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واشنگتن پست: ۳۰ هزار دروغ دونالد ترامپ طی 
چهار سال حکومت 

 سفارت اسرائیل در امارات متحده عربی رسما 
گشایش یافت

نخسـت  روز  همـان  از  ترامـپ  دونالـد   
دوره زمامداریـش آشـکارا نشـان داد کـه 
رویکـردی خاص نسـبت به حقایـق و آمار 
دارد. واشـنگتن پسـت با انتشـار گزارشـی 
ناصحیحـی  اطالعـات  و  دروغ هـا  شـمار 
کـه ترامـپ در طـی چهـار سـال ریاسـت 
جمهـوری خـود یـا بـه شـکل شـفاهی  ...

 در پـی موافقـت مقامـات امـارات متحـده 
بـه  ابو ظبـی  در  اسـرائیل  سـفارت  عربـی، 
طور رسـمی گشـایش یافت. بـه زودی دفتر 
حافظ منافع اسـرائیل در مراکش و سـفارت 
ایـن کشـور در بحرین نیز گشـایش خواهند 
روز  کردنـد  اعـالم  اسـرائیل  یافت.مقامـات 

یکشـنبه ۲۴ جنـوری ...

 سال پانزدهم    شماره 4142   سه شنبه  7 دلو 1399  26 جنوری 2021  قیمت: 20 افغانی

ضرورت تدوین اصول اساسی 
برای مذاکرات صلح 

رویکرد صادقانه و ملی به صلح، 
ضمانت پایداری کشور است

)بخش نهایی( 

عدالت اجتماعی و کرامت 
انسانی ضامن بقای افغانستان 

کنونی 

 دیـروز معـاون دوم رییـس جمهـور در دیـدار با سـفیر 
انگلسـتان مقیـم کابـل از ضـرورت حفاظـت از قانـون 
اساسـی و ارزش هـای منـدرج در آن در رونـد صلـح 
کـه  نیـز،  انگلسـتان  سـفیر  مقابـل  در  گفـت.  سـخن 
بـه نحـوی نظـرات وی دیـدگاه هـای اتحادیـه اروپـا و 
سـازمان ناتـو را نیـز بازتاب مـی دهد، بر تـداوم حمایت 

از دولـت افغانسـتان و حفـظ ...
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سرمقاله

محمد هدایت

لکـه څرنګـه چـې د خلکـو ترمنـځ پـه چټـک ډول د پیغـام اسـتولو څخـه ګټـه 

اخیسـتنه ورځ تـر بلـې ډیریـږي نو ډیری خلـک د ایوبا اپلېکېشـن غوره کوي. 

ام ټـي ان ګـروپ لـه دغـه بـې سـاري اپلېکېشـن رسه د ملګرتیـا ویـاړ لـري او 

پـه ټولـو هغـو هېوادونـو کې چـې ام ټي ان پکـې مخابرايت خدمتونـه وړاندې 

کـوي د کاروونکـو لپـاره د هغـوی پـه اصيل ژبـه د الرسيس وړ دی. 

ایوبـا اپلېکېشـن پـه 2019م کال کـې کـم لګښـته ارتباطاتـو تـه د الرسيس 

د ښـه وايل پـه موخـه جـوړ شـو، دا اپلېکېشـن د ام ټـي ان تـر مخابـرايت 

پوښـښ النـدې پـه 17 مارکېټونـو کـې فعـال دی. همـداراز ایوبـا اپلېکېشـن 

www.ayoba. پـه ځیرکـو موبایلونـو کې د ګوګل پلـې او د ایوبا ویب سـایټ

me لـه الرې  د ډانلـوډ وړ دی، چـې د مخاطبینـو د خوښـې وړ مطالـب پکـې 

خپریږي.

ایوبـا اپلېکېشـن د کاروونکـو پـه محرمیـت او امنیـت بانـدې مترکـز کـوي. دا 

هیـڅ امـکان نـه لـري چې د اپلېکېشـن له الرې لېږل شـوي او ترالسـه شـوي 

پیغامونـه د ام ټـي ان پـه ګـډون د درېیـم شـخص لخـوا ولوسـتل يش او یـا 

رشیـک کـړل يش. دا اپلېکېشـن پـه مسـتقیم ډول د دوه کسـانو ترمنـځ د 

پیغـام اسـتولو ځانکړنـه لري، چـې د )end-to-end( کوډ ایښـودلو په وسـیله 

خونـدي شـوې ده.   ایوبـا د خصـويص حریـم اړوند خپلې پالیسـۍ تـه په پام 

رسه د کاروونکـي لـه معلوماتـو رسه پـه بشـپړ دقـت او درنـاوي چلنـد کـوي. 

د ایوبـا اپلېکېشـن پـه چینلونـو کې ټـول مطالب په دقت رسه بیـا کتل کیږي 

تـر څـو ډاډ ترالسـه کـړي چـې  مطالـب ٪100 د کورنـۍ، ملګـرو او ځوانـو 

کاروونکـو لپـاره مناسـب دي. د ایډیټرانـو یـوه ډله  هـره ورځ د ایوبـا د مطالبو 

پـه 100 او د ګیمونـو پـه 120 چینلونـو کې ټـول مطالب له خپرېـدو وړاندې 

ارزوي.

همـداراز ایوبـا د ایـا )Aya( په نوم یو مرسـتندویه اپلېکېشـن جـوړ کړی دی، 

حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان 

می گویـد، طالبـان در پـی صلـح و آشـتی واقعـی 

نیسـتند. او گفـت که طالبـان تا هنـوز مانند گروه 

تروریسـتی فعالیـت می کننـد.

اردوی  قـول  در  سـخرنانی اش  در  محـب  آقـای 

زندانـی  هـزار  نیـم  و  پنـج  دولـت  گفـت،  هوایـی 

و  دزدان  قاچاقـران،  مجرمـان،  شـامل  طالـب 

کـرد. رهـا  را  قاتـان 

امـا بـه گفتـه آقـای محـب، طالبـان نـه تنهـا کـه 

جنـگ و خشـونت را کاهـش نـه دادنـد، بلکـه در 

کنـار مذاکـرات صلـح، بـه صـدای بلنـد صلـح هم 

لبیـک نگفتنـد.

آقـای محـب افـزود: »طالبـان به صـدای صلح پاسـخ رد دادنـد. نیروهای 

در  کردنـد.  حملـه  آن هـا  بـر  گرفتنـد.  هـدف  را  مـا  دفاعـی  و  امنیتـی 

شـاهراه ها موتـر و وسـایط را متوقـف کردند، مردم را پائین کرده، کشـتند 

و زندانـی کردنـد. گمـرکات غیر قانونـی ایجاد کردند. بـه رسک ها بر آمده 

مـردم را آزار و اذیـت کردنـد. در شـهرهای بـزرگ بـه ویـژه در کابـل هـر 

کسـی کـه صاحـب فکـر نظـر بـود، هـدف گرفته، بـه شـهادت رسـاندند. 

تیـم مذاکـره کننـده دولـت بـرای مشـوره بـه افغانسـتان آمد.آن هـا ثابـت 

کردنـد کـه خانـه و باداران شـان کجاسـت. برای گفتگـو نزد باداران شـان 

بـه آنجـا رفتنـد.« منظـور از اظهـارات آقـای محب اشـاره به وقفـٔه ۲۰ روزه 

پـس از سـه مـاه مذاکره بـود که هیئت مذاکـره کنندٔه دولت برای مشـوره 

بـه افغانسـتان و هیئـت طالبـان بـه رهری مـا بـرادر به پاکسـتان رفت.

محمـد نعیـم سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان در دوحـٔه قطـر گفت که 

هیئـت طالبـان بـرای دیـدار بـا مقام هـای پاکسـتانی دربـارٔه مشـکات 

صـادرات واکسـین بـه دیگـر کشـورهای در حـال توسـعه را 

نیـز ادامـه دهـد و هـر کشـوری کـه قـراردادی بـرای خریـد 

از موسسـه واکسین سـازی رسوم دارد، می توانـد  واکسـن 

در زمـان مقـرر و طبـق برنامـه واکسـین ها را دریافـت کند.

کشـور هنـد صـادرات واکسـین بـه سـه کشـور رسیانـکا و 

افغانسـتان و مایوریتـوس را در دسـتور کار قـرار می دهـد و 

ایـن صـادرات زمانـی انجام می شـود کـه وزارت صحت این 

کشـورها واکسـین را تاییـد کننـد و اجـازه واردات را صـادر 

 . کنند

وزیـر امـور خارجـه کشـور هنـد هـم در مصاحبـه ای به این 

نکتـه تاکیـد کـرد کـه صـادرات واکسـین بـه کشـورهای در 

حـال توسـعه در برنامه کشـور قـرار دارد و هدف اصلی هند 

کمـک بـه حـل مشـکل دنیـا در مقابله بـا کرونا اسـت. 

واکسـین  دوز  میلیـون  یـک  اسـت  کـرده  اعـام  هنـد 

آسـرازنکای تولید شـده در موسسـه واکسین سـازی رسوم 

را بـه نپـال و دو میلیـون دوز از آن را بـه کشـور بنگادیـش 

 وزارت صحـت عامـه اعـام کـرده اسـت کـه 

کشـور هنـد متعهـد شـده اسـت کـه حـدود 

نیـم میلیـون دوز واکسـین کرونـا/ بیـاری کویـد-19 بـه 

کشـور کمـک کنـد.

بـا  دلـو   6 دوشـنبه  روز  عامـه  صحـت  وزارت  مسـئوالن 

مناینـدگان سـازمان صحی جهان و یونیسـف دیـدار و روی 

چگونگی تطبیق واکسـین کرونا که قرار اسـت کشـور هند 

مـورد بـه افغانسـتان کمـک کنـد، بحـث کرده انـد.

بشـیر نورمـل معیـن پـان و پالیسـی وزارت صحـت عامـه، 

در ایـن نشسـت گفـت کـه کشـور هنـد تعهـد کـرده اسـت 

کـه 500هـزار دوز واکسـین کرونـا را بـه افغانسـتان کمـک 

 می کنـد و قـرار اسـت بـا ایـن مقـدار حـدود 250هـزار تـن 

واکسـین شـوند.

ایـن وزارت با نرش خرنامه ای نوشـته اسـت کـه معین پان 

و پالیسـی وزارت صحـت عامـه، از ایـن کمـک کشـور هنـد 

قدردانـی کـرد و از ادارات مربوطـه خواسـت تـا تدابیـر الزم 

کاروونکـو  نویـو  څـو  تـر 

ارتباطاتـو  چټکـو  د  تـه 

د  )ایوبـا(  اپلېکېشـن 

پـه  چـارو  الرو  د  کارولـو 

اړه الرښـوونه وکـړي. ایـا 

کاره  خپـل  پـه   )Aya(

اپلېکېشـن  پـه  توګـه 

او  څرګندیـږي  را  کـې 

د  ایوبـا  د  يش  کـوالی 

اړه  پـه  ځانګړنـو  مهمـو 

وکـړي. الرښـوونې 

کـوالی  کاروونکـي 

ډول  خونـدي  پـه  يش 

او  واسـتوي  پیغامونـه 

ترالسـه کـړي، انځورونـه، ویډیوګانې، فایلونـه، غږیز کلیپونـه او خپل موقعیت 

واسـتوي، همـداراز پـه ژوندیـو چینلونـو کـې ګـډون وکـړي. د خلکـو پـه ژبـه 

برابـر شـوي مطالـب پـه دې چینلونـو کـې د الرسيس وړ دي، چـې اسـايس 

دي. کـول  پیـاوړي  ټولنـې  د  او  روزنـه  بوختیـا،  یـې  موخـه 

د 2020م کال را پدېخـوا، کلـه چـې کرونـا ویـروس پـه ټولـه نـړۍ کـې خپور 

شـو، ایوبـا اپلېکېشـن د ام ټـي ان شـبکې لـه الرې کاروونکـو تـه هـره ورځ 

ټاکلـې انـدازه وړیـا انټرنـټ ورکـوي تـر څو هغوی وکـوالی يش په وړیـا ډول د 

خپلـې کورنـۍ له غـړو رسه په اړیکه کـې يش. همداراز ایوبا اپلېکېشـن خپلو 

کاروونکـو تـه د کرونـا د ځانکړو چینلونـو له الرې په وړیـا ډول د کرونا ویروس 

پـه اړه کـره او بـاوري معلوماتـو تـه د الرسيس زمینـه برابـر کړې ده.

پناهجویـان افغـان، رفـت و آمـد افغانـان بـه پاکسـتان، مسـالٔه زندانیـان 

و چالش هـای فـرا راه تجـارت میـان دو کشـور بـه اسـام آباد سـفر کـرده 

است.

حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی همچنـان گفـت کـه دوام حملـٔه 

گـروه  ایـن  کـه  می کنـد  ثابـت  عام املنفعـه  پروژه هـای  بـر  طالبـان 

نـدارد. را  صلـح  نیـت  بـوده،  تروریسـتی 

بـه گفتـٔه او همزمـان بـا آغـاز گفتگوهـای صلـح رویدادهـای امنیتـی در 

کننـدٔه  مذاکـره  تیم هـای  چنـد،  هـر  انـد.  یافتـه  افزایـش  افغانسـتان 

دولـت افغانسـتان و طالبـان در ۶ م مـاه جنـوری مرحلـٔه دوم گفتگوهـا 

را آغـاز کردنـد، امـا تاکنـون پیرشفـت قابـل ماحظـٔه در ایـن زمینـه بـه 

اخیـر حمله هـای هدفمنـد  مـاه  در سـه  در ضمـن،  چشـم منی خـورد. 

هـم روبـه افزایـش بـوده کـه در نتیجـه آن، فعـاالن مدنـی، خرنـگاران، 

شـده اند.  کشـته  دولتـی  کارمنـدان  و  سیاسـتمداران 

اهـدا خواهـد کـرد.

بـود کـه  ایـن گفتـه  از  وزارت صحـت عامـه کشـور پیـش 

نخسـتین محمولـه واکسـین کرونـا تـا اواسـط سـال جاری 

میـادی وارد کشـور خواهد شـد. یک ائتـاف بین املللی و 

بانـک جهانی، واکسـین کرونـا را برای کشـور تهیه خواهند 

کرد. 
را در پیونـد بـه چگونگـی تطبیق این واکسـین روی دسـت 

گیرند.

آقـای نورمـل، تاکیـد کـرد کـه افـراد معـروض بـه خطـر در 

مرحلـه  در  اسـت  قـرار  و  دارنـد  قـرار  وزارت  ایـن  اولویـت 

افـراد واکسـین شـوند. ایـن  نخسـت 

هم چنـان معیـن پان و پالیسـی گفت کـه اتحادیه جهانی 

واکسـین، کواکس، بانک جهانی و بانک انکشـاف آسـیایی 

تعهـد کرده انـد تا دولت افغانسـتان را در امر تهیه واکسـین 

کرونـا همکاری کنند.

بزرگریـن  از  یکـی  هنـد  گزارش هـا،  اسـاس  بـر 

تولیدکننـدگان واکسـین کرونـا در دنیـا اسـت و انتظار می 

رود در هفته هـای آتـی، واکسـین »کوویدشـیلد« تولیـد این 

رشکـت بـه تاییـد سـازمان بهداشـت جهانـی برسـد. بعد از 

تاییـد ایـن واکسـین، عرضـه آن بـه کوواکـس رشوع خواهد 

. شد

طبـق گـزارش ایندیا تایمز، کشـور هنـد در نظـر دارد پروژه 

هنری

د چټکو ارتباطاتو اپلېکېشن ایوبا خپلو کاروونکو ته د خصويص حریم د خوندیتوب 

او د ځوانانو لپاره د مطالبو د ګټورتوب ډاډ ورکوي

هند 5۰۰ هزار دوز واکسین کرونا به کشور کمک می کند

حمداهلل محب: طالبان در پی صلح و آشتی واقعی نیستند

فرانسـه  معـارص  نویسـنده ی  و  فلم نامه نویـس  مودیانـو  پاتریـک   

می باشـد. او در کارنامـه ادبـی اش جایزه هـای متعـدد، از جملـه 

نوبـل ادبیـات ۲۰۱۴ را به ثبت رسـانده اسـت. مودیانـو را باتوجه 

آثـار متعـددش می تـوان یکـی از چهره هـای  ایـن کارنامـه و  بـه 

مطـرح و شـناخته شـده ی ادبیـات مـدرن در فرانسـه یـاد کـرد. 

بـا ترجمـه  از او خوانـدم رمـان )بهـار لعنتـی(  اثـری کـه  اولیـن 

... عـرب  نازنیـن 

فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد   

امـروز در دیـدار بـا سـفیر مـر در کابـل، بـر گسـرش روابـط و 

همکاری هـای فرهنگـی میـان افغانسـتان و مـر، بحـث کـرد. 

بـه گـزارش آژانـس باخـر، در ایـن دیـدار در حالی که مشـاوران 

ارشـد حقوقـی، امـور نـرشات و امـور رسـانه یی وزارت اطاعات و 

فرهنـگ و همچنـان رییـس روزنامه های دولتی و معاون سـفارت 

مـر در کابـل، نیز حضور داشـتند،...

تنهایی و به یاد آوردن در »بهار لعنتی « 
پاتریک مودیانو 

 سفیر مصر: عالقمند گسترش 
همکاری های فرهنگی هستیم
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سرور دانش:

حفظ قانون اساسی از اولویت ها در گفتگوهای صلح است
آلیسـون بلیـک سـفیر بریتانیـا در کابـل   خانـم 

دیـروز 6 دلـو بـا رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت 

ریاسـت  دوم  معـاون  دیـدار  ایـن  در  کـرد.  دیـدار  جمهـوری 

از  را  اساسـی  قانـون  در  منـدرج  ارزش هـای  حفـظ  جمهـوری 

اولویت هـای اصلی در پروسـه صلح دانسـته و بر تأمین خواسـت 

هـای مـردم تأکیـد کـرده اسـت.

ریاسـت  دوم  معاونـت  مطبوعاتـی  دفـر  اعالمیـه  اسـاس  بـر 

جمهـوری آقـای دانـش گفتـه اسـت کـه اگـر پروسـه صلـح بـه 

جهتـی سـوق داده شـود کـه سـبب کنـار گذاشـن جمهوریـت 

افغانسـتان  آن صـورت  در  گـردد  افغانسـتان  اساسـی  قانـون  و 

دچـار بی ثباتـی شـده و جنـگ و منازعه بـه صورت دیگـری ادامه 

یافـت. خواهـد 

وی گفتـه اسـت کـه به رغم افزایش خشـونت ها از جانـب طالبان 

و بـا متـام مشـکالتی که وجـود دارد، تالش برای به مثر نشسـن 

مذاکـرات صلـح بایـد ادامـه یابـد، ولی هرگونـه پیرشفـت در این 

پروسـه زمانـی ممکـن اسـت کـه دیدگاه هـای جوانـب دخیـل در 

صلـح افغانسـتان بـه صـورت واضـح و رصیـح و هامهنـگ مطـرح 

شود.

دانـش از موقـف سـازمان ناتـو برای حامیـت از دولـت و نیروهای 

دولتـی افغانسـتان در مبـارزه با تروریزم و پروسـه صلح اسـتقبال 

و تقدیـر کرد.

اندرابی: دروازه صلح باز است ولی نیروهای امنیتی کشور آماده دفاع اند

کشته شدن 89 دهشت افگن طالبان در چند والیت

بازداشت 19 تن به اتهام قاچاق و فروش مواد مخدر

پولیس کابل: 28 تن به اتهام جرایم جنایی در کابل بازداشت شدند

سرمقاله

 دیـروز معـاون دوم رییـس جمهـور در دیدار با سـفیر 

انگلسـتان مقیـم کابـل از رضورت حفاظـت از قانـون 

اساسـی و ارزش هـای منـدرج در آن در رونـد صلـح 

سـخن گفـت. در مقابـل سـفیر انگلسـتان نیـز، کـه 

بـه نحـوی نظـرات وی دیـدگاه هـای اتحادیـه اروپـا 

و سـازمان ناتـو را نیـز بازتـاب مـی دهـد، بـر تـداوم 

ارزش هـای  و حفـظ  افغانسـتان  از دولـت  حامیـت 

منـدرج در قانـون اساسـی و دسـتاوردهای دو دهـه 

پسـین افغانسـتان تاکید کرده اسـت. اکنون با توجه 

بـه جریـان کنـد مذاکـرات بـه دلیـل دیـدگاه هـای 

متحجرانـه طالبـان و عـدم مشـاهده تغییـر در ایـن 

گـروه، پرسـش اساسـی بـرای مـردم افغانسـتان ایـن 

اسـت کـه قیمـت صلـح بـا طالبـان چـه خواهـد بود؟ 

ایـن سـوال از آن حیث اهمیـت دارد که اخیرا نگرانی 

افغانسـتان  مـردم  مختلـف  اقشـار  میـان  در  هایـی 

بـه وجـود آمـده و هـم چنیـن زمزمـه هایـی از آمـدن 

حکومـت موقـت یـا عبـوری رس زبان ها افتاده اسـت. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه در طـول دو دهـه گذشـته 

بیـش از هـر طـرف دیگر، طالبـان از روند صلح سـود 

بـرده اسـت و بـر دیـدگاه هـا و مطالبـات ایـن گـروه 

تروریسـتی متکیـن شـده اسـت. اگـر مـن توافقنامه 

ایـاالت متحـده و طالبـان را دقیـق مطالعـه کنیـم و 

رونـد مذاکـرات در دور اول را مـد نظـر قـرار دهیـم، 

از  یـک  هیـچ  از  گـروه  ایـن  کـه  دهـد  مـی  نشـان 

مدعیـات و مطالبـات خـود دسـت بـر نداشـته اسـت 

و تـا کنـون متـام خواسـته هـای خـود را بـه کرسـی 

مـرشوع  دولـت  از  بـردن  نـام  عـدم  اسـت.  نشـانده 

از  بیـش  رهایـی  موافقتنامـه،  مـن  در  افغانسـتان 

شـش هـزار زندانـی خطرنـاک، قبوالنـدن توافقنامـه 

میـان ایـن گـروه و ایـاالت متحـده بـه عنـوان یکی از 

مبانـی توافقـات و مذاکـرات بعـدی، تبدیـل شـدن 

طالبـان از گـروه تحت تعقیب و شـامل لیسـت سـیاه 

بـه یـک گـروه سیاسـی و دیپلامتیک، قباحـت زدایی 

از وجهـه تروریسـتی طالبـان در عرصـه جهانـی و... 

از مهـم تریـن دسـتاوردهای طالبـان در رونـد صلـح 

بـوده اسـت. امـا در مقابـل مـردم و دولت افغانسـتان 

حداقـل تـا کنـون نـه تنهـا هیـچ دسـتاوردی از رونـد 

امنیتـی بدتـر شـده  بلکـه وضعیـت  صلـح نداشـته؛ 

اسـت و خشـونت ها و جنـگ به شـدت افزایش یافته 

اسـت و خـروج نیروهـای آمریکایـی بـه عنـوان حامی 

اصلـی نهادهـای امنیتی افغانسـتان در صدر اولویت 

آن کشـور قـرار گرفتـه اسـت. 

بنابرایـن رونـد جـاری صلـح بیانگر آن اسـت که همه 

چیـز مطابـق میـل طالبـان و حامیـان آن بـه پیـش 

مـی رود. همیـن رونـد همـه را نگـران کـرده اسـت و 

قرینـه روشـن بـر واقعـی بودن ایـن نگرانی ها اسـت. 

از همیـن رو اکنـون دولت افغانسـتان بایـد برای روند 

مذاکـرات و توافقـات احتاملـی یک چارچوب روشـن 

و اصـول مشـخصی را بـه عنوان اصـول معامله ناپذیر 

ترسـیم کنـد. دو سـال قبـل و پیـش از آن کـه جریان 

صلـح بـه شـتاب کنونـی بینجامـد متنـی بـه عنـوان 

»اصـول اساسـی دولـت افغانسـتان در رونـد صلـح« 

تهیه شـد و مـورد توافق اکرثیت جناح های سیاسـی 

قـرار گرفـت؛ ولـی از دو سـال بـه ایـن طرف کـه روند 

صلـح شـتاب بیشـر گرفـت کسـی از اصطالحاتـی 

چـون اصـول اساسـی و یـا خطـوط قرمز سـخن منی 

گویـد. زیـرا در ایـن صورت مقامات حکومت از سـوی 

رسـانه هـا و اپوزیسـیون متهـم بـه کارشـکنی در روند 

صلـح می شـوند. 

اکنـون آشـکار شـده اسـت کـه در افـکار و باورهـای 

طالبـان هیـچ تغییـری نیامـده اسـت و همـه اعضای 

اسـالمی  جمهـوری  دولـت  کننـده  مذاکـره  هیـات 

لـذا دولـت  امـر اجـامع دارنـد،  ایـن  بـر  افغانسـتان 

افغانسـتان بایـد در برابر زیاده خواهـی های طالبان 

اصـول اساسـی را بـه عنـوان اصـول مذاکـره ناپذیـر 

و یـا خطـوط قرمـز تعییـن کنـد. زیـرا هـم طالبـان و 

هـم بسـیاری از کسـانی که بـه عنوان اپوزیسـیون در 

داخـل نظـام فعالیت مـی کنند به دنبـال نوعی نظام 

عبـوری و یـا موقـت هسـتند. همـه مـا مـی دانیـم که 

هرگونـه انقطـاع و گسسـت در قانون اساسـی موجود 

بـه مثابه فروپاشـی نظام سیاسـی افغانسـتان اسـت. 

نظامـی کـه بـه قیمـت خـون صدهـا هـزار انسـان و 

تحمـل جنـگ چهـل سـاله بـه دسـت آمـده اسـت. 

هیـچ کـس در افغانسـتان حـارض نیسـت که شـیرازه 

نظـام سیاسـی از هم بپاشـد و مـردم افغانسـتان یک 

گسسـت تاریخـی دیگـر را تجربـه کننـد. همـه مـی 

دانیـم کـه طالبـان بـه چیـزی جـز برقـراری امـارت 

اسـالمی به سـبک خویـش راضـی نیسـتند. بنابراین 

اگـر بـه صلحـی تـن دهـد تنهـا در صـورت تسـلیمی 

و بیعـت همـه مـردم بـه آنـان اسـت. بسـیار طبیعـی 

اسـت کـه مـردم افغانسـتان چنیـن قیمتـی را بـرای 

یـک صلـح شـکننده و ناپایـدار منـی پـردازد و هرگـز 

حـارض نیسـتند کـه در برابـر چنیـن معاملـه ای رس 

فـرود آورنـد. از همیـن رو دولـت افغانسـتان اوال بایـد 

اصـول و مـوارد مذاکـره ناپذیـر خـود را تعییـن کنـد و 

ثانیـا مـردم را بـه دنبـال آرمـان هـای بـزرگ تاریخـی 

شـان بسـیج کنـد. 

 

از صفحه1

 د هلمنـد امنيتـي چارواکـي وايـي چـې ناپېژانـدو وسـله والـو په 

دغـه واليـت کـې د پوليسـو اکاډمـي يـو اسـتاد وژىل دى.

زمـان  قوماندانـۍ مطبوعاتـو مسـوول محمـد  امنيـې  د هلمنـد 

همـدرد پـژواک تـه وويـل چـې نـن لـه غرمې مخکـې د لښـکرګاه 

ښـار پـه صافيانـو سـيمه کـې ناپېژانـدو وسـله والـو د دغـه واليت 

د پوليسـو اکاډمـي پـر يـوه اسـتاد ډزې کـړې او وژىل يـې دى.

همـدرد زياتـوي چـې د يـادې پېښـې پـه تـور تـر اوسـه څـوک نه 

دي نيـول شـوي خـو پـه اړه يـې پلټنـې روانـې دي.

دغـه راز لښـکرګاه کـې د پوليسـو اکاډمـي يوې رسچينـې پژواک 

تـه وويـل، دغه اسـتاد محمـد ويل نومېـده چې د ناپېژاندو وسـله 

والـو لـه لوري وژل شـوى دى.

د يادې پېښې مسووليت تر اوسه چا پر غاړه نه دى اخيستى.

د يادونـې ده، پـه دې وروسـتيو کـې د پالزمېنـې کابـل پـه ګډون 

پـه ټولـو واليتونـو کـې د هـديف وژنـو کچه لـوړه شـوې چې خلک 

يې سـخت اندېښـمن کـړي دي.

کـې  غـزين  پـه  چـې  وايـي  مسـوولني  مياشـتې  رسې  د   

دوه  ادارې  دغـې  د  کـې  بريـد  پـه  والـو  وسـله  ناپېژانـده  د 

دي. شـوي  ټپيـان  کارکوونکـي 

پـه سـوېل ختيـځ زون کـې د رسې مياشـتې مسـوول سـميع 

اللـه صديـق د سـلواغې پـه شـپږمه پـژواک خـري اژانـس تـه 

وويـل چې نن سـهار د دې ادارې کارکوونکـي له خلکو رسه د 

مرسـتې پـه موخـه د غـزين واليت قره بـاغ ولسـوالۍ ته ورغيل 

وو.

هغـه وايـي چـې د بېرتـه راتـګ پرمهال د غزين ښـار پـه نوغې 

سـيمه کـې ناپېژانـده وسـله والـو د رسې مياشـتې پـر موټـرو 

ډزې کـړې دي.

ده وويل چې په دې پېښه کې د يادې ادارې دوه کارکوونکي 

ټپيان شـوي او دوه موټر يې هم زيامنن شـوي دي.

دغـه راز د غـزين د وايل ويانـد واحدالله جمعـه زاده پژواک ته 

وويـل چې دغه پېښـه د وسـله والـو طالبانو تر کنټـرول الندې 

سـيمه کـې شـوې ده. هغـه هم وويـل چې په دغې پېښـه کې 

د رسې مياشـتې دوه کارکوونکي ټپيان شـوي دي.

د يادونـې ده چـې رسه مياشـت يـوه نادولتـي اداره ده چـې 

کـې  مربوطاتـو  پـه  واليـت  غـزين  د  لپـاره  ځـل  لومـړي  د 

کارکوونکـي يـې د وسـله والـو تـر بريـد النـدې راغـيل دي.

 د اندونيزيـا د ولسـمرش پخـواين مرسـتياال او د دغـه هېواد د 

محمديـه علـاموو شـورا مرش پـه قطر کـې د افغانسـتان دولت 

لـه مرکچـي پـالوي رسه ليديل دي.

د افغانسـتان د مذاکـرايت ټيـم لـه خـوا د سـلواغې پـه 6مـه، 

پـژواک اژانـس تـه په يوه را اسـتول شـوې خرپاڼـه کې راغيل 

چـې پـه دغـې ليدنـه کـې د مذاکره کوونکـي پـالوي ريیـس 

محمـد معصـوم سـتانکزي، د سـولې پـه چـارو کـې د دولـت 

وزیـر او د مذاکره کوونکـي پـالوي غـړي سـید سـعادت منصور 

نـادري، د مذاکره کوونکـي پـالوي نـورو غـړو محمـد ناطقـي، 

رشیفـې زرمتـۍ وردګ او باتـور دوسـتم شـامل وو.

رسچينـې زياتـه کـړې، پـه دې لیدنـه کـې د محمدیـه علاموو 

ټولنـه کـې د  اسـالمي  یـوه  پـه  وویـل چـې  ريیـس  سـازمان 

تاوتریخـوايل دوام د سـولې بهیـر تـر پوښـتنې النـدې راويل.

هغـه زياتـه کـړه،  مته کېـږي چـې دواړه مذاکره کوونکي لوري 

بـه د اوربنـد پـه کولـو رسه او د رغنـدو مذاکراتو له الرې سـوله 

او امنیـت ټينګ کړي.

پـه خرپاڼـه کـې راغـيل، د افغانسـتان اسـالمي جمهوریـت 

د مذاکره کوونکـي پـالوي ريیـس محمـد معصـوم سـتانکزي 

هـم د کاال د خـرو هرکلـی وکـړ او ویـې ویـل چـې اوربنـد او 

اغېزنـاک مذاکرات د افغانسـتان اسـالمي جمهوریت د پالوي 

یـو لومړیتـوب دی.

سـتانکزي د سـولې پـه مذاکراتو کـې د اندونیزیا د رغنده رول 

مننـه وکـړه او د افغانسـتان د سـولې بهیـر په مالتـړ کې یې د 

دوی د همکاریو دوام وغوښـت.

دغـه راز د اندونيزيـا د علاموو شـورا رييس دوکتور يوسـف کال 

وړمـه ورځ پـه قطـر کـې د طالبانـو د سـيايس دفـر مـرش مـال 

بـرادر اخنـد، د مذاکراتـی ټیم مرش شـیخ مولـوي عبدالحکیم 

حقـاين او وررسه پـالوي رسه وليدل.

د طالبانـو د قطـر دفـر وياند ډاکټـر نعيم وايي، پـه دې ليدنه 

کـې د بیـن االفغانـی مذاکراتـو پـر روان وضعیـت او د دوحـې 

موضوعاتـو خـرې  اړونـدو  پـه  تطبیـق  پـوره  د  نامـې  توافـق 

وشـوې .

االفغانـی  بیـن  روانـو  د  کاال  یوسـف  کـړې،  زياتـه  رسچينـې 

مذاکراتـو پروسـې د کامیابـۍ هیلـه وکـړه او پـه دې اړه يـې د 

هـر ډول مرسـتې چمتووالـی وښـود.

مـال بـرادر اخونـد له یوسـف کاال څخـه د مننې کولـو ترڅنګ 

وويـل : “مـوږ پـه هېـواد کـې د سـولې د تامیـن پـه موخـه 

مرسـتو تـه اړتيـا لـرو پـه ځانګـړي ډول د مسـلامنو هېوادونـو 

مرسـتو تـه او هـر کلـی یـی کـوو. ”

د يادونـې ده چـې د اندونيزيـا د محمديه علـاموو مرش دوکتور 

يوسـف کال تـر دې مخکـې کابـل تـه هـم راغـى و، چـې لـه 

سـولې  د  يـې  رسه  مرشانـو  نـورو  او  غنـي  ارشف  ولسـمرش 

پروسـې پـه اړه خـرې کـړې وې.

خانـم آلیسـون بلیک، سـفر کشـور بریتانیـا درافغانسـتان در این 

دیـدار گفتـه کـه رسـیدن بـه صلـح در افغانسـتان با ادامـه دادن 

بـه خشـونت ها ممکـن بـه نظر منی رسـد.

وی ترصیـح کـرد کـه سـازمان ناتـو در هـر صـورت بـه حامیـت از 

دولـت و نیروهـای دولتـی افغانسـتان بـرای مبـارزه بـا تروریـزم 

می دهـد. ادامـه 

بلیـک افـزود کـه پـس از امضـای موافقتنامـه صلـح بیـن دولـت 

در  خشـونت ها  کـه  می رفـت  انتظـار  طالبـان  گـروه  و  امریـکا 

امـا گـروه طالبـان در عمـل چیـزی  یابـد،  افغانسـتان کاهـش 

از  بریتانیـا  نشـان کرد:»دولـت  نشـان داد. وی خاطـر  دیگـری 

پروسـۀ صلحـی کـه بـه مالکیـت مـردم افغانسـتان باشـد و نیـز 

ایـن کشـور مدیریـت شـود حامیـت می کنـد.« مـردم  توسـط 

سـفیر بریتانیـا در ایـن مالقـات مراتـب همدردی دولـت انگلیس 

را بـه قربانیـان حـوادث اخیـر در افغانسـتان ابراز داشـته و گفت 

کـه پیـام آن کشـور بـه گـروه طالبـان ایـن اسـت کـه یـک فرصت 

اسـتثنایی بـرای صلح به دسـت آمـده و نباید طالبـان این فرصت 

را بـا افزایـش خشـونت ها زیـر سـوال برد.

وی خشـونت  و انجـام فعالیت هـای تروریسـتی را صدمـه بـزرگ 

بـر رونـد صلـح خوانده گفـت: »دولـت بریتانیـا به حامیـت دولت 

افغانسـتان در مبـارزه بـا تروریـزم متعهد اسـت.«

سـفیر بریتانیـا یادآور شـد کـه افغانسـتان حدود یک سـال پیش 

شـکن نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور مقابل خواهد شـد.

آقـای اندرابـی در کلیـپ ویدیویـی کـه دوشـنبه 6 دلـو در 

تویـر طـارق آریـن سـخنگوی وزارت داخلـه کشـور منتـرش 

شـده اسـت می گویـد :» سـاختار جدیـد قوت هـای خـاص 

کـه بـه تاسـی از فرمـان رئیـس جمهـور ایجـاد شـده اسـت، 

انشـاالله سـطح هم آهنگـی را در عملیـات هـای خـاص بـاال 

می بـرد. ایـن نیروهـا بـا تحرک جـدی در برابر هرکسـی که به 

مردم افغانسـتان، به جامعه مدنی افغانسـتان و ژورنالیسـتان 

ایـن وزارت میگویـد کـه 28 هراس افگـن طالبـان پـس از آن در 

ولسـوالی های ژیـری و ارغنـداب والیـت قندهـار کشـته شـدند 

کـه گروهـی از جنگجویـان طالبـان پـالن حمله بر پوسـته های 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور را داشـتند. ایـن پـالن بـا 

نـاکام شـد. در اعالمیـه آمـده  امنیتـی  دفـاع فعـال نیروهـای 

اسـت کـه درایـن درگیـری 14 تروریسـت دیگـر زخمـی شـدند 

دفـاع  وزارت  شـدند.  تخریـب  نیـز  گـروه  ایـن  مخفیگاهـای  و 

ملـی می افزایـد کـه شـب گذشـته جنگجویـان گـروه طالبـان 

بـر  بلـخ  ولسـوالی شـولگره والیـت  در دو حملـه جداگانـه در 

پوسـته های نیروهـای دفاعـی و امنیتـی ملی هجـوم بردند، که 

بـا وراد شـدن نیروهـای ویژه کشـور حملـه طالبان بـه عقب زده 

شـد، 16 جنگجوی طالبان کشـته شـدند و 9 تروریسـت دیگر 

والیـت ننگرهـار، یک تـن در والیـت فاریـاب و یک  تـن دیگـر در 

والیـت بلـخ بازداشـت شـده اند.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه از نـزد ایـن افـراد مقـداری مـواد 

مخـدر نـوع هیروئین، شیشـه، چرس، تریـاک، بنگدانه، دو میل 

سـالح و مبلـغ 15 هـزار 380 افغانـی پـول نقـد نیـز بـه دسـت 

پولیـس افتـاده اسـت. ایـن درحالیسـت کـه براسـاس آمارهـای 

تخمینـی بیـش از 3 میلیـون نفـر در افغانسـتان بـه مـواد مخدر 

اعتیـاد دارنـد. گزارش هـای رسـانه ای می رسـاند کـه براسـاس 

ریرسچ هـای میدانـی سـال های اخیـر تخمیـن می شـود که 12 

درصـد جمعیت افغانسـتان به مـواد مخدر معتاد انـد که در این 

میـان شـامر قابـل مالحطـه ای زنـان و اطفـال نیـز شـامل اند.

افغانسـتان در حالـی تعـداد رو بـه افزایـش معتادن مـواد مخدر 

قتـل،  بـه  پیونـد  در  افـراد  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  اعالمیـه  در 

قانونـی،  غیـر  سـالح  حمـل  مسـلحانه،  دزدی  مجروحیـت، 

اخـالل امـن و نظـم عامـه، جرایم اخالقـی، فروش مـواد مخدر 

، دزدی موبایـل، برخـورد مسـلحانه و کیسـه بری در ناحیه های 

اول، دوم، چهـارم، پنجـم، ششـم، هفتـم، هشـتم، دوازدهـم، 

و  بیسـت و یکم  هجدهـم،  هفدهـم،  شـانزدهم،  پانزدهـم، 

ولسـوالی های  ده سـبز و پغـامن والیـت کابـل توسـط پولیـس 

شناسـائی و بازداشـت شـده انـد.

افغانسـتان تحرکات تروریسـتی داشـته باشـد، جواب دندان 

شـکن می دهنـد.«

وی عـالوه مـی دارد کـه ارزیابی هـای اخیـر نشـان می دهـد 

طالبـان  بـا  رویارویـی  بـرای  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  کـه 

تـداوم  و  افغانسـتان  از  دفـاع  بـرای  همه جانبـه  آمادگـی 

ابـراز  خـود  سـخرنانی  اندرابـی  آقـای  دارنـد.  جمهوریـت 

امیـدواری می کنـد کـه تالش هـای نیروهـای امنیتـی کشـور 

برسـاند. واقعـی  بـه صلـح  را  افغانسـتان  بتوانـد مـردم 

زخمی شـدند. بـر بنیـاد اعالمیـه وزارت دفاع ملی در شـبانه روز 

گذشـته 13 تروریسـت طالبان در والیت غزنی کشـته شـدند و 

9 دهشـت افگن دیگـر بـه شـمول یـک رسگـروه شـان جراحـت 

برداشـتند. بـه گفتـه وزارت دفـاع این ترویسـتان زمانـی به قتل 

رسـیدند کـه شـب قبـل در ولسـوالی قره بـاغ والیـت غزنـی در 

منطقـه چـوک زردآلـو حمله کـرده بودنـد. ایـن وزارت می افزاید 

قـاری  نام هـای  بـه  طالبـان  دهشـت افگنان  قمنـدان  دو  کـه 

احسـان اللـه و قـاری اسـحاق بـا ۳ تروریسـت دیگـر در نیمـروز 

هـدف حملـه هوایـی قـرار گرفتنـد و کشـته شـدند. ایـن وزارت 

عالوه میکند که ۳ جنگجوی طالبان در ارزگان کشـته شـدند، 

2 جنگجـوی دیگـر ایـن گروه زخم برداشـتند و حمالت شـان بر 

نیروهـای امنیتـی کشـور عقـب زده شـد.

را دارد کـه ایـن کشـور در صـدر جـدول تولیـد کننـدگان مـواد 

مخـدر جهـان قـرار دارد. گفتـه می شـود ارزش مجموعـی تولید 

مـواد مخـدر افغانسـتان بیـش از 6 میلیـارد دالـر در سـال های 

اخیـر برآورد شـده اسـت. ایـن درحالیسـت که بودجه انکشـافی 

دولـت افغانسـتان برای سـال مالـی 1400 مبلـغ 161 میلیارد 

پیشـنهاد  دالـر  میلیـارد   2 از  بیشـر  اندکـی  یعنـی  افغانـی 

شـده اسـت. بـا آنکـه حکومـت افغانسـتان و نهاد هـای مختلـف 

بین املللـی در سـال 19 سـال گذشـته تالش هـای هم آهنـگ 

و همسـو را بـه خـرج دادنـد، ولـی بـا ایـن هـم سـاالنه هـزاران 

هکتـار زمیـن بـه خصـوص در مناطـق جنوبـی کشـور جاییکـه 

امنیـت کافـی وجـود نـدارد و حضـور نظامـی طالبـان پـر رنـگ 

اسـت تحـت کشـت کوکنـار مـی رود.

 در خرنامـه افـزوده شـد کـه از نزد بازداشـت شـدگان ۲ عراده 

موتـر و ۶  میـل اسـلحه کمـری به دسـت پولیس آمده اسـت.

ایـن درحالیسـت که با همـه تالش های حکومت بـرای کاهش 

جرایـم جنایـی در کابـل و کالن شـهرهای کشـور، هنـوز ایـن 

پدیـده بـه طـور چشـم گیـری کاهـش نیافتـه و مردم احسـاس 

نـا امنـی می کننـد و هـر ازگاهی در شـهرکابل حـوادث رسقت 

موتـر، مبایـل، طـاال و پول نقـد اتفـاق میفتد.

 مسـعود اندرابـی وزیـر داخله کشـور می گوید 

بـاز  طالبـان  روی  بـه  صلـح  دروازه هـای  کـه 

اسـت ولـی با توجـه بـه معلومـات اسـتخباراتی، در صورتیکه 

کشـور  امنیتـی  نیروهـای  کنـد  انتخـاب  را  جنـگ  طالبـان 

آمـاده دفـاع از ایـن رسزمین انـد و به متام حمـالت این گروه 

پاسـخ خواهنـد گفـت.

امـا امسـال نشـان دادیـم کـه تعهـد به صلـح داریم ولـی اگر 

گـروه طالبـان راه جنـگ را انتخـاب کنـد، بـا پاسـخ دنـدان 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در پی 

چندیـن درگیـری میـان نیروهای دفاعی کشـور 

بلـخ،  دهشـت افگنان طالبـان در والیت هـای زابـل، قندهـار، 

غزنـی، نیمـروز و ارزگان 89 جنگجـوی طالبان کشـته شـدند و 

ده هـا تروریسـت دیگـر در ایـن والیت هـا زخـم شـده اند.

وزارت دفـاع ملـی دوشـنبه 6 دلو با نرش اعالمیه ای گفته اسـت 

کـه روز گذشـته گروهی از جنگجویان طالبـان پالن حمله را بر 

پوسـته های نیروهـای دفاعـی و امنیتـی در ولسـوالی ارغنـداب 

والیـت زابـل داشـتند. نیروهـای دفاعـی و امنیتـی بـه حامیـت 

قـوای هوایـی در چارچـوب دفـاع فعـال دشـمن را هـدف قـرار 

دادنـد کـه در این درگیری ۲۴ ترویسـت طالبان کشـته شـدند 

و ۱۱ دهشـت افگـن دیگـر زخمی شـدند.

 وزارت داخلـه کشـور اعـالم کـرده اسـت کـه در 

پـی چندیـن عملیات در ده والیت کشـور 19 تن 

را بـه اتهـام قاچـاق و فـروش مـواد مخدر بازداشـت کرده اسـت.

ایـن وزارت دوشـنبه 6 دلـو بـا نـرش خرنامـه ای می گویـد کـه 

نیروهـای پولیـس مبـارزه بـا موادمخـدر، در پـی انجـام چندیـن 

بادغیـس،  قندهـار،  قنـدز،  کابـل،  والیت هـای  در  عملیـات 

هلمنـد، بدخشـان، پـروان، ننگرهـار، فاریـاب و بلـخ، ۱۹ تـن را 

بـه ارتـکاب قاچـاق و فـروش مـواد مخـدر بازداشـت کـرده  انـد.

در اعالمیـه ترصیح شـده اسـت که از این رقم سـه تـن در والیت 

کابـل، دو تـن در والیـت قنـدز، یک تـن در والیـت بادغیـس، 

یک تـن در والیـت هلمنـد، چهـار تـن در والیـت پـروان، یک تـن 

در والیـت قندهـار، یک تـن در والیـت بدخشـان، چهـار تـن در 

 پولیـس کابـل می گویـد کـه 28 فـرد مظنـون 

عملیـات  چندیـن  پـی  در  جنایـی  جرایـم  بـه 

شـدند. بازداشـت  شـهرکابل  مختلـف  نقـاط  در  اوپراتیفـی 

پولیـس کابـل دوشـنبه 6 دلـو بـا نرش اعالمیـه ای گفته اسـت 

کـه پولیـس قوماندانـی امنیـه والیـت کابـل، طـی ۴۸ سـاعت 

گذشـته بـا راه انـدازی چندیـن عملیـات اوپراتیفـی بـه تعـداد 

۲۸ تـن را کـه در پیونـد بـه انجـام جرم هـای جنائـی متهـم اند 

در نقـاط مختلـف کابـل بازداشـت کرده اسـت.

عضویـت ائتـالف جهانـی حامیـت از آزادی رسـانه ها را به دسـت 

آورد، امـا در ایـن اواخـر خشـونت ها علیـه خرنـگاران و رسـانه ها 

در ایـن کشـور افزایـش یافته اسـت.

ارکان  از  یکـی  را  آزاد  رسـانه های  فعالیـت  و  بیـان  آزادی  وی 

بریتانیـا  اساسـی دموکراسـی در جهـان خوانـده گفـت دولـت 

عالقه منـد اسـت کـه حکومـت افغانسـتان را در کاهش خشـونت 

علیـه خرنـگاران کمـک کنـد.

در ایـن دیـدار معـاون رئیـس جمهـوری آزادی بیـان و فعالیـت 

رسـانه های آزاد را اسـاس ارزش هـای چـون دموکراسـی، حقـوق 

بـرش، حقـوق شـهروندی و حقوق زنان دانسـته گفت کـه حفظ و 

فلسـفۀ دوام نظـام کنونـی مرتبـط بـه آزادی بیـان اسـت.

بـه گفته اسـتاد دانـش، طالبـان و دیگـر گروه های تروریسـتی با 

توجـه بـه اهمیتـی کـه آزادی بیـان دارد، خرنـگاران، رسـانه ها، 

فعـاالن مدنـی و فعـاالن حقـوق زنـان را هـدف قـرار می دهند.

وی خاطـر نشـان کـرد کـه در کنـار دولـت افغانسـتان، جامعـه 

جهانـی بـا توجه بـه تعهدی که دارنـد باید به گروه طالبان فشـار 

وارد کننـد تـا دسـت از خشـونت علیـه خرنـگاران و رسـانه های 

آزاد بردارنـد. سـپس معـاون رییـس جمهور گفـت: »تاکنون هیچ 

قضیـه خشـونت علیـه خرنـگاران نبـوده اسـت کـه در نهادهـای 

عدلـی و قضایـی ما مـورد بررسـی و تحقیق و فیصله قـرار نگرفته 

باشد.«

منی شوند.

بـر بنیـاد ایـن گـزارش، قاچـاق پـول از میدان هـای هوایـی و 

بندرهـای زمینـی افغانسـتان بـه بیـرون از ایـن کشـور، ۴.۵ 

میلیـارد دالـر، تخمیـن زده شده اسـت.

سـیگر همچنیـن گفته اسـت کـه مقام هـای بلنـد پایـۀ دولتـی 

و دیگـر افـراد دارای سیاسـی نفـوذ و افـراد مربـوط بـه دفـر 

پنداشـته  مهـم،  بسـیار  افـراد  به عنـوان  غنـی  رییس جمهـور 

شـده و از چـک پول هـای آن، معـاف بوده انـد.

گـزارش می افزایـد: »سـیگر دریافت کـه مقام هـای گمرک در 

میـدان هوایـی به گونـۀ منظـم از دسـتگاه های شـامرش پـول 

نقـد بـرای پیگیـری بیـرون سـازی پـول، اسـتفاده منی کننـد. 

زعفـران و جمـع آوری حاصـالت زعفـران را داده بودنـد، که از 

آن در یـک وقـت مناسـب اسـتفاده کننـد.

وی افـزود: “اگـر در ایـن والیـت زعفـران کشـت شـود، یـک 

بدیـل خـوب بـرای کشـت کوکنـار خواهـد شـد.”

الکـو امیـدوارى کرد که در سـال آینده، در بیشـر زمین های 

ایـن والیـت، به جای کوکنار زعفران کشـت شـود.

محمـد اسـلم برشدوسـت انجنیـر ریاسـت زراعـت هلمنـد، به 

پـژواک گفـت کـه سـال گذشـته، آنهـا بـر 15 قطعـه زمیـن 

زعفـران کشـت کرده بودنـد. وی افزود: “مـا از این، حاصالت 

در واقـع، یـک دهـه پـس از نصب دسـتگاه های ردیابـی پول، 

هنـوز ایـن دسـتگاه ها بـه اینرنـت وصل نیسـتند.«

متحـده  ایـاالت  کانگـرس  تحقیقاتـی  بررسـی خدمـات  یـک 

امریـکا در سـال ۲۰۱۱ نیـز تخمیـن زده اسـت کـه بالـغ بـر 

۴.۵ میلیـارد دالـر امریکایـی تنها در یک سـال از افغانسـتان 

بـه بیـرون قاچـاق شده اسـت کـه یـک بخـش بزرگـی آن، پول 

مـواد مخدر اسـت.

دیـده  کـه سـال ۲۰۱۵  اضافـه شده اسـت  گـزارش  ایـن  در 

بـان شـفافیت افغانسـتان، ۶۵ درصـد کل پـول نقـد کـه از 

به دسـت  غیرقانونـی  به گونـۀ  می شـود،  بیـرون  افغانسـتان 

یـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.  و  آمـده، منتقـل شـده 

خوبـی داشـتیم کـه بـه همیـن خاطرهـم، دهقـان ها تشـویق 

مـی شـوند کـه در زمیـن هـای شـان زعفـران کشـت کننـد.”

در همیـن حـال، خالقـداد یـک دهقـان در شـهر لشـکرگاه، 

بـه پـژواک گفـت کـه امسـال، کوشـش زیـادى بـرای کشـت 

زعفـران در زمیـن هـای خـود منـوده انـد. وی افزود: “کشـت 

آن آسـان اسـت، زحمتـش هم کم اسـت، یک بدیـل خوب در 

کشـت کوکنـار خواهـد شـد.” قابـل یـادآوری اسـت کـه این، 

بـه بـار اول اسـت کـه دهقانهـای هلمنـد، تشـویق بـه کشـت 

زعفـران در زمیـن هـای شـان مـی شـوند.

 بـازرس ویژۀ ایاالت متحده امریکا برای بازسـازی افغانسـتان 

)سـیگر( از ادامـۀ قاچـاق پـول از میـدان هوایـی بین املللـی 

حامـد کـرزی بـه بیـرون از ایـن کشـور، سـخت نگـران اسـت 

و می گویـد کـه رونـد قاچـاق بی هیـچ مامنعتـی ادامـه دارد.

سـیگر در یـک گزارش تـازه می گوید که دسـتگاه های ردیابی 

منرهـای پـول در میـدان هوایـی کابـل از یـک دهه بدینسـو 

سیاسـت گران  و  دولتـی  مقام هـای  حتـا  و  انـد  فعـال  غیـر 

به شـمول کسـانی از دفـر رییس جمهـور، از ثبـت پـول شـان 

در بخـش ویـژۀ میـدان هوایـی، معاف اسـتند.

گـزارش می افزایـد که مسـافران عادی ۵ تا ۶ محل بازررسـی 

می شـوند، امـا مهامنـان ویـژه حتـا در یـک بخش هم بررسـی 

 رئیـس زراعـت هلمند مـی گوید که برای جلوگیری از کشـت 

کوکنـار، تـالش هـای خـود را بـرای ترویـج کشـت زعفـران در 

ایـن والیـت آغاز منـوده اند.

زملـی الکـو رئیـس زراعـت هلمنـد، در ششـم دلـو در یـک 

مصاحبـه بـه آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه تالش هـا برای 

ترویـج زعفـران در ایـن والیـت، آغـاز شـده اسـت.

وی افـزود: “سـال گذشـته، مـا یـک مقـدار زعفـران کشـت 

کـرده بودیـم کـه نتیجـۀ خـوب داده بـود.”

بـه گفتـۀ الکـو، سـال گذشـته بـه دهقانهـا معلومـات کشـت 

سیگر:قاچاقپولازمیدانهواییکابلنگرانکنندهاست

رئیسزراعت:تالشبرایترویجزعفراندرهلمندراآغازنمودهایم

کارتون

 هلمند کې د پوليسو اکاډمي يو 

استاد وژل شوى

غزين کې د رسې مياشتې دوه 

کارکوونکي ټپيان شوي

د اندونيزيا د علاموو مرش قطر کې 

د دولت او طالبانو له مرکچي پالوو 

رسه ليديل

ضرورت تدوین اصول 
اساسی برای مذاکرات صلح 

محمد هدایت



3
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4142  سه شنبه   7  دلو  1399   26 جنوری 2021 

رویکرد صادقانه و ملی به صلح، ضمانت پایداری کشور است-بخش آخر

ــن  ــی ای ــانه¬ی اصل ــتان نش ــردم افغانس ــتار م ــداوم کش و ت

ــه و  ــورت صادقان ــه ص ــان ب ــر طالب ــرف دیگ ــت. از ط مدعاس

بــا روحیــه ملــی بــه پروســه صلــح در افغانســتان منی پــردازد 

ــان  ــه طالب ــد ک ــأت می کن ــی نش ــی از آنجای ــد گامن ــن ب و ای

ــا خــط و  ــح ب ــداوم مذاکــره و در  چگونگــی مذاکــره صل در ت

نشــان و مشــوره های همــه جانبــه کشــور همســایه پاکســتان 

بــه پیــش مــی رود. ایــن مســاله جالــب اســت از ایــن جهــت 

کــه آیــا طالبــان افغانســتانی اســت یــا پاکســتانی؟ موضــوع 

دیگــر، بنیــاد فقهــی و جــواز رشعــی جنــگ یــا جهــاد در 

افغانســتان اســت. اگــر جنــگ بیســت و چنــد ســاله طالبــان 

در افغانســتان جهــاد بــوده اســت، پــس چــرا ایــن موضــوع را 

ــد،  ــث منی گیرن ــه بح ــز علمی ب ــی و در مراک ــورت علم ــه ص ب

ــردد و  ــکار گ ــح و آش ــگ واض ــن جن ــری ای ــای فک ــا بنیاد ه ت

ــاجد ها و در  ــوز درمس ــا هن ــه ت ــد ک ــتان بدانن ــردم افغانس م

ــه  ــا در رسک هــا و کوچه هــای شــهر ب مراســم های مذهبــی ی

صــورت دســته جمعــی از جانــب طالبــان کشــته شــده انــد، 

ــاد داشــته اســت؟  چــه بنی

ــتان  ــر افغانس ــان اگ ــت؛ طالب ــر اس ــه متک ــتان جامع افغانس

آنچــه  بــه  اگــر  و  می خواهنــد  آمیــز  صلــح  و  ثبــات  بــا 

می گوینــد صــادق هســتند و در مــورد افغانســتان روحیــه 

ــند  ــرده باش ــت درک ک ــن را بایس ــد؟ ای ــتی دارن ــن دوس وط

کــه افغانســتان تاریــخ خونبــار و غــم انگیــزی داشــته اســت. 

ــن  ــث در ای ــا بح ــید، ام ــه درازا کش ــال ب ــن مق ــه ای گرچ

ــی  ــور اساس ــد. دو مح ــش می رس ــان خوی ــه پای ــش ب بخ

در ایــن نوشــته بــه تحلیــل گرفتــه می شــود. اول: خلــق 

ــت.  ــب دول ــی از جان ــای مل ــت گزیده ه و تقوی

ــدون  ــی. ب ــل سیاس ــه و عم ــان آزادی اندیش دوم: طالب

ــده  ــتان، مناین ــوری اسالمی افغانس ــت جمه ــد دول تردی

دولــت  کشــور،  قوانیــن  بــه  مطابــق  و  اســت  ملــت 

مســؤلیت دارد تــا زمینه هــای تقویــت روحیــه ملــی را 

ــردم و  ــوم م ــرای عم ــتان ب ــت افغانس ــازد. دول ــم س فراه

جغرافیــای کلــی افغانســتان اســت، لــذا توزیــع امکانــات 

و خدمــات رســانی بــدون تبعیــض یکــی از اساســی ترین 

کار ایــن دولــت می باشــد. وقتــی کارکــرد ملــی از دولــت 

توســط  و  شــود  دیــده  اسالمی افغانســتان  جمهــوری 

عمــل بــرای عامــه¬ی مــردم در افغانســتان ثابــت گــردد؛ 

ــت  ــود و حامی ــد ب ــردم خواه ــرش م ــرام و پذی ــورد اح م

ــا خــود خواهــد داشــت.  ــردم افغانســتان را ب قاطــع م

ــدرت  ــت و ق ــی دول ــاخت های اصل ــی؛ زیرس ــون گرای قان

در کشــور قرارداد هــای جمعــی اســت کــه بــه نــام قانــون 

اساســی عنــوان می شــود. قانــون اساســی نــه تنهــا 

ســاختار تشــکیالتی دولــت را شــکل و شــامیل بخشــیده 

ــت در  ــی دول ــای عملیات ــرد و پالن ه ــه کارک ــت، بلک اس

کشــور نیــز در انتطبــاق بــه قانــون اساســی بایســت 

متکایــی  یگانــه  افغانســتان  دولــت  گــردد.  مدیریــت 

مرشوعیــت آفرینــش مراعــات قانــون اساســی و تطبیــق 

ــت.  ــی آن اس ــورت قانون ــه ص آن ب

قانــون گرایــی و کار بــر بنیــاد قانــون اساســی افغانســتان 

مقبولیــت و موثریــت ایــن دولــت را تضمیــن خواهــد 

کــرد. اصــل بــودن قانــون از جانــب دولــت موجــب 

ــت.  ــردم اس ــزد م ــت ن ــت دول محبوبی

ایــن نکتــه اســت کــه میــزان رضایــت مــردم را از حکومــت 

تعییــن می منایــد.

مبــارزه بــا فســاد اداری؛ در افغانســتان عمــده تریــن 

مشــکل کــه وجــود دارد فســاد اداریســت. ایــن لکــه 

ننــگ بــرای دولــت افغانســتان پیــش زمینــه¬ی طوالنــی 

دارد. بدبختانــه ایــن مــرض مهلــک الیه هــای عمیــق در 

دولــت و ســاختار حکومتــی دارد. فســاد اداری در دولــت 

افغانســتان منتــج بــه ایــن شــده اســت کــه چندمیــن بــار 

افغانســتان در میــان کشــور های فاســد جهــان قــرار 

ــایل  ــن مس ــده تری ــاد اداری از پیچی ــت. فس ــته اس داش

اســت کــه در افغانســتان همچنــان بــه قــوت خــود 

ــن چنــد ســال نتوانســته اســت  باقیســت و دولــت در ای

ــاد اداری  ــوع فس ــردارد. موض ــان ب ــش را از می ــن چال ای

ــت  ــردم و دول ــان م ــکاف های می ــاد ش ــبب ایج ــی س حت

گردیــده اســت و مــردم افغانســتان از کارکــرد دولــت در 

ــد.  ــاراض می باش ــل ن ــورت کام ــه ص ــه ب ــن زمین ای

دوری از پالیســی های عملــی تعصــب محــور؛ همچنــان 

کــه دولــت مربــوط بــه متــام افغانســتان و مــردم آن 

عرصه هــای  در  کار  و  خدمــات  ارایــه  پــس!  اســت، 

ــردم  ــوم م ــرای عم ــد ب ــز بای ــتان نی ــعوی در افغانس توس

کشــور باشــد. پروژه هــای رفــاه بخــش و عــام املنفعــه در 

ــردم  ــای آن م ــاس نیاز ه ــر اس ــون و ب ــق قان ــور مطاب کش

ــه نظــام  ــردم، نســبت ب ــه¬ی م ــان عام ــه را می ــن جذب ای

سیاســی جمهــوری قانــون گــرا و مــردم ســاالر بــا رویکــرد 

ــا  ــرا نظــام جمهــوری ب اصالحــی خلــق منــوده اســت. زی

اســتوانه های قانــون اساســی، یگانــه نظــام سیاســی 

اســت کــه می توانــد در جامعــه کنونــی افغانســتان پاســخ 

ــرای مــردم باشــد. ــه ب مطالبــات ملــی و عادالن

ــد  ــام مانن ــای درون نظ ــا آفت ه ــتان ب ــت افغانس 2. دول

و  جــدی  مبــارزه  و  عــده  یــک  بــودن  قانــون  مافــوق 

اساســی در برابــر فســاد اداری و تبعیضــات عمیــق و 

ــا روحیــه  ــد، ت ــه کار منای سیســتمی رایج در کشــور فعاالن

ــت گــردد و مــردم در محــور دولــت جمهــوری  ــی تقوی مل

اســالمی با خواســت و خواهــش ملــی جمــع شــوند. ایــن 

نکته هــا رویکــرد صادقانــه و ملــی را بــه صلــح افغانســتان 

ــه در  ــه ملــی و صادقان ــا روحی ــح ب ــد. صل روشــن می منای

چیــن رشایــط تضمیــن کننــده فرداهــای بــا ثبــات کشــور 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــت افغانس و دول

ــح افغانســتان  ــه عنــوان طــرف مذاکــره صل 3. طالبــان ب

بــا  افغانســتان  ملــت  برابــر  در  کــه  بپذیــرد  بایــد 

خصوصیــات متکــر و مطابــق ارزش هــای انســانی جهــان 

شــمول قــرار دارد. انحصــار طلبــی و انحطــاط خواهــی به 

یقیــن راه بــه گمراهــه رفــن اســت و پایــدرای افغانســتان 

ــرد.  ــد ک ــرر خواه ــخت مت را س

عوامــل  معلــول  افغانســتان  جنجال هــای  از  قســمتی 

دیدگاه هــای  بــا  کــه  می باشــد  حکومتــی  و  ســازمانی 

انحصــار طلبانــه و انحطــاط آور بــه مردمــان ایــن ُملــک 

بــوده اســت. برایــن اســاس ایــن واقعیــت را بایــد بپذیریــم 

ــت  ــف اس ــوام مختل ــکل از اق ــتان متش ــه افغانس ــه جامع ک

ــا  ــه و ب ــن جامع ــد. در چنی ــر می باش ــه متک ــک جامع و ی

ســابقه¬ی تاریخــی کــه وجــود دارد، کــرت گرایــی یکــی 

افغانســتان  در  کــه  اســت  سیاســی  مهــم  ملزومــات  از 

ــرات  ــان در مذاک ــروه طالب ــد. گ ــر باش ــح نظ ــت مطم بایس

ــرت  ــگاه ک ــا ن ــی و ب ــه مل ــا روحی ــه و ب ــر صادقان ــح اگ صل

ــت را  ــن فرص ــود ای ــتان وارد نش ــه افغانس ــی در جامع گرای

از مــردم افغانســتان می ربایــد. روحیــه انحصــار گــری و 

انحطــاط خواهــی طالبــان همچنــان کــه دیــده می شــود، 

ماننــد ســابقه¬ی سیاســی آن گــروه بــه قــوت خویــش 

باقیســت، ایــن مســأله بــرای آینــده صلــح و پایــداری کشــور 

ــود.  ــد ب ــر خواه ــه ب ــخت هزین ــتان س افغانس
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خویــش قــرار دارد. ایــن موضــوع نظــر بــه رشایــط سیاســی، 

اجتامعــی، فرهنگــی و اقتصــادی در حــال حــارض کشــور و 

تحلیــل ســابقه¬ی تاریخــی آن بررســی شــده اســت. تجربه 

تلــخ مــردم افغانســتان از رژیم هــای مختلــف سیاســی 

ــود.  ــه ش ــر گرفت در نظ

تصامیــم تعصــب آور از طــرف دولــت بــرای مردمــان ایــن 

ُملــک، زمینــه¬ی عــدم ثبــات افغانســتان را مســاعد 

می منایــد. توزیــع امکانــات نامتــوازن و نامتعــادل در 

کشــور ســبب گردیــده اســت، افــراق و دوری هــای 

میــان مــردم را شــکل بدهــد. عــدم توجــه بــه یــک والیــت 

ــه دو  ــا درج ــه و ی ــه س ــه¬ی درج ــه بهان ــه ب ــا منطق و ی

ــور  ــا در کش ــوع چالش ه ــن ن ــده ای ــت کنن ــودن تقوی ب

ــر فرق هــای مــروج  ــود و مبتنــی ب ــگاه غــرض آل اســت. ن

ــدن  ــتایی آم ــت در راس ــش بزرگیس ــتان، چال در افغانس

ــتان.  ــات افغانس ثب

تحکیــم پایه هــای تئوریــک نظــام سیاســی قانــون گــرا و 

ــرای  ــه؛ ب ــف در جامع ــای مختل ــاالر از طریق ه ــردم س م

فهــم و درک دقیــق از روایت هــای سیاســی و نظام هــای 

سیاســی در جامعــه، نیــاز اســت از طــروق مختلــف بایــد 

بــه بدنــه¬ی مــردم آگاهــی داده شــود. آگاهــی از قانــون 

و امتیــازات نظــام سیاســی بــرای افــراد جامعــه یگانــه راه 

اســت بــرای معرفــی و تحکیــم بنیاد هــای نظــری نظــام 

سیاســی در بســر جامعــه. معرفــی نظــام جمهــوری 

ــای  ــایر نظام ه ــه س ــبت ب ــای آن نس ــالمی و برتری ه اس

سیاســی. فقــر تیوریــک در جامعــه در جهــت درک نظــام 

جمهــوری در افغانســتان بــه شــدت وجــود دارد. روایــت 

جمهــوری، حتــی در میــان حلقــه اکادمیــک کشــور 

ناشــناخته باقیســت، چــه رســد عامــه مــردم افغانســتان. 

در  سیاســی  نظــام  مردمــی و  بســر  میــان  بنابرایــن 

کشــور خیلــی رابطــه تعریــف شــده موجــود نیســت. 

ــر  ــای دیگ ــوذ روایت ه ــرای نف ــت ب ــش بزرگیس ــن چال ای

ــا  ــی ب ــای روان ــدید جنگ ه ــتان و تش ــه افغانس در جامع

اغــراض مشــخص سیاســی در کشــور. راه هــا و امکانــات 

کــه می توانــد در ایــن راســتا دولــت و ملــت افغانســتان 

را کمــک کنــد؛ وزارت معــارف، وزارت تحصیــالت عالــی، 

گان  نخبــه  و  رســانه ها  فرهنــگ،  و  اطالعــات  وزارت 

فرهنگــی و سیاســی، می باشــد. دانشــگاه های کشــور و 

رســانه ها عمــده تریــن نقــش را در ایــن مــورد می توانــد 

ــه  ــوف در جامع ــورت مخ ــه ص ــأ ب ــن خ ــد. ای ــازی کن ب

ــی و  ــه¬گان سیاس ــش نخب ــود دارد، نق ــتان وج افغانس

ــت.  ــده اس ــیار ارزن ــه بس ــی در جامع ــه¬گان فرهنگ نخب

فهــم علمــی و سیاســی از نظــام جمهــوری اســالمی و 

ســوء  تأثیــر  از  جلوگیــری  و  جامعــه  در  آن  کاربــرد 

روایت هــای خشــک و ایدئولــوک بوجــود می آیــد. 

طالبــان، آزادی اندیشــه و عمــل؛ گــروه طالبــان بــا 

ــه باور هــای  ــد ب گذشــته¬ی تروریســتی کــه دارد، معتق

تنگ¬نظرانــه اســت. طالبــان اندیشــه و تفکــر ایدئولــوک 

دارد و بــه سیاســت و ســازوکار های سیاســی در جامعــه 

سیاســی  اندیشــه  می بینــد.  انحصــاری  همچنــان 

بیــرون  سیاســی  جریان هــای  تأثیــر  تحــت  طالبــان 

از افغانســتان اســت. روحیــه وطــن دوســتی و مــردم 

دوســتی طالبــان مــورد شــک و تردیــد اســت، زیــرا 

کشــتار مــردم افغانســتان از جانــب نیروهــای طالبــان در 

رسارس کشــور مصــداق ایــن امــر می باشــد. قطــع جنــگ 

در برابــر خارجی هــا و بخصــوص نیروهــای امریکایــی 

محمد عرفانی

از آرمانهایــی فــردی گرفتــه تــا هدفهــای اجتامعــی همــه بــر 

محــور عــدل اســتوار اســت.)مرتضی مطهــری، عــدل الهــی، 

)1۸3 ص 

ــت و  ــل پیرشف ــن عام ــت مهمری ــی)ع( عدال ــام عل ــر ام ازنظ

ــت  ــدل« عدال ــل الع ــدان مبث ــرت البل ــا عم ــت »م ــعه اس توس

درواقــع هــامن زندگــی واقعــی انســانی اســت و بــدون عــدل، 

ــات  ــدل حی ــوده »الع ــد ب ــل خواه ــخ و غیرقابلتحم ــات تل حی

ــامن( ــور مامت«)ه والج

ــود او  ــتعدادهایی در وج ــرد و اس ــق ک ــان را خل ــد انس خداون

قــرار داد تــا بتوانــد تجلــی و آیینــه الهــی او در زمیــن بشــود، 

ــرای ســعادت و کرامــت  ــالش ب ــه نقطــه کــامل و ت رســیدن ب

جامعــه ازجملــه وظایفــی اســت کــه خداونــد بــر عهــده 

ــی و  ــای اله ــا و اولی ــیر انبی ــن مس ــرار داده و در ای ــانها ق انس

ــد. ــی میکنن ــت و راهنامی ــان را هدای ــل، انس ــان کام انس

ــه  ــد ک ــر میفهامن ــک اش ــه مال ــه ب ــی )ع( در نام ــرت عل ح

انســان بهمحــض انســان بــودن حرمــت و کرامــت دارد و ازنظر 

حقــوق اجتامعــی و شــهروندی میــان مســلامن و غیرمســلامن 

فرقــی نیســت؛ ایــامن کاملــی اســت نســبت بــه رســیدن بــه 

خداونــد نــه نســبت بــه دســتیابی بــه حقــوق شــهروندی. 

همچنــان در ســیره رفتــاری پیشــوایان دینــی نیــز نقــش 

ــی  ــوده و هیچگاه ــته ب ــیار برجس ــان بس ــی انس ــت ذات کرام

رفتــاری را بــا دشــمنان مجــاز ندانســته کــه باکرامــت انســانی 

ــت. ــته اس ــرت داش مغای

پیش رشطهای پذیرش عدالت و کرامت

و  فــراوان  مرزهــای  کــه  افغانســتان  مثــل  جامعهــای  در 

انســانها  و  ایجادشــده  بیشــامری  طبقاتــی  فاصلههــای 

از عدالــت  آیــا میتــوان  طبقهبنــدی و درجهبندیشــدهاند 

و کرامــت ســخن گفــت؟. در جامعهــای کــه اعتقــادات و 

از حیــات  انــزوا کشــانده شــده و  بــه  ارزشــهای اخالقــی 

اجتامعــی رخــت بربســته میتــوان از عدالــت و کرامــت دم زد؟ 

ــه آن جامــه عمــل پوشــید؟ پذیــرش عدالــت، پیشــرشطها  و ب

و مبانــی تیوریــک خــاص خــود را دارد. کســی کــه از قــدرت 

ــژادی و قبیلهــای، صنفــی و طبقهــای  و امتیــازات و برتــری ن

میگویــد از هــامن ابتــدا موضــع خویــش را اعــالم میــدارد کــه 

ــری و  ــل برت ــدا اص ــامن ابت ــتیم از ه ــاوی نیس ــو مس ــن و ت م

قــدرت و ثــروت و… را پذیرفتــه اســت و موجودیــت خــود را در 

نفــی عدالــت و کرامــت تــو میبینــد و صاحبــان چنیــن تفکــر و 

گرایشــی آشــکارا منطقشــان نفــی عدالــت و کرامــت و برابــری 

ــت. ــانها اس ــوق انس ــاوی حق و تس

درحالیکــه مبانــی حقــوق بــرش و  اســالم بهطــور هامهنــگ هم 

بــه حقــوق توجــه دارد و هــم بــه اخــالق، هــم بــه کرامــت و هــم 

بــه عدالــت و حقخواهــی و حقیقتطلبــی، ولــی بایــد دیــد چــه 

عواملــی موجــب شــده تــا جامعــه مســلمین مخصوصــا جامعــه 

ــته  ــت نداش ــق و عدال ــر ح ــی ب ــای مبتن ــتان، جامعه افغانس

باشــند. دغدغــه رســیدن بهحــق و عدالــت و دوری از تیرگــی 

و جهــل و پوچــی و باطــل همــواره بــه آرمانیریــن خواســته این 

جامعــه مبــدل شــده اســت، و انســان را بــه یافــن و دانســن 

ــه  ــت. توج ــوق داده اس ــت س ــن حقیق ــردن راز ای ــف ک و کش

بهحــق و عدالــت بهعنــوان حقایقــی تکوینی و واقعی از یکســو 

ــه فلســفههای اجتامعــی و سیاســی و اقتصــادی و  و توجــه ب

ــای  ــداری ملته ــی از طــرف دیگــر، منشــی بی علمــی و حقوق

غربــی گشــت و آنهــا را بــاارزش حیــات و زندگــی در پرتــو 

ــانی  ــت انس ــی و کرام ــت گرای ــران و عدال ــوق دیگ ــظ حق حف

جایــگاه عدالــت در فرهنگهــا و مکاتــب مختلــف جایــگاه 

اســت  ارزشــمندی  مقولههــای  از  عدالــت  واالســت. 

ــت  ــفه سیاس ــم در فلس ــالق و ه ــفه اخ ــم در فلس ــه ه ک

موردبحــث و کنــکاش قــرار میگیــرد. عدالــت از مقولههای 

ــراد  ــه اف ــت و هم ــرشی اس ــام ب ــهای ع ــری و گرایش فط

بــرش، رصفنظــر از اینکــه در بســر کــدام فرهنــگ زیســت 

میکننــد، فطرتــا خواهــان عدالــت هســتند و همهکســانی 

کــه از ظلــم و بیــداد تنفــر دارنــد آن را باجــان و دل 

میپذیرنــد. عدالــت یکــی از تعالیــم آرمانــی و اهــداف مهم 

ــته  ــاک و وارس ــانهای پ ــه انس ــت و هم ــی اس ــای اله انبی

ــت در  ــت عدال ــه ارزش و اهمی ــی ب ــامی اله ــه حک و هم

شــوون حیــات فــردی و اجتامعــی و اخالقــی انســان 

ــد. ــرار دادهان ــد ق ــورد تاکی ــه و م پرداخت

ــی  و  ــده ارزشــهای متعال ــت و کرامــت دربرگیرن عدال

انســانی

باالتریــن خیــر و صــالح مــردم در عدالــت و کرامت انســان 

ــدی  ــای بن ــانه پ ــان نش ــت انس ــت و کرام ــت، و عدال اس

ــه  ــت ب ــت. کرام ــی اس ــنتهای اله ــها و س ــه ارزش ــردم ب م

معناهــای مختلفــی چــون حرمــت، بزرگــواری، حیثیــت، 

رشافــت، عــزت، انســانیت، مقــام، موقعیــت، رتبــه، درجــه، 

جایــگاه، منزلــت، پــاک بــودن از آلودگیهــا، دور بــودن از 

فرومایگــی، احســان، بخشــش، جوامنــردی و ســخاوت 

تعریــف  اینگونــه  میتــوان  را  انســانی  کرامــت  میآیــد. 

منــود: کرامــت انســانی عبــارت از مقــام ذاتــی اســت 

کــه انســان بهمجــرد انســان بــودن بهطــور یکســان آن را 

ــاد و  ــه، اعتق ــر، اندیش ــل، تفک ــه عق ــه ب ــند ک دارا میباش

ــزوال  ــه قابل ــدارد و بههیچوج ــتگی ن ــر بس ــز دیگ هیچچی

نیســت و رسچشــمه دیگــر ارزشــها و امتیــازات بــرشی 

ــه  ــت ک ــی اس ــهای بزرگ ــی از ارزش ــت یک ــد. کرام میباش

ــت  ــت، کرام ــندیده اس ــان پس ــرای انس ــا ب ــد تنه خداون

ــد و  ــد ش ــق نخواه ــت محق ــایه عدال ــز در س ــانها ج انس

انســانی کــه تحقیرشــده و در درون خــود احســاس ذلــت 

میکنــد دیگــر منیتوانــد بهمراتــب کــامل انســانی دســت 

ــد. ــدا بکنن پی

عدالــت بــه معنــای موازنــه اســت، بــه ایــن معنــا کــه بیــن 

رعایــت حقــوق افــراد از طرفــی و حقــوق اجتــامع تــوازن 

ــده  ــراد نادی ــوق اف ــی حق ــچ رشایط ــود و در هی ــاد ش ایج

گرفتــه نشــود و حداقلــی از حقــوق بــرای همــه شــناخته 

شــود. عدالــت یعنــی اینکــه حــق هــر فــردی بــه او داده 

شــود و عدالــت یعنــی رعایــت همیــن حقــوق و بنابرایــن 

ــر  ــی بیش ــط یک ــا و رشای ــام زمانه ــت در مت ــی عدال معن

ــت،  ــبی اس ــر نس ــت ام ــد، عدال ــه میگوین ــت و اینک نیس

ــات  ــالم و مقتضی ــری، اس ــت )مطه ــتی نیس ــرف درس ح

ــوم  ــق و عم ــه ح ــر پای ــت ب ــان، ج1، ص 33۷(. عدال زم

اســتحقاقها اســت و عمــوم اســتحقاقهای انســان همیشــه 

ثابــت و مطلــق اســت۰ پــس عدالــت هــم امــری مطلــق 

اســت و نســبی نیســت. عــدل، رعایــت حــد وســط در امور 

و پرهیــز از افراطوتفریــط اســت. بهعبارتدیگــر، هــر چیــز 

ــامن  ــر آن را در ه ــودش را دارد و اگ ــب خ ــگاه مناس جای

جایــگاه قــرار دهیــم، بــه عــدل رفتــار کردهایــم و در غیــر 

ــم روا داشــتهایم. ــه آن ظل ــن صــورت ب ای

به گفته موالنا:

عدل چبود؟ وضع اندر موضعش                 

ــود  ــد در آن وج ــح و رش ــت صحی ــه تربی ــانی، و زمین انس

ــت  خواهــد شــد. انســانیت همــواره تشــنه و طالــب عدال

و کرامــت اســت و آنچــه بــر بــرش در طــول تاریــخ گذشــته 

ــا  ــا و بیعدالتیه ــا و نابرابریه ــواع ظلمه ــو از ان ــت، ممل اس

ــه  ــه هم ــت ک ــی اس ــر نایاب ــت گوه ــت. و عدال ــوده اس ب

جوامــع و هــم انســانها در طلــب آن بــا متــام وجــود بــرای 

بــه دســت آوردن و تحقــق آن کوشــیدهاند و از فقــدان 

و  فقــر  و  معنــوی  و  مــادی  موجــب خســارتهای  آنکــه 

تبعیــض و افراطوتفریطهــای بیشــامری گشــته کــه امــروز 

دامــن جوامــع اســالمی مخصوصــا جامعــه افغانســتان را 

ــز  ــروز نی ــان ام ــد. در جه ــربده و میربن ــه و از آن رنج گرفت

شــاهد ناامنیهــا و خشــونتها و ظلمهــا و بیعدالتیهــا و فقــر 

و تبعیــض و بحرانهــای فکــری و معنــوی بــرشی هســتیم 

و هنــوز جوامــع از اعتــدال فکــری و اقتصــادی و اخالقــی 

ــد. فاصلهدارن

اگــر در یــک جامعــه عدالــت و کرامــت موجــود نباشــد و 

ــان  ــد و انس ــزل باش ــرشی متزل ــی ب ــای زندگ ــام پایهه مت

ــت  ــده اس ــا گردی ــان اعط ــه برایش ــانی ک ــوق انس ــه حق ب

دسرســی نداشــته باشــد، پــس معلــوم اســت کــه زندگــی 

بــه هــامن روال کــه بایــد میبــود نیســت و انســان در 

اینچنیــن محیطــی آرامــش نخواهــد داشــت. پــس عدالت 

و کرامــت انســاىن بهعنــوان »ارزش برتر«بــراى همهــی 

مــا  توصیفشــده اســت. ایــن دو عنــر امــکان مشــارکت 

وســیعر همــه ارزشــها و ترجیــح متقاعدســازی را بهجــای 

اجبــار فراهــم میســازد. در ایــن زمینــه، ســازگاری عمومــى 

حاصــل اســت کــه انســان از موهبــت ارزش و کرامــت 

ــت. ــوردار اس ذاىت برخ

حفــظ عدالــت و کرامــت انســانی مــا حفــظ و کرامــت 

ــت دیگران اس

پــس بــرای همــه مــا انســانها الزم اســت کــه بــرای دریافت 

مــال، جــاه و جــالل و زندگــی بهر، زندگــی دیگر انســانها 

را بــه مخاطــره نیندازیــم و ثبــات جامعــه انســانی را از بین 

نــربده بــرای حفــظ شــخصیت و کرامــت خــود، شــخصیت 

ــزی  ــم چی ــا میتوانی ــم. م و کرامــت دیگــران را لطمــه نزنی

را کــه بــرای خودمــان میپســندیم بــرای دیگــران هــم 

بپســندیم، حــق دیگــران را تلــف ننمــوده در فضــای 

عدالــت و  بــرادری زندگــی مناییــم؛ بهمنظــور نگهداشــن 

و حفــظ عدالــت و کرامــت خویــش عــزت دیگــران را نیــز 

نگهداریــم. بایــد بپذیریــم آنچــه در افغانســتان شــاهد آن 

هســتیم  عــدم عدالــت و کرامــت انســانی متــام ارزشــهای 

زندگــی را از بیــن بــرده و بــه هیــچ قانــون و مقــررات 

ــس  ــرد.  پ ــورت منیگی ــه ص ــرشی توج ــوق ب ــی و حق اله

ــی  ــتمداران جامعه ــراد و سیاس ــک اف ــام و تکت ــرای مت ب

مــا الزم اســت کــه بــرای بهبــود وضعیــت مــردم و جامعــه 

ــه  ــد ک ــن را درک مناین ــد و ای ــای الزم را بردارن ــا، گامه م

در نبــود عدالــت هیــچ گروهــی انســانی ســود نخواهنــد 

ــخ  ــت در تاری ــت کرام ــدم رعای ــت و ع ــدان عدال ــرد. فق ب

کشــور ســبب ویرانــی مملکــت و تباهــی بیشــر مــردم مــا 

بــوده و هســت. راهحلبیــرون آمــدن از ایــن رشایــط دشــوار 

ــن  ــه ای ــت ب ــی بازگش ــد اجتامع ــران ممت ــی و بح سیاس

ســنت الهــی و ارزش انســانی اســت. بیاییــد همــه بــا هــم 

عدالــت اجتامعــی و کرامــت انســانی را رسلوحــه زندگــی 

فــردی و جمعــی خــود بســازیم.

آشــنا ســاخت. بــا توجــه بــه اینکــه حقــوق اســالمی یکــی از 

بــا ارزشــرین نظامهــای حقوقــی اســت. ولــی مــع االســف 

ــی  ــادی و فرهنگ ــاختارهای اقتص ــی و س ــام اجتامع در نظ

ــورد  ــتان م ــا افغانس ــلامنان مخصوص ــانی مس ــط انس و رواب

ــاس  ــر اس ــه ب ــای ک ــود نظامه ــدم وج ــده. ع ــت واقعش غفل

مبانــی حقــوق بــرشی و حکومتــی اســالم، بخواهنــد عمــل 

کننــد، و از طــرف دیگــر توجــه بــه برخــی از جنبههــای دیــن 

ــادی اســالم باعــث  ــان و جنبههــای عب ــل اخــالق و عرف مث

ــی  ــه حقوق ــام پیرشفت ــد نظ ــه نتوانن ــن زمین ــا در ای ــد ت ش

اســالم  و مبتنــی بــر مبانــی حقــوق بــرش را بــه دنیــا معرفــی 

کننــد. پــس اولیــن اصــل در رابطــه بــا عدالــت، شــناخت و 

آگاهــی از حــق اســت و فهــم اینکــه حــق چیســت؟ چــون 

ــق  ــناخن ح ــت، ش ــناخت عدال ــم ش ــن مفاهی از مبناییری

ــتیافتنی  ــا دس ــر گرانبه ــن گوه ــه ای ــه چگون ــت در اینک اس

اســت؟ هرچــه دامنــه علــم و آگاهــی بــرش افزونــر میگــردد 

ــد و  ــای حــق و عدالــت هــم بیشــر رخ مینامی ابعــاد و زوای

بــرش دربــاره شــناخت حــق و عدالــت بــه کاوش میپــردازد و 

خــود را تشــنه رســیدن بــه آن میبینــد و افقهــای حقیقــت که 

هــامن هســته جوهــری وجــود، و ابعــاد مکنــون و مخــزون و 

ــه  ــف میگردد.جامع ــز کش ــت، نی ــی اس ــود آدم ــون وج مطب

ــه در  ــای  ک ــورزد، و جامعه ــامم می ــت اهت ــه عدال ــه ب ی ک

ــه، و در  ــد یافت ــه رش ــت جامع ــتقراریافته اس ــت اس آن عدال

مســیر کــامل و ســعادت و نشــاط و شــادابی و زنــده اســت. 

جامعــه ســتم آلــوده، افــرده، پژمــرده و مــرده اســت و هیــچ 

ــزد.   ــی از آن برمنیخی خیروبرکت

ایــن عدالــت و کرامــت اســت کــه بــه کالبــد جامعــه، حیــات 

ــاه  ــی و بالندگــی میدهــد و مفهــوم زندگــی را در پن و پویای

خــود شــیرین مینامیــد.

عدالت و کرامت پایه اساسی هستی انسانی است

اســت،  هســتی  اساســی  پایههــای  کرامــت  و  عدالــت 

عدالــت و کرامــت، عامــل شــکوفایی و بــه فعلیــت رســیدن 

فــردی  در حیــات  بــرشی  ســازنده  اســتعدادهای  همــه 

ــم  ــی نظ ــر اصل ــت جوه و جمعــی اســت. عدالــت و کرام

حاکــم برجهــان اســت. برشیــت بعــد از نعمــت وجــود و قــدم 

گذاشــن بــه عــامل هســتی، بــه هیچچیــزی ماننــد عدالــت 

ــخ، هرکجــا کــه  ــدارد. در متــام طــول تاری ــاز ن و کرامــت نی

شــکوفایی و پیرشفتــی مفیــد مشــاهده کردیــد در آنجــا 

دســت عدالــت و کرامــت انســانی را خواهیــد دیــد کــه 

رســالت عظــامی خــود را انجــام داده اســت و بالعکــس هــر 

ــب و  ــه عق ــت ب ــی، برگش ــی، بدبخت ــه نکبت،پژمردگ ــا ک ج

ســقوط دامنگیــر جامعــه بــرشی شــده ناشــی از بیعدالتــی 

و ظلــم و جــور بــوده اســت. ازآنجاکــه عدالــت باعــث از بیــن 

رفــن ریشــه بســیاری از مفاســد اجتامعــی و اخالقــی و 

ــی  ــکاف طبقات ــه در آن ش ــای ک ــود جامعه ــادی میش اقتص

انــواع ظلــم و تبعیــض باشــد، و حقــوق مــردم پایــامل شــود، 

ــه و حســادت و  ــی احســاس کین ــی و بدبین احســاس ناامن

عــداوت و انتقــام و خشــونت رواج خواهــد یافــت و مشــکالت 

ــت و از  ــد گرف ــای را خواه ــن جامعه ــان چنی ــادی گریب زی

ــای  ــود و جامعه ــد ب ــربی نخواه ــی خ ــد و ترق ــات و رش ثب

ــود. ولــی برعکــس اگــر در  ــر خواهــد ب نامتعــادل و زوالپذی

جامعهــای حقــوق مــردم محفــوظ و محــرم و تبعیــض و 

محرومیــت وجــود نداشــته باشــد، جامعــه متعــادل خواهــد 

بــود، و زمینــه عقایــد پــاک، اخــالق پــاک و صفــات متعالــی 

ظلم چبود؟ وضع در ناموضعش

عدل چبود؟ آب ده اشجار را                  

ظلم چبود؟ آب دادن خار را

تعریــف یادشــده در جملهــای کوتــاه از علــی)ع( نقلشــده 

اســت کــه میفرمایــد: »العــدل یضــع االمــور مواضعهــا«( 

عــدل قــرار دادن امــور درجاهــای مناســب خــود اســت.« 

ــورد عــدل  ــان، ص ۴3۷( در م ــامت قصــار امیرمومن )کل

ــد  ــی خداون ــا صــادق اســت؛ یعن ــن معن ــز همی الهــی نی

هــر چیــزی را در جایــگاه مناســب آن قــرار میدهــد. 

بنابرایــن؛ عدالــت و کرامــت هــم معنــای مســاوات را دارد 

و هــم دربرگیرنــده ارزشــهای متعالــی و انســانی اســت و 

مطابــق اســتعدادهای طبیعــی و تفاوتهــای خلقــت اســت 

و اینکــه یــک قانــون بایــد عادالنــه باشــد یعنــی تبعیــض 

میــان افــراد قایــل نشــود و رعایــت اســتحقاقها را بکنــد.

عدالت در سیره و سنت اولیای دین

ــت و  ــزت و کرام ــن باع ــای دی ــه اولی ــنت هم ــیره و س س

ــی  ــت یک ــت. عدال ــورده اس ــد خ ــی پیون ــت و آزادگ عدال

ارزشــهای  پایــه  و  اجتامعــی  مســایل  رضوریریــن  از 

ــت در  ــانههای عقالنی ــی از نش ــانی و یک ــی و انس عقالن

ــه  ــور هم ــالم مح ــت. اس ــی اس ــی و اخالق ــار اجتامع رفت

فعالیتهــای فکــری و اعتقــادی و رفتــاری و اقتصــادی 

ــت ســوق میدهــد. از نظــر  و سیاســی را در جهــت عدال

اســالم عدالــت یکــی از مبانــی رشــد و توســعه عقالنــی و 

زمینهســاز همــه فضیلتهــا و کــامالت و حافــظ حقــوق و 

کرامــت انســانی اســت. جامعــه عدالــت مــدار، جامعهای 

اســت کــه کرامــت و عــزت و آزادی انســانها در آن تامیــن 

میشــود و جامعــه عدالــت گــرا، جامعــه متــوازن، متعادل، 

عقلگــرا، و ظلمســتیز و عــزت طلــب اســت، و فقــدان 

عدالــت در یــک جامعــه موجــب آشــفتگی و ناســازگاری و 

اضطــراب و زمینهســاز بســیاری از ناهنجاریهــای فکــری 

ــود. و اخالقــی خواهــد ب

عدالــت و کرامــت عاملــی اصلــی رشــد، ســامت 

فکــری،  روانــی و اجتامعــی

عدالــت عاملــی اصلــی رشــد و ســالمت فکــری و روانــی 

و اجتامعــی جامعــه اســت. جامعــه انســانی اگــر دچــار 

روابــط  همــه  شــود،  ظلــم  و  بیعدالتــی  و  بینظمــی 

ــانی آن  ــهای انس ــالق و ارزش ــگ و اخ ــی و فرهن اجتامع

جامعــه دچــار تزلــزل خواهــد شــد. عدالــت، اصلیریــن 

رکــن در تربیــت و مدیریــت و رهــربی جامعــه اســت. 

ــه و حفــظ حقــوق  ــاد جامع ــت در همــه ابع ــت عدال رعای

اجتامعــی و انســانی جامعــه نشــانه کــامل انســانی 

برپاکننــدگان عدالــت و نشــانه نــگاه آنــان بــه کرامــت و 

مقــام انســان در آن جامعــه اســت. در شــیوه زمامــداری و 

حکومــت علــی)ع(  کــه اساســیرین محــور بعــد از حــق 

ــتوار  ــل اس ــن اص ــر ای ــت ب ــروی اس ــت گ ــداری، عدال م

اســت کــه انســانها همــه دارای کرامــت و شــخصیت 

هســتند و بایــد حقــوق آنــان محرم شــمرده شــود. منطق 

ــد: »الاطلــب النــر  علــی)ع( چنــان اســت کــه میفرمای

بالجــور« مــن هرگــز بــرای رســیدن بهحــق، بــه ظلــم 

ــم در همــه ابعــاد و  متوســل منیشــوم،  و بهطورکلــی ظل

اشــکال آن نفــی میشــود تــا مــردم در زیــر ســایه عدالــت، 

آزادی و حریــت و کرامــت و حقــوق خــود بــه تعبیــر اســتاد 

مطهری»قــرآن از توحیــد گرفتــه تــا معــاد و نبــوت گرفتــه 

عدالت اجتماعی و کرامت انسانی ضامن بقای افغانستان کنونی

مهدی بابک
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 بازی با اعداد              3205
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3100    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3375
شاه سفید را در خانه  c4 حرکت دهید. 

3404

جواب هدف         2853
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ثور
یکی از بستگان به شما فرصتی برای پیوستن به یک مشارکت را می دهد. باید 
از گرفتــن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنیــد. امروز بعد از ظهر به یک مهمانی 

دعوت می شوید.

جوزا
اگر برنامه رفتن به یک ســفر کاری داشتید امروز زمان خوبی برای رفتن به این 
سفر نیست – ممکن است اشــتباهات بزرگی به دلیل عجوالنه بودن تان انجام 

دهید. سعی کنید از ایجاد سوتفاهم با اطرافیان تان اجتناب کنید.

سرطان
حــوادث غیر منتظره ای برنامه های تان را تغییر می دهد. احتماال از خارج 
از شهر مهمان داشته باشــید، یا مجبور شوید که به مالقات دیگری بروید. 
یکی از دوســتان تان به شما توصیه هایی بر اساس تجربه کاریش می کند.

اسد
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا کار جدیدی انجام دهید و این مرحله 
جدیدی از زندگی تان می باشــد. می توانید خوشــبین باشید، زیرا که هر گونه 

تغییر موفقیت آمیز است. روابط با شریک عاطفی تان بهتر خواهد شد.

سنبله
امروز در تمام کارهای مربوط به خانه و کســب و کارتان موفق هستید. خانواده و 
شریک عاطفی تان از ابتکارتان قدردانی خواهند کرد. برای آینده برنامه ریزی می 
کنید، اما نباید چندین کار را همزمان انجام دهید. توصیه های شــریک عاطفی 

تان را در نظر بگیرید.

حمل
امروز صبح احتماال به یک ســفر شخصی می روید، که باعث می شود به عشق 
تان نزدیک تر شــوید. ممکن است شخصی را مالقات کنید که در آینده به شما 

در کسب و کارتان کمک می کنند. عجله نکنید! 

میزان
برنامه های تان به طور کامل تغییر می کند. دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 
امروز بعد از ظهر به یک مهمانی دعوت می شــوید که ممکن است شخص 
خاصی را مالقات کنید که نقاط مشــترک زیادی را بــا یکدیگر دارید. می 

توانید به حس ششم تان اطمینان کنید

عقرب
احتماال بســیار فکر می کنیــد و می خواهید که کســب و کاری را که قبال 
برنامه ریزی کرده بودید شروع کنید. یکی از دوستان نزدیک به شما پیشنهاد 
پیوســتن به یک کار جدیــد را می دهد. نباید تصمیــم بگیرید تا زمانی که 

جزئیات را بررسی نکرده اید.

قوس
فرصت خوبی دارید تا کار جدیدی را شــروع کنیــد که رضایت خاصی را به 
همراه دارد. هر چیزی که امروز شروع می شود می تواند طوالنی مدت باشد. 
باید تحمل بیشتری داشته باشــید، در غیر این صورت با شریک عاطفی تان 

بحث خواهید کرد.

جدی
ممکن است شــخص با نفوذی را مالقات کنید که در شروع کسب و کاری 
جدید به شــما کمــک کند. اهداف تان به حقیقت مــی پیوندد، اما باید از 
خیال پردازی اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر با مشــکالت جزئی سالمتی 

روبه رو می شوید.

دلو
زمان خوبی برای مالقات دوســتان نمی باشد. روابط با شریک عاطفی تان خوب 
است و هر دو با هم زمان عالی را سپری خواهید کرد. می توانید برای آینده برنامه 

ریزی کنید و به نتیجه موفقیت آمیزی برسید.

2854

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

حرمــت ـ رحمت ـ حرم 
ـ حــرام ـ حریم ـ حی ـ 
حیات ـ رحــم ـ رحیم ـ 
روح ـ حر ـ محو ـ محور 
ـ راحت ـ حریت ـ حوا ـ 

حاویـ  حیرت.
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فهیم صادقی

حوت
امروز برای کسب و کار روز مطلوبی است. می توانید در پروژه ای که اخیرا شروع 
کرده اید موفق باشید. ممکن است مجبور باشید که به یک سفر کاری بروید که از 

نظر عاطفی و کاری سود زیادی در پی داشته باشد.

 شطرنج                     3376

ا

آهوبره ـ اختراع ـ برومنــد ـ پریدوش ـ تیوری ـ ثریا ـ جراید ـ چنبر ـ 
حوادث ـ خلبان ـ دخالت ـ ذلیل ـ ردیف ـ زیبایی ـ ژولیده ـ ســاری ـ 
شمع ـ صداقت ـ ضیافت ـ طریقه ـ ظاهر ـ عدلیه ـ غوزه ـ فردا ـ قند ـ 

کعبه ـ گرجستان ـ لولو ـ موازی ـ نمایش ـ وارث ـ هوش ـ یلدا.
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فقط دوسـتان حلقه ی آخر او را می شناسـد. سـی سـال بعد آن ها نیز شـبیه 

ژانسـن یـا مـرده انـد و یـا نقـش مرده هـا را بـازی می کننـد. راوی هیـچ گاه 

منی توانـد آن هـا را پیـدا کنـد و بـا آن هـا در مـورد ژانسـن حـرف بزنـد امـا در 

ذهنـش همیشـه به گذشـته برمی گـردد. به روز هـا و لحظه هایـی برمی گردد 

کـه بـا ژانسـن سـپری کـرده و حـرف زده و قـدم زده اسـت. در نهایـت راوی 

خـر چـاپ شـدن اولیـن کتابـش را دریافـت می کنـد امـا هم چنـان بـا گریز 

در گذشـته از ژانسـن حـرف می زند. 

بـه نظـر مـن دو چیـز موضوع اصلی  رمـان )بهار لعنتی( را تشـکیل می دهد. 

همراهـی  را  خواننـده  کتـاب  رسارس  در  کـه  اسـت  تنهایـی  اول  موضـوع 

می کنـد. 

ژانسـن آدم تنهایی سـت. هرچنـد دوسـتانش همیشـه بـه دنبـال او هسـتند 

می کنـد.   دوری  جمـع  از  و  می گریـزد  خلوتـی  کنـج  در  همیشـه  او  امـا 

همین طـور، ۳۰ سـال بعـد راوی تنهـا تـر از ژانسـن اسـت.  چـون در زمانـی 

کـه او می خواهـد کتابـی در مـورد ژانسـن بنویسـد، هیـچ کسـی نیسـت تـا 

بـا او در بـاره ی ژانسـن حـرف بزنـد و او ناخـودآگاه در گذشـته هایش پرتـاب 

می شـود، بـه یـاد مـی آورد و بـه مخاطبانـش قصـه می کنـد. امـا هیـچ گاه 

موفـق منی شـود کسـی از آشـناهای ژانسـن را پیـدا کنـد و با او حـرف بزند.

 ایـن آشـنایی های اتفاقـی در زندگـی ی همـه ی مـا رخ می دهـد. همـه ی 

بـا آدم هایـی آشـنا می شـوند  اتفـاق  آدم هـا در زندگی شـان برحسـب یـک 

کـه ریشـه می دوانـد در روح و روان شـان. گاهـی بـر حسـب اتفـاق کسـی 

را در یـک کافـه، در یـک سـفر تفریحـی و یـا اصـا در خیابـان می بینیـم، 

بعدهـا ایشـان یکـی از عزیزتریـن آدم هـای زندگی مـان می شـود. برعکـس 

از بعضـی آدم هـا هم چنـان کـه در پیـش چشـم مـان هسـتند، بـا آن هـا کار 

و زندگـی می کنیـم، چقـدر دوریـم و اگـر دور نیسـتیم گاهـی بـه یک بارگـی چقـدر 

دور می شـویم. در ایـن رمـان نیـز راوی بـه طـور اتفاقـی با دوسـت دخرتش ژانسـن را 

در کافـه می بینـد بـا او آشـنا می شـود و ژانسـن ۳ مـاه بعـد غیبـش می زنـد امـا  ایـن 

آشـنایی آنقـدر در زندگیـش ریشـه می دوانـد که  تا۳۰ سـال بعد منی تواند خـود را از 

آن بـُرَّد. ۳ مـاه آشـنایی و ۳۰ سـال تنهایـی!

بسـیارند  چـه  داریـم .  را  نـوع  ایـن  از  تجربیاتـی  زندگی مـان  در  آدم هـا  مـا  همـه ی 

آدم هایـی کـه در لحظـه بـا نگاهـی خودشـان را در کافـه و جـاده و یـا هرجایـی دیگر 

جاگذاشـته و سـپس مدت هـا در رسگردانـی  محـض بـه زندگیشـان ادامـه داده انـد.

موضـوع اصلـی دوم در ایـن رمـان )بـه یاد آوردن( اسـت. راوی همیشـه تقـا می کند 

کـه چیـزی را از گذشـته های بسـیار دور بـه خاطـرش بیـاورد.  مثـاً ۳۰ سـال بعـد 

بـا نشسـن روی تـراس کافـه ی کـه اولیـن بـار ژانسـن را در آن جـا ماقـات کـرد، بـه 

یک بارگـی بـه ۳۰ سـال قبـل پرتـاب می شـود و رشوع می کنـد بـه روایـت خاطره های 

او. 

در اوایـل رمـان می خوانیـم کـه: »بایـد پذیرفت که حافظـه، گاهی ماننـد دوربین های 

پوالرویـد آنالـوگ عمـل می کنـد. بـرای مـدت سـی سـال گاه گاهـی بـه ژانسـن فکـر 

می کـردم. آشـنایی مـا مـدت زمـان زیـادی طـول نکشـید. او در ژوئـن سـال ۱۹۶۴ 

فرانسـه را تـرک کـرد و مـن ایـن سـطور را در آوریـل ۱۹۹۲ می نویسـم.«

چـه باعـث می شـود کـه آدم چندیـن سـال بعـد بـه گذشـته برگـردد، زندگـی اش را 

واکاوی کنـد و در مـورد آن بنویسـد؟ بـه یـاد آوردن! 

بـه بـاور مـن آدم ها بیشـرت از آن کـه در زمان حال و یـا آینده زندگی کنند، در گذشـته 

زندگـی می کننـد. مـا همیشـه بـه گذشـته های مان پرتـاب می شـویم و با به یـادآوردن 

و  تلـخ  خاطـرات  آوردن  خاطـر  بـه  بـا  و  می گردیـم  شـادمان  شـادمان،  لحظه هـای 

اندوهگیـن، غمگیـن و افـرده می شـویم. 

پاتریـک مودیانـو فلم نامه نویـس و نویسـنده ی معارص فرانسـه می باشـد. او 

در کارنامـه ادبـی اش جایزه هـای متعـدد، از جملـه نوبـل ادبیـات ۲۰۱۴ را 

بـه ثبـت رسـانده اسـت. مودیانـو را باتوجـه به ایـن کارنامه و آثـار متعددش 

می تـوان یکـی از چهره هـای مطـرح و شـناخته شـده ی ادبیـات مـدرن در 

فرانسـه یـاد کرد. 

اولیـن اثـری کـه از او خوانـدم رمـان )بهـار لعنتـی( بـا ترجمـه نازنیـن عرب 

اسـت. هرچنـد عنـوان کتـاب در فرانسـوی    chien de printemps  یـا 

)سـگ بهـار( اسـت امـا ترکیبـی کـه مرتجـم بـه کار بـرده اسـت جالب تـر 

می منایـد.

بازگـو  را  ژانسـن  فرانسـس  نـام  بـه  عکاسـی  داسـتان  کوتـاه  رمـان  ایـن 

می کنـد. راوی داسـتان کـه یکـی از شـخصیت های اصلـی رمـان اسـت، 

بـرای اولیـن بـار بـه طـور اتفاقـی فرانسـس ژانسـن را در سـال ۱۹۶۴ در 

کافـه ی در میـدان  دانفـر رورشو در پاریـس می بینـد. او در آن هنـگام ۱۹ 

سـال دارد و دخـرتی هـم  سـن  و  سـال خـودش او را همراهـی می کنـد. 

ژانسـن درسـت میـز روبـروی آن هـا نشسـته و بـا لبخنـدی کـه بـر لـب دارد 

بـه آن هـا نـگاه می کنـد. او کـه در آن هنـگام روی سفارشـی از یـک مجلـه 

دوربیـن  می کنـد،  کار  جـوان  نسـل  از  عکاسـی  موضـوع  بـا  آمریکایـی 

بـه  متـام  خونـردی  بـا  و  می کشـد  کیـف  از  را  آملانـی اش  رولیفکـس 

عکاسـی از ایـن دو جـوان پاریسـی )راوی و دوسـتش( می پـردازد. سـپس 

ژانسـن ایـن دو جـوان پاریسـی را بـه فنجانـی قهـوه مهـان می کنـد و از 

آن هـا می خواهنـد کـه سـوژه ی عکاسـی اش شـوند. پـس از عکاسـی راوی 

و دوسـتش بـا او بـه آتلیـه  عـکاس، در خیابـان فـروآدوو می رونـد . در آتلیـه 

فقـط دو قـاب عکس در دیوار چسـپانده شـده اسـت و متام اثاثیه سـالن را 

دو مبـل و یـک کاناپـه خاکسـرتی تشـکیل می دهد. در گوشـه ی از سـالن 

سـه چمـدان قهـوه ای روی هـم سـوار اند و بیـن چمدان هـا عکس هایی که  

ژانسـن در طـول زندگـی حرفـه ای اش گرفته اسـت، جاخوش کـرده اند. به 

ایـن ترتیـب آشـنایی راوی بـا ژانسـن از یـک دیـدار اتفاقـی در کافـه رشوع 

می شـود. بعدهـا داوطلـب می شـود تـا عکس هایـی را کـه ژانسـن در مدت 

بیسـت و پنج سـال کار حرفه ای اش گرفته اسـت، بر اسـاس تاریخ و مکان 

طبقـه بنـدی و فهرسـت کنـد. در ایـن مدت او بیشـرتین وقتـش را در آتلیه 

ژانسـن سـپری می کنـد امـا ژانسـن بـه نـدرت بـه آتلیـه می آیـد. 

بـاز  بـه روی هیـچ کسـی  آتلیـه را  از راوی می خواهـد کـه دروازه  ژانسـن 

نکنـد و وقتـی بـه تلفن هـا جـواب می دهـد بگویـد ژانسـن ایـن جا نیسـت. 

چهـار - پنـج نفـر مشـخص از دوسـتان ژانسـن کـه او از آن هـا همیشـه بـه 

نـام »حلقـه ی آخـر« یـاد می کنـد به طـور مداوم هـروز یا بـه آتلیـه می آیند و 

رساغ ژانسـن را می گیرنـد یـا بـه تلفـن آتلیـه زنـگ  می زننـد.  

امـا ژانسـن همیشـه در تنهایـی خـود می گریـزد و تنهـا کسـی کـه گاهـی 

بـا او قـدم می زنـد و کافـه مـی رود آشـنای جدیـدش )راوی( اسـت. هرچند 

ژانسـن قبل از آن که راوی به طبقه بندی و فهرسـت عکس هایش بپردازد، 

بـه او خـر می دهـد کـه تـا یـک مـاه دیگـر ازفرانسـه بـه مکزیـک مـی رود 

و نیـازی نیسـت کـه ایـن عکس هـا طبقـه بنـدی شـوند، امـا بـه یک بارگـی 

بـی  آنکـه بـه کسـی بگویـد غیبـش می زنـد و هان طـور کـه برای دوسـتان 

حلقـه ی آخـر نقـش مرده هـا را بـازی می کـرد، نوبـت راوی هـم می رسـد. 

راوی پـس از نزدیـک به سـی سـال تصمیم می گیرد کتابی در مورد ژانسـن 

و عکس هایـش بنویسـد. او بـه هـر دری می زند تـا رسنخی در مورد ژانسـن 

بیابـد. امـا از آن جایـی کـه کل عمـر آشـنایی اش بـا ژانسـن سـه ماه اسـت، 

سفير مصر: عالقمند گسترش 
همکاری های فرهنگی هستيم تنهایی و به  یاد آوردن در »بهــار لعنتی « پاتریک مودیانو

فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد 

امـروز در دیـدار بـا سـفیر مـر در کابل، بـر گسـرتش روابط و 

همکاری هـای فرهنگـی میـان افغانسـتان و مـر، بحـث کرد. 

بـه گـزارش آژانس باخـرت، در این دیدار در حالی که مشـاوران 

ارشـد حقوقـی، امـور نـرات و امـور رسـانه یی وزارت اطاعات 

معـاون  و  دولتـی  روزنامه هـای  رییـس  و همچنـان  فرهنـگ  و 

رسپرسـت  داشـتند،  حضـور  نیـز  کابـل،  در  مـر  سـفارت 

وزارت اطاعـات و فرهنـگ از روابـط تاریخـی و دوسـتانه میـان 

افغانسـتان و مـر بـه نیکـی یـاد کـرد. 

او خاطرنشـان کـرد کـه افغانسـتان و مـر، دارای آبده هـای 

ایـن  در  و  هسـتند  زیـادی  فرهنگـی  میراث هـای  و  تاریخـی 

زمینـه مـر از تجـارب خوبـی برخـوردار اسـت.

و  روابـط  برگسـرتش  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت 

همکاری هـای فرهنگـی میـان افغانسـتان و مـر تأکیـد کـرد 

برنامه هـای  برگـزاری  راسـتای  در  و خواهـان همـکاری مـر 

و  باسـتانی  آثـار  احیـای  و  ترمیـم  زمینه هـای  در  آمـوزش 

و  روزنامه نـگاری  سـازی،  فلـم  و  رسیـال  تاریخـی،  آبده هـای 

هفتـٔە  کتـاب،  مشـرتک  منایشـگاه های  راه انـدازی  همچنـان 

فرهنگـی، سـمینارها و نشسـت های مشـرتک فرهنگـی، شـد. 

سـفیر مر در کابل، در این نشسـت از عاقە ی کشـورش  در 

گسـرتش و تحکیـم روابـط فرهنگی میان دو کشـور خـر داد و 

از توجـه و همکاری هـای آن کشـور در زمینه هـای یـاد شـده به 

رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ اطمینان داد. 

روزنامـه افغانسـتان مـا: آلرتـو گریالـدی تهیـه کننـده سـینا کـه شـاری 

از فلم هـای مطـرح از جملـه وسـرتن اسـپاگتی »خـوب، بـد، زشـت« و »دارو 

دسـته های نیویـورک« را تهیـه کـرده بـود در ۹۵ سـالگی درگذشـت.

 بـه گـزارش ورایتـی، آلرتـو گریالـدی در ۹۵ سـالگی بـر اثـر کهولـت سـن 

درگذشـت. گریالـدی کـه سـال ۱۹۲۵ در ناپـل ایتالیـا متولـد شـده بـود 

ابتـدا در رشـته حقـوق تحصیـل کـرد و بعـد رشکـت تولیـد فلمش را در سـال 

۱۹۶۱ راه انـدازی کـرد.

اولیـن فلـم بلنـدی کـه در این کمپانی تولید شـد وسـرتن اسـپانیایی »سـایه 

بـا عنـوان »دو نفـر  اولیـن وسـرتن اسـپاگتی وی سـال ۱۹۶۴  بـود.  زورو« 

خشـن« تولیـد شـد. وی بـا تولیـد فلم هـای اکشـن کم بودجـه کـه اغلـب بـه 

صـورت مشـرتک بـا اسـپانیا و آملـان تهیـه می شـد بـه شـهرت رسـید.

تولیـد  در  لئونـه  بـا رسجیـو  بـار  نخسـتین  بـرای  گریالـدی   ۱۹۶۵ سـال 

مشـرتک بین املللـی »بـرای چنـد دالر بیشـرت« همـکاری کرد. این فلـم که با 

بـازی کلینت ایسـتوود سـاخته شـد همکاری بعـدی ایـن ۲ را در فلم »خوب، 

بـد، زشـت« رقـم زد کـه بـا فـروش ۲۵ میلیـون دالر در گیشـه موجب شـهرت 

بسـیار ایسـتوود شد.

گریالـدی در طـول چهـار دهـه فعالیـت، تهیـه کننـده بیـش از ۸۹ فلـم در 

اروپـا و آمریـکا بـود. »بسـوزان« محصـول ۱۹۶۹ و »آخریـن تانگـو در پاریس« 

در سـال ۱۹۷۲ هـر ۲ بـا بـازی مارلـون برانـدو و »مـرد المانچـا« در سـال 

۱۹۷۲ بـا بـازی سـوفیا لـورن، از دیگـر فلم های مشـهور وی هسـتند. آخرین 

سـاخته  نیویـورک«  دسـته های  و  »دار  بـود  تهیه کننـده اش  وی  کـه  فلمـی 

اسکورسـیزی بـود کـه سـال ۲۰۰۲ با بـازی دانیـل دی لوییس، لئونـاردو دی 

کاپریـو و کامـرون دیـاز نامـزد دریافـت ۹ جایـزه اسـکار شـد.

ادبیات
خبر

تهيه کننده ی 
»خوب، بد، زشت« درگذشت

رویداد

فـروش گیشـه در مـاه ژانویـه آمریـکا کاهشـی ۹۰ درصـدی داشـته اسـت. 

»تیرانـداز« فلـم مهیـج لیـام نیسـون، بار دیگر و بـرای دومین هفتـه متوالی با 

فروشـی حدوداً ۲ میلیون دالری، صدرنشـین گیشـه پایان هفته آمریکا شـد. 

ایـن فلـم بعـد از ده روز اکـران تـا کنـون ۶ میلیون دالر فروش داشـته اسـت.

بـه دلیـل بسـته بـودن سـیناها در ۱۰ بـازار برتـر سـینایی آمریـکا بـرای 

جلوگیـری از شـیوع کرونـا، اسـتودیوها بـه تعویـق اکـران آثـار خـود ادامـه 

نـدارد.  اکـران وجـود  بـرای  بـه صـورت گسـرتده  اثـر جدیـدی  و  می دهنـد 

اگرچـه بازارهـای سـینایی کوچک تـر در ایـن مـاه بازگشـایی شـده انـد، اما 

تغییـر زیـادی صـورت نگرفتـه اسـت. بـا توجـه بـه آمـار کام اسـکور، تـا کنون 

میـزان بلیـت فروشـی در مـاه ژانویه در مقایسـه با بازه زمانی مشـابه در سـال 

گذشـته کاهشـی ۹۰ درصـدی داشـته اسـت.

»تیرانـداز« بـه وسـیله رابـرت لورنـز )از همکارهـای قدیمـی کلینت ایسـتوود( 

کارگردانـی شـده و محصـول کمپانی اوپن رود اسـت که امسـال فلم دیگری 

هـم از لیـام نیسـون بـا عنوان »دزد صـادق« را اکـران کرد.

انیمیشـن »غارنشـین هـا: یـک عـر جدیـد« محصـول یونیورسـال و دریـم 

ورکـز، بـا اختـاف کمـی در رتبـه دوم قـرار گرفت. ایـن انیمیشـن خانوادگی 

۱.۹ میلیـون دالر در هفتـه نهـم اکـران فروخـت تا فـروش این فلم در گیشـه 

داخلـی و جهانـی بـه ترتیـب بـه ۴۱ و ۱۳۹ میلیـون دالر برسـد. »غارنشـین 

هـا« بـا وجـود آنکـه در آمریـکا در رسویس هـای وی او دی هـم در دسـرتس 

اسـت، امـا در سـیناها مـورد اسـتقبال قـرار گرفته اسـت.

»زن شـگفت انگیـز ۱۹۸۴« در پنجمیـن هفتـه اکران بـا ۱.۶ میلیون دالر به 

جایـگاه سـوم رسـید و عملکـرد فروشـش در گیشـه داخلـی و خارجـی به مرز 

۳۷ و ۱۱۰ میلیـون رسـیده اسـت. در حرکتـی کـه جنجالـی شـد، بـرادران 

وارنـر ایـن فلـم را هم زمـان بـا اکـران در سـیناها در رسویس منایـش آناین 

HBO Max منتـر کـرد.

دو فلـم »شـکارچی هیـوال« و »اخبـار جهـان« بـه ترتیـب در رتبـه چهـارم و 

پنجـم قـرار گرفتنـد. در گیشـه بیـن املللـی، انیمیشـن »روح« در سـینای 

کـره جنوبـی مـورد اسـتقبال قـرار گرفت. ایـن انیمیشـن در ۱۳ کشـوری که 

اکـران شـده ۷۱ میلیـون دالر فروختـه که ۴۸ میلیون دالر آن به کشـور چین 

مربـوط می شـود. »روح« در ایـاالت متحـده و برخـی از بازارهـای دیگر تنها از 

طریـق رسویـس دیزنـی پاس در دسـرتس اسـت.

سقوط ترسناک گيشه سينمای آمریکا

سینما



تیـم  در  را  کاوانـی  ادینسـون  نـام  نیـار 

منتخـب تاریخ باشـگاه پاری سـن ژرمن قرار 

نـداد.

نیـار چهارمیـن فصـل حضـورش در پـاری 

از  پـس  و  کنـد  مـی  تجربـه  را  ژرمـن  سـن 

اول،  فصـل  دو  شـدید  هـای  مصدومیـت 

حـاال رشایطـی بـه مراتـب بهـر در ایـن تیـم 

پاریسـی دارد. نیـار بارهـا گفتـه اسـت کـه 

قصـد تاریخ سـازی در پی اس جـی را دارد و 

بـه نظـر می رسـد بـه زودی قـراردادش را نیز 

متدیـد کنـد. 

فصـل گذشـته بهریـن فصـل حضـور نیـار 

در پـاری سـن ژرمـن بود چـرا که او توانسـت 

بـا تیـم بـه فینـال لیـگ قهرمانـان اروپـا راه 

پیـدا کنـد کـه در نهایـت بـا شکسـت برابـر 

بایـرن از بـاال بـردن جـام بازمانـد.

ترکیـب  باشـگاه،  درخواسـت  بـه  نیـار 

ژرمـن  سـن  پـاری  باشـگاه  تاریـخ  منتخـب 

از  نامـی  اینکـه  جالـب  و  کـرد  انتخـاب  را 

ادینسـون کاوانـی بهریـن گلـزن تاریـخ این 

خـورد. منـی  چشـم  بـه  باشـگاه 

سـتاره برازیلـی گرانریـن بازیکـن تاریخ این 

باشـگاه فرانسـوی به شـار می آید و کاوانی 

ژرمـن  سـن  پـاری  تاریـخ  در  بازیکـن  تنهـا 

اسـت که توانسـته به رکورد 200 گل برسـد. 

نیـار باوجـود آنکـه در پـاری سـن ژرمـن بـا 

کاوانـی همبـازی بـود، بـا ایـن حـال نـام او 

را در ایـن فهرسـت 11 نفـره قـرار نـداد کـه 

جالـب توجـه بود.

نیـار به خصـوص در اولیـن فصل حضورش 

در پـی اس جـی با کاوانی اختالفات شـدید 

داشـت که حتی به داخل زمین نیز کشـیده 

شـد. او بـرای زدن رضبـات کاشـته و پنالتی 

بـا سـتاره اروگوئه ای به مشـکل خـورده بود.

سند جدید برای اثبات اختالف بین نیمار و کاوانی

ورزش
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۱۹ بسـری بـوده، از ابـراز اخبار ناصحیح خـودداری کرده 

اسـت. امـا پـس از کسـب بهبودی مجـددا به انتشـار اخبار 

کـذب ادامـه داده اسـت. گفتـه می شـود کـه در برخـی از 

بـر  او  کـه  ناصحیحـی  اطالعـات  و  دروغ هـا  تعـداد  روزهـا 

زبـان آورده بیـش از ۱۵۰ مـورد بـوده اسـت.

پسـت  واشـنگنت  "فکـت چکـر"  بخـش  اسـت.  رسـیده 

اعـالم کـرده اسـت کـه ترامـپ تنهـا در ارتباط با شـیوع 

نادرسـت  اطـالع  و  دروغ  مـورد   ۲۵۰۰ کرونـا  ویـروس 

ابـراز داشـته اسـت. رئیـس جمهور پیشـین امریـکا تنها 

در شـش روزی کـه بـه علـت ابتـال بـه بیـاری کوویـد 

آشـکارا  زمامداریـش  دوره  نخسـت  روز  هـان  از  ترامـپ  دونالـد 

نشـان داد کـه رویکـردی خـاص نسـبت بـه حقایـق و آمـار دارد.

واشـنگنت پسـت بـا انتشـار گزارشـی شـار دروغ هـا و اطالعـات 

ناصحیحـی کـه ترامـپ در طی چهار سـال ریاسـت جمهوری خود 

یـا بـه شـکل شـفاهی یا کتبـی بیـان کـرده را ۳۰۵۷۳ مـورد اعالم 

اسـت. کرده 

کـه  اسـت  نوشـته  خـر  ایـن  بازتـاب  ضمـن  نیـز  اشـپیگل آنالین 

ترامـپ "یـک دروغ پـس از دروغـی دیگـر در ایـن مـدت بـه زبـان 

تحلیـف  مراسـم  تاریخـی  و  بی سـابقه  اسـتقبال  از  اسـت".  آورده 

تقلـب  ادعـای  تـا  کارش(  رشوع  رسـمی  روز  )نخسـتین  خـود 

انتخاباتـی در واپسـین روز زمامداری اش در مقـام رئیس جمهوری 

امریـکا.

روزنامـه واشـنگنت پسـت بـرای راسـتی آزمایی سـخنان و اظهـارات 

چکـر"  "فکـت  نـام  بـه  بخشـی  پیـش  سـال   ۱۰ سیاسـتمداران 

راه انـدازی کـرد. ایـن روزنامـه شـار اخبـار دروغ و ناصحیحـی که 

از سـوی ترامـپ مطـرح شـده اسـت را رسـانه ای کـرده اسـت.

بـر اسـاس گـزارش این روزنامه، ترامپ در سـال نخسـت زمامداری 

ناصحیـح  خـر  یـا  دروغ  شـش  روز  هـر  متوسـط  طـور  "بـه  خـود 

تحویـل رسـانه ها و مـردم داده اسـت".

روزبـه روز  ترامـپ  دروغ هـای  تعـداد  پسـت  واشـنگنت  نوشـته  بـه 

افزایـش یافتـه، بـه گونـه ای کـه در ۲۷ ماه نخسـت زمامـداری اش 

او ۱۰ هـزار دروغ و خـر نادرسـت داده اسـت. امـا تعـداد دروغ ها 

و اخبـار کـذب در سـخنان او در واپسـین ماه هـای زمامـداری اش 

افزایشـی جهشـی داشـته اسـت. در پنـج مـاه آخـر زمامـداری اش 

شـار دروغ هـا و اخبـار کـذب در اظهـارات او بـه ۱۰ هـزار مـورد 

واشنگتن پست: ۳۰ هزار دروغ دونالد ترامپ طی چهار سال حکومت

رسمی: فرانک لمپارد از چلسی اخراج شد

چین به مهمترین مقصد سرمایه گذاری 
خارجی در جهان تبدیل شد

مسابقات بزکشی دیروز در بلخ آغاز شد

سفارت اسرائیل در امارات متحده عربی رسما گشایش یافت
ثابـت سـفارت ارسائیـل در دسـت آماده سـازی اسـت.

نائـح، دیپلـات پرسـابقه ارسائیلـی مسـئولیت  ایتـان 

دفـر سـفارت را برعهـده خواهـد داشـت.

کـه  گفـت  ارسائیـل  خارجـه  وزیـر  اشـکنازی،  گابـی 

گشـایش سـفارت جدیـد ارسائيـل بـه گسـرش روابـط 

هم اکنـون گـرم میـان ارسائیـل و امارات کمـک خواهد 

رسـاند.

هیئـت دولـت امـارات متحـده عربـی نیـز روز یکشـنبه 

۲۴ جنـوری گشـایش سـفارت ایـن کشـور در تل آویو را 

بـه تصویب رسـاند.

از زمـان برقـراری روابـط دیپلاتیـک میـان ارسائیـل و 

امـارات در ماه سـپتامر بدین سـو، پروازهای مسـتقیم 

میـان دو کشـور و سـفر هیأت های تجـاری و اقتصادی 

گردشـگر  هـزاران  و  اسـت  گرفتـه  صـورت  متقابـل 

ارسائیلـی از امـارات دیـدن کرده انـد.

امـارات متحـده عربی نخسـتین کشـور از چهار کشـور 

بـا  امریـکا  دولـت  میانجیگـری  بـا  کـه  اسـت  عربـی 

کردنـد. برقـرار  دیپلـات  روابـط  ارسائیـل 

وزیـر خارجـه ارسائیـل افـزود کـه ایـن کشـور بـه زودی 

یـک دفر حافـظ منافـع در مراکش و یک کنسـولگری 

هفتـه  چنـد  طـی  کـرد.  خواهنـد  تأسـیس  دوبـی  در 

گشـایش  بحریـن  در  ارسائیـل  سـفارت  نیـز  آینـده 

یافـت. خواهـد 

گذشـته  سـال  اواخـر  در  اسـت.  یافتـه  گشـایش 

میـالدی دو کشـور ارسائیـل و امـارات متحده عربی 

بـا میانجیگـری دولـت امریکا مناسـبات دیپلاتیک 

برقـرار کردنـد. وزارت خارجه ارسائیـل در این رابطه 

اعـالم کـرد کـه سـفارت ایـن کشـور نخسـت در یک 

دفـر موقـت مسـتقر خواهـد شـد. او گفـت محـل 

سـفارت  عربـی،  متحـده  امـارات  مقامـات  موافقـت  پـی  در 

ارسائیـل در ابو ظبـی بـه طور رسـمی گشـایش یافـت. به زودی 

دفـر حافـظ منافـع ارسائیـل در مراکـش و سـفارت این کشـور 

در بحریـن نیـز گشـایش خواهنـد یافـت.

جنـوری   ۲۴ یکشـنبه  روز  کردنـد  اعـالم  ارسائیـل  مقامـات 

سـفارت این کشـور در ابوظبـی، پایتخت امـارات متحده عربی 

شـخصی، می خواهـم از فرانـک بـرای کاری کـه بـه عنـوان 

برایـش در  و  انجـام داد سپاسـگزاری کنـم  تیـم  رسمربـی 

آینـده آرزوی موفقیـت دارم. او یکـی از اسـطوره های مهـم 

ایـن باشـگاه اسـت و جایگاهـش هرگـز از دسـت نخواهـد 

رفـت. هـر زمان کـه تصمیـم به بازگشـت به اسـتمفوردبریج 

داشـته باشـد بـه گرمـی از او اسـتقبال خواهـد شـد.«

در  سـاری  مائوریتزیـو  جانشـین   2019 تابسـتان  ملپـارد 

چلسـی شـد و فصـل گذشـته توانسـت ایـن تیـم را چهـارم 

کـرده و سـهمیه لیـگ قهرمانـان را بـه دسـت بیـاورد. پـس 

از خریدهـای گـران قیمـت تابسـتانی، انتظـارات از او بـاال 

بـود ولـی در عمـل چلسـی روند سینوسـی فصل گذشـته را 

ادامـه داده تـا در نهایـت منجـر بـه برکنـاری ملپـارد شـود.

هرگـز چنیـن اقدامـی را پـس از برکنـاری هیـچ یـک از 

مربیانـش انجـام نـداده بـود و حـاال مدعـی شـده کـه با 

قلبـی سـنگین مجبـور بـه برکنـاری برترین گلـزن تاریخ 

باشـگاه از سـمت مربیگـری ایـن تیـم شـده اسـت.

آبراموویـچ در بیانیـه ای کـه روی سـایت رسـمی چلسـی 

منتـر شـد اعـالم کـرد:» ایـن تصمیمی بسـیار سـخت 

رابطـه شـخصی  مـن  کـه  بـود خصوصـا  باشـگاه  بـرای 

بـا فرانـک دارم و بیشـرین احـرام را  فـوق العـاده ای 

بـرای او قائـل هسـتم. او مـرد بزرگـی اسـت و باالتریـن 

اخـالق کاری را دارد. بـا ایـن حـال مـا بـاور داریـم کـه 

تغییـر رسمربـی در رشایـط فعلـی بهریـن تصمیـم بوده 

اسـت. از طـرف متـام اعضـای باشـگاه، هیئـت مدیره و 

باشـگاه چلسـی تاییـد کـرد کـه بـه همـکاری اش بـا فرانـک ملپـارد 

او  جانشـینی  گزینـه  تریـن  جـدی  توخـل  تومـاس  داد.  پایـان 

شـود. مـی  محسـوب 

سـاعاتی پیـش نریـه تلگـراف خـر از اخـراج فرانـک ملپـارد داد. 

گـزارش شـده بـود کـه ملپـارد ظـرف 24 سـاعت آینـده از ایـن تیـم 

اخـراج خواهـد شـد چـرا کـه امـروز از سـوی ملپـارد بـه بازیکنـان 

برنامـه مترینـی داده نشـده بـود. چلسـی در آخریـن بـازی خـود در 

FA Cup برابـر لوتـون 3-1 پیـروز شـد ولـی تصمیـم بـه برکنـاری 

ملپـارد از قبـل گرفتـه شـده بـود.

گفتـه مـی شـد تـا پایـان امـروز ایـن خـر رسـمی خواهـد شـد ولـی 

دقایقـی پیـش باشـگاه لندنـی در بیانیـه ای از قطـع همـکاری خود 

بـا ملپارد خـر داد.

بیانیه رسـمی اخراج ملپارد

دقایقـی پیـش باشـگاه چلسـی مطابـق گانـه زنـی هـا تاییـد کـرد 

کـه بـا فرانـک ملپـارد قطـع همـکاری کـرده اسـت و بـه ایـن ترتیـب 

یکـی از اسـطوره هـای باشـگاه کـه از یک سـال و نیم پیـش هدایت 

چلسـی را برعهـده گرفتـه بـود، دیگـر بـه کار خـود ادامـه نخواهـد 

داد.

در بیانیـه چلسـی آمده اسـت:» برکنـاری فرانک ملپـارد یک تصمیم 

دشـوار بـود کـه از سـوی مالک باشـگاه و بـا موافقت اعضـای هیئت 

مدیـره اتخـاذ شـد. از زحـات ملپـارد در مـدت زمانـی کـه مشـغول 

تیـم،  اخیـر  و عملکـرد  نتایـج  ولـی  بـود، قدردانـی مـی کنیـم  کار 

انتظـارات را بـرآورده نکـرده و چـاره ای جـز قطـع همـکاری در میانه 

فصـل منانـد. اکنـون زمـان خوبـی بـرای قطع همـکاری با اسـطوره 

ای چـون فرانـک ملپـارد نبـود امـا تغییـر، اجتنـاب ناپذیـر بـه نظـر 

مـی رسـید.« رومن آبراموویچ مالک باشـگاه چلسـی نیـز در اقدامی 

نـادر بـا انتشـار بیانیـه پـس از اخـراج ملپارد، ایـن تصمیم را بسـیار 

دشـوار خوانـد و از زحـات اسـطوره این باشـگاه سپاسـگزاری کرد. 

ایـن  از  پیـش  چلسـی  باشـگاه  روسـی  مالـک  آبراموویـچ،  رومـن 

شـود. انتخـاب  بزکشـی  برتـر  لیـگ 

برتـر  لیـگ  رقابت هـای  وی  گفتـه  بـه 

بزکشـی در ۵ مـاه حوت سـال جاری در 

می شـود. برگـزار  کابـل 

سـیف الدین تندغـان، رئیس فدراسـیون 

بـه  امـروز )۶ دلـو(  افغانسـتان  بزکشـی 

رادیـو آزادی گفـت ایـن رقابت هـا میـان 

۱۶ تیـم در ایـن والیـت برگزاری شـده و 

بـرای دو روز ادامـه دارد.

از  هـدف  می گویـد  تندغـان  آقـای 

انتخـاب  رقابت هـا  ایـن  راه انـدازی 

لیـگ  مسـابقات  بـرای  برتـر  چهره هـای 

اسـت. بزکشـی  برتـر 

ایـن  حـوت  مـاه  تـا  کـه  افـزود  وی 

مسـابقات در والیـات کنـدز، بدخشـان، 

و  بامیـان  جوزجـان  فاریـاب،  تخـار، 

چهره هـا  تـا  می شـود  راه انـدازی  پـروان 

رقابت هـای  بـرای  برتـر  اسـتعدادهای  و 

تربیـت  ریاسـت  جاویـد رسـولی، رسپرسـت 
بدنـی و ورزش هـرات دیروز دوشـنبه )۶ دلو( 
بـه رادیـو آزادی گفـت، ایـن مسـابقات ۴ روز 
قبـل آغاز شـد و امـروز با قهرمانی باسـکتبال 

آریـا امـروز بـه پایان رسـید.
مسـابقات  ایـن  در  می گویـد  رسـولی  آقـای 
هـرات  والیـت  برتـر  تیـم  چهـار  روزه  چهـار 
رشکـت کـرده بودنـد و فینـال ایـن بازی هـا 
برگـزار  رسخ پوشـان  و  آریـا  تیم هـای  میـان 

شـد.
رسانجـام تیـم آریـا بـا بـه دسـت آوردن امتیاز 

بیشـر قهرمـان ایـن رقابت ها شـد.

تیم باسکتبال آریا قهرمان مسابقات 
باسکتبال والیت هرات شد

بـا  کـه  می دهـد  نشـان  آنکتـاد  گـزارش  البتـه 

وجـود کسـب جایـگاه نخسـت توسـط چیـن در 

زمینـه جـذب رسمایه گـذاری خارجـی جدیـد، 

ایـاالت متحـده همچنـان مرکـز اصلـی تجمـع 

اسـت. خارجـی  رسمایه هـای 

دوران  در  ترامـپ  دونالـد  کـه  ایـن  وجـود  بـا 

ریاسـت جمهـوری خـود رشکت هـای امریکایی 

وطـن  بـه  بازگشـت  و  چیـن  از  خـروج  بـه  را 

کنـون  تـا   ۲۰۱۷ سـال  از  ولـی  کـرد  تشـویق 

ایـن  در  خارجـی  مسـتقیم  رسمایه گـذاری 

بـه طـوری  نزولـی داشـته اسـت.  کشـور سـیر 

کـه رسمایه گـذاری مسـتقیم خارجـی در ایاالت 

متحـده در سـال ۲۰۱۶ میـالدی ۴۷۲ میلیارد 

دالـر و در چیـن ۱۳۴ میلیـارد دالر بوده اسـت.

در  کـه  اسـت  آن  از  حاکـی  آنکتـاد  گـزارش 

مجمـوع، رسمایـه گـذاری مسـتقیم خارجی در 

جهـان طـی سـال ۲۰۲۰ میـالدی نزدیـک بـه 

یافتـه اسـت. ۴۲ درصـد کاهـش 

می دهـد  نشـان  ملـل  سـازمان  تـازه  گـزارش 

کـه چیـن در سـال ۲۰۲۰ میـالدی بـا پیشـی 

گرفـنت از ایـاالت متحـده بـه اصلی ترین مقصد 

جهـان  در  خارجـی  مسـتقیم  رسمایه گـذاری 

تبدیـل شـده اسـت.

ملـل  سـازمان  توسـعه  و  تجـارت  کنفرانـس 

)آنکتـاد( اعـالم کـرد که چین در سـال گذشـته 

میـالدی موفـق بـه جـذب ۱۶۳ میلیـارد دالـر 

ایـن در حالـی  رسمایـه خارجـی شـده اسـت. 

اسـت کـه در همیـن مـدت تنهـا ۱۳۴ میلیـارد 

دالـر رسمایه خارجـی وارد اقتصاد امریکا شـده 

اسـت.

اقتصـاد ایـاالت متحـده بـه عنـوان جذاب ترین 

مقصـد سـنتی رسمایه هـای خارجـی، در سـال 

۲۰۱۹ شـاهد ورود ۲۵۱ میلیـارد دالـر رسمایـه 

چیـن  سـال  همیـن  در  ولـی  بـود  خارجـی 

شـاهد ورود ۱۴۰ میلیـارد دالـر رسمایه گـذاری 

مسـتقیم خارجـی بـوده اسـت.

هازارد مصدوم نباشد، از لیونل مسی هم بهتر است
و  آرجانتایـن  ملـی  تیـم  بـان سـابق  دروازه 

باشـگاه بوکاجونیورز همچنـان روی ادعای 

ادن  دارد.  ارصار  خـود  پیـش  مـاه  چنـد 

هـازارد باالخـره پـس از چنـد مـاه توانسـت 

بـرای رئـال گلزنی کند. او گل سـوم تیمش 

را برابـر آالوس بـه مثـر رسـاند و در فصـل 

جـاری سـه گلـه شـد. هـازارد بارهـا درگیـر 

باعـث  قضیـه  همیـن  و  بـوده  مصدومیـت 

شـده در یـک سـال و نیـم که از پیوسـتنش 

بـه رئال مـی گـذرد، نتواند پاسـخ انتظارات 

را بدهـد. او گـران ترین بازیکـن تاریخ رئال 

باشـگاه  راهـی  چلسـی  از  وقتـی  و  اسـت 

برتـر  بازیکـن   5 از  یکـی  شـد،  مادریـدی 

دنیا محسـوب می شـد ولی االن نشـانی از 

روزهـای اوجـش نـدارد. در رئـال خوشـبین 

هسـتند کـه او با رفـع کامل مصدومیـت بتواند 

رفتـه رفتـه رشایـط ارمانـی را پیـدا کنـد. لوکـو 

گاتی گلر اسـطوره ای آرجانتاین که از دوسـت 

داران رئـال اسـت، چنـد مـاه پیـش گفتـه بـود 

کـه هـازارد را در سـطح لیونل مسـی می بیند.

او روی ایـن عقیـده مانـده و شـب گذشـته در 

ال چیرینگیتـو پـا را فراتـر گذاشـت و گفـت:» 

هـازارد اگـر مصـدوم نباشـد و از لحـاظ ذهنـی 

بـه آرامـش برسـد، حتـی از لیونـل مسـی هـم 

بهـر خواهـد بـود. او اگـر بـه فـرم خوبـش در 

بنزمـا  کریـم  همـکاری  بـا  برگـردد،  چلسـی 

مـی توانـد رئـال را بـه سـمت قهرمانـی سـوق 

بدهـد. مـن بـی صرانـه منتظـرم تـا هـازارد به 

روزهـای اوجش برگردد و معتقدم از مسـی هم 

تاثیرگذارتـر خواهـد بـود.«

بازگشت امریکا به پیمان پاریس؛ جان کری 
در اجالس مبارزه با تغییرات اقلیمی

افزایـش فقـر، کمبـود آب، تلفـات کشـاورزی و 

خسـارت های  و  بینجامـد  مهاجـرات  افزایـش 

فراوانـی را بـر زندگـی انسـان ها تحمیـل کند.«

می گویـد  اقلیمـی  سـازگاری  جهانـی  مرکـز 

بـه  منجـر  می توانـد  هوایـی  و  آب  تغییـرات 

غذایـی  مـواد  تولیـدات  درصـدی  کاهـش ۳۰ 

در جهـان شـود و همزمـان بـا افزایـش سـطح 

آب دریاهـا، خطـر وقـوع طوفان هـای بزرگ تـر 

اتفاقـی کـه سـبب مهاجـرت  را تشـدید کنـد. 

شـهرهای  سـاکنان  از  نفـر  میلیـون  صدهـا 

سـاحلی می شـود. بـان کـی مـون، رئیـس ایـن 

نهـاد و دبیـرکل پیشـین سـازمان ملـل متحـد 

واکشـنی  »هیـچ  می گویـد:  رابطـه  ایـن  در 

نـدارد.  وجـود  هوایـی  و  آب  تغییـرات  بـرای 

مـا  آن چـه  از  رسیع تـر  بسـیار  تغییـرات  ایـن 

بـروز  باعـث  و  می افتـد  اتفـاق  می کنیـم  فکـر 

بتوانیـم  کـه  ایـن  می شـود.  فاحـش  تحوالتـی 

در برابـر ایـن تغییـرات انعطاف پذیـری داشـته 

اسـت.« واجـب  و  رضوری  امـری  باشـیم، 

دونالـد ترامـپ، رئيس جمهوری پیشـین امریکا 

ایـن کشـور را از معاهـده پاریـس خـارج کـرده 

بـود، امـا جـو بایـدن، رئيـس جمهـوری کنونـِی 

ایـن کشـور در نخسـتین روز حضـور خـود در 

کاخ سـفید بـا امضـای فرمانی اجرایی، دسـتور 

پیـان  ایـن  بـه  مجـددا  متحـده  ایـاالت  داد 

بپیونـدد.

تعهـدات  نیسـت  قـرار  اجـالس  ایـن  اگرچـه 

جهـان  رهـران  امـا  باشـد  داشـته  الـزام آوری 

تـالش می کنند بـا تعیین یک برنامـه عملیاتی، 

یـک  ایجـاد  بـرای  را  پیشـنهاداتی  و  نقشـه ها 

سـیاره مقـاوم در برابـر تغییـرات آب و هوایـی تا 

پایـان دهـه جـاری میـالدی تنظیـم کننـد.

تصمیـم  اعـالم  از  بعـد  هفتـه  یـک  از  کمـر 

متحـده  ایـاالت  بازگشـت  دربـارۀ  بایـدن  جـو 

کـری،  جـان  پاریـس،  اقلیمـی  توافقنامـه  بـه 

در  امریـکا  جمهـوری  رئيـس  ویـژه  فرسـتاده 

کشـورهای  رهـران  همـراه  بـه  اقلیمـی  امـور 

قدرمتنـد جهـان، راهکارهـای کنـرل تغییـرات 

ایـن  در  می کننـد.  بررسـی  را  هوایـی  و  آب 

رویـداد آنالیـن کـه قـرار اسـت روز دوشـنبه بـه 

میزبانـی هالنـد برگـزار شـود، عـالوه بـر جـان 

کـری، آنـگال مرکل صـدر اعظم آملـان، امانوئل 

بوریـس  فرانسـه،  جمهـوری  رئيـس  ماکـرون 

ژنـگ  هـان  و  بریتانیـا  نخسـت وزیر  جانسـون 

معـاون نخسـت وزیر چیـن رشکـت دارنـد. ایـن 

نشسـت کـه »اجـالس سـازگاری اقلیمـی« نـام 

دارد، بـا هـدف ارائـه راه حل هـا و برنامه هـای 

عملـی بـرای مقابلـه بـا تغییـرات آب و هوایی تا 

سـال ۲۰۳۰ برگـزار خواهـد شـد. پیـش از این 

اجـالس بیـش از ۳ هـزار دانشـمند از رسارس 

دنیـا، رهـران جهـان را تحت فشـار قـرار دادند 

تـا از مـردم در برابـر گـرم شـدن کـره زمین بهر 

ایـن دانشـمندان  بیانیـه  محافظـت کننـد. در 

کـه در میـان آنهـا نـام پنـج برنـده جایـزه نوبـل 

در  »جهـان  اسـت:  آمـده  می شـود  دیـده  هـم 

حـال گـرم شـدن رسیـع اسـت و مـا در حـال 

تجربـه کـردن اختـالالت نگران کننـده ای چون 

خشکسـالی شـدید، آتش سـوزی، امـواج گرما، 

هوایـی  و  آب  شـدید  حـوادث  دیگـر  و  سـیل 

هسـتیم.« در بخـش دیگری از ایـن بیانیه آمده 

اسـت: »ایـن خطرات شـدت خواهـد یافت مگر 

ایـن  بـا  مقابلـه  بـرای  جـدی  قدم هـای  اینکـه 

آسـیب ها برداریـم و خـود را با تغییـرات اقلیمی 

سـازگار کنیـم. ادامـه ایـن رونـد می توانـد بـه 

تیم کریکت افغانستان 
   تیم آیرلند را شکست داد

تیـم آیرلنـد کـه قرعـه را برنـده شـد بیتنـگ را آغـاز 

کـرد و بـا از دسـت دادن نـه بازیکـن خـود در ۵۰ 

اور ۲۶۰ رنـز بـه تیم افغانسـتان هـدف تعیین کرد.

تیـم افغانسـتان ایـن هدف را با از دسـت دادن سـه 

بازیکـن در اور چهـل وپنجـم پوره کرده. بازی سـوم 

دو تیـم قـرار اسـت روز سه شـنبه آینده برگزار شـود.
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 رئیـس جمهورغنـی و داکرتعبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه 

ملـی، از افزایـش خشـونت هـا در کشـور ابـراز نگرانـی منـوده و بـر آتـش آبـس 

دایمـی در کشـور تاکیـد ورزیـده انـد.

در خربنامـه ارگ ریاسـت جمهـوری کـه امـروز منتـر شـده آمـده اسـت کـه 

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور، شـام روز گذشـته با داکـرت عبدالله 

عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی در ارگ دیـدار کـرد.

منبـع افـزوده اسـت کـه درایـن دیـدار، هـردو جانـب ضمـن بحـث در رابطه به 

انکشـافات اخیر در پروسـه صلح و مسـایل منطقه یی، از افزایش خشـونت ها 

ابـراز نگرانـی کردنـد و بـر آتش بس دایمـی تاکیـد ورزیدند.

ایـن حالـی اسـت که ازحدود سـه مـاه به اينسـو، با آغـاز مذاکرات میـان دولت 

و طالبـان در شـهر دوحـه پایتخـت قطـر، خشـونت هـا در کشـور بـه اوج خـود 

رسـیده است.

هيـات مذاکـراىت دولـت و طالبـان، در دور نخسـت گفتگوهـای صلـح که سـه 

مـاه طـول کشـید، رس انجـام روی طرزالعمـل مذاکـرات بـه توافـق رسـیدند و 

لیسـت آجنـدا را تبادلـه کردنـد.

هیئـت يـاد شـده پـس از سـه هفته وقفـه، بتاريـخ ۱۶ جـدی بـرای از رسگیری 

گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان، عـازم دوحـه پایتخت قطر شـد.

از سـويی هـم حکومـت جدیـد ایاالت متحـدۀ امریکا گفته اسـت کـه توافقنامه 

صلـح میـان امریـکا و طالبـان را نیز ارزیابـی می کند. 

 وزيـر کار مـى گويـد کـه هرچند به دليل شـيوع ويروس کرونـا ٥٤ درصد مردم 

در کشـور بيـکار شـده بودند؛ اما در سـال ١٤٠٠ براى دوصد هـزار افراد واجد 

رشايـط کار، زمينۀ کار فراهم مى شـود.

وزيـرکار و امـور اجتامعـى، اين مطلب را امـروز در برنامۀ »حسـابدهی حکومت 

بـه ملت« بيـان کرد.

در برنامـۀ »حسـابدهی حکومـت بـه ملـت« که ۱۴ سـال پیـش بر بنیـاد فرمان 

رئیـس جمهـور وقـت )حامـد کـرزی( آغـاز شـده اسـت، اداره هـای حکومتـى، 

کارکردهـای سـاالنۀ شـان را بـا رسـانه هـا رشیـک مـی کننـد. برنامـه امسـال 

حسـابدهی دولـت بـه ملـت، بـه تاريـخ )١ دلـو( در کابل آغاز شـد و قرار اسـت 

چهـل روز ادامه داشـته باشـد.

قابـل ذکـر اسـت کـه امـروز ادارۀ خـط آهـن افغانسـتان و وزارت کار و امـور 

اجتامعـى در مـورد کارکردهـاى يـک سـال گذشـته و برنامـه هـاى سـال آينده 

خويـش، بـه خربنـگاران معلومـات دادنـد.

بشـر احمـد تينـج وزيـر کار و امـور اجتامعـى گفت که در سـال مـاىل ١٣٩٩ 

در زمـان شـيوع ويـروس کرونا و وضع قرنطني درکشـور، ٥٤ درصـد مردم بيکار 

شـده بودنـد؛ امـا بـه اسـاس آمـار احصاييـۀ مرکـزى کـه حـدود يـک مـاه قبـل 

اعـام گرديـد، ايـن آمـار بـه چهـل درصـد کاهش يافته اسـت.

وى درحاليکـه  اظهـار اميـدوارى کـرد تـا ماه حوت سـال روان، آمـار بيکارى به 

حـد اعظـم کاهـش يابـد، افزود کـه در همکارى با سـکتور خصوىص، در سـال 

مـاىل ١٤٠٠، بـراى دو صـد هـزار واجد رشايـط کار، زمينۀ کار فراهم شـود.

تينـج افـزود کـه اعـزام کارگـران افغان به خـارج از کشـور، يکى از ديگـر برنامه 

هـاى عمـدۀ ايـن وزارت در سـال روان ماىل مى باشـد.

بـه گفتـۀ موصـوف؛ بـه اسـاس تفاهمى که صـورت گرفتـه، نزديک بـه ٥٠ هزار 

کارگـر افغـان بـراى کار بـه کشـورهاى امـارات متحـدۀ عـرىب، قطـر و ايـران 

شوند. فرسـتاده 

“تهیـه پانهـای عملی و شناسـایی و تحلیـل وضعیت وزارت، تقویت مشـارکت 

زنـان و حامیـت از حضـور زنـان در سـاحۀ کار، مبارزه با فسـاد اداری، تسـهیل 

مراکـز  و  کودکسـتان  بخـش  در  اجتامعـی  خدمـات  عرضـۀ  زایـی،  اشـتغال 

انکشـافی،  واحدهـای  انکشـاف  و  رشـد  پذیـر،  آسـیب  اطفـال  از  حامیـوی 

اصاحـات مالـی و تطبیـق مشـارکت دولتـداری بـاز” ، از عمـده تريـن برنامـه 

هـاى سـال روان مـاىل ايـن وزارت مـى باشـند.

او گفـت که مسـوده پالیسـی مصئونیـت محیط کار برای زنان، طرح مسـاعدت 

هـای غذایـی در حالـت اضطـرار، منـع گدايـى و ایجـاد جمـع آوری گداهـا بـه 

سـطح شـهر، و رسوی اطفـاىل کـه مـروف  کار شـاقه مـى باشـند نيـز از مهم 

تریـن دسـتاوردهای بخـش پالیسـی و تقنینی ای وزارت در سـال ماىل ١٣٩٩ 

مى باشـد.

درحاليکـه بودجـۀ عـادى ايـن وزارت، در سـال مـاىل ١٣٩٩ بـه بيـش از ١،٤ 

ميليـارد افغـاىن و بودجـۀ انکشـاىف آن بـه بيـش از ٣١٤ ميليـون افغـاىن مـى 

رسـيد، وزيـرکار در نشسـت دیـروز گفـت کـه  ٩٣ درصـد بودجـۀ عـادى و بيش 

از ٨٣ درصـد بودجـۀ انکشـاىف خـود را دراين سـال به مرف رسـانيده اسـت. 

غنی و عبداهلل از افزایش خشونت ها 
در کشور  اظهار نگرانی کردند

وزیرکار: درسال آینده براى ٢٠٠ هزار تن 
زمينۀ کار فراهم مي گردد

نداشـته اند. تلیفـون 

اداره تنظیـم خدماتـی مخابراتـی )اتـرا( امـا می گویـد کـه 

بـا  را  هسـتند خودشـان  موظـف  مخابراتـی  رشکت هـای 

رشایـط در نظـر گرفتـه شـده، عیـار کننـد.

از  پیـش  اتـرا گفـت کـه  اداره  و کنـرتول  نظـارت  رئیـس 

و  طرز العمـل  از  برخـی  بـا  مخابراتـی  رشکت هـای  ایـن 

دسـتورهای اتـرا مخالفـت کـرده بودنـد امـا بعدهـا مجبور 

بـه عملـی کـردن آنهـا شـدند.

ایـن اقـدام در حالـی قـرار اسـت در کشـور عملـی شـود 

کـه  می شـود  پیـدا  روزی  کمـرت  اخیـر  ماه هـای  در  کـه 

خـود  امـوال  و  موبایـل  رسقـت   بـه  نسـبت  شـهروندان 

نکننـد. شـکایت 

روزنامـه  بـه  کابـل  پولیـس  سـخنگوی  فرامـرز،  فـردوس 

افغانسـتان ما گفـت کـه در مـاه جـدی ده مـورد رسقـت 

امـوال و در مـاه قـوس ١٨ مـورد در حوزه هـای مختلـف 

شـهر کابـل ثبـت شـده اسـت.

اما شـهروندان آمارهای رسقت را بیشـرت از این می دانند؛ 

میثـم کـه در ناحیـه ششـم شـهر کابـل زندگـی می کنـد، 

اموال شـان  و  موبایـل  کـه  کسـانی  اکـر  کـه  می گویـد 

رسقـت می شـوند، بـه پولیـس مراجعـه منی کننـد.

او کـه خـود قربانـی رسقـت موبایـل شـده، گفـت کـه بعد 

از رسقـت موبایـل بـه پولیـس مراجعـه نکـرده اسـت چـون 

می دانـد بـرای پولیـس نیـز ایـن گزارش هـا  بی اهمیـت 

است.

شـامری از دیگـر شـهروندان کشـور که نیز که امـوال آنان 

رسقـت شـده، می گوینـد کـه موضـوع رسقـت بـا پولیـس 

مطـرح کرده انـد اما پولیس با متسـخر پاسـخ داده اسـت.

سـخنگوی پولیـس کابـل امـا می گوید کـه موضوع رسقت 

بـا جدیـت مورد بررسـی قرار می گیـرد. آقـای فرامرز گفت 

کـه در مـاه جـدی ٨ مـورد دسـتگیری بـه اتهـام رسقـت 

امـوال و در مـاه قـوس 2٨ مـورد در حوزه هـای مختلـف 

ایـن  اکـر  کـه  کـرد  تریـح  او  داشـته ایم.  کابـل  شـهر 

سـارقان، زیـر ١٨ سـال سـن دارنـد.

شناسایی موبایل های قاچاق

کـه  می گویـد  )اتـرا(  مخابراتـی  خدماتـی  تنظیـم  اداره 

در نظـر دارد تـا اواخـر سـال ١٤٠٠ خورشـیدی متامـی 

موبایل هایـی کـه وارد کشـور می شـود، را نظـارت و ثبـت 

. کند

اتـرا  اداره  و کنـرتول  نظـارت  رئیـس  میـر،  سـید حـارس 

گفـت کـه بـا عملـی کـردن ایـن طـرح، مـا قـادر خواهیـم 

کنیـم. را شناسـایی  قاچـاق  موبایل هـای  کـه  بـود 

آقـای میـر همچنیـن افـزود بـا عملـی شـدن ایـن طـرح، 

موبایل های که توسـط شـهروندان و به صـورت غیرتجاری 

هـم وارد می شـود، بعـد از مدتـی ملـزم بـه پرداخـت مالیه 

خواهنـد شـد. او خاطرنشـان کـرد کـه بـا راه انـدازی ایـن 

کشـور  وارد  کـه  موبایل هایـی  متامـی  دیگـر  سیسـتم، 

می شـود، بعـد از رسقـت نه تنهـا در داخل کشـور مسـدود 

نخواهـد  کار  نیـز  دیگـر  کشـورهای  در  بلکـه  می شـود، 

کـرد. همچنیـن موبایل هـای رسقـت  شـده ی کشـورهای 

همسـایه هـم در داخـل کشـور کار منی کنـد.

بـه  نه تنهـا  موضـوع  ایـن  کـه  کـرد  تریـح  میـر  آقـای 

خاطـر افزایـش مالیـات انجـام می شـود، بلکـه بـه خاطـر 

شناسـایی مارکـت تلیکام افغانسـتان خریداری می شـود. 

رئیـس نظـارت و کنـرتول اداره اتـرا همچنیـن عـاوه کـرد 

کـه از حـدود هشـت مـاه گذشـته بـه ایـن سـو، متامـی 

سـیم کارت هایی کـه وارد کشـور شـده اسـت، ثبـت شـده 

. ست ا

آقـای میـر گفـت کـه بـه خاطـر جلوگیـری ثبـت و فـروش 

سـیم های ثبـت نشـده، »متامی سـیم کارت هایی کـه وارد 

کشـور می شـود، در مـرز ثبـت می شـود.«

او همچنیـن افـزود کـه متامـی مراکـزی کـه سـیم کارت 

می فروشـند، ثبـت شـده اند و اکنـون هیـچ مرکـز بـدون 

ثبـت اجـازه فـروش سـیم کارت را نـدارد.

رئیـس نظـارت و کنـرتول اداره اتـرا امـا خاطرنشـان کـرد 

می رسـد،  فـروش  بـه  ثبـت  بـدون  سـیم کارتی  اگـر  کـه 

سـیم کارت ها بـا تذکره و اسـنادهای جعلی ثبت می شـود 

و بعـد بـه فـروش می رسـد.

آقـای میـر در مورد فـروش بدون ثبت سـیم کارت گفت که 

تـا زمانی که متامی شـهروندان کشـور تذکـره الکرتونیکی 

فـروش  از  منی تـوان  صددرصـد  صـورت  بـه  نگیرنـد، 

سـیم کارت های بـدون ثبـت جلوگیـری کـرد.

تنظیـم  اداره  و  مخابـرات  وزارت  آمارهـای  اسـاس  بـر 

خدمـات مخابراتـی حـدود 22 میلیـون سـیم کارت فعـال 

در کشـور اسـت کـه اکـر ایـن سـیم کارت ها ثبـت شـده 

اسـت امـا وزارت و اداره اتـرا منی توانـد مشـخص کنـد که 

ایـن سـیم کارت ها بـا اسـناد جعلـی ثبـت شـده یـا خیـر.

جریمه ١.6 میلیارد افغانی رشکت های مخابراتی

کـه  می گویـد  اتـرا  اداره  کنـرتول  و  نظـارت  رئیـس 

دارنـد،  فعالیـت  کشـور  در  کـه  مخابراتـی  رشکـت   پنـج 

نیـز  دلیـل جریمه هایـی  ایـن  بـه  و  دارنـد  کاسـتی هایی 

ند. شـده ا

آقـای میـر گفـت کـه در ظـرف چهار یا پنج سـال گذشـته 

١.6 میلیـارد افغانـی، رشکت هـای مخابراتـی بـه خاطـر 

جریمـه  خدمـات  کیفیـت  معیارهـای  نکـردن  تکمیـل 

ناظـر،  نهـاد  یـک  عنـوان  بـه  مـا  کـه  افـزود  او  شـده اند. 

جریمـه را راه حـل منی دانیـم؛ اگـر جریمـه انجام شـود به 

ایـن معنـی اسـت کـه خدمات خـوب نیسـت، شـهروندان 

وقتـی هزینـه  می کننـد بایـد از خدمات خوب بهـره بربند.

آقـای میـر عـاوه کرد که یک مقدار از مشـکل در قسـمت 

عرضـه نکـردن خدمـات خوب، بـه نبود زیربناها در کشـور 

رشکت هـا  کـه  می شـود  باعـث  عمـل  ایـن  و  برمی گـرد 

هزینـه ی  بـه  او  کننـد.  ارایـه  خوبـی  خدمـات  نتواننـد 

بـاالی خدمـات نیـز اشـاره کـرد و گفـت کـه یـک مقـدار 

زیـادی از هزینه هـا بـه دلیـل نبـود امنیـت و زیربنا هـا بـر 

خدمـات افـزوده می شـود. آقـای میـر بـا اشـاره بـه ناامنی 

گفـت، طبـق قانـون بایـد دولـت تامیـن امنیـت کنـد، اما 

رشکت هـا خـود تامیـن امنیـت می کننـد.

بـرای  کـه  می گویـد  مخابراتـی  خدمـات  تنظیـم  اداره 

بهبـود ایـن وضعیـت، بایـد زیربناها توسـعه یابنـد. اکنون 

انکشـاف فایـرب نـوری از کنـرتول دولـت بیـرون شـده و 

می شـود. عملـی  خصوصـی  رشکت هـای  توسـط 

بـر اسـاس آمارهـای ایـن اداره، حـدود 7 هـزار کیلومـرت 

کیبـل فایربنـوری در نقـاط مختلـف کشـور کشـیده شـده 

اسـت کـه بـه بـاور مسـئوالن ایـن اداره، ایـن مقـدار بـرای 

بهبـود وضعیـت کافـی نیسـت. اداره اتـرا می گویـد صدها 

هـزار کیلومـرت کیبـل فایربنـوری در کشـور نیـاز اسـت تـا 

خدمـات بـه صـورت اساسـی و بـا معیارهای جهانـی برای 

شـهروندان ارایه شـود.

)اتـرا(  مخابراتـی  خدماتـی  تنظیـم  اداره   

طبـق  و  ایجـاد  طرزالعملـی  کـه  می گویـد 

خواسـته  مخابراتـی  رشکت هـای  از  آن 

شـده اسـت تـا گوشـی های رسقت شـده را 

کننـد. اسـتفاده  غیرقابـل 

سـید حـارس میـر، رئیـس نظـارت و کنـرتول اداره تنظیـم 

خدمـات مخابراتـی به روزنامـه افغانسـتان ما گفت که »در 

قسـمت موبایل هـای رسقتـی تا یک مـاه دیگر عمـا ]کار 

مسدودسـازی[ رشوع می شـود.«

بـرای  مهلـت  اخریـن  فـربوری  »اخـر  افـزود:  میـر  آقـای 

رشکت هـای مخابراتـی اسـت تـا وسـایل فنـی کـه بـرای 

شـده[  رسقـت  موبایل هـای  ]مسدودسـازی  کار  ایـن 

کننـد.« مهیـا  دارنـد،  رضورت 

کـه  داد  ادامـه  اتـرا  اداره  کنـرتول  و  نظـارت  رئیـس 

نافـذ  رسقتـی  موبایل هـای  مسدودسـازی  »طرزالعمـل 

اسـت و بـه رشکت هـای مخابراتـی اطـاع داده شـده کـه 

رشایـط اینکـه یـک موبایـل چطـور از کار بیافتـد و بـاک 

عملـی  مسـاله  اینکـه  فقـط  اسـت  شـده  نهایـی  شـود، 

بودنـش موجـود اسـت کـه رشکـت بایـد در ایـن قسـمت 

کننـد.« گـذاری  رسمایـه 

پیـش از ایـن اما رشکت هـای مخابراتی با ارایـه این طرح، 

بـه اداره اتـرا گفتـه بودنـد از کار انداخـن تلیفون هـای 

رسقتـی عملی نیسـت. رشکت هـای مخابراتـی در نامه ای 

بـه اداره اتـرا گفتـه  بودنـد، تلیفون هـای موجود »بـه دلیل 

این کـه از صنایـع غیرمعیـاری امـا فعـال در بـازار سـیاه 

صـادر می شـوند دارای IMEI واحـد نیسـت«.

پاسـخ  در  مخابراتـی  رشکت هـای  اسـناد،  ایـن  بـه  بنـا 

درخواسـت اتـرا بـرای از کار انداخـن تلیفون های رسقت 

شـده گفتـه بودند: »به طور اوسـط تا حـدود ۸۰۰ موبایل 

IMEI در هـر یـک از شـبکه های مخابراتـی  تحـت یـک 

وجـود دارد و بـا بـاک شـدن یـک IMEI رسقـت/ مفقـود 

شـده، حـدود ۸۰۰ موبایـل در هـر یـک از شـبکه ها در 

رسارس افغانسـتان از کار مـی افتنـد.« 

بـر اسـاس ایـن اسـتدالل، از کار انداخـن یـک تلیفـون 

رسقـت شـده باعـث از کار افتـادن صدهـا تلیفـون موجود 

دیگـر نـزد افـرادی می شـود کـه هیـچ ارتباطـی بـا رسقت 

  تا دو ماه دیگر گوشی هاى سرقت شده غيرقابل استفاده خواهد شد
سيد حارس مير، رئيس نظارت و کنترول اداره اترا : 
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علی رضا احمدی


