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 ۷ نامزد در لیست نهایی 
 اتحادیه اروپا بالروس را تحریم انتخابات ۱۴۰۰ ایران

هوایی کرد
 وزارت کشـور طـی بیانیـه ای رسـما نـام ۷ کاندیدایـی کـه 
از سـوی شـورای نگهبـان تاییـد صالحیت شـده اند را اعالم 
کـرد. طبـق ایـن لیسـت کـه شـب گذشـته ابتـدا از سـوی 
خبرگزاری فارس منتشـر شـده بود، رد صالحیت گسـترده 

و بی سـابقه ای  ...

اروپـا عبـور هواپیماهـای  اتحادیـه   کشـورهای عضـو 
بـالروس را از حریـم  هوایـی خـود ممنـوع کردنـد و 
خواسـتند  هـم  اتحادیـه  ایـن  هوایـی  شـرکت های  از 
از حریـم هوایـی بـالروس عبـور نکننـد. شـرکت های 

بـزرگ هوایـی اروپـا تغییـر ...

 در سـاعت 11 صبـح روز 6 ژوئـن 1982 صدهـا 

»عملیـات  در  ارسائیلـی  زرهـی  نفربـِر  و  تانـک 

صلـح بـرای جلیـل« بـه لبنـان حملـه کردنـد. ایـن 

عملیـات در پـی تـرور سـفیر ارسائیـل در لنـدن رخ 

داد، اقدامـی کـه ارسائیـل آن را نقـض معاهـده  ی 

... می دانسـت  موجـود  آتش بـِس 

تقویم کشور  در  روز  یک 
روز ملی فرهنگ  نام  به 
هندوها درج می شود
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نگاهی به فلم »۱۹۸۲«؛ چه 
بر سِر لبنان آمد؟ 

متخصصان ایتالیایی: تهداب 
منار جام غور آسیب جدی 

ندیده است 

هنری

همکاری غیر مستقیم 
با تروریسم 

 جمهوریت و بالندگی 
نسل جدید

مسیر صلح با آتش بس دایمی 
هموار می شود 

 دیـروز نخسـت وزیر اسـترالیا اعـالم کرده اسـت که به 
دالیـل امنیتی سـفارت این کشـور در کابـل تعطیل می 
شـود و سـفارت ایـن کشـور در کابـل نیـز ایـن موضوع 
را تاییـد کـرده و ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه این 

تصمیـم موقتـی باشـد و برای همیشـه  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

سناتوران نگرانی شان 
را از جنگ تبلیغاتی 
دشمن ابراز کردند

 

از  امریکایـی  رسبـازان  خـروج  حالیکـه  در   

افغانسـتان ادامـه دارد، ایـاالت متحـده می گوید 

کشـور،  ایـن  از  نیرویـش  کـردن  بیـرون  بـا  کـه 

میانـه  رشق  در  و  کـرد  نخواهـد  رهـا  را  منطقـه 

داشـت. خواهـد  قـوی  حضـور 

بـه  امریـکا،  جان کربـی سـخنگوی وزارت دفـاع 

رسـانه ها گفته کـه تعهد امریکا بـرای متحدانش 

در منطقـه تغییـر نخواهـد کرد: »اینکـه ما نیروها 

را از افغانسـتان بیـرون می کنیـم و بـه ماموریـت 

نظامـی در ایـن کشـور پایـان می دهیـم، بـه این 

می کنیـم.  تـرک  را  منطقـه  کـه  نیسـت  معنـی 

واقعیـت همیـن اسـت. حضـور امریـکا در رشق 

فرماندهـی مرکـزی،  و سـاحه مسـئولیت  میانـه 

نیرومنـد خواهـد بـود.«

امریـکا،  نظامـی  قوماندانـان  حـارض،  حـال  در 

را  امریـکا  جمهـوری  رئیـس  بایـدن  جـو  برنامـۀ 

بـرای خروج نیرو از افغانسـتان دنبـال می کنند.

سـپتمرب  یازدهـم  تـا  برنامـه،  ایـن  اسـاس  بـر 

امسـال که برابر می شـود با ۲۰ سـالگی حمالت 

تروریسـتی بـر خـاک امریـکا، متامـی نظامیـان 

افغانسـتان را تـرک خواهنـد کـرد. امریکایـی 

بـا قمـر جاویـد باجـوه لـوی  امریـکا  روز دوشـنبه، لویـد آسـتین وزیـر دفـاع 

کـرد. تلفونـی  گفتگـوی  پاکسـتان  اردوی  درسـتیز 

بـر اسـاس گزارش هـا، خـروج نیروها از افغانسـتان یکی از مسـایل مـورد بحث 

دو جانـب بوده.

کربـی در ایـن مـورد جزئیـات نـداد، امـا گفـت کـه دو مقـام ارشـد نظامـی در 

مـورد منافـع مشـرک در منطقـه و اهدافشـان گفت وگـو کـرده انـد.

پیـش از ایـن، مقام هـای نظامی امریـکا گفته بودنـد که تهدیدهـای احتاملی 

از منطقـه را بـه دقـت بررسـی می کننـد و منی گذارند کـه افغانسـتان بار دیگر 

بـه پناهـگاه امن برای تروریسـتان مبدل شـود.

سـخنگوی پنتاگـون افـزود کـه امریـکا منی خواهـد بـا خـروج از افغانسـتان، 

متحدانـش آسـیب پذیـر شـوند: »بـا ادامـۀ خـروج نیروهـا، بـا توجـه بـه اینکـه 

حضـور مـا در افغانسـتان بـه صـورت دوامـدار کاهـش می یابـد، مـن و شـام 

انتظـار داریـم کـه چگونـه معلومـات را جمع آوری کنیـم تا در نتیجـه اطمینان 

حاصـل شـود کـه هیچ کسـی در معرض خطر بیشـر قـرار منی گیرد، بیشـر از 

آنچـه کـه حـاال قـرار دارند.« ایـاالت متحـدۀ امریکا عالوه بـر افغانسـتان، گروه 

کوچکـی از نیروهایـش را در عـراق و سـوریه حفـظ کـرده.

کربـی گفتـه کـه ایـن حضـور بـرای مبـارزه بـا گـروه تنـدرو دولـت اسـالمی 

معـروف بـه داعـش، در چهـار چـوب نیروهـای ائتـالف در هـر دو کشـور ادامـه 

خواهـد یافـت. بـا اعـالم جـو بایـدن بـرای خـروج کامـل نیروهـای امریکایی از 

افغانسـتان، میدان هـای جنـگ در ایـن کشـور داغ تـر شـده.

افغانسـتان  صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه  مناینـده  خلیـل زاد  زملـی  تازگـی  بـه 

آزادی گفـت کـه طالبـان دو گزینـۀ جنـگ و  بـه بخـش تاجیکسـتان رادیـو 

صلـح را در برابـر خـود دارنـد. بـه گفتـۀ او اگـر طالبـان راه جنـگ را انتخـاب 

متحـدان  و  افغانسـتان  حکومـت  تالش هـای  شـد.  خواهنـد  منـزوی  کننـد، 

بین املللـی اش بـرای ترسیـع رونـد مذاکـرات و آتش بـس دایمـی تـا اکنـون 

اسـت. مانـده  بی نتیجـه 

گـروه طالبـان می گویـد کـه در حـال حـارض آتش بـس بـرای آنهـا پذیرفتنـی 

نیسـت، زیـرا بـه اسـتدالل ایـن گـروه تصمیـم بـه برقـراری آتش بـس بایـد در 

نتیجـه توافـق سیاسـی حاصـل شـود و پیـش از آن ممکـن نیسـت.

جنگ روان در افغانستان تاثیر بزرگی بر غیرنظامیان داشته است.

مـارچ، ۵۷۳  مـاه  اخیـر  تـا  مـاه جنـوری  از  کـه  گفتـه  متحـد  ملـل  سـازمان 

غیرنظامـی در رویدادهـای مرگبـار در افغانسـتان جـان باختـه انـد و ۱۲۱۰ 

تـن دیگـر هـم زخم برداشـته انـد. به گفتـۀ این سـازمان، بیـش از صدهزار تن 

هـم در ایـن مـدت در افغانسـتان بیجـا شـده انـد. غیرنظامیـان در افغانسـتان 

آتش بـس می خواهنـد. امـا معلـوم نیسـت کـه این خواسـته چـه وقـت پذیرفته 

شـد. خواهد 

کـرده  اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت   

یـک رشـته حملـه  اسـت کـه در 

هوایـی در قریـه پوپلـزو در ولسـوالی خان نشـین 

والیـت هلمنـد یک افرس ارتش دولت پاکسـتان و 

چندین عضو سـازمان تروریسـتی القاعده کشـته 

. ند شد

نـر  بـا  جـوزا   4 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

ارتـش  افـرس  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  خربنامـه ای 

پاکسـتان پـس زخمـی شـدن و انتقـال در شـهر 

داده  جـان  شـفاخانه  یـک  در  پاکسـتان  کویتـه 

اسـت. 

خـرب  ایـن  کـه  می کنـد  ترصیـح  دفـاع  وزارت 

براسـاس اطالعـات کشـفی و اسـتخباراتی معترب 

اسـت. برخـوردار  کامـل  از صحـت 

می افزایـد  دیگـری  خربنامـه  در  وزارت  ایـن 

و  امنیتـی  نیروهـای  حمـالت  و  نربدهـا  در  کـه 

دفاعـی کشـور، در شـبانه روز گذشـته 162 تـن 

از جنگجویـان گـروه طالبـان بـه قتـل رسـیدند و 

129 تـن دیگـر از ایـن جنگجویـان زخمی شـده 

. ند ا

ایـن جنگجویـان  کـه  می کنـد  اعالمیـه ترصیـح 

گـروه طالبـان در والیـات ننگرهـار، لوگـر، غزنی، 

فاریـاب،  بلـخ،  هـرات،  قندهـار،  زابـل،  پکتیـا، 

جوزجـان، رسپـل، هلمنـد، بغـالن و تخار کشـته 

وزخمـی شـده انـد.

جنگجـوی   30 کـه  می کنـد  عـالوه  وزارت  ایـن 

نیروهـای  بـا  درگیـری  در  طالبـان  گـروه  دیگـر 

امنیتـی و دفاعـی کشـور در والیـت لغـامن جـان 

باختـه انـد و 12 تروریسـت دیگـر گـروه طالبـان 

در ولسـوالی شـاه جوی والیـت زابـل بـه هالکـت 

حمـالت  در  کـه  آمـده  خربنامـه  در  رسـیدند.  

دیگـری در والیـت ننگرهـار 14 تـن از جنگویـان 

گـروه طالبـان به قتل رسـیدند و شـش جنگجوی 

یـک  در  جوزجـان  والیـت  در  گـروه  ایـن  دیگـر 

حملـه هوایـی نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور 

بـه هالکـت رسـیدند.

جنـگ در حـال شـدت گرفتـه اسـت کـه هیـات 

صلـح افغانسـتان امـروز در دیـداری بـا عبداللـه 

ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رئیـس  عبداللـه 

متایلـی  طالبـان  گـروه  کـه  اسـت  گفتـه  کشـور 

مـوارد  روی  و  نـدارد  صلـح  گفتگوهـای  بـرای 

نـدارد. صحبـت  بـه  عالقـه ای  اختالفـی 

امریکا: خروج نیروها از افغانستان به معنی ترک منطقه نیست وزارت دفاع: یک افسر ارتش پاکستان و چندین عضو 
القاعده در هلمند کشته شدند
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مشت زن افغانستان حریف 
بحرینی اش را ضربه فنی کرد

ورزشی



 

یک روز در تقویم کشور
 به نام روز ملی فرهنگ هندوها درج می شود

 ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه یـک روز 

ملـی  روز  نـام  بـه  کشـور،  ملـی  تقویـم  در 

می شـود. درج  افغـان  سـیک های  و  هندوهـا  فرهنگـی 

محمـد امیـری، معـاون سـخنگوی ریاسـت جمهـوری روز 

2
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 پـه تېـرو څـو میاشـتو کـې، چـې د هېـواد بېالبېلـو سـیمو کـې 

جګـړه شـوې، پـه لړ کـې یې دولتـي ځایونه ویجاړ شـوي او یا هم 

لوټـل شـوي. حکومـت او طالبـان د دغو بېخ بنسـټونو د له منځه 

وړلـو پـړه پـر یو بل اچـوي. د وليس جرګـې دفاعي کمېسـیون او 

عـام خلـک، د جګـړې پـر ښـکېلو لوریو غـږ کوي چې تاسیسـات 

دې نـه ویجـاړوي او د لوټلـو مخنیـوی دې یې هـم وکړي.

پـه دغـو ورځـو کـې پـه خـوا رسـینو کـې د ځينـو پوسـتو د لوټلـو 

انځورونـه الس پـه الس کېـږي. دا انځورونـه د لوګـر پـه محمـد 

آغـې ولسـوالۍ کـې یوه نظامي پوسـته ده چې همدا تـره اونۍ د 

طالبانـو لـه لـوري تر نیول کېدو وروسـته داسـې ویجاړه شـوې او 

پـه کـې ټول شـته تجهیزات لوټل شـوي دي. د مـي دفاع وزارت 

ویانـد روح اللـه احمـدزی وايي:»پـه ځينـو سـیمو کـې طالبانـو 

 د جنبـش رسـتاخیز تغییـر د قربانیانو ځينـې کورنۍ پر حکومت 

او عـديل او قضايـي بنسـټونو لـه نیوکـې رسه وايـي چـې له دغې 

پېښـې د څلـورو کلونو لـه تېرېدو رسه، عديل او قضايي بنسـټونو 

تراوسـه د ۱۳۹۶ کال د غربګـويل د ۱۲ پېښـې د وژل شـویو د 

دوسـیو د څېړلـو پـه هکله محکمـه نه ده جـوړه کړې. 

وه  شـوې  تـاکل  چـې  وايـي  غـړي  تغییـر  رسـتاخیز  جنبـش  د 

نـن دوشـنبې )د غربګـويل پـه ۳مـه( د دغـې دوسـیې لومړنـۍ 

محمکمـه جـوړه يش، خـو د ناڅرګنـدو دالیلـو لـه املـه دا غونډه 

جـوړه نـه وشـوه.

د جنبـش رسـتاخیز تغییر غړی ګلیم الله هم سـخن وايي:»څلور 

کالـه کېـږي چـې د شـهیدانو دوسـیې د ابهـام په حـال کې دي 

دا پـه خپلـه د دې ښـودنه کوي چې ځينې السـونه په پېښـه کې 

عمـالً حضـور پیـدا کـړی د پـل، پلچـک او د خلـک د کورونـو پـر 

لوټلـو یـې الس پـورې کـړی دی.«

خـو د طالبانـو یـو ویانـد ذبیـح اللـه مجاهـد وايي، ځينـې دولتي 

پوسـتې سـیمه ییـزو خلکـو ځکـه ورانـې کـړي چـې، د دوی پـه 

شـخيص ځمکـو کـې جـوړې شـوې وې او یـا هـم پـه کـې شـته 

نظامیانـو د سـیمې خلـک ځـورول. د نومـوړي پـه وینـا، ځینـې 

پـه  دولتـي ځواکونـو  د  وروسـته  کېـدو  لـه سـقوط  بیـا  پوسـتې 

هوايـي بریدونـو کـې لـه منځـه وړل شـوي دي.

د ولـيس جرګـې د دفاعي کمېسـیون غړی سیدحسـن پکتیاوال 

وویل:»طالبـان پـه دې ډاډه دي کلـه چې ځينې سـیمې نیيس، 

نـه يش کـوالی وې سـايت لـه دې امله غـواړي د لنډ مهـال لپاره 

خپـل پروګرامونـه هلتـه تـررسه کـړي.« د برشي حقونـو د خپواک 

ښـکېل دي چـې نـه غواړي د افغانسـتان د خلکـو قاتلین عدالت 

تـه وسـپارل يش.« څلـور کالـه مخکـې یـو شـمېر هېوادوالـو او د 

رسـتاخیز تغییـر جنبـش تـر نامـه النـدې یـوې ډلـې د کابـل پـه 

زنبـق څلـور الر کـې لـه یـوه مرګـوين موټـر بـم چاودنـې وروسـته 

چـې پـه کـې څـه بانـدې ۱۰۰ کسـان ووژل شـول، الریـون وکړ. 

خـو پـه هغـه وخت کـې یو شـمېر دولتـي ځواکونـه لـه معرتضینو 

رسه ونښـتل او پـه پایلـه کـې یـې د مرشانـو جرګـې د لومـړي 

مرسـتیال د زوی پـه ګـډون ۵ کسـان ووژل.

د یـوې اعالمیـې له مخې، ټاکل شـوې وه د دغـې قضیې لومړۍ 

محکمـه نـن جـوړه يش. د یـوه وژل شـوي اعجـاز الحـق نـاردي 

ورور ضیاالحـق نـادري وویل:»تراوسـه حکومت د هغو فاشیسـتي 

جنایـت کارانـو یـو هـم چـې زمـا ورور یـې د وګړنیـو حقونو پـه پار 

کمېسـیون د نرشاتـو رییـس ذبیح اللـه فرهنګ څرګنـده کړه:»په 

څرګنـده د بـرشي حقونـو تـر پښـو النـدې کـول دي. نـو پـر دې 

بنسـټ د خلکـو دغـه بـرشي حقونـو تـه درنـاوی وکـړئ او د ټـول 

ګټـو پـروژو د ویجـاړۍ المـل مـه کېږي.« خـو خلک بیـا د جګړې 

لـه ښـکېلو خـواو غواړي چې، د جګـړې پر مهال دولتي بنسـټونو 

تـه زیـان ونـه رسـوي او خلکو ته هـم د دې موکه ورنـه کړي چې، 

هغـه ولوټـي. د کابل اوسـېدونکی حیات اللـه وايي:»اصي عامل 

طالبـان دي. هغـوی چـې جګړه کوي د جګړې تـول عامل دي.« 

پـه دې وروسـتیو میاشـتو کـې پـه هلمنـد، فـراه، بغـالن، لغامن، 

میـدان وردګ او لوګـر والیتونـو کـې ځینـې دولتـي پوسـتې او 

بنسـټونه لـه سـقوط کېـدو وروسـته له منځـه وړل شـوي او یا هم 

د سـیمې د خلکـو له لـوري لوټل شـوي دي.

شـهید کـړ د قانـون منګلـو تـه نـه دی سـپارل شـوی.« خو سـرته 

محکمـه وايـي، د یـادې قضيـې محکمه بـه راتلونکـې اونۍ ويش 

او د ځنډېـدو المـل یـې د څارنوالـۍ پـه کارونـو کـې سـتونزې په 

ګوتـه کـوي. د محمـد سـالم ایزدیـار د یـوه عدالـت غوښـتونکي 

قربـاين پـالر محمـد علـم ایزدیـار وايي:»خلـک دې ووژين او لـه 

هغـې وروسـته دې ژمنـه وکـړي چـې سـزا ورکـوو دا کار یـې هـم 

تـررسه نـه کـړ او لـه جمهوریـت، نظـام والـۍ او عدالـت څخه هم 

وکړي.« خـربې 

څلـور کالـه مخکـې د غربګـويل پـر دولسـمه کلـه چـې، د محمد 

سـامل ایزدیـار جنـازه پـه کابل کـې خاورو ته سـپارل کېـده، درې 

نـور ځامنرګـي بریدونـه وشـول او پـه پایلـه کـې یـې ۲۰ کسـان 

ووژل شـول او نـږدې ۹۰ نـور ټپیـان شـول.

د وروستیو څو میاشتو جګړو په لړ کې د بیخ بنسټونو له منځه تلل

دکابل زنبق څلور الرې د وژل شویو په اړه د محکمې پر نه جوړېدو نیوکې

کارتون

 

 

 دیـروز نخسـت وزیـر اسـرتالیا اعالم کرده اسـت کـه به دالیل 

امنیتـی سـفارت ایـن کشـور در کابـل تعطیـل مـی شـود و 

سـفارت ایـن کشـور در کابـل نیـز این موضـوع را تاییـد کرده 

و ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه ایـن تصمیـم موقتی باشـد 

و بـرای همیشـه سـفارت تعطیـل نشـود. قبـال ایـاالت متحده 

نیـز از کارمنـدان سـفارت خود خواسـته بود که افغانسـتان را 

تـرک کننـد و تنهـا کارمندانی که حضور شـان رضوری اسـت 

در سـفارت باقـی مباننـد. هـم چنیـن در هفتـه های گذشـته 

خربهایـی مبنـی بـر تعطیلی سـفارت بریتانیا مقیـم کابل نیز 

بـه نـرش رسـیده بـود. قبال خربهـای تاییـد ناشـده از تعطیلی 

پانـزده سـفارت مقیم کابل رسـیده بـود. اما به نظر می رسـید 

کـه شـایعه باشـد. امـا اکنـون کـم کـم آن خـرب بـه واقعیـت 

مبـدل مـی شـود. از نـگاه حقوقـی کشـورها حـق دارنـد کـه 

وقتـی بـر جـان اتبـاع و کارمنـدان خـود در یـک کشـور دیگـر 

احسـاس خطـر مـی کننـد در بـاره تعطیلی یـا تـداوم فعالیت 

هـای منایندگـی سیاسـی خود در ان کشـور تصمیـم بگیرند. 

امـا تصمیـم هایـی کـه اخیـرا اتخـاذ مـی گـردد و بـا لحـن 

خاصـی رسـانه ای مـی شـود موضـع گـروه هـای تروریسـتی 

را تقویـت مـی کنـد و بـه نفـع ایـن گـروه هـا متـام می شـود. 

امـری کـه در کنـار بسـیاری از اقدامـات دیگر همـکاران بین 

املللـی افغانسـتان تـا کنـون موقـف گـروه طالبـان را تقویـت 

کـرده اسـت و نوعـی همـکاری غیـر مسـتقیم بـا ایـن گـروه و 

دیگـر گـروه هـای تروریسـتی محسـوب مـی گردد. 

اگرچـه امـا و اگرهـای بسـیار در بـاره ارتباطـات اسـتخباراتی 

بسـیاری از کشـورهای عضـو جبهـه ضـد تروریسـم بـا گـروه 

هـای تروریسـتی وجـود دارد و نشـانه های زیـادی نیز در این 

زمینـه تـا کنـون منایـان شـده اسـت. امـا در بـاره همـکاری 

هـا  تروریسـت  تقویـت  بـه  کـه  رفتارهایـی  و  مسـتقیم  غیـر 

مـی انجامـد شـکی وجـود نـدارد. بسـیاری از تصمیـم هـا و 

رفتارهایـی کـه در طـی سـال های اخیـر به طور یـک جانبه و 

بدون در نظرداشـت نظر دولت افغانسـتان از سـوی همکاران 

بیـن املللـی اتخـاذ شـده اسـت تنهـا بـه سـود گـروه هـای 

تروریسـتی و گـروه طالبان و به طور آشـکار بـه تضعیف دولت 

افغانسـتان و نهادهـای امنیتـی کشـور منجـر گردیده اسـت. 

از روزی کـه جامعـه بیـن املللـی بـه رهـربی ایـاالت متحـده 

بـه افغانسـتان هجـوم آورد و حکومـت طالبـان سـقوط داده 

شـد امیـدواری هـای بسـیار بـه وجـود آمد. مـردم افغانسـتان 

مطمیـن شـدند کـه جامعـه بیـن املللـی پـس از یـک دهـه 

کـرده  توجـه  مـا  سـوی  بـه  بـاره  دو  افغانسـتان  فراموشـی 

اسـت و ایـن توجـه منجـر بـه ایجـاد سیسـتم سیاسـی جدیـد 

مـردم  دهـه  دو  گردیـد. طـی  نیـز  تاریخـی  دسـتاوردهای  و 

افغانسـتان عـالوه بر مبارزه با  تروریسـم در عرصـه های دیگر 

صاحـب دسـتاوردهایی شـدند کـه هرگـز حـارض نیسـتند آن 

هـا را از دسـت بدهند. نهادینه شـدن روندهـای دموکراتیک، 

و  زنـان  آمـوزش  رسـانه،  و  بیـان  آزادی  زنـان،  هـای  آزادی 

دخـرتان، نهادینـه شـدن ارزش هـای حقـوق بـرشی، اعـامر 

و  انکشـافی  هـای  پـروژه  کشـور،  اداری  و  قانونـی  زیربنـای 

نهادینـه شـدن نهادهای قدرمتنـد امنیتـی و نهادهای دولت 

بخشـی از دسـتاوردها اسـت. بـدون تردیـد ایـن دسـتاوردها 

تحـت حامیـت و همـکاری جامعه بیـن املللی به وجـود آمده 

اسـت. امـا از یـاد نربیـم کـه حضـور نظامـی و مسـلح جامعـه 

بیـن املللـی علـی رغـم کمـک بـه دولـت افغانسـتان زمینـه 

تقویـت گـروه هـای تروریسـتی و افراطـی را نیـز فراهـم کـرده 

اسـت. حضـور نظامـی جامعـه بیـن املللـی تنهـا فاکتـوری 

بـوده اسـت کـه مدعیـات طالبـان و دیگـر گـروه هـای همکار 

علیـه  جهـاد  بهانـه  بـه  هـا  آن  و  بخشـیده  را مرشوعیـت  آن 

اشـغال خارجـی ذهنیـت بخشـی از مـردم افغانسـتان راضـی 

نگـه داشـته انـد و بـا همیـن شـعار بـه حیـات خویـش ادامـه 

داده انـد. 

از سـوی دیگـر در سـال هـای اخیـر خالـی کـردن تدریجـی 

املللـی  بیـن  همـکاران  سـوی  از  افغانسـتان  دولـت  پشـت 

انجامیـده  بـه تقویـت گـروه طالبـان  بـه طـور آشـکار منجـر 

اسـت. همـکاران بیـن املللـی افغانسـتان انتخابـات ریاسـت 

جمهـوری اخیـر افغانسـتان را حامیـت نکردنـد و بـه مـوازات 

آن بـه گفتگوهـای اسـرتاتژیک بـا گـروه طالبـان رو آوردند که 

منجـر بـه امضـای توافقنامـه قطـر شـد. ایـن گفتگوهـا و روند 

کنونـی صلـح موقـف طالبـان را در سـطح جهانـی مرشوعیت 

بخشـید و بـه یکبـاره منجـر بـه احیـای مجـدد این گروه شـد. 

میـدان داری طالبـان در عرصـه هـای سیاسـی و نظامـی بـه 

افغانسـتان در رونـد صلـح منجـر  انـزوای دولـت  تضعیـف و 

گردیـد. اکنـون بسـیاری از مـردم افغانسـتان بـه شـعارهای 

همـکاران بیـن املللـی بی باور شـده  انـد و کامال خـود را در 

مبـارزه بـا تروریسـم تنهـا مـی بیننـد. 

در طـی مـاه هـای اخیـر بسـیاری از بلواهـای رسـانه ای کـه 

بـه سـود طالبـان بـه راه انداختـه شـده انـد نوعـی همـکاری 

غیـر مسـتقیم بـا ایـن گـروه تلقـی مـی گـردد. همـکاران بین 

املللـی در هفتـه هـای اخیـر چندیـن بـار از آغـاز جنگ های 

داخلـی و تشـدید جنـگ علیه دولت افغانسـتان سـخن گفته 

انـد. مـا قبـال نیـز بارهـا تاکیـد کـرده ایـم کـه همـکاران بیـن 

املللـی وقتـی از افغانسـتان مـی روند، خدا حافظ شـان ولی 

نبایـد کاری کننـد کـه بـا انجـام تبلیغـات رسـانه ای بـه سـود 

طالبـان روحیـه این گـروه را تقویـت بخشـند. در آخرین مورد 

راه انـدازی رسوصـدای تبلیغاتـی در زمینـه تعطیلـی سـفارت 

خانـه هـا و خـروج کارمنـدان ملکـی از افغانسـتان مـی توانـد 

بخشـی از همـکاری غیـر مسـتقیم بـا طالبـان باشـد. ممکـن 

اسـت همـه تصمیـامت فـوق از روی تعمد نباشـد ولـی نتیجه 

آن هـا مسـلام بـر رضر مـردم و دولت افغانسـتان و سـود گروه 

هـای متـام شـده اسـت. همیـن مسـاله نوعـی همـکاری غیر 

مسـتقیم بـا تروریسـم محسـوب مـی گردد. 

  

 

 

کوشـانی در اکادمـی علوم، یک بخشـی تحـت عنوان مرکز 

تحقیقاتـی هندوهـا و سـیک هـای افغـان ایجـاد شـود.«

هندوهـا و سـیک های افغانسـتان، از اقوامـی هسـتند کـه 

تاریـخ مـورد فشـار و تهدیـد بوده انـد و  همـواره در طـول 

 وزارت امـور خارجـه افغانسـتان اعـالم کرده اسـت که ایـن وزارت از 

بسـته شـدن موقتی سـفارت اسـرتالیا در کابل آگاهی دارد و به این 

تصمیم کشـور اسـرتالیا احرتام دارد.

ایـن وزارت سه شـنبه 4 جـوزا بـا نـرش اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه 

و در چارچـوب  و كنوانسـيون های بني املللـی  قوانـني  مبنـای  بـر 

توافقـات بـا دولت هـای دوسـت، دولـت افغانسـتان خـود را متعهـد 

و مصونیـت  امنیـت منایندگی هـای سیاسـی  تامیـن  بـه  مکلـف  و 

می دانـد. خارجـی  کشـورهای  دیپلوماتیـِک  کارکنـان 

اسـکات موریسـن نخسـت وزیـر اسـرتالیا سه شـنبه اعـالم کـرد کـه 

سـفارت آن کشـور همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانسـتان 

مسـدود می شـود.

او گفتـه اسـت کـه سـفارت آن کشـور از تاریـخ 28 مـی/ 7 جـوزا بـه 

طـور موقـت بسـته می شـود و بـا مهیـا شـدن رشایـط، بـاز خواهـد 

شـد. او علـت مسـدود شـدن سـفارت کشـور را گنگ بـودن وضعیت 

افغانسـتان بعـد از خـروج نیروهـای خارجـی توصیـف کـرده اسـت. 

نخسـت وزیـر اسـرتالیا اضافـه کـرده اسـت کـه رشایـط دیپلوماتیک 

در افغانسـتان مهیـا نیسـت و دیپلوماتـان ایـن کشـور پـس تعطیلی 

سـفارت پیوسـته بـه افغانسـتان سـفر خواهنـد کرد.

او عـالوه کـرده اسـت کـه اگـر باقـی می ماندیم بـه این معنـا بود که 

 ریاسـت جمهـوری اعـالم کـرده اسـت که محمـدارشف غنـی رئیس 

جمهـور کشـور بـه نهادهـای مسـئول دسـتور داده اسـت، تـا معاش 

کارمنـدان دولتـی از طریـق یک سیتسـم دیجیتالی پرداخت شـود.

ارگ ریاسـت جمهـوری روز سـه شـنبه 4 جـوزا در اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه شـام گذشـته رئیـس جمهـور غنـی در نشسـتی کـه بـا 

رئیـس عمومـی اداره امـور، رسپرسـت وزارت مالیه، رسپرسـت بانک 

مرکـزی افغانسـتان، رئیـس کمیسـیون مسـتقل اصالحـات اداری 

و خدمـات ملکـی و رئیـس اداره احصائیـه و معلومـات داشـت، بـه 

آنـان دسـتور داده اسـت کـه معـاش کارمنـدان دولتـی بعـد از ایـن 

در  رئیـس جمهـور  پرداخـت شـود.  دیجیتالـی  از طریـق سیتسـم 

ایـن نشسـت بـه ایـن اداره هـای هدایـت داده اسـت کـه ایـن کار تا 

یـک مـاه دیگـر عملـی شـود. بـه قـول خربنامـه، رئیـس جمهـور از 

آنـان خواسـته اسـت کـه تـا یـک مـاه دیگـر گـزارش کاری و جـدول 

واضـح تطبیـق ایـن برنامـه را باید بـه ریاسـت جمهوری ارائـه کنند. 

اعـرتاض  هفتـه  دو  پـی  در  محلـی  ارگان هـای  مسـتقل  اداره   

مـداوم مـردم فاریـاب اعالم کرده اسـت که معاون مالـی و اداری 

والیـت فاریـاب رسپرسـت این والیت شـد اما معرتضـان هنوز در 

هسـتند. خیابان 

ایـن اداره صبـح روز سه شـنبه 4 جـوزا اعـالم کـرده اسـت کـه 

»عبداملقیـم راسـخ فرزنـد عبدالباقی معاون مالـی اداری والیت 

رشیـف  مـردم  خواسـت  و  مشـکالت  حـل  خاطـر  بـه  فاریـاب، 

فاریـاب از سـوی اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی، بـه منظـور 

رسپرسـتی از امـور والیـت فاریـاب توظیـف شـده اسـت.«

امـا یـک منبـع از حـزب جنبـش ملـی افغانسـتان گفـت »خیمـه 

اعرتاضـی کـه در جلـو درب ورودی والیـت فاریـاب قـرار دارد، 

همچنـان پابرجـا خواهـد مانـد. دروازه کوچـک والیـت بـه روی 

رسپرسـت جدیـد والیـت فاریـاب که امشـب از سـوی ارگان های 

محلـی تعییـن شـده، بـاز خواهـد شـد تـا رسپرسـت والیـت بـه 

از سـوی  کـه  دولتـی  دفاتـر  در ضمـن،  کنـد.  آغـاز  کارهایـش 

یافـت  خواهنـد  اجـازه  نیـز  بودنـد،  شـده  مسـدود  معرتضـان 

فعالیـت کننـد، ولـی خیمـه تحصـن تـا آمـدن والی جدیـدی که 

بـه ریاسـت جمهـوری پیشـنهاد شـده، پابرجـا  از سـوی مـردم 

خواهـد بـود.«

اعرتاضـات در فاریـاب از زمانـی آغـاز شـد کـه اداره ارگان هـای 

محلـی یـک مـاه پیش اعالم کـرده بود که براسـاس حکـم رئیس 

جمهـوری افغانسـتان، محمـد داوود والـی جدید والیـت فاریاب 

تعییـن شـده اسـت. اما حـدود ده روز پیش، شـهروندان فاریابی 

رسـام مقابـل دفـرت والیت تحصـن کردند.

اعرتاض کننـدگان هـوادار »حزب جنبش افغانسـتان« در نهمین 

روز اعرتضات شـان، صندوقـی بـرای انتخـاب والـی گذاشـتند و 

اعـالم کردنـد که منایندگان اقشـار مختلـف در ایـن »انتخابات« 

 منابـع محلـی در والیـت فـراه می گوینـد آتـش سـوزی 

در منطقـه مـرزی ابونـر فراهـی این والیت آغاز شـده 

و تاکنـون دو تانکـر گاز مایـع حریق شـده اسـت.

شـاه محمـود نعیمـی، عضو شـورای والیتی فـراه گفت: 

ایـن حادثه صبح روز سـه شـنبه، 4 ثـور در گمرگ میل 

78 فـراه زمانـی بـه وقـع پیوسـت کـه یـک تانکـر گاز 

مایـع واژگـون شـده و آتـش گرفته اسـت.

بـه گفتـه نعیمـی، تاکنـون دو تانکـر در اثـر ایـن آتـش 

سـوزی بـه طور کامل حریق شـده اسـت. او عـالوه کرد 

تـا کنـون خـربی از مهـار ایـن آتـش سـوزی در دسـت 

. نیست

بـا ایـن حـال، برخـی منابـع مردمـی در والیـت فـراه به 

دلیـل  بـه  را  کشـور  امنیتـی  هـای  مقـام  مرشانوجرگـه   

تشـدید ناامنی هـا بـه ویـژه حـوادث اخیـر تروریسـتی در 

کردنـد. اسـتجواب  کشـور 

حیـات اللـه حیـات رسپرسـت وزارت امـور داخلـه و احمـد 

بـه  پیونـد  در  ملـی  امنیـت  عمومـی  رییـس  رساج  ضیـا 

جـوزا(   4( سه شـنبه  روز  نشسـت  در  ناامنی هـا  افزایـش 

اسـتجواب شـدند. مجلـس سـنا 

حیـات اللـه حیـات رسپرسـت وزیـر امـور داخلـه بـا توجـه 

بـه افزایـش حمـالت دشـمن گفـت کـه طـرح نگرانی های 

مـردم ناشـی از جنـگ روانـی و تبلیغـات دشـمن اسـت، 

کـه  کنـد  مـی  تبلیـغ  خارجـی  اسـتخبارات  »متاسـفانه 

افغانسـتان سـقوط مـی کنـد؛ ایـن محاسـبه کامـالً دروغ 

اسـت. مـا نظام داریم و بیشـرت از 3 صدهزار نیـرو داریم«.

بـه گـزارش خربگـزاری جمهـور؛ آقـای حیـات بـا توجـه بـه 

ایـن که مرشوعیت دینی جنگ افغانسـتان توسـط علامی 

جهـان اسـالم زدوده شـده، گفـت کـه »برخی اسـتخبارات 

تـا هنـوز جنـگ افغانسـتان را مرشوعیت دینـی می دهند؛ 

امـا بربنیـاد معلومـات اسـتخباراتی طالبـان حامیـت خود 

را از دسـت داده انـد. پیـش از ایـن انتحـاری مـی کردنـد 

مـردار  داننـد  مـی  کـه  خاطـری  بـه  کننـد  منـی  حـاال  و 

می شـوند و ایـن جهـاد نیسـت تـا را انتحـار کننـد.«

بـه گفتـه او، دشـمن هیـچ گونـه توانایـی بـرای رویارویـی 

تبلیغـات  راه  از  فقـط  و  ندارنـد  را  امنیتـی  نیروهـای  بـا 

بگذارنـد. تاثیـر  مـردم  اذهـان  بـر  می خواهنـد 

او بـا اشـاره بـه این کـه طالبان به جـز از تخریـب، بربادی 

و ویرانـی افغانسـتان دیگـر کاری ندارنـد، افـزود: »مـورال 

نیروهـای امنیتـی قـوی اسـت امـا تنهـا مشـکل در ایـن 

دشـمن  تبلیغـات  نتیجـه  در  مـردم  مـورال  کـه  اسـت 

قـدری ضعیـف شـده اسـت.« رسپرسـت وزیـر داخلـه در 

خصـوص جلریـز هـم گفـت: »موضـوع جلریـز واقعـاً یـک 

موضـوع تاسـف بـار بـود که مـا از جلریـز برآمدیم، مسـایل 

امـا  از نزدیـک مـی توانیـم صحبـت کنیـم  عمـده اش را 

در دو شـبانه روزی کـه نیروهـای امنیتـی مسـتقر در ایـن 

ولسـوالی دچـار مشـکل بودنـد، مـا نسـبت خرابـی هـوا به 

آنـان رسـیدگی نتوانسـتیم.« بـه گفتـه او، عقـب نشـینی و 

پیرشفـت در جنـگ معمـول اسـت و از آنجـای کـه منطقـه 

بـا کابـل، شـاملی، غوربنـد و  جلریـز بـه دلیـل نزدیکـی 

بامیـان اهمیـت ویـژه دارد را مـی داننـد و ایـن ولسـوالی 

امنیـت  تامیـن  در خصـوص  او  گرفـت.  پـس خواهنـد  را 

بـرای  مشـخص  هـای  »مابرنامـه  گفـت:  نیـز  شـاهراه ها 

شـاهراه هـا داریـم؛ مـن منـی خواهم بـه تفصیـل صحبت 

کنـم امـا مسـوولیت ماسـت که بایـد شـاهراه ها باز باشـد 

تـا اکـامالت و مـواد خوراکـی از آن هـا بگـذرد.«

همچنیـن، احمـد ضیـا رساج در ایـن نشسـت گفـت: »در 

دو مـاه گذشـته از طـرف دشـمن 3466 حملـه در رسارس 

کشـور صـورت گرفتـه کـه در مقایسـه بـه حمـالت دو مـاه 

سـال گذشـته 7 درصـد افزایـش را نشـان مـی دهـد. در 

درصـد   35 گذشـته  سـال  بـا  مقایسـه  در  حمـالت  ایـن 

تلفـات افـراد ملکی نیز بیشـرت بـوده زیرا اسـتفاده طالبان 

آور  تلفـات  مـردم  بـرای  ماین هـا  و  ملکـی  خانه هـای  از 

سه شـنبه 4 جـوزا در فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه محمـد 

ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور دسـتور داده کـه »یـک 

روز در تقویـم ملـی کشـور به نام روز ملـی فرهنگی هندوها 

تحقیقاتـی  مرکـز  در  و  شـود  درج  افغـان  هـای  سـیک  و 

گاه گاهـی نیـز مـورد هـدف قـرار گرفته انـد.

در سـال 2019 میـالدی، در حملـه بـه درمسـال سـیک ها 

در منطقـه شـور بـازار کابل ۲۵ تن از شـهروندان سـیک به 

شـمول زنـان و کـودکان کشـته شـدند و هشـت تـن دیگـر 

برداشـتند. زخم 

 این حمله زمانی رخ داد که ۲۰۰ تن از شـهروندان سـیک 

رسگـرم عبـادت در ایـن عبادتـگاه بودنـد. گروه تروریسـتی 

داعـش بـا نـرش اعالمیـه ای مسـئولیت ایـن حملـه را بـه 

گرفت. عهـده 

در سـال ۲۰۱۸ میـالدی هـم  در یـک حملـه انتحـاری بـر 

مجتمـع سـیک ها در شـهر جالل آبـاد، که مسـئولیت آن را 

نیـز گروه تروریسـتی داعـش به دوش گرفت، بیشـرت از ۱۰ 

تن کشـته شـدند.

بعـد از ایـن حمـالت، حـدود دو سـال پیـش سـفارت هنـد 

در کابـل اعـالم کـرده بـود کـه هشـتمین گـروه سـیک ها، 

ایـن  کردنـد.  تـرک  هندوسـتان  مقصـد  بـه  را  افغانسـتان 

سـفارت به ۱۱ شـهروند سـیک افغانسـتان به شمول اقارب 

قربانیـان حملـه بـه درمسـال کابـل اقامـت داده اسـت.

تاکنـون ۹۰ درصـد از شـهروندان سـیک افغانسـتان ایـن 

بـر هندوسـتان کانـادا  افـزون  انـد،  تـرک کـرده  را  کشـور 

نیز  بسـیاری از شـهروندان سـیک افغانسـتان را پنـاه داده 

. ست ا

هـدف  بارهـا  نیـز  گذشـته  در  آسـیا  جنـوب  در  سـیک ها 

حمـالت اسـالمگرایان مسـلح قـرار گرفته اند. سـیک ها در 

افغانسـتان یـک اقلیـت کوچـک را تشـکیل مـی دهنـد کـه 

تنهـا حـدود ۳۰۰ خانـواده انـد.

شـهروندان اسـرتالیایی را بـه خطـر مواجـه می کردیم یا شـاید بدتر.

امـا وزارت خارجـه کشـور در خربنامـه اش نوشـته: »مـا تجدیـد تعهد 

آسـرتاليا را بـرای ادامـه حاميت ها و مسـاعدت هايش به افغانسـتان 

راسـتای  در  را  تعهـدات  ايـن  تحقـق  و  نگريسـته  قـدر  ديـده  بـه 

مبـارزه بـا تروریـزم، اسـتقرار صلـح و ثبـات در افغانسـتان و تـداوم 

همکاری هـای اسـرتاتیژیک میـان دوکشـور بااهميـت می دانيـم.«

وزارت خارجـه همچنیـن ابـراز امیـدواری کـرده اسـت که ایـن اقدام 

موقتـی بـه زودی مـورد بازنگری قـرار گرفته و حضور دایمی سـفارت 

آسـرتالیا در کابـل همچون گذشـته ادامـه یابد.

خـروج نیروهـای خارجـی از اول مـی سـال روان میـالدی آغاز شـده 

اسـت و قـرار اسـت تـا تاریـخ منادیـن 11 سـپتامرب بعد از 20 سـال 

جنـگ در افغانسـتان تکمیـل گردد.

بـه  کشـور  ایـن  کـه 80 رسبـاز  اسـت  گفتـه  نیـز  اسـرتالیا  دولـت 

افغانسـتان هسـتند نیـز بـا نیروهـای سـایر کشـورهای خارجـی از 

افغانسـتان خـارج می شـوند. سـال پـار گزارشـی منتـرش شـد کـه 

براسـاس آن رسبـازان اسـرتالیایی در افغانسـتان مرتکـب جنایـات 

جنگـی شـده انـد. براسـاس آن گـزارش 25 رسبـاز اسـرتالیایی در 

قتـل 39 تـن و شـکنجه دو تن دیگر از شـهروندان افغانسـتان متهم 

بـه جنایـات جنگـی شـده بودنـد.

بـا  پایـدار  مبـارزه  راه حل هـای  دارد،  تـالش  افغانسـتان  حکومـت 

پدیـده فسـاد اداری را پیـدا کند. چنـد روز پیـش وزارت مالیه اعالم 

کـرده بـود کـه متـام حسـاب های اشـرتاک )یـوزر( کمیشـن کاران 

گمرکـی لغـو می شـود و در عـوض بـه رشکت هـای تجارتـی بـرای 

صـدور و ورود کاالی تجارتـی حسـا ب هـای اشـرتاک از نـو ایجـاد 

می شـود. رسپرسـت وزارت پیشـرت از آن گفتـه بـود کـه روزانـه در 

حـدود هشـت میلیـون دالر در گمرک هـای افغانسـتان از پول مالیه 

دولـت حیـف و میـل می شـود. چیـزی کـه رقـم سـاالنه آن بیشـرت از 

متـام بودجـه انکشـافی کشـور می شـود. بـه ایـن اسـاس قـرار بـود 

آقـای محمـد خالـد پاینده رسپرسـت وزارت مالیه بـه پارملان حارض 

شـود و اسـم های متام کسـانیکه در فسـاد در گمرک های کشـور به 

شـمول اعضـای مجلـس مناینـدگان دسـت دارند، افشـا کنـد. ولی 

وی در مجلـس حـارض نشـد و ایـن کار او موجـب واکنـش گسـرتده 

در شـبکه های مجـازی شـد.

در مـورد »والـی جدیـد« تصمیم خواهنـد گرفت.

از میـان متعرضـان حـدود ۱۴ تـن به عنـوان »مناینـده قرشهای 

مختلـف جامعـه« انتخاب شـدند تـا والی جدیـد را انتخاب کنند 

اختیـار  کـه  دادنـد  رای  نهایـت  در  نیـز  ایـن مناینـدگان  ولـی 

رهـرب  دوسـتم،  عبدالرشـید  مارشـال  بـه  بایـد  والـی  انتخـاب 

جنبـش ملـی داده شـود.

معرتضـان همچنیـن روز دوشـنبه )3 جـوزا( بـرای آقـای لغامنی 

او  از  و  کردنـد  تعییـن  سـه روزه  رضب االجـل  فاریـاب،  والـی 

تـرک کنـد. را  فاریـاب  خواسـتند 

ارگان هـای محلـی  رئیـس  ایـن شـمیم خان کتـوازی،  از  پیـش 

امـروز در یـک نشسـت خـربی در کابـل گفتـه بـود مـاده ای در 

قانـون نیامـده کـه حکم کنـد والیـان انتخابی باشـند و از طریق 

آرای مـردم انتخـاب شـوند. آقـای کتـوازی گفـت محمـدداوود 

لغامنـی، والـی فاریـاب، براسـاس حکـم رئیـس جمهـور تعییـن 

شـده و در صورتـی کـه مـردم فاریـاب اعـرتاض داشـته باشـند، 

وظیفـه دولـت اسـت کـه مشـکل را از راه گفتگـو حـل کنـد.

رس انجـام اداره مسـتقل ارگان هـای محلـی روز سه شـنبه اعـالم 

کـرد کـه معـاون اداری و مالـی والیـت، رسپرسـت والیـت شـده 

اسـت. ایـن اقـدام حکومـت مـورد تقدیـر شـهروندان نیـز قـرار 

گرفتـه اسـت.

شـاه حسـین مرتضـوی، مشـاور فرهنگـی رئیـس جمهـور بـدون 

»جمهوریـت  اسـت:  نوشـته  فیسـبوکش  در  موضـوع  بـه  اشـاره 

یعنـی احـرتام بـه اراده مـردم.«

حسـین ریحانی، دیگر کاربر فیسـبوک نیز نوشـته اسـت: »بازی 

مـردم  اکرثیـت  بـه خواسـت  حاکـم  کـه  اسـت  هـامن  برد-بـرد 

احـرتام بگـذارد و بـا زور آزمایـی و شـاخ و شـانه کشـی بـه روی 

مـردم خـودش سـیلی نـزد.«

بعضـی رسـانه ها خـرب از گسـرتش ایـن آتـش سـوزی 

از  اطفائیـه  تیم هـای  افـزوده  منابـع  ایـن  داده انـد. 

افغانسـتان و ایـران بـه سـاحه رسـیده  و در تـالش مهار 

سـوزی اند. آتـش  دامنـه 

ایـن دومیـن بـار در طـی چنـد مـاه اخیـر اسـت کـه در 

گمـرگ میـل 78 فـراه آتـش سـوزی رخ داده اسـت.

بـه  جـاری  سـال  در  هـم  افغانسـتان  نقـاط  دیگـر  در 

پیامنـه ی زیـادی آتـش سـوزی رخ داده کـه خسـارات و 

تلفـات زیـادی بـه دنبـال داشـته اسـت.

از ایـن میـان، آتـش سـوزی گمـرگ اسـالم قلعـه هرات 

پـر خسـاره تریـن آتش سـوزی در کشـوربود، کـه اثرات 

منفـی اقتصـادی زیـادی هـم بـه کشـور وارد کرد.

اسـت.«

امنیتـی هـم  نیروهـای  افـزود کـه  آقـای رساج همچنیـن 

مـاه  دو  در  بـه خاطـر رسکـوب دشـمن  را  2700 حملـه 

گذشـته انجـام داده انـد کـه نسـبت به سـال گذشـته 50 

نشـان می دهنـد. را  افزایـش  درصـد 

به گفته او: »در دو ماه گذشـته ما 1880 نفر را بازداشـت 

کردیـم کـه حـدود 1300 نفـر آن تروریسـت بـوده و از این 

جملـه کسـی کـه در حادثـه خونین لوگـر دخیـل بودند به 

نـام غازی اللـه، بازداشـت شـده و شـواهد نشـان مـی دهد 

کـه طـراح این حمله شـبکه حقانی اسـت.«

بـر مکتـب  رویـداد حملـه  مـورد  ملـی در  امنیـت  رییـس 

سیدالشـهدای دشـت برچـی و رویـداد حملـه بـر مسـجد 

شـکردره کابـل هـم گفـت کـه تـا هنـوز هیـچ رس نخـی از 

ایـن دو رویـداد بـه دسـت نیامـده؛ امـا نیروهـای امنیـت 

ملـی در تـالش انـد تا عامـالن ایـن رویدادها را شناسـایی 

. کنند

آقـای رساج افـزود: »در دشـت برچـی حوادثـی کـه قبـالً 

کیسـت؟  دشـمن  کـه  شناسـیم  مـی  مـا  گرفتـه  صـورت 

کوثـر  کـورس  برچـی،  دشـت  شـفاخانه  حـوادث  عوامـل 

کـه  نیسـت  انـد. جـای شـک  زندانـی  کابـل  دانشـگاه  و 

ایـن حادثـه را کـی کـرده؛ اگـر مـا وسـیله دشـمن شـویم، 

دشـمن ایـن کار را بخاطر تحریک احساسـات مردم انجام 

می دهـد تـا مـردم در مقابـل حکومـت ایسـتاد شـوند.«

بـه گفتـه او، هـم سـویی بـا تبلیغـات دشـمن در حقیقـت 

کارکـردن به نفع دشـمن اسـت و تهدید نیروهـای امنیتی 

هـم کاری را بـه جایـی منی رسـاند. 

او تاکیـد کـرد کـه همـه بایـد اول کاری کننـد تـا کسـانی 

کـه در پیونـد بـه حـوادث اخیر گرفتار شـده، اعدام شـوند 

و در ایـن قسـمت برخـی مقاومت هـا از سـوی نهادهـای 

حقـوق بـرشی وجـود دارد و همـه بایـد در ایـن خصـوص 

از رییـس جمهـور حامیـت کننـد تا تصمیـم بگیرنـد، اینها 

شـوند. اعدام 

او در خصـوص مداخلـه پاکسـتان و ایـران در امـور کشـور 

نیـز گفـت کـه »مـا بایـد بـه مشـکالت داخلـی خـود توجـه 

کنیـم و خـود را قـوی بسـیازیم و به دشـمن اجـازه دخالت 

ندهیـم؛ امـا اگـر هرقـدر فریاد بزنیم کـه پاکسـتان و ایران 

مداخلـه مـی کننـد؛ بـه هـر صـورت آنان بـرای رسـیدن به 

مقاصـد خـود مداخلـه می کننـد. بناً بهرت اسـت که ما رس 

برنامـه هـای خود بیشـرت فکـر کنیم.«

رییـس عمومـی امنیـت ملـی در خصـوص دیـدار رییـس 

جمهـور غنـی بـا جـرال قمـر باجـوه هـم گفـت کـه در آن 

جلسـه حضـور داشـته و حتـی یـک کلمـه  از چیزهـای کـه 

در فیسـبوک هـا و مطبوعـات برآمـده، درسـت نیسـت.

بـه گفتـه او، در ایـن نشسـت موضوعـات بحـث کلـی رس 

اوردن صلـح،  بـه خیـر مملکـت اسـت؛  بـود کـه  نقاطـی 

بـه  انـدازه  تـا چـه  ایـن کـه پاکسـتان  کاهـش خشـونت، 

تعهـدات خـود وفـا مـی کنـد چیـزی گفتـه منـی توانـد؛ 

زیـرا مقـام هـای پاکسـتانی تـا هنـوز بـه هیـچ موضـوع آن 

عمـل نکـرده انـد. او ابـراز امیـدواری کـرد کـه مقـام هـای 

پاکسـتانی بـه وعـده هـای خـود عمـل کنـد.

بسته شدن موقتی سفارت استرالیا در کابل

پرداخت معاش کارمندان دولتی از طریق سیستم دیجیتالی

ده روز اعتراض در فاریاب؛
 والی فاریاب برکنار شد اما معترضان در خیابان هستند

آتش سوزی در گمرگ میل 78 فراه؛ 
دو تانکر گاز تاکنون حریق شده است

سناتوران نگرانی شان را از جنگ تبلیغاتی دشمن ابراز کردند

محمد هدایت 

سرمقاله

همکاری غیر مستقیم
 با تروریسم



 

نسـل  دارای  بـه صـورت طبیعـی  بـری  جوامـع 

هـای چنـد گانـه اسـت کـه بـه لحـاظ زمانـی در یـک 

عـر زیسـت می کنند. اما این نسـل ها دیـدگاه های 

متفـاوت و چشـم انـداز هـای مختلف دارند. نسـلی که 

در رشایـط همسـانی سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی 

– اجتامعـی زندگـی داشـته باشـند؛ بـه یقیـن دارای 

اشـراکات و مطالبـات نسـبتاً یکسـان اسـت. فضـای 

مختلـف  ابعـاد  در  آن  از  ناشـی  امکانـات  و  عمومـی 

زندگـی اجتامعـی بـر نسـل هـا تأثیـرات بنیادیـن مـی 

توانـد داشـته باشـد. نـوع نـگاه یـک نسـل بـه پدیـده 

هـای زندگـی و تعریـف آنـان از فرآینـد نظـم و ثبـات در 

چـر کالن زیسـت محیطـی فرق دارد با نسـل های که 

رشایـط زندگـی شـان از هـر لحاظ تفـاوت داشـته اند. 

گرچـه انسـان هـا دنیـای خـاص و منحر به فـرد خود 

شـان را دارنـد امـا در جامعـه نیـز روحیه قـوی و تعیین 

کننـده مشـرک خلـق مـی شـود کـه انسـان هـا را در 

حالت همسـانی و همسـوی نسـبت به زندگی و پدیده 

هـای زندگـی قرار مـی دهد. روحیه مسـلط و مشـرک 

کـه در جامعـه شـکل پیدا مـی کند معلـول فکتور های 

مختلـف اسـت کـه بـه صـورت عینـی و یـا غیـر قابـل 

ملـس در بسـر جامعـه از هـر لحـاظ وجـود دارد. 

بـا توجـه بـه ایـن اصـل جامعـه شناسـانه، جامعـه 

از  کـه  بـود  خواهـد  منونـه¬ی  یـک  نیـز  افغانسـتان 

چنیـن اصـول پیروی می کنـد. فصل نوین افغانسـتان 

و دوران پسـا بُـن شـاخص هـای بـی پشـینه¬ی دارد و 

در میـان ایـن مؤلفـات نسـل بـه میـان آمـده اسـت کـه 

نسـل  اسـت.  افغانسـتان  گذشـته  از  متفـاوت  خیلـی 

جدیـد افغانسـتان اکـراً بـا رویکـرد هـا و گرایـش های 

فردیـت و نظـم نویـن جامعـه امـروز دنیـا پـرورش یافتـه 

نسـل  زندگـی  بـر  گـزار  تأثیـر  پدیـده  تکنالـوژی  انـد. 

امـروز افغانسـتان اسـت. نسـل کنونـی بـا تکنالـوژی و 

تکنیـک هـای مـدرن در ابعـاد مختلـف زندگی آشـنای 

دارنـد. به خوبـی درک می کنند که روابط و مناسـبات 

میـان افـراد انسـانی در زندگـی امـروز چگونـه دگرگون 

بـا  تـوأم  زندگـی  جدیـد  هـای  شـاخص  اسـت.  شـده 

دسـتآورد هـای علمـی را در جامعـه هـم می شناسـد و 

هم همسـوی نسـبتا انکار ناپذیر میان آنان خلق شـده 

اسـت. نسـل جدیـد افغانسـتان در ایـن دو دهه مکتب 

رفتـه انـد و دانش هـای روز را به خوبـی و یا تا حدودی 

بسـر  آگاهـی  اسـت.  داده  وفـق  خویـش  زندگـی  بـا 

جامعـه را فـرا گرفتـه و ایـن بسـرِ جامعـه خوشـبختانه 

اغلبـاً نسـل نـو افغانسـتان انـد. موجودیـت داده هـای 

مختلـف علمـی و فرهنگـی ناشـی از مناسـبات جدیـد 

در جامعـه، نسـل جدیـد افغانسـتان را بـه یـک خـود 

آگاهـی قـوی رسـانده اسـت و ایـن جای خوشـی دارد. 

نسـل کنونـی افغانسـتان که در این بیسـت سـال 

پسـین دامـن جغرافیـای افغانسـتان را پُـر کـرده انـد و 

بـا مسـافرت هـا و مهاجـرت هـای اجبـاری در رسارس 

جهان پراکنده شـده اسـت، پوتنسـیل قدرمتند و قوی 

اسـت که در بخش های مختلف در جامعه افغانسـتان 

از تأثیـرات شـگرف برخـوردار انـد. برایـن اسـاس توجه 

و  افغانسـتان  کلیـت  بـه  عنایـت متـام  نسـل  ایـن  بـه 

بقـأی افغانسـتان خواهـد بـود. بـدون تردید این نسـل 

بـه آن راهـی نخواهنـد رفـت کـه نسـل هـای پشـین در 

ایـن کشـور رفتـه و تجربـه هـا را اندوختـه انـد. رشایـط 

جدیـد کـه پـس از کنفرانـس بُـن و نظـم گیـری مجدد 

بـه  خارجـی  هـای  کشـور  موجودیـت  در  افغانسـتان 

ایـن رسزمیـن، خلـق گردیـد، زمینـه  عنـوان حامیـان 

کـه  نسـلی کنونـی شـد  کـردن  بـرای رسبیـرون  سـاز 

امروز بدون شـک نیرو و قوت افغانسـتان اسـت. نسـل 

جدیـد مکتـب دیـده و اهـل سـواد هسـتند و بـه جنبـه 

هـای زندگـی افـراد در جامعـه و نظـم هـای مـورد نیـاز 

جامعـه از جایـگاه فـرد روشـن و بـا سـواد مـی نگرنـد. 

ایـن غنیمت بزرگیسـت بـرای افغانسـتان آینده. نسـل 

نـو افغانسـتان به بعد سیاسـی به شـکل نـگاه دارند که 

زمینـه را بـرای گفتـامن هـای سیاسـی و مدیریتـی در 

کشـور فراهـم سـازند. سیاسـت و نهاد قـدرت را طوری 

تعریـف مـی کننـد کـه بایسـت در خدمـت عامـه مـردم 

باشـد و بوسـیله¬ی آن بتوانـد جامعـه را از موجودیـت 

بـه صـوب مطلوبیت تحـرک دهند. به صورت مشـخص 

نسـل نـو و تعلیـم دیـده افغانسـتان، نظـام سیاسـی را 

بـرای کشـور مناسـب مـی دانـد کـه در گام نخسـت 

بدسـتان خیرخواهانـه و مبتنـی بـر محاسـبات عقلـی 

خدمـت  بـاالی  کارآیـی  از  و  آیـد  بوجـود  شـان  خـود 

گـزاری برخـوردار باشـد. نظام سیاسـی را بـرای جامعه 

و کشـور درسـت مـی کننـد کـه احـرام بـه ارزش های 

انسـانی داشـته باشـد. نظـام سیاسـی را مـی طلبنـد 

کـه کرامـت انسـانی و محـرم شـمردن حقـوق متامـی 

انسـان های سـاکن در این رسزمین به شـکل اساسـی 

شـان مراعـات گـردد. نظام سیاسـی را خواهـان اند که 

فضـای مشـارکت عادالنـه عامـه مردم را مسـبب شـود. 

نظام سیاسـی مورد پذیرش نسـل نو افغانسـتان اسـت 

انسـان  تربیـه کـه گهـواره  کـه فرصـت هـای تعلیـم و 

برخـوردار  بنیادیـن  اولویـت  از  آن  نـزد  اسـت،  شـدن 

باشـد. ایـن نسـل کـه در قـرن بیسـت و یکـم و اواخـر 

قـرن بیسـتم میـالدی رس از آغـوش پُر مهر مـادران این 

وطـن بیـرون منـوده انـد افغانسـتان آزاد، آبـاد، دارای 

نظام سیاسـی و مدیریتی انسـانی و منصفانه و قانونی 

را مـی خواهنـد. تعریـف افغانسـتان در نـزد ایـن نسـل 

دیگـر تاریـک، ایدئولوژیـک و خشـین و مملـو از خـون 

گـروه طالبـان بایـد بـه ایـن مسـئله جـدا توجـه کنـد 

کـه در جهـان امـروزی حاکمیـت تـک بُعـدی یـک گـروه 

و کتله هـای خـاص بـا ماهیـت فکـری و عقیدتـی خـاص 

منی توانـد در جامعـه تکرگـرا و چنـد میلیتـی حکمرانـی 

کنـد، افغانسـتان متشـکل از گروههـای عقیدتـی نـژادی 

مختلفـی اسـت کـه در کنـار هـم باعث تشـکیل ملـت واحد 

تحـت نـام» افغـان« گردیده انـد؛ زیرا همگی از همین بسـر 

جغرافیایـی متولـد شـده و در برهه هـای زمانـی گوناگون در 

غـم و شـادی همدیگـر رشیـک بـوده انـد، آتـش افـروزی بـه 

جـای آتش بـس در چنیـن جغرافیـا، نـه تنهـا که هیـچ گروه 

و جریـان سیاسـی را منحـرا بـه حکومـت داری و انحصـار 

قـدرت موفـق منی سـازد؛ بلکـه باعـث ایجـاد شـکاف های 

بیشـر میـان گروههـای سیاسـی گردیـده و تبعـات آن در 

میـان توده هـای اجتامعـی نیز رسـوخ خواهد کـرد. طالبان 

اگـر بـه صلـح و همپذیـری بـاور دارنـد در ابتـدا بایـد بـه 

آتش بـس دامئـی تـن دهند، آتش بـس باعث ایجـاد اعتامد 

بیشـر میـان گروههای سیاسـی گردیده و برای شـهروندان 

کشـور رفـاه اقتصـادی حفـظ جـان و مـال و دسـتاوردهای 

بزرگـی را به ارمغـان خواهد آورد. تجربه های جهانی از ختم 

بحـران هـا در یک کشـور این را نشـان می دهد کـه در ابتدأ 

میـان طرف هـای درگیر جنگ، مردم و منافع علیای کشـور 

مهـم باشـد و اصل بـر اعتامد منافع ملی و جمعی گذاشـته 

شـود. تـا ایـن مسـایل در میان طـرف های جنگ بـه صورت 

عملـی بوجـود نیایـد امیـد اساسـی بـرای تحقـق مقدمـات 

صلـح پایـدار و ختـم جنـگ ایجاد نخواهد شـد. افغانسـتان 

در رشایـط کنونـی نیـاز منـد ایـن اسـت کـه از تجربیـات 

جهانـی و تاریـخ، درس اساسـی اخـذ منایـد. جنبـه هـای 

بسـیار پیچیدهـی جنـگ در افغانسـتان ایـن نکتـه را واضح 

مـی سـازد کـه تا مدیـران و مردم افغانسـتان به خـودی خود 

تصمیم قاطع و اراده جدی در جهت فراهم سـازی مقدمات 

صلـح نکننـد، هیـچ کسـی و هیـچ قـدرت دیگـر ایـن کار را 

بـرای افغانسـتان نخواهـد توانسـت؛ لـذا آتـش بـس دایمی 

فرصـت خوبـی را بـرای گفتگو و صلـح پایدار در افغانسـتان 

فراهم می کند. قطع کشـتار های دسـته جمعی و انفرادی 

مـردم در رسارس کشـور پیـش زمینـه صلـح اسـت. تـا اینکار 

صـورت نگیـرد مقدمـات صلـح ایجـاد منـی گـردد و در ایـن 

میـان مردم افغانسـتان هسـتند که بی رحامنـه قربانی آتش 

افـروزی هـای گـروه طالبـان می شـود. 

مردم افغانسـتان قربانیان اصلی تـداوم جنگ و بحران 

در افغانستان است.

معضـل افغانسـتان تـار و پـود زندگـی مـردم را بـا خطر 

هـای جـدی مواجه سـاخته اسـت. اساسـی تریـن هزینهی 

جنـگ را عامـه مـردم افغانسـتان پرداخـت کـرده / می کند. 

مـردم در نحوه شـکل گیری سیاسـت و یا مدیریت سیاسـی 

جامعـه بـه صـورت مسـتقیم دخیـل نبـوده، امـا در دادن 

قرابانـی هـای اسـتخوان سـوز مردم افغانسـتان هسـتند که 

در صـف نخسـت قـرار داشـته و دارنـد. قریـب بـه نیـم قـرن 

جنـگ و اسـتمرار بحـران داشـته هـای مـردم افغانسـتان را 

بـی رشمانه به یغام برده اسـت. قتل و کشـتار های وحشـت 

نـاک مـردم در طـول ایـن مـدت و بـه خصـوص در سـه دهه 

اخیـر که بیشـر گروه طالبان و سـایر گروه های تروریسـتی 

در آن دسـت داشـته اسـت، بخشـی از غـم و انـدوه مـردم 

افغانسـتان را نشـان مـی دهـد. مردم کشـته شـده انـد، بی 

خامنان شـده اند، از خانه و زندگی شـان به صورت اجباری 

کوچانده شـده اسـت. مجبور شـده اند راه پُر خطر مهاجرت 

را در پیـش گرفتـه انـد و در دریـا هـای دنیـا غـرق گردیـده 

انـد، اینهـا همـه هزینـه هـای جانکاه اسـت کـه عامـه مردم 

افغانسـتان متقبل گردیده اسـت. در این فصل تاریخ کشور 

اگر اراده قاطع برای آوردن به صلح می باشـد؛ گام اساسـی 

و اولـی ایـن اسـت کـه اعتـامد مـردم از طریـق اعـالن آتـش 

بـس رسارسی و قطـع کشـتار مـردم صـورت عملـی بـه خود 

گیـرد. مـردم افغانسـتان بـه پروسـه صلح بـی باور شـده اند. 

بـه ایـن دلیـل که اگر واقعـا گروه طالبان و سـایر گـروه های 

در حـال جنـک بـا دولـت افغانسـتان، خواهـان آمـدن صلح 

در کشـور اسـت؛ چـرا در ابتـدأ قطع جنـگ را منـی پذیرند. 

عملـی سـازی آتـش بـس در متـام مناطـق افغانسـتان بـه 

معنای احرام به خون مردم مظلوم افغانسـتان اسـت. قبول 

آتـش بـس و پابنـدی بـه آن بـه معنـای احـرام بـه حیثیت و 

نامـوس کشـور اسـت. هـرگاه در کشـور خونی ریخته نشـود 

و جنگـی وجـود نداشـته باشـد آنگاه اسـت که اعتـامد مردم 

بـه گـروه هـای درگیـر جنـگ بـا دولـت جمهـوری اسـالمی 

افغانسـتان خلـق خواهـد شـد و به رونـد صلح بـاور خواهند 

کـرد. بسـر حکومـت و دولـت در افغانسـتان مـردم اسـت. 

هـر کسـی و یا هـر گروهی اگـر بخواهد در کشـور حاکمیت 

مناید، طبیعی اسـت بر بسـر مردمی حاکمیت شان معنی 

و مصـداق پیـدا می کند. مردم افغانسـتان از جنگ و انتحار 

و انفجـار و جویبـار خـون متنفـر انـد. طوفـان کشـتار هـای 

مردمـی و نـا امنـی هـای آدم کُـش اگـر پایـان پیـدا نکنـد از 

کـدام صلـح صحبـت مـی گـردد. صلـح و فضـای دوسـتی 

و بـرادری در موجودیـت و برقـراری آتـش بـس امـکان پذیـر 

اسـت. آتـش بـس ایـن فرصـت را مهیـا مـی کند کـه متامی 

جوانـب ذی دخـل در امور سیاسـی و اجتامعی افغانسـتان 

به شـمول گروه طالبان در میز گفتامن و مذاکره بنشـینند و 

مسـایل افغانسـتان را به صورت دقیق و ریشـهی حل مناید. 

ایجـاد چنیـن فضـا متکی و وابسـته اسـت به آتش بـس و در 

قـدم دوم اراده بـه صلح در افغانسـتان اسـت.

اعـالن آتـش بـس دایمـی و قطع کشـتارهای مـردم در 

گوشـه و کنـار افغانسـتان مجـال هـای زیـادی را خلـق مـی 

کنـد. اول غـم و انـدوه مـردم کاهـش پیـدا مـی کنـد، دیگـر 

خونی ریخته منی شـود. دوم امیدواری برای صلح و تقویت 

روحیـه صلـح آمیـزی در میـان متام مـردم افزایش مـی یابد. 

سـوم اعتـامد بـر فرآینـد صلـح از جانـب مـردم به وجـود می 

آیـد. بـه سیاسـیون و گـروه هـای ماننـد طالبـان فرصـت 

طالیـی داده مـی شـود تـا در فضـای آرام و بدور از خشـونت 

روی متـام مسـایل افغانسـتان بـه گفتگـو و مذاکره بپـردازد. 

چهـارم اینکـه راه حـل هـای بنیادیـن سیاسـی جهـت حـل 

معضالت افغانسـتان پیدا می شـود. زمینه توافق و همدیگر 

پذیـری منطقـی و مسـاملت آمیز انسـانی فراهم مـی گردد. 

روحیـه ملـی اندیشـانه و چـر کالن ملـت دوسـتی و ملـت 

خواهـی در افغانسـتان بوجـود مـی آید. متامـی این فرصت 

هـا متکـی به آتش بـس دایمی و رفنت به سـوی صلح پایدار 

در افغانسـتان اسـت. برایـن اسـاس اعـالن آتـش بـس کلی 

و عمومـی و همچنـان دایمـی آینـده افغانسـتان صلـح آمیز 

را رقـم مـی زنـد. تـا اینـکار صـورت نگیرد، مـردم افغانسـتان 

هرگـز بـه مجال های امیـدوار کننده در ایـن فصل نخواهند 

رسـید. گـروه طالبـان اگر احسـاس وطن دوسـتی در سـینه 

هـای شـان تا هنـوز زنده هسـتند و اگر تعلق خواطـر به این 

خـاک دارنـد، بایـد بـر اسـاس خواسـت مـردم افغانسـتان و 

آنچـه کـه بـه نفع همـه اسـت، آن را مطمـح نظر قـرار دهند. 

دسـت از ناامـن سـاخنت مناطـق و کشـتار هـای مردمـی 

بکشـند و آتـش بـس را بـه جانـب دولـت جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان اعـالن و قبـول مناینـد. بُعـد دیگر آتـش بس که 

بـرای فرآیند صلح افغانسـتان ارزنده و دارای اهمیت اسـت، 

وجه خارجی قضیه اسـت. کشـورهای منطقه و جهان وقتی 

درک کنـد و بدانـد کـه افغانسـتانی ها بـه این شـعور و خود 

آگاهـی رسـیده انـد که قسـمتی از معضل خـود را کنرول و 

مدیـرت  مـی توانند؛ به یقین معامله ی شـان طـوری دیگری 

در رابطـه بـه افغانسـتان خواهـد شـد. در آن صـورت کشـور 

هـای بـزرگ جهانـی و دولـت هـای منطقـه مجبـور خواهـد 

شـد تـا از پروسـه صلـح و افغانسـتان صلـح آمیـز حامیـت 

قاطـع منایـد. دخالـت هـای تخریبـی کاهش پیدا منـوده و 

افغانسـتان مـورد توجه مثبت کشـور های همسـایه، منطقه 

و جهـان قـرار خواهد گرفت. وقتی انسـجام و وحدت درونی 

را در افغانسـتان بـه سـوی صلـح خواهی به صـورت عملی و 

در قالـب آتـش بس دایمی ببیند، دیگـر زمینه های دخالت 

منفی در فضای سیاسـی افغانسـتان به حد اقل کاسته می 

شـود. نقش کشـور هـای ذی دخـل در افغانسـتان تا حدی 

تابـع رشایـط هـای داخلـی افغانسـتان اسـت. اگـر اوضـاع 

در داخـل افغانسـتان بـه جهـت در حرکت شـود کـه صلح و 

ثبات سیاسـی از آن انتظار باشـد، کشـور های دنیا و منطقه 

نیـز در رشایـط قـرار مـی گیرنـد کـه در تعامـالت دو سـویه و 

مثبت با افغانسـتان در پروسـه صلح و حل بحران در کشـور 

کمـک منایـد. آتش بس پروسـه صلـح را ترسیع می بخشـد 

و گامـی اسـتوار خواهـد بـود برای رسـیدن به صلـح پایدار و 

افغانسـتان بـدون جنـگ. تـا فضـای اعتـامد و جو سیاسـی 

مطمـن در کشـور عمـالً خلـق نگـردد چگونـه مـی تـوان از 

فرآینـد مثبـت صلح صحبـت منود؟.

مـردم افغانسـتان همـواره در آتش جنـگ و ناامنی می 

سـوزند و قربانـی مـی دهنـد. آتـش جنـگ را بایـد خامـوش 

منود و فضای اعتامد سـازی را در میان مردم عمالً به وجود 

آورد، آنـگاه در موجودیـت بـاور مـردم و آتـش بـس دایمـی به 

جسـتجوی راه حل های اساسـی و ژرف مسایل سیاسی در 

کشـور پرداخـت. از اینکـه آتش بس صورت منـی گیرد مردم 

افغانسـتان اعتـامد شـان نسـبت بـه صلـح و صلـح خواهـی 

گـروه طالبـان از بیـن رفتـه اسـت. بنابرایـن بـرای احیـای 

ایـن بـاور عمومی یگانـه راه، اعـالن و پاسـداری از آتش بس 

دایمـی در رسارس افغانسـتان اسـت. آتـش بـس ایـن مجال 

را فراهـم مـی کند کـه مردم افغانسـتان از ایـن قربانی های 

کشـنده نجات پیدا منایند و زمینه آمدن صلح پایدار نیز در 

افغانسـتان مهیـا گـردد. لـذا برای رسـیدن به صلـح با ثبات 

کـه نفـع همهـی مـردم افغانسـتان در آن اسـت، آتـش بـس 

دایمـی نیـاز اسـت. بـه هـر ترتیبی جـر زمان باعـث خواهد 

شـد کـه افغانسـتان از منجالب جنـگ و کشـتار رهایی یابد 

و بـه صلـح پایـدار دسـت یابـد؛ امـا پیـش از اینکـه ایـن امـر 

از مجـاری غیـر مذاکـره بـه تحقـق پیونـدد بهـر اسـت کـه 

طالبـان از فرصـت به وجـود آمده اسـتفاده الزم منوده و خود 

را بـرای یـک آتـش بـس دایمـی و قطع جنـگ آمـاده منایند 

ایـن کار باعـث می گـردد مـردم افغانسـتان قدمـی زودتـر به 

نفس های آرام دسـت یابند و مجالی برای رشـد و شـکوفایی 

کشـور بیـش از هـر زمان دیگر بـه وجود بیایـد. تاریخ جهان 

گـواه این واقعیت اسـت که هیچ جنگی دامئی نبوده اسـت 

رسانجـام روزی بـه صلح و ثبات ختم گردیده اسـت، پیش از 

ما کشـورهای اروپایـی این پدیده ی شـوم را تجربه منودند و 

رس انجـام ناگذیـر، صلـح جای خـودش را با جنـگ معاوضه 

کرد.

و خشـونت منـی توانـد باشـد. نسـل جدید افغانسـتان 

بیچارگـی  و  تاریخـی  افراطیـت، حقـارت هـای  هرگـز 

را بـرای ایـن کشـور خواهـان نیسـت. افغانسـتان کـه 

و  قانـون  بنیـاد  بـر  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  دارای 

اراده¬ی آزاد مـردم در شـکل دهـی نظـم سیاسـی آن 

سـهیم و دخیلی باشـد؛ خواهان اسـت؛ زیرا این نسـل 

در رشایـط و حالتـی بـزرگ شـده انـد کـه بسـر و چر 

سـاخته  رنگیـن  جمهوریـت  را  ودولـت  جامعـه  بـزرگ 

اسـت. در واقعیـت امـر ایـن نسـل زاده و یـا رشـد یافته 

ایـن جـؤ سیاسـیت در کشـور. 

چـون  هـای  ارزش  افغانسـتان،  جدیـد  نسـل 

آزادی بیـان، آزادی رسـانه هـا، داشـنت حـق تعلیـم و 

تحصیـل بـرای همـه انسـان هـای افغانسـتانی فـارغ 

از هـر ممیـزات کـه وجـود دارد، اصـل حیاتـی و غیـر 

قابـل معاملـه مـی داننـد. داشـنت نظـام سیاسـی بـر 

بنیـاد و راهـکار انتخاباتـی کـه در آن رأی و اراده مـردم 

متثیـل گـردد، مطمـح نظر نسـل نو افغانسـتان اسـت. 

جمهوریـت زمینـه هـای بالندگـی افـراد را در جامعـه 

مهیـا مـی سـازد، لـذا ایـن نـوع نظـام سیاسـی مـداوا 

بخـش امل هـای کهنـه و زخـم هـای چرکیـن شـده¬ی 

ایـن ُملـک اسـت. جوانان و نسـل نویـن و متامی مردم 

متعـادل،  سیاسـی  نظـام  موجودیـت  در  افغانسـتان 

مردمـی و قانـون گـرأ ثبـات و توسـعه را تجربـه خواهند 

کـرد، همچنـان کـه در مقایسـه بـا گذشـته هـای ایـن 

خـاک ایـن اتفاق به خوبی رخ داده و هویدا می باشـد. 

افغانسـتان صلـح آمیـز و بـا ثبـات در اقدام نخسـت در 

گـرو ارداه¬ی قطـع جنـگ و کشـتار؛ در گام دوم در 

تحلیـل و تجزیـه ریشـه هـای بحـران وهمینطـور ایجاد 

گفتـامن صلـح آمیـز؛ و در گام اساسـی دیگـر تقویت و 

حامیـت و نهادینه سـازی نظام سیاسـی جمهوریت در 

کشـور اسـت. نظـام سیاسـی جمهوریت ظرفیـت های 

قـوی را دارد کـه مـی توانـد آرمـان ها و آرزو های نسـل 

نـو افغانسـتان را بـه خوبـی و اساسـی عملـی سـازد. 

از رشایـط  بـا درک دقیـق  افغانسـتان،  نـو  نسـل 

هـای جهانـی و منطقـوی و همچنـان در سـطح ملـی، 

نظـام  کـه  توانـد  مـی  ابـراز  واضحـاً  را  مسـأله  ایـن 

سیاسـی جمهوریـت بـا مؤلفـات مـردم سـاالری و توجه 

بـه خواسـته هـای جمعـی در کشـور به صـورت عادالنه 

یگانه راه حل پایان بخشـیدن به بحران در افغانسـتان 

و  نظـام سیاسـی جمهوریـت  تقویـت  و  تـداوم  اسـت. 

افغانسـتان  در  دموکراتیـک  روحیـه  سـازی  نهادینـه 

سـود همـه را در ایـن کشـور تعبیـه خواهـد منـود، و در 

عیـن حـال بـه مطالبـات انسـانی و تحقق حقـوق همه 

شـهروندان ایـن جغرافیـا منجـر مـی شـود. نسـل نـو 

افغانسـتان هرگـز پذیـرا و آمـاده ایـن نیسـت و نخواهد 

بـود کـه به بهانه هـای افراطیـت بنام دین و یا اندیشـه 

داشـته هـای کنونـی شـان زایل گـردد. نظام سیاسـی 

کـه بتوانـد پاسـخ گـوی نیاز هـای مـردم افغانسـتان به 

شـکل درسـت و عادالنـه و هـم پاسـخ گـوی نیـاز هـا و 

خواسـته هـای نسـل نـو افغانسـتان باشـد؛ جـز نظـام 

بـه  و متعـادل  نـگاه جمعـی  سیاسـی جمهوریـت کـه 

همـه شـهروندان دارد، سـایر نظـام های سیاسـی منی 

توانـد جایگزیـن آن، نزِد نسـل نو کشـور شـود. این یک 

واقعیـت اسـت که نسـل تحصیـل کرده و تعلیـم دیده و 

نسـل کـه در حـال تعلیم و آموزش اسـت قوت اساسـی 

و نیـروی محـرک و توان بخش در کشـور اسـت؛ نادیده 

گرفـنت این نسـل به نابـودی نادیده انـگاران منتج می 

شود.

جمهوریت و بالندگی نسل جدید
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 بازی با اعداد              3284
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3179    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3455
وزیرسفید را در خانه  b4 حرکت دهید. 

3483

جواب هدف         2934

  

 
حد

ه

ت ی

هنرو

ثور
احتماال از نظر ســالمتی مشــکالتی را تجربه کنید و به استراحت کردن توجه 
بیشــتری نشان دهید. بحث با یک خانم از اعضای خانواده تان فکرتان را درگیر 
خواهد کرد. باید آرام باشــید و در هر کاری که می خواهید انجام دهید احتیاط 

کنید.

جوزا
تمایل دارید که همه چیز را بیش از حد ارزیابی کنید. بیش از حد اصرار نورزید! 
اگر غرور خود را کنترل نکنید، با خانواده و دوســتان تان بحث خواهید داشت. 

نیاز به استراحت بیشتری دارید.

سرطان
امــروز صبح مــی توانید مبلغ عمده ای پول به دســت آورید و شــروع به 
برنامــه ریزی کنید. عجله نکنید! نظرات شــریک عاطفــی تان را نیز جویا 
شــوید. با یکدیگر می توانید بهترین راه حل را پیدا کنید. احتماال بخواهید 

که بیش از حد واکنش نشــان ندهید.

اسد
امــروز صبح نمی توانید تمرکز کنید. نباید از فرصت های تجاری تان اســتفاده 

کنید. اگر به مکانی دعوت شدید، بدون تامل قبول کنید.

سنبله
شــرایط گیج کننده ای که دارید بر تمام روابط اجتماعی و فرصت های کســب 

درآمدتان تاثیر خواهد گذاشت. بهتر است امروز کارهای تجاری انجام ندهید. 

حمل
امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشته باشــید و هیچ چیز رضایت شما را 
جلب نمی کند و خانواده تان با لغو کردن سفرتان موافق نیستند. باید به دیگران 

گوش دهید که چه چیزی برای گفتن دارند و به مصالحه برسید.

میزان
یک شــخص سالمند به شما پیشنهاد پیوستن به یک مشارکت کاری را می 
دهد. در تصمیم گیری عجله نکنید! بهتر اســت که نظرات شــریک عاطفی 

تان را نیز جویا شوید. شرایط مالی تان خوب نیست.

عقرب
امروز ممکن است از نظر فکری و جسمی در بهترین حالت نباشید. به نظر می 
رسد که ســردرگم هستید و مود خوبی ندارید. باید از مالقات های تجاری و 

دیدن دوستان تان اجتناب کنید. 

قوس
احتماال تمایل دارید که در ابرها سیر کنید . سعی کنید که مالقات های کاری 
را بــه زمان دیگری موکول کنید. حتی اگر روی مود صحبت کردن با دیگران 
نباشــید، نباید از برقراری ارتباط اجتناب کنید. زمان آن اســت که بیشتر به 

شریک عاطفی تان توجه کنید.

جدی
امروز صبح روحیه پایینی دارید. و ممکن اســت با ســختی هایی در هنگام 
تمرکز کردن دچار شــوید. از انجام مشــارکت هایی که مطمئن نیســتید 
اجتناب کنید. یک شــخص در نزدیکی شــما امروز بعد از ظهر به مالقات 

شما می آید.

دلو
امروز صبح ممکن اســت تمایل داشته باشــید که در رویا سیر کنید و برقراری 
ارتباطات تان بسیار مشکل خواهد بود. امروز واقع بین نیستید. زمان آن است که 

کمک دوستان و خانواده تان را دریافت کنید.

2933

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

واژه ـ ژاله ـ النه ـ نژاد ـ نوا ـ نواده 
ـ نالهـ  دواـ  اولـ  نهالـ  هواـ  ناو 

ـ دانهـ  دهاـ  دال.
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 عرفان ثابتی

حوت
زندگی عاطفی تان بسیار خوب پیش می رود. حتی احساسات خود را بروز خواهید 
داد. از انجام کارهای تجاری امروز اجتناب کنید! شانس در کنار شما نیست. باید 

احتیاط کنید و در هرکاری که انجام می دهید قانون را دنبال کنید.

 شطرنج                     3456

ا

آسمانخراشـ  اخالقیاتـ  بیباکـ  پنجرهـ  تحدیدـ  ثوابـ  جوالیـ  چپن 
ـ حارث ـ خلیفه ـ دایره ـ ذکریا ـ روان ـ زنگوله ـ ژنرال ـ ساده ـ شقیقه 
ـ صحنه ـ ضامن ـ طرفــه ـ ظهور ـ عایدات ـ غلیان ـ فدرال ـ قیامت ـ 

کشاورز ـ گردش ـ لغو ـ مطابق ـ نزول ـ ودکا ـ هالل ـ یاس.

ث ج پ ن ه آ ز ث ژ ز ا ق

ش و م ف ک ل و ز ن گ ک ب

ن ا ی ل غ ا چ ح ر ت د ا

ض ل ر ش ب س ب د ا ظ و ط

خ ی د خ ث پ ا ی ل ر ر م

ح ر چ پ ن ی ق د ب ف ث ج

گ ژ و ج ر ا ذ ح ه ق ز آ

ه غ ر ه ل ژ م ت پ ص ر ل

ل ه و خ ظ ث غ س ح ط و ا

ا س ا ی ر ک ذ ن آ آ ا ر

ل ز ن گ و ل ه ق ی ق ش د

ع ا ی د ا ت م ا ی ق ک ف

س

هستیم نه نابودی دین. فرقه گرایی بحرانی واقعی است و منجر به فساد 

می شود«.

به قول دومینیک ِعّده، رمان نویس لبنانی، »از نظر حاکامن لبنان، نجاِت حال 

مستلزم تخریب آینده است و بقای خودشان در گروی تداوم منازعات داخلی. 

بقای رهربان سیاسی که از حامیت قبیله ی خود بهره می برند از طریق مبارزه 

بین قبایل تضمین می شود. هر چند فاصله ی بین محدوده ی شیعهنشین 

بیروت با محله ی عمدتاً مسیحی نشین ارشفیه تنها چند صد مرت است اما 

شکافی که این دو منطقه را از هم جدا می کند بی شباهت به گسل های 

میان قاره ای نیست... هامن طور که کشور بیش از پیش چندپاره مى شود، دین 

هم روزبه روز محدودتر و به شاخه هاى مختلف منشعب مى شود. این معادله ى 

پیچیده در همه جاى دنیا در حال گسرتش است و لبنان هم در ارتباط با بروز 

مشکالت و راه حل هاى ناامیدکننده طبق معمول پیشگام است. در زبان عرىب 

معادل »تفاوت ظریف« عبارت است از »فرٌق صغیر«. و واضح است که لبنان در 

»تفاوت هاى ظریف« رسآمد همگان است. لبنان مرکز این تفاوت هاى ظریف 

و کاریکاتورگونه و خاستگاه دامئى بحث هاى بیهوده و موشکافانه است زیرا 

منافع شخىص بعضی ها وابسته به تداوم و ماندگارى نابرابرى ها است. لبنانىها 

رکورد همه ى انشعاب ها، انشقاق ها و تناقضات را شکسته اند. آنها بدبین و در 

عین حال پر از عواطف و احساسات هستند، خسته اند و پر از انرژى، براى 

خانواده و دوستانشان حارضند هر کارى بکنند اما حارض نیستند براى اتحاد 

کشورشان قدمی بردارند.«

آن چه نخستین فلم بلنِد ولید مؤانس را به اثری فراموش نشدنی تبدیل می کند 

حال و هوای نوستالژیک آن است که طعمی تلخ و شیرین در ذائقه ی بیننده 

باقی می گذارد و او را با حرستی عمیق تنها رها می کند، حرست و ندامتی که 

یادآور این شعر شیوای نزار قبانی است:

»ای بانوی جهان، بیروت...

دستبندهای یاقوت نشانت را که فروخت؟

انگشرتِی جادویی ات را که در مصادره گرفت؟

بافه های زرین ات را که بُرید؟

شادی خفته در چشامن سبزت را که بسمل کرد؟

که با کارد بر رخسارت خط کشید؟

و بر لب های بشکوهت آِب آتش ریخت؟

آب دریا را که با سم آلود؟ کینه بر کرانه های گُلفام که افشاند؟

اینک ما آمده ایم... عذرخواه ... و معرتف

که با ذهنیتی قبیله ای تو را به آتش کشیدیم...

و زنی را کشتیم...که نامش »آزادی« بود...

 

ما چه گوییم ای بیروت...

که در چشامنت خالصه ی اندوه انسان هاست

و بر سینه ی سوخته ات...خاکسرتِ جنگ خانگی

چه گوییم ای بادبیزاِن تابستان، ای گل رسخ کامکارِی تابستان

که گامن می کرد با تو دیدار کنیم و تو ویران باشی؟

که گامن می کرد گِل رسخ را هزاران سگ دندان برویَد؟

که گامن می کرد روزی چشم به جنگ مژگان برخیزد؟

چه گوییم ای مرواریِد من؟

ای خوشه ی گندِم من...

در ساعت 11 صبح روز 6 ژوئن 1982 صدها تانک و نفربِر زرهی 

ارسائیلی در »عملیات صلح برای جلیل« به لبنان حمله کردند. 

این عملیات در پی ترور سفیر ارسائیل در لندن رخ داد، اقدامی 

که ارسائیل آن را نقض معاهده  ی آتش بِس موجود می دانست. »در 

ظاهر، هدف عبارت بود از عقب راندن فلسطینی ها تا ۲۵ مایلِی مرز. 

در واقع، این عملیات به تهاجم به بیروت به منظور تقویت متحدان 

مسیحِی ارسائیل در لبنان انجامید. پایتخت لبنان هفته ها محارصه و 

مبباران شد، و اهالی بیروت تشنه و گرسنه ماندند. رسانجام عرفات و 

نیروهایش، که لبنان را به ورطه ی جنگ داخلی کشانده، و ملی گرایان 

را به جاِن انقالبیون، چپ گرایان را به جاِن راست گرایان، و مسلامنان 

را به جاِن مسیحیان انداخته بودند، پذیرفتند که لبنان را ترک کنند. 

آنها از طریق شامل لبنان این کشور را ترک کردند و در نهایت به 

تونس رفتند و دفرت مرکزِی سازمان آزادی بخش فلسطین را در آنجا بنا 

نهادند.« )غطاس 2020(.

با وجود این، پس از مدت کوتاهی اوضاع به وخامت گرایید. جمهوری 

اسالمی ایران به بهانه ی مبارزه با ارسائیل و به قصد صدور انقالب، 

جای پای خود را در لبنان محکم تر کرد و دست کم ۱۵۰۰ عضو سپاه 

پاسداران را به این کشور فرستاد. طولی نکشید که مرصف مرشوبات 

الکلی و موسیقی ممنوع شد؛ شامر فراوانی از زنان لبنانی چادر سیاه 

ایرانی مآب بر تن کردند؛ و کوی و برزن پر از تصاویر آیت الله خمینی و 

شعارهایی درباره ی امام حسین و شهادت و بیت املقدس شد. بسیاری 

از جوانان شیعه ای که پس از حمله ی ارسائیل به جنوب لبنان به 

زاغه های جنوب بیروت پناه برده بودند و با فقر و ناامیدی دست و پنجه 

نرم می کردند جذب جنبش شبه نظامِی تازه تأسیسی شدند که حزب 

الله نام گرفت. هدف غایی این گروه، هامن طور که در سال 1985 

در نامه ی رسگشاده ی ۴۸ صفحه ای خود اعالم کرد، تأسیس حکومتی 

اسالمی به سبک ایران در لبنان بود. به عقیده ی اعضای این گروه، 

غیرشیعیان و دگراندیشان، از جمله مسیحیان و کمونیست ها، چاره ای 

جز پذیرش »رصاط مستقیم« نداشتند. شگفت نیست که در پی تالش 

ایران برای تحمیل همسانی و همنوایی بر لبنان بسیاری از روشنفکران 

و هرنمندان لبنانی و غیرلبنانی از این کشور گریختند )غطاس 

2020(. نیازی به ذکر بقیه ی این قصه ی پُرغصه  نیست.

اکنون لبنان با مشکالت گوناگونی دست و پنجه نرم می کند: »بیش 

از یک چهارم مردم لبنان زیر خط فقر رسمی، یعنی درآمد ۱۴ دالر 

در روز، زندگی می کنند و کشور دچار رکود اقتصادی است و از سال 

۲۰۱۵ کمرت از یک درصد رشد ساالنه داشته است. نابرابری اجتامعی 

مبهوت کننده است: بنا بر یکی از پژوهش ها، درآمد یک درصد باالیی 

جامعه برابر است با درآمد کل نیمه ی پایینی جمعیت.« افزون بر 

این، آب آشامیدنی سامل به اندازه ی کافی در دسرتس نیست، هوا 

آلوده است، برق مرتباً قطع می شود و زباله ها به طور منظم جمع آوری 

منی شود.

معرتضان لبنانی که از ماه ها قبل به خیابان آمده اند، می گویند: 

»مناصب دولتی را بین فرقه های مختلف تقسیم می کنند، اگر صد 

منصب باشد، پنجاه تا به مسلامنان و پنجاه تا به مسیحیان می رسد، 

مقداری به شیعیان و مقداری هم به سنی ها. این کار قابل قبول 

نیست، االن سال ۲۰۱۹ است! ما خواهان جدایی دین از دولت 

یادداشت
ای مدادهای من...

ای رؤیاهای من...

ای برگ های شعِر من...

تو را این سنگدلی از کجا آمد،

که تو نازکدلِی پریان داشتی...

هیچ فهم منی کنم چگونه گنجشِک خانگی

به گربه ی شب شکاِر وحشی بدل شده است...

هیچ فهم منی کنم ای بیروت

که چگونه بُردی از یاد خدا را...

و به روزگار بت پرستی بازگشتی...

 

از زیِر خیزاِب کبود برخیز، ای ایشتار

چون رسود گِل رسخ برخیز...

یا چون رسود آتش

که پیش از تو...پس از تو...چون تو...چیزی نیست

تو خالصه ای هستی زندگی ها را...

ای باِغ مروارید...

ای بندرگاِه عشق...

ای طاووِس آب...

پاِس عشق و خاطِر شاعران برخیز

پاس نان و خاطر درویشان برخیز

عشق، تو را خواهد...ای زیباترین شهبانو

و خدای تو را خواهد...ای زیباترین شهبانو

اینک تو، چون همه ی زیبارویان، َخراِج زیبایِی خود پرداختی

و ِجزیه ی متامِی کلامت را...

 

از خواِب خود برخیز

ای شاهبانو، ای فروزافکن، ای چراغ شعله ور در دل

برخیز تا جهان بر جای مانَد ای بیروت...

و ما نیز بر جای مانیم...

و عشق نیز...

برخیز

ای زیباترین مرواریدی که دریا پیشکش کرد

اکنون دانستیم

معنای تهی کردِن شیشه ی جوهر را بر طرح آسامِن تابستان...

اکنون دانستیم

که ما ضد خدا بودیم و...ضد شعر

 

ای بانوی جهان، بیروت...

ای جایگاه نخستین قرار...و نخستین عشق...

و آنجا که شعر نوشتیم

و در کیسه های مخملش پنهان داشتیم...

اکنون اعرتاف می کنیم

که ما چون بیابانگردان به تو دل باخته بودیم...

و درست...چون بیابانگردان

عشق بازی می کردیم...

اکنون اعرتاف می کنیم...که تو یاِر ما بودی

شب همه شب به بسرتت پناه می آوردیم

و سپیده دم چون بیابانگردان کوچ می کردیم

اکنون اعرتاف می کنیم...که بی سواد بوده ایم...

و منی دانستیم چه می کنیم...

اکنون اعرتاف می کنیم...که از قاتالن بوده ایم...

و رَست را دیده ایم

که چون گنجشک در پای صخره های َروشه]2[ می افتاد...

افغانسـتان ما: سـازمان علمی، فرهنگی و آموزشـی ملل متحد گفته 

اسـت کـه صدمه جـدی به تهداب منار جام در غور نرسـیده اسـت.

بـه نقـل از طلـوع نیوز گروهـی از متخصصـان ایتالیایی که از سـوی 

سـازمان علمـی، فرهنگی و آموزشـی یونسـکو بـرای ارزیابی وضعیت 

منـار جـام فرسـتاده شـده بودنـد، می گوینـد ایـن منـار تاریخـی در 

وضعیـت خـوب قـرار دارد و آسـیب جـدی بـه تهـداب منـار نرسـیده 

است. 

متخصصـان ایتالیایـی به دلیل نا امنی اجازه سـفر به محل اسـتقرار 

منار جام را نیافته اند و قرار اسـت بررسی شـان را از روی تصویرهای 

برداشـته شـده منار جام انجام بدهند. 

سـازمان الـف کـه در جهـان بـرای حامیـت از آثـار باسـتانی در خطر 

نابـودی کار می کنـد بـرای ارزیابـی وضعیـت منـار جـام و بازسـازی 

ابتدایـی آن دو میلیـون دالـر اختصـاص داده اسـت. 

قـرار اسـت یونیسـکو با این پـول یک آزمایشـگاۀ در والیـت هرات نیز 

بسـازد تـا هرگونـه مـوادی کـه در مرمت سـازی منـار جـام کار گرفته 

می شـود، در ایـن آزمایشـگاه آزمایش شـود.

نـو  منـار در دهلـی  از قطـب  بعـد  از ۶۰ مـرت،  بیـش  بـا  منارجـام 

هندوسـتان بلندتریـن منـاره خشـتی جهان اسـت. این اثـر تاریخی 

از شـاهکارهای دورۀ غوریـان بـه شـامر می رود که با خشـت سـاخته 

آیه هـای  آن  روی  کـه  آبی رنـگ  و  کاشـی های الجـوری  بـا  و  شـده 

سـوریه مریـم حکاکـی شـده تزییـن شـده  اسـت.

سـازنده »گودزیـال در برابـر کونـگ« اقتبـاس کمیـک »هاردکور« را فلـم می کند. 

بـه گـزارش  ورایتـی، آدام وینـگارد کارگـردان بعـد از منایـش موفق و پرسـود فلم 

»گودزیـال در برابـر کونـگ« برنامـه کاری شـلوغی دارد. ایـن فلمسـاز قرار اسـت 

روی صندلـی کارگردانـی پـروژه »هاردکـور« بنشـیند کـه اقتباسـی از مجموعـه 

کمیـک بوک هایـی به همین نـام از رابرت کرکمن خالق مجموعـه »واکینگ دد« 

و مـارک سیلوسـرتی اسـت. ایـن پروژه به عنـوان یک تریلر اکشـن علمی تخیلی 

توصیـف شـده کـه داسـتان سـفر یـک رسبـاز را در حالـی توصیـف می کنـد کـه 

بـدون اینکـه دسـتانش را کثیـف کنـد دنیـا را نجـات می دهـد. فلمنامـه بـر پایه 

ایـده اولیـه اصلـی کرکمـن نوشـته شـده کـه وینـگارد آن را در همراهـی بـا ویـل 

سـیمونز بازنویسـی می کنـد. رشکت مونتـاک چر که متعلق به وینگارد اسـت در 

همراهـی بـا کرکمـن، دیوید آلپرت و شـان فرسـت مسـئولیت تهیه کنندگی این 

پـروژه را بـر عهـده خواهـد داشـت و مـت رایلـی معـاون تهیـه رشکت یونیورسـال 

برابـر  بـود. »گودزیـال در  فلـم خواهـد  ایـن رشکـت در  پیکچـرز هـم مناینـده 

کونـگ« در فصـل بهـار و در حالـی کـه سـینامهای جهانـی دوبـاره بـاز شـدند و 

واکسیناسـیون کروناویـروس بـه آرامـی در رسارس جهـان آغـاز شـد، توانسـت بـه 

موفقیـت قابـل توجهی دسـت پیدا کنـد. این فلم که از روز سـی  و یکم مارچ کار 

خـودش را در سـینامها آغـاز کرد، تا بـه حال بیش از ۴۰۰ میلیـون دالر فروخته 

و بهرتیـن فـروش را در میـان متـام فلم هـای دوران پاندمـی بـه خـود اختصـاص 

داده اسـت. ایـن فلـم بـه طـور همزمـان در سـینامها و در رسویس اسـرتیمینگ 

اچ بـی او مکـس پخـش شـد. وینـگارد در حـال حـارض مشـغول مذاکـره بـرای 

کارگردانـی یـک فلـم هیوالمحـور دیگر برای رشکـت لجندری انرتتینمنت اسـت 

کـه فلـم »کونـگ« را تهیه کـرده بود.

متخصصان ایتالیایی: تهداب منار 
جام غور آسیب جدی ندیده است

کارگردان گودزیال به سراغ 
یک کتاب کمیک رفت

نگاهی به فلم »۱۹۸۲«؛ چه بر سِر لبنان آمد؟   
بخش دوم و پایانی

سینما

خبر

          منبع: آسو



خاطـرات تلـخ آلربتـو مـوره نـو در لیورپـول هنـوز 

بـا ایـن بازیکـن همـراه هسـتند و فرامـوش شـان 

نکـرده اسـت. آلربتو مـوره نو سـال 2014 بود که 

پـس از درخشـش در سـویا راهـی لیورپـول شـد 

و 5 فصـل نیـز بـرای ایـن تیـم بـازی کـرد. مـوره 

نـو را همـواره با اشـتباهات سـهل انگارانه اش در 

خـط دفاعـی بـه خاطـر می آورنـد و سـال 2019 

کـه از جمـع قرمزهـا جدا شـد، هـواداران نفسـی 

بـه راحتـی کشـیدند. بـه او بـه خصـوص بـرای 

اشـتباهاتش در فینال لیگ اروپای سـال 2016 

انتقـاد مـی کردنـد جایـی کـه بـه راحتـی مغلوب 

وینگرهای سـویا باشـگاه سـابقش می شد و روی 

گل اول ایـن تیـم نیـز مقـر اصلی بود. مـوره نو 

حـاال در ویارئـال بـازی مـی کنـد و بـا ایـن تیـم 

هـم بـه فینـال لیـگ اروپا رسـیده اسـت. او هنوز 

نتوانسـته انتقـادات مـداوم هـواداران لیورپـول و 

رسـانه هـای انگلیسـی را هضـم کند.

مـوره نـو در مصاحبـه بـا گاردیـن گفـت:» مـرا بـه 

خاطر اشـتباهم روی گل اول سـویا کشتند. بله، 

بازیکـن سـویا از مـن عبـور کـرد و پـاس گل داد 

ولـی مگـر رسخیـو رامـوس بزرگرتین مدافـع دنیا 

هـم دریبـل منـی خورد؟ پسـت مـد دفاع اسـت و 

همیشـه ایـن احتـال وجـود دارد کـه بازکینی از 

مـن گذر کنـد. هنوز نتوانسـته ام ان همـه انتقاد 

از خـودم را درک کنـم. در بـازی فینـال همـه تیم 

بـد بـازی کـرد ولـی مـن مقـر اصلـی معرفـی 

شـدم و ایـن غیرمنصفانه بـود. هر جـا را نگاه می 

کـردم انتقـاد از مـن بـود و منـی توانسـتم رسم را 

بلنـد کنـم. می میـرم و مـرا در تابوت مـی گذارند 

بـدون اینکـه بفهمـم چرا مرا مقـر همه چیز می 

دانستند.«

درکنمیکنم؛درلیورپولمرامقصرهمهچیزمیدانستند

ورزش
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کـرد کـه جمهوریت نظـام، منابع ملـی و آینده ایـران را فدای 

مصالـح آنـی سیاسـی نکند.

معـاون اول حسـن روحانـی همچنیـن در بخـش دیگـری از 

بیانیـه خـود تلویحـا اعـالم کرد کـه اعرتاضی بـه رد صالحیت 

در  مـردم خواسـت  از  عیـن حـال  و در  کـرد  نخواهـد  خـود 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۱۴۰۰ رشکـت کننـد.

و  گسـرتده  صالحیت هـای  رد  خـرب  انتشـار  زمـان  از 

انتشـار  بـا  اجتاعـی  در شـبکه های  کاربـران  بی سـابقه، 

مطالبـی نسـبت بـه ایـن موضـوع واکنـش نشـان داده انـد.

اسـحاق جهانگیـری هـم سـاعاتی پـس از انتشـار لیسـت 

تاییـد شـدگان در بیانیـه ای عـدم احراز صالحیت بسـیاری 

از شـخصیت ها را تهدیـد جـدی خوانـد و ابـراز امیـدواری 

وزارت کشـور طـی بیانیـه ای رسـا نـام ۷ کاندیدایـی کـه از سـوی 

شـورای نگهبـان تاییـد صالحیـت شـده اند را اعـالم کـرد.

طبـق این لیسـت که شـب گذشـته ابتـدا از سـوی خربگـزاری فارس 

منترش شـده بود، رد صالحیت گسـرتده و بی سـابقه ای صورت گرفته 

و هفـت نامـزد زیر تایید شـده اند:

امیرحسـین  رضایـی،  محسـن  جلیلـی،  سـعید  رئيسـی،  ابراهیـم 

قاضـی زاده هاشـمی، عبدالنـارص همتـی، علیرضـا زاکانی و محسـن 

مهرعلیـزاده

طبـق ایـن فهرسـت چهره هـای برجسـته ای چـون علـی الریجانـی، 

نـژاد،  احمـدی  محمـود  تاجـزاده،  مصطفـی  جهانگیـری،  اسـحاق 

مسـعود پزشـکیان و بسـیاری دیگـر از افـراد رسشـناس رد صالحیـت 

شـده اند.

ایـن فهرسـت شـورای نگهبـان واکنش هـای گسـرتده ای را در فضای 

سیاسـی ایـران به همراه داشـته اسـت.

علـی الریجانـی سـاعاتی پـس از انتشـار ایـن لیسـت در بیانیـه ای 

تلویحـا اعـالم کرد که اعرتاضی بـه این تصمیم ندارد. رئيس پیشـین 

مجلـس ایـران در بخشـی از بیانیـه خود می نویسـد: »حـال آنکه روند 

انتخابـات اینگونـه رقـم زده شـد، بنـده وظیفـه خویش را در پیشـگاه 

الهـی و ملّـت عزیـز انجـام داده ام و راضی به رضای الهی هسـتم و از 

همـه کسـانیکه در این مـّدت کوتاه، ابراز لطف فرمودند، سپاسـگزارم 

و امیـدوارم بـرای اعتالی ایران اسـالمی، در انتخابـات حضور یابید.«

روز  صبـح  نگهبـان  شـورای  سـخنگوی  کدخدایـی،  علـی  عبـاس 

سه شـنبه گفتـه بود که این شـورا لیسـت نامزدهایـی تایید صالحیت 

شـده را شـب گذشـته بـه وزارت کشـور ارسـال کـرده اسـت.

دومیلیوننفردرهنددرآستانه
وقوعدومینطوفانقدرتمندماهبهپناهگاهرفتند

مشتزنافغانستانحریف
بحرینیاشراضربهفنیکرد

اتحادیه اروپا بالروس را تحریم هوایی کرد

میلیـارد و ۳۹۰ میلیـون نفـری هند بـه ویروس 

بیـش  تعـداد  ایـن  از  و  مبتـال شـده اند  کرونـا 

از ۳۰۷ هـزار نفـر نیـز جـان خـود را از دسـت 

داده اند.

اختـالالت  اخیـر،  هفتـه  دو  جـوی  مشـکالت 

کوویـد-۱۹  بیـاران  درمـان  کار  در  را  جـدی 

همچنین واکسیناسـیون عمومـی علیه ویروس 

غربـی  بنـگال  مقامـات  و  آورده  بوجـود  کرونـا 

می گوینـد در چنیـن رشایطـی فراهـم کـردن 

اجتاعـی  فاصلـه  آن  در  کـه  هایـی  پناهـگاه 

آسـانی  کار  شـود،  رعایـت  نیـز  افـراد  میـان 

نیسـت.

کـه  اسـت  آن  از  گزارش هـا همچنیـن حاکـی 

برخـی از مراکـز واکسیناسـیون در این مناطق 

همچنیـن در کلکتـه، مرکـز ایـن ایالـت موقتـا 

تعطیـل شـده اند و شـفاخانه ها نیـز در تالشـند 

کـه در ایـن اوضـاع، اکسـیجن و داروهای مورد 

نیـاز خـود را تـا جـای امـکان تامیـن کنند.

خلیـج بنـگال بـه دالیـل مختلـف از جملـه باال 

بـودن دمـای آب دریا، همـواره از مناطقی بوده 

کـه بیـش از دیگـر نقـاط هنـد دچـار طوفـان 

طوفان هـای  مرگبارتریـن  از  برخـی  و  شـده 

تاریـخ در آنجـا روی داده اسـت.

میـالدی   ۱۹۷۰ سـال  در  طوفانـی  جملـه  از 

کـه منجـر بـه کشـته شـدن نیـم میلیـون نفر از 

جمعیـت بنـگالدش امـروزی شـد.

بـه  سه شـنبه  روز  از  کـه  قدرمتنـدی  طوفـان 

سـمت هنـد در حرکـت اسـت، نزدیـک بـه دو 

میلیـون نفـر از سـاکنان سـواحل رشقـی ایـن 

کشـور را مجبـور بـه تخلیه خانه هایشـان کرد.

ایـن طوفـان یک هفته پـس از آن روی خواهد 

داد کـه طوفـان بـزرگ دیگری سـواحل غربی 

ایـن کشـور را در هـم کوبید و دسـت کم ۱۵۵ 

کشـته برجای گذاشت.

بنـا بـر اعـالم اداره هواشناسـی هنـد، انتظـار 

ظهـر  حوالـی  »یـاس«  طوفـان  کـه  مـی رود 

و  غربـی  بنـگال  ایالت هـای  بـه  چهارشـنبه 

ادیشـا برسـد و احتاال در جریـان این طوفان 

رسعـت وزش بـاد تـا ۱۶۵ کیلومرت در سـاعت 

خواهـد رسـید.

آب هـای  گـرم شـدن  کارشناسـان،  گفتـه  بـه 

اقیانـوس در پـی تغییـرات آب و هوایی، باعث 

ایـن  در  طوفان هـا  شـدت  و  شـار  افزایـش 

منطقـه شـده اسـت.

تخلیـه دو میلیـون نفـری جمعیـت ایالت های 

بنـگال غربـی و ادیشـا و اسـکان موقـت آنهـا 

می شـود  انجـام  حالـی  در  پناهگاه هـا  در 

کـه مقامـات ایـن کشـور به شـدت بـا بحـران 

همه گیـری ویـروس کرونـا و در کنار آن شـیوع 

و  نیـز دسـت  »قـارچ سـیاه«  مرگبـار  بیـاری 

می کننـد. نـرم  پنجـه 

تـا کنون حـدود ۲۷ میلیون نفـر از جمعیت ۱ 

انتقالـی  جمهـوری و نخسـت وزیـری دولـت 
را در دسـت داشـتند و خـود در پـی کودتـای 

سـال گذشـته بـه قـدرت رسـیده بودنـد.
کوتاهـی  تلفنـی  متـاس  در  دوشـنبه  عـر 
کـه خیلـی زود هـم قطـع شـد آقـای وان بـه 
خربگـزاری فرانسـه گفـت کـه رسبـازان بـرای 
بودنـد«. خربگـزاری فرانسـه  آمـده  او  »بـردن 
چنـد  همیـن  از  بعـد  متـاس  ایـن  می  گویـد 

کلمـه قطـع شـده اسـت.
اتحادیـه آفریقـا، انجمـن تجـاری کشـورهای 
غـرب آفریقـا، اتحادیـه اروپـا و امریـکا همگی 
خواسـتار  و  کـرده  محکـوم  را  رویـداد  ایـن 
دولـت  رهـربان  رشط  و  قیـد  بـدون  آزادی 
رهـربان  دسـتگیری  خـرب  شـده اند.  مالـی 
دولـت مالـی پـس از آن منتـرش شـد کـه دو 
مقـام ارشـد ارتـش مالی که در کودتای سـال 
گذشـته این کشـور هـم نقش داشـتند از کار 
برکنـار شـدند. ویـل راس، گزارشـگر آفریقای 
از  نشـان  واقعـه  ایـن  می گویـد  بی بی سـی 
بی ثبـات شـدن مجـدد مالـی آن هـم تنهـا ۹ 
مـاه پس از کودتای سـپتامرب گذشـته در این 
کشـور اسـت کـه بـه سـقوط ابراهیـم ابوبکـر 

کی یتـا ختـم شـد.

پـس از آن کـه گزارش هـا از انتقـال بـاه نـداو، 
رئیـس جمهـوری مالـی بـه یک مـکان نظامی 
سـازمان  منایندگـی  دفـرت  داشـت،  حکایـت 
ملـل متحـد در این کشـور آفریقایی خواسـتار 
آزادی فـوری او و دیگـر مقام هایـی اسـت کـه 

گفتـه شـده در اختیـار نظامیان انـد.
در بیانیـه روز دوشـنبه سـازمان ملـل متحـد 
مالـی  ارتـش  نظامیـان  از  نـداو،  بـاه  عـالوه 
خواسـته شـده کـه مختـار وان، نخسـت وزیر 
بـوده  رئیس جمهـوری  بـه همـراه  هـم  او  کـه 
فـورا آزاد شـود. دفـرت منایندگی سـازمان ملل 
متحـد در مالـی کـه ایـن بیانیـه را بـه زبـان 
فرانسـوی در حسـاب توییرت خود منترش کرده 
آرامـش  و  همزمـان خواسـتار خویشـن داری 
شـده اسـت. ایـن تحـوالت روز دوشـنبه، ۲۵ 
مـی، پـس از آن صـورت گرفـت کـه گـزارش 
شـد آقایـان نداو و وان توسـط رسبـازان ارتش 
پایتخـت،  باماکـو،  نزدیکـی  در  پایگاهـی  بـه 

شـده اند. منتقـل 
ایـن رویـداد نگرانی ها نسـبت به شـکل گیری 
دومیـن کودتـا ظـرف یـک سـال گذشـته در 
حقیقـت  در  اسـت.  داده  افزایـش  را  مالـی 
بـاه نـداو و مختـار وان هـر دو در مقـام رئیـس 

افغانستانازتیمکرکتپاکستاندراماراتمیزبانیمیکند

فدراسیون تکواندوی افغانستان امیدوار است در مسابقات المپیک نماینده ای داشته باشد

متاسـی ویدئویـی بـه بی بی سـی گفـت "واقعـاً نگـران" رفتار 

حکومت با فرزندش اسـت و بیم دارد پرسش شـکنجه شـود: 

"مـا امیدواریـم او بتوانـد ایـن رفتـار را بـه نحـوی تحمل  کند 

امـا حتـی فکـر اینکـه فرزندمان ممکن اسـت رضب و شـتم و 

شـکنجه شـود برایان ترسـناک اسـت."

ناراحـت  و  شـوکه  پرسمـان  بازداشـت  خـرب  از  واقعـاً  "مـا 

هسـتیم، نبایـد در قلـب اروپـای قـرن بیسـت و یکـم چنیـن 

بیفتـد." اروپاییـان  بـرای  اتفاقـی 

اروپـا،  اتحادیـه  جملـه  از  بین املللـی،  جامعـه  "امیدواریـم 

و  کننـد  وارد  بـالروس  بـر  بی سـابقه ای  و  شـدید  فشـار 

امیدواریـم ایـن فشـار موثـر واقع شـود و مسـئوالن حکومتی 

شـده اند." مرتکـب  بزرگـی  اشـتباه  چـه  شـوند  متوجـه 

دولـت بریتانیـا مجـوز فعالیت رشکت هواپیایـی بالروس در 

ایـن کشـور را بـه حـال تعلیق درآورده اسـت. لیتوانی پیشـرت 

عبـور پروازهـای ورودی و خروجـی خـود را از فضـای هوایـی 

بـالروس را ممنـوع کـرده بود.

در تحولـی دیگـر، پـس از آنکـه دیـروز در مسـابقات هاکـی 

روی یـخ در ریـگا، پایتخـت کشـور لتونـی، مخالفـان دولـت 

پرچـم  جـای  بـه  را  خـود  سـفید  و  رسخ  پرچـم  بـالروس 

دولتـی بـه اهتـزاز در آوردنـد، دولـت بـالروس سـفیر و سـایر 

کـرد. اخـراج  را  لتونـی  دیپلات هـای 

لتونی نیز متقابال دیپلات های بالروس را اخراج کرد.

مسـافربری  هواپیـای  یـک  بـالروس  دولـت  پیـش  روز  دو 

مینسـک،  فـرودگاه  در  فـرود  و  مسـیر  تغییـر  بـه  مجبـور  را 

پایتخـت بـالروس، بجـای مقصد اصلـی، ویلنیـوس پایتحت 

لیتوانـی، کـرد.

مسـافربری  هواپیـای  بـه  یکشـنبه  بـالروس  کنـرتل  بـرج 

رشکـت رایان ایـر کـه در مسـیر یونـان بـه لیتوانـی از آسـان 

بـاره  در  گزارشـی  کـرد  اعـالم  می کـرد  عبـور  کشـور  ایـن 

مبب گـذاری در هواپیـا دریافـت کرده و از خلبان خواسـت 

تغییر مسـیر دهد. رومن پروتاسـویچ، ۲۶ سـاله، روزنامه نگار 

منتقـد دولـت بـالروس در بیـن مسـافران بود و پـس از فرود 

هواپیـا بازداشـت شـد.

کشـورهای غربی دولـت بالروس را بـه "هواپیاربایی" متهم 

کرده اند.

آقـای  از  ویدئویـی  بـالروس  مقام هـای  )دوشـنبه(  روز 

پروتاسـویچ منتـرش کردنـد کـه در آن گفـت حالـش خـوب 

اسـت و بـه ظاهـر اتهام هـای دولـت بـالروس را پذیرفـت و 

کـرد. "اعـرتاف" 

مخالفـان دولت بالروس تهیه و انتشـار ایـن ویدئو را محکوم 

کردند و گفتند این ویدئو زیر فشـار ضبط شـده اسـت.

دولـت  اقـدام  ایـن  هـم  امریـکا  رئیس جمهـور  بایـدن  جـو 

بـالروس را "حملـه بـه مخالفت سیاسـی و آزادی مطبوعات" 

دانسـت. دیمیـرتی پروتاسـویچ، پـدر آقـای پروتاسـویچ، در 

کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپـا عبـور هواپیاهای بـالروس را 

از حریـم  هوایـی خـود ممنـوع کردنـد و از رشکت هـای هوایـی 

ایـن اتحادیـه هـم خواسـتند از حریـم هوایـی بـالروس عبـور 

. نکنند

رشکت هـای بـزرگ هوایی اروپا تغییر مسـیرهای پـرواز و پرهیز 

از حریـم هوایـی بالروس را آغـاز کرده اند.

پـس از جلسـه دیروز رهربان ۲۷ کشـور عضو اتحادیـه اروپا در 

بروکسـل اعـالم شـد تحریم های بیشـرتی نیـز بـرای مقام های 

بـالروس در نظـر گرفته خواهند شـد.

نیـز در مسـابقات قهرمانـی آسـیا توانسـتند حریفان 

فیلیپینی و تاجیکستانی خود را شکست دهند و به 

مرحلـه بعـدی را پیـدا کننـد.

در همین حال، قرار اسـت آقای ملکزاده در وزن ۵۶ 

کیلوگـرام با ورزشـکار مغولسـتانی و رامـش رحانی 

در وزن ۵۲ کیلوگرام با ورزشـکار ازبیکسـتانی مبارزه 

کننـد. سـخنگوی کمیتـه ملـی املپیـک بـه رادیـو 

آزادی گفـت کـه لیث اللـه عزیزی، سـلیان اسـلمی 

دو ملی پـوش فدراسـیون از حریفـان شـان شکسـت 

خـورده و از دور مسـابقات کنـار رفتند.

عکـس گرفتیـم. مـا از او خواسـتیم تا یـک بازی 

میـان افغانسـتان با پاکسـتان داشـته باشـیم او 

نیـز وعـده سـپرد. ما از ایـن دیدار لـذت بردیم و 

در بـاره کرکـت صحبـت کردیم.”

ایـن در حالـی اسـت کـه قـرار اسـت اسـرتالیا 

میزبـان تیـم کرکـت افغانسـتان برای یـک بازی 

تسـت در اواخـر مـاه نومـرب باشـد.

ایـن بـازی قـرار بـود سـال گذشـته برگزار شـود، 

تعویـق  بـه  باعـث  کرونـا  ویـروس  شـیوع  امـا 

اسـت. شـده  آن  انداخـن 

سـلطان محمد نعیمـی، ملی پـوش فدراسـیون 

ملی مشـت زنی افغانسـتان توانست با شکست 

حریـف بحرینـی خـود در رونـد اول بـا رضبـه 

فنـی، راهـی مسـابقات بعـدی شـود.

ملـی  کمیتـه  سـخنگوی  قـاری زاده  مجیـب 

املپیـک می گوید قرار اسـت در مسـابقه بعدی 

آقـای نعیمـی به مصـاف یکی از مشـت زن های 

نامـدار قـاره آسـیا از کشـور ازبیکسـتان بـرود.

و  رحانـی  رامـش  قاریـزاده،  آقـای  گفتـه  بـه 

دیگـر  پـوش  ملـی  دو  ملـک زاده  حسـیب الله 

رسـانه های پاکسـتانی گـزارش کـرده اسـت 

میزبـان  افغانسـتان  ملـی کرکـت  تیـم  کـه 

دور  یـک  در  پاکسـتان  کرکـت  ملـی  تیـم 

آوره   ۲۰ بازی هـای  و  روزه  یـک  بازی هـای 

در امـارات خواهـد بـود.

دور  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  در 

مسـابقات در ماه هـای آگوسـت و سـپتامرب 

برگـزار می شـود و سـه بـازی یک روزه و سـه 

بـود. خواهـد  آوره   ۲۰ بـازی 

منابـع بـه رسـانه های پاکسـتانی گفتـه انـد 

کـه کرکـت بوردهـای هـر دو کشـور در ایـن 

بـاره گفتکـو می کننـد.

کرکـت  ملـی  تیـم  بازیکـن  نبـی،  محمـد 

کـه  بـود  گفتـه  ایـن  از  قبـل  افغانسـتان، 

پاکسـتان،  وزیـر  نخسـت  خـان،  عمـران 

تعهـد کرده اسـت کـه برای یک بـازی میان 

پاکسـتان و افغانسـتان اجـازه خواهـد داد.

محمـد نبـی در مـورد دیـدار وی بـا نخسـت 

وزیـر پاکسـتان گفته بود: “دیـدار با عمران 

خان، نخسـت وزیر پاکسـتان هیجان انگیز 

بـود، مـا بـا او چاشـت را سـپری کردیـم و 

لواندوفسکی:بهیکدلیلبهمسیورونالدونرسیدم

رابـرت لواندوفسـکی معتقـد اسـت تعـداد بـازی 

او  عملکـرد  در  بوندسـلیگا  در  کمـرت  هـای 

اسـت. تاثیرگـذار 

 32 و  لهسـتانی  سـتاره  لواندوفسـکی،  رابـرت 

بـا اختـالف  بـا زدن 40 گل  ایـن فصـل  سـاله 

موفـق بـه دریافـت جایـزه کفـش طـالی اروپـا 

شـد، اما در نهایت در رسـیدن به رکورد 50 گل 

لیونل مسـی در سـال 12 و 48 گل کریسـتیانو 

رونالـدو در سـال 2014 نـاکام مانـد. او در ایـن 

رابطـه و البته شـایعات انتقال ارلینـگ هالند به 

بایـرن مونیـخ صحبـت کـرده اسـت.

دسـتیابی بـه جایـزه کفـش طـالی اروپـا: "18 

لیـگا حضـور دارنـد و مـن در  بونـدس  تیـم در 

رشایطـی بـا فاصلـه زیاد ایـن عنوان را به دسـت 

آوردم کـه در انگلیس، اسـپانیا، فرانسـه و ایتالیا 

ایـن کارنامـه  تیـم هـای بیشـرتی وجـود دارد. 

باعـث افتخار مـن بوده و زدن 40 گل دسـتاورد 

ویـژه ای اسـت. بـرای رسـیدن به رکـورد 50 گل 

لیونـل مسـی و 48 گل کریسـتیانو رونالـدو بـه 

تفـاوت  ایـن  و  دارم  نیـاز  دیگـر  مسـابقه  چهـار 

تاثیـر زیـادی در عملکـرد مـا  بـازی هـا  تعـداد 

دارد."

تبدیل شـدن به بهرتین گلزن تاریخ بوندسـلیگا: 

بـه رکـورد 365 گل گـرد مولـر در  "مـن هنـوز 

بوندسـلیگا فکـر نکـرده ام. بـا ایـن رکـورد خیلی 

فاصلـه دارم اسـت و رسـیدن بـه ایـن دسـتاورد 

هنـوز در ذهنـم نیسـت."

شـایعات انتقـال ارلینگ هالند به بایـرن مونیخ: 

و مـن  ناراحـت منـی کنـد  را  اخبـار مـن  "ایـن 

عالقـه ای بـه دنبـال کـردن اخبـار بـازار نقـل و 

انتقـاالت نـدارم."

غیبـت در دیـدار مقابـل پـاری سـن ژرمـن: "اگر 

در زمیـن بـودم قطعـا تـا پایـان بـرای صعـود بـه 

دور بعـد مبـارزه می کـردم. حتی اگـر این اتفاق 

منـی افتـاد هم مشـکلی نبود، اما غیبـت در این 

دیـدار مـن را خیلـی اذیـت کرد."

سازمانمللمتحدخواستار
آزادیفوریرئیسجمهوریمالیشد

یران ا     ۱۴۰۰ نتخابات  ا نهایــی  لیســت  در  نامزد   ۷

املپیکی در تاریخ ورزش افغانسـتان، یکی از فدراسیون های 

محبـوب و پـر امید کشـور برای عالقـه منـدان و طرف         دارانش 

بـه ویـژه در رویداد هـای بـزرگ برشـمرده می شـود.

کمیتـه ی ملـی املپیـک تأکیـد می ورزنـد که؛ متامی تسـهیالت 

بـرای ورزشـکارانی که نامـزد بازی هـای املپیک بودنـد را فراهم 

کـرده اسـت. فدراسـیون تکوانـدو به دلیـل دارا بودن سـه مدال 

کارت(،  )وایـت  سـفید  کارت  دریافـت  صـورت  در  افغانسـتان 

هنـوزم شـانس رقابـت در شـیاب چانگ املپیـک توکیـو ۲۰۲۰ 

دارد. را 

در  کشـور  تکوانـدوی  فدراسـیون  رییـس  سـکندر  نجیب اللـه 

یـک نشسـت خـربی بـه خربنـگاران گفـت: “هیـچ فـرد یـا نهاد 

و  املپیـک  ملـی  کمیتـه ی  ورزش،  و  بدنـی  تربیـت  )ریاسـت 

فدراسـیون ملـی تکوانـدو( بـه مثبـت شـدن آزمایـش کرونـای 

نیمـی از اعضـای  تیـم مقـر نیسـت.”

بـرای حضـور در توکیـو  افـزود کـه ورزشـکاران  آقـای سـکندر 

۲۰۲۰، به ویژه در چند ماه پسـین مترینات شـان را زیر تدابیر 

شـدید صحـی برگـزار کـرده بودند.

از میـان سـتاره های تیم ملی تکواندوی کشـور، فـرزاد منصوری 

کـه چندیـن بـار آزمایـش کرونایـش منفـی ثابـت شـد، شـانس 

حضـور در بـازی هـای کسـب سـهمیه ی املپیـک بـرای کشـور 

هـای آسـیایی را از دسـت داد، امـا هنـوزم خـوش بیـن اسـت 

تـا افغانسـتان در ایـن بازی هـا بـا کارت سـفید مناینـده داشـته 

باشـد. فـرزاد بـرای حضـور در املپیـک تابسـتانی، چهارسـال و 

انـدی عـرق ریخـت و متریـن کـرد ولـی بـه دلیـل مصـاب بودن 

پنجـاه درصـد از اعضـای تیـم ملـی بـه کویـد نـوزده، مبـارزه در 

اردن بـرای ایـن ملی پوش بلنـد قامت به آروزی دسـت نیافتنی 

و دردنـاک بـدل شـد. از سـویی هـم، ریاسـت تربیـت بدنـی و 

 مدیر خبر: علی رضا احمدی 
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لوی سارنوالی: 
چهارده مقام بلند پایه به اتهام فساد، محاکمه شده اند

آلمان 4/5 میلیون یورو در راستای حاکمیت قانون و 
دسترسی به عدالت به افغانستان کمک می کند

زنان افغان: رهربان سیاسی 

اختالفات را کنار بگذارند

رئیس پیشین پشتنی بانک به 

اتهام اختالس به 5 سال زندان 

و 900 هزار دالر جریمه

 محکوم شد

هیات صلح:

 گروه طالبان متایلی برای صلح ندارد

نصب میرتهای دیجتالی در آبرسانی شهر کابل

کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان: 

پاسخ حکومت به قتل های هدفمند قانع کننده نیست

 لوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه در ربع اول سـال مالی 1400، چهـارده مقام بلند 
پایـه دولتـی به اتهام فسـاد اداری محاکمه شـده اند.

جمشـید رسـولی، سـخنگوی لوی سـارنوالی روز سه شـنبه 4 جـوزا در یـک نشسـت خبـری در کابـل 
فعالیـت ربـع اول سـال مالـی 1400 را گـزارش داد و گفت که در این مدت پنج جنرال، سـه سـناتور، 

چهـار شـهردار و دو عضـو شـورای والیتی بـه اتهام فسـاد اداری محاکمه شـده اند.
آقـای رسـولی افـزود که لوی سـارنوالی در ربع اول سـال مالی 1400خورشـیدی، 1۳۵۳ قضیه ناشـی 

از جرایم فسـاد اداری را ثبت و بررسـی کرده اسـت. 
او اضافـه کـرد کـه از ایـن میـان 1۲۷۶ قضیـه مربوط بـه مرسـتیالی لوی سـارنوالی در امور مبـارزه با 
جرایـم ناشـی از فسـاد اداری )مشـمول مرکـز و والیـات( و ۷۷  قضیـه دیگـر مربـوط مرکـز عدلـی و 

قضایـی مبـارزه بـا جرایم سـنگین فسـاد اداری می شـود.
سـخنگوی لوی سـارنوالی گفـت کـه ایـن قضایـا مشـمول ۸۷۹ قضیـه جرایـم ناشـی از فسـاد اداری 

ملکـی و ۳۹۷ مـورد دیگـر جرایـم ناشـی از فسـاد اداری عسـکری می شـود.
آقـای رسـولی ادامـه داد، در پیونـد بـه  قضایـای کـه مربـوط بـه مرسـتیالی مبـارزه بـا فسـاد اداری 

می شـود؛ ۳۲۳ تـن زندانـی شـده انـد و ۵۷۸ تـن دیگـر  بـه ضمانـت موقتـاً رهـا شـده اند. 
او گفـت کـه ۳0 تـن تعلیـق وظیفـه، ۲۹۸ تـن  در توقیـف انـد و ۶۸ تـن دیگـر ممنوع الخروج شـده 

انـد. عـاوه بـر ایـن محاکـم به برائـت 1۹۵ تـن حکم صـادر کرده اسـت.
لوی سـارنوالی می گویـد کـه ایـن قضایـا شـامل قضایـای چـون: رشـوت، سوءاسـتفاده از صاحیـت 
وظیفـه ای، اختاس، سوءاسـتفاده از نفوذ، سـرقت اسـناد، تزویـر، ممانعت از تطبیق عدالـت، تجاوز از 
حـدود صاحیـت، غـدر، تزویر اسـناد، کتمان حقیقـت، انتحال وظیفـه، تعلل در وظیفـه، عدم رعایت 

قواعـد سـلوکی و سـایر جرایم، می شـود.
سـخنگوی ایـن اداره می گویـد کـه در پیونـد بـه رسـیدگی بـه قضایـای فسـاد اداری، مبلـغ ۲1.4 

میلیـون افغانـی، یـک میلیـون و ۳۳۳ هـزار دالـر امریکایـی، مبلـغ یـازده هزار کلـدار پاکسـتانی،  ده 
هـزار درهـم امـارات،  یـک صـد و پنجـاه دالر کانادایـی و  نه هـزار و نه صد تومـان ایرانـی از متهمان 

گرفته شـده اسـت.
آقای رسولی گفت که این پول شامل، جریمه، رد مبلغ و جبران خسارت می شود.

لوی سـارنوالی می گویـد کـه متعهـد بـر مبـارزه قاطعانـه بـا فسـاد اداری اسـت؛ خائنانی که بـا ویران 
کـردن خانـۀ مـردم مظلوم افغانسـتان درصدد اعمار کاخ آسـایش شـخصی خـود اند؛ آگاه باشـند که 
بـه هیـچ وجـه از چشـم همیشـه بیـدار قانـون دور نمانـده و بـه زودی بـه سـزای خیانت به مـردم و 

سـرزمین شـان خواهند رسید.
بـه گفتـه سـخنگوی لوی سـارنوالی، مرکـز عدلـی و قضایی مبـارزه با جرایم سـنگین فسـاد اداری در 

ربـع اول سـال مالـی 1400 خورشـیدی ۷۷ قضیـه را   ثبت و رسـیدگی کرده اسـت.
او گفـت کـه رهبـری جدیـد لوی سـارنوالی بـه تاسـی از هدایـت رئیـس جمهـوری، هشـت کمیته را 
در بخـش هـای مختلـف بـرای مـدت 100 روز توظیـف کرده تـا چالش ها را شناسـایی و در قسـمت 

برطـرف سـاختن آن، اقـدام بـه رفع چالـش کند. 
تهیـه میکانیزم هـای بـه منظـور رفـع چالش هـا و بهتـر شـدن امـور کاری؛ اصاحـات در سیاسـت 
کادری اداری؛ اسـتخدام از طریـق رقابـت آزاد؛ اصاحـات در سیسـتم ثبـت قضایا؛ ارزیابی سـارنواالن 
و بخش هـای مربـوط؛ ایجـاد دفتـر ارتباطـات عامـه بـه منظـور جلوگیـری از ارتباطـات غیـر ضروری 
سـارنواالن بـا مراجعان و دسترسـی آسـان بـه معلومات و اطاعـات؛ برگـزاری برنامه ها بـرای ارتقای 
ظرفیـت مسـلکی سـارنواالن و بازنگـری تشـکیل اداره از مواردی اسـت کـه برای رفع مشـکات روی 

دسـت گرفته شـده است.

 دفتـر همکاری هـای انکشـافی آلمـان موافقنامـه کمـک 4.۵ میلیون دالـر را با وزارت 
عدلیـه کشـور به منظـور دوام همـکاری با دولـت افغانسـتان امضا کرد.

ایـن موافقت نامـه روز سه شـنبه، 4 جـوزا توسـط فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه و آقـای برنـد 
میسـر اشـمیت، رییـس پـروژه حمایـت از حاکمیـت قانـون دفتـر همکاری هـای انکشـافی آلمـان به 

رسـید. امضا 
بـر بنیـاد ایـن توافق نامـه، دولـت آلمـان متعهـد شـده اسـت تـا دولـت افغانسـتان را بـه ارزش 4.۵ 
میلیـون یـورو در راسـتای حاکمیت قانون، دسترسـی شـهروندان بـه عدالت، افزایـش آگاهی حقوقی 
شـهروندان بـه ویـژه زنـان در والیـات شـمالی کشـور، تقویـت موثریـت ادارات وزارت عدلیـه و بهبود 

وضعیـت نهادهـای عدلـی و پولیـس بـر اسـاس قانون اساسـی، کمـک کند.
فضل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه هنگام امضـای ایـن موافقت نامه گفت کـه امضای ایـن موافقت نامه 
بـه ایـن معنا اسـت کـه با وجـودی کـه نیروهـای نظامـی بین المللـی از افغانسـتان بیرون می شـوند؛ 

امـا همکاری هـای جامعـه جهانـی ادامه دارد و در کنار کشـور هسـتند.
او افـزود کـه افغانسـتان اکنـون در عرصه هـای مختلـف بـه خصـوص عرصـه نظامـی پیشـرفت های 
خوبـی دارد و قـوای امنیتـی مـا از لحـاظ کمـی و کیفـی در سـطح بهتـری قـرار دارد. بـه گفتـه او، 
افغانسـتان حـاال بایـد مسـوولیت های خـود را هـم در بخـش نظامی و هـم در بخـش ادارات ملکی بر 

بگیرد. عهـده 
آقـای معنـوی گفـت: »در عرضـه خدمـات بـه مـردم بایـد جدی تـر عمـل کنیـم و تعهد ما بـه مردم 
افغانسـتان ایـن اسـت کـه نسـبت بـه گذشـته بـه ویـژه در بخـش حاکمیـت قانـون تـاش بیشـتر 
می کنیـم. امیـدوار هسـتیم کـه بعـد از ایـن مصمم تـر عمـل کنیـم و دسترسـی مـردم بـه عدالـت 

شـود.« بیشتر 
او تصریـح کـرد کـه بـر بنیـاد توافق نامـه، همکاری هـای آلمـان در بخـش دسترسـی مـردم بـه ویژه 
زنـان بـه عدالـت و حاکمیـت قانـون بـا وزارت عدلیه تا سـال ۲0۲۳ ادامه پیـدا می کند و پـس از آن 

نیـز همکاری هـا قطـع نخواهد شـد.
بـه  اشـاره  بـا  آلمـان  قانـون دفتـر همکاری هـای  از حاکمیـت  رییـس حمایـت  در همیـن حـال، 
همکاری هـای ایـن کشـور بـا افغانسـتان گفـت که اکنـون افغانسـتان شـاهد انکشـاف هایی در بخش 
نظامـی و سیاسـی اسـت و تصمیـم وزارت خارجـه آلمـان ایـن بـوده که با خـروج نیروهـای خارجی، 

بـه همکاری هایـش در بخش هـای مختلـف بـا افغانسـتان ادامـه دهـد.
وی اضافـه کـرد کـه بحـث حاکمیـت قانـون یک موضـوع جهانی اسـت تا بـا آن حقوق همـه افراد به 
صـورت یک سـان تامیـن شـود و آن ها فرصت داشـته باشـند تـا حق خـود را از دولت هـا و حکومت ها 

مطالبـه کنند.
آقـای اشـمیت گفـت که ما در بخـش تامین حقوق زنـان به ویژه در بخش های دوردسـت افغانسـتان 
نیـز کار می کنیـم و موافقت نامـه ی کـه امـروز امضا می شـود، همکاری هـای دو جانبه را میـان وزارت 
عدلیـه و دفتـر همکاری هـای آلمـان تنظیـم می کنـد کـه امیدواریـم در قسـمت تطبیـق آن موفـق 

شویم.
در موافقت نامـه دفتـر همکاری هـای آلمـان بـا وزارت عدلیـه، افزایـش سـی درصـدی رسـیدگی بـه 
قضایـای حقوقـی کـه یـک طـرف آن خانم هـا باشـد، تهیـه طرح هـای انکشـافی بـرای ریاسـت های 
عدلیـه و اجـرای آن، تهیـه و نشـر شـرح قوانیـن مربوط بـه زنـان و ارتقای ظرفیـت کارکنـان ادارات 

حقـوق بـه منظـور رسـیدگی بهتـر بـه قضایـا بـه عنوان شـاخص تعیین شـده اسـت.

 شـورای عالـی مصالحـه ملـی می گویـد کـه هیـات گفتگـو 
کننـده صلـح افغانسـتان در دیـداری کـه بـا عبـداهلل عبـداهلل 
رئیـس شـورای عالـی صلـح در قصـر سـپدار داشـت، گفتـه اسـت کـه گـروه 
طالبـان تمایلـی بـرای صلـح ندارنـد، پیوسـته یـک جانبـه گرایـی و بهانـه 
جویـی می کنـد. شـورای عالـی مصالحـه ملـی روز سه شـنبه 4 جـوزا با نشـر 
خبرنامـه ای از قـول هیـات گفتگـو کننده صلح دولت افغانسـتان عـاوه کرده 
اسـت کـه یک جانبه گرایـی و بهانه جویـی هیـات گفتگـو کننده گـروه طالبان 

در قطـر مانـع اصلـی بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات اسـت. 
در اعامیـه آمـده اسـت کـه ایـن گـروه تمایلـی بـه رسـیدن بـه توافـق صلح 
نشـان نمی دهنـد و گـروه طالبـان حاضـر نمی شـوند روی مـوارد اختافـی 

بحـث کننـد، بلکـه از میـز مذاکـره فـرار می کننـد.
تحـوالت  و  پیشـرفت ها  آخریـن  مـورد  در  کننـده  مذاکـره  هیـأت  اعضـای 
نشسـت دوحـه گـزارش بـه ریاسـت شـورای عالـی صلح گـزارش داده اسـت.
خبرنامـه می افزایـد کـه عبـداهلل عبـداهلل رئیس شـورای عالی مصالحـه  ملی با 
قدردانـی از تاش هـای هیـأت مذاکـره کننده گفت کـه هیات گفتگـو کننده 
از کثـرت و تنـوع مـردم افغانسـتان بـه خوبـی نمایندگـی کـرده و اراده مردم 
افغانسـتان را بـرای پایـان جنگ و رسـیدن صلح پایـدار به اثبات رسـانیده اند.
در اعامیـه از قـول رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی آمـده اسـت: »برای 
گفت وگوهـای صلـح اجماع داخلی شـکل گرفتـه و همزمان بسـیج  مردمی در 

حمایـت از نظـام و دسـتاوردهای دو دهـه اخیر وجـود دارد.«

 انجنیـر حمیـداهلل یانـی رئیـس عمومـی آبرسـانی و فاضاب 
شـهر کابـل می گویـد که بـرای اولین بار در سیسـتم آبرسـان 

شـهرکابل میترهـای دیجتالـی نصب می شـود.
وی روز سه شـنبه 4 جـوزا در صفحـه فسـبوک خـود نوشـته اسـت کـه از 
نخسـتین برنامـه نصـب میترهـای دیجتالـی در شـبکه آبرسـانی شـهر کابـل 
دیدن کرده اسـت و مشـکات و کاسـتی های بخشـی از شـبکه آبرسـانی شهر 

کابـل را مـورد بررسـی قرار داده اسـت.
آقـای یانی از تاسیسـات آبرسـانی سـاحات تولیـدی و توزیعـی زون های 4 و 
۶ و چگونگـی نصـب میترهـای دیجیتـال آبرسـانی شـهر کابـل بازدیـد کرده 

است.
رئیـس عمومـی شـرکت دولتـی آبرسـانی حیـن بازدیـد از تاسیسـات و کار 
اتصـال آب آشـامیدنی بـه شـهرک حیـدری واقـع پروان سـه شـهر کابـل، به 
ارائـه خدمـات منظـم و دوامـدار بـرای شـهروندان کابـل تاکیـد کرده اسـت.
طبـق این یادداشـت، رئیس شـرکت آبرسـانی شـهرکابل برای رفع مشـکات 
آبرسـانی بخشـی بازدید شـده به کارمنـدان این اداره دسـتور رسـیدگی داده 

است.

کـه  می گویـد  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـون 
غیرنظامیـان  گرفتـن  قربانـی  بـر  عـاوه  هدفمنـد  قتل هـای 
می شـود، موجـب رعـب و نـا امیـدی نیز شـده اسـت. ایـن اداره افزوده اسـت 

کـه عامـان ایـن قتل هـای تاکنـون شناسـایی و مجـازات نشـده  انـد.
ایـن کمیسـیون روز سه شـنبه 4 جـوزا در رشـته تویتـی گفتـه اسـت کـه در 
ایـن مورد پاسـخ حکومت نیـز قناعت بخش نبوده اسـت. در توییت کمیسـیون 
آمـده اسـت: »طرف هـای جنـگ و صلـح )داخلـی و خارجـی( در برابـر جـان 

خبرنـگاران، فعـاالن مدنـی  و حقوق بشـر و غیرنظامیـان مسـئول  اند.«
کمیسـیون بـاور دارد کـه دسـتیابی بـه صلحـی عادالنـه و پایـدار، بـدون بـه 
رسـمیت شـناخته شـدن رنج هـای قربانیـان، التیـام دردهـای آن هـا، جبـران 
خسـارت های واردشـده بر آن ها و شـنیده شـدن صدای آن ها، ناممکن اسـت. 
کمیسـیون تاکیـد کـرده اسـت: »ایـن قتل هـا بایـد متوقـف و عامـان آن 
شناسـایی و مجـازات شـوند و عدالـت بـرای قربانیـان و بازمانـدگان تأمیـن 

» شود.
ترورهـای هدفمند چندین سـال اسـت که سـبب نگرانی مـردم و قربانی دادن 
شـمار از فعـاالن حقـوق بشـر، حقـوق زن، خبرنـگاران و فعـاالن مدنی شـده 
اسـت. امـا در زمسـتان سـال گذشـته ایـن ترورهـا در شـهرکابل و شـهرهای 

آقـای عبـداهلل در ایـن دیـدار از کشـور قطر بـه خاطـر میزبانی نشسـت صلح 
افغانسـتان قدردانـی کـرده و گفتـه اسـت کـه جامعـه ی جهانی و کشـورهای 
منطقـه طرفـدار تحقـق صلـح پایـدار در افغانسـتان هسـتند. بـا خـروج قوای 
خارجـی از کشـور بهانـه ای بـرای ادامه جنگ به گـروه طالبان باقـی نمی ماند.
این درحالیسـت که اخیرا جنگ در نقاط مختلف کشـور شـدت گرفته اسـت 
و بنـا بـه تحلیـل آگاهان در حـوزه جنوب کشـور، گروه طالبان هوای تسـخیر 
نظامـی کشـور را در سـر دارد و بـرای همیـن؛ منتظـر خروج کامـل نیروهای 

خارجـی از کشـور اسـت و در رونـد گفتگو هـای صلح کار شـکنی می کنند.
جامعـه  توسـط  سرنوشت سـاز  نشسـت  واقـع  در  کـه  اسـتانبول  نشسـت 
بین المللـی تعریـف شـده بـود، یـک بـار بـه تعویـق افتـاد و قـرار بـود بعـد از 
عیـد رمضـان برگـزار شـود ولـی تا کنون خبـری از برگـزاری این نشسـت نیز 

نـدارد. وجود 
از جانـب دیگـر دولـت اسـترالیا اعـام کـرد کـه آن کشـور سـفارت خـود در 
کابـل را تـا سـه روز دیگر بـه خاطر احتمـال افزایش نا امنی مسـدود می کند. 
گـروه طالبـان امـا در واکنـش به ایـن تصمیم دولـت اسـترالیا، در حالی گفته 
اسـت کـه امنیـت نهادهـای دیپلوماتیـک و بین المللـی را تامیـن خواهد کرد 
کـه تـا کنـون در رونـد گفتگوهای صلـح صادقانه همـکاری نکـرده و جنگ را 
در روزهـای اخیـر شـدت بخشـیده اسـت. گروهـی که هنـوز جزو گـروه های 
تروریسـتی جهـان اسـت و مـورد اعتمـاد هیـچ از کشـورها  و سـازمان های 

بین المللـی نیسـت.

بـر اسـاس آمارهـای تخمینـی بیـش از ۵ میلیـون تن در شـهر کابـل زندگی 
می کننـد و بـه همیـن قسـم احصائیه هـای سـابق شـهرداری کابـل نشـان 
می دهـد کـه بیـش از ۷0 درصـد این شـهر طـی دو دهـه اخیر، انکشـاف غیر 

پانی داده شـده اسـت.
توزیـع آب، بـرق و سـایر خدمـات شـهری در مناطـق غیـر پانـی یکـی از 
مشـکات جـدی شـهر کابـل اسـت. عـاوه بـر ایـن چاه هـای دسـتی آب 
آشـامیدنی شـهر کابـل کـه در واقـع به آب های سـطح زمین وابسـته اسـت، 
از چندیـن سـال بـه این طرف در سراسـر این حوزه کاما خشـک شـده و در 
سـال های اخیـر گفتـه می شـود کـه آب زیـر زمینی حـوزه کابل نیـز بیش از 

1۵ متـر پاییـن رفته اسـت.
شـرکت های  توسـط  آبرسـانی  خدمـات  شـهرکابل  نقـاط  اکثـر  در  اکنـون 
خصوصـی بـه قیمت هـای متفاوت و سـنیگین ارائه می شـود. ایـن خدمات در 
مناطـق پسـت و همـوار هر متـر مکعب در بـدل 40 افغانـی و در مناطق بلند 
و دورتـر هـر مترمکعـب تـا ۸0 افغانی به شـهروندان نیازمند شـهرکابل توزیع 
می شـود. در زمانیکـه بـرق قطـع می شـود، توزیـع آب نیـز قطع می شـود و از 
جانـب دیگـر صحـی بودن آب این شـبکه های خصوصی نیز زیر سـوال اسـت.

عمـده کشـور بـه شـدت افزایش یافتـه بود.
یوسـف رشـید رئیـس اجرایـی فیفـا، فاطمه خلیـل کارمند کمیسـیون حقوق 
بشـر، الیـاس داعـی خبرنـگار رادیـو آزادی، سـه زن از کارمنـدان تلویزیـون 
انعـکاس در جـال آبـاد و سـه خانم واکسـیناتور در جـال آباد و شـمار دیگر 
از جملـه قربانیـان ایـن ترورهـای هدفمنـد بودنـد کـه در مـدت کمتـر از دو 

ماه کشـته شـدند.
مسـئولیت ایـن قتل هـا را گـروه طالبـان بـه عهـده نگرفـت ولـی حکومـت 
مسـئولیت تمـام ایـن قتـل و قتل هـای مشـابه را بـه دوش گـروه طالبـان 

می گـذارد.
چنـدی پیـش وزارت داخلـه اعـام کـرد کـه طراحـان قتل یوسـف رشـید را 
دسـتگیر کـرده اسـت ولـی از اجـرای محکمـه ایـن افـراد تـا کنونـی خبـری 
نیسـت. در سـایر مـوارد نیـز عامـان ترورهـای هدفمنـد هنـوز شناسـایی و 

اند. نشـده  مجـازارت 
در آخریـن مـورد حمات خونبـار در والیت های کابل و لوگر بـر دانش آموزان 
و دانشـجویان که سـبب کشـته شـدن بیش از 100 تن شـد و بیش از ۲00 
تـن دیگـر را مجروح سـاخته بود، برای چندیـن روز جامعه را تـکان داده بود. 

تـا کنـون از شناسـایی و بازداشـت عوامل این حمات خبری نیسـت.

زنـان  ائتـاف  و  افغـان  زنـان  )شـبکه  افغـان  زنـان   

افغانسـتان بـرای صلـح( می گوینـد کـه رهـران سیاسـی 

کنـار  را  سیاسـی  اختافـات  زوتـر  هرچـه  افغانسـتان 

شـوند.  متحـد  سیاسـی  اجـاع  یـک  در  گذاشـته، 

آنـان بـاور دارنـد کـه رشایـط امـروز کشـور بیـش از هـر 

زمـان دیگـر پیچیـده و شـکننده بـه نظـر می رسـد و بایـد 

رهـران سیاسـی کشـور در صـف واحـد از منافـع ملـی 

و صلـح بـا عـزت کـه نیـاز مـرم همـه مـردم افغانسـتان 

مناینـد. حایـت  اسـت، 

نامـه ای  نـر  بـا  جـوزا   4 سه شـنبه  روز  افغـان  زنـان 

رسگشـاده بـا نگرانـی از پیچیدگی هـای اوضـاع سیاسـی 

و امینتـی کشـور گفتـه انـد که بزرگان سیاسـی کشـور از 

مذاکـرات صلـح، حفـظ نظـام جمهوریـت، رعایـت حقوق 

بـری مـردم افغانسـتان بـه خصـوص حقـوق قربانیـان، 

قاطـع  پیشـتیبانی  اقلیت هـا  و  زنـان، جوانـان  معلـوالن، 

کننـد.

در نامـه زنـان افغـان تاکیـد شـده اسـت کـه تامیـن صلح 

پایـدار و بـا عزت خواسـت برحق مردم افغانسـتان اسـت. 

مـردم افغانسـتان بـه ایـن بـاور اند که كشـور بـرای حفظ 

قانـون اساسـی ومتامـی دسـتاوردهای دو دهـه گذشـته 

میـان  سیاسـی  اجـاع  نیازمنـد  مهـم،  موضوعـات  و 

سیاسـیون  کشـور اسـت. ایـن زنـان در نامه اشـان اضافه 

می کننـد کـه آنـان بـه ايـن باورانـد كـه اجـاع سیاسـی 

سیاسـیون پلـی میـان امـروز و آینـده افغانسـتان خواهـد 

بود.

تشـدید  و  ادامـه  »نگذاریـد  اسـت:  آمـده  نامـه  ایـن  در 

معلـول،  یتیـم،  بیـوه،  بیشـر  ازیـن  خامنانسـوز  جنـگ 

بگـذارد.« جـا  بـه  وطـن  دريـن  را  شـهید  و  مهاجـر 

در ایـن نامـه بـا نگرانـی مضاعف عاوه شـده اسـت که از 

هـر نـوع معاملـه آشـکار و یـا پنهـان بـا کشـورهای ذینفع 

تفاهـم  بـرای  و  ورزیـده  اجتنـاب  افغانسـتان  جنـگ  در 

سیاسـی میـان خویـش تـاش و سـعی مناییـد.

بیـن  عفـو  سـازمان  گذشـته  روز  کـه  درحالیسـت  ایـن 

امللـل نیـز بـا انتشـار بیانیـه ای نگرانـی خـود را نسـبت 

بـه آینـده زنـان و دخـران افغانسـتان ابـراز کـرده گفـت 

کـه دو دهـه دسـت آوردهای زنـان و دخـران افغانسـتان 

کـه بـه سـختی بـه دسـت آمـده اسـت، در مخاطـره جدی 

قـرار دارد.

 سـره محکمـه کشـور اعـام کـرده اسـت 

کـه محکمـه اسـتیناف رسـیدگی بـه جرایم 

سـنگین فسـاد اداری رئیـس پیشـین پشـتنی بانـک را بـا 

رشکای جرمـی اش بـه اتهـام اختـاس محکوم به 5 سـال 

زنـدان و 900 هـزار دالـر جریمـه مجـازات کـرد.

خرنامـه ای  نـر  بـا  جـوزا   4 سه شـنبه  روز  اداره  ایـن 

نوشـته اسـت کـه حیـات اللـه دیانـی فرزنـد حایـت الله 

رئیـس پیشـین پشـتنی بانـک بـه اتهـام اختـاس 900 

هـزار دالـر امریکایـی بـه عنوان فاعـل قضیه به 5 سـال و 

یـک مـاه زنـدان و رد مبلـغ 900 هـزار دالـر محکوم شـد.

در خرنامـه همچنیـن نوشـته شـده اسـت کـه هـر یـک 

عبدالهـادی فرزنـد عبدالکریـم مدیـر منایندگـی و عضـو 

کمیتـه کریـدت پشـتنی بانـک، نصیـر احمـد فرزنـد عزیز 

احمـد آمـر اسـبق مالـی و اداری کمیته کریدیت پشـتنی 

بانـک و دل آقـا فرزند خان محمد مدیر محاسـبه پشـتنی 

بانـک بـه عنـوان رشکای جرمـی قضیـه نیز هر کـدام به 5 

سـال و یـک مـاه و رد 900 هـزار دالـر امریکایـی بـه طور 

علـی السـویه اصـدار حکم شـد.

این جلسـه علنی و با حضور رسـانه ها برگزار شده بود.

عالـی  شـورای  کـه  می  گویـد  همچنیـن  محکمـه  سـره 

سـره محکمه در سـال گذشـته مجموعاً 38 تن مشـمول 

4 قاضـی، 3 محـرر،  یـک وکیـل مدافـع و 30 تـن دیگـر 

بـه ظـن اخـذ رشـوه، وسـاطت رشـوه، فریبـکاری، تهیـه 

انتــحال  کـذب،  شـهادت  تزویـری،  اسـناد  اسـتعال  و 

القـاب و تجـاوز علیـه موظفیـن خدمـات عامـه دسـتگیر و 

دوسیه های شـان مـورد تعقیـب عدلـی قـرار گرفته اسـت. 

قضایـی  مراقبـت  اداره  همچنـان  خرنامـه،  از  نقـل  بـه 

از ورود چهـل تـن کمیشـنکار بـه محاکـم بـا اخـذ تعهـد 

کتبـی از آنـان، مانعـت کـرده و نیـز بـه شـکایات واصلـه 

بـه  موقـع  بـه  رسـیدگی  دعـاوی  اصحـاب  الکرونیکـی 

اسـت. آورده  عمـل 

سـره محکمه در خرنامه اش نوشـته که شش درخواست 

تجدیـد نظـر محکومـان جزایـی در قضایـای قتـل، تجـاوز 

وظیفـوی  صاحیت هـای  از  اسـتفاده  سـوء  و  عفـت  بـه 

لوی سـارنوالی،  قضایـی  تعقیـب  مرسـتیال  باحضـور 

محکومـان و اقـارب محکومـان در روشـنایی حکـم مـاده 

282 قانـون اجـراات جزایـی مـورد غـور قـرار گرفتـه و در 

هـر مـورد تصامیـم مقتضـی گرفتـه شـد.


