دبیترکل کنگره خلق 

چیتن بته مناینتدگان گفتت شتورش و ناآرامتی در 

نظتام  کته  می دهتد  نشتان  هنگ کنتگ  جامعته 

انتخاباتتی ایتن منطقته کمبودها و خاهایتی دارد 

اجتاس  در  استت.  الزم  زمینته  ایتن  در  تغییتر  و 

ستاالنه کنگتره خلتق چیتن کته یتک هفتته طتول 

خواهد کشتید مستائل انتخابات طرح خواهد شتد 

امتا متن ایتن تغییترات پیشتنهادی هنتوز علنتی 

نشتده استت. فعاالن دموکراستی خواهی که هفته 

 ۲۰۱۹ مصتوب  امنیتتی  قانتون  براستاس  پیتش 

چیتن دستتگیر شتدند ممکتن استت بته حبتس تا 

۴۷ ستال محکتوم شتوند. اجتاس ستاالنه کنگتره 

خلتق چیتن نزدیتک بته ۳هتزار رشکتت کننتده بته 

منایندگتی از والیت هتا، مناطق خودمختتار و اداره 

منطقته هنگ کنتگ و ماکائتو دارد. اگرچته کنگتره 

خلتق چیتن بته ظاهتر قدرمتندتریتن نهتاد ایتن 

کشتور استت ولی در عمل قانونگتذاران برنامه ها و 

سیاستت های دیکته شتده از ستوی دولتت مرکزی 

را تاییتد می کننتد.

نهادهتای  بته  چیتن  حملته  تتداورم   " امریتکا 

دموکراتیتک هنگ کنتگ " را محکوم کرده استت.

انتقتاد امریتکا پتس از آن مطترح شتده کته چیتن 

از برنامته ختود بترای تغییتر نظتام انتخاباتتی در 

داد.  ختر  هنگ کنتگ 

کنگتره خلتق چیتن روز جمعته از ایتن طترح پترده 

برداشتت. براستاس یکی از پیشتنهادها داوطلبان 

نامتزدی در انتخابتات پارملتان هنگ کنتگ بایتد 

توستط کمیتته ای وفتادار بته دولتت پکتن تاییتد 

شتوند. ستال گذشتته نیتز چیتن قوانیتن امنیتتی 

کترد.  وضتع  هنگ کنتگ  در  را  ستختگیرانه ای 

رسکتوب  دنبتال  بته  پکتن  می گوینتد  منتقتدان 

مخالفتان و حتذف متدل "یتک کشتور، دو نظتام 

از  سیاستی" استت. براستاس توافقتی کته پتس 

پایتان دوران مستتعمره بتودن هنگ کنتگ میتان 

بریتانیتا و چیتن منعقتد شتد هنتگ کنتگ اجتازه 

پیتدا کرد کته از نظام حقوقتی ختود و آزادی هایی 

بهره منتد  آزادی مطبوعتات  و  بیتان  آزادی  چتون 

باشتد. هزاران قانونگذار در اجاس ستاالنه کنگره 

خلتق رشکتت کرده انتد که انتظتار متی رود اهداف 

رشتد اقتصتادی و سیاستت های محیتط زیستتی 

دولتت مرکتزی را تایید کند. ند پرایس ستخنگوی 

وزارت خارجته امریتکا گفتته استت ایتن حرکتت 

دولتت چیتن حمله مستتقیم به استتقال و آزادی 

هنگ کنتگ و رونتد دموکراستی در ایتن منطقته 

استت. بته گفتته ستخنگوی وزارت خارجته امریکا 

عملی شتدن این تغییترات نهادهتای دموکراتیک 

هنگ کنتگ را تضعیتف خواهتد کترد. نتد پرایتس 

افتزود واشتنگن در تتاش استت تتا بتا همراهتی 

متحدانتش اقدامتی جمعتی را علیه نقتض حقوق 

کمپین جمع آوری پول برای انتقال امباپه به لیورپول!

یتک هتوادار لیورپتول اقتدام بته راه انداختن کمپینتی بترای جمتع آوری 250 میلیتون پونتد به 

منظتور جتذب کیلیتان امباپته ستتاره پتی اس جتی کرده استت.

 بته نظتر متی رستد که لیورپول شتدیدا نیاز بته بازستازی دارد. تیم کلوپ فصل گذشتته با اقتدار 

و بتا 99 امتیتاز قهرمتان لیتگ انگلیتس شتد امتا در فصل جاری کستب ستهمیه لیتگ قهرمانان 

اروپا هم برای شتان تبدیل به یک رویا شتده استت. آنها پنج شکستت متوالی در آنفیلد داشتته 

انتد و اگتر استتون ویتا و تاتنهتام بازی هایشتان را برنتد، آنها ممکن استت که تا رتبته نهم نزول 

کنند. سقوط 

لیورپتول ترکیتب باکیفیتتی دارد امتا بته نظتر متی رستد کته برختی از بازیکنتان ایتن تیم اشتباع 

شتده انتد. بترای فصتل آینتده محمتد صتاح و ستادیو مانته 29 ستاله خواهنتد بتود، ویرژیل فن 

دایتک و  روبرتتو فیرمینتو 30 ستاله متی شتوند و تیاگو و هندرستون 31 ستاله. قطعتا لیورپول به 

چنتد خریتد بتزرگ نیتاز دارد و البتته گزینه رویایی هواداران تیم رسخ پوش نیز مشتخص استت: 

کیلیتان امباپه.

واضتح استت کته اگتر لیورپتول ستهمیه لیتگ قهرمانان اروپتا را نگیترد، رویتای جذب ستتاره پی 

اس جتی را از دستت رفتته خواهتد دیتد امتا هتواداران تیتم کلتوپ ناامید نشتده اند.

یتک هتوادار لیورپتول به نتام جیمز استمیت در اقدامی جالب به جمتع آوری پتول پرداخته و نام 

"امباپته را بته لیورپتول بیاوریتد" را بترای ایتن کمپیتن انتختاب کترده استت. هتدف ایتن کمپین 

جمتع آوری 250 میلیتون پونتد استت، مبلغتی کته برای جذب ستتاره فرانستوی کفایتت خواهد 

کترد. البتته تاکنتون فقتط 295 پوند جمع شتده استت.

جیمتز توضیتح داده استت کته صتد میلیتون هتوادار لیورپتول در دنیتا وجتود دارنتد کته اگتر هتر 

کتدام از آنهتا 2.5 پونتد بپردازنتد، پتول خریتد امباپته جتور می شتود. وی گفته استت کته اگر به 

هدفتش نرستد و مبلغتی کمترت از 250 میلیتون پوند جمع شتود، پتول را به حستاب بنیاد خیریه 

لیورپتول واریتز خواهتد کرد.

نشتده استت. ماتوئیدی در ماه ستپتامر ستال 2020 اولین 

بتازی اش را بترای تیتم اینرت میامتی انجام داد، دیتداری که با 

تستاوی بتدون گل خامتته یافتت. او اولین گل ختود را دو ماه 

بعتد از باختت 2 بتر یتک تیمتش برابتر تورنتتو بته مثر رستاند.

میتان امتا واکنش باشتگاه اینرت میامی بته این موضوع 

خونرسدانته بتوده و ایتن باشتگاه در بیانیته ای نوشتته 

استت کته از آغتاز تحقیقتات دربتاره قترارداد ماتوئیدی 

تخلفتی  هیتچ  مرتکتب  کته  چترا  می کنتد،  استتقبال 

ممکتن استت انتقتال بلیز ماتوئیتدی از یوونتوس به اینترت میامی تیم 

تحتت مالکیتت دیوید بکام بتا تخلف همراه بوده باشتد.

بته وقتوع تخلفتات  بترای رستیدگی  ستازمان لیتگ فوتبتال امریتکا 

احتالتی در پروسته انتقتال بلیتز ماتوئیتدی از تیم فوتبتال یوونتوس 

بته اینترت میامتی در تابستتان ستال 2020 دستت بته کار شتد.

در لیتگ حرفته ای فوتبتال امریتکای )MLS( برختاف اکرث لیگ های 

اروپایتی، بترای پرداختت حقتوق بته بازیکنتان شتاغل در ایتن لیتگ 

ستقف مشتخصی وجتود دارد و بته همیتن دلیتل اکنون شتایعه شتده 

استت کته ماتوئیتدی با دریافتت حقوقی باالتر از ستقف مجتاز به تیم 

تحتت متلتک دیوید بکام پیوستته استت.

ماتوئیتدی 33 ستاله تابستتان ستال گذشتته از یوونتتوس بته اینترت 

میامتی پیوستت و اکنتون بتکام و همکارانتش متهم شتده اند که برای 

جتذب ایتن بازیکتن فرانستوی مرتکتب تخلف شتده اند.

طبتق مقتررات MLS هتر تیم تعتداد محتدودی )معموالً سته بازیکن( 

مجتوز دارد کته حقوقتی باالتتر از ستقف تعییتن شتده بته بازیکنتان 

ختود بپتردازد، امتا رشط بهره منتدی از ایتن مجتوز آن استت کته نتام 

بتزرگ در ستازمان لیتگ  بازیکتن  بازیکتن موردنظتر به عنتوان یتک 

فوتبتال امریتکا درج شتده باشتد. در متورد ماتوئیتدی امتا ظاهتراً این 

اتفتاق صتورت نگرفتته استت و با این وجتود او حقوقی باالتر از ستقف 

تعیین شتده می گیرد. همین موضوع ستبب شتده استت که بازرستان 

MLS بترای بررستی قترارداد ماتویتدی دستت بته کار شتوند. در ایتن 

طلسم اتلتیکو در دربی پس از 7 تایی کردن رئال
اتلتیکتو مادریتد تابستتان 2019 توانستت رئتال را 

شکستت  امریتکا 3-7  در  دوستتانه  بتازی  یتک  در 

دهتد کته آخریتن بترد روختی بانکتوس در دربتی 

هتا محستوب متی شتود. به نقتل از متارکا، تابستتان 

ستال گذشتته رئتال مادریتد و اتلتیکتو در دیتداری 

دوستتانه در چارچتوب چمپیونتزکاپ بته مصتاف هم 

رفتنتد و حاصل کار نتیجه عجیتب و غریب 7-3 بود. 

شتاگردان دیته گتو ستیمئونه توانستتند رئتال را بتا 7 

گل مغلتوب کننتد و هتان پیتروزی، نقطته عطفتی 

اختتاف  اوج  در  رئتال  بتود.  هتا  کهکشتانی  بترای 

زیتدان و گترت بیتل و چنتد روز پتس از مصدومیتت 

شتدید مارکتو آسنستیو بته دربتی دوستتانه رستیده 

بتود و پتس از یتک فصتل فاجعته بتار اصتا رشایتط 

روحی مناستبی نداشتت. آن باخت پرگل نیز ستبب 

شتد تتا بستیاری تصور کننتد وضعیتت رئتال بدتر از 

ایتن خواهتد شتد اما در نهایتت زیزو توانستت تیم را 

جمتع کترده و فصل 20-2019 را با قهرمانی اللیگا 

بته امتتام برستاند. جالب اینکته پس از آن شکستت 

7-3، رئتال دیگتر به اتلتیکو نباخته و حتی گلی نیز 

دریافتت نکترده استت. 

رئتال ابتتدا در ونتدا مرتوپولیتانو توانستت اتلتیکو را 

بدون گل متوقف کند. ستپس در سوپرکاپ اسپانیا 

در عربستتان دو تیتم در فینال بته مصاف هم رفتند 

بتازی  پیتروز شتد. در  پنالتتی  و رئتال در رضبتات 

برگشتت اللیتگا رئتال بتا یتک گل اتلتیکتو را در یک 

بتازی کلیتدی شکستت داد و امستال هتم در بتازی 

رفتت اللیتگا رئتال توانستت 2-0 بتر اتلتیکتو پیتروز 

شتده و نخستتین شکستت فصتل ایتن تیتم را رقتم 

بزنتد. فتردا دو تیتم در ونتدا مرتوپولیتانتو بته مصاف 

هتم خواهنتد رفتت و بایتد دید رونتد بردهتای رئال و 

عتدم دریافتت گل در دربتی ادامته دار خواهد بود یا 

ورق بتر می گتردد.

امتا چنتد روز بعتد، او گفتت که توستط کاندوهتا در یک قایق 

در اقیانتوس هنتد دستتگیر شتد. او را بته دوبتی برگرداندنتد و 

از آن زمتان هانجتا مانتده استت. پتدرش گفتت کته او بته نفتع 

دخترتش عمتل می کند. بیانیه ماه گذشتته خانواده ستلطنتی 

دوبتی بتار دیگتر تأکید کرد کته از او در خانه مراقبت می شتود.

در ایتن گتزارش آمتده استت: "بهبودی شتیخه لطیفه همچنان 

ادامته دارد و متا امیدواریتم کته او در زمتان مناستب بته زندگتی 

اجتاعتی بازگتردد." لطیفه آل مکتوم با استتفاده از تلفنی که 

گفته استت حدوداً یک ستال پس از دستتگیری به او مخفیانه 

داده شتده استت، طتی چندین متاه تعدادی فیلتم ضبط کرده 

استت. او آنهتا را در دستت شتویی ضبتط کترد زیرا تنهتا در آنجا 

بتود کته متی توانستت در را قفل کند.

کته  رسبازانتی  برابتر  "در  می گویتد:  او  پیام هتا  ایتن  در 

می خواستتند هنتگام فترار بتا قایتق او را بگیرنتد "بتا دستت و پا 

زدن و جنگیتدن" مقاومتت کترده و یکتی از آنهتا را طتوری گاز 

گرفتته کته جیغش درآمده استت. بعتد از آن که بته او آرام بخش 

زدنتد بیهتوش شتده، بتا هواپیتای خصوصتی او را بته دوبتی 

برگردانده انتد و بعتد از رستیدن بته مقصد به هوش آمده استت. 

او را بته تنهایتی و بتدون دسرتستی بته کمک هتای پزشتکی و 

حقوقتی در ویایی نگهتداری کردند که در و پنجره هایش قفل 

بتوده و پولیتس از آن نگهبانتی می کترده استت."

که وی در امنیت استت و "در خانه از او مراقبت می شتود".

از  انتشتار تصاویتر دخترت حاکتم دوبتی درخواستت هایی 

ستازمان ملتل بترای تحقیتق در بتاره ایتن موضتوع را در پی 

داشتت. ماه گذشتته ، ستازمان ملل تأیید کرد که از امارات 

متحتده عربتی مدرکتی دال بر زنتده بودن شتاهزاده لطیفه 

را خواستته استت. اما روز جمعه گفت که تاکنون پیرفتی 

حاصل نشتده استت.

کته  گفتت  ملتل  ستازمان  ستخنگویان  از  کلویتل  رابترت 

جلستاتی بتا منایندگتی دیپلاتیک امتارات متحتده عربی 

در ژنو ستوئیس برگزار شتده استت، اما وقتی از او پرستیده 

شتد کته آیا شتواهدی مبنی بر زنتده بودن شتاهزاده لطیفه 

دریافتت شتده استت، او پاستخ داد: "نته، هنتوز نته".

شتیخ محمتد بتن راشتد آل مکتتوم، حاکتم دوبتی و نایتب 

رئیتس امتارات متحتده عربی، یکتی از ثرومتندتریتن دولت 

متردان جهان استت.

درباره لطیفه آل مکتوم چه می دانیم؟

لطیفته آل مکتتوم متی گوید بترای رشوع زندگتی جدید در 

فوریته ۲۰۱۸ ستعی کترده از دوبتی فترار کند.

او در ویدئویتی کته درستت قبتل از فرارش ضبط شتده بود، 

گفتت: "متن اجتازه رانندگتی نتدارم، بته هیتچ وجته اجتازه 

مستافرت یا تترک دوبتی را نتدارم."

ستازمان ملتل می گویتد دو هفته پتس از درخواستت از امتارات متحده 

عربتی، بترای ارائه شتواهد مبنی بر زنتده بودن دخرت حاکتم دبی هنوز 

چیتزی در ایتن مورد ندیده استت.

لطیفته آل مکتتوم، دخترت حاکتم دوبتی در ستال ۲۰۱۸ تتاش کترد 

پانورامتای  برنامته  بته دستت  ویدیویتی کته  فترار کنتد. در  از کشتور 

بی بی ستی رستیده لطیفته بنت محمتد آل مکتتوم می گویتد زمانی که 

قصتد داشتت فرار کند، کاندوهتا او را با دارو بیهوش کردند و به محل 

نگهتداری اجبتاری اش در دوبتی برگرداند. متاس بتا او از آن زمان قطع 

شتده استت. اعضای خاندان ستلطنتی دوبی پیش از این گفته بودند 

تیمتی برای متدت ده روز ادامته دارد. در گروه اول 

ایتن رقابت هتا تیم هتای ستپین بولتدک و جوانتان 

شتاروالی کندهتار بته مصتاف هتم رفتنتد کته بتا 

پیتروزی تیتم ستپین بولتدک پایتان یافت.

ایتن  در  گفتت  آزادی  رادیتو  بته  هترات  ورزش 

باشتگاه  ده  از  ورزشتکار  یتک روزه ۵۰  مستابقات 

کردنتد. اشترتاک 

رقابت هتا  ایتن  راه انتدازی  از  هتدف  افتزود  وی 

گرامی داشتت از قیتام خونیتن مردم هترات در ۲۴ 

استت. حتوت ۱۳۵۷ 

بته گفته آقتای ضیتا، در فرجام باشتگاه قهرمانان، 

هیواد و جوانان افضلی با بیشترتین امتیاز نسبت 

بته ستایر باشتگاه ها در ردیتف اول تتا ستوم قترار 

گرفتند.

نصیتر رحانتی، رئیتس فدراستیون فوتبتال 

کندهتار دیتروز بته رادیتو  آزادی گفتت که این 

مستابقات بتا رشکتت شتش تیتم از والیتات 

کندهتار، هترات، فتراه و خوستت برگزار شتده 

تیم هتای  رحانتی  آقتای،  گفتته  بته  استت. 

جوانتان شتاروالی و اتفتاق از کندهتار، تیتم 

تیتم  فتراه،  ابومستلم  هترات،  انترژی  اتتک 

ولستوالی  فوتبتال  تیتم  و  خوستت  منتختب 

ستپین بولتدک کندهتار اشترتاک کرده انتد.

وی افتزود کته ایتن رقابت هتا در دو گتروه سته 

ضیاالحتق ضیتا مدیتر فنتی و مستلکی اداره 

رقابت های جوجیتسو 
صبح دیروز در هرات برگزار شد
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قرارداد تعمير ترمينل ميدان هوايى ولسوالى جاغورى امضا شد 

ولسـوالی  میدان هوایـی  ترمینـل  تعمیـر  اعـار  پـروژۀ  قـرارداد   

جاغـوری والیـت غزنـی، میـان اداره هوانـوردی ملکـی و رشکـت 

شـد. امضـاء  “آینده نگـر”  سـاختانی 

منتـر  ملکـی  هوانـوردی  اداره  طـرف  از  کـه  خربنامـه  يـک  در 

شـده، آمـده اسـت کـه پـروژۀ اعـار تعمیـر ترمینـل میدان هوایـی 

از سـوی داکـر محمدقاسـم  ولسـوالی جاغـوری والیـت غزنـی، 

وفایـی زاده رئیـس عمومـی اداره هوانـوردی ملکـی و محمدامیـن 

آینده نگـر، امضـا شـد. رئیـس رشکـت سـاختانی 

منبـع افـزوده اسـت کـه دريـن مراسـم؛ امانزیـب انصـاری معیـن 

و  رؤسـا  پالیسـی،  و  پـان  معیـن  عملیاتـی، حسـیب الله رسوش 

کارمنـدان اداره هوانـوردی ملکـی، خـداداد عرفانـی، وکیـل مردم 

والیـت غزنـی در مجلـس مناینـدگان، فاطمـه رحیمـی مناینـده  

 وزارت تحصیـات عالـی از آغـاز درس هـای حضـوری در متـام دانشـگاه و 

مؤسسـات تحصیـات عالـی دولتـی و خصوصـی کشـور پـس از سـه مـاه 

تعطیلـی خـرب داده اسـت.

 16( شـنبه  دیـروز  عالـی،  تحصیـات  وزارت  سـخنگوی  عبیـدی،  حامـد 

حوت( در صفحۀ فیسـبوکش نوشـت کـه درس های حضوری دانشـگاه های 

دولتـی و خصوصـی از امـروز آغـاز شـده اسـت.

وزارت تحصیـات عالـی قبـا در اطاعیـه ای گفته بود که متام دانشـگاه ها 

تـا  کـه  انـد  مکلـف  خصوصـی  و  دولتـی  عالـی  تحصیـات  مؤسسـات  و 

درس هـای تشـدیدی را بـرای چهـار هفتـه تطبیـق کنـد.

طبـق اعـام ایـن وزارت، امتحانـات چانس اول سمسـر خزانی دانشـگاه ها 

 شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی می گویـد که عبداللـه عبداللـه، رییس این 

شـورا در دیـدار بـا مـک کـری، معـاون سـفیر امریـکا در کابـل، روی طـرح 

پیشـنهادی واشـنگنت برای صلح افغانسـتان بحث و گفت وگو کرده اسـت.

در خربنامـه کـه از سـوی شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی بـه نـر رسـیده، 

آمـده اسـت کـه این دیدار پس از چاشـت دیروز )شـنبه، ۱۶ حـوت( صورت 

گرفتـه اسـت. دو طـرف در ایـن دیـدار، همچنـان در مـورد آخریـن تاش ها 

بـرای صلـح و گام هـای بعـدی در ایـن رونـد صحبـت کرده اند.

بـه نقـل از خربنامـه، عبداللـه عبداللـه و معـاون سـفیر امریـکا در کابـل از 

ترسیـع رونـد مذاکـرات صلح اسـتقبال کـرده و خواهـان یافنت یـک راه حل 

سیاسـی همه شـمول و پایـان جنـگ در افغانسـتان شـده اند.

پیشـر منابـع آگاه از رونـد صلـح بـه روزنامـه اطاعـات روز گفتـه بودنـد 

کـه زملـی خلیـل زاد، مناینـده ی ویـژه ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در 

دیـدارش بـا رییس جمهـور غنـی و عبداللـه عبداللـه، رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه ی ملـی در جریـان سـفر اخیـرش بـه کابـل حامـل نامه ای ویـژه از 

طـرف وزیـر خارجـه ی امریـکا بـوده اسـت. در ایـن نامـه، از مقامـات دولـت 

افغانسـتان خواسـته شـده اسـت کـه بـه رونـد صلـح رسعـت داده شـده و 

تجـارت  و  صنعـت  وزارت 

توافـق  نامـۀ  کـه  می گویـد 

بازرگانـی  و  ترانزیتـی 

پاکسـتان  بـا  افغانسـتان 

)اپتـا( بـرای سـه مـاه دیگـر 

شده اسـت. متدیـد 

در  توافـق  نامـه  ایـن  زمـان 

پایـان مـاه دوم سـال جـاری 

شـد. متـام  میـادی 

تجـارت  و  صنعـت  وزارت 

می گویدکـه بـرای جلوگیری 

از سـکتگی در امور بازرگانی 

و ترانزیتـی میان افغانسـتان 

و پاکسـتان، ایـن توافق  نامه 

بـرای سـه مـاه متدیـد شـده 

 اسـت و در خـال ایـن مـدت تعدیاتی در ایـن توافق  نامـه خواهد 

آمـد و سـپس میـان دو کشـور امضـا خواهدشـد.

گفـت:  تجـارت  و  صنعـت  وزارت  سـخن گوی  احمـدی،  فـواد 

اسـت  قـرار  کـه  توافق نامـه  تخنیکـی  مـوارد  روی  کار  »هم اکنـون 

در مطابقـت بـا سـازمان تجـارت جهانـی بـه امضـا برسـد، از سـوی 

دارد.« جریـان  جانـب  دو  هـر  تخنیکـی  تیم هـای 

بازرگانـی بـدون محدودیـت افغانسـتان از راه پاکسـتان بـه هنـد 

از  پاکسـتان  ترانزیتـی  انتقـال محموله هـای  یافـنت  اجـازه  نیـز  و 

راه افغانسـتان بـه بازارهـای آسـیایی میانـه مشـمول بیـش از پنـج 

تعدیـل در توافق نامـۀ ترانزیتـی و بازرگانی افغانسـتان و پاکسـتان 

اسـتند کـه پـس از ماه  هـا گفت وگـو میـان مناینـد گان دو کشـور، 

رشکـت  مسـئولین  و  والیتـی  شـورای  در  غزنـی  والیـت  مـردم 

اداره هوانـوردی  کنفرانس هـای  اتـاق  در  آینده نگـر،  سـاختانی 

ملکـی بـه امضـا رسـید.

در خربنامـه آمـه اسـت کـه ایـن قـرارداد، بـه ارزش مبلـغ ٣٨،٨ 

و  فینـس  احاطـه،  دیـوار  اعـار  شـامل  و  بـوده  افغانـی  میلیـون 

غزنـی  والیـت  جاغـوری  ولسـوالی  میدان هوایـی  ترمینـل  تعمیـر 

می باشـد.

رئیـس عمومـی اداره هوانـوردی ملکـی، حیـن امضـای قـرارداد، 

تأکیـد منـود کـه پـروژۀ متذکـره، از نظـر کیفـی و تخنیکـی مـورد 

و  داشـته  قـرار  ملکـی  هوانـوردی  اداره  دقیـق  کنـرل  و  نظـارت 

رشکـت متذکـره، بایـد مطابـق بـه رشایـط منـدرج در قـرارداد، در 

مـدت ده مـاِه تقویمـی، ایـن پـروژه را تکمیـل منایـد. 

پایـان  ثـور  آغـاز و در هفتـم  در 15 مـاه حمـل سـال 1400 خورشـیدی 

می یابـد. امتحانـات چانـس دوم نیـز از دهـم ثـور الـی 19 ثـور سـال آینـده 

گرفتـه خواهد شـد.

عالـی، درس هـای  تحصیـات  وزارت  رهـربی  فیصلـه ی شـورای  براسـاس 

و  دولتـی  عالـی  تحصیـات  مؤسسـات  و  دانشـگاه ها  بهـاری  سمسـر 

آغـاز شـود. آینـده  ثـور سـال  قـرار اسـت در 20 مـاه  خصوصـی 

کابینـه ی دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان در 26 عقـرب سـال جاری 

فیصلـه کـرده بود کـه دانشـگاه های دولتـی و خصوصی به خاطـر جلوگیری 

از شـیوع مـوج دوم ویـروس کرونـا در فصـل رسما، رس از تاریخ هشـتم قوس 

الـی 15 حوت رخصت شـوند.

اجـاع داخلـی بـرای مذاکـره بـا طالبـان در سـطحی جدیـد ایجـاد شـود.

دولـت  در  لـزم  سیاسـی  مقدمـات  اگـر  منابـع،  ایـن  معلومـات  براسـاس 

افغانسـتان و گـروه طالبـان به موقوع روی دسـت گرفته شـود، یک کنفرانس 

در سـطح رهـربان سیاسـی جمهوری اسـامی افغانسـتان و طالبـان، هرچه 

رسیع تـر بـه میزبانـی ترکیـه در شـهر آنـکارا برگـزار خواهـد شـد.

همچنـان منابعـی معتـرب از دولـت افغانسـتان نیـز بـه روزنامه اطاعـات روز 

گفتـه بودنـد کـه امریـکا طـرح ایجـاد یک حکومـت عبـوری و انتقـال قدرت 

از دولـت فعلـی بـه دولـت عبـوری را بـه رهـربان دولـت افغانسـتان سـپرده 

اسـت. براسـاس ایـن طـرح، پـس از رشوع رونـد جدیـد در آنـکارا و حصـول 

توافـق بـر رس مسـایل اساسـی، انتقـال قـدرت بـه دولـت انتقالـی صـورت 

گرفت. خواهـد 

زملـی خلیـل زاد دور تـازه ی سـفرهایش را در پیونـد بـه صلـح افغانسـتان 

در دهـم حـوت آغـاز کـرده اسـت. او در یازدهـم حـوت بـه کابـل آمـده و 

عالـی  شـورای  رییـس  عبداللـه  عبداللـه  غنـی،  ارشف  رییس جمهـور  بـا 

مصالحـه ی ملـی و شـاری از چهره هـای سیاسـی دیـدار و گفت وگـو کـرده 

اسـت. آقـای خلیـل زاد پـس از سـه روز اقامـت بـه دوحـه رفتـه اسـت. 

روی آن هـا توافـق نشده اسـت.

نقیب اللـه صافـی، رییس اجرایی اتاق مشـرک تجارت افغانسـتان 

اسـت کـه در  مـاه همیـن  اظهـار داشـت: »خواسـت  پاکسـتان  و 

سـه مـاه بایـد ایـن توافق نامـه امضـا شـود.« فدراسـیون اتاق هـای 

افغانسـتان  سـود  بـه  توافق نامـه  ایـن  کـه  می گویـد  افغانسـتان 

نبوده اسـت. 

خانجـان الکـوزی، معـاون فدراسـیون اتاق هـای افغانسـتان بیـان 

و  نیایـد  به میـان  کلـی  تغییـرات  اپتـا  در  زمانی کـه  »تـا  داشـت: 

مشـکات  نشـود،  حـل  گذشـته  سـال  ده  در  موجـوده  مشـکات 

کـاکان وجـود خواهنـد داشـت.« توافق نامـه اپتـا ده سـال پیـش 

میـان افغانسـتان و پاکسـتان امضـا شـد. 

پـی  در  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت   

بـودن  غیـر مصـون  بـر  مبنـی  اظهاراتـی 

واکسـین کرونـا/ کویـد19 می گویـد کـه ایـن سـخنان 

نیسـت. بیـش  شـایعه ای 

ایـن وزارت روز شـنبه 16 حـوت در پـی ایـن اظهارات 

چنـدی  کـه  کرونـا  واکسـین  کـه  گفـت  رسـانه ها  بـه 

رضر  گونـه  هیـچ  بـود،  شـده  آغـاز  آن  تزریـق  پیـش 

نـدارد. جانبـی 

برخـى  کشـور،  در  کرونـا  واکسـن  ازتطبيـق  پـس 

ايـن  از  اسـتفاده  داکـران،  و  فيسـبوک  کاربـران 

واکسـن را خطرنـاک دانسـته و گفتـه انـد کـه باعـث 

وخيـم شـدن وضعيـت صحـى برخـی  و حتـى سـبب 

اسـت. شـده  مـرگ 

دلـو  مـاه   ۱۹ تاریـخ  بـه  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

شـدۀ  کمـک  واکسـین  دوز  هـزار   ۵۰۰ سـال  روان، 

ويـروس کرونـا، از سـوی کشـور هنـد بـه کابـل انتقـال 

گردیـد.

بـه اسـاس، پروسـۀ تطبیـق واکسـین ویـروس کرونا در 

افغانسـتان، بـه تاريـخ 5 حـوت از کابـل آغـاز شـد و به 

دنبـال آن در واليـات کشـور آغـاز گرديد.

مطالب پخش شده مبنى بر مرضيت واکسني

برخـى کاربـران شـبکۀ مجـازى فیس بـوک در روزهاى 

تطبیـق  گویـا  این کـه  مـورد  در  را  مطالبـى  اخـر، 

واکسـین کرونـا بـرای مردهـا، یـک مشـکل جـدی را 

انـد. پیـش می کنـد، نـر کـرده 

انصـار یـاری، یک تـن از کاربران فیس بـوک، مطلبی را 

تحـت عنـوان »تطبیق واکسـین کرونا بـرای مردها یک 

مشـکل اساسـی را پیـش می کنـد«، در صفحـه اش به 

نر رسـانده است.

وی، نوشـته اسـت تـا زمانـی کـه داکـر فضـل محمود 

فضلـی رئیـس عمومـی اداره امـور ریاسـت جمهـوری، 

ایـن واکسـین را باالی خـود تطبیق نکنـد، او هرگز آن 

را تطبیـق نخواهـد کرد.

شـک  بنـده  تحقیقـات  »بـه  اسـت:  کـرده  ترصیـح  او 

نکنیـد، از مـا یـک گفـنت بـود، دگیـش کار خـود تـان 

اسـت.«

داکـر عبدالباسـط امـل نیـز دو روز پیـش در صفحـه 

فیس بوکـش، بـا انتقـاد از اثـرات منفی واکسـین کرونا 

وضعیـت  کـه  اسـت  نوشـته  داکـران،  برخـی  بـاالی 

ویـروس  تطبیـق  از  پـس  همکارانـش  برخـی  صحـی 

کرونـا، بدتـر شـده اسـت.

وی در ادامه نوشـته اسـت که یکی از دوسـتان و چند 

تـن از همکارانـش، پـس از دریافـت واکسـین کرونـا، 

بـه شـدت تـب، درد و تهـوع پیـدا کـرده و بدتـر این که 

یک تـن دیگـر آن هـا، دیشـب در بخـش مراقبت هـای 

بسـر  کابـل  شـفاخانه های  از  یکـی   ،)ICU( ویـژه 

گردیـده اسـت.

موصـوف، تطبيـق واکسـین هندی و برخی آزمایشـات 

»بـا  اسـت:  گفتـه  و  خوانـده  مبب هـا  مـادر  را  دیگـر 

تاسـف ملتـی هسـتیم کـه همه چیـز باالی مـا آزمایش 

می گـردد و کسـی نیسـت بپرسـد.«

بـه اسـاس يـک خرب منتـره سـه روز قبل، يک رسـانۀ 

داخـى گفتـه بـود کـه یـک کارمنـد صحـی در باميان 

پـس از دریافـت واکسـن کرونـا جان باخته اسـت.

محمـد انـور سـعادتيار يـک تـن از کابـران فيسـبوک  

بامیـان  شـفاخانه  در  منابـع  »برخـی  بـود:  نوشـته 

می گوینـد کـه یـک کارمنـد صحـی در ایـن شـفاخانه 

پـس از تزریـق واکسـین کرونـا جـان باختـه اسـت.«

اسوشـيت  پاکطیـن  نبيـل  داکـر  حـال  درعـن 

بيـارى  تخصـص  فـوق  و  داخلـه  امـراض  پروفیسـور 

در  بحـراىن  مراقبت هـاى  و  تنفـى  قلبـى،  هـاى 

شـفاخانۀ رابعـه بلخـی کابـل، در ۲۶ دلـو سـال روان 

نیـز در صفحـۀ فیس بوکـش مطلبـی را تحـت عنـوان 

اول  خـط  كليـدى  مبارزيـن  از  يـى  منحيـث  »چـرا 

كويـد19، از واكسـن هاى سـياىس اسـتفاده نخواهم 

اسـت. کـرده  منتـر  كـرد!؟«، 

کرونـا  واکسـین  بخاطـری  اسـت،  کـرده  ترصیـح  او 

افغانسـتان،  مـردم  کـه  منی کنـد  تطبیـق  باالیـش  را 

غیـر  و  پنهانـی  تحقیقاتـی  آزمایشـگاهی  موجـودات 

نیسـتند. خـارج  رسـمی 

وی نوشـته اسـت: »هیچ نـوع تحقیقات فعلـی جهانی 

در مـورد واکسـین ها مکمـل و موثـق نیسـتند، اصلـی 

تعقيبیـه  مصئونیـت  و  مؤثریـت  تحقیقـات  تریـن 

واکسـین ها، بعـد از حصـول جـواز و تطبیـق همگانـی 

می شـوند.« رشوع  آن 

موصـوف بـه پـژواک گفت کـه در امر مبارزه بـا ویروس 

کرونـا، برخـورد سیاسـی شـده و هیـچ حسـن نیتـی از 

سـوی مسـئوالن نشـان داده نشـده است.

وی افـزود کـه تاحـال هیـچ واکسـین کرونـا، از سـوی 

ایـن  و  اسـت  نشـده  تائیـد  جهـان  صحـی  سـازمان 

سـازمان، از آغـاز تاکنـون نـاکام بـوده و برخوردهـای 

را  انـزوا  نـوع  یـک  هـم  اکنـون  و  داشـته  ای  سـلیقه  

واکسـین  کـه  گفـت  موصـوف  اسـت.  کـرده  اختیـار 

امریکایـی فایـزر و انگلیسـی، نسـبتاً مـورد تائیـد قـرار 

گرفتـه انـد؛ امـا هنوزهـم جنـگ معلوماتـی در مـورد 

واکسـین کرونـا در جهـان جریـان دارد و افغانسـتان 

نبایـد شـتاب زده عمـل کنـد.

پاکطین، با اشـاره به تطبیق واکسـین کرونا در کشـور 

هنـد، گفـت کـه ایـن واکسـین در برخـی شـفاخانه ها 

فقـط بـاالی داکران تطبیق شـده اسـت؛ امـا تاکنون 

پوشـش  تحـت  هـم  کشـور  ایـن  نفـوس  درصـد  یـک 

واکسـین قـرار نگرفتـه اند.

بـا ذکـر این کـه منی خواهـد میـان مـردم ذهنیـت  او 

منفـی ایجـاد کنـد، گفـت کـه اگـر )واکسـین کرونـا( 

مجمـوع  در  امـا  نیسـت؛  هـم  مـر  نیسـت،  مفیـد 

واکسـین ها اعـراض و عایم خود را می داشـته باشـند 

کـه آن را اطفـال نیـز در جریـان گرفـنت واکسـین های 

دوره کودکـی، تجربـه می کننـد. داکـر پاکطین افزود 

ممکـن  افغانسـتان،  در  کرونـا  واکسـین  تطبیـق  کـه 

رسوی نتیجـه گیـری واکسـین کمـک شـده باشـد کـه 

بـاالی ملت افغانسـتان و سـایر ملت هـای دیگر جهان 

می شـود.  انجـام 
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