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 معترضان امریکایی در پورتلند: 
ما بایدن نمی خواهیم، انتقام می خواهیم

 چین ۲۸ تن از اطرافیان ترامپ از جمله پمپئو 
را تحریم کرد

 دور از واشـنگتن، آغـاز بـه کار جـو بایدن 
رئیـس  ششـمین  و  چهـل  عنـوان  بـه 
تظاهـرات خیابانـی  بـا  امریـکا  جمهـوری 
گرفـت؛  قـرار  اسـتقبال  مـورد  متعـددی 
اعضـای  توسـط  کـه  هایـی  اعتـراض 
گروه هـای چپگـرا و مخالـف رویکـرد میانه 
... دموکـرات  در حـزب  بایـدن  روی جـو 

 دولـت چیـن شـماری از اطرافیـان دونالـد 
ترامـپ، رئیـس جمهـوری پیشـین امریـکا 
از جملـه مایـک پمپئـو، وزیـر امـور خارجه 

دولـت او را تحریـم کـرد.
وزارت امـور خارجـه چیـن روز چهارشـنبه 
۲۰ جنـوری همزمـان با تحلیف جـو بایدن، 

رئیـس جمهـوری جدید امریـکا  ...
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ضرورت تجدید نظر
 در توافقنامه قطر 

 بایدن در سکان قدرت، حمایت از 
دموکراسی و بازنگری 

در توافق صلح

 تراژدی صلح مسلح
)بخش اول(

 در تـازه تریـن رویـداد در بـاره رونـد صلـح افغانسـتان 
شـاه محمـود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان در یـک 
مصاحبـه بـا الجزیـره از رهبـری جدیـد ایـاالت متحده 
خواسـته اسـت تـا بـه مفـاد توافقنامـه قطـر کـه میـان 
امضـا رسـید در  بـه  ایـاالت متحـده و گـروه طالبـان 
تـازه تریـن رویـداد در بـاره رونـد صلح افغانسـتان شـاه 

محمـود قریشـی وزیـر خارجـه پاکسـتان ...
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سرمقاله

محمد هدایت

 

دستیار زیدان: فردا خیلی چیزها 
را ثابت می کنیم 

تمجید ویژه سیمئونه از سوارز پس 
از دبل برابر ایبار 

جریـان  در  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی،  ارشف  محمـد   

سـفرش بـه والیـت هـرات، میدان هوایـی این والیـت را به نام 

کـرد. نامگـذاری  انصـاری«  عبداللـه  »خواجـه 

آقـای غنـی روز پنجشـنبه ۲ دلـو » به منظور بررسـی وضعیت 

اقـدام  اولیـن  در  و  کـرد  سـفر  هـرات  والیـت  بـه  عمومـی« 

نـام میدان هوایـی بین املللـی هـرات را بـه نـام ایـن عـارف 

ریاسـت  ارگ  داد.  تغییـر  هجـری  پنجـم  قـرن  نویسـنده  و 

جمهـوری بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه امراللـه صالـح، معـاون 

 شـاه محمـود قریشـی، وزیـر خارجـه پاکسـتان از جـو بایدن 

صلـح  رونـد  تـا  خواسـته  آمریـکا  جدیـد  جمهـوری  رئیـس 

را  ایـن کشـور  از  آمریکایـی  نیروهایـی  افغانسـتان و خـروج 

کنـد. پی گیـری 

آقـای قریشـی در مصاحبه با شـبکه تلویزیونـی الجزیره گفته 

کشـورش بـه تعامـل بیشـر بـا دولـت جدیـد در واشـنگنت 

آنهـا ]دولـت  او گفتـه: »مـن فکـر می کنـم  امیـدوار اسـت. 

بایـدن[ بایـد درک کننـد کـه در افغانسـتان فرصتـی وجـود 

دارد و رونـدی را کـه راه افتـاده بایـد حفـظ کننـد و آن را بـه 

عقـب برنگرداننـد.« او افزود:«ایـن رونـد بایـد بـه پیـش برود، 

زیـرا بعـد از مدت هـا، ما در مسـیر درسـت حرکـت کرده ایم.«

گفتگوهـای مسـتقیم بیـن دولـت افغانسـتان و طالبـان در 

دوحـه پایتخـت قطر ادامـه دارد اما پیرفت این روند بسـیار 

کنـد بوده اسـت.

در هفته هـای اخیـر بـا افزایـش حمـالت و مبب گذاری هـای 

هدفمنـد در رسارس کشـور کـه دولـت طالبـان را مقـر آن 

می دانـد، خشـونت ها در ایـن کشـور افزایـش یافتـه اسـت.

بیـن هیـات گفتگوکننـده دولـت،  پاکسـتان کـه مذاکـرات 

گـروه طالبـان و گفتگوهـای آمریکا و گروه طالبان را تسـهیل 

خواسـتار  بایـدن،  جـو  آمـدن  کار  روی  بـا  اکنـون  کـرده، 

پایبنـدی واشـنگنت بـه ایـن توافقنامـه شـده اسـت.

طبق توافق تاریخی سـال گذشـته، متـام نیروهای آمریکایی 

قـرار اسـت تـا مـاه اپریـل را تـرک کننـد، امـا وزارت دفـاع 

آمریـکا اخیـرا گفتـه کـه اگر خشـونت فروکش نکنـد، این امر 

چـه چیزهایـی مذاکره شـده. من هنـوز از این جزییـات آگاه 

نیسـتم.« براسـاس توافقـی کـه در دوحـه امضـا شـد آمریـکا 

گفـت کلیـه نیروهایـش را تـا مـاه مـی ۲۰۲۱ از افغانسـتان 

خـارج مـی کنـد و طالبـان قـول داد اجـازه عملیـات از خاک 

افغانسـتان را بـه گـروه هـای افراط گـرا ندهد.

بـه  طالبـان  شورشـیان  حمـالت  توافـق،  ایـن  دنبـال  بـه 

نیروهـای بین املللـی متوقـف شـد امـا حمـالت این گـروه به 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان همچنـان ادامـه دارد. دولـت 

افغانسـتان در حـال مبـارزه بـا طالبـان اسـت کـه تـالش می 

کنـد بخشـهایی از کشـور را تحـت تسـلط خـود در آورد.

طالبـان بـه بی بی سـی گفته انـد اگر طبق توافق بـا آمریکا، 

همـه نیروهـای خارجـی تـا بهـار سـال آینـده از افغانسـتان 

خـارج نشـوند، آنهـا حملـه بـه نیروهـای بیـن املللـی از رس 

پایـان  از  دیربـاز  از  بایـدن  آقـای  خواهنـد گرفـت. هرچنـد 

دادن بـه حضـور آمریـکا در افغانسـتان حامیـت کـرده امـا 

دسـتیاران او اخیـرا از نیـاز بـه حفـظ نیرویـی کوچـک بـرای 

مقابلـه بـا بـروز خشـونت در آن کشـور صحبـت کـرده اسـت.

بـه گـزارش خربگـزاری فرانسـه آقـای بلینکـن در پاسـخ بـه 

سـوال سـناتور دمکـرات جیـن شـهین قـول داد حقـوق زنان 

و دخـران را مـد نظـر قـرار دهـد. طالبـان کـه از ۱۹۹۶ تـا 

۲۰۰۱ در قـدرت بـود بـه شـدت آزادی زنـان را محـدود مـی 

کرد. 

اللـه فایـق والـی فاریـاب شـب پنجشـنبه گفـت کـه  نقیـب 

حـدود ۱۰ هـزار فامیـل طـی چنـد مـاه اخیـر در اثـر جنـگ 

از ولسـوالی های خواجـه سـبزپوش، املـار و قیصـار در شـهر 

میمنـه بیجـا شـده کـه از جمـع آنهـا ۸۰۰ فامیـل در رشایـط 

بـد، زیـر خيمه هـا زندگـی مـی کردند، که سـه هفتـه قبل در 

تعمـر ١٦ مكتـب جابجـا شـده انـد.

فایـق افـزود، بيجـا شـده گانـی كـه رسفـه و تـب داشـتند، 

معاینـات  آنـان  از  میمنـه   ۱۹ کویـد-  شـفاخانه  داکـران 

گردیـد. تاییـد  مثبـت  آنـان  از  تـن   ٣٠ نتیجـه  کـه  گرفتنـد 

وی می گویـد کـه بيجـا شـده گان مصـاب بـه کرونـا عالقـه 

نداشـتند در شـفاخانه کویـد- ۱۹ بسـر شـوند، امـا پـس از 

آنکـه بـه آنهـا وعـده هـر نـوع کمـک داده شـد، حارض شـدند 

تا بسـر شـوند.

توسـط  دیـروز  شـام   گان  شـده  مصـاب  او،  ى  گفتـه  بـه 

يافتنـد. انتقـال   ١٩ كويـد-  شـفاخانه  بـه  هـا  امبوالنـس 

والـی فاریـاب می گویـد، نگـراين وجـود دارد كـه بـه دليـل 

زندگـی يكجايـی بيجـا شـده گان، حضـور افـراد و اشـخاص 

بـه منظـور مسـاعدت در بیـن بیجا شـده گان، احتـامل دارد 

فیصـدى بيشـر از بیجـا شـده گان در ۱۶ مکتـب مصـاب به 

کرونا شـده باشـند.

داکـر محمـد نعیـم مصمـم رییـس صحـت عامه فاریـاب می 

اول رئیـس جمهـوری و شـامری دیگـر از مقام هـای دولتـی 

در  می کننـد.  همراهـی  سـفر  ایـن  در  را  غنـی  آقـای  نیـز 

اعالمیـه ارگ آمـده اسـت کـه آقـای غنـی پـس از نام گـذاری 

میدان هوایـی هـرات از ایـن اقـدام ابـراز خرسـندی کـرده و 

آن را بـرای افغان هـا تربیـک گفتـه اسـت. خواجـه عبداللـه 

انصـاری عـارف، نویسـنده اهـل عرفـان و دانشـمند معـروف 

قـرن پنجـم هجری در هرات اسـت. آرامـگاه خواجـه عبدالله 

انصـاری کـه به »پیـر هرات« معروف اسـت نیـز در این والیت 

زیارتگاهـی مشـهور اسـت. همـه سـاله بـه 

از  برنامه هایـی  هـم  او  زادروز  مناسـبت 

فرهنگیـان،  مختلـف،  نهادهـای  سـوی 

برگـزار می شـود.  فعـاالن جامعـه مدنـی 

چهـار  از  یکـی  هـرات  میدان هوایـی 

اسـت. کشـور  بین املللـی  میدان هوایـی 

میدان هوایـی  چهـار  در  حـارض  حـال  در 

بخـش  مسـئولیت  کشـور؛  بین املللـی 

از  برخـی  مراقبـت،  برج هـای  کنـرول، 

خدمـات اطفائیـه و هواشناسـی به صورت 

ناتـو و دولـت  مشـرک از سـوی سـازمان 

می شـود. بـرده  پیـش  بـه  افغانسـتان 

را بـه تأخیـر خواهـد افتاد.

ادامـه  زیـرا  هسـتیم  نگـران  »مـا  افـزود:  قریشـی  آقـای 

خشـونت ها ممکـن اسـت ایـن روند را بـه صورت کامـل برهم 

بزنـد.« مقام هـای افغانسـتان تاکیـد دارند که بـا وجود توافق 

آمریـکا و طالبـان و ماه هـا مذاکـره میـان مناینـدگان کابـل 

و گـروه طالبـان در دوحـه قطـر، ایـن گـروه نـه تنهـا حـارض 

نشـده اند خشـونت ها در کشـور را کاهـش دهنـد، بلکـه »بـا 

از  نـرم  تاکتیک هـای جدیـد« بـا رسعـت بی سـابقه اهـداف 

جملـه روزنامه نـگاران، فعاالن جامعه مدنی و سیاسـتمداران 

را بـه صـورت هدفمنـد مـورد قـرار می دهنـد.

دولت بایدن توافق با طالبان را ›بررسی خواهد کرد‹

جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری جدید آمریـکا تاکنـون در مورد 

رونـد صلـح افغانسـتان ابـراز نظـری نکرده اما روز سـه شـنبه 

)۱۹ جنـوری( آنتونـی بلینکـن کـه از سـوی او نامـزد هدایت 

وزارت خارجـه شـده، گفـت کـه او توافـق دولـت آمریـکا بـا 

طالبـان را ارزیابـی خواهـد کـرد. دولـت ترامپ قبلـی دونالد 

ترامـپ در اقدامـی بحـث انگیز برخـی متمم هـای توافقنامه 

آمریـکا و طالبـان را محرمانـه نگاه داشـت.

آقـای بلینکـن در جلسـه تاییـد صالحیـت خـود در پاسـخ به 

سـناتورها گفـت: »مـا می خواهیـم به این جنـگ به اصطالح 

ابـدی پایـان دهیـم. می خواهیـم نیروهای مـان را برگردانیم. 

می خواهیـم تـا حـدودی ظرفیت برخـورد با هرگونه بازگشـت 

تروریسـم کـه اصـال بـرای آن به آنجـا رفتیم را حفـظ کنیم.«

او اضافـه کـرد: »باید به دقت بررسـی کنیم کـه واقعا در مورد 

گویـد، از جمـع کسـانیکه نتايـج معاینـات شـان مثبـت بـود 

آنـان، زنـان هسـتند کـه توسـط پرسـونل صحـی و  ۱۸ تـن 

امبوالنـس بـه شـفاخانه انتقـال یافتـه انـد.

مصمـم گفـت، همـه امکانـات برای تشـخیص و تـداوی کرونا 

در  تشـخیصیه  مرکـز  یـک  دارد،  وجـود  فاریـاب  سـطح  در 

ولسـوالی اندخـوی فعالیـت مـی کنـد و یک مرکز تشـخیصیه 

دیگـر تـا سـه روز آینـده در شـهر میمنـه ایجـاد مـی گـردد.

وی افـزود کـه از آغـاز مـوج دوم کرونـا تـا کنـون بیـش از ۵۰ 

واقعـه مثبـت و ۴ فوتـی در فاریـاب بـه ثبـت رسـیده اسـت.

 داویـد بتونـی بـه خاطـر ابتـالی زیـن الدیـن زیدان بـه کرونا 

امـروز در نشسـت خربی بـازی رئال و آالوس رشکـت کرد و از 

انگیـزه بـاالی بازیکنـان بـرای جربان مافـات خرب داد.

سـاعتی پیـش اعـالم شـد کـه زیـن الدیـن زیـدان بـه دلیـل 

ابتـال بـه کرونا بـازی فردای رئال برابر آالوس را از دسـت داده 

و روی نیمکـت نخواهـد نشسـت. رئـال پـس از دو ناکامـی 

متوالـی در سـوپرکاپ و کوپا دل ری، فـردا محکوم به پیروزی 

بـر آالوس اسـت تـا فاصله بـا اتلتیکـو در ...

 ال چولو از در اختیار داشـنت مهاجمی چون لوئیس سـوارز 

رس از پا منی شناسـد.

دبـل  لطـف  بـه  اللیـگا  در  شـب  پنجشـنبه  اتلتیکومادریـد 

لوئیـس سـوارز توانسـت شکسـت را برابـر ایبـار بـا پیـروزی 

عـوض کنـد و بـا نتیجـه ١-2 برنـده شـود. اتلتیکـو بـا ایـن 

پیـروزی اختالفـش را بـا رئـال مادریـد، تیـم دوم جـدول بـه 

هفـت امتیـاز افزایـش داد در حالی که هنوز یـک بازی کمر 

از همشـهری اش دارد. سـوارز حـاال بـا ١١ گل زده ...

ورزش

هنری

5

5

میدان هوایی بین المللی هرات 
به نام ›خواجه عبداهلل انصاری‹ نامگذاری شد

پاکستان خواستار پایبندی دولت جو بایدن به توافقنامه آمریکا و طالبان شد

ده ها بیجا شده ناشی از جنگ در فاریاب به ویروس کرونا مبتال شده اند

 اگـر دانشـجو بـوده ایـد و در دانشـگاه های داخـل کشـور درس 

درسـی  کتاب هـای  و  )چپر( هـا  جـزوه  بـا  حتـام  ایـد،  خوانـده 

گوناگـون و عجیـب و غریـب روبـه رو شـده اید. در یک نـگاه کلی و 

رسرسی متوجـه می شـوید کـه تعـداد زیـادی از ایـن درس نامه هـا 

یـک  ویژگـی   ابتدایی تریـن  شـکلی،  و  ظاهـری  لحـاظ  از  حتـی 

کتـاب یـا مـنت علمـی را ندارنـد. از طـرح و دیزایـن درهم ریختـه 

کـه بگذریـم، نوعیـت خط)فونت( هـای نامناسـب را کـه بـه شـامر 

نیاوریـم، از حاشـیه  گذاری های نادرسـت کـه چشـم پوشـی کنیم، 

غلط هـای نگارشـی را نادیـده بگیریـم،  ...

 قرار اسـت انیمیشـن بلند سـینامیی درباره حامسـه ی باسـتانی 

»گیلگمـش« بـا حامیـت »اپیـک گیمـز« رشکـت توسـعه دهنـده 

و نـارش بـازی  »فورتنایـت« سـاخته شـود. به نوشـته ی دیدالیـن، 

حامسـه ی »گیلگمش« دسـت مایه ی سـاخت یک اثـر پویامنایی 

سـینامیی قـرار گرفته اسـت که بـا رسمایه گذاری خالـق و مالک 

بـازی »فورتنایـت« بـه انجام می رسـد. ...

ُمثله کردن دانش و اندیشه در دانشگاه 

حماسه ی گیلگمیش بازسازی 
می شود 
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سازمان همکاری اسالمی

 از موقف کابل دربارۀ صلح و آتش بس حمایت می کند
 حنیلف امتر وزیلر امور خارجه جمهوری اسلامی 

عربسلتان  از  بازدیلدش  اداملۀ  در  افغانسلتان 

سلعودی، شلام سه شلنبه بلا دکتلور یوسلف بلن احملد العثیمین 

دبیلرکل سلازمان هملکاری اسلامی )OIC( در جلده ماقلات و 

پیراملون مذاکلرات جلاری صللح گفتگلو کلرد.

هملکاری  سلازمان  پیشلتاز  نقلش  آغلاز  در  خارجله  املور  وزیلر 

از  و  سلتود  اسلام  جهلان  همگرایلی  و  وحلدت  در  را  اسلامی 

صلدور  به ویلژه  صللح،  جلاری  رونلد  از  سلازمان  ایلن  حامیلت 

اسلام  جهلان  اجلامع  شلکل دادن  در  خلاص  قطعنامه هلای 

جهلت حلل بحران افغانسلتان در آخرین نشسلت وزیلران خارجٔه 

کشلورهای عضلو سلازمان هملکاری اسلامی در نیاملی پایتخت 

نایجلر، ابلراز قدردانلی کلرد.

آقلای امتلر جنلگ افغانسلتان را از دیلدگاه دیلن مبیلن اسلام 

ناملروع خوانلده یادآورشلد: »جنایاتلی کله امروز در افغانسلتان 

صلورت می گیرنلد، بلا معتقلدات مسللامنان و تعالیلم اسلامی 

بله  کُللی ناسلازگار انلد؛ چنان کله حملله بلر قضلات زن، کشلتار 

محصلان پوهنتلون کابل و حمله بر شلفاخانۀ زایشلگاه قطعاً در 

دیلن مبیلن اسلام توجیه پذیلر منی باشلند«.

رسوى ١٤٠٠ پروژه آىب تکميل گرديده و کارعمىل پروژۀ برق عنقريب آغاز مي گردد

تفاهم نامۀ همکاری های آموزشی و تعلیمی ميان افغانستان و عربستان امضا شد

٩ منسوب امنيتى در نيمروز ، پروان وبغالن در حملۀ طالبان کشته شدند

سرمقاله

 در تلازه تریلن رویلداد در بلاره رونلد صلح افغانسلتان 

شلاه محملود قریشلی وزیلر خارجله پاکسلتان در یک 

مصاحبله بلا الجزیلره از رهلری جدید ایلاالت متحده 

خواسلته اسلت تلا بله مفلاد توافقنامله قطلر کله میان 

ایلاالت متحلده و گلروه طالبلان بله امضلا رسلید پلای 

بنلد باشلد و آن را اجرایلی کنلد. ایلن در حالی اسلت 

کله دور دوم مذاکلرات صللح در دوحله قطلر رشوع 

نشلده بله بلن بسلت برخلورده اسلت و در عیلن حلال 

وزیلر خارجله حکومت بایدن گفته اسلت کله اگر نیاز 

باشلد در ملن توافقنامله قطلر تجدیلد نظلر خواهلد 

کرد.  

پرسلش ایلن اسلت کله ایلن توافقنامله چه چیلزی در 

بطلن دارد کله هلم پاکسلتان و هلم طالبلان چنلان 

عاشلق آن شلده انلد؟ ایلن شلیفتگی به قدری اسلت 

کله در دور اول نزدیلک بله سله ملاه طلول کشلید و 

در متلام ایلن سله ملاه هیلات طالبلان پلا را در یلک 

کفلش کلرده بلود که بله جای هلر چیزی دیگلر حتی 

مبنلای  اسلامی  و رشیعلت  قلرآن رشیلف  بله جلای 

امضاشلده  توافقنامله  بعلدی  توافقلات  و  مذاکلرات 

میلان ایلاالت متحلده و طالبلان باشلد. 

واقعیلت این اسلت کله توافقنامه قطلر در یک فضای 

کاملا یلک جانبله و کاملا بله نفلع طالبلان بله امضا 

رسلید و در آن خلروج کاملل نیروهلای آمریکایلی از 

افغانسلتان و تعهداتلی از سلوی طالبلان مبنلی بلر 

گنجانلده  تروریسلتی  هلای  گلروه  بلا  ارتبلاط  قطلع 

شلده بلود. املا آن چه بلرای آینده روند صللح و دولت 

افغانسلتان بسلیار خطرناک بود نام بلردن از حکومت 

اسلامی پسلاتوافق و فقلدان تذکلر از نظلام قانونی و 

ملروع فعللی افغانسلتان و هلم چنیلن رهایلی پنلج 

هلزار زندانلی طاللب بلود. در متلام توافقنامله هیلچ 

ناملی از دوللت و ملردم افغانسلتان برده نشلده اسلت 

و همله چیلز بله مذاکلرات و توافقلات بعلدی موکلول 

اسلت.  گردیده 

بله نظلر ملی رسلد کله شلیفتگی طالبلان و رهلران 

سیاسلی پاکسلتان در همیلن نکتله نهفتله اسلت کله 

بله زعم آنلان دولت افغانسلتان در ایلن توافقنامه دور 

زده شلده و اکنلون فرصلت بلرای ایجاد یلک حکومت 

اسلامی ملورد نظلر طالبلان و پاسلخده به پاکسلتان 

ملاه  پاکسلتان در طلی  اسلت. دوللت  فراهلم شلده 

هلای اخیلر بلرای متقاعدسلازی گلروه های سیاسلی 

در افغانسلتان نیلز تلاش هلای بلی وقفله ای داشلته 

اسلت. سلفرهای رهلران سیاسلی بله اسلام آبلاد و 

پذیرایلی هلای گلرم و بلی سلابقه از ایلن رهلران از 

سلوی پاکسلتان و وعلده هلای چرب به آنلان و کرنش 

همیشلگی و خوشلحالی ایلن رهلران از ایلن همله 

بلندپایله  پاکسلتان، ظاهلرا مسلوالن  حاتلم بخشلی 

ایلن کشلور را نسلبت بله آینده ملورد نظر خلوش بین 

تر کلرده اسلت. 

از نلگاه پاکسلتان تنها سلدی کله اکنون باقلی مانده 

اسلت.  افغانسلتان  ملروع  و  مرکلزی  دوللت  اسلت 

بسلیار طبیعی اسلت که به موازات تشلدید خشلونت 

امنیتلی  نهادهلای  و  دوللت  بلر  جنلگ  فشلار  و  هلا 

گذاشلن  رس  پشلت  بلرای  پاکسلتان  افغانسلتان 

دوللت افغانسلتان مصملم تلر شلده اسلت. مسلوالن 

ایلن کشلور احسلاس ملی کننلد کله رهلری دوللت 

و گسسلت  انقطلاع  یلک  بلار  زیلر  افغانسلتان هرگلز 

دیگلر نخواهلد رفلت و از همیلن رو بایلد آنلان را بلا 

فشلارهای غیلر مسلتقیم وادار به تسللیم و یلا حداقل 

مذاکلره کننلد. 

اکنلون تنهلا راه برای دولت افغانسلتان این اسلت که 

بلا متلام قلدرت در برابر زیاده خواهی هلای طالبان و 

مداخلات آشلکار پاکسلتان بایسلتد و افلکار عمومی 

را نیلز هملراه خلود بسلیج کنلد. البتله بلا توجله بله 

تشلتت و پراکندگی سیاسلی که در افغانسلتان وجود 

وللی ذهنیلت عموملی  اسلت  ایلن کار سلخت  دارد 

علیله طالبلان و پاکسلتان اسلت و ملردم افغانسلتان 

ملی داننلد که سلال هلا اسلت قربانی سیاسلت های 

مداخلله جویانله ایلن کشلور بلوده اسلت. بله همیلن 

خاطلر بله راحتی پشلت رس سیاسلت های اسلتقال 

طلبانله دوللت بسلیج خواهند شلد. 

البتله دوللت افغانسلتان نبایلد توافقنامله قطلر را بله 

عنلوان یکلی از مبانلی توافقلات و مذاکلرات بعلدی 

قبلول ملی کلرد؛ زیلرا دوللت افغانسلتان در آن اصلا 

و  حقوقلی  مکلفیلت  گونله  هیلچ  و  نداشلته  حضلور 

تنهلا  قطلر  توافقنامله  نلدارد.  آن  برابلر  در  قانونلی 

از  آمریکایلی  نیروهلای  بلرای خلروج  یلک چارچلوب 

افغانسلتان بلوده و نله چیلزی فراتلر از آن. 

جمهلوری  ریاسلت  دوم  معلاون  بلار  یلک  نیلز  قبلا 

خواهلان تجدیلد نظلر رهلری جدیلد ایلاالت متحلده 

در ملورد توافقنامله قطلر شلده بلود و گفتله بلود کله 

دوللت افغانسلتان آن توافقنامله را نه امضلا کرده و نه 

قبلول داشلته و نه اکنلون مکلفیتی در برابلر آن دارد. 

حلال کله وزیلر خارجله حکوملت بایلدن نیلز اظهلار 

داشلته اسلت کله ممکلن اسلت در ملورد توافقنامله 

قطلر تجدیلد نظلر کنلد، زملان آن فلرا رسلیده اسلت 

کله دوللت افغانسلتان در برابلر ایلن توافقنامله بلی 

ارتبلاط بلا دوللت افغانسلتان بایسلتد و روی بازنگری 

توافقنامله از سلوی امریلکا تاکیلد کنلد. 

 

از صفحه1

 د ننګرهلار واليلت چارواکلي وايي، د دغه واليت هسلکې مېنې او 

خوږياڼلو ولسلواليو کلې يې د هوايلي او ځمکنيو بريدونلو پرمهال 

يې ۳۴ وسلله وال طالبان وژيل دي.

د ننګرهلار د وايل ويانلد عطلاء الله خوږياڼي د سللواغې په ۲ميه 

پلژواک اژانلس تله وويلل، پله یادو وسلله واللو طالبانو کلې اته تنه 

د هسلکې مېنلې ولسلوالۍ تړللې کنلډو پله سلیمه کلې نلن تلر 

غرملې وړانلدې د جګلړې پر مهلال وژل شلوي دي.

هغله زياتله کلړه، پله دغله نښلته کلې یلو تلن طاللب یلې لله درې 

پله  او هملدا راز  میلله کاشلینکوفونو رسه ژونلدی نیلول شلوی 

سلیمه کلې د څو تنو وسلله والو طالبانو جسلدونه هلم پاتې دي.

د وايل ويانلد هملدا راز وايي، د دغې ولسلوالۍ په دیوانې سلیمه 

کلې د هوایلي بریلد پله پایله کې درې وسلله وال طالبلان له یوې 

دهشلکې او نلورو وسللو رسه لله منځله تللي، هملدا راز پله دویلم 

بریلد کلې شلل تنه نور وسلله وال طالبلان هم وژل شلوي دي.

هغله وويلل، پله تررسه شلویو بریدونلو کې ملکلي وګلړو او امنیتي 

ځواکونلو تله کوم زیلان نه دی اوښلتی.

د ننګرهلار د وايل ويانلد دا هلم وويلل چلې د خوږیاڼلو ولسلوالۍ 

خدرخېللو سلیمه کلې هلم نلن سلهار نهه بجلې د هوایلي برید په 

تلرڅ کلې د تلراب پله نوم د وسلله واللو طالبانلو یو مهلم قوماندان 

پله ګلډون درې وسلله وال طالبلان وژل شلوي او د دوی یلو میلل 

دهشلکه او یلو میلل هلاوان هم لله منځه تللي دي.

د خوږياڼلي د معلوماتلو له مخې، د وسلله والو طالبانو سلیمه ییز 

قومانلدان تراب په ګڼ شلمېر وسلله والو پېښلو کلې الس درلود.

وسله والو طالبانو په دې تړاو رسنيو ته څه نه دي ويي.

 د ننګرهلار چپرهلار ولسلوالۍ او مرکلز جلال اباد ښلار کې د 

۲۷ ميليونله افغانيلو پله لګښلت د يلو شلمېر رغنيزو پلروژو کار 

پيلل او يلوه يلې ګټې اخېسلتنې ته وسلپارل شلوه.

د ننګرهلار د وايل ويانلد عطلاء اللله خوږياڼلي پلژواک اژانلس 

تله وويلل، نلن د سللواغې پله ۲ميله چپرهلار ولسلوالۍ کلې 

د کلیلو بیارغونلې او پراختیلا ریاسلت لله للوری د څله بانلدې 

پلروژو چلارې  ټولګټلو   ۹ د  لګښلت  پله  افغانیلو  میلیونله   ۲۱

پیلل شلوې. دی وايلي، پله دغو پلروژو کلې د ٦ نیلم کیلومرته 

 ٢١٩٠ دېوالونلو،  اسلتنادي  ملرته  سلړکونو،١٢٣٠  کلیلوايل 

ملرته کانالونلو، ١٨ څاګانلو ،١٥ پولګوټو، د اوبلو پنځه ورخونو 

او ٣٠٠ ملرتو پله اوږدوايل ابرونلو رغوللو پلروژې شلامل دي 

چلې د درې میاشلتو پله ملوده کلې بله ګټلې اخیسلتنې تله 

وسلپارل يش. دی دغله راز وايلي، د جلال ابلاد ښلار اووملې 

ناحیلې پله سلیمه کلې د نلږدې ۶ میلیونله افغانیو په لګښلت 

د غونلډو یلو تلاالر جلوړ او ګټلې اخیسلتنې تله وسلپارل شلو.

خوږياڼلی وايلي، دا تلاالر د یلو ایلن هبیتلات ادارې لله خلوا 

پله څللور بسلوې ځمکله کې د پنځله میلیونله او اووه سلوه زره 

افغانیلو پله ملايل لګښلت ورغلول شلو.

 د چلارو ادارې للوی ریاسلت د دې ادارې د سلبزیو د تامیلن 

لپلاره د وللي جرګلې د یلوه غلړي هغله ادعلا په کلکله ردوي 

چلې ګواکلې د چلارو اداره یواځلې د دېلرش میلیونلو ډاللرو په 

ارزښلت د سلبزیو د پېلر قلرارداد لري.

دغله مطللب په هغلې خرپاڼه کلې راغلی چې له یاد ریاسلته 

پلژواک خلري اژانس ته رالېږل شلوې ده.

رسچينله زياتلوي، د چلارو ادارې پله پارمللاين چلارو کلې د 

 ۱۵۲۴۷ د  نېټلې   ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ د  الرې  لله  وزارت  دوللت 

ګڼلې رسلمي مکتلوب پله تلرڅ کلې د سلبزیجاتو د تلدارک 

ټلول جزئیلات رشیلک کلړي دي. قرادادونلو 

جمهلوري  د  ریاسلت  للوی  ادارې  چلارو  د  کاږي،  رسچينله 

بهرنیلو مېلمنلو د  او  ټوللو داخلي  ریاسلت د علايل مقلام د 

خلوراک تامیلن ترڅنلګ د جمهلوري ریاسلت د علايل مقلام 

د للوی ریاسلت دفلرت، د ډاکټلر عبداللله عبداللله پله ملرۍ 

د مصالحلې علايل شلورا، د ملي امنیلت شلورا دفلرت اړونلد د 

جمهلور ريیلس د سلاتنې ریاسلت او رجلال برجسلته امنیلت، 

دغله راز د جانبلي واحدونلو چلې د مخکنلي جمهلور رييلس 

ښلاغي حامد کرزي دفرت، د جمهوري ریاسلت د مرسلتیاالنو 

د دفرتونلو، د جمهلوري ریاسلت د ملي پراختیلا عملیلايت او 

ماتلړې ادارې، د ملي تدارکاتلو ادارې، د پانګونې د اسلانتیا 

او  پاليسلۍ  د  ادارې،  اړیکلو  عامله  او  د سلرتاتيژیکو  واحلد، 

سلرتاتيژۍ ادارې او د ملي پراختیلا رشکلت د پنځللس زره 

کارکوونکلو د ورځنلي خلوړو د تامین مسلوولیت پر غلاړه لري.

پله خرپاڼله کلې څرګنلده شلوې چلې پله ۱۳۹۹ملايل کال 

کلې پله ټولیلز ډول ۳۳ میلیونله افغانلۍ چلې شلاوخوا ۴سلوه 

او اتله وېشلت زره امریکایلي ډاللر کېلږي، ملرف شلوې دي. 

پلر دې اسلاس پله وللي جرګلې کلې د خلکلو د اسلتازي لله 

للوري د ۳۰ میلیونله ډاللرو ادعلا پله بشلپړ ډول ناسلمه ده او 

حقیقلت نله لري.

رسچينله وايلي، د جمهلوري ریاسلت د چلارو ادارې پله دغله 

مکتلوب کلې د ټوللو جزئیاتلو ترڅنګ له وللي جرګې غواړي 

څلو د ناسلمو معلوماتلو وړانلدې کوللو چلې د منفلي تبلیلغ، 

عامله ذهنیلت د تخریلب، د وللي جرګلې بلاور او حیثیلت ته 

زیلان رسلوي، ځان وسلايت.

افلزون بلرآن، وى گفلت کله در بخلش هلای حکومتلداری آب؛ 

منابلع آب و توسلعه منابلع آب ايلن اداره دسلت آوردهلای عملده 

دارد کله از آن جملله ترتیلب ۸ مقلرره و ۳۵ طرزالعملل، ترتیلب 

مدیریلت  مللی  پالیسلی  ترتیلب  فراملرزی،  هلای  آب  پالیسلی 

سلیاب و خشلک  سلالی، و ترتیلب پالیسلی آب هلای زیرزمینلی 

در بخلش حکومتلداری آب؛ نصلب ۳۰ استیشلن هلای کیبللوی 

در پنلج حلوزه دریایلی از دسلتاوردهاى ايلن اداره در سلال ماىل 

١٣٩٩ ملى باشلد.

جهلت  هایدرومیتوروللوژی  دسلتگاه  نصلب۳۰  او  گفتلۀ  بله 

پیش گویلی  خدملات  مرکلز  تأسلیس  بارندگلی،  مقلدار  تعییلن 

وهشلداردهی سلیاب و خشلک  سلالی هایدرولوژیکلی، وصلل 

تللی ملرتی  بله سیسلتم  استیشلن هایدرولوِژیکلی  سلازی ۷۵ 

سلنجش  جهلت  استیشلن   ۱۴۱ ارقلام  منظلم  آوری  جملع  و 

بلرف، در بخلش منابلع آب و پیشلرد کار سلاخت ۸ بنلد بلزرگ 

کشلور، شلامل سلازی ۶۱ بنلد بزرگ و متوسلط جهلت مطالعات 

اقتصلادی و تخنیکلی، وعقلد قلرارداد مطالعلات املکان سلنجی 

بنلد آبیلاری للوری ارغسلتان نيلز از کارکردهاى ايلن اداره در اين 

سلال ملى باشلد.

او همچنلان گفلت کله کار ۴۹ پلروژه چکلدم در ۵ حلوزه دریایلی 

کشلور تکمیلل گردیلده، ۱۱۹ پروژه چکلدم تحت کار قلرار دارد، 

دیزایلن ۷۹۰ پلروژه چکلدم و ۵۵۹ پلروژه بنلد، رسبنلد و تحکیلم 

سلواحل تکمیلل گردیده اسلت.

ماللی  سلال  در  کله  گفلت  هايلش  صحبلت  دراداملۀ  موصلوف 

۱۳۹۹ خورشلیدی، این اداره ۹۲ درصد بودجه انکشلافی اش را 

بله ملرف رسلانیده اسلت. 

آقلای امتلر بیان داشلت کله اگلر مخالفان واقعلاً متعهلد به صلح 

موفقیلت  و  مللی  آشلتی  زمینلۀ  در  افغانسلتان  دوللت  باشلند، 

فرآینلد صللح هیچ مامنعتلی منی بینلد و آماده زمینه سلازی برای 

مشلارکت سیاسلی همله جوانلب مطابق بله خواسلت و اراده آزاد 

ملردم افغانسلتان و معیارهلای پذیرفته شلده جهانلی می باشلد.

وزیلر املور خارجله خواهان تلداوم کمک هلای سلازمان همکاری 

»ملا  کله  افلزود  شلده  صللح  رونلد  موفقیلت  بلرای  اسلامی 

قبللی  خواسلت های  اسلامی  هملکاری  سلازمان   می خواهیلم 

خلود را بلرای ختلم خونریلزی و حلل سیاسلی بحران افغانسلتان 

از طریلق برگلزاری نشسلت های تعقیبلی، مشلوره  های تخصصی 

و اعلزام گروه هلای خلاص جهلت رایزنی با تیم هلای مذاکراتی در 

دوحله، ادامله دهلد«.

دبیلر کل سلازمان همکاری اسلامی در پاسلخ به اظهلارات وزیر 

املور خارجله کشلور گفت که موقلف منعطف و سلازگار جمهوری 

اسلامی افغانسلتان را در قبلال صللح، به ویلژه تأمیلن آتش بس و 

تعییلن زعاملت از طریلق متثیلل ارادۀ آزاد ملردم، می سلتاید و  از 

آن حامیلت می کند.

دکتلور یوسلف بلن احملد العثیمین خاطرنشلان کرد که کشلتار، 

ادارۀ ملی تنظیم امور آب

رشلاد حکیلم رئیلس ماللی و اداری ادارۀ مللی تنظیلم املور آب، 

در ايلن برنامله گفلت کله رسوی و دیزاین ۱۳۷۳ پروژه که شلامل 

بندهلا، کانلال هلا، رسبندهلا و چکلدم هلا ملی شلود، از سلوى 

ايلن اداره در ۳۴ والیلت تکمیلل و آملاده تلدارکات ملى باشلد؛ تا 

شلامل پان سلال ۱۴۰۰ شلود.

ماللی  املور آب، در سلال  تنظیلم  مللی  اداره  منبلع،  بله گفتلۀ 

۱۳۹۹ بله گونله مجموعی ۴۶۴ پروژۀ آب را در ۳۴ والیت کشلور 

کله شلامل بندهلای بلزرگ، رسبنلد، کانلال و چکلدم ملی شلد، 

برنامله ریلزی منلوده که از این جملله ۱۸۸ پلروژه تکمیل و ۲۷۶ 

پلروژه دیگلر تحلت کار اسلت.

خواسلتار گسلرتش هملکاری در زمینله آموزش هلای مسللکی 

افغان هلا در رشلته های علملی و تخنیکلی شلد.

بلر بنیلاد خرنامله وزارت خارجله، وزیلر معلارف عربسلتان برای 

“افزایلش شلامر بورسلیه های تحصیللی در مقاطلع لیسلانس و 

ماسلرتی و همچنلان زمینه سلازی بلرای آموزش های مسللکی و 

تخصصلی بلرای افغان هلا ابلراز امادگلی کرد”.

ایلن مقلام بلندپایلۀ عربسلتان گفتله اسلت کله در بخش هلای 

درسلی  نصلاب  و  تعلیملی  برنامه هلای  تدویلن  معللم،  تربیله 

دهد. منلی 

وى افلزود کله نريوهلاى تلازه نفس به محلل رويداد رسليده اند. 

طبلق يلک خلر ديگلر، مسلئوالن امنیتی والیلت کاپیسلا گفته 

انلد کله گلروه طالبلان یلک کارمنلد امنیلت مللی را کله قبلاً به 

دسلت ایلن گلروه اسلیر شلده بلود، در دره پچغلان  ولسلوالی 

نجلراب ایلن والیلت بله قتل رسلانده اسلت. 

عبدالشلایق شلورش سلخنگوی قوماندانی امنیه کاپیسلا امروز 

بله پلژواک تاييلد کلرد کله ايلن کارمنلد امنيلت روز گذشلته بله 

قتل رسليده اسلت. 

منبلع افلزوده اسلت کله افلراد وابسلته بله گلروه طالبلان،  ایلن 

دره  خلارج  قریله  از  پیلش  روز  سله  را  مللی  امنیلت  کارمنلد 

بودنلد.  بلرده  خلود  بلا  نجلراب  ولسلوالی 

کننلد. کملک  افغانسلتان  بله  نيزمی تواننلد 

بلر بنیلاد ايلن تفاهم نامله ی، روابلط میلان بخش هلای آموزشلی 

عربلی  زبلان  “آملوزش  و  یافلت  خواهلد  افزایلش  کشلور  دو 

بلرای عاقمنلدان در افغانسلتان، در کانلون توجله قلرار داده 

نیلز عربسلتان  ایلن  از  ايلن درحاليسلت کله قبلل  می شلود”. 

سلعودی بورسلیه های تحصیللی را برای شلهروندان افغانسلتان 

داده بلود و در متویلل شلامری از مراکز آموزشلی و تحصیلی در 

داخلل افغانسلتان نقلش داشلت. 

در همیلن حلال، در اداملۀ درگیری هلا میلان نیروهلای امنیتی 

نیروهلای  از  تلن  پلخملری دو  و طالبلان در حومه هلای شلهر 

امنیتلی جلان باختنلد و پنلج تلن دیگلر زخلم برداشلته انلد. 

منابلع امنیتلی در ایلن والیلت می گوینلد کله شلب گذشلته در 

نتیجله حملله ایلن گروه بر یک پاسلگاه پولیس محللی در حوزه 

دوم امنیتلی شلهر پلخملری یلک رسبلاز جلان باخلت و یلک 

فرمانلده پولیلس محللی با یلک رسباز دیگلر زخم برداشلته اند. 

همزملان بلا ایلن ، جنگجویلان طالبلان بلر پاسلگاه نیروهلای 

امنیتلی در منطقله چشلمه شلري در شلاهراه بغان-سلمنگان 

حملله کردنلد و در ایلن درگیری هلا یلک رسبلاز جلان باختله و 

سله رسبلاز دیگلر زخلم برداشلته انلد.

 در دوملن روز برناملۀ »حسلابدهی حکومت به ملت«؛ مسلئوالن 

ادارۀ مللی تنظیلم املورآب، از ختلم رسوی و دیزایلن نزديلک بله 

تکميلل  از  انلرژی،  خدملات  تنظیلم  ادارۀ  و  آىب؛  ١٤٠٠پلروژه 

املکان سلنجى برخلى پلروژه هلاى بلرق و آغلاز کار عملى آن 

درسلال روان ملاىل، خلر دادنلد.

در برناملۀ »حسلابدهی حکوملت بله مللت« کله ۱۴ سلال پیلش 

بلر بنیلاد فرملان رئیلس جمهلور وقلت )حاملد کلرزی( آغاز شلده 

اسلت، اداره های حکومتى کارکردهای سلاالنۀ شلان را با رسلانه 

هلا رشیلک می کنند. برنامه امسلال حسلابدهی دوللت به ملت، 

روز )١ دللو( در کابلل آغلاز شلد و قلرار اسلت چهلل روز ادامله 

باشد. داشلته 

 تفاهمناملۀ همکاری هلای آموزشلی و تعلیمی ميان افغانسلتان 

و عربسلتان توسلط وزيلر خارجله کشلور و وزير معارف سلعودى 

امضا شلد.

بله نقلل از خرنامله مطبوعلاىت وزارت املور خارجله کشلور اين 

تفاهلم نامله را محملد حنیلف امتر، وزیلر خارجه افغانسلتان در 

سلفر بله عربسلتان سلعودی، با حمد بلن محمد آل شلیخ، وزیر 

معلارف آن کشلور امضا کرده اسلت.

در خرنامله نوشلته شلده اسلت کله امتر از عربسلتان سلعودی 

 در حمللۀ طالبلان بر پوسلتۀ امنيتلى در خارشود نيمروز شلش 

رسبلاز پوليلس کشلته شلدند ، در کاپیسلا طالبلان یلک کارمند 

اسلیر شلده امنیلت مللی را بله رگبلار گلولله بسلتند ودربغلان 

باختنلد.  جلان  امنيتلى  دونلريوى  هلا   درگلريى  درجريلان 

سلمونوال عبدالوهلاب باالکرزی فرمانده پولیلس والیت نیمروز 

دیلروز جمعله ٣ دللو گفلت کله در حملله طالبان بر یک پوسلته 

پولیلس در منطقله هلیللی در ۱۵ کیلومرتی ولسلوالی خارشود 

ایلن والیلت ۶ رسبلاز پولیلس جلان باختند. 

حادثله  ايلن  در  ديگلر  امنيتلى  منسلوب  سله  کله  افلزود  وى 

جراحلت برداشلته انلد. ايلن مسلئول امنيتلى نيملروز همچنان 

گفلت کله در جریلان درگیلری تلفلات سلنگینی بر طالبلان نیز 

وارد شلده اسلت املا از شلامر دقیلق تلفلات این گلروه جزییات 

خشلونت و هراس افگنلی بلا جوهلر اسلام مخاللف و ناسلازگار 

بله  بایسلت  پیلام رسلانی،  و  تبلیلغ  از طریلق  بنابرایلن،  اسلت؛ 

ملردم تفهیلم شلود کله اسلام دیلن تلرور و خشلونت نبلوده بلل 

آییلن وحلدت و همگرایلی اسلت. او  نقلش علامی دیلن را در این 

راسلتا ارزنلده خوانلده، گفت که عللام در جوامع اسلامی نه تنها 

از نلگاه دینلی بلل از منظلر سیاسلی از جایلگاه مهملی برخوردار 

می باشلند.

وزیلر املور خارجله ضملن اشلاره بله حکلم رئیلس جمهلور ارشف 

دانشلگاه  ایجلاد  بلرای  درنظر گرفته شلده  تسلهیات  و  غنلی 

بین امللللی اسلامی افغانسلتان در والیلت ننگرهلار، از سلازمان 

همکاری اسلامی خواسلت تا افغانسلتان را در طراحی، دیزاین، 

تنظیم نصاب درسلی و حامیت مالی این دانشلگاه یاری رسلاند. 

آن  تعهلد  تجدیلد  ضملن  اسلامی  هملکاری  سلازمان  دبیلرکُل 

سلازمان بلرای ایجلاد ایلن دانشلگاه، موجودیلت چنین دانشلگاه 

معیلاری را بلرای روشلنگری، تعلیلم و تربیه نسلل جدیلد و مبارزه 

بلا افراطگرایلی بلا اهمیلت خوانلد. دوطلرف توافلق منودنلد تا از 

طریلق تیم هلای کاری، بلرای پیرفلت کار ایلن پلروژه مشلرتکاً 

منایند. تلاش 

کندهلار و بغلان و یلک، یلک در والیت هلای تخلار، کنلدوز، 

بدخشلان او غلور بله ویلروس کرونلا مصلاب شلده اند.

بلر اسلاس معلوملات خرنامله، در یلک شلبانه روز گذشلته، 

۲۵ فلرد مبتلا بله ویلروس کرونلا، دوبلاره صحلت یلاب شلده 

و شلامر مجموعلی بهبلود یافتههلاى اين بيامرى بله ۴۶۹۱۲ 

تلن می رسلد.

همچنان وزارت صحت گفته اسلت که در ٢٤ سلاعت گذشلته 

۳ تلن بله اثلر ابتلا به )کویلد- ۱۹( فوت کرده و از آغاز شليوع 

ويلروس کرونلا تا کنلون در افغانسلتان، شلامر مجموعی جان 

باختلگان از اثلر این بیامری به ۲۳۷۳ نفر رسلیده اسلت.

ايلن درحاليسلت کله ویلروس کرونا حلدود یک  سلال پیش در 

کشلور چیلن شناسلایی شلد و پلس از آن به سلایر کشلورهای 

جهلان نیلز رسایلت کلرد؛ املا طلى روزهلاى اخلري در برخلى 

کشلورهاى جهلان چلون بريتانيلا و ايلاالت متحلدۀ امريلکا از 

تخنیکلی  کارمنلدان  اسلت.   شلده  واگلذار  ]شلنبه[  روز  بله 

کوشلش می کننلد تلا ختلم روز شلنبه نقطله دوم را نیلز ترمیم 

بلرق  پایله  بلود  گفتله  ایلن  از  پیلش  برشلنا  ریاسلت  کننلد.« 

وارداتلی در ۸۵ کیلوملرتی سب استیشلن شلهر ایبلک مرکلز 

واليلت سلمنگان بله طلرف والیلت بغلان دچلار عارضله فنلی 

است. شلده 

در اداملۀ اطاعیله گفته شلده اسلت: »به علت بروز مشلکات 

ثبلت گونلۀ جهلش يافتلۀ ايلن ويلروس خلر داده انلد.

همچنلان وزارت صحلت عامله، در پلى ثبلت واقعلات ويلروس 

»جهلش يافتلۀ کرونلا« در برخلى کشلورها از ملردم مى خواهد 

تلا کملرت سلفر مناينلد و درصلورت مشلاهده اعلراض وعایلم، 

خلود را قرنطیلن کننلد.

فنلی در پایله  های بلرق وارداتی، برق کابلل و اکرث والیت  های 

مسلیر لین برق وارداتی ازبیکسلتان قطع شلده اسلت.«

بله همیلن  برشلنا همچنلان خاطرنشلان منلوده کله  رشکلت 

دلیلل بلرق والیت هلای مسلیر لیلن بلرق وارداتلی ازبکسلتان 

بله شلمول کابل قطع شلده اسلت. در بخىش از ايلن اطاعیه 

آملده کله کارمنلدان فنلی برشلنا کار را بلرای رفع ایلن عارضه 

آغلاز کلرده   اند.

 وزارت صحلت عامله از ثبلت ۷۶ واقعلۀ جدیلد بیلامری کرونلا 

در یلک شلبانه روز گذشلته در کشلور خلر داده و ملی گویلد 

کله ایلن تعلداد واقعله در ۱۴ والیلت کشلور بله ثبلت رسلیده 

است.

وزارت صحلت عامله ملى  گويلد که در یک شلبانه روز گذشلته 

آزمایلش کرونلاى ١٨۴۷ تلن انجلام شلده، که نتيجلۀ آزمايش 

۷۶ تلن شلان مثبت می باشلد.

منبلع افلزوده اسلت کله با ثبت ایلن آملار، تعلداد مبتایان به 

ایلن ویلروس در افغانسلتان، تا کنون بله ۵۴۵۹۹ تن افزایش 

یافته اسلت

در خرناملۀ ايلن وزارت کله دیلروز جمعله )سلوم دللو( منتر 

شلده آملده اسلت کله ۱۸ تن در هلرات، ۱۷ تن در پنجشلېر، 

۱۰ تلن در رسپلل، ۷ تلن در ننگرهلار، ۶ تلن در کابلل، ۴ تن 

در بللخ، سله، سله تلن در کاپيسلا و هلمنلد، دو، دو تلن در 

 رشکلت برشلنا اعلام کلرد که به عللت بروز مشلکات فنی در 

پایله  هلای بلرق وارداتی، بلرق کابلل و اکرث والیت های مسلیر 

لیلن برق وارداتی ازبکسلتان قطع شلده اسلت.

روز  علر  برشلنا  ریاسلت  سلخنگوی  توحیلدی،  وحیداللله 

جمعله بله خرنگاران گفلت که »قرار معلومات تلازه، همکاران 

تخنیکلی یلک نقطله آسلیب دیلده را ترمیلم کرده اند و سلاحه 

آسلیب دیده ی دیگر از بابت تاریکی شلب و مشلکات اوضاع 

۷۶ واقعۀ مثبت کرونا جديدًا ثبت گرديده و ۳ بيمار کرونايى جان باختند

 به دليل مشکالت فنى، برق کابل و برخى واليات ديگر قطع شده است

کارتون

 ننګرهار کې د ۳۴  طالبانو

 د وژلو ادعا وشوه

ننګرهار کې د ۲۷ ميليونو 

افغانيو په لګښت رغنيزې 

پروژې پيل شوې

د چارو اداره: د ۳۰ میلیونه 

ډالرو ادعا ناسمه ده او 

حقیقت نه لري

ضرورت تجدید نظر در 
توافقنامه قطر 

محمد هدایت
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بایدن در سکان قدرت، حمایت از دموکراسی و بازنگری در توافق صلح

ــر  ــد و بیش ــینی کن ــی عقب نش ــک جهان ــال در ژئوپلیتی فع

توجــه خــود را بــه مســائل داخلــی متمرکــز کنــد. حــاال 

ــگاه  ــه جای ــکا را ب ــر امری ــار دیگ ــد ب ــدن می خواه ــت بای دول

ابرقدرتــی جهــان بازگردانــد و بــه عمــق تنش هــای سیاســی– 

منطقــه ای جهــان وارد شــود، دولــت ترامــپ بــا اینکــه عقــب 

ــکا می دانســت؛ امــا عمــا  ــه آمری ــد ب نشــینی را راهــرد مفی

ــن  ــد، در چنی ــس بکش ــا پ ــر و دار پ ــن گی ــت از ای منی توانس

بــی  تقابــل  در  را  آمریــکا  کــه  بــود  متزلــزل  رویکردهــای 

پیشــینه بــا هم پیامنــان نزدیــک اش از جملــه افغانســتان 

ــود. ــرار داده ب ق

آقــای بایــدن در ســخرنانی  خــود، بــر »بازگشــت دموکراســی 

بــه امریــکا« تاکیــد داشــت. 

بــه  را  البتــه در میانــه صحبت هایــش دموکراســی خواهی 

ــدن  ــام بای ــش از پی ــن بخ ــم داد. ای ــم تعمی ــان ه رسارس جه

بــرای افغانســتان خوشــایند اســت زیــرا بــاور عمــوم بــر 

ــی از  ــت و خیل ــی، جمهوری ــپ، دموکراس ــه ترام ــود ک ــن ب ای

ارزش هــای بــه دســت آمــده در ۲۰ ســاله گذشــته افعانســتان 

را قربانــی تعامــل بــا طالبــان خواهــد کــرد، حضــور نخســتین 

کــه  زنــی  آن هــم  رئیس جمهــور،  معــاون  مقــام  در  زن 

ــان افغانســتان  آســیایی تبار اســت، ایــن خوش بینــی  را در زن

هــم ایجــاد کــرده اســت کــه او اجــازه نخواهــد داد تــا در رونــد 

ــچ ارزشــی  ــان هی ــان کــه طالب ــوق زن ــح افغانســتان، حق صل

بــرای آن قائــل نیســتند، پایــامل شــود، از ســوی دیگــر حتــی 

پیرامــون  دموکرات هــا  جهان شــمولی  نگــرش 

گســرش  بــر  مبنــی  جهــان  سیاســی  نظام هــای 

از ارزش هــای حقــوق بــری  دموکراســی و حامیــت 

در  نظــام دموکراســی  بــه گســرش  اهمیــت  اســت، 

ســطح جهــان، از دغدغــه ی همیشــگی روســای جمهــور 

ــد اســت کــه  ــن حــزب باورمن ــوده اســت، ای دموکــرات ب

آمریــکا در جایــگاه قــدرت برتــر جهانــی مکلــف اســت تــا 

ــای  ــتم در جغرافی ــت س ــای تح ــری ملیت ه ــوق ب حق

جهانــی اعــاده شــود و دموکراســی بــه عنــوان چــر 

ــری  ــوق ب ــای حق ــه ارزش ه ــد ک ــمول می توان ــه ش هم

ــد،  ــه منای ــان هدی ــه آن ــع را ب ــف جوام ــای مختل کتله ه

چنانچــه جیمــی کارتــر و بیــل کلینتــون از روســای 

ــور مطــرح دموکرات هــا عمــا در مواضــع اعامــی  جمه

شــان از گســرش چــر دموکراســی در جهــان حامیــت 

می منودنــد و در نشســت های رســمی کابینــه و دیــد 

یگانــه  را  دموکراســی  جهــان،  رهــران  بــا  بازدیــد  و 

ــتم  ــروم و تحت س ــای مح ــش ملیت ه ــات بخ ــل نج عام

عنــوان می منودنــد و در ایــن راســتا آمریــکا را مکلــف 

بــه دفــاع از ایــن ارزش هــا می پنداشــتند، بــا ایــن حــال 

پیرامــوان  شــان  مواضــع  در  نیــز  جمهوری خواهــان 

ــدان  ــان چن ــطح جه ــی در س ــم دموکراس ــت نظ حاکمی

دیــدگاه متضــاد نداشــتند، آنــان حفــظ اقتــدار جهانــی 

ــیج  ــاد و بس ــادی، اتح ــق اقتص ــر رون ــدا ب ــکا را ابت آمری

نیــم  آن،  طــول  در  می دانســتند،  داخلــی  نیروهــای 

جهــان  ســطح  در  دموکراســی  اشــاعه  بــه  نگاهــی 

داشــتند؛ امــا شــیوه های هرکــدام در جهــت تحقــق 

ــود؛ چنانچــه در طــول دوران  ــاوت ب ــن ایده هــا متف چنی

اتخــاذ  پیرامــون  را  ترامــپ روش هــای وی  حاکمیــت 

موضــع در قبــال افغانســتان و خاورمیانــه شــاهد بودیــم 

نوعــی سیاســت تنجیــزی و یکجانبه گرایــی بــود کــه 

ــیه  ــکا را در حاش ــا آمری ــو ب ــای همس ــا دولت ه ــل ب تعام

ــال  ــار س ــکا در چه ــه آمری ــع آنچ ــود، در واق ــرار داده ب ق

ــر از آن  ــت بیش ــام داده اس ــتان انج ــته در افغانس گذش

ــه شــامر  ــکا ب کــه نتیجــه سیاســت خارجــی دولــت امری

رود، نتیجــه دیدگاه هــای رسگیجــه آور ترامــپ دانســته 

می شــد؛ لــذا بســیاری و از جملــه سیاســتمداران مطــرح 

افغانســتان. 

ــن  ــد؛ ای ــکا بودن ــوالت امری ــر تح ــش منتظ ــا پی از ماه ه

کــه آیــا ترامــپ دوبــاره پیــروز انتخابــات خواهــد شــد یــا 

ــه  ــور ب ــن کش ــدرت را در ای ــکان ق ــرات س ــردی دموک ف

ــت. ــد گرف ــت خواه دس

علی رغــم نزدیکــی سیاســت های ترامــپ و بایــدن در 

ــارج  ــرای خ ــد ب ــوص تعه ــتان، به خص ــه افغانس ــه ب رابط

کــردن متامــی نیروهــای آمریکایــی از افغانســتان، عمــوم 

شــهروندان کشــور دوســت داشــتند تــا جــو بایــدن پیــروز 

ــدرت  ــه ق ــان از عرص ــد و جمهوری خواه ــات باش انتخاب

ــدن را  ــای بای ــه دیدگاه ه ــن ک ــا ای ــی ب ــوند؛ حت دور ش

در مــورد افغانســتان می دانســتند زیــرا سیاســت های 

باشــد کــه رونــد صلــح بــا ایــن همــه امتیازدهــی بــه 

دولــت  می رســد  نظــر  بــه  نــرود،  پیــش  بــه  طالبــان 

افغانســتان هــم ارزیابی هــای خــود را در قبــال تغییــر 

دولــت در امریــکا داشــته اســت. 

ــر  ــردن دیگ ــورد آزادنک ــان در م ــای افغ ــارات مقام ه اظه

آن  بــر  زاد  خلیــل  آقــای  کــه  طالبــان،  زندانی هــای 

تاکیــد داشــت، نشــانی از ایــن بازنگــری اســت؛ هرچنــد 

هنــوز هیــچ نشــانه  روشــنی از سیاســت امریــکا در مــورد 

ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت ام ــده اس ــکار نش ــتان آش افغانس

قبــال  در  ترامــپ  دولــت  دســت ودل بازی های  کــه 

همیــن  نشــود.  تکــرار  بایــدن  حکومــت  در  طالبــان، 

ــت،  ــات جمهوری ــرای نج ــدی ب ــه  امی ــود روزن ــوع خ موض

انســانی اســت کــه در ۲۰  آزادی هــای  دموکراســی و 

ســال گذشــته در کشــور وجــود داشــته اســت، آقــای 

بایــدن در کوتــاه مــدت تصامیــم خویــش پیرامون مســایل 

افغانســتان را عمــا روشــن خواهــد ســاخت، از آنجاییکــه 

ــا  ــکا ت ــوری آمری ــت جمه ــزاری ریاس ــان از آوان برگ طالب

پیــروزی بایــدن، همــواره در ایــن قبــال نگرانــی داشــت، 

ــد  ــه ح ــت ک ــوان گف ــن می ت ــه یقی ــب ب ــامل قری ــه احت ب

ــر ایــن گــروه،  اقــل تأثیــرات ریاســت جمهــوری بایــدن ب

محــور نبــودن آنــان در میــز مذاکــره و رسنوشــت سیاســی 

ــه  ــرد ب ــن رویک ــه چنی ــود ک ــد ب ــتان خواه ــده افغانس آین

ــت. ــت اس ــز اهمی ــتان حای ــردم افغانس م

پیــش از آغــاز رســمی دوره کاری بایــدن، چــراغ ســبزهایی 

دربــاره دغدغــه امریــکا در قبــال توافــق صلــح ایــن کشــور 

ــان نشــان داده شــده اســت.  ــا طالب ب

نامــزد وزارت خارجــه امریــکا در مجلــس ســنا گفتــه اســت 

ارزیابــی می کنــد،  را  توافــق صلــح  بایــدن  کــه دولــت 

مراســم  ســخرنانی  در  بایــدن  مترکــز  بیشــر  هرچنــد 

تحلیــف، بــر ترمیــم وضعیــت بــه هــم ریختــه ی داخــل 

آمریــکا بــود؛ امــا مســائلی همچــون بازگشــت دموکراســی، 

ــق  ــری تواف ــون بازنگ ــدن پیرام ــه بای ــر خارج ــدگاه وزی و دی

صلــح، خطــوط سیاســت خارجــی ایــن کشــور را در قبــال 

جهــان بــه خصــوص افغانســتان نیــز روشــن ســاخت، آمریکا 

در جایــگاه رهــری جهــان، خــارج از حیطــه ی حامیــت از 

دموکراســی منی توانــد موفقیت هــای قابــل ماحظــه در 

ــر  ــش خاط ــم آرام ــویی ه ــد، از س ــته باش ــه داش ــن زمین ای

مــردم آمریــکا در تضعیــف تروریــزم و رشــد دموکراســی 

پیونــد دارد، دولــت بایــدن طبعــا ایــن دو مقولــه را در محــور 

ــد داد. ــرار خواه ــی اش ق ــت خارج ــه سیاس توج

در ایــن بحبوحــه، مطمئنــا دوره کاری زملــی خلیــل زاد 

ــاد  ــی ایج ــد در پ ــدت بیش ازح ــا ش ــه ب ــواه، ک جمهوری خ

ــدا  ــه پی ــود، خامت ــتان ب ــت در افغانس ــت موق ــک حکوم ی

ــژه دولــت  ــد و احتــامال یــک دموکــرات، مناینــده وی می کن

ــد.  ــد ش ــتان خواه ــح افغانس ــد صل ــکا در رون امری

ایــن تغییــر نیــز به خودی خــود می توانــد روزنــه امیــدی 

ــود:  ــال افغانســتان مشــخص ب ترامــپ در قب

ــتان  ــت افغانس ــدن دول ــور ش ــونت ها، مجب ــدید خش تش

ــی  ــه متام ــب ک ــی طال ــزار زندان ــج ه ــردن پن ــه آزاد ک ب

آن هــا بازهــم بــه ســنگرهای جنــگ برگشــتند، دادن 

ــود در  ــه می ش ــه گفت ــان ک ــه طالب ــزرگ ب ــای ب امتیازه

ــد  ــرده، در صــدد بودن ــر اعامــی و پشــت پ توافقــات غی

ــه  ــز ب ــح نی ــا صل ــت پس ــری در حکوم ــهم حداک ــه س ک

طالبــان واگــزار  گــردد و ترغیــب دولــت افغانســتان بــرای 

انعطــاف بیشــر در مقابــل طالبــان، بــه ایــن دلیــل 

افغان هــا دوســت داشــتند تــا یــک دموکــرات در امریــکا 

تازه تــری در جــان  برســد. شــاید هــوای  قــدرت  بــه 

سیاســت افغانســتان دمیــده شــود، حکومــت ترامــپ در 

ــل  ــی و تقاب ــم اندیش ــی دگ ــار نوع ــبات اش دچ محاس

ــاله  ــرور دوس ــود، م ــه ب ــرار گرفت ــتان ق ــت افغانس ــا دول ب

پیرامــوان مذاکــرات صلــح افغانســتان ایــن نکتــه را 

در اذهــان عمــوم برجســته می ســاخت کــه دســتگاه 

حاکمیــت ترامــپ در فقــدان پان هــای اســراتژیک 

ــا افغانســتان، نگــرش و عملکردهــای  پیرامــون تعامــل ب

ــود،  ــزاد را در قبــال افغانســتان مبنــی قــرار داده ب خلیل

بــه همیــن جهــت خلیلــزاد تنهــا تصمیــم گیرنــده ی 

بامانــع در قبــال رسنوشــت افغانســتان و صلــح آمریــکا 

– طالبــان بــود کــه هرگونــه عملکــرد ســلیقوی را کــه از 

ــه مســیر  ــد ب ــاب می گردی ــده ایج ــر وی حســاب ش منظ

از پیــش تعییــن شــده کــه خــودش آن را ترســیم منــوده 

ــپ را  ــت ترام ــری دول ــم گی ــوس تصمی ــی از رئ و حامیان

نیــز بــا خــود همســو منــوده بــود و ایــن جــاده ی یکطرفــه 

ــا  ــدار وی ت ــه پن ــه ب ــود ک ــت می پیم ــه رسع ــان ب را چن

زمــان روی کار آمــدن دولــت جدیــد، کار را یکــره منوده 

ــا طالبــان را  ــه اصــول حقوقــی ب ــا دســت کم چارچوب و ی

بــه منتهــی انجــام رســانیده باشــد، تنهــا نگرانــی کــه در 

آن زمــان از جانــب آمریکایی هــا احســاس می گردیــد 

از ســوی مجلــس ســنای ایــن کشــور بــود کــه وی را در 

ــه مجلــس احضــار منــود و  ــازی هــا ب ــر چنیــن یکه ت براب

خواســتار وضاحــت پیرمــوان جنــگ و صلــح افغانســتان 

ــد. گردی

بــا متــام فــراز و نشــیب های اخیــر، دولــت ترامــپ رخــت 

بربســت و جــو بایــدن ســکان قــدرت را در اختیــار گرفت، 

ــدن در مراســم تحلیــف ریاســت جمهوری  ســخرنانی بای

ــه  ــرده ک ــاد ک ــا ایج ــن افغان ه ــی در ذه پیش فرض های

ــدن در  ــو بای ــه ج ــت. اگرچ ــه اس ــدی خوش بینان ــا ح ت

ســخرنانی اش هیــچ اشــاره ای بــه راهــرد ایــن کشــور در 

قبــال افغانســتان نداشــت امــا محتــوای صحبت هایــش 

بــرای جهــان پیــام مهمــی بــه همــراه داشــت؛ ایــن کــه 

امریــکا دوبــاره بــه ماموریــت اصلــی اش کــه در دوره 

ترامــپ کنــار گذاشــته شــده بــود، بازمی گــردد: رهــری 

»اول  بــود:  ایــن  ترامــپ  دونالــد  امــا شــعار  جهــان؛ 

ــکا«.  امری

از حضــور  تــا وی  باعــث شــد  ترامــپ  ایــن دیــدگاه 

محمدداودمحمدی

نیــز اســتمرار آن ادامــه حیــات داد. یــا بــه وســیله منازعــات و 

انقــاب هــا فــرو ریختــه شــوند و حکومــت هــای جدیــد بجــای 

نظــام حاکــم در جامعــه را بگیرنــد. قوانیــن جدیــد بــه جــای 

قوانیــن قبلــی، سیســتم و نظــام حکومتــی جدیــد بجــای 

نظــام سیاســی حاکــم قبلــی، شــیوه هــای حکمرانــی جدیــد 

و ... 

ــرون  ــح در بی ــوان جــدی گرفــت کــه صل ــه را می ت ــن فرضی ای

ادامــه صلــح در درون نیــز هســت. مناســبات دموکراتیــک 

ــع  ــود مناب ــطح کمب ــت، س ــن آزادی و عدال ــه تضمی ــر ب منج

و خشــونت در درون کشــورها را کاهــش می دهنــد، نیــاز 

ــرای تولیــد و بازتولیــد ایدئولوژی هــای  گروه هــای قدرمتنــد ب

بــه  نیــاز  میــزان  از  و  می کاهنــد  را  خشــونت  مولــد 

ــی  ــت داخل ــه مروعی ــرای توجی ــارج ب ــی در خ دشمن تراش

کاســته می شــود. شــاید از ایــن جهــت اســت کــه گفتــه شــده 

ــا  ــگ آنه ــامل جن ــا احت ــد ی ــم منی جنگن ــا ه ــی ها ب دموکراس

ــت. ــر اس ــر کم ــا یکدیگ ب

دوران صلح مسلح در تاریخ

دورانــی کــه از آن تحــت عنــوان صلــح مســلح نــام بــرده مــی 

شــود، اشــاره بــه ســالهای پیــش از جنــگ جهانــی اول دارد. 

رشــد صنایــع و پیرفــت علمــی علــی الخصــوص در زمینــه ی 

نظامــی، موجــب رواج ایــن تفکــر شــده بــود کــه حکومــت هــا 

مــی بایســت بــرای محفــوظ مانــدن از خطــر دشــمن،مجهز بــه 

تســلیحات مــدرن شــوند.

ــی  ــی و اجتامع ــه سیاس ــروز جامع ــراژدی ام ــت و ت حکای

افغانســتان عزیزمــان بــه گونــه ای رقــم خــورده کــه عــده 

ای صلــح را از گلولــه هــای بــاروت، مبب، میــن و انتحاری 

جســتجو مــی کننــد. ایــن عــده، راه نهایــی صلــح پایــدار 

ــادی  ــای زی ــا خونه ــد ت ــد و معتقدن ــی بینن ــون م را در خ

ریختــه نشــود، امــکان تحقــق صلــح وجــود نــدارد. دالیــل 

بســیاری نیــز بــرای خــود درســت کــرده اســت کــه در ایــن 

موضــوع بــه صــورت اجاملــی کمــی بحــث خواهیــم کــرد.

مقدمه:

هضــم غذاقبــل از رســیدن در سیســتم گوارشــی هــر 

ــا مســلحانه  ــه یــک جنــگ واقع ــده ای نســاز ب موجــود زن

ــه صــورت مایــع  بیــن دندانهــا و غــذا دارد. گرچــه غــذا ب

ــا در  ــاز هــم روی هــم گذاشــن دندانه ــق باشــد، ب و رقی

ــدان  ــه ذات دهــان و دن ــا ب ــک امــر رضوری بن ــدن ی جوی

اســت. طبــق ایــن مثــال کــه حکایــت گــر واقعیــات 

ــد و  ــده ش ــذا جوی ــه غ ــگاه ک ــد، آن ــی باش ــز م ــه نی جامع

ســپس وارد. مراحــل گوارشــی گردیــد، دوران هضــم و 

ــور  ــه منظ ــرژی الزم ب ــید و ان ــد رس ــرا خواه ــش آن ف آرام

حیــات بخــش پیکــر جانــدار رشوع بــه فعالیــت مــی کنــد 

ــد.  ــی یاب ــه م ــات ادام ــل حی ــر مراح ــه دیگ و در ادام

طبــق ایــن مثــال؛ قــدرت جویــدن ) دنــدان = اســلحه ( 

ــوارش ( و  ــتگاه گ ــت = دس ــت ) حکوم ــت و هدای حاکمی

تولیــد خــون ) امنیــت جامعــه = خــون بــدن ( بــه عنــوان 

ــدرت  ــه ق ــی رابط ــد از فروپاش ــاً بع ــا اساس ــت؟ آی می یاف

نابرابــر میــان مــردم و دولــت آملــان رشقــی، فقــدان صلــح 

و مخاصمــه میــان آملــان غربــی و رشقــی امکانپذیــر بــود؟ 

ــدون  ــکان ب ــزی در بال ــا جدایی طلبــی، جنــگ و خونری آی

اوج گرفــن مناقشــات درونــی و امکانپذیــری تحمیــل 

ــان حکومــت و مــردم ممکــن می شــد؟ ــر می قــدرت نابراب

صلح سازی بعد از اسلحه سازی

ــدان  ــند، ب ــته باش ــت داش ــخ مثب ــؤاالت پاس ــن س ــر ای اگ

بــدون پیشــرد  معناســت کــه صلح ســازی در جهــان 

دموکراتیزاســیون و دموکراســی ایجــاد کــردن نیــز در 

بســیار از مواقــع بــدون جنــگ مســلحانه امــکان نداشــته 

ــود.  ــل می ش ــختی حاص ــه س ــا ب ی

ــر  ــی در ه ــزان دموکراس ــی و می ــط و مش ــدر خ ــر چق ه

ــکان  ــز ام ــدازه نی ــامن ان ــه ه ــد، ب ــر باش ــوری زیادت کش

کمــر بــودن شــدت تنــش هــای قبلــی نیــز مــی باشــد.

ــا یکدیگــر  البتــه در جهــان امــروز دموکراســی ها کمــر ب

زیــرا  می اندازنــد  خطــر  بــه  را  صلــح  و  می جنگنــد 

دموکراســی جوهــری و مؤثــر ابزارهایــی دارد تــا از تحمیــل 

متوهــم،  ایدئولوگ هــای  نفع طلــب،  اقلیت هــای  اراده 

رهــران  یــا  روانــی  عقده هــای  دارای  جاه طلب هــای 

سیاســی دارای خطــای تحلیــل و بــرآورد، بــر خواســت 

اســت  ســخت  کنــد.  جلوگیــری  انســان ها  اکریــت 

ــزی و خشــونت  ــه کشــتار، خون ری ــت انســان ها را ب اکری

ــه  ــی کــه رســانه ها امــکان ب واداشــت، باالخــص در دنیای

ــد. ــی را دارن ــن کارهای ــت چنی ــیدن عواقب رخ کش

ــونت بار  ــان بــه کردارهــای خش ــن اکریــت آدمی واداش

ــورها  ــان کش ــتیز می ــای صلح س ــب مخاصمه ه ــه در قال ک

و  سیاســی  نابرابری هــای  محصــول  می کنــد،  بــروز 

ظرفیــت تحمیــل اراده اقلیت هــا بــر اکریت هــا و نادیــده 

ــز هســت. گرفــن خــرد جمعــی نی

پیش رشطــی  درون  در  گفت وگــو  و  دموکراتیزاســیون 

ــرون هــر کشــور اســت. ســختی  ــرای صلح ســازی در بی ب

ماجــرای صلح ســازی، برآمــده از میــزان دشــواری های 

دموکراتیــک شــدن مؤثــر اســت. دموکراســی ظاهــری بــا 

دموکراســی حقیقــی خیلــی فاصلــه دارد. در دموکراســی 

ــدرت  ــی و ق ــامد اجتامع ــای اعت ــه ه ــوز پای ــری، هن ظاه

مردمــی و پشــتوانه مردمــی در نظــام سیاســی حاکــم 

ــی ارکان  ــی واقع ــا در دموکراس ــت. ام ــده اس ــت نش تثبی

تعهــد و خدمــت بــرای دولــت و مــردم نســبت بــه یکدیگــر 

فراهــم اســت و رابطــه دوســویه و دو طرفــه برقــرار اســت.

بــر ایــن اســاس اســت کــه بســیاری از اندیشــمندان 

معتقدنــد کــه دموکراســی اســتثنا و نــه قاعــده تاریــخ 

اســت؛ و شــاید بــه ایــن دلیــل اســت کــه صلــح نیــز 

حالــت اســتثنای بی ثبــات تاریــخ اســت و کشــورها اغلــب 

ــش  ــا منای ــلح ی ــح مس ــت صل ــت، در حال ــن حال در بهری

صلــح بــه رس می برنــد تــا واقعــاً در صلــح باشــند؟ راه 

صلــح در بیــرون از گفت وگــو و دموکراتیــک شــدن در 

می گــذرد. درون 

در ایــن نوشــتار ســوال هــای مهمــی در زمینــه صلــح 

ــی  ــه و مطالب ــر مقدم ــا ذک ــه ب ــد ک ــرح ش ــلحانه مط مس

مرتبــط بــه طــرح مفاهیــم اساســی ایــن موضــوع پرداختــه 

شــد. در مقالــه بعــدی نســبت بــه مســئله افغانســتان ایــن 

ــم کــرد. ــق ســازی خواهی ــب را تطبی مطال

در آســتانه قــرن بیســتم، تحــوالت بــزرگ و شــایان توجهــی 

صــورت گرفــت. پیــش لــرزه هــای جنــگ جهانــی، در گوشــه 

ــی داد.  ــم م ــم بی ــه ای عظی ــگان را از زلزل ــا، هم ــار دنی کن

ژاپــن و روســیه در رقابــت بــر رس چیــن، بــه تجهیــز نیــروی 

دریایــی و زمینــی خــود مــی پرداختنــد. پــس از جنــگ 

ــه دلیــل  ــا چیــن، ژاپــن کــه از پیــروزی در ایــن جنــگ )ب ب

دخالتهــای روســیه( راضــی بــه نظــر منــی رســید، تصمیــم 

ــوان  ــه عن ــن ب ــروزی ژاپ ــت. پی ــا گرف ــا روس ه ــگ ب ــه جن ب

نظامــی  غــول  )یــک  روســیه  بــر  آســیایی  قــدرت  یــک 

ــه دلیــل در اختیــار داشــن رسزمیــن و نیــروی  اروپایــی، ب

ــکان داد. ــا را ت ــال ۱۹۰۵، دنی ــم( در س ــانی عظی انس

درگیــری هــای مســتعمراتی در افریقــا و آســیا در حــال 

ــی،  ــورهای افریقای ــر رس کش ــا ب ــر قدرته ــود. اب ــش ب افزای

خاورمیانــه، آســیای میانــه و آســیای جنــوب رشقــی، گاهــی 

در میــدان جنــگ و گاهــی بــر رس میــز مذاکــره بودنــد. 

شکســت بوئرهــا از بریتانیــا، پیــروی هــای انگلســتان، 

آملــان، فرانســه، روســیه، ژاپــن و آمریــکا در چیــن، انعقــاد 

و  و تقســیم تقســیامت جدیــد جهــان  قــرار داد ۱۹۰۷ 

منطقــه ماننــد هندوســتان، پاکســتان و افغانســتان و ایــران 

بیــن روس انگلیــس، همــه و همــه، نویــد یــک جنــگ عــامل 

ــی داد. ــزرگ را م ــر و ب گی

دنیــا در آن زمــان، بــه تعبیــری همچــون یــک بشــکه بــاروت 

بــود کــه بــرای انفجــار بــه یــک جرقــه ی کوچــک نیــاز 

داشــت. امــا آیــا در چنیــن رشایطــی، جنــگ جهانــی یــک 

راه حــل بــود یــا یــک رخــداد نــا خواســته؟ آیــا ایــن جنــگ 

یــک نتیجــه اجتنــاب ناپذیــر، بــه عنــوان پیامــد صلح مســلح 

بــود، یــا لــزوم وجــود چنیــن جنگــی بــا ایــن گســره بــرای 

برخــی سیاســت هــا احســاس مــی شــد؟

سواالت اساسی مسئله صلح مسلح

ــد  ــوع چن ــاد موض ــدن ابع ــن ش ــرای روش ــان ب ــن می در ای

ــد؛  ــی آی ــش م ــی پی ــوال اساس س

آیــا همیشــه اینگونــه اســت کــه هــر صلحــی بعــد از جنــگ 

بــه وجــود مــی آیــد؟ 

آیــا هــر صلحــی لزومــا بعــد از آخریــن جنــگ بــه وجــود مــی 

آیــد یــا جنــگ هــای قبلــی کافــی اســت؟ 

آیــا صلــح نتیجــه واقعــی جنــگ اســت یــا صلــح امتــام 

جنــگ و نافرجامــی جنــگ اســت؟ 

آیــا رابطــه برعکــس منــی توانــد باشــد یعنــی جنــگ نتیجــه 

بهــم خــوردن صلــح باشــد؟

و  سیاســی  وضعیــت  در  مســلحانه  صلــح  قانــون  آیــا 

اســت؟ صــادق  افغانســتان  اجتامعــی 

آیــا نابرابــری در داخــل کشــورها عاملــی بــرای بــروز جنــگ 

در بیــرون نیســت؟ اگــر رابطــه نابرابــر قــدرت میــان دولــت 

ــه علــل مختلــف شــکل نگرفتــه  نازی هــا و جامعــه آملــان ب

بــود و جامعــه مدنــی تــوده ای یــا یکدســت در خدمــت 

توتالیتاریســم هیتلــری نشــده بــود و جامعــه به واســطه 

برابــر  در  مقابلــه  ظرفیــت  آزادی،  و  برابــری  تضمیــن 

برابــر  در  می توانســت  و  داشــت  فاشیســتی  ایده هــای 

یهودســتیزی در داخــل آملــان مقاومــت کنــد، آیــا بــاز هــم 

جنــگ جهانــی دوم در آن شــکل بــروز می کــرد؟

ــت  ــان دول ــر می ــب توتالی ــر و در قال ــه ای نابراب ــر رابط اگ

و مــردم کــره شــاملی وجــود نداشــت، رابطــه خصامنــه 

تــداوم  شــاملی  و  جنوبــی  کــره  میــان  صلــح  مخــل  و 

عنــارص اصلــی هســتند.

ــار  ــش را در کن ــح و آرام ــه صل ــد دو مولف ــن؛ بای ــر ای بناب

ســاح و اســلحه همــراه دانســت و بیــن صلــح و اســلحه 

ــذا  ــت. ل ــزادی دانس ــا هم ــزوم ی ــه الزم و مل ــی رابط نوع

قبــل از وارد شــدن در تجزیــه و تحلیــل در رابطــه بــا 

اســحله و صلــح یــا بــه عبارتــی صلــح حاصــل از اســلحه 

ــت هــا و  ــش سیاســی حکــوت هــا، دول ــه دان بایســتی ب

مــردم در جامعــه و جوامــع جهانــی جســتجو کــرد تــا بــه 

دانــش واقعــی بــه منظــور دســت یابــی بــه صلــح حقیقــی 

ــت. ــدار دســت یاف و پای

مفهوم صلح مسلح:

بــا توجــه بــه مقدمــه ذکــر شــده؛ تــا حــدی مفهــوم 

صلــح درکنــار اســلحه مشــخص شــد. امــا صلــح مســلح 

ــگ و  ــلحه و جن ــن اس ــه بی ــه رابط ــت ک ــی اس اصطاح

ــوب  ــج مطل ــه نتای ــدار و رســیدن ب ــح پای ــزی و صل خونری

ــی  ــد جنگ ــام بای ــی حت ــه عبارت ــد. ب ــی ده ــان م را نش

ــود. ــح ش ــه صل ــر ب ــه آن منج ــا نتیج ــرد ت ــورت بگی ص

امــا آنچــه در ادبیــات سیاســی امــروز مطــرح بــوده اســت، 

ایــن مهــم اســت کــه، دانــش سیاســی را مســاوی فرآینــد 

نهــاد دولــت در نظــر می گیرند و ریشــه دولت در اشــکال 

و ســاختارهای گوناگــون در طــی قــرون متــامدی در 

ــه دانــش سیاســی ارتبــاط پیــدا مــی کنــد  ــگاه کان ب ن

کــه چگونــه پایــه هــای قــدرت یــک دولــت یادولــت هــا و 

تراژدی صلح مسلح-بخش اول 

سید لطیف سجادی
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 بازی با اعداد              3202
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3097    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3372
شاه سفید را در خانه  g4 حرکت دهید. 
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ثور
در بخــش های عاطفی و اجتماعی موفق خواهید شــد. امروز بعد از ظهر اخبار 
خوبی دریافت می کنید که باعث می شــود برنامه های تان را تغییر دهید. روز 

خوبی برای برنامه ریزی برای آینده کسب و کارتان می باشد.

جوزا
روابط تان تحت تاثیر قرار می گیرد اگر به تحمیل کردن دیدگاه تان به دیگران 
ادامه دهید. باید بیشــتر انعطاف پذیر باشــید و ایده هــای دیگران را بپذیرید. 

دوستان تان به شما کمک می کنند که بر نامیدی های عشقی غلبه کنید.

سرطان
امــروز صبح با شــریک عاطفی تان به تعطیالت خواهیــد رفت. مود خوبی 
دارید و در میان دوســتان تان احســاس امنیت می کنید. احتماال بخواهید 
که به توصیه های اشــخاص بــا تجربه گوش دهیــد، مخصوصا اگر مجبور 

باشــید که تصمیمات مهمی بگیرید.

اسد
ممکن است با مشــکالت احساسی مواجه شوید، و مجبور باشید که تصمیمات 
مهمــی بگیرید. می توانید برای آینده برنامه ریزی کنید، و از دانش نظری خود 
به خوبی اســتفاده کنید. نتایج کارهای تان به زودی نمایان می شــود و ســود 

زیادی خواهید برد.

سنبله
روز خوبی برای به عهده گرفتن مســئولیت های جدید و یا شــروع یک کار نیمه 
وقت می باشد. می توانید در امور فکری و اجتماعی موفق شوید، زیرا که کاریزما 

به نفع شما کار خواهد کرد.

حمل
امروز صبح ممکن اســت با مشــکالت مالی مواجه شــوید، نباید نامید شوید. 
فرصتی دارید تا امروز بعد از ظهر موفق شــوید. یکی از بستگان به شما فرصتی 

برای پیوستن به یک مشارکت طوالنی مدتی را پیشنهاد می دهد.

میزان
ممکن است برای کسب و کارتان برنامه های جدیدی داشته باشید که قبال 
به آن اندیشــیده اید. دوستان و شریک عاطفی تان به شما کمک می کنند 
و توصیه های خوبی برای شــما دارند. امروز بعد از ظهر ممکن است با یک 

شخص در خانواده درگیر شوید.

عقرب
برای امروز به صورت فشــرده برنامه ریزی نکنید! امروز صبح ممکن اســت 
مجبور باشید که چندین کار را انجام دهید. بعدا، مجبور هستید تا مشکالت 
مالی خانواده را حل کنید. احتماال می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید

قوس
امروز صبح ممکن اســت کارهای مربوط به وراثت را کامل کنید. امشب برای 
یک سفر دونفره به همراه شریک عاطفی تان به دلیل حل مشکالت خانوادگی 

آماده می شوید. 

جدی
می توانید برای کســب و کارتان برنامه ریزی کنید و شــرایط مالی تان را 
بهبود بخشــید. روابط با دوستان و بستگان تان بسیار خوب پیش می رود. 

امروز بعد از ظهر بیشتر به افراد سالمند توجه کنید.

دلو
حس ششم به شما کمک می کند تا تغییرات بزرگی در زندگی اجتماعی تان ایجاد 
کنید. ممکن است مجبور باشید که به چندین سفر کوتاه به همراه دوستان تان 

بروید. سعی کنید از مزیت های امروز بیشترین بهره را ببرید! 
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

تاجــرـ  تاجـ  جماعتـ  
متر ـ جمعیــت ـ تیر ـ 
رعیت ـ تار ـ تجار ـ تام 
ـ تیار ـ رجعت ـ رایت ـ 
اتم ـ تجمع ـ تیم ـ میت 
ـ تیمار ـ عمارت ـ جرات 
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حوت
امروز صبح فرصت خوبی دارید تا کار جدیدی را پیدا کنید یا ترفیع رتبه بگیرید. 
مسئولیت های بیشتری را به عهده خواهید گرفت و درآمدتان افزایش می یابد. 

باید نظرات شریک عاطفی تان را جویا شوید. 
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و معتـر دیگـران بـه صـورت نـاروا برداشـته می شـود، سـپس در یـک اثـر 

نامنظـم  و آشـفته جـا بـه جـا می گـردد، سـپس به شـکل سـطحی، رسرسی 

و طوطـی وار در صنـف ارائـه می شـود، دانشـجویان هـم بـه همیـن گونـه فرا 

می گیرنـد و رسانجـام بـدون فهـم، تحلیـل و تجزیـه یـا هضـم ذهنـی، بـه 

شـکل تهـوع بـه بیـرون تبـارز می کنـد؛ بـه همیـن دلیـل اسـت کـه  وقتـی 

بـا دانشـجویان از رشـته های مختلـف دانشـگاه بحـث و گفت وگـو می کنـی، 

متوجـه می شـوی کـه چگونـه در رشـته ی تخصصـی شـان فهـم و اطالعـات 

بسـیار پراکنـده و سـطحی دارنـد و گاهـی مفاهیـم را بدون هضـم و دریافت 

درسـت، بـه شـکل طوطـی وار بیـان می کننـد. ایـن وضعیـت را می شـود، 

تهـوع نامیـد. بـه ایـن معنـا کـه اندیشـه، علـم و مهارت هضـم و حل نشـده، 

بـه شـکل نـاروا و نادرسـت بیـرون می ریزد. ایـن وضعیت در رشـته های علوم 

انسـانی بسـیار زیاد اسـت. چنین حالتی نه تنها رضبه ی سـخت و سـنگین 

بر دانشـجویان و رسنوشـت شـان اسـت؛ بلکه معیوب سـاخنت علم و معرفت 

و نابـود کـردن جایـگاه و اعتبـار دانشـگاه نیـز می باشـد. 

اقـل  نداریـم، حـد  را  اندیشـه  و  تولیـد دانـش  توانایـی  و  اگـر ظرفیـت      

احسـاس مسـوولیت در برابر فهم و انتقال درسـت و دقیق دانش و اندیشـه 

را داشـته باشـیم. بـر همـه ی مـا هویداسـت کـه دانشـگاه های مـا، سـهمی 

در تولیـد دانـش و اندیشـه ندارنـد؛ امـا واقعـا رشم آور و دردنـاک اسـت کـه 

نتوانیـم کـه فراورده هـای علمـی و معرفتـی دیگـران را درسـت یادبگیریـم. 

وقتـی هـزاران دانشـجو بـه دانشـگاه می رونـد، حـق شـان ایـن اسـت که در 

رشـته یی تحصیلـی شـان دارای تخصـص در سـطح ابتدایـی شـوند؛ امـا در 

وضعیـت موجـود همیـن انتظـار حداقلـی هـم برآورده منی شـود. چند سـال 

عمـر و وقـت دانشـجویان تقریبـا بیهـوده سـپری می شـوند. اگـر بـه نتیجـه 

و پیامـد ایـن وضعیـت توجـه کنیـم، واقعـا تأسـف آور و تـکان دهنده اسـت. 

و  خانواده هـا  طـرف  از  زیـادی  هزینه هـای  دانشـگاه  و  دانشـجویان  بـرای 

دولـت رصف می شـود کـه پیامـد یـا نتیجـه اش تقریبـا هیـچ اسـت.  

بهره گیـری از علـم و بومـی سـازی آن، امـر نیکـو و پسـندیده اسـت؛ اما مثلـه کردنش 

نـاروا و نابجـا. اسـتاد دانشـگاه اگـر منی توانـد بـا اسـتفاده از کتاب هـای علمـی و 

دانشـگاهی دانشـمندان، متخصصان و اسـتادان دانشـگاه کشـورهای دیگر، یک اثر 

منظـم، جامـع و مفیـد گـردآوری منایـد، حـد اقـل منابـع دیگـران را بـدون مثله کردن 

و تکـه و پـاره منـودن بـه عنـوان منبع درسـی برگزیند و بـه دانشـجویان تدریس کند. 

ایـن رشم آور نیسـت کـه اسـتاد دانشـگاه، یک اثـر خوب و بـا اعتبار را که توسـط یک 

متخصص، دانشـمند یا اسـتاد دانشـگاه کشـوری دیگری نوشـته شـده، در دانشـگاه 

افغانسـتان درس بدهـد؛ امـا مثلـه کـردن و بـرش منـودن بخش های این آثـار معتر و 

گـدوود کردنـش واقعـا رشم آور اسـت. واجب نیسـت که هر اسـتاد یک جـزوه پراکنده 

و ناهامهنـگ گـردآوری کنـد و در پـوش آن نـام خـودش را با القـاب و رتبه های علمی 

پُـر طمطـراق  بنویسـد؛ امـا در درون جـزوه یـک جملـه هم از خودش نداشـته باشـد، 

بـر عـالوه آثـار و اندیشـه دیگـران را هـم معیـوب و نابـود کـرده باشـد. بیرون آمـدن از 

ایـن حـس خودخواهـی و اسـتفاده از آثـار معتـر دیگـران می تواند یک راهـکار مفید 

بـرای بهـر شـدن ایـن وضعیـت باشـد. البتـه در بعضـی از دانشـکده ها و رشـته های 

دانشـگاهی شـامری از اسـتادان فعـال همیـن کار را می کننـد کـه واقعـا قابـل قـدر 

اسـت. امیـدوارم کـه ایـن کار بیشـر و گسـرده تر گـردد تـا اینکـه کـم کم جـای ُمثله 

کـردن علـم را احـرام و بهره گیـری از علـم بگیرد. 

    درپایـان قابـل یـادآوری اسـت کـه هـدف از ایـن نوشـتار، تحلیـل و واکاوی یـک 

وضعیـت اسـت. وضعیتـی کـه اکنـون جریـان دارد و هـزاران دانشـجو قربانـی ایـن 

وضعیـت می باشـد. ایـن مـنت بـه هیـچ وجـه در پـی برخـورد بـا شـخص یا فـرد خاص 

نیسـت؛ بنابـر ایـن انتظـار مـی رود که سـوی تفاهم خلـق نکنـد. نگارنده نیـز از جمع 

آمـوزگاران بیـرون نیسـت و در همیـن جمـع قـرار دارد؛ لـذا اگـر برخـی از گزاره هـای 

مـنت، بـه حیثیـت اجتامعـی یـا جایـگاه یـک اسـتاد بـر می خـورد یـا آن را زیـر سـوال 

می بـرد، نگارنـده نیـز از آن بیـرون نیسـت. 

اگـر دانشـجو بـوده اید و در دانشـگاه های داخـل کشـور درس خوانده اید، 

حتـام بـا جـزوه )چپر( هـا و کتاب های درسـی گوناگـون و عجیـب و غریب 

روبـه رو شـده ایـد. در یک نـگاه کلـی و رسرسی متوجه می شـوید که تعداد 

زیـادی از ایـن درس نامه ها حتـی از لحاظ ظاهری و شـکلی، ابتدایی ترین 

ویژگـی  یـک کتـاب یـا منت علمـی را ندارند. از طـرح و دیزایـن درهم ریخته 

کـه بگذریـم، نوعیـت خط)فونت( های نامناسـب را که به شـامر نیاوریم، از 

حاشـیه  گذاری های نادرسـت کـه چشـم پوشـی کنیـم، غلط هـای نگارشـی 

را نادیـده بگیریـم، پراکندگـی ویرایـش را هـم بـه حسـاب نیاوریـم، فقـط 

کافیسـت کـه بـه ارجـاع درون متنـی و منابـع ایـن کتاب هـا و درسـنامه ها 

توجـه کنیـم تـا متوجـه وضعیـت سـخت آشـفته و پریشـان این درسـنامه ها 

و منابـع دانشـگاهی شـویم. گذشـته از اینکـه چقـدر ارجـاع درون متنـی 

جزوه هـای  ایـن  از  شـامری  انـد،  ریختـه  هـم  در  جزوه هـا  ایـن  منابـع  و 

دانشـگاهی حتـی منبـع ندارنـد. کتـاب و یـا جزوه یـی کـه بـه عنـوان یـک 

منبـع درسـی در دانشـگاه تدریس می شـود و ادعـای علمی بـودن را دارد، 

مگـر می شـود بـدون منبـع باشـد)؟!( البته برای همه ی من و شـام روشـن 

اسـت کـه اسـتادان ایـن جزوه هـا در رشـته یی مربوطـه ی شـان نظریه پرداز 

هـم نیسـتند کـه جـزوه درسـی بـدون منبـع شـان را بـه عنـوان نظریه هـای 

خودشـان بپذیریـم؛ پـس ایـن جزوه هـا و کتاب هـا چگونـه گـردآوری شـده 

انـد؟ کـدام ویژگـی یـا معیـار علمـی بـودن را دارنـد؟ اگـر ندارنـد چـرا بـه 

عنـوان منبـع علمـی بـرای دانشـجویان درس داده می شـوند؟ 

      سـبک نوشـتاری شـامری از ایـن جزوه هـا چنـان درهـم ریختـه و گـدود 

اسـت کـه خواننـده را گیـج و رسدر گـم می کنـد. احسـاس می شـود کـه 

گردآورنـدگان ایـن جزوه هـا یـا کتاب هـا در مسـیر راهـش »از هـر چمـن، 

تکه هـای  ایـن  اینکـه  اسـت.  گنجانیـده  اثـرش  در  برداشـته  صمنـی« 

پراکنـده ی ناهامهنـگ چقـدر علمـی اسـت و از چـه اعتبـاری برخـوردار 

لحـاظ  بـه  ریختـه،  ایـن قطعه هـای درهـم  امـا  اسـت، مبانـد رسجایـش؛ 

محتوایـی جـدا و گسسـته ازهـم قرار گرفتـه اند و اکرثشـان قادر بـه انتقال 

بـه  نیسـتند. مـن  یـا مهـارت  اندیشـه، علـم  و مانـع یـک مفهـوم،  جامـع 

سـادگی می توانـم ایـن جـا چند منونه مشـخص بیـاورم؛ اما به دلیـل اینکه 

ممکـن بـه چند اسـتاد نام و نشـان دار بر بخورد و سـبب برانگیختگی شـان 

شـود، از آن رصف نظـر می کنـم.

     مسـأله قابـل درنـگ و مهـم دیگـر اینکـه اطالعـات و مباحـث کـه بـه 

شـکل بریـده بریـده از جاهـای مختلـف برداشـته شـده و بـدون هامهنگی 

دقیـق در ایـن جزوه هـا کنـار هم قـرار گرفته انـد، ظرفیت و توانایـی انتقال  

دانـش، اندیشـه و مفاهیم علمـی را ندارند؛ بلکه دانش و اندیشـه را »ُمثله« 

می کننـد و بـه شـکل ناجور به خورد دانشـجویان می دهند. دانشـجویان از 

ایـن بحث هـا بـه یـک معرفت واقعی و درسـت دسـت پیـدا منی کننـد؛ بلکه 

معلومـات پراکنـده و ناهامهنـگ را بـه صـورت طوطـی وار حفـظ می کننـد 

تـا بتواننـد آزمون هـای پایـان سمسـر را سـپری کننـد. از ایـن درسـنامه ها 

کـه  دانشـجویان منی شـود  و دقیـق نصیـب  دانـش تخصصـی  و  معرفـت 

هیـچ؛ بلکـه گاهـی مفاهیـم علمی و اندیشـه و دانش را به صورت نادرسـت 

و بـد فـرا می گیرنـد. به تعبیـر دیگر اینکـه از محتوای درس نامه هـا گرفته تا 

توضیـح و بحـث اسـتاد، علـم و دانـش ُمثلـه می شـود. بـه تعبیـر بدبینانه تر 

اینکـه معرفـت و علـم کـه عاملان و دانشـمندان کشـف و تدوین کـرده اند، 

در دانشـگاه مـا توسـط اسـتادان و سـپس دانشـجویان فراینـد نشـخوار و 

تهـوع را از رس می گذرانـد. بـه ایـن معنـا کـه علـم و معرفـت از منابع منظم 

حماسه ی گیلگمیش 
بازسازی می شود ُمثله کردن دانش و اندیشــه در دانشگاه

افغانسـتان مـا: قـرار اسـت انیمیشـن بلنـد سـینامیی دربـاره 

»اپیـک گیمـز«  بـا حامیـت  باسـتانی »گیلگمـش«  حامسـه ی 

رشکـت توسـعه دهنده و نـارش بازی  »فورتنایت« سـاخته شـود.

دسـت مایه ی  »گیلگمـش«  حامسـه ی  دیدالیـن،  به نوشـته ی 

سـاخت یـک اثـر پویامنایـی سـینامیی قـرار گرفتـه اسـت کـه 

بـا رسمایه گـذاری خالـق و مالـک بـازی »فورتنایـت« بـه انجـام 

می رسـد. 

نسـخه   ۲ در  سـینامیی  اثـر  ایـن  کـه  اسـت  نوشـته  منبـع 

اسـپانیایی و انگلیسـی سـاخته می شـود و داسـتان حامسـی 

بـا  ماجراهایـش  تـا  جاودانگـی  جسـتجوی  از  »گیلگمـش«، 

کشـید. خواهـد  تصویـر  بـه  را  انکیـدو 

گفتنـی اسـت کـه حامسـه »گیلگمـش« از سـومر باسـتان بـه 

جـا مانـده و کـه هومـر در آفرینـش »ایلیـاد و ادویسـه« از آن 

الهـام گرفتـه اسـت.این حامسـه یکـی از اولیـن، قدیمی تریـن 

باسـتان  متـدن  دوران  ادبیـات  حامسـی  اثـر  نامدارتریـن  و 

شـکل  آشـور  هـامن  یـا  میـان رودان  منطقـه ی  در  کـه  اسـت 

گرفته اسـت. قدیمی تریـن متـون موجود مرتبط با این حامسـه 

بـه میانـه ی هـزاره ی سـوم پیـش از میـالد مسـیح می رسـد کـه 

بـه زبـان آرامـی یـا زبـان آشـوری یـا هـامن رسیانـی اسـت. از 

ایـن حامسـه نسـخه هایی بـه زبان هـای اَکـدی و باِبلـی و زبان 

سـومری موجـود اسـت. ایـن حامسـه در سـال ۱۸۷۰ توسـط 

جـورج اسـمیت ترجمـه و منتـر شده اسـت.

»اپیـک گیمـز« در قالب برنامه »اپیک مگا گرنتز« از سـازندگان 

ایـن انیمیشـن حامیت خواهد کرد و امکان اسـتفاده از »اپیکز 

آنریـل انجیـن« را بـرای آن ها فراهـم خواهد کـرد. »اپیکز آنریل 

انجیـن« یکـی از قدرمتندتریـن پلتفرم هـای توسـعه سـه بعدی 

است.

افغانسـتان مـا: اکـران جدیدتریـن فلـم از مجموعـه فلم هـای جیمـز بانـد بـا 

عنـوان »زمانـی بـرای مـردن نیسـت« بـار دیگـر بـه تعویـق افتاد.

بـه گـزارش  ورایتـی، »زمانـی بـرای مردن نیسـت« که قـرار بـود ۲ اپریل )۱۳ 

حمل( و در بهار راهی سـینامها شـود، حاال قرار اسـت ۸ اکتر )۱۷ عقرب( 

روی پـرده برود.

جـای تعجـب نـدارد کـه اکـران فلـم جدیـد جیمـز بانـد تا خـزان آینـده عقب 

افتـاده اسـت امـا هالیـوود پیش بینـی می کـرد بـا ادامـه گسـرش ویـروس 

کرونـا ایـن فلـم یـک تاخیـر دیگـر بـه خـود ببیند.

ام جـی ام پخـش ایـن فلـم در آمریـکا را برعهـده دارد و یونیورسـال پخـش 

کننـده آن در بازارهـای بین املللـی اسـت. از آن جـا کـه ایـن فلـم بـا بودجـه 

۲۰۰ میلیون دالری سـاخته شـده طبیعی اسـت که برای کسـب سـود قابل 

توجـه بـه فـروش بلیـت در سـطح جهـان متکی  باشـد.

دسـتیابی بـه چنیـن موفقیتـی در حالـی که بیشـر سـینامها بسـته هسـتند 

بهـره  پاییـن خـود  از ظرفیـت  نیـز  و آن شـامر معـدودی کـه کار می کننـد 

می گیرنـد، ممکـن نخواهـد بـود.

تاخیـر جدیـد فلم روز پنجشـنبه اعالم شـد و این سـومین باری اسـت که فلم 

در ۱۰ مـاه اخیـر تاریخ اکرانش را عقـب می اندازد.

در مـارس ۲۰۲۰ ایـن فلـم اولیـن فلـم بزرگـی شـد کـه تاریـخ اکرانـش را در 

بحبوحـه ی رشوع گسـرش کرونـا عقـب انداخـت.

ایـن تاخیـر می توانـد اسـتودیوهای رقیـب را هـم بـه فکـر بینـدازد کـه اکران 

محصـوالت شـان را بـار دیگـر بـه زمـان دیگـری موکـول کنند.

»زمانـی بـرای مـردن نیسـت« بیسـت و پنجمیـن فلـم از مجموعـه فلم هـای 

جیمـز بانـد اسـت و کـری فوکونـاگا کارگردانـی آن را انجـام داده اسـت. این 

آخریـن بـاری اسـت که دنیـل کریگ در نقش مامـور ۰۰۷ بازی کرده اسـت. 

رامـی مالـک و کریسـتوف والتـس از دیگـر بازیگـران ایـن فلم هسـتند.

یادداشت
انیمیشن

اکران فلم جیمز باند 
بار دیگر به تعویق افتاد

سینما

آمریـکا  و  بیـن مکزیـک  تـازه سـاخته شـده  بیـن دیـوار  مـا: در  افغانسـتان 

االکلنـگ هـای نصـب شـده کـه توانسـته اسـت مـردم دو طـرف مـرز را بـه 

همدیگـر نزدیـک کنـد. این اتفـاق در حالی افتاده اسـت که معمـوال دیوارها 

بـرای دور نگهداشـنت مـردم از هـم طراحـی می شـوند.

حـاال ایـن وسـیله های بـازی  کـه »دیـوار تیر-توتـر« )دیـوار االکلنگ هـا( نـام 

دارد، جایـزه سـال ۲۰۲۰ »طراحـی بیزلـی« را که توسـط مـوزه طراحی لندن 

برگـزار می شـود، بعنـوان طرح سـال بـه خـود اختصاص داده اسـت.

ایـن وسـیله های بـازی  در بیـن بخش هایـی از دیـوار مـرزی آمریـکا و مکزیک 

نصـب شـده اند و بـه مـردم هـر دو کشـور امـکان می دهنـد تا با هـم االگلنگ 

بـازی کنند.

ایـن وسـیله های بـازی  را رونالـد رائـل و ویرجینیـا فراتلـو در منطقـه آناپـرا در 

شـهر سـیوداد خـوارس در مکزیک نصـب کردنـد. اگرچه ایـن بازیچه ها فقط 

بـه مـدت ۲۰ دقیقـه آنجـا نصـب بوده انـد، امـا در فلم هـای ویدیویـی پخـش 

شـده نشـان داده می شـود کـه مـردم از آنهـا اسـتفاده می کننـد. ایـن فلم هـا 

در فضای مجازی دسـت به دسـت شـده و بسـیار به منایش گذاشـته شـدند.  

سـازندگان ایـن االکلنگ هـا، ۱۰ سـال را رصف ایـن پـروژه کـرده و گفته انـد 

بـا  امـا  پوسـت کنده  و  رک  »کامـال  مـرز  مسـئله  مـورد  در  می خواهنـد  کـه 

اسـتفاده از طنـز و مـزاح« صحبـت کننـد.

تیـم مارلـو، مدیـر اجرایـی و رسپرسـت مـوزه طراحـی لنـدن کـه ایـن جایـزه 

بـازی(  وسـیله های  )دیـوار  تیر-توتـر  »دیـوار  اسـت:  گفتـه  کـرده،  اهـدا  را 

راه هـای جدیـد ارتباط انسـانی را ترویج و تشـویق می کند. ایـن یک یادآوری 

مبتکرانـه و تکان دهنـده اسـت کـه چگونـه بـر می توانـد از نیروهایـی کـه 

می کوشـند مـا را از هـم جـدا کننـد، عبـور کنـد«.

»وسیله های بازی« بین دیوار مرزی آمریکا و 
مکزیک؛ برنده جایزه طراحی سال ۲۰۲۰

رویداد 



پـپ گواردیـوال خرب از دوری 4 تا شـش هفته 

ای کویـن دی بروینه از میادین داد.

ادامـه  در  منچسرتسـیتی چهارشـنبه شـب 

رونـد خوب خـود طی هفته های اخیـر، برابر 

اسـتون ویـا قـرار گرفـت و موفـق شـد بـا دو 

گل حریف خود را شکسـت دهـد. در دقایق 

ابتدایـی نیمـه دوم بـود که کویـن دی بروین 

در برخـورد بـا جک گریلیـش سـتاره ویا، از 

ناحیـه قوزک پای چپ آسـیب دید و از زمین 

بیـرون رفـت. در نیمـه اول بـازی هـم کایـل 

واکـر بـه دلیـل مصدومیـت جـای خـود را به 

الکسـاندر زینچنکـو داده بـود. در کنفرانس 

اصلـی  سـوال  بـازی  از  پـس  مطبوعاتـی 

بازیکـن  دو  رشایـط  مـورد  در  گواردیـوال  از 

مصـدوم تیمـش بـود و او در ایـن زمینـه ابراز 

بـی اطاعـی کرد. پـپ که دیروز در نشسـت 

خـربی بـازی بـا چلتنهـام در جـام حذفـی 

رشکـت کـرده بـود، در مـورد مصدومیـت دی 

بروینـه اطاعـات بیشـرتی داشـت و گفت:» 

کویـن بیـن 4 تـا شـش هفتـه بـا مـا نخواهد 

بـود. ضایعـه بزرگـی اسـت، اینطور نیسـت؟

در هـر صـورت بایـد بـه مسـیرمان رو بـه جلو 

ادامـه دهیـم. ایـن حـرف من چیزی نیسـت 

کـه کسـی از آن مطلـع نباشـد؛ مصدومیـت 

دی بروینه بدشانسـی بزرگ بـرای خودش و 

تیم اسـت و بایـد راه حلی بـرای جربان نبود 

او پیـدا کنیـم. بایـد بـا این رشایط بـه نحوی 

کنـار بیاییـم، بـدون اینکه رضبـه ببینیم.«

گواردیوال تایید کرد؛ دوری تقریبا طوالنی مدت دی بروینه

ورزش
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همـراه داشـته اند. تـد ویلـر شـهردار پورتلنـد بـا محکـوم 

کـردن خشـونت معرتضـان علیـه پولیس و اماکـن عمومی 

قبـال  در  سـخت گیرانه  مجازات هـای  اعـال  خواسـتار 

بازداشـت شـدگان شـده اسـت.

تخریـب امـوال عمومـی دسـت داشـته اند، خـرب داده 

اسـت. سـن بازداشـت شـدگان بیـن ۱۸ تـا ۳۸ سـال 

اعـام شـده و پولیـس ترصیـح کـرده کـه برخـی از آنها 

سـپر فلـزی، گاز فلفـل و دسـتگاه شـوک الکرتیکی به 

چهـل  عنـوان  بـه  بایـدن  جـو  کار  بـه  آغـاز  واشـنگنت،  از  دور 

خیابانـی  تظاهـرات  بـا  امریـکا  جمهـوری  رئیـس  ششـمین  و 

متعـددی مـورد اسـتقبال قـرار گرفت؛ اعـرتاض هایی که توسـط 

جـو  روی  میانـه  رویکـرد  مخالـف  و  چپگـرا  گروه هـای  اعضـای 

بـه  نیـز  مـواردی  در  و  شـد  برگـزار  دموکـرات  حـزب  در  بایـدن 

گراییـد. خشـونت 

امریـکا  اورگـن  ایالـت  در  واقـع  پورتلنـد  شـهر  خیابان هـای  در 

نزدیـک بـه ۱۵۰ نفـر بـه مقـر حـزب دموکـرات حملـه کردنـد و 

بـر  را  آنارشیسـتی  منادهـای  آن،  پنجره هـای  شکسـنت  از  پـس 

کـه  حالـی  در  آنهـا سـپس  کردنـد.  نقاشـی  آن  دیوارهـای  روی 

بـه  بـر چهـره داشـتند  و ماسـک گاز  بـه رس  ایمنـی  اکـرا کاه 

سـمت دفـرت اداره مهاجـرت و گمـرک ایـاالت متحـده در پورتلند 

حرکـت کردنـد و بـه سـمت ایـن سـاختان ها سـنگ و تخم مـرغ 

پرتـاب کردنـد.

پوسـت  سـیاه  فلویـد،  جـورج  شـدن  کشـته  از  پـس  شـهر  ایـن 

مینـه  ایالـت  در  مینیاپولیـس  پولیـس  توسـط  شـده  بازداشـت 

سـوتا، بـه یکـی از کانون هـای اعرتاضـی فعاالن چـپ و مخالفان 

اسـت. تبدیـل شـده  نژادپرسـتی 

برخـی از معرتضـان بـا حمـل پارچـه نوشـته ای حاوی »مـا بایدن 

منی خواهیـم، مـا انتقـام مـی خواهیـم« خواسـتار برخـورد جـدی 

اعرتاض هـا  ایـن  جریـان  در  بودنـد.  پولیـس  خشـونت های  بـا 

شـده  گـزارش  معرتضـان  و  پولیـس  میـان  خشـن  درگیری هـای 

بازداشـت  از  کنـون  تـا  پورتلنـد  پولیـس  کـه  طـوری  بـه  اسـت. 

هشـت معـرتض کـه در حملـه سـه سـاختان حـزب دموکـرات و 

معترضانامریکاییدرپورتلند:مابایدننمیخواهیم،انتقاممیخواهیم

دستیارزیدان:فرداخیلیچیزهاراثابتمیکنیم

نامزد وزارت خارجه امریکا: قرارگرفتن حوثی ها در 
فهرست تروریستی را بازنگری می کنیم

تمجید ویژه سیمئونه 
از سوارز پس از دبل برابر ایبار

چین ۲۸ تن از اطرافیان ترامپ از جمله پمپئو را تحریم کرد
نهادهـای مرتبـط بـا آنهـا منی تواننـد بـا چیـن تجـارت 

کننـد.

رابـرت اوبرایـن، مشـاور امنیـت ملـی در دوران ترامـپ 

و معـاون پیشـین او مـت پوتینگـر، پیـرت ناوارو، مشـاور 

تجـاری ترامـپ و نیـز کلـی کرفـت، سـفیر امریـکا در 

مـورد  افـراد  سـیاهه  در  زمـان  ایـن  تـا  ملـل  سـازمان 

تحریـم چیـن قـرار دارنـد.

مقامـات ذکـر شـده در ترسـیم موضـع دولـت ترامـپ 

در قبـال چیـن شـامل تحریم هـای مختلـف و نیـز در 

دولـت  نسل کشـی  بـر  مبنـی  آخـر  روز  بیانیـه  صـدور 

پکـن در دولـت سـین کیانگ نقـش مهمی داشـته اند.

نـام اسـتیو بانن، مشـاور سـابق ترامپ و جـان بولتون، 

مشـاور پیشـین امنیـت ملـی کاخ سـفید نیـز در ایـن 

فهرسـت دیـده می شـود.

مقامـات چینـی می گوینـد که ایـن افـراد »مجموعه ای 

اجـرا  و  ترویـج  برنامه ریـزی،  را  دیوانـه وار  اقدامـات  از 

کـرده، بـا دخالـت شـدید در امـور داخلی چیـن منافع 

ایـن کشـور را تضعیـف و بـه مردمـش اهانـت کرده انـد 

مختـل  جـدی  طـور  بـه  را  امریـکا  بـا  چیـن  روابـط  و 

منوده انـد«.

دولـت چیـن تصمیـم تـازه خـود را در حالی اعـام کرد 

کـه مراسـم تحلیـف ریاسـت جمهوری جو بایـدن بدون 

حضـور دونالـد ترامپ در واشـنگنت برگزار شـد.

و مقـام سیاسـی دولـت پیشـین امریکا گرفته اسـت 

کـه ادعـا می کنـد حاکمیت چیـن را »شـدیدا نقض 

کرده انـد«.

تحریـم  افـراد  پکـن،  دولـت  تـازه  تصمیـم  پایـه  بـر 

شـده و اعضـای خانـواده آنهـا از ورود بـه رسزمیـن 

اصلـی چیـن، هنـگ کنـگ و ماکائـو منـع شـده و 

رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  اطرافیـان  از  شـاری  چیـن  دولـت 

جمهـوری پیشـین امریـکا از جملـه مایـک پمپئـو، وزیـر امـور 

کـرد. تحریـم  را  او  دولـت  خارجـه 

وزارت امـور خارجـه چیـن روز چهارشـنبه ۲۰ جنـوری همزمان 

بـا  امریـکا  جدیـد  جمهـوری  رئیـس  بایـدن،  جـو  تحلیـف  بـا 

انتشـار بیانیـه  ای اعـام کـرد تصمیـم بـه تحریم ۲۸ شـخصیت 

تیمـی متحـد هسـتیم. سـازماندهی و اسـرتاتژی تیـم برای 

بـازی فـردا یـک موضـوع داخلـی اسـت و نـه برای نشسـت 

خـربی. بازیکنـان را بـا حداکـر انـرژی مـی بینـم و مـی 

خواهنـد یـک منایـش بزرگ داشـته باشـند. فـردا چیزهای 

زیـادی بـرای ثابـت کـردن داریـم. رابطـه بیـن کادر فنی با 

بازیکنـان نیـز نرمـال، حرفـه ای و خـوب اسـت.«

و حـذف از کوپـا دل ری نیـز باعـث تصمیـم مشـابهی 

خواهـد شـد؟» منـی دانـم. ایـن را بایـد از خـود زیـدان 

کنید.« سـوال 

متریـن  رئـال:»  بازیکنـان  روحـی  و  فیزیکـی  وضعیـت 

فـردا  بـازی  بـرای  انگیـزه  بـا  را  تیـم  و  خوبـی داشـتیم 

مـی بینـم. ایـن فرصتـی مناسـب اسـت تـا نشـان دهیم 

داویـد بتونـی بـه خاطـر ابتـای زیـن الدیـن زیـدان بـه کرونـا امروز 

انگیـزه  از  و  کـرد  و آالوس رشکـت  رئـال  بـازی  در نشسـت خـربی 

بـاالی بازیکنـان بـرای جـربان مافـات خـرب داد.

سـاعتی پیـش اعـام شـد کـه زیـن الدیـن زیـدان بـه دلیـل ابتـا 

بـه کرونـا بـازی فـردای رئـال برابـر آالوس را از دسـت داده و روی 

در  متوالـی  ناکامـی  دو  از  پـس  رئـال  نشسـت.  نخواهـد  نیمکـت 

سـوپرکاپ و کوپـا دل ری، فـردا محکـوم بـه پیروزی بر آالوس اسـت 

تـا فاصلـه بـا اتلتیکـو در صـدر اللیـگا را کاهـش دهـد.

داویـد بتونـی دسـتیار اول زیـدان، در بـازی فـردا رئـال را هدایـت 

خواهـد کـرد. او در نشسـت خـربی خـود در مـورد وضعیـت زیـزو 

را  مـا  فیزیکـی  هرچنـد  و  اسـت  خـوب  بسـیار  او  رشایـط  گفـت:» 

همراهـی نخواهـد کـرد ولـی حایـت او را با خـود داریـم. او هر روز 

در مترینـات بـا لبخنـد حـارض مـی شـود و االن هـم روحیـه خوبـی 

دارد.«

او چگونـه اسـت و  وضعیـت مارتیـن اودگارد:» منـی دانـم رشایـط 

اینکـه جـدا مـی شـود یـا خیـر. مـن رسمربـی نیسـتم.«

کار  کنـم.  اظهارنظـر منـی  مـورد  ایـن  در  رئـال:»  هـا ضـد  داوری 

اسـت.« دشـوار  بسـیار  داوران 

رامـوس و کارواخـال:» در بـازی فـردا غایـب خواهند بـود و هنوز در 

حـال ریکاوری هسـتند.«

زیـدان سـه سـال پیش پس از حـذف برابر لگانـس در کوپا دل ری، 

تصمیـم بـه اسـتعفا در پایـان فصـل گرفـت. شکسـت برابـر آلکویانو 

پنالتـی یـک بـر صفـر پیـش افتادنـد و با 

ایـن رشایط احسـاس اطمینان بیشـرتی 

کردنـد. مـا بعـد از دقیقه 30 بهرت شـدیم 

و سـپس سـوارز گلزنـی کـرد تا با تسـاوی 

هـم  دوم  نیمـه  در  برویـم.  رختکـن  بـه 

بـازی سـخت بـود و فرصـت هـای کمـی 

وجـود داشـت. یکـی از آن هـا رضبـه رس 

بـود کـه دروازه بـان آن را  ژوائـو فلیکـس 

مهـار کـرد. بـازی سـختی بود و از کسـب 

خوشـحامل.« پیـروزی 

ال چولـو از در اختیـار داشـنت مهاجمی 

منـی  پـا  از  رس  سـوارز  لوئیـس  چـون 

شناسـد.

اتلتیکومادرید پنجشـنبه شـب در اللیگا 

بـه لطـف دبـل لوئیـس سـوارز توانسـت 

شکسـت را برابـر ایبـار بـا پیـروزی عوض 

کنـد و با نتیجه 1-2 برنده شـود. اتلتیکو 

رئـال  بـا  را  اختافـش  پیـروزی  ایـن  بـا 

مادریـد، تیـم دوم جدول بـه هفت امتیاز 

افزایـش داد در حالـی که هنوز یک بازی 

کمرت از همشـهری اش دارد. سوارز حاال 

بـا 11 گل زده مشـرتک بـا لئـو مسـی در 

صـدر جدول گلزنـان قـرار دارد.

و  قرمـز  رسمربـی  سـیمئونه  گـو  دیـه 

سپیدپوشـان پـس از ایـن بـرد ارزشـمند 

گفـت:» ایبـار بـه حریفانـش اجـازه منـی 

منایـش  بـه  را  خودشـان  بـازی  دهـد 

بگذارنـد و همیشـه بـازی کـردن مقابـل 

ایـن تیـم سـخت اسـت. آن هـا بـه لطـف 

رسمربـی فرانسـوی رئـال مادریـد بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده و بافاصلـه راهـی 

قرنطینـه شـد. باشـگاه رئـال مادریـد بـا انتشـار بیانیـه ای اعام کـرد که زیـن الدین 

زیـدان بـه ویـروس کرونـا مبتـا شـده و به قرنطینـه رفته اسـت. به این ترتیـب زیدان 

فـردا روی نیمکـت رئـال در بـازی برابـر دپورتیـوو آالوس حضـور نخواهـد داشـت. 

دیـداری کـه از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت.

رئـال پـس از شکسـت 2-1 برابـر آلکویانـو از کوپـا دل ری کنـار رفت و هـر نتیجه ای 

غیـر از پیـروزی در بـازی فـردا مـی توانـد رشایط این تیـم را وخیـم تر کند.

رئـال اکنـون بـا یـک بـازی بیشـرت، هفـت امتیـاز کمـرت از اتلتیکومادریـد دارد و سـه 

امتیـاز از بارسـای رده سـومی بیشـرت اندوختـه اسـت.

زیـدان در رشایطـی بـه کرونـا مبتا شـده اسـت که 2 هفتـه پیش به دلیـل متاس با 

فـردی مبتـا بـه کرونـا به قرنطینه رفت و پس از دو تسـت منفی پی سـی آر توانسـت 

مجـوز سـفر بـه پامپلونـا و همراهـی تیمش در بازی با اوساسـونا را به دسـت بیاورد. 

این روزها پیرامون زیدان شـایعات زیادی شـنیده می شـود و رسـانه های اسپانیایی 

خـرب از برکنـاری احتالی او در صورت ادامـه ناکامی های رئال داده اند.

فـردا بـه جـای زیـدان، ایـن داوید بتونی دسـتیار اوسـت که هدایـت رئـال را برعهده 

خواهد داشـت.

زین الدین زیدان به کرونا مبتال شد

می شـود. مربـوط  پزشـکی  تجهیـزات 

دسـته  آن  شـامل  همچنـان  معافیت هـا  ایـن 

کـه  می شـود  غیردولتـی  سـازمان های  از 

همچنیـن  و  برشدوسـتانه«  »پروژه هـای  از 

ایـاالت متحـده  »فعالیت هـای رسـمی« دولـت 

حایـت می کننـد و نیـز حامـی سـازمان ملـل 

رسخ  صلیـب  بین املللـی  کمیتـه  یـا  متحـد 

هسـتند؛ بـا ایـن رشط کـه معامـات بـه کلـی 

تحـت رشایط تعیین شـده در قوانیـن و مقررات 

تاییـد دسـتگاه قضایـی  صـورت گیـرد و مـورد 

باشـد. امریـکا 

قرارگرفـنت  بـر  مبنـی  ترامـپ  دولـت  تصمیـم 

حوثی هـا در فهرسـت سـازمان های تروریسـتی 

تصمیـم  ایـن  شـد.  اجرایـی  سه شـنبه  روز  از 

مخالفـت مناینـدگان دموکـرات کنگـره ایـاالت 

کـه  نحـوی  بـه  داشـت  همـراه  بـه  را  متحـده 

ایـن دسـته از مناینـدگان کنگـره از جوبایـدن 

خواسـته اند ایـن تصمیـم را مـورد تجدیـد نظـر 

قـرار دهـد.

مایـک پمپئـو امـا برخـاف دموکرات هـا معتقـد 

بـود کـه اجرایـی شـدن ایـن تصمیم فشـار را بر 

شـبه نظامیـان حوثـی افزایـش می دهـد و راه 

را بـرای از بـن بسـت خـارج کـردن مذاکـرات 

سیاسـی در ایـن کشـور بـاز می کنـد.

معافیت هایـی کـه از سـوی دولـت امریـکا برای 

نظـر  در  تصمیـم  ایـن  بـا  مرتبـط  تحریم  هـای 

گرفتـه شـده بـا هـدف کاسـنت از تبعـات ایـن 

ماجـرا بـر ارسـال کمک هـای برشدوسـتانه بـه 

یمـن اتخـاذ شـده اسـت.

ایـن در حالیسـت کـه اسـتفان دوژاریـک، یکی 

سـه  روز  متحـد  ملـل  سـازمان  سـخنگویان  از 

شـنبه در جلسـه مطبوعاتـی روزانه خـود تاکید 

کـرد کـه برغم وضـع معافیت ها موضع سـازمان 

همچنـان  سـازمان  ایـن  و  نکـرده  تغییـر  ملـل 

خواهـان لغـو تصمیـم دولـت امریـکا اسـت.

امـور  وزارت  هدایـت  بـرای  بایـدن  جـو  گزینـه 

کـه  می گویـد  امریـکا  متحـده  ایـاالت  خارجـه 

فهرسـت  در  یمـن  حوثی هـای  قرارگرفـنت 

دولـت  در  زودی  بـه  تروریسـتی  سـازمان های 

گرفـت. خواهـد  قـرار  بازنگـری  مـورد  امریـکا 

کـه  شـب  شـنبه  سـه  کـه  بلینکـن  آنتونـی 

تاییـد  بـرای  سـنا  مجلـس  ویـژه  نشسـت  در 

جدیـد  دولـت  کلیـدی  پسـت های  نامزدهـای 

ایـاالت متحـده حضـور یافتـه بـود در سـخنانی 

کـه  داد  وعـده  کنگـره  اعضـای  بـه  خطـاب 

تصمیـم دولـت ترامـپ در ایـن خصـوص را بـه 

دهـد. قـرار  نظـر  تجدیـد  مـورد  زودی 

و جنـگ  مناقشـه  بـه  اشـاره  بـا  وی همچنیـن 

داخلـی در یمـن ترصیـح کـرد کـه ایـن تصمیم 

وخیـم  و  تشـدید  امـکان  کـردن  لحـاظ  بـدون 

اتخـاذ  کشـور  ایـن  در  انسـانی  بحـران  شـدن 

شـده اسـت.

آقـای بلینکـن در ادامـه یـادآور شـد کـه دولـت 

کارزار  از  حایـت  بـه  متحـده  ایـاالت  جدیـد 

عربسـتان  رهـربی  بـه  کـه  ائتافـی  و  نظامـی 

سـعودی بـرای مداخلـه در جنـگ داخلـی یمن 

بـه راه افتـاده پایـان خواهـد داد.

آنتونـی بلینکـن با اشـاره به قـرار گرفنت جنبش 

انصاراللـه در فهرسـت سـازمان های تروریسـتی 

ترصیـح کـرد: »ما بـرای اطمینـان از اینکه آنچه 

انجـام می دهیـم خللـی در ارسـال کمک هـای 

منی کنـد،  ایجـاد  یمـن  بـه  برشدوسـتانه 

پیشـنهاد بازنگـری فـوری این تصمیـم را مطرح 

خواهیـم کـرد.«

کـه  می شـود  مطـرح  حالـی  در  موضـع  ایـن 

وزارت خزانـه داری امریـکا روز سـه شـنبه مـوارد 

تحریم هـای  بـرای  را  معافیت هایـی  و  اسـتثنا 

در نظرگرفتـه شـده اعـام کـرد کـه بـه برخـی 

بـا  مرتبـط  مالـی  انتقـات  و  نقـل  و  معامـات 

یـا  و  دارویـی  کشـاورزی،  محصـوالت  فـروش 

هدیه تراشتگن به دروازه بان تاریخ ساز کورنیا 

رامـون خـوان رامیـرز دروازه بان تیـم کورنیا 

شـب گذشـته برابر بارسـا تاریخ سـاز شـد.

از  توانسـت  سـختی  بـه  دیشـب  بارسـلونا 

سـد حریـف کاتـاالن خـود، کورنیای دسـته 

سـومی عبـور کـرده و بـه یک هشـتم نهایی 

کوپـا دل ری برسـد. بارسـا در 90 دقیقـه 

وقـت قانونـی بـه گل نرسـید و دو پنالتی را هم 

از دسـت داد.

ابتـدا میـرامل پیانیـچ در دقیقـه 39 بـود کـه 

پشـت پنالتـی قـرار گرفـت ولـی رامـون خـوان 

رامیـرز بـا شـیرجه ای عالـی و با دسـت راسـت 

خـود تـوپ را مهـار کـرد.

دقیقـه 80 نیـز عثـان دمبلـه پنالتـی خـود را 

بـه وسـط دروازه زد ولـی رامـون با پا تـوپ را در 

اختیـار گرفـت تـا تاریـخ سـازی کنـد. او اولین 

دروازه بانـی اسـت کـه توانسـته در 90 دقیقـه 

وقـت قانونی، دو پنالتی بارسـلونا را مهار کند.

در پایـان بـازی مـارک آنـدره تراشـتگن دروازه 

بـان آملانـی ارزشـمند بارسـلونا کـه از عملکرد 

بـه  را  پیراهنـش  بـود،  آمـده  وجـد  بـه  رامـون 

روی  بـازی  ایـن  در  تراشـتگن  داد.  هدیـه  او 

نیمکـت بـود و نتـو دروازه برزایلـی 120 دقیقه 

ایسـتاد. دروازه  درون 

داعش مسئولیت انفجارهای بغداد را بر عهده گرفت
را در مرکـز بازار شـلوغ میـدان طیران بغداد منفجر 

کردنـد. ایـن حملـه انتحـاری صبـح روز پنج شـنبه 

دوم دلو روی داد و منجر به کشـته شـدن ۳۲ نفر و 

جراحـت بیـش از ۱۱۰ تـن شـد.

وضعیت امنیتی عراق در سال های گذشته به طور 

محسوسـی بهرت شـده بود اما این کشـور همچنان 

متاثـر از پیامدهـای نربد با گروه تروریسـتی داعش 

بیـن سـال های ۲۰۱۴ تـا ۲۰۱۷ اسـت. در ایـن 

فاصلـه زمانـی این گروه تندروی سـنی مناطقی در 

شـال و غرب عراق را در دسـت داشـت.

در آن سـال ها و هـم زمـان بـا نـربد دولـت عـراق 

علیـه  امریـکا  رسکردگـی  بـه  جهانـی  ائتـاف  و 

داعـش، حمـات انتحاری زیـادی در عـراق صورت 

می گرفـت. آخریـن و سـخت ترین ایـن حمـات در 

جنـوری ۲۰۱۸ بـود کـه در آن دو حملـه کننـده 

انتحـاری در یـک بـازار شـلوغ بغـداد ۳۸ نفـر را بـه 

کشـنت دادنـد.

گروه تروریستی دولت اسامی )داعش( مسئولیت 

دو حملـه انتحـاری روز پنج شـنبه دوم دلو در بغداد 

را بـر عهـده گرفـت. در اثـر ایـن انفجارهـا ۳۲ نفـر 

کشـته و بیـش از ۱۱۰ نفر زخمی شـدند.

در  )داعـش(  اسـامی  دولـت  تروریسـتی  گـروه 

کانـال تلگرامـی خود مسـئولیت مرگبارترین حمله 

انتحـاری در عـراق از سـه سـال پیش تا کنـون را بر 

عهـده گرفـت. در جریـان ایـن حمله دو تروریسـت 

در فاصلـه کمـی از هـم جلیقه های انفجـاری خود 
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وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه در اولیـن دور از کارزار رسارسی واکسـین بیامری فلج 

کـودکان/ پولیـو در سـال جـاری میالدی نزدیک بـه ۴ میلیون کودک »بـه دلیل مخالفت 

طالبـان و رسدی هـوا« در پنـج والیت از دریافت واکسـین بـاز مانده اند.

میرجـان راسـخ، مسـئول آگاهی عامـه برنامـه محـو پولیـو در ایـن وزارتخانـه گفـت کـه 

کـودکان در والیت هـای بامیـان، دایکنـدی و غـور بـه دلیـل رسدی هـوا در دوره بعـدی 

واکسـین خواهنـد شـد امـا تاکنون مشـخص نیسـت بـه مناطق ناامـن چگونه رسـیدگی 

شود.

کـودکان در والیت هـای پکتیـا و میـدان وردک نیـز به دلیل مخالفت طالبان از واکسـین 

پولیو محـروم مانده اند.

دلیـل  بـه  آنـان  گفتـه  بـه  بی بی سـی  طالبـان  گـروه  سـخنگوی  مجاهـد،  ذبیح اللـه 

»سواسـتفاده ها« نتوانسـتند در ایـن مرحلـه در تطبیـق کارزار واکسـین فلـج کـودکان 

کننـد. همـکاری 

بـه گفتـه آقـای مجاهـد این گـروه در تالش اسـت تـا در دوره هـای بعـدی در تطبیق این 

کارزار همـکاری کند.

چهـار روز قبـل کارزار رسارسی واکسـین فلـج کـودکان در کشـور آغـاز شـد و همزمان با 

آغـاز ایـن کارزار، گـروه طالبـان از تطبیـق ایـن برنامه اعـالم حامیت کـرده بود.

محمدنعیـم، سـخنگوی دفـرت سیاسـی طالبـان در قطـر نیـز در توییرتش نوشـته بود که 

طالبـان زمینه سـازی بـرای ارایـه خدمات بهداشـتی به مردم را مسـئولیت خـود می داند 

و »بـه سـازمان جهانـی صحـت از همـکاری کامل با آنهـا مطابق اصول خویـش اطمینان 

داد.«

امـا حـاال گـروه طالبـان می گویـد همکاری بـا این رونـد زمان گیر اسـت و با کمـی تاخیر 

انجام خواهد شـد.

وزارت صحـت عامـه گفتـه بـود قـرار اسـت در ایـن کارزار پنـج روزه، کـه از سـوی دولـت 

افغانسـتان و صنـدوق کـودکان سـازمان ملـل )یونیسـف( راه انـدازی شـده، حـدود ۱۰ 

میلیـون کـودک زیـر پنـج سـال واکسـین می شـوند.

مسـئوالن وزارت صحـت ناامنـی را بزرگرتیـن چالـش بـر رس راه واکسیناسـیون کـودکان 

در کشـور خوانـده و ابـراز نگرانـی کـرده بودنـد کـه احتامال بیـش از ۳ میلیـون کودک از 

گرفـن واکسـین محروم شـوند.

ایـن در حالـی اسـت کـه شـامر قربانیـان بیـامری فلج کـودکان در کشـور رو بـه افزایش 

اسـت و در سـال ۲۰۲۰ بـا افزایـش ۵۰ درصـدی بـه ۵۶ مورد رسـید.

افغانسـتان و پاکسـتان تنها کشـورهای هسـتند که هنـوز بیامری فلج کـودکان در آن به 

صورت کامل ریشـه کن نشـده اسـت.

فلـج اطفـال نوعـی بیـامری اسـت کـه کودکان بـه آن مبتـال می شـوند و غیرقابـل درمان 

اسـت، امـا با واکسـین قابل پیشـگیری اسـت. 

 خان آقـا رضایـی مناینـده مـردم کابـل در 

مجلـس، هفتـه پیش اظهاراتـی را در مورد 

قـرارداد ۱۷ نـوع گوشـت بـرای اداره امور ریاسـت جمهوری و عقـد قرارداد 

۳۰ میلیـون دالـری بـرای تهیـه »تـرکاری« کرده بود که خربسـاز شـد.

آقـای رضایـی گفتـه بـود کـه برای یکـی از دفاتـر ریاسـت جمهـوری )اداره 

امـور( ۱۷ نـوع گوشـت از جملـه گوشـت »بودنـه و کبـک« قـرارداد شـده 

است. 

او همچنیـن اظهـار کرده بود که اداره امور ریاسـت جمهـوری »۳۰ میلیون 

دالـر« را تنهـا بـرای انـواع تـرکاری  مـرف و قـرارداد کرده اسـت. این عضو 

مجلـس مدعـی شـده بـود کـه هیـچ نـوع فرصـت تحقیـق دربـاره ایـن نوع 

قراردادهـا بـه مجلس مناینـده گان داده منی شـود. 

ایـن اظهـارات خربسـاز شـد؛ شـامری از رسـانه ها بـدون اینکـه نظـر اداره 

امـور ریاسـت جمهـوری را بگیـرد، ایـن خـرب را منتـر کردنـد و در فضـای 

مجـازی نیـز بـه صـورت گسـرتده دسـت به دسـت شـد.

ریاسـت عمومـی ادارۀ امـور ریاسـت جمهـوری پـس از ادعـای ایـن عضـو 

مجلـس مبنـی بـر قـرارداد سـی میلیـون دالـری بـرای تامیـن سـبزیجات، 

اعـالم کـرد کـه »ریاسـت عمومـی ادارۀ امـور عـالوه بـر مهامنـان داخلـی و 

خارجـی مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری، مسـئولیت تامیـن غـذای روزانـه 

پانـزده هـزار کارمنـد ریاسـت عمومـی دفـرت مقـام عالـی ریاسـت  بـرای 

عبداللـه  داکـرت  محـرتم  رهـربی  بـه  مصالحـه  عالـی  شـورای  جمهـوری، 

عبداللـه، ریاسـت محافظـت و امنیـت رجال برجسـته دولتـی مربوط دفرت 

شـورای امنیـت ملـی و واحدهـای جانبـی کـه شـامل دفـرت محـرتم حامـد 

کـرزی رئیـس جمهوری پیشـین، دفرت معـاون اول ریاسـت جمهوری، دفرت 

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، ادارۀ عملیاتـی و حامیـوی انکشـاف ملـی 

ریاسـت جمهـوری، ادارۀ تـدارکات ملـی، واحـد تسـهیل رسمایـه گـذاری، 

ادارۀ ارتباطـات اسـرتاتیژیک و عامـه، ادارۀ پالیسـی و اسـرتاتیژی و رشکت 

انکشـاف ملـی مـی باشـد، را بـه عهـده دارد.«

مالـی  سـال  در  مجموعـی  طـور  »بـه  کـه  شـده  نوشـته  اعالمیـه  در 

۱۳۹۹حـدود ۳۳ میلیـون افغانـی کـه حـدود ۴۲۸ هـزار دالـر امریکایـی 

می شـود، به مرف رسـیده اسـت. بناً رقم ۳۰ میلیون دالری که از سـوی 

مناینـدۀ مـردم در ولسـی جرگه ارائه شـده اسـت، کامـالً نادرسـت و به دور 

از واقعیـت اسـت.«

از رشیـک سـازی  کـه  اسـت  از مجلـس مناینـدگان خواسـته  اداره  ایـن 

معلومـات نادرسـت کـه باعث تشـهیر منفی، تخریـب اذهان عامـه، صدمه 

رسـاندن بـه اعتبـار و جایـگاه ولسـی جرگـه می شـود، خـودداری کنـد.

از  شـامری  کـه  می کننـد  اذعـان  نیـز  مجلـس  مناینـدگان  از  برخـی 

مناینـدگان بـدون اینکه سـند کافی برای گفته های خویش داشـته باشـد، 

اظهـار می کننـد. را  مطلبـی 

عبدالقیـوم سـجادی، عضـو مجلـس مناینـدگان بـه روزنامـه افغانسـتان ما 

گفـت کـه »بهـرت اسـت که مناینـدگان سـخنی را کـه ایـراد می کنـد، برای 

آن سـند و مـدرک کافـی داشـته باشـد.«

یـک عضـو دیگـر مجلـس نیـز گفـت کـه بـه دلیـل اینکـه مناینـدگان مورد 

تعقیـب عدلـی و قضایـی قـرار منی گیرند، بـه راحتی می توانند هـر اتهام و 

افرتایـی را بـه جانـب حکومـت ببندند.

عبدالوحیـد فرزه ایـی، عضـو اتحادیـه حقوقدانـان بـه روزنامه افغانسـتان ما 

گفـت کـه مطابـق مـاده 101 قانـون اساسـی افغانسـتان ابـراز نظـر جـرم 

محسـوب منی شـود.

در مـاده صدویکـم قانـون اساسـی نوشـته شـده اسـت کـه »هیچ عضــو 

شـورای ملـی به علـت رای یا نظریه ای كه در هنگام اجرای وظیفــه ابراز 

مـی دارد مـورد تعقیـب عدلـی قـرار منی گیرد.«

»ایـن  آقـای رضایـی گفـت کـه  بـه اظهـارات  بـا اشـاره  آقـای فرزه ایـی 

موضـوع هـم تابـع همیـن موضـوع بـوده و هیچگاهـی بـه دلیـل ابـراز 

نظـر در جریـان ارایـه نظـر مورد تعقیـب عدلی قـرار منی گیـرد. مثال اگر 

رییـس جمهـور را دزد، قاتـل، و امثـال اینهـا خطـاب کننـد، منـی تـوان 

عضـو شـورای ملـی را مـورد تعقیـب عدلـی قـرار داد.«

کارشناسـان می گوینـد کـه این امتیـاز »مـاده صدویکم قانون اساسـی« 

باعـث می شـود که مناینـدگان برای تحت فشـار قـراردادن حکومت، هر 

گونـه ابراز نظـری بکنند.

بـر ایـن بـاور اسـت کـه مـاده  جـامل الفـت، ماسـرت جامعـه شناسـی 

صدویکـم قانـون اساسـی بـرای کشـورهایی خـوب اسـت که شـهروندان 

بـه خصـوص مناینـدگان آنـان بـه اصـول اخالقـی پایبنـد باشـند.

آقـای احمـدی افـزود، متاسـفانه در کشـور ما، اکـر مناینـدگان به هیچ 

ابـراز نظـر  اصـول اخالقـی پایبنـد نیسـتند و هـر گونـه کـه بخواهنـد 

می کننـد بـدون ایـن کـه بـه پیامدهـای آن توجـه داشـته باشـند.

او افـزود کـه در حـال حـارض کـه حکومـت در حـال گفتگـو با یـک گروه 

تروریسـتی اسـت، بیشـرت نیـاز بـه حامیـت دارد تـا بـه اینکـه بـه تخریب 

آن بسـیج شویم.

الفـت از حکومـت نیـز انتقـاد کـرد و گفـت کـه شـایعه در زمانـی بـروز 

می کنـد کـه اطالعـات کافـی وجـود نداشـته باشـد، حکومـت نیـز بایـد 

در زمـان مشـخص اطالعـات را در اختیـار مـردم قـرار دهـد تـا از چنیـن 

اظهاراتـی جلوگیـری شـود.

ریاسـت عمومـی ادارۀ امور ریاسـت جمهوری پس از آن کـه گزارش های 

زیـادی علیه ریاسـت جمهـوری و اداره های زیر مجموعه آن منتر شـد، 

بـا نـر اعالمیـه ای گفت که در سـال مالـی ۱۳۹۹ اداره تـدارکات ملی 

بـرای چهـار واحـد ریاسـت جمهـوری ۶۲ میلیـون و ۸۰۹ هـزار و هشـت 

افغانـی را بـرای تهیـه سـبزی جات قـرارداد کـرده اسـت. از ایـن میـان، 

تـدارک ۴۳ قلـم سـبزیجات بـرای ریاسـت عمومـی دفـرت مقـام عالـی 

ریاسـت جمهـوری در سـال مالـی ۱۳۹۹ خورشـیدی، بـه حـدود ۲۳ 

میلیـون و ۵۶۴ هـزار و ۵۰۵ افغانـی قـرارداد شـده اسـت.

ایـن اداره همچنیـن بـا نـر چنـد قـرارداد تدارکاتـی نوشـته اسـت کـه 

ریاسـت عمومـی دفـرت مقـام عالـی ریاسـت جمهـوری در سـال مالـی 

و  هـزار   ۶۳ کچالـو،  کیلوگـرام   ۱۲۵ و  هـزار   ۱۸ خورشـیدی،   ۱۳۹۹

۷۰۰ کیلوگـرام پیـاز، چهـار هـزار و ۸۰۰ کیلوگـرام نـوش پیـاز، چهـار 

بادرنـگ،  کیلوگـرام  هـزار  رسخـک، ۶۰  ملـی  کیلوگـرام  و ۸۰۰  هـزار 

دو هـزار و ۵۰۰ کیلوگـرام گشـنیز، یـک هـزار و ۵۰۰ کیلوگـرام نعنـاع، 

هشـت هـزار و ۵۰۰ کیلوگـرام مـرچ، یـک هـزار و ۲۰۰ کیلوگـرام مـرچ 

دوملـه بـه رنگ هـای زرد و رسخ، شـش هـزار و ۶۰۰ کیلوگـرام دوبـی 

کـرم سـبز، چهـار هـزار و ۸۰۰ کیلوگـرام کـرم رسخ، ۶۷ هـزار و ۵۰۰ 

کیلوگـرام پالـک، ۱۹ هـزار و ۲۰۰ کیلوگـرام زردک، ۲۹ هـزار کیلوگـرام 

خـالل زردک، ۱۰ هـزار و ۹۰۰ کیلوگـرام گندنـه، ۷۰ هـزار کیلوگـرام 

بادنجـان رومـی، ۲۸ هـزار و ۱۰۰ کیلوگـرام بادنجـان سـیاه، دو هـزار 

و ۵۰۰ کیلوگـرام سـیر، ۱۲ هـزار و ۷۰۰ کیلوگـرام کـدوی مـزاری، ۲۰ 

هـزار و ۴۰۰ کیلوگـرام کـدوی سـبز، ۱۴ هزار کیلوگرام لیمـوی کالن دانه، 

۱۴ هـزار کیلوگـرام لیمـوی خرد دانـه، نـه هـزار و ۴۸۰ کیلوگـرام نارنج، دو 

هـزار و ۳۰۰ کیلوگـرام زنجفیـل، ۱۶ هـزار و ۵۵۰ کیلوگـرام فاصلیـه، ۳۱ 

هـزار و ۹۵۰ کیلوگـرام بامیـه، ۲۸ هـزار و ۱۰۰ کیلوگـرام گلپی کالن دانه، 

پشـمک،  کچالـوی  کیلوگـرام   ۱۰۰ چهار مغـزی،  کـرم  کیلو گـرام   ۱۰۰

۵۰۰ کیلوگـرام سـامرق، ۱۴ هـزار و ۱۲۵ کیلوگـرام کاهـو، هفـت هـزار 

و ۷۰۰ کیلوگـرام شـلغم، ۲۰۰ کیلوگـرام براکلـی، ۵۰ کیلوگـرام رواش، 

مـرت  کیلوگـرام  کیلوگـرام شـبت، ۱۰  هـزار  ترایـی، شـش  کیلوگـرام   ۵۰

تازه پوسـت، سـه هـزار و ۶۰۰ کیلوگـرام مـرت بـدون پوسـت، یـک هـزار و 

۲۰۰ کیلوگـرام تراتیـزک، ۱۰ کیلوگـرام بـرگ ریحان، ۳۰ کیلـو گرام ملی 

سـفید و دو هـزار و ۴۰۰ کیلوگـرام لبلبـوی شـلغمی مـرف کـرده اسـت.

در اعالمیه نوشـته شـده که برای ریاسـت محافظت رجال برجسـته مربوط 

دفـرت شـورای امنیت ملی در سـال مالی که گذشـت، پنج میلیـون و ۴۸۸ 

افغانـی قـرارداد شـده اسـت. طبـق ایـن قـرارداد، بـرای ریاسـت محافظت 

رجـال برجسـته مربـوط دفـرت شـورای امنیـت ملـی، ۱۶ قلـم سـبزی تهیه 

شـده اسـت که شـامل کچالـو، پیاز، خـالل زردک، سـیر، گلپـی، فاصلیه، 

بادنجـان رومـی، بادنجان سـیاه، کـرم، پالـک، بامیه، کدو، شـلغم، زردک، 

مـرچ و لیمو می شـود.

سـبزیجات مـورد نیـاز اداره امور ریاسـت جمهـوری نیز بـه ارزش حدود ۳۱ 

میلیـون و ۱۱۵ هـزار و ۳۵ افغانـی قـرارداد شـده اسـت. بـرای اداره امـور 

ریاسـت جمهـوری ۳۰ قلـم سـبزی از سـوی رشکـت طـرف قـرارداد تهیـه 

شـده اسـت. سـبزیجاتی که برای این اداره قرارداد شـده، شـامل کچالوی 

اعـال، سـبزی پالـک تـازه و اعـال، کدوی سـبز خـرد، بادنجان سـیاه، بامیه، 

فاصلیـه، زردک، بادرنـگ تـازه، لیمـو، مـرچ سـبز، کـرم سـفید، کـرم رنگـه، 

گشـنیز، سـیر غـوره، گندنـه، کلچه پیـاز ، نعنـاع، کـدوی کالن زرد وطنـی، 

زنجفیـل، گلپـی بـدون برگ، مرچ دومله، شـلغم، مرت بدون پوسـت، نارنج، 

کاهـو، ملـی سـفید، نوش پیاز و خـالل زردک می شـود. ارزش ایـن قرارداد 

پـس از تخفیـف دو میلیـون افغانی، ۳۱ میلیون و ۱۱۵ هـزار و ۳۵ افغانی 

است.

دو میلیـون و ۳۸۸ هـزار و ۹۶۰ افغانـی دیگـر نیـز در سـال مالـی کـه 

گذشـت بـرای شـورای عالـی مصالحـه ملـی سـبزیجات و تـرکاری قـرارداد 

شـده اسـت. بـرای ریاسـت شـورای عالـی مصالحه ملـی نیز براسـاس این 

قرارداد، ۳۰ قلم سـبزی تهیه شـده اسـت. سـیر، مرچ سـبز، گشنیز، خالل 

زردک، لیمـو، پیـاز، دوبـی کـرم، بادنجـان رومـی، بادرنـگ، مـرچ دملـه، 

زنجفیـل، پالـک، بامیـه، نوش پیـاز، ملـی رسخـک، نعنـاع، کاهـو، شـبت، 

گلپـی، ترایـی، بـرگ ریحـان، شـلغم، فاصلیـه، لیمـوی خرد دانـه، گندنـه، 

مـرچ دملـه رنگـه، کچالـو، کـدو و کـدوی مـزاری تهیـه شـده اسـت.

مجمـوع مرفـی کـه از سـوی اداره امـور ریاسـت جمهـوری ارائـه شـده، 

براسـاس بـرآورد ایـن اداره معـادل آن بـه دالـر ۸۰۴ هزار و ۲۸۳ می شـود. 

ایـن چهـار قـرارداد سـبزیجات مـورد نیـاز چهـار واحـد اداره امـور ریاسـت 

جمهـوری بـا رشکـت تجارتـی و لوجسـتیکی موالنـا نصیر ملتید عقد شـده 

اسـت. طـرف امضا کننده دولـت در ایـن قراردادها مناینـده اداره عملیاتی 

و حامیتـی انکشـاف ملی اسـت.

اداره امـور ریاسـت جمهـوری در مـورد قـرارداد گوشـت مورد نیاز ایـن اداره 

و واحدهـای مربـوط آن معلومـات نداده اسـت.

  

نزدیک به ۴ میلیون کودک به دلیل 
مخالفت طالبان و سردی هوا از 

واکسین فلج کودکان بازماندند
مصونیت قضایی پارملاین؛

 امتیاز یا فرصتی برای سوءاستفاده

 علی رضا احمدی


