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 شمار فوتی های کرونا در امریکا از مرز 
نیم  میلیون نفر گذشت

پارلمان کانادا رفتار دولت چین با مسلمانان ایغور را 
›نسل کشی‹ اعالم کرد 

 نیلم میلیلون نفلر در امریلکا در اثلر ابتلا 
بله بیملاری کوویلد ۱۹ جلان سلپرده اند. 
در امریلکا پرچم هلا بله حالت نیم افراشلته 
درآمده انلد. ایلن در حاللی اسلت بله طلور 
متوسلط روزانله یلک میلیلون و ۷۰۰ هزار 

نفلر در آن کشلور واکسلینه می شلوند.
رسانه های امریکا اعام ...

آرا  اکثریلت  بلا  کانلادا  علوام  مجللس   
آن  در  کله  کلرده  تصویلب  را  قطعنامله ای 
نحلوه رفتلار دولت چین با اقلیت مسللمانان 
اویغور »نسلل کشلی« توصیف شلده اسلت.
و  بلا ۲۶۶ رای موافلق  ایلن قطعنامله کله 

... تصویلب   بله  رای مخاللف  بلدون 
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 بیم و امید در مذاکرات صلح

حفظ نظام سیاسی مردم 
ساالر و بقای افغانستان

)بخش اول(

 ضرورت به حفظ بنیان های 
سیاسی کشور در 
گفتگوهای صلح

 دور دوم مذاکلرات صللح در دوحله پلس از یلک وقفله 
قطلر،  در  طلرف  دو  هلای  هیلات  حضلور  و  طوالنلی 
مذاکلرات نیلم بنلدی دو بلاره آغاز شلده اسلت و ظاهرا 
دیلداری بین نماینلدگان دو طرف صورت گرفته اسلت. 
املا حقایلق پشلت پلرده صللح و واقعیلت هلای جلاری 

کاملا برخلاف صللح اسلت و بله همیلن ...
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سرمقاله

 محمد هدایت
تطبیق واکسین کرونا در 

افغانستان آغاز شد

مکث. تأمل. تفکر.
 ) بخش دوم و پایانی(

نویسنده: پیتر ویست، استاد فلسفه در دانشگاه
 دورهام بریتانیا

منبع: سایت آیون
مترجم: حسین معرفت

 

مینیاتوری سبک بهزاد، اتن ملی و 
رباب افغانی جهت ثبت به سازمان 

یونسکو فرستاده شد 
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تطبیق واکسین کرونا در افغانستان آغاز شد

 برنامـه تطبیـق ملی واکسـین کرونا سـه شـنبه 

5 حـوت بـا تطبیق بـر 5 نفر از چند سـکتور در 

ارگ ریاسـت جمهـوری آغـاز شـد. رئیس جمهور غنـی در این 

برنامـه گفـت که افغانسـتان در حالـی بحران ویـروس کرونا را 

در سـکتور های صحـی و اقتصـادی  توانسـت مدیریـت کنـد 

کـه ایـن ویروس جهـان را بـه زانو در آورده اسـت.

رئیـس جمهـور غنی در ایـن برنامه گفت:»آغاز مرحله نخسـت 

واکسـین کرونـا را بـه ملـت افغانسـتان تربیـک می گویـم کـه 

بـا 500 هـزار دوز رشوع می شـود، از متـام مـردم افغانسـتان 

خواسـت مـن ایـن اسـت کـه بـه نظـام توزیـع عادالنـه ای کـه 

وزارت صحـت عامـه پیشـنهاد کـرده اسـت همـکاری کننـد.«

رئیـس جمهـور تالش هـای سـکتور صحـی کشـور را در خـور 

سـتایش خوانـده افـزود کـه کارمنـدان بخـش صحـی کشـور  

قهرمانـان مبـارزه بـا کرونـا هسـتند. وی عـالوه کـرد کـه اعامر 

منـار یـاد بـود قربانیـان کارمندان صحـی در مبارزه بـا کرونا را 

بـرای ارج گـذاری بـه تالش ها و زحامت سـکتور صحی کشـور 

قربانیـان  متـام  نام هـای  کـه  افـزود  او  اسـت.  داده  دسـتور 

بخـش صحـی کشـور در مبـارزه بـا کرونـا در ایـن منـار ثبـت 

سرمقاله

وقفـه  یـک  از  پـس  دوحـه  در  صلـح  مذاکـرات  دوم  دور   

طوالنـی و حضـور هیـات هـای دو طـرف در قطـر، مذاکرات 

نیـم بنـدی دو بـاره آغـاز شـده اسـت و ظاهـرا دیـداری بیـن 

مناینـدگان دو طـرف صورت گرفته اسـت. اما حقایق پشـت 

پـرده صلـح و واقعیـت هـای جـاری کامـال برخـالف صلـح 

اسـت و بـه همیـن خاطـر امیـد چندانـی بـه ایـن مذاکـرات 

نیسـت. چنـان کـه این مذاکـرات از آغاز نیز به انـدازه کافی 

شـکننده بـود و بجـز توافـق نیـم بنـد در مـورد شـیوه نامـه 

مذاکـرات دسـتاورد دیگری نداشـت، مذاکـرات دور دوم که 

پـس از چهـل روز رسگردانـی هیـات مذاکـره کننـده دولـت 

هنـوز رشوع نگردیـده اسـت. به همیـن خاطر با امـری فراتر 

از شـکنندگی مواجه اسـت. این شـکنندگی بیـش از آن که 

امیـد را برانگیـزد یـاس و رسخوردگی را در فضـای مذاکرات 

صلح مسـتولی سـاخته اسـت.

مهـم تریـن دلیـل بـر ناامیـدی از مذاکـرات و عـدم موفقیت 

ایـن رونـد در بنایـی اسـت کـه از ابتـدا کـج گذاشـته شـده 

اسـت و مهـم تـر از آن نیت هـای ناپاک نهفته در پشـت این 

رونـد اسـت. متاسـفانه رونـد صلح افغانسـتان زمانی شـتاب 

گرفـت و بـه ظاهـر جـدی شـد کـه رهـربی سـابق حکومـت 

ایـاالت متحـده تصمیـم گرفـت از قضیـه افغانسـتان و رونـد 

صلـح در کشـور مـا بـه عنـوان یـک کارت پیـروزی اسـتفاده 

کنـد. دونالـد ترامـپ آقـای خلیلـزاد را ماموریـت داده بـود 

کـه بـه هـر شـکلی شـده قضیـه افغانسـتان را خامتـه دهـد 

و رسبـازان آمریکایـی را بـه خانـه هـای شـان برگردانـد تـا او 

بتوانـد افتخـار پایـان بخشـیدن بـه طوالنـی جنـگ ایـاالت 

متحـده را کامیـی کنـد و از ایـن رهگـذر آرای آمریکاییـان را 

بـه نفـع خویـش تغییـر دهـد. آقـای خلیلـزاد هـم کـه دارای 

متایـالت جـدی و حـب و بغـض هـای شـخصی بسـیار در 

قضایـای افغانسـتان اسـت رونـد را بـه سـمتی کـه خـودش 

مـی خواسـت سـوق داد و کامـال بـه بـی راهـه بـرد. 

بـزرگ ترین مشـکلی که آقـای خلیلزاد در رونـد صلح ایجاد 

کـرد بـه حاشـیه بـردن دولـت افغانسـتان و تقویـت ضمنـی 

گـروه طالبـان بـود. طالبان در طی دو سـال گذشـته از یک 

گـروه تروریسـتی تبدیل بـه یک گروه سیاسـی و دیپلامتیک 

شـده اسـت. اکنون هیات مذاکـره کننده دولت افغانسـتان 

در دوحـه پشـه مـی پراننـد؛ ولی هیـات طالبـان در پایتخت 

هـای جهـان در حـال مذاکـرات سیاسـی و جلـب حامیـت 

هـای بیـن املللـی اسـت. ایـن دسـتاورد تنهـا تحفـه آقـای 

خلیلـزاد بـرای دولـت و مـردم افغانسـتان بـود و دیگـر هیـچ 

زندانـی  هـزار  شـش  کـه  ایـن  جـز  نداشـت.  دسـتاوردی 

خطرنـاک طالـب و مافیـای مـواد مخـدر بـه نـام طالـب رهـا 

شـدند و شـکاف بـی اعتامدی میـان مـردم و حکومت بیش 

یـک گـروه  بـه  تبدیـل  و گـروه طالبـان  از گذشـته گردیـد 

سیاسـی معـاف از مجـازات گردیـد. 

همسـایگان  و  طالبـان  حامـی  کشـورهای  دیگـر  سـوی  از 

تقویـت  بـه  کـرده  اسـتفاده  فرصـت  از  نیـز  افغانسـتان 

مواضـع  خویـش در میـان طالبـان پرداختنـد و از تضعیـف 

دولـت افغانسـتان سـود بردنـد. چـون ریشـه اصلـی بحـران 

کشـورهای  کـه  اسـت  نهفتـه  مسـاله  ایـن  در  افغانسـتان 

منطقـه و همسـایه افغانسـتان همـواره تـالش مـی کننـد تـا 

جلـو بـه وجـود آمـدن یـک دولـت مقتـدر را در افغانسـتان 

بگیرنـد. آنهـا بـه دالیـل زیـاد احسـاس مـی کننـد کـه اگـر 

هـا  آن  منافـع  بیایـد  کار  رس  افغانسـتان  در  قـوی  دولـت 

رو  همیـن  از  افتـد.  مـی  خطـر  بـه  و  شـود  مـی  تهدیـده 

کشـورهای حامـی طالبـان تـالش کردنـد تـا در هامهنگـی 

و نزدیکـی بـا مناینـده خـاص ایـاالت متحـده در رونـد صلح 

افغانسـتان امـور را بـه نفع خویـش مدیریت کننـد. بنابراین 

قضایـای پشـت پـرده صلـح افغانسـتان هرگز مبتنـی بر حل 

دایمـی بحـران و یـک صلـح منطقـی نبـوده اسـت. 

قضایـای  در  عینـی  هـای  واقعیـت  دیگـر  مهـم  مسـاله 

افغانسـتان اسـت کـه هرگـز بـا صلـح و سـازش همخوانـی 

نـدارد. متاسـفانه از روزی کـه توافقنامـه صلـح میـان ایاالت 

متحـده و طالبـان بـه امضـا رسـیده اسـت اگرچـه حتی یک 

مـورد حملـه باالی نیروهـای آمریکایی صورت نگرفته اسـت؛ 

ولـی خشـونت در برابـر مردم افغانسـتان چندین برابر شـده 

افزایـش  نـه تنهـا خشـونت در جبهـه هـای جنـگ  اسـت. 

یافتـه اسـت؛ بلکـه بسـیاری از تاکتیـک هـا و پالیسـی های 

خشـونت زایـی نیـز تغییر کرده اسـت. در شـهرهای بزرگ و 

بـه خصـوص در شـهر کابـل روزی نیسـت کـه چندیـن تـرور 

هدفمنـد صـورت نگیرد. اهـداف ترورها نیز افـراد حکومتی، 

فعـاالن رسـانه ای، فعـاالن حقـوق بـری و فعـاالن مدنـی 

هسـتند کـه بـه نحـوی اهـداف نـرم بـه حسـاب مـی آینـد. 

انتخـاب مـی شـوند کـه مـی  ایـن دلیـل  بـه  نـرم  اهـداف 

تواننـد بیشـرین توجـه را جلـب کننـد و در رس خـط خربها 

قـرار گیرنـد. هـدف از تغییـر پالیسـی های خشـونت طلبی 

ایـن اسـت کـه طالبـان و حامیانـش هامن طـور که بـه فتح 

جغرافیـا و قلمـرو رسزمینـی جنـگ فکـر مـی کننـد بـه فتـح 

افـکار عمومـی نیـز مـی اندیشـند. آن هـا هرگـز در فکر این 

نیسـتند کـه بـه عنـوان یـک گـروه متخاصـم و تروریسـتی 

منـره مثبـت بگیرنـد و افـکار عمومی را به نفـع خویش جلب 

کننـد؛ بلکـه همیـن کـه در رس خـط اخبـار باشـند و همواره 

وجـود شـان ولـو بـا کشـتار و جنایـت در اذهـان تکرار شـود 

بـرای شـان کافی اسـت. 

بنابرایـن در رونـدی کـه از دو سـال بـه ایـن طـرف رشوع 

گردیـده اسـت و بـه طـور کـج دارومریـز در دوحـه جریـان 

دارد امیـد چندانـی باقی منانده اسـت. زیرا نیـات نهفته در 

پشـت پـرده صلـح و هـم چنیـن واقعیت هـای عینـی جاری 

در کشـور مـا هرگـز بـا صلـح و سـازش همخوانـی نـدارد. به 

همیـن خاطـر در مـورد رونـد کنونـی صلـح بیـش از آن کـه 

امیـد وجـود داشـته باشـد بیم ها بیشـر شـده اسـت. چون 

خشـونت و کشـتار جـان گرفتـه اسـت و بـه شـدت افزایـش 

اسـت.  یافته 

 وزارت داخله کشـور اعالم کرده اسـت که در 29 تن را در 

اتهـام بـه جرایـم جنایـی، قاچـاق و فـروش مواد مخـدر در 

چندیـن والیـت کشـور بازداشـت کرده و مقـدار زیای مواد مخدر به دسـت 

پولیس افتاده اسـت.

پولیـس کابـل سه شـنبه 5 حـوت بـا نـر اعالمیـه ای ترصیـح می کند که 

پولیـس قوماندانـی امنیـه والیـت کابـل بـا راه انـدازی چندیـن عملیـات 

اوپراتیفـی تعـداد ۱۵ نفـر را در پیونـد بـه انجـام جرم های جنائـی از نقاط 

مختلـف کابـل بازداشـت کـرده اند.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد در پیوند بـه جرم های چـون دزدی 

موبایـل،  مجروحیـت، اخـالل امـن و نظـم، عامـه، کمیشـن کاری، فروش 

مـواد مخـدر، رهزنـی و جنـگ مغلوبه در ناحیه های سـوم، چهـارم، هفتم، 

هشـتم نهـم دوازدهـم  شـانزدهم و هجدهـم  شـهر کابـل توسـط پولیـس 

شناسـائی و بازداشـت شـده اند.

پولیـس می گویـد کـه از نزد بازداشـت شـدگان سـه میل اسـلحه کمری و 

یـک عـراده موتـر فاقد اسـناد به دسـت پولیس آمده اسـت.

در اعالمیـه پولیـس کابـل اضافـه شـده اسـت کـه از وقـوع  یـک انفجـار 

خونیـن تروریسـتی در ولسـوالی اسـتالف والیـت کابـل نیـز جلوگیـری 

گردیـده اسـت.

وزارت داخلـه دیـروز در یـک اعالمیـه دیگـر گفتـه اسـت کـه نیروهـای 

پولیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر، بـا اجـرای چندیـن عملیـات، 14 تـن را 

بـه اتهـام قاچـاق و فـروش مـواد مخـدر از شـش والیـت کشـور بازداشـت 

کرده انـد.

از والیـت  از والیـت کابـل، دوتـن  اسـت کـه یک تـن  آمـده  اعالمیـه  در 

بدخشـان، هفت تـن از والیت ننگرهـار، دوتن از والیت فاریـاب، یک تن از 

والیـت دایکنـدی و یک تـن دیگـر از والیـت سـمنگان بازداشـت شـده اند.

اعالمیـه می افزایـد کـه ازنـزد افراد بازداشـت شـده، ۲۷ کیلوگـرام تریاک، 

۲۰ کیلوگـرام شیشـه، یـک کیلوگـرام هیروئیـن دو قبضه تفنگچـه و مبلغ 

63 هـزار 500 افغانـی پـول نقـد به دسـت آمده اسـت.

روز گذشـته نیـز پولیـس کابـل اعـالم کـرده بود کـه 19 تن دیگر بـه اتهام 

جرایـم جنایی از بخش های مختلف شـهرکابل بازداشـت شـده اسـت.

 پـه کندهـار کـې د بـري حقونـو خپلـواک کمېسـیون وايـي، پـه روانـه 

جګـړه کـې تر ټولـو ډېره ملکي مرګ ژوبله په سـوېيل زون کې اوښـتې ده 

چـې د هېـواد پـه کچـه د ملکـي مـرګ ژوبلې ۳۳ سـلنه جـوړوي.

دغـه څرګندونـې د بـري حقونـو د خپلـواک کمېسـیون رییس سـلطان 

محمـد عایـل لـه پـژواک خـربي اژانـس رسه پـه مرکـه کـې وکړې.

هغـه زیاتـه کـړه، د دوی د موندنـو لـه مخـې پـه ۲۰۲۰ زېږدیـز کال کـې 

د سـوېيل زون پـه څلـورو والیتونـو کندهـار، هلمنـد، اروزګان او زابـل کې 

۲۸۵۴ ملکـي وګـړو تـه مرګ ژوبله اوښـتې چـې په کې ۹۷۸ کسـان وژل 

شـوي او ۱۸۷۶ نـور ټپیان شـوي دي.

دی وايـي، پـه دې ډلـه کـې د نارینـه وو ترڅنـګ ښـځې او ماشـومان هـم 

شـامل دي. د نومـوړي پـه وینا، پر دې اسـاس د هېواد په کچه ۳۳ سـلنه 

ملکـي مـرګ ژوبلـه په سـوېيل زون او پاتې یې د هېواد په نـورو زونونو کې 

ده. دا پـه داسـې حـال کـې  چې د ملګـرو ملتونو یوناما دفـر نن په خپل 

کلنـي راپـور کـې وویل چـې تېر کال پـه ټول هېـواد کې څه بانـدې ۸زرو 

ملکیانـو تـه مـرګ ژوبله اوښـتې چـې درې زره یـې وژل شـوي او پنځه زره 

ټپیان شـوي دي.

سـلطان محمـد دغـه زون د روانې جګـړې تر ټولو لویه قرباين سـیمه یاده 

کـړه او ویـې ویـل چـې ځمکنـي ماینونـه، مخامـخ نښـتې، هـديف وژنـې، 

هوايـي بریدونـه هغـه الملونـه دي چـې دلته یـې د مرګ ژوبلـې کچه لوړه 

کړې ده. نوموړي اندېښـنه وښـوده چې د هغو پېښـو کچه دوه برابره ډېره 

شـوې چـې ملکـې وګـړو ته پـه کې مـرګ ژوبله اوښـتې خو مسـوولیت یې 

یـوه لـوري هـم نه دی منلـی. عایل یادونه وکـړه چې که څه هـم د ۲۰۱۹ 

زېږدیـز کال پـه پرتلـه پـه ۲۰۲۰ زېږدیـز کال کـې د ملکـي مـرګ ژوبلـې 

کچـه یـو څـه ټيټه شـوې خو په کندهـار او د همـدې زون په نـورو والیتونو 

کـې د وروسـتیو جګـړو له املـه دا کچه پورتـه تللې ده.

نومـوړي وویـل، د بـر حقونـو خپلواک کمېسـیون په جګړه کـې د ملکي 

وګـړو ژونـد تـه نـه پاملرنـه سـر جنایـت ګڼـي، پـه سـختو ټکو یـې غندي 

او د ټولـو بـرې حقونـو خـالف یـې ګڼـي. هغه د جګـړې پر ښـکېلو غاړو 

غـږ وکـړ چـې جګـړه ودروي او د سـولې پروسـه چټکـه کـړي. پـه کندهـار 

کـې میرویـس حـوزوي روغتون تـر ټولو لـوی روغتیايي یوازېنـی مرکز دی 

چـې هـره ورځ د جګړې لسـګونه ټپیان د درملنې لپاره ورتـه راوړل کېږي.

د دغـه روغتـون د جراحي وارډ ټرېـر متخصص ډاکټر قدرت الله حکیمي 

پـژواک خـربي اژانـس تـه وویـل، هـره ورځ په منځنـۍ کچـه د جګړې ۱۰ 

ټپیـان د درملنې لپاره ورتـه راوړل کېږي.

هغـه د تېـرې یـوې میاشـتې شـمېرې وړانـدې کـړې او ویـې ویـل، تېـره 

میاشـت دغـه روغتـون ته یوازې لـه کندهار څخه د جګـړې ۶۵ تنه ټپيان 

راوړل شـوي، چـې ۳۵ پـه مرمیـو لګېـديل وو، ۱۵ د ماینونـو پـه چاودنو او 

۱۵ نـور پـه هوايـي بریدونو کـې ټپیان شـوي وو.

نومـوړی زیاتـوي، دا یـوازې پـه جګړه کې د ټپي شـوو ملکي وګړو شـمېره 

ده، پـه داسـې حـال کـې چې هـره میاشـت لسـګونو رستېرو تـه هم مرګ 

ژوبلـه اوړي او روغتـون تـه راوړل کېـږي. ده وویـل، د هغـو کسـانو شـمېره 

هـم لـوړه ده چـې پـه جګړو کـې خپل خوږ ژوند له السـه ورکـوي. خو هغه 

یادونـه وکـړه، داسـې وختونـه راځي چې دغـه کچه د ورځې تر لسـګونو او 

د میاشـتې تـر سـلګونو اوړي. دی وايي، ډېره دردوونکـې دا ده چې ډېری 

ټپیـان د دوی پـه مخکـې سـاه ورکـوي او ډېـر نـور چـې ژونـد یـې ژغـورل 

کېـږي، لـه تلپاتې معیوبیـت رسه له روغتونـه رخصتېږي.

د کندهـار اوسـېدونکي هـم وايـي چـې د جګړې ښـکېلې غـاړې د ملکي 

وګـړو ژونـد تـه پـام نـه کـوي او پـه دې وروسـتیو کـې ګڼې داسـې پېښـې 

شـوې ملکـي وګـړو تـه پـه کې مـرګ ژوبلـه اوښـتې ده.

د ارغنـداب ولسـوالۍ د ناګهـان سـیمې اوسـېدونکي بصیر احمـد پژواک 

خـربي اژانـس تـه وویـل، یو لوری هـم د ملکي وګـړو ژوند ته پـام نه کوي.

هغـه زیاتـه کړه، په دې وروسـتیو کې چـې د کندهار په ارغنـداب، ژېړۍ، 

پنجوايـي، میونـد او نـورو ولسـوالیو کې جګـړې پيل شـوې، د ملکي وګړو 

مـرګ ژوبلـه هم ډېره شـوې ده.

دی وايـي، کـه څـه هـم پـه مخامـخ نښـتو، هوايـي بریدونـو او نـورو پېښـو 

کـې ملکـي وګـړو تـه مـرګ ژوبلـه اوړي خـو تـر ټولـو ډېـره مـرګ ژوبلـه د 

ځمکنـي ماینونـو لـه املـه ده. د ده پـه خـربه، پـه ارغنداب ولسـوالۍ کې 

تېـره میاشـت ګڼې داسـې پېښـې شـوي چـې پر عامـه الرو د ملکـي وګړو 

د تـګ راتـګ پـر مهـال پر هغـوی د مایـن چاودنې شـوي او هغـوی ته یې 

مـرګ ژوبلـه اړولـې ده. نومـوړی د جګـړې پر ښـکېلو غاړو غږ کـوي چې د 

ملکـي وګـړو ژونـد ته پـام وکـړي او جګـړه ودروي

از صفحه1

شـد. خواهد 

رئیـس جمهـور عـالوه کـرده کـه شـفاخانه های امنیـت ملـی، 

اردوی ملـی و پولیـس ملـی دوبـاره اعتـامد دولـت و مـردم را 

بـه دسـت آوده اسـت. او افـزود که خواسـت وی این اسـت که 

بهریـن امکانـات صحـی بـرای اردوی ملـی، پولیـس ملـی و 

امنیـت ملـی فراهـم گـردد.

رئیـس جمهـور در ایـن برنامـه بـا اشـاره بـه مسـاعدت 500 

هـزار دوز واکسـین کشـور هندوسـتان گفـت:»از دولت همکار 

و رشیـک اسـراتیژیک مـا دولت هندوسـتان تشـکر می کنم.« 

کرونـا  ایـام  در  را  خصوصـی  سـکتور  تـالش  جمهـور  رئیـس 

سـتایش کرد و گفت که از کشـورهای ازبکسـتان، ترکمنستان 

و ایـران تشـکر می کنـد کـه در رشایط سـخت کرونـا رسحدات 

کـرد  عـالوه  نگهداشـتند. وی  بـاز  افغانسـتان  بـرای  را  خـود 

واکسـین  دوم  دور  بـرای  منابـع  تامیـن  بـرای  تالش هـا  کـه 

کرونـا  بـرای حـدود 40 درصـد مـردم افغانسـتان جریـان دارد 

و امیـد مـی رود کـه بـه زودی نتیجـه بدهـد. او می افزایـد کـه 

رسـیدگی بـه شـهدای قـوای امنیتـی و رسـیدگی بـه زخمیان 

قـوای امنیتـی کشـور در اولویـت کاری روزانـه رهـربی دولـت 

قـرار دارد. وی گفـت کـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان نه تنها 

پاسـبان امنیـت افغانسـتان اند که پاسـبان امنیـت جهان نیز 

انـد. او گفـت کـه از رسـانه ها بـه طـور خـاص تشـکر می کنـد، 

وی عـالوه کـرد کـه زبـان زن و مـرد افغانسـتان هیـچ وقـت 

خامـوش نخواهـد شـد و همیشـه صـدای آزادی، مسـاوات و 

حاکمیـت ملـی افغانسـتان بلنـد خواهـد بـود. در ایـن برنامـه 

رئیـس جمهـور اضافـه کـرد کـه توزیع شناسـنامه برقـی روزانه 

بـه 25 هـزار نفـر رسـیده اسـت. وی عـالوه کـرد کـه سیسـتم 

الکرونیکـی بـرای شـفافیت تـا شـش مـاه دیگر آمـاده خواهد 

شـد وقرار اسـت متـام معاشـات کارمنـدان دولت بـه خصوص 

ارگان هـای امنیتـی از راه تلفـن تادیـه شـود.

رئیـس جمهـور غنـی هشـدار داد که خطـر کرونا رفع نشـده و 

بدبختانـه انـواع جدیـد ویـروس کرونـا در حـال بـروز اسـت. او 

بـه همـه توصیـه کرد که با پوشـیدن ماسـک و با حفـظ فاصله 

در مبـارزه بـا ویـروس کرونـا همـکاری کننـد. در ایـن برنامـه 

معاونـان رئیـس جمهـور، رئیسـان هـردو مجلـس، شـامری از 

کارمنـدان ارشـد حکومتـی و کارمنـدان صحـی بخـش کرونـا 

داشـتند. حضور 

منوده انـد. آغـاز  خویـش  فعالیت هـای 

داکـر عبداللـه در بخـش دیگـر از صحبت های خود عـالوه کرد: 

میـزان خشـونت های موجـود در افغانسـتان قابـل قبـول نیسـت 

یابـد.  پایـان  کـور  هدف گیری هـای  و  خشـونت ها  ایـن  بایـد  و 

خشـونت ها و قتل هـای هدفمنـد حکومـت و هیـأت افغانسـتان 

را در بحـث ادامـه مذاکـره بـا طالبـان در وضعیـت دشـواری قـرار 

داده اسـت.

بین املللـی  جامعـۀ  از  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای  رییـس 

بـاالی طالبـان  را  تـا فشـار الزم  و کشـورهای منطقـه خواسـت 

و کشـورهایی کـه بـاالی طالبـان نفـوذ دارنـد افزایـش دهنـد تـا 

طالبـان از فرصـت موجـود بـرای قطـع جنـگ اسـتفاده مناینـد و 

دوبـاره بـه میـز مذاکـره برگردنـد.

محمدحنیف امتر وزیر امورخارجه  جمهوری اسـالمی افغانسـتان 

دربـارۀ آخریـن تالش هـا و طرح هـای منطقـه ای و بین املللـی در 

حامیـت از تالش هـای صلـح صحبت کرد.

 آقـای امتـر در چهـار محـور بـرای اشـراک کننـدگان معلومـات 

نگرانی هـای  کـردن  مطـرح  و  منطقـه ای  دپلوماسـی   -1 داد:« 

افغانسـتان در بـاره افزایـش خشـونت ها و اسـتفاده ی تبلیغاتـی 

طالبـان از سـفرهای منطقـه ای، سـفرهای قریـب الوقـوع وزیـر 

خارجـه و هیـأت افغانسـتان بـه ماسـکو و اسـالم آبـاد بـرای بحث 

پیرامـون تالش هـای صلـح و کار مشـرک بـا کشـورهای آسـیای 

میانـه. 2- بحـث و مشـوره های سـاختارمند و نهـادی بـا ایـاالت 

متحـده ی امریـکا در مرحلـه ی بازنگـری. 3- دپلوماسـی علـام در 

سـطح جهـان اسـالم و نامـروع خواندن جنـگ در افغانسـتان و 

4- دپلوماسـی زنـان در حامیـت از تالش های صلح در هآمهنگی 

بـا نهادهـای داخلـی و بین املللـی«.

سـپس آقـای معصـوم اسـتانکزی رییس هیـأت مذاکـره کننده ی 

جمهـوری اسـالمی همـراه بـا اعضـای هيـأت از دوحـه صحبـت 

منـود و دربـارۀ دور دوم مذاکـرات، چالش هـا و راه حل هـا بـرای 

اشـراک کننـدگان معلومـات داد.

آقـای اسـتانکزی گفت: ما بـا هدایت ها و راهنمودهای مشـخص 

بـرای مذاکـره بـه دوحه آمدیـم و به طالبـان گفتیم آماده هسـتیم 

در بخـش آتـش بـس و نظـام وارد صحبـت شـویم امـا متاسـفانه 

طـرف طالبـان بـا بهانه تراشـی از حضـور در مذاکـره خـود داری 

کرد.

آقای اسـتانکزی گفـت هیأت جمهوری اسـالمی در دوحه حضور 

دارد و آمـاده اسـت هـر لحظـه مذاکره را با طالبـان آغاز مناید.

بعـد از آن سـفرا و مناینـدگان سـازمان های بین املللـی صحبـت 

و همچنـان سـوال های خویـش را در مـورد قضایـای صلـح مطرح 

کردنـد. آنـان در مجمـوع بـر آغـاز مجـدد مذاکـرات و برگشـت 

طالبـان بـه میـز مذاکـره، کاهـش و توقـف فـوری خشـونت ها و 

قتل هـای هدفمنـد و اجامع داخلـی، منطقـه ای و بین املللی در 

حامیـت از تالش  هـای صلـح تأکیـد کردنـد. 

از جامعـۀ بین املللـی و   رییـس شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی 

و  بـاالی طالبـان  را  تـا فشـار الزم  کشـورهای منطقـه خواسـت 

کشـورهایی کـه بـاالی طالبـان نفـوذ دارنـد افزایـش دهنـد تـا 

طالبـان از فرصـت موجـود بـرای قطـع جنـگ اسـتفاده مناینـد و 

دوبـاره بـه میـز مذاکـره برگردنـد.

داکـر عبداللـه عبداللـه که در سـومین نشسـت کمیسـیون امور 

منطقـه  ای و بین املللـی شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی صحبـت 

در  موجـود  خشـونت های  میـزان  کـه  داشـت  بیـان  می کـرد 

افغانسـتان قابـل قبـول نیسـت

وی گفـت: متأسـفانه در دور دوم مذکـرات برخـالف توقعـات مـا 

و مـردم افغانسـتان پیش رفـت قابـل مالحظـه ای صـورت نگرفتـه 

اسـت. از تصمیـم ایاالت متحـدۀ امریکا برای بازنگـری توافقنامه 

توافقنامـه  ایـن  مفـاد  بـه  طرف هـا  پابنـدی  ارزیابـی  و  دوحـه 

می کنیـم. اسـتقبال 

او افـزود، بـا وزیـر امورخارجـه ایـاالت متحـده در مـورد سیاسـت 

ایـن کشـور و وضعیـت در افغانسـتان صحبـت تلفنـی داشـتم. 

دو طـرف بـر ترسیـع رونـد مذاکـرات تأکیـد کردیـم. امیدواریـم 

ایـاالت متحـدۀ امریـکا بـا در نظرداشـت اوضاع و رشایـط تصمیم 

مناسـب اتخـاذ منایـد. از تصمیـم وزرای دفـاع ناتـو و پیام هـای 

مثبت کشـورهای عضو این سـازمان در مورد افغانسـتان اسـقبال 

می مناییـم.

رییـس شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی در ادامـه ی صحبت هـای 

خـود افـزود: در سـطح داخلـی اجـامع در حامیـت از تالش هـای 

فعالیت هـای  اجـامع  ایـن  تقویـت  بـرای  و  دارد  وجـود  صلـح 

مشـرک نیـز ادامـه دارد. در سـطح شـورای عالـی مصالحـه ی 

ملـی فعالیت هـای جریـان دارد و کمیسـیون های ایـن شـوری به 

داکرت عبدالله:  میزان خشونت های موجود در افغانستان قابل قبول نیست 
کارتون

بیم و امید
 در مذاکرات صلح 

بازداشت 29 تن به اتهام جرایم جنایی 
درچند والیت 

د برشي حقونو کمېسیون: تر ټولو ډېره 
ملکي مرګ ژوبله د هېواد سوېيل زون 

کې اوښتې ده

محمد هدایت

 

 

انتحـاری بـه خصـوص در شـهرها توسـط طالبـان و عنارص ضد 

دولـت بـوده اسـت. همچنـان ایـن کاهـش ناشـی از ایـن بـوده 

کـه نیروهـای بین املللی در سـال 2020 در جنگ افغانسـتان 

نقش مسـتقیم نداشتند.

امـا در گـزارش عالوه شـده اسـت که رقـم قربانیانـی را که هیچ 

طـرف آن را بـه عهـده نگرفته اسـت، در سـال 2020 افزایش را 

نشـان می دهـد. گـزارش می افزایـد کـه بـه ا یـن دلیـل یونامـا 

منی توانـد مسـئولیت تلفاتـی را کـه کسـی آن را قبـول نکـرده 

اسـت، بـه دوش یکـی از طرف هـا بگـذارد. 

ایـن در حالیسـت کـه طالبان در سـال 2020 نسـبت به سـال 

قبلـش 19 درصـد کمـر مرتکـب قربانـی شـدن افـراد ملکـی 

شـده و داعـش خراسـان 45 درصد کمر مرتکـب تلفات ملکی 

در افغانسـتان شـده است.

در  املللـی  بیـن  نیروهـای  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 

سـال 2020 عامـل تلفـات 120 غیـر نظامـی شـناخته اسـت، 

نظامـی  غیـر  بـه 786  در سـال 2019  رقـم  ایـن  درحالیکـه 

گذشـته  سـال  در  بین املللـی  نیروهـای  یعنـی  می رسـید، 

قربانـی شـدن ملکـی در  میـالدی 85 درصـد کمـر مرتکـب 

انـد. شـده  افغانسـتان 

در گـزارش یونامـا وارد شـدن تلفـات بر زنان و کـودکان ناراحت 

کننـده خوانـده شـده و آمـده اسـت کـه زنـان و کـودکان 43 

درصـد از کل قربانیـان غیرنظامیـان را تشـکیل می دهنـد.

در گـزارش آمـده اسـت که تعـداد تلفات کـودکان 2،619 )30 

درصـد( و زنـان 1،146 )13 درصـد( بـوده اسـت. درگـزارش 

سـازی  مسـتند  رشوع  زمـان  از  اسـت:»  شـده  اضافـه  آمـده 

سیسـتامتیک یونامـا در افغانسـتان در سـال 2009، تلفـات 

تلفـات نیروهـای  ارایـه دقیـق  از  معـاون وزارت دفـاع ملـی 

دشـمن  تلفـات  گفـت:«  کـرده  خـودداری  کشـور  امنیتـی 

نبسـت به نیروهای امنیتی سـه و چهار برابر بیشـر اسـت«.

وی بیـان داشـت:« ارتـش کشـور بـا وجـود متـام مشـکالت 

موجـود در سـال جـاری توانسـت به خوبـی از منافـع و عزت 

مـردم افغانسـتان در برابـر تروریسـتان دفـاع کـرده و اهداف 

شـوم دشـمنان را خثنـی سـازد«.

آقـای میاخیـل، بحـران کرونا، پروسـه صلـح، آزادی زندانیان 

طالبـان و انتقـال پاسـگاه های نیروهـای خارجـی بـه ارتـش 

افغانسـتان را از مشـکالت عمده وزارت دفاع  در سـال جاری 

عنـوان کـرده گفـت:« بحـران ویـروس کرونـا  بـاالی جلـب و 

جـذب، تعلیـامت و عملیـات مـا تاثیـر منفی داشـته اند«.

زندانیـان  آزادی  بـا  افـزود:«  او 

یـک  کـه  داشـتیم  توقـع  طالبـان 

آتش بـس دایمـی بوجـود کـه نشـد 

امـا برعکـس خشـونت ها از سـوی 

یافـت«. افزایـش  طالبـان 

معـاون وزارت دفـاع ملـی، طالبان 

ریزی هـا  خـون  متـام  عامـل  را 

آغـاز  بـا  طالبـان  گفـت:  خوانـده 

مذاکـرات صلـح داعیه جهادشـان 

را بـه منظور امتیازگیـری تبدیل به 

کردنـد. خشـونت ها  افزایـش 

زنـان در درگیری هـای سـال 2020 تعـداد بیشـر زنـان کشـته 

شـده انـد کـه بـه طـور مجموعـی 1150 زن و کـودک در سـال 

2020 کشـته شـدند. در گـزارش اضافـه شـده اسـت کـه ایـن 

رقـم 390 زن و 760 کـودک را شـامل می شـود.

یونامـا در این گـزارش از تروهای هدفمند کارمندان ارگان های 

عدلـی قضایـی، جامعـه مدنـی، رسـانه ها و مسـلامنان شـیعه 

کـه اکرثیـت آنـان را گـروه قومـی هـزاره تشـکیل می دهنـد و 

سـیک های افغانسـتان عمیقـا ابـراز نگرانـی کـرده اسـت.

ماین هـای  از  طالبـان  اسـتفاده  ادامـه  از  یونامـا  گـزارش  در 

مقناطیسـی کـه سـبب افزایـش تلفـات ملکـی می شـوند، نیـز 

عمیقـا ابـراز نگرانـی شـده اسـت.

یونامـا از ادامـه راکـت پراگنـی که موجب کشـتار غیـر نظامیان 

می شـود نیـز ابـراز نگرانـی کـرده اسـت. یونامـا در ایـن گزارش 

خواهـان آتش بـس میـان طرف هـای درگیر شـده و گفته اسـت 

کـه تنهـا راه قطـع و کاهـش تلفـات غیـر نظامیـان رسـیدن بـه 

یـک آتش بس اسـت.

براسـاس گـزارش یونامـا در سـال 2020 در حـدود 8820 نفر 

قربانـی شـدند کـه از ایـن میـان 3035 غیـر نظامـی کشـته 

5785 تـن غیـر نظامـی دیگر جراحت برداشـته اند. در گزارش 

از سـال  کـه  اسـت  بـار  اولیـن  بـرای  کـه  اسـت  اضافـه شـده 

2013 بـه بعـد تلفـات ملکی در افغانسـتان به زیـر ده هزار نفر 

رسـیده اسـت. درسـال 2019 تـا 15درصـد کاهش یافتـه بود. 

امـا بـا ایـن همـه در سـه مـاه گذشـته تلفـات ملکـی افزایـش را 

نشـان می دهـد. ایـن درحالیسـت که اخیـرا ترورهـای هدفمند 

طالبـان افزایـش یافتـه و اسـتفاده از ماین های مقناطیسـی در 

دو مـاه اخیـر نیـز بـه شـدت افزایـش یافته اسـت.

او افـزود:« وضعیـت دفـاع فعـال مـا حفـظ تعـادل جنـگ و 

صلـح بـود کـه باعـث شـد مـردم افغانسـتان در ایـن پروسـه 

قربانـی بیشـر بدهنـد«.

آینـده  سـال  بهـار  در  جنگ هـا  افزایـش  دربـاره  وی 

گفت:«جنـگ در سـال جـاری متوقـف نبـود و در بهـار آینده 

دشـمنان  رسکـوب  بـرای  کامـل  آمادگـی  و  تجهیـزات  هـم 

داریـم«.

ایـن مقـام وزارت دفـاع ملـی می گویـد، در حـال حـارض 99 

درصـد عملیات هـای توسـط نیروهـای افغـان پالن ریـزی و 

انجـام می شـود و ایـن توانایی هـا ارتـش در سـال آینـده نیـز 

بیشـر و بهـر خواهد شـد.

وی بـا رد ادعـای طالبـان مبنـی بـر اینکـه ایـن گـروه 70 

درصد جغرافیای افغانسـتان را بدسـت دارد گفت:« در حال 

حـارض 98 درصـد جغرافیایـی افغانسـتان بدسـت حکومـت 

اسـت و مـا درعمیـق دشـمن علمیـات تصفیـوی داریـم«.

سـقف  گفـت:«  کشـور  ملـی  ارتـش  تشـکیالت  دربـاره  او 

تشـکیالت ارتـش 250 هـزار امـا ایـن رقـم تـا هنـوز تکمیـل 

نشـده اند و حـاال تشـکیالت ارتـش افغانسـتان بییـن 180 

می باشـد«. هـزار   190 الـی 

دولـت  میـان  صلـح  مذاکـرات  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان و گـروه طالبـان از چنـد مـاه 

بدیـن سـو آغاز شـده اسـت اما دو طـرف هیـچ پیرفت قابل 

نداشـته اند. مالحظـه ای 

متحـد  ملـل  معاونـت  هیـات  دفـر  یـا  یونامـا   

سـایر  و  طالبـان  کـه  می گویـد  درافغانسـتان 

گروه هـای تروریسـتی به شـمول داعش خراسـان، مسـئول 62 

درصـد قربانیـان ملکـی در سـال 2020 در افغانسـتان بـوده 

ند. ا

یونامـا سه شـنبه 5 حـوت بـا نـر گزارشـی اعـالم کـرده اسـت 

کـه طالبـان و سـایر گروه هـای ترویسـتی مسـئول 62 درصـد، 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان مسـئول 22 درصـد و نیروهـای 

بیـن املللـی مسـئول 1 درصـد قربانیـان ملکـی در افغانسـتان 

اند. بـوده 

در گـزارش آمـده اسـت کـه از رقـم 62 درصـد قربانیـان ملکـی 

توسـط عنـارص ضد دولـت، 45 درصد طالبـان و 8 درصد دیگر 

را داعش خراسـان مسـئول اسـت.

در گـزارش اضافـه شـده اسـت که عامل مسـتقیم قتـل 1885 

تـن و زخمـی شـدن 3547 غیـر نظامـی در سـال 2020 گروه 

طالبـان بوده اسـت.

براسـاس ایـن گـزارش، نیروهای دولتـی افغانسـتان عامل قتل 

841 تـن و زخمـی شـدن 1390 تن در سـال 2020 شـناخته 

شـده اند. 

توسـط  غیرنظامیـان  قربانیـان  کـه  مـی دارد  عـالوه  گـزارش 

 24 میـالدی  گذشـته  سـال  در  افغانسـتان  دولتـی  نیروهـای 

درایـن  می دهـد.  نشـان   2019 سـال  بـه  نسـبت  را  کاهـش 

عهـده  بـه  ملکـی  تلفـات  از  درصـد   22 مسـئولیت  گـزارش 

اسـت. شـده  گذاشـته  افغانسـتان  دولتـی  نیروهـای 

در گزارش آمده اسـت که به طور کل در سـال 2020 قربانیان 

ملکی کاهشـی را نشـان می دهـد که ناشـی از کاهش حمالت 

 معـاون وزارت دفـاع ملی کشـور می گوید که در سـال جاری 

دیگرشـان  تـن  هـزار   10 کشـته،  مسـلح  طالـب  هـزار   18

زخمـی و بیش از یک هزار تن دیگرشـان دسـتگیر شـده اند.

شـاه محمـود میاخیـل، دیروز سه شـنبه )5 حـوت( در برنامه 

حسـاب دهی دولـت بـه ملـت در کابـل گفـت:« طالبـان بـا 

هـدف سـقوط دادن 132 ولسـوالی و 7 والیـت نزدیـک بـه 

30 هـزار کشـته و زخمـی دادنـد امـا نتوانسـتند بـه هـدف 

خویـش دسـت یابنـد«.

آقـای میاخیـل گفـت:« در اثـر تشـدید جنـگ و خشـونت از 

سـوی طالبـان 18 هـزار طالـب کشـته، بیـش از 10 هـزار 

زخمـی و بیـش از دو هـزار تـن دیگـر تنها توسـط ارتش ملی 

اسـیر شـده اند«.

یوناما: طالبان و سایر گروه های تروریستی مسئول 62 درصد تلفات ملکی اند

وزارت دفاع: در سال جاری 18 هزار طالب کشته و 10 هزار دیگر زخمی شده اند
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حفظ نظام سیاسی مردم ساالر و بقای افغانستان- بخش اول

بــی رحمــی و بــی توجهــی و بــا رفتار هــای رنگارنــگ تعصــب 

ــرای  ــه رو گــردد، خطــِر بســیار بزرگــی ب ــود در کشــور رو ب آل

ــد.  ــد ش ــام خواه ــده از آن نظ ــت برآم ــی و دول ــام سیاس نظ

جوانــان افغانســتان، چــه آنهــای کــه در شــهر های و یــا 

ــام  ــت از نظ ــد، در گام نخس ــت دارن ــور زیس ــتاهای کش روس

ــدارد  ــه صــورت عمیــق آگاهــی ن سیاســی مــروج در کشــور ب

و دولت هــا نتوانســته اســت کــه آگاهــی همــراه بــا تصویــری 

نیــک از چهــره¬ی نظــام سیاســی و دولــت بــرای آنــان خلــق 

ــان  ــک در می ــگ دموکراتی ــازی فرهن ــه س ــد و در نهادین منای

کاری  افغانســتان  در  دولت هــا  جانــب  از  هرگــز  جوانــان 

صــورت نگرفتــه اســت. لــذا ایــن قســمت از اجــاع ملــی در 

ــح  ــص رسی ــار نق ــور ُدچ ــی در کش ــام سیاس ــتبانی از نظ پش

اســت. دولــت و مجریــان امــور سیاســی در کشــور نبایــد ایــن 

فکتــور را دســت¬کم و یــا نادیــده بگیــرد، زیــرا بــزرک کننــده 

و یــا برعکــس از میــان برنــده¬ی شــکاف اصلــی میــان ملــت 

و دولــت را در ســیای جوانــان ایــن رسزمیــن بایــد جســتجو 

منــود. یکــی از عنــارص تعییــن کننــده در ایجــاد جــؤ کــه در 

آن اجــاع ملــی در راســتای حفــظ و تقویــت نظــام سیاســی و 

ثبــات سیاســی در کشــور، کارآیــی دارد بــدون تردیــد همیــن 

نــگاه ژرف و عــرت آمیــز بــه ســیر تاریخــی افغانســتان، 

ــی  ــزرگ سیاس ــای ب ــرای تصمیم ه ــت ب ــکار خوبیس راه

در ســطح کشــور. تاریــخ افغانســتان اگــر بــه دقــت متــام 

ــای  ــود، جنبه ه ــه ش ــوزی مطالع ــه آم ــرد تجرب ــا رویک و ب

مختلفــی دارد بــرای اینکــه در روزگار کنونــی و در آینــده 

از آن هــا اســتفاده مثبــت شــود. یکــی از جنبه هــای 

کشــور  در  سیاســی  تاریــخ  درســهای  واضــح  بســیار 

ــت در  ــدرت و سیاس ــه ق ــاری ب ــگاه انحص ــت، ن ــن اس ای

افغانســتانی ها  کام  بــه  را  تلخــی  تجربــه  افغانســتان 

ــده¬ی  ــاه کنن ــنگین و تب ــای س ــت. هزینه ه ــته اس داش

از ایــن وجــه بــر مــردم افغانســتان تحمیــل شــده اســت، 

ــای  ــیاه روزی ه ــت و س ــه فالک ــور را ب ــأله کش ــن مس ای

ــان  ــن زم ــذا در ای ــت. ل ــوق داده اس ــر س ــران ناپذی ج

تکــرار ایــن نــوع نــگاه مزمــوم و مقبــوح بــه قــدرت، هــان 

دور باطلیســت کــه از بنیــاد نــزد مــردم افغانســتان مردود 

اســت. انحصــار گرایــی در هــر قالبــی کــه باشــد منجــر 

بــه شکســت و موجــب تشــدید بحران هــا در کشــور 

خواهــد شــد. چــه انحصــار قومــی قــدرت، چــه انحصــار 

قبیلــوی قــدرت، چــه انحصــار گروهــی و حزبــی و قــری 

قــدرت و سیاســت همــه مــورد تنفــر و خشــم ملــت و 

عامــل زایــش و تقویــت نــا بســامانی های کشــنده در 

ــود.  کشــور اســت/ خواهــد ب

ــه¬ی ناگــواری  شکســت نظــم سیاســی در کشــور تجرب

ــه وضــوح آزمــوده شــده  دیگریســت کــه در ایــن ُملــک ب

اســت. تخریــب یــک سیســتم کاریســت آســان و تعمیــر و 

آبــادی آن دشــوار خواهــد بــود، بــه خصــوص اینکــه ایــن 

موضــوع در اجتــاع انســانی باشــد. جامعــه افغانســتان 

ــده  ــه خــود دی ــکاه را ب ــار چنیــن ســختی جان ــن ب چندی

همــواره  آن  شــکن  اســتخوان  رنج هــای  از  و  اســت 

ســوخته اســت. آخریــن مــوردی کــه نظــم سیاســی 

در ایــن کشــور بــه گسســت مواجــه شــده، دوران نــه 

چنــدان دور داکــر نجیب¬اللــه بــود. مثــل معروفیســت 

ــت  ــت حکوم ــام، موجودی ــت و نظ ــود حکوم ــه از نب اینک

بــد حتــی بهــر اســت. بنابرایــن گســخنت تار هــای 

نظــم سیاســی در جامعــه¬ی هاننــد افغانســتان خطــر 

هــرج و مــرج سیاســی را بــه صــورت قطعــی در پــی دارد. 

ــه  ــا تجرب ــن جغرافی ــری در ای ــون خطی ــن آزم ــرا چنی زی

ــط  ــده اســت. ایجــاد نابســامانی سیاســی در رشای گردی

و زمان هــای مختلــف قیمت هــای متفاوتــی دارد. بدیــن 

ــیار  ــتان بس ــی افغانس ــاع کنون ــط و اوض ــه رشای ــا ک معن

متفــاوت اســت از زمــان داکــر نجیب¬اللــه، از هــر 

حیــث اگــر ایــن فکتــور را بنگریــم تفــاوت شــان بیشــر 

ــی  ــط فرهنگ ــاظ رشای ــه لح ــردد. ب ــی گ ــل م ــل تأم قاب

ــردم، از  ــادی م ــت اقتص ــتان، از جه ــهروندان افغانس ش

بابــت پیچیدگی هــای سیاســت منطقــوی و همســایگان 

ــوارد  ــن م ــه¬ی ای ــی، هم ــطح جهان ــتان و در س افغانس

ــاد  ــای زی ــه تفاوت ه ــت ک ــوده اس ــق من ــی را خل رشایط

و حســاس را تــا دوران هــای گذشــته ابــراز مــی دارد. 

سیاســی  نظــم  نبــود  در  رشایط هــا  و  نشــانه ها  ایــن 

انســانی نــدارد. چنانچــه ایــن امــر ثابــت گردیــده اســت، 

دوران کوتــاه حاکمیــت گــروه طالبــان منونــه واضــح ایــن 

مســأله اســت. امــا، نظــام سیاســی مردمــی و قانــون محور 

افغانســتان، آنچــه کــه بایســت در مــورد زنــان افغانســتان 

کار مــی شــد و یــا توجــه شــود، مــد نظــر داشــته اســت؟ 

قریســت  تریــن  کننــده  تعییــن  افغانســتان  زنــان 

بــرای محــک زدن نظام هــای سیاســی دموکراتیــک در 

افغانســتان. بدیــن معنــا کــه اگــر نظــام سیاســی مدعــی 

کار بــرای عامــه مــردم افغانســتان را دارد، در ایــن مــورد 

توجــه  بیشــر  کــرده  از همــه بخش هــا  بایــد  خــاص 

ــق نظــام  ــان از طری ــرای رشــد زن ــه ســازی ب ــد. زمین منای

آموزشــی و فرهنگــی در کشــور یکــی از کارهــای بســیار 

ــه صــورت  ــد ب ــده یســت کــه دولــت مــی توان مهــم و ارزن

وســیع یعنــی در شــهر ها و متــام روســتاهای کشــور کار 

منایــد. هــرگاه ایــن قــر بــزرگ از نفــوس اجتاعــی 

کشــور بــه ایــن آگاهــی برســد کــه از نظــام سیاســی مــردم 

ســاالر در افغانســتان مطابــق منافــع جمعــی شــان دفــاع 

منایــد، آن زمــان ایــن عنــر ملــی در ایجــاد اجــاع ملــی 

ــه دارد ــت...   ادام ــد داش ــی خواهن ــش اساس نق

ــا رســوبات تبعیضــی  ــان کــه ب نیــروی جــوان اســت.  جوان

کشــور  در  سیاســی  ســاختار  گوشــه های  متامــی  در 

مواجــه شــود هرگــز بــه ایــن نظریــه نخواهــد رســید کــه از 

نظــام سیاســی بــه صــورت جمعــی دفــاع مناینــد. جوانــان 

هســتند کــه هــر روز بــه دنبــال یافــنت شــغل هســتند و در 

ــی  ــرا قانون ــای ف ــا برابری ه ــا ن ــیر ب ــن مس ــه در ای صورتیک

ــال  ــر دنب ــوند، دیگ ــه رو ش ــح رو ب ــی های واض ــق کش و ح

حایــت از نظــام سیاســی و دولــت آن را نخواهنــد گرفــت. 

ایــن حالــت را مــی تــوان انتحــار نظــام و دولــت خوانــد. لــذا 

ایجــاد اجــاع ملــی بــا توجــه بــه ایــن عنــارص بــرای حفــظ و 

قــوت بخشــیدن نظــام سیاســی کاریســت کاملــن حیاتــی. 

ــی  ــه متام ــرام ب ــت. اح ــتان اس ــر افغانس ــم پیک ــان، نی زن

حقــوق زنــان در چارچــوب قوانیــن افغانســتان و ایجــاد 

جامعــه؛  در  زنــان  زندگــی  بهبــود  و  رشــد  فرصت هــای 

وظیفــه و مســؤلیت اصلــی نظــام و دولــت افغانســتان 

اســت. زنــان افغانســتان بــدون شــک در ســایه نظــام 

سیاســی مــردم ســاالر و قانــون گــرأ مــی تواننــد از حقــوق 

نظام هــای  گردنــد.  منــد  بهــره  شــان  خــود  انســانی 

سیاســی ایدئولوژیــک و تنــگ نظرانــه هرگــز بــه زنــان نــگاه 

و  دارد  از گذشــته ها  بزرکــر  بســیار  قدرتــی  و  قــوت 

مدیریــت آن کاریســت ســخت و حتــی ناممکــن. بــر ایــن 

ــه  ــز ب ــور هرگ ــی در کش ــام سیاس ــت نظ ــاس گسس اس

نفــع ملــت و کشــور افغانســتان نخواهــد بــود و بایســت 

نظــام سیاســی کنونــی کــه پایه هــای قانونــی حــد اقــل 

ــود  ــد ب ــی خواه ــن ضانت ــود و ای ــظ ش ــت حف را داراس

ــی را  ــرد اصالح ــا رویک ــده. ام ــتان آین ــأ افغانس ــرای بق ب

در هیــچ نظــام سیاســی و در ســاختار های مدیریتــی 

کســی رد منــی کنــد و یکــی از رضورت هــای جــدی نیــز 

ــت.   ــوب اس محس

ایجــاد اجــاع ملــی؛ یکــی از خصلت هــای بنیادیــن 

نظــام سیاســی مــردم ســاالر ایــن اســت کــه در قاعــده 

وســیع مردمــی بایســت شــکل بگیــرد. یــا اینکــه دولــت 

مــردم  عامــه¬ی  از  منایندگــی  سیاســی  قــدرت  و 

ــی  ــام سیاس ــت نظ ــظ و تقوی ــال حف ــن ح ــا ای ــد. ب بتوان

دموکراتیــک متکــی بــر بســر مردمــی آن اســت. یعنــی 

زمــان از اقتــدار نظــام سیاســی و مروعیــت آن مــی 

تــوان صحبــت منــود کــه روابــط نیــک و دوســویه میــان 

ــاد  ــاالر و آح ــردم س ــی م ــام سیاس ــده از نظ ــت برآم دول

ملــت وجــود داشــته باشــد. تجمــع نیروهــای مثبــت در 

دســتگاه دولــت بــا شــعاع بــزرگ ملــی یکــی از راه هــای 

بــا ثبــات ایجــاد اجــاع ملــی بــرای حایــت نظــام 

ــکان  ــف ام ــای مختل ــکار از زاویه ه ــت. این ــی اس سیاس

شــکل یابــی دارد. رهــران سیاســی افغانســتان بــه 

ــور  ــت در کش ــت و مدیری ــگان سیاس ــش آهن ــوان پی عن

نقــش کلیــدی را مــی توانــد در راســتای حایــت از نظام 

سیاســی رایــج در کشــور را بــازی منایــد. دخیــل ســازی 

رهــران سیاســی و ملــی ایــن امــر را ســهل تــر می ســازد 

تــا از بحــران و بــه بنبســت کشــیده شــدن نظام سیاســی 

ــدان  ــث ب ــن بح ــه ای ــود. البت ــری من ــت جلوگی ــا جدی ب

ــای  ــی بازی ه ــوری و پارت ــش خ ــه خوی ــت ک ــا نیس معن

فــرا قانونــی را در کشــور بــه بهانــه ایجــاد اجــاع ملــی بــا 

ــود.  ــه ش ــت گرفت ــران روی دس ــون ره ــارص چ عن

نظــام  ســاختار های  و  چارچــوب  در  قانونــی  توجــه 

ــهر و  ــم از ش ــور اع ــان در رسارس کش ــه جوان ــی ب سیاس

دهــات دایــره محافظــان نظــام سیاســی را در کشــور 

ــتند  ــان هس ــر جوان ــوی دیگ ــازد. از س ــی س ــیعر م وس

کــه پوتانســیل کاری و پیشــُرد امــور سیاســی و دولتــی 

را در جامعــه داراســت. معرفــی نظــام سیاســی، نهادینــه 

ســازی اندیشــه های آزاد منــش و دموکراتیــک و قانونــی 

از ابتــدأ بــرای نســل جــوان افغانســتان پایــه مســتحکمی 

ــی و  ــام سیاس ــان از نظ ــه جوان ــرای اینک ــود ب ــد ب خواه

پشــتبانی  قاطعانــه  افغانســتان  در  سیاســی  ثبــات 

مناینــد. عــدم تعصــب و فقــدان رفتار هــای تبعیــض آمیــز 

ــی  ــام سیاس ــوی نظ ــتان از س ــان افغانس ــر جوان در براب

در کشــور ایــن زمینــه را مســاعد مــی کنــد کــه جوانــان 

ــام  ــوی از نظ ــای ق ــد و گام ه ــدای واح ــا ن ــتان ب افغانس

ــن  ــا هــرگاه ای ــد. ام سیاســی افغانســتان حایــت مناین

ــورد  ــتان م ــان افغانس ــی جوان ــود، یعن ــوس ش ــر معک ام

ــه  ــه در بدن ــا زمانیک ــد ت ــیده ان ــاور رس ــن ب ــه ای ــز ب ــان نی طالب

جمهوریــت نیپوندنــد، همچنــان در گــرداب کوههــا و مغاره هــای 

ــان در  ــوی آن ــد، ســفرهای منطق ــد مان کشــور رسگــردان خواهن

همیــن قالــب، قابــل تحلیــل اســت.

حضــور طالبــان در بدنــه قــدرت در صورتــی کــه منجــر بــه 

برقــراری ثبــات نســبی و کاهــش حمــالت تروریســتی و نظامــی 

 در افغانســتان شــود، می توانــد رضیــب امنیــت در کشــور را 

تــا حــدودی بهبــود بخشــد. بــا توجــه بــه مجــاورت جغرافیایــی 

ــت  ــئله امنی ــر مس ــوع ب ــن موض ــایگان،  ای ــا همس ــتان ب افغانس

بــا توجــه بــه اینکــه دور دوم گفتگوهــای بیــن االفغانــی 

مجــددا از رسگرفتــه شــده اســت الزم بــه نظــر می رســد 

ــظ  ــه حف ــدی ب ــا بن ــت پ ــت در جه ــأت دول ــد هی ــه تأکی ک

خطــوط رسخ بنیان هــای سیاســی کشــور محــراق پییشــرد 

ــر  ــان ب ــد طالب ــان تأکی ــای پنه ــرد، معن ــرار گی ــرات ق مذاک

خــروج کامــل نیروهــای خارجــی  ایــن اســت کــه بتواننــد در 

ــا دولــت و نیروهــای سیاســی افغانســتان دســت  مذاکــره ب

ــی  ــای احتال ــا تهدیده ــی ب ــند و حت ــته باش ــر را داش برت

نیروهــای سیاســی افغانســتان ســهم بیشــری از قــدرت را 

نصیــب خــود کننــد.

بنابرایــن، بــا توجــه بــه  اینکــه اکــر کشــورهای منطقــه مانند 

ــی داشــتند  ــان مذاکرات ــا طالب ــن، روســیه ب پاکســتان، چی

و حتــی کشــورهایی ماننــد عربســتان ســعودی، قطــر و 

امــارات متحــده عربــی کــه علیرغــم نداشــنت مــرز مشــرک 

ــد و  ــن گــروه کردن ــا  ای ــه مذاکــره ب ــدام ب ــا افغانســتان، اق ب

ــن  ــال  ای ــه به دنب ــت ک ــال اس ــن س ــز چندی ــا نی آمریکایی ه

موضــوع هســتند؛ چــرا تالش هــای صلــح بــر محوریــت رشــد 

روز افــزون طالبانیــزم در چرخــه ی گفتگوهــا رقــم می خــورد، 

در حالیکــه اکریــت کشــورهای جهــان از موضــع ایــن 

گــروه مبنــی بــر تشــکیل اداره موقــت حایــت نکردنــد؛ امــا 

مــاه عســل آنــان همچنــان در کشــورهای منطقــه و جهــان 

جریــان دارد. در حالیکــه عمــوم کشــورهای جهــان بــر 

تشــکیل دولــت فراگیــر ملــی تأکیــد دارنــد تــا آتــش جنــگ 

اســراتژی طالبــان در مذاکــرات صلــح بــر خــروج نیروهــای 

آمریکایــی اســت. امضــای توافق نامــه صلــح نشــان داد کــه 

دولــت ترامــپ در عــوض دســتیابی بــه توافــق صلــح واقعــی 

بیشــر بــا صبغــه ی توافــق خــروج ایــن توافقنامــه ســه ورقــه 

را بــه امضــا رســانید، البتــه  راهــرد اصلــی طالبــان، در 

حــد همیــن کلیــات اســت کــه می خواهنــد یــک حکومــت 

اســالمی  بــر مبنــای احــکام اســالم داشــته باشــند، بــا 

همســایگان روابــط خوبــی برقــرار کننــد و همــه اقــوام نیز در 

ــا  دولــت و حکومــت رشیــک شــوند. طالبــان می خواهنــد ب

ارتباطاتــی کــه برقــرار کــرده  انــد، حساســیت همســایه ها را 

بــه حداقــل برســانند تــا بــار دیگــر ائتالفــی علیــه آنهــا  ایجــاد 

نشــود. بــا توجــه بــه تجربــه تاریخــی و آموزه هــای اعتقــادی 

ایــن گــروه، آنــان همچنــان ناســازگاری ذاتــی شــان را عمــال 

بــا هرگونــه پدیــده ی مدرنیــزم و ارتباط بــا کشــورهای بیرونی 

کــه بــا ایدئولــوژی شــان همخوانــی ندارنــد تــداوم خواهنــد 

بخشــید؛ از ایــن منظــر کشــورهای منطقه و جهــان از دولتی 

کــه نقــش حــد اکــری ایــن گــروه را متبلــور ســازد حایــت 

ــم،  ــح بنگری ــرات صل ــه مذاک ــه ای ب ــر زاوی ــد. از ه منی کنن

ــزرگ  ــد ب ــان، تهدی ــدن طالب ــت و روی کار آم ــر حکوم تغیی

بــرای کشــور بــه حســاب می آیــد، ویژگــی متامیت خواهــی 

طالبــان اســت کــه بــه لحــاظ تاریخــی، قــدرت و حاکمیت را 

در رستــارس افغانســتان متعلــق بــه خــود می داننــد. مطمئنــاً 

در آینــده حکومــت طالبــان مبتنــی بــر قانــون نخواهــد بــود، 

بلکــه بــه نظــر می رســد یــک حکومــت قــری شــکل خواهــد 

گرفــت. در تاریــخ تحــوالت افغانســتان مهم تریــن دلیــل 

ــوده اســت. فــرض محــال  بحران هــا، رقابت هــای ســمتی ب

ــردد،  ــری گ ــد اک ــدرت ح ــه ق ــان در بدن ــش طالب ــر نق اگ

طوایــف و اقــوام دیگــر بــه صــورت اســمی  نقــش و جایــگاه 

خواهنــد داشــت، طالبــان بــه دلیــل تفکــرات متامیــت  

خواهانــه خــود در حــوزه اعتقــادی و سیاســی می توانــد 

بــرای بیشــرین اقــوام و ملیت هــای کشــور مشــکل زا باشــد. 

ــتان،  ــد پاکس ــورهایی مانن ــن کش ــروه در زمی ــن گ ــون  ای چ

عربســتان ســعودی و امــارات متحــده عربــی بــازی می کنــد، 

ــرای منافــع و امنیــت  ــا کمــک و هدایــت آنهــا ب ــد ب می توان

ملــی  کشــور مشــکل  ایجــاد کنــد. از ایــن جهــت الزم اســت 

ــن گــروه  ــار ای ــی در مه ــن امللل ــی و بی کــه نیروهــای داخل

ــه اهــداف غیــر قابــل تحقــق شــان وارد  پیــش از رســیدن ب

ــد. ــل گردن ــر از قب ــات جدی ت اقدام

ــل  ــروج کام ــر خ ــان ب ــد طالب ــان تأکی ــای پنه ــع معن در واق

ــا  ــره ب ــد در مذاک ــه بتوانن ــت ک ــن اس ــی  ای ــای خارج نیروه

دولــت و نیروهــای سیاســی افغانســتان دســت برتر را داشــته 

باشــند و حتــی بــا تهدیدهــای احتالــی نیروهــای سیاســی 

افغانســتان بتواننــد ســهم بیشــری از قــدرت را نصیــب 

ــرده اســت،  ــه ایــن امــر پــی ب خــود کننــد. دولــت بایــدن ب

وی می دانــد کــه در صــورت ظهــور مجــدد طالبانیــزم متــام 

ــان  ــا طالب ــار ب ــاله، در ق ــت س ــرک بیس ــای مش تالش ه

بــه باخــت منجــر می گــردد، از ایــن منظــر وی بــا اقدامــات 

احتیــاط مآبانــه توافقنامــه صلــح را مــورد بازنگــری قــرار مــی 

دهــد تــا بعضــی مــواد و توافقــات آن، منجــر بــه ظهــور مجدد 

جهادیســت های جهانــی در جغرافیــای افغانســتان نگردنــد 

ــکا در افغانســتان  ــان آمری ــت از رقیب کــه هــر کــدام در نیاب

وارد جنــگ می گردنــد.

ــا  ــه ب ــرت، مقابل ــش مهاج ــدر، کاه ــواد مخ ــاق م ــا، قاچ مرزه

ــتی،  ــدات تروریس ــه تهدی ــا هرگون ــه ب ــش و مقابل ــر داع خط

تأثیــر مثبــت خواهــد داشــت، طالبــان رشط مذاکــره بــا 

آمریــکا را خــروج نیروهــای  ایــن کشــور از افغانســتان بــه  

عنــوان نیروهــای اشــغالگر اعــالم کــرده  بودنــد؛  ایــن مســئله با 

توجــه بــه دســتور ترامــپ جهــت خــروج حــدود ۷ هــزار رسبــاز 

آمریکایــی از افغانســتان، تــداوم یافــت و همچنــان عملیاتــی 

گردیــد،  ایــن  کار نوعــی رسخوردگــی ایــاالت متحــده پــس از 

بیســت ســال جنــگ در افغانســتان بــه حســاب می آیــد؛ زیــرا 

ــع  ــتای مناف ــه در راس ــت ک ــی اس ــروی نیابت ــک نی ــان ی طالب

بعضــی کشــورهای همســایه و حــوزه خلیــج می جنگنــد، بنــا 

ــن گــروه، نیشــخند  ــه خواســت ای ــکا ب ــن، متکیــن آمری ــر ای ب

ایــن کشــورها را در قبــال ایــاالت متحــده در پــی خواهــد 

ــت. داش

بــا عنایــت بــه  اینکــه در کنــار  همســایگان کشــور، کشــورهایی 

ــه   ــه نتیج ــل ب ــرا متای ــز ظاه ــد نی ــیه و هن ــن، روس ــد چی مانن

بخــش بــودن مذاکــرات صلــح دارنــد، لــذا بــا حضــور  طالبــان 

در بدنــه قــدرت، شــاید همــکاری  ایــن کشــورها در قبــال 

ــه  ــت ک ــح اس ــه واض ــد. البت ــه یاب ــده ادام ــتان در آین افغانس

ــف  ــه مخال ــورهای منطق ــایر کش ــده و س ــاد ش ــورهای ی کش

نقــش غالــب طالبــان در حاکمیــت هســتند و هیــچ بازیگــری 

در منطقــه، دولــت تحــت ســلطه طالبــان را به نفع افغانســتان 

و امنیــت منطقــه منی دانــد؛ چنانچــه در فــوق متذکــر شــدیم، 

ــه  ــان در بدن ــم آن ــوان در هض ــط می ت ــان را فق ــورش طالب ش

قــدرت نظــام موجــود مهــار کــرد، امــا ایــن بــدان معنــی 

نیســت کــه آنــان بــه گونــه ی وارد ســاختار گردنــد کــه نقــش 

ــان  ــا طالب ــکا ب ــرات آمری ــد، مذاک ــا مناین ــری را ایف ــد اک ح

ــه فروپاشــی ســاختار حاکمیــت فعلــی شــود.  ــد منجــر ب نبای

ــی  ــی و عین ــت ذهن ــک واقعی ــوان ی ــه  عن ــان ب ــد طالب هرچن

جامعــه افغانســتان، قابــل حــذف نیســتند، امــا در عیــن 

حــال نبایــد بنیان هــای حاکمیتــی افغانســتان، متامــاً تحــت 

ســلطه طالبــان باشــد. واقعیــت امــر ایــن اســت کــه مذاکــره 

ــی  ــورهای خارج ــذار کش ــت تأثیرگ ــدون دخال ــی ب بین  االفغان

بــه برقــراری صلــح و ثبــات نســبی در افغانســتان، کمــک 

می کنــد. عمــوم کشــورهای جهــان بجــز پاکســتان بــه هیــچ 

ــان در  ــدرت توســط طالب ــه تصاحــب متــام ق ــی ب وجــه متایل

افغانســتان نــدارد و از دولــت افغانســتان و رونــد صلــح حایت 

میکنــد. در ایــن رشایــط، منافع و اهداف  کشــورهای همســایه 

و منطقــه بــا توجــه بــه برقــراری ثبــات نســبی در افغانســتان، 

ــا در نظــر گرفــنت منافــع همــه اقــوام و مذاهــب در کشــور،  ب

ــور،  ــده کش ــت  آین ــن وضعی ــا در تعیی ــه قدرت ه ــدم مداخل ع

ــبات  ــل در مناس ــورهای دخی ــگاه  کش ــش و جای ــش نق و منای

ــی  ــه ویژگ ــه ب ــا توج ــود؛ ب ــن میش ــتان تأمی ــی افغانس سیاس

ــر آن،  ــورها ب ــایر کش ــوذ س ــز نف ــان، و نی ــی  طالب متامیتخواه

چنانچــه  ایــن گــروه متایلــی بــه تقســیم قــدرت بــا ســایر اقــوام 

نداشــته باشــد، این موضــوع برای افغانســتان و همســایگانش 

چالــش زا خواهــد بــود. نظــر بــه تضادهــای منافــع قدرت هــا و 

ســعی در کاهــش نفــوذ همدیگــر در معــادالت منطقــه ای، و 

ــا  نیــز پیشــینه روابــط کشــورهای حــوزه خلیــج و پاکســتان ب

ــت  ــوق جه ــورهای ف ــت کش ــار داش ــوان انتظ ــان، می  ت طالب

ــه ی  ــه گون ــتان ب ــح افغانس ــد صل ــر رون ــی ب ــذاری منف تأثیرگ

ــد. ــد ورزی ــادرت خواهن ــان مب ــت از طالب ــی در حای پنهان

و منازعــه در کشــور بــرای همیشــه خامــوش گــردد؛ امــا گــروه 

طالبــان از زاویــه انحصارگرایانــه بــا تأکیــد بــر تشــکیل نظــام 

اســالمی حــرف بــه میــان مــی آورد کــه هیــچ تعریــف واضــح و 

مشــخصی از ســاختار و ماهیــت آن بــرای مــردم افغانســتان و 

جهــان ارائــه منی دهنــد، طالبــان هــم اکنــون رس و پــا کنــده 

ــه  ــان و ن ــورهای جه ــه کش ــد، ن ــی دارن ــدرت طلب ــش ق عط

مــردم افغانســتان از کلی گویــی هــای آنــان چیــزی نفهمیــده 

انــد، امــا عمومــا از نظامــی حایــت می کننــد کــه آئینــه 

متــام منــای اقــوام و عقایــد مختلــف مــردم افغانســتان باشــد، 

ضرورت به حفظ بنیان های سیاسی کشور در گفتگوهای صلح

مهدی بابک

سید لطیف سجادی

تغییــر حکومــت  بنگریــم،  مذاکــرات صلــح  بــه  ویــه ای  زا هــر  ز  ا
بــه  کشــور  بــرای  بــزرگ  تهدیــد  طالبــان،  آمــدن  کار  روی  و 
اســت  طالبــان  تمامیت خواهــی  ویژگــی  یــد،  می آ حســاب 
سرتاســر  در  را  حاکمیــت  و  قــدرت  تاریخــی،  لحــاظ  بــه  کــه 
ینــده  آ در  مطمئنــاً  ننــد.  می دا خــود  بــه  متعلــق  فغانســتان  ا
حکومــت طالبــان مبتنــی بــر قانــون نخواهــد بــود، بلکــه بــه 
گرفــت. خواهــد  شــکل  قشــری  حکومــت  یــک  می رســد  نظــر 
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 بازی با اعداد              3225
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3120    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3395
شاه سفید را در خانه  e3 حرکت دهید. 

3424

جواب هدف         2873

  

 
ب
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ت
ی

هنرو

ثور
گرچه امروز حس و حال خوبی دارید، ممکن اســت هیچ نشانه امید دهنده ای 
در راه تان نباشد. احتماال سردرگم هستید، امروز کارآمد نیستید. اطرافیان تان 

به راحتی دچار سوتفاهم خواهند شد.

جوزا
امروز صبح حســاس تر از روزهای معمولی هســتید و این موضوع می تواند بر 
روابط تان تاثیر بگذارد. باید در هر کاری که امروز انجام می دهید احتیاط کنید. 

اگر فکر می کنید که بدقول هستید قولی ندهید.

سرطان
ممکن اســت مبلغ عمده ای پول از یکی از بستگان سالمند دریافت کنید. 
موفق خواهید شــد که اعتماد به نفس خود را بهبود بخشــید و برای آینده 
برنامــه ریزی کنید. زمانی که می خواهید تصمیم گیری کنید عجله نکنید. 

اسد
می توانید بر تمام ســختی ها غلبه کنید زیرا که شانس در کنار شماست و می 
توانید به حس ششم تان اطمینان کنید. امروز در انجام هر کاری موفق خواهید 

شد. امروز برای اثبات خودتان در بخش های هنری روز خوبی است.

سنبله
امروز صبح برنامه های کاری خود را شروع خواهید کرد، اما ممکن است با موانع 
جدی رو به رو شوید. باید آرامش خود را حفظ کنید و صبور واقع بین باشید. پروژه 

های خود را می توانید اجرا کنید اما همچنان باید صبور باشید.

حمل
خالقیت به شما اجازه می دهد تا کارهای جدیدی را شروع کنید. در بخش های 
فکری می توانید خودتان را اثبات کنید. امروز برای کارهای هنری روز مطلوبی 

است. بهتر است که نیازتان را به استراحت کردن نادیده نگیرید.

میزان
امروز صبح کمی ایده آلیســت هستید و مشکالت مهم را نادیده می گیرید. 
هیچ چیز جدیدی را شــروع نکنید. ممکن اســت انتخاب اشتباهی داشته 
باشید. حس ششم تان امروز قابل اطمینان نمی باشد. احتماال بخواهید که 

از دوستان تان مشاوره بگیرید.

عقرب
امروز ممکن اســت حســاس باشــید و روی مود صحبت کردن با هیچ کس 
نباشــید. باید از مالقات با دوســتان تان اجتناب کنید. هر گونه معامله را به 
زمــان دیگری موکول کنید و خیال پردازی نکنید وگرنه مبلغ عمده ای پول 

از دست خواهید داد.

قوس
امروز کمی عصبی هستید زیرا که برنامه ریزی کرده بودید که کارهای جدید 
را شــروع کنید اما مطمئن نیســتید که چگونه از عهــده آن برخواهید آمد. 

حمایت های پیشنهاد شده از سمت دوستان تان را نادیده نگیرید.

جدی
نباید کار جدیدی را شروع کنید زیرا که فاقد حس عملی هستید. بهتر است 
که گرفتن تصمیمات کاری و حرفه ای را به زمان دیگری موکول کنید، زیرا 

که راه حل های تان بهترین نمی باشد.

دلو
فرصتی دارید که در اجتماع مخصوصا در بخش های هنری خودتان را اثبات کنید. 
امروز بعد از ظهر شــخص خاصی را مالقات می کنید که از تالش های خالقانه 
شــما قدردانی می کند. باید آرام و صبور باشید و به حس ششم شریک عاطفی 

تان تکیه کنید

2874

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

نقره ـ نقطه ـ ناطق ـ نطق 
ـ نهــرـ  نهارـ  هنرـ  قند 
ـ نــادرـ  نهـ  رندـ  دانهـ  
نهاد ـ هند ـ ندا ـ قندهار 

ـ دهانـ  نار.
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نویسنده: پیتر ویست، استاد فلسفه در دانشگاه دورهام بریتانیا

حوت
احتماال در مالقات های کاری تان احساس نامیدی دارید. این حس را دور کنید! 
امروز برای کسب و کار روز مناسبی نمی باشد. زمان خوبی برای به دست آوردن 

پول نیست.

 شطرنج                     3396

ا

آرد ـ اسیر ـ بیعت ـ پروژه ـ تصور ـ ثریا ـ چرخاب ـ جوندگان ـ حصه ـ 
خستگی ـ دست آورد ـ ذکی ـ رقیب ـ زشت ـ ژنرال ـ سراغ ـ شکارچی 
ـ صمیمیـ  ضیافتـ  طبیعتـ  ظرافتـ  عاطفهـ  غنیمتـ  فرزندـ  قندیل 

ـ کتاب ـ گنبد ـ لعاب ـ معتدل ـ نخاع ـ وداع ـ هیزم ـ یقین.
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اسـتببینگ بـه عنـوان شـاهدی بـر ایـن عقیـده کـه هر فـرد توانایـی تفکر 

درسـت را دارد، از کودکـی بـه نـام ایمیلـی یـاد مـی کند که پـس از آن که 

پرسـتار بـه او می گویـد »کسـی بـا چنـگال سـوپ منـی خـورد« پاسـخ می 

دهـد: »مـن ایـن کار را می کنـم و مـن کسـی هسـتم« اسـتیبینگ نشـان 

می دهـد کـه افـرادی کـه آمـوزش منطـق ندیده انـد - حتـا کـودکان- هـم 

مـی تواننـد به خوبـی اسـتدالل کننـد )درایـن مـورد، بـا شناسـایی یـک 

تعمیـم اشـتباه(. بـه عبـارت دیگر، او فکـر می کند که چنین مثالی نشـان 

می دهـد کـه همـه ی مـا توانایـی انجـام کاری را داریـم کـه منطق دانـان 

خاصـی  ادعاهـای  بـا  نه تنهـا  یعنـی،  می دهنـد.  انجـام  دیـده  آمـوزش 

مخالـف نیسـتید، بلکـه مـی دانیـد چـه مشـکلی در اسـتدالل نهفتـه در 

پشـت آنهـا وجـود دارد.

از بسـیاری جهت هـا، تفکـر هدفمنـد محصول زمان خود اسـت. دهه های 

1930، 40 و 50 شـاهد افزایـش خودآموزهـا بـود: افـراد خودآموختـه که 

قـادر نبودنـد بـه دانشـگاه برونـد امـا باوجـود آن عطـش دانـش داشـتند. 

مجموعـه ی پلیـکان )ابتـکار آلـن لیـن( برای سـیراب سـاخنت این عطش 

»نوعـی  پلیـکان  کتاب هـای  گفتـه،  لیـن  خـود  کـه  طـوری  شـد.  طـرح 

دیگـری از آمـوزش بـرای کسـانی اسـت کـه ماننـد مـن مکتـب را در 16 

سـالگی تـرک کردنـد«. اسـتببینگ بـا تفکـر هدفمنـد  بـه تـداوم ابتـکار 

لیـن پیوسـت و تـاش کـرد آنچه را که سـایر کتابهای پلیکان بـرای تاریخ، 

ادبیـات و علـوم انجـام داده، بـرای فلسـفه انجـام دهـد.

به هـرروی، تفکـر هدفمنـد بـه دالیـل تاریخـی، یـک مـنت فلسـفی مهـم 

تـا  می کننـد  سـعی  فیلسـوف ها  زمانـی،  هـر  از  بیشـر  اکنـون  اسـت. 

مهارت هـا و نظریـات شـان را در جهـان بیـرون از دانشـگاه ها تقویه کنند. 

به عنـوان مثـال، چندیـن پادکسـت فلسـفی متـداوم و پرشـنونده وجـود 

دارد و کتاب هـای فلسـفه ی عامـه گاهـی در صـدر فروش قـرار می گیرند. 

کرونـا  همه گیـری  بـاره ی  در  کتـاب  جلدهـا  فیلسـوفان  حـارض  درحـال 

و نحـوه ی کنـار آمـدن بـا آن نـر می کننـد. همچنیـن در زمینـه هـای 

تخصصی تـر در مـورد اهـداف فلسـفه عمومی و چگونگـی تحقق آن  بحث 

هـای مـداوم در میـان فیلسـوفان وجـود دارد.

طـور  بـه  ویلیامسـون  تیموتـی  فیلسـوف  توسـط  وباگـی  اخیـر  پسـت 

گسـرده در فضـای مجـازی پخـش شـد کـه در آن او متایـزی بین فلسـفه 

عامـه و فلسـفه پوپولیسـت قائـل شـد. ویلیامسـون اسـتدالل می کنـد که 

درحالی کـه بایـد دموکراتیک سـازی دانـش بـه طـور کلـی تشـویق شـود، 

فیلسـوفان حرفـه ای و دانشـگاهی بایـد ایـن راه را پیـدا کننـد کـه روش 

نظـر  از  کننـد.  منتقـل  بـه مخاطبـان عمومـی  را  تحقیقـات خـود  و  هـا 

ویلیامسـون، فلسـفه چیـزی نیسـت کـه همـه مـا بتوانیم بـه هـان اندازه 

خـوب انجـام دهیـم. مانند هـر علم دیگری، این کاری اسـت کـه فرد باید 

بـرای آن آمـوزش ببینـد، زیـرا شـامل اتخـاذ روش هـای تحقیقاتـی بسـیار 

پیچیـده و آشـنایی بـا مقـدار قابـل توجهـی از ادبیـات تاریخـی و معـارص 

فلسـفه خـوب عامـه پسـند،  اسـتدالل می کنـد کـه  ویلیامسـون  اسـت. 

درسـت ماننـد علـم محبـوب، خوب اسـت. ایـن اتفـاق زمانـی رخ می دهد 

کـه یـک متخصـص در ایـن زمینه راهـی پیدا کند تـا یافته های خـود را به 

روشـی جـذاب و آموزنـده بـه افـراد غیرمتخصـص منتقـل کند. اگـر حق با 

ویلیامسـون باشـد، یک فیلسـوف عامه پسـند خوب هانی اسـت که بیل 

نـای بـرای علم اسـت. فلسـفه عمومی یـک جاده دو طرفه اسـت. بـه مخاطبی نیاز 

دارد کـه فعـال و مشـتاق کسـب دانـش باشـد.

ایـن در مقایسـه بـا رویکـردی که اسـتیبینگ در »تفکر بـرای برخی اهـداف« اتخاذ 

می کنـد، یـک مـدل کامـاً متفـاوت از فلسـفه عمومـی اسـت. بـه گفتـه ی او، یـک 

نقـش فلسـفه ایـن اسـت که به ما کمـک کند تا درسـت فکر کنیم. این امـر نه تنها 

مسـتلزم داشـنت اطاعات مربوطه در پیش روی ما اسـت، بلکه همچنین دانسـنت 

ایـن کـه بـا آن چـه کنیم الزامی اسـت. در مدل فلسـفه عمومی اسـتیبینگ، هدف 

ایـن اسـت کـه مخاطبـان عمومـی بـرای توسـعه مهارت هـای تفکـر عملـی کـه در 

طیـف وسـیعی از زمینـه هـا قابـل اسـتفاده اسـت، آمـوزش داده شـود. ایـن امـر به 

مـوارد بیشـر از انتقـال دانـش از متخصصـی كـه تحقیق پیـش نیاز را انجـام داده 

اسـت، نیاز دارد.

عـادت بـد دیگری که اسـتیبینگ به آن مترکز می کند، اسـتفاده ی مبهم 

از واژه هـای مهـم اسـت )چیـزی کـه منطق دانـان »ابهـام« می نامنـد(؛ 

امـری کـه اغلـب سـبب می شـود مـردم متوجـه منظـور یک دیگر نشـوند. 

اسـتیبینگ بـا پیش دسـتی از آن چـه  کـه در فلسـفه ی پراگاتیـک زبـان 

مـورد تاییـد جـی. ال. اسـتین اسـت، تاکیـد می کنـد کـه واژه هـا ابـزاری 

معنـای  و  می شـوند  اسـتفاده  خـاص  مفهمومـی  زمینـه ی  در  کـه  انـد 

آن هـا بسـتگی بـه ایـن دارد کـه در کجـا و چه زمانـی صحبـت یـا نوشـته 

می شـوند. ظریـف تریـن نـکات )»یـک حرکـت بدنـی ، یـک لحـن صـدا 

، اخـم یـا لبخنـد«( مـی تواند سـبب تغییـر در زمینـه ی مفهمومی شـود؛ 

امـا ایـن بـه راحتـی قابـل فرامـوش شـدن اسـت. در مکاملـات روزمـره 

بعیـد اسـت کـه این مسـئله مشـکات زیـادی ایجاد کنـد. با ایـن وجود، 

مشـکات زمانـی ایجـاد می شـود کـه در بحث هـای مهم عمومـی کلات 

بـه طـور مبهم اسـتفاده شـود.

اسـتیبینگ از اسـتفاده واژه ی »عـدم مداخلـه« در زمینـه ی جنگ داخلی 

توضیـح  او  می کنـد.  یـاد  مثـال  به گونـه ی   1930 دهـه ی  در  اسـپانیا 

می دهـد کـه چگونـه بـه معنـای واقعـی کلمـه، »عـدم مداخلـه« به معنای 

»اصـاً مداخلـه نکـردن« نیسـت، امـا در زمینـه ی جنـگ داخلـی، چگونه 

بـا مفهـوم »بـی طرفـی« ربـط پیدا کرده اسـت. این منجر شـده اسـت که 

هـر دو جانـب سیاسـی از اصطـاح »عـدم مداخلـه« بـه روشـی اسـتفاده 

کننـد کـه از معنـای واقعـی آن جدا شـود. این خود ابهام بیشـری ایجاد 

می کنـد. بـرای تغییـر وضعیـت، اسـتببینگ توضیح می دهد کـه ما منی 

توانیـم کاری انجـام دهیـم جـز ایـن که هرچه بیشـر روشـن بسـازیم که 

چگونـه و در چـه زمینـه ای از اصطاحـات خـاص اسـتفاده کنیم:

تنهـا کاری کـه مـی توانیـم انجام دهیـم این اسـت که مفهـوم کلاتی را 

کـه در تفکـر خـود بـه کار مـی بریـم بـه روشـنی درک مـی کنیم و سـعی 

کنیـم بـه شـنوندگان خـود انتقال دهیـم که دقیقـاً منظور ما از اسـتفاده 

از ایـن کلات چیسـت.

دوبـاره، اسـتببینگ توضیـح می دهد کـه تفکر )و صحبت کـردن( واضح 

کلیـد موفقیت گفتان عمومی اسـت.

اسـتیبینگ تفکر هدفمند را در نوامرب 1938، درسـت کمر از یک سـال 

پیـش از وقـوع جنـگ جهانـی دوم تکمیـل کرد. در متام مـنت به تحوالت 

سیاسـی و اجتاعی در آملان و روسـیه اشـاره شـده اسـت و اسـتیبینگ 

در مقایسـه آن بـا اوضـاع سیاسـی داخلـی در بریتانیـا  به خوبـی عمـل 

کـرده اسـت. به ویـژه، او در حالی که بر اهمیت نظـام دموکراتیک تأکید 

کـرده، هم چنیـن بـه خوبـی نشـان داده کـه اگر ما، هـم به عنـوان افراد و 

هـم به عنـوان یـک ملـت، درسـت فکـر نکنیـم، چگونـه نظـام دموکراتیک 

در وضعیـت نامناسـبی قـرار خواهـد گرفـت. اسـتببینگ معتقـد بـود کـه 

اگـر یـاد نگیریـم که درسـت فکـر کنیـم، آزادی ما در معرض خطر اسـت.

مـورد  در  اسـتببینگ  دیـدگاه  نیسـت.  منفـی  ایـن حـال، همه چیـز  بـا 

جهـان ، هانطـور کـه وی آن را در تفکـر هدفمنـد ارائـه می کند، اساسـاً 

دموکراتیـک اسـت. هـر فـرد توانایـی تفکـر درسـت را دارد؛ فقـط ممکـن 

اسـت آمـوزش الزم را ندیـده باشـند. ازهمیـن رو ، اسـتببینگ رسـاله ای  

آموزشـی – و نـه عقایـد تعصب آمیـز - بـه خواننـدگان خـود ارائـه می دهد 

کـه آنهـا بتواننـد بـرای تأمیـن آزادی اندیشـه خـود از آن اسـتفاده کنند. 

مکث. تأمل. تفکر. – بخش دوم و پایانی
در ایـن مـدل، فلسـفه عمومـی یـک جـاده ی دوطرفـه اسـت. ایـن 

یـک محیـط دانشـگاهی سـنتی نیسـت، کـه در آن یـک مـدرس 

دانـش را بـه مخاطـب منفعـل ارائـه دهـد. در عـوض، بـه مخاطبی 

نیـاز دارد کـه فعال و مشـتاق کسـب دانـش از طریق روش درسـت 

باشـد. اسـتببینگ توضیـح مـی دهـد:

یـک مربـی دو هـدف اصلـی دارد: انتقـال اطاعـات و ایجـاد آن 

عادت هـای ذهنـی کـه دانشـجویان یـا دانش آمـوزان او را قادر می 

سـازد تـا بـه جسـتجوی دانـش بپردازنـد و توانایی قضاوت مسـتقل 

بـر اسـاس دالیـل منطقـی را پیـدا کنند.

بنابرایـن اسـتببینگ طرفـدار رویکـردی اسـت کـه می توانیـم آن را 

»مهارت هـا و فراگیـری« فلسـفه عمومی بنامیم؛ کـه مخاطبان خود 

را ملـزم مـی کنـد تـا به جـای دریافـت منفعانـه اطاعـات، به طور 

فعـال درگیـر شـوند و در آن مخاطـب بـه ابزارهای یادگیری )شـیوه 

هـای تفکـر( مجهـز باشـد کـه فراتـر از حـوزه خـاص فلسـفه قابـل 

اسـتفاده اسـت. تفکرهدفمنـد در درجـه اول معطـوف بـه گفتـان 

عمومـی پیرامـون سیاسـت انگلیـس در دهـه 1930 اسـت. با این 

وجـود، موانـع درسـت اندیشـیدن و دسـتورالعمل هـای چگونگـی 

بـا  حـق  اگـر  اسـت،  شـده  مشـخص  مـنت  در  کـه  آن  بـر  غلبـه 

اسـتیبینگ باشـد، بایـد در هـر حـوزه گفتـان عمومـی قابـل اجرا 

باشد.

بسـیاری از فلسـفه هـای عمومـی امـروز شـبیه رویکـردی اسـت که 

ویلیامسـون توضیـح می دهـد کـه در آن دانـش از یـک متخصـص 

قابـل  کتاب هـای  می شـود.  منتقـل  غیرمتخصـص  مخاطـب  بـه 

کـه  دارد  وجـود  زیـادی  دسرسـی  قابـل  پادکسـت های  و  هضـم 

هـدف آنهـا ایـن اسـت کـه خواننـده را از چیسـتی و چرایـی آن چـه 

کـه فیلسـوفان فکـر می کننـد، آگاه کننـد. همچنیـن منونه هـای 

جدیدتـری از متـون وجـود دارد که ماننـد تفکر هدفمنـد، تأکید بر 

تفکـر انتقـادی دارنـد. به هـرروی کتـاب اسـتیبینگ از ایـن جهـت 

تـا حـدودی بـی نظیـر اسـت که بـه عنـوان پاسـخی فـوری در برابر 

تهدیدهـای آزادی فـردی کـه شـاهد رشـد آن در جهـان پیرامـون 

بود، نگاشـته شـده اسـت. برای اسـتببینگ ، تفکر درسـت راه حل 

یـک مشـکل خـاص بـرای گروهـی از مـردم بود کـه در یـک زمان و 

مـکان خـاص زندگـی مـی کردنـد )دهـه 1930 بریتانیـا(.

به گـان مـن، ادعاهـای اسـتببینگ سـبب چند پرسـش می شـود. 

آیـا واقعـاً در بحث های عمومی و سیاسـی جایی بـرای منطق دانان 

آمـوزش دیـده هسـت؟ آیا واقعاً می تـوان ابزار فلسـفه را موفقانه در 

یـک نـرم افـزار کوتـاه پلیـکان تزریـق کـرد؟ آیـا اسـتیبینگ واقعا از 

توصیه هـای خـودش پیـروی می کنـد؟ گذشـته از همـه،  وفاداری 

های سیاسـی شـخصی او )که به سـختی ضد ارشافی گـری و علیه 

مطبوعـات خصوصـی اسـت( از طریـق منونه هایـی کـه در طـول 

منت به آنها متوسـل شـده، مشـهود اسـت. اگر اسـتببینگ خودش 

پیـش داوری  و  افـکارش توسـط تعصـب  از محـدود شـدن  نتوانـد 

جلوگیـری کنـد، چـه امیـدی برای بقیـه ما وجـود دارد؟

بـا وجـود این نگرانی های ممکن، هنوز درسـت اسـت کـه در زمانی 

کـه هرنهـا و علـوم انسـانی، از جملـه بخش هـای فلسـفه فـردی، 

بـرای توجیـه ادامـه حیـات خـود تحـت فشـار نهـادی و سیاسـی 

قـرار دارنـد، مـدل تعامل عمومـی تفکـر هدفمند اسـتیبینگ جای 

تأمـل دارد . مـن پیشـنهاد منی کنـم کـه رویکـرد »انتقـال دانـش« 

بـا رویکـرد »مهـارت و آمـوزش« جاگزیـن شـود. مطالعـه و کمـک به 

فلسـفه مـی توانـد بـه خودی خـود هدف باشـد. اما در عـر اخبار 

جعلـی و چرخه هـای خـربی 24 سـاعته، مطمئنـاً اگـر فیلسـوفان 

بتواننـد بـدون توجـه بـه موضوع، در مکـث، تأمل و تفکر درسـت به 

مـا کمـک کننـد، چیـز خوبی اسـت.

ترجمه

فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  محمدطاهـر  مـا:  افغانسـتان 

دیـروز سـه شـبنه، پنجـم حـوت در یک نشسـت خـربی از معرفی و پیشـکش 

میراث هـای فرهنگـی غیرملمـوس کشـور به منظور ثبت در سـازمان یونسـکو 

خرب داده است.   در این نشست خربی، رسپرست وزارت اطاعات و فرهنگ 

گفتـه اسـت کـه تا اکنـون 20 میراث فرهنگی کشـور را ثبت ملی کرده اسـت 

و برای ثبت این میراث ها به سـازمان یونسـکو نیز اقداماتی در جریان اسـت. 

آقـای زهیـر اذعـان کرده اسـت کـه از جمله ایـن 20 میراث فرهنگی، دوسـیه 

و اسـناد هـرن میناتـوری سـبک بهـزاد، رباب افغانـی و اتن ملی تکمیل شـده 

و از طریـق وزارت امـور خارجـه بـه خاطـر ثبت در میراث هـای فرهنگی جهان 

به سـازمان یونسـکو سـپرده خواهد شـد.  هرن میناتوری و دو میراث فرهنگی 

دیگـر در حالـی بـه سـازمان یونسـکو معرفـی می گردد کـه چندی پیـش این 

هـرن توسـط کشـورهای ایـران و ترکیـه به نام  این کشـورها ثبت یونسـکو شـد 

و پـس از آن، از سـوی فرهنگیـان و هرنمنـدان افغانسـتان انتقادات شـدیدی 

را هـم بـه همـره داشـت.  رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنگ گفته اسـت که 

سـازمان یونسـکو هر سـال از هر کشـور تنها یک میراث فرهنگی غیرملموس 

ثبـت می کنـد.  محمـد طاهـر زهیـر از سـازمان یونسـکو تقاضا کرده اسـت به 

دلیـل ایـن کـه افغانسـتان در ثبـت میـراث هـای غیـر ملمـوس خـود خیلـی 

تاخیـر دارد و از آن جایـی  کـه میراث های فرهنگی این کشـور در خطر نابودی 

قرار دارد، هرسـال حداقل سـه میراث فرهنگی از این کشـور پذیرفته شـده و 

ثبـت سـازمان گردد.  17 میراث فرهنگی و غیر ملموس دیگـری که در وزارت 

اطاعـات و فرهنـگ ثبـت شـده و قرار اسـت در سـال های بعـد جهت ثبت به 

سـازمان یونسـکو اقدام گردد، شـامل مسـگری، قرصک، فلک بازی، کاشـی 

سـازی، خط نسـتعلیق، تربیـۀ کرم پیله، ابریشـم بافـی، چارده پـال )چهارده 

فـال(، پیشـپو، بـرک بافی، نیـزه بازی، سـمنک، میـرآب، کارچوب نورسـتان، 

شـب یلدا، باد گیر و آسـیاب بادی است.  رسپرست وزارت اطاعات و فرهنگ 

از مـردم خواسـته اسـت کـه در رابطـه به شناسـایی میراث هـای فرهنگی غیر 

مملـوس کـه از آن نـام بـرده نشـده و ناشـناخته باقـی مانـده اسـت همـکاری 

کـرده و جهـت ثبـت آ ن ها بـا وزارت اطاعـات و فرهنگ رشیک سـازند. 

مینیاتوری سبک بهزاد، اتن ملی 
و رباب افغانی جهت ثبت 

به سازمان یونسکو فرستاده شد

خبر

سینما
از روی رمان مشهور فیتزجرالد 

انیمیشن ساخته می شود
افغانسـتان مـا: بـرای اولیـن بـار قـرار اسـت از رمـان »گتسـبی بزرگ« نوشـته 

اسـکات فیتزجرالد نویسـنده مشـهور آمریکایی یک انیمیشـن بلند سینایی 

سـاخته شـود.  ایـن رمـان یکـی از مشـهورترین اثرهـای فیتزجرالـد نویسـنده 

مشـهور قرن بیسـتم اسـت. در سـال ۱۹۹۸، هیئت دبیران »مادرن الیربری« 

گتسـبی بـزرگ را بهریـن رمـان آمریکایـی قـرن بیسـتم و دومیـن رمـان برتـر 

انگلیسـی زبـان ایـن قـرن اعـام کـرد. گتسـبی بـزرگ هـم  اکنـون یکـی از 

بزرگ تریـن رمان هـای آمریکایـی به شـار می آیـد وم ایـن کتـاب را در مدارس 

و دانشـگاه های رسارس جهـان )در رشـته ادبیـات آمریـکا( بـه  عنـوان یکـی از 

کتـب اسـتاندارد تدریـس می کننـد. ماجراهـای ایـن کتـاب در نیویـورک و 

النـگ آیلنـد و در تابسـتان سـال ۱۹۲۲ اتفـاق می افتنـد. داسـتان دورانی را 

توصیـف می کنـد که فیتـز جرالد خود آن را دوران موسـیقی جـاز یا عر جاز 

می نامید. ویلیام جویس برای کارگردانی یک نسـخه انیمیشـنی از این رمان 

مشـهور انتخاب شـده است. برای نوشنت فلم نامه نسخه انیمیشنی »گتسبی 

بزرگ« برایان سـلزنیک که نویسـنده فلم نامه اقتباسـی »شـگفت زده« در سال 

۲۰۱۷ با اقتباس از رمانی به همین نام از خودش بود، انتخاب شـده اسـت.

منبع: سایت آیون

مترجم: حسین معرفت



مدافـع برازیلـی جدیـد چلسـی در ایـن باشـگاه 

فضایـی راحـت تـر را بـرای فوتبـال بـازی کـردن 

تجربـه مـی کنـد.

تیاگـو سـیلوا سـتاره برازیلی تابسـتان پاری سـن 

ژرمـن را تـرک کـرد و راهی چلسـی شـد.

 PSG دوران هشـت سـاله حضور تیاگو سـیلوا در

فصـل گذشـته و بعـد از شکسـت مقابـل بایـرن 

مونیـخ در فینال لیـگ قهرمانان به پایان رسـید. 

بـه سـیلوا فرصـت متدیـد قـرارداد داده نشـد و او 

در نهایـت بـه عنـوان بازیکـن آزاد راهـی چلسـی 

. شد

سـیلوا معتقد اسـت در پـی اس جی فشـار بیش 

لیـگ  فتـح  بـرای  بازیکنـان  روی  ای  انـدازه  از 

قهرمانـان وجـود دارد ولـی اکنـون در چلسـی در 

فضایـی راحـت تـر بـه فوتبـال مشـغول اسـت.

مدافـع برازیـل بـه فـور فـور تـو گفـت:» در پـی 

اس جـی فشـار اصلـی روی فتـح لیـگ قهرمانان 

اسـت. فشـاری بیـش از انـدازه و در واقـع هـدف 

اصلـی نـه قهرمانی در لیگ فرانسـه کـه در لیگ 

قهرمانـان اسـت. مـا در لیگ قهرمان می شـدیم 

ولـی در یـک هشـتم نهایـی چمپیونزلیـگ ناکام 

کنـار  حذفـی  مرحلـه  در  وقتـی  ماندیـم.  مـی 

می رفتیـم، در واقـع پایانـی بـود بـر فصـل چـرا 

کـه هـر موفقیـت دیگری تحت الشـعاع حـذف از 

لیـگ قهرمانـان قـرار مـی گرفـت.

در چلسـی امـا جـو متفاوتـی وجـود دارد. بـرای 

باشـگاه البتـه کـه موفقیـت در لیـگ قهرمانـان 

مهـم اسـت ولـی هـدف اول و آخـر نیسـت. هـر 

ارزش  اینجـا  برتـر  لیـگ  فتـح  مثـل  موفقیتـی 

» دارد.  را  خـودش 

بزرگترین تفاوت چلسی و پی اس جی از نگاه تیاگو

ورزش
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گسـرده کاهـش یافتـه اسـت. گفتـه می شـود کـه در امریـکا 

روزانـه بـه طـور متوسـط یـک میلیـون و ۷۰۰ هـزار نفـر علیـه 

ویـروس کرونـا واکسـینه می شـوند.

جـاری، شـار قربانیـان کرونایـی در امریـکا ۴۶ درصـد 

افزایـش یافتـه اسـت. شـار موارد جدیـد ابتال بـه کرونا در 

امریـکا پـس از رشوع کار جـو بایـدن و آغاز واکسیناسـیون 

نیـم میلیـون نفـر در امریـکا در اثـر ابتـال بـه بیـاری کوویـد ۱۹ جـان 

سـپرده اند. در امریـکا پرچم هـا بـه حالـت نیم افراشـته درآمده انـد. 

ایـن در حالـی اسـت بـه طور متوسـط روزانه یـک میلیـون و ۷۰۰ هزار 

نفر در آن کشـور واکسـینه می شـوند. 

رسـانه های امریـکا اعـالم کرده انـد که شـار قربانیان کرونـا در امریکا 

بـه رقـم ۵۰۰۰۷۱ نفـر رسـیده اسـت. بـه ایـن ترتیـب، ۱۹ درصد کل 

جانباختـگان کرونـا در جهـان در امریـکا به ثبت رسـیده  اسـت.

جـو بایـدن، رئیس جمهـوری امریکا در سـخرنانی خود در کاخ سـفید 

در ایـن بـاره ابـراز تاسـف کرد. پرچم امریـکا در مراکـز دولتی به حالت 

نیم افراشـته درآمده اسـت. 

بایـدن در سـخرنانی خـود گفـت کـه شـار قربانیـان کرونـا در ایاالت 

متحـده بیـش از مجمـوع کل قربانیـان امریـکا در جنگ  جهانـی اول، 

جنـگ جهانـی دوم و جنـگ ویتنام اسـت.

آنتونـی فاوچی، مشـاور کاخ سـفید دربـاره بیاری هـای عفونی دولت 

دونالـد ترامـپ را مسـئول افزایـش شـار قربانیـان کرونایـی در امریکا 

می دانـد. عـدم توجـه کافـی دولـت ترامـپ بـه الـزام مقابلـه جـدی بـا 

شـیوع کرونا باعث افزایش شـار مبتالیان به این ویروس شـده است.

تا ماه می سـال گذشـته میالدی شـار قربانیان کرونایـی امریکا بالغ 

بـر ۱۰۰ هـزار نفـر بـود. این رقم تـا ماه سـپتامرب دو برابر شـد و در ماه 

دسـامرب حتی بـه ۳۰۰ هزار نفـر افزایش یافت.

گفتـه می شـود کـه تنهـا در بـازه زمانـی بیـن دسـامرب تا فربوری سـال 

شمار فوتی های کرونا در امریکا از مرز نیم  میلیون نفر گذشت

لینگارد باید فصل یونایتد را برای همیشه ببندد

بحران روهینگیا؛ درخواست سازمان ملل متحد 
برای نجات پناهجویان سرگردان در دریا

اشتراک بیش از ۵۰۰ ورزشکار در رقابت های کونگ فو در کابل

پارلمان کانادا رفتار دولت چین با مسلمانان ایغور را "  نسل کشی"  اعالم کرد

متـاس گرفـت، ولی آنهـا وجود قایق در آبهایشـان 

را انـکار کردنـد. بـا ایـن حـال، یـک مقـام ارشـد 

گارد سـاحلی هنـد بـه رویـرز تایید کـرد موقعیت 

ایـن قایـق در نزدیکـی جزایـر بنـگال شناسـایی 

شـده اسـت. خانـم لِوا گفـت که قایق هـای نیروی 

دریایـی هنـد در نزدیکـی محـل، به آنهـا آب و غذا 

رسـانده اند.

بـرای  متحـد  ملـل  سـازمان  عالـی  کمیسـاریای 

پناهنـدگان در بیانیـه ای گفته اسـت "برای نجات 

جـان انسـان ها و جلوگیری از فاجعه های بیشـر، 

اقدامـات فـوری الزم اسـت".

در بیانیـه آنهـا آمـده اسـت "مـا از همـه دولت هـا 

جسـتجو  ظرفیت هـای  کـه  می کنیـم  درخواسـت 

و نجـات خـود را بـه کار گیرنـد و افـراد گرفتـار و 

پریشـان را فـورا از ایـن قایـق نجـات دهنـد".

سـازمان ملـل متحـد اعـالم کـرده اسـت کـه بیش 

از ۷۴۰ هـزار روهینگیایـی از میامنـار )برمـه( بـه 

کشـور همسـایه بنـگالدش گریخته انـد؛ اکـر آنها 

در اردوگاه هـای پناهجویـان پخش وپـال و بـی در 

و پیکـر بـر می برنـد؛ بعضـی از آنهـا هـم تـالش 

می کننـد کـه با قایق خـود را به مالـزی و اندونزی 

برسانند.

بـر اسـاس گـزارش سـازمان ملـل متحـد، بیش از 

۲۰۰ روهینگیایی در سـال گذشـته هنگام تالش 

برای سـفر پرمخاطره دریایی جانشـان را از دسـت 

داده انـد یـا مفقود شـده اند.

بـرای  فـوری  اقدامـات  خواسـتار  ملـل  سـازمان 

نجـات گروهـی از پناهجویـان روهینگیایی اسـت 

رسگـردان  دریـا  در  بنـگالدش  سـواحل  در  کـه 

. هسـتند

ایـن پناهجویـان، کـه  تصـور می شـود کـه قایـق 

حـدود ۱۰ روز پیـش به آب زده شـده، در نزدیکی 

جزایـر آندامـان و نیکوبـار در خلیـج بنـگال هنـد 

گیـر کرده اسـت.

گفتـه می شـود کـه آب و غـذا در قایـق متام شـده 

اسـت و بسـیاری از رسنشـینان آن بیار هسـتند.

می گویـد  اراکان:  "پـروژه  بـری  حقـوق  گـروه 

دسـت کـم هشـت نفـر از رسنشـینان ایـن قایـق 

جانشـان را از دسـت داده انـد؛ عمدتـا بـر اثـر از 

بـدن. آب  دادن  دسـت 

ایـن گـروه تخمیـن می زنـد کـه حـدود ۹۰ نفـر در 

ایـن قایـق هسـتند کـه ۶۵ نفـر آنهـا زن و دخـر 

. هستند

وبسـایت  بـه  آراکان  پـروژه  مدیـر   ، لِـوا  کریـس 

دیگـر  "آنهـا  اسـت  گفتـه  مینـوت  نیـوز  خـربی 

از روی  و  ندارنـد  و غذایـی  آشـامیدنی  آب  هیـچ 

می نوشـند". را  دریـا  آب  اسـتیصال 

میامنـار  حکومـت  نظامـی  رسکـوب  از  پـس 

در سـال ۲۰۱۷،  روهینگیایـی  علیـه مسـلانان 

بـه کشـورهای همسـایه  میامنـار  از  نفـر  هـزاران 

. نـد یخته ا گر

بی بی سـی بـا نیـروی دریایی و گارد سـاحلی هند 

بررسی حقوقی پرونده مالیاتی 
دونالد ترامپ به جریان می افتد

سـال ۲۰۱۹ از دونالـد ترامـپ درخواسـت کرده 

بـود، پرونـده مالیاتـی خـود را بـه منظور بررسـی 

در اختیـار بازرسـان مالیاتی قـرار دهد.

موضـوع بـر رس پرونده هـای مالیاتـی ترامـپ در 

سـال های بیـن ۲۰۱۱ تـا ۲۰۱۸ اسـت. ترامـپ 

تـا پایـان زمـان فعالیـت خـود در مقـام رئیـس 

جمهـوری امریـکا از اجـرای درخواسـت سـانوال 

منهـن خـودداری ورزیـده بـود.

اسـتورمی  بـه  حق السـکوت  پرداخـت  موضـوع 

دنیلـز، هرنپیشـه فیلم هـای پـورن و همچنیـن 

بـه کارن مـک دوگال، هرنپیشـه و سـتاره مجلـه 

بررسـی  دسـتور  در  مجـددا  نیـز  "پلی بـوی" 

قـرار گرفتـه اسـت. حقوقـی 

برگـزاری  از  پیـش  کـه  اسـت  متهـم  ترامـپ 

فـرد  دو  ایـن  بـه   ۲۰۱۶ سـال  انتخابـات 

حق السـکوت پرداختـه اسـت. سـایروس ونـس، 

اعـالم کـرده اسـت کـه بررسـی پرونـده مالـی و 

مالیاتـی ترامـپ به رغم اعـراض تیم وکیـالن او، 

در حـال حـارض ابعـاد بـس گسـرده تری یافتـه 

اسـت.

انتشـار اسـناد و مـدارک مالیاتـی دونالـد ترامپ 

و  دارایـی   ارزیابـی  زمینـه  می توانـد  تنهـا  نـه 

روشـن  را  ترامـپ  سـازمان  مالـی  فعالیت هـای 

احتالـی  تخلفـات  از  می توانـد  بلکـه  کنـد، 

بـردارد. پـرده  نیـز  او  مالیاتـی 

روزنامـه نیویورک تایمز اندکی پیـش از برگزاری 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا به بخشـی 

یافتـه  دسـت  ترامـپ  مالیاتـی  اطالعـات  از 

پـی رای دادگاه، دادگسـری  اکنـون در  بـود. 

مالیاتـی  پرونـده  بررسـی  خواهـان  نیویـورک 

رئیـس جمهـوری پیشـین شـده اسـت.

دوره  سـال  چهـار  طـول  در  ترامـپ  دونالـد 

اسـناد  و  مـدارک  انتشـار  از  زمامـداری اش 

مالیاتـی خـود امتنـاع ورزیده بود؛ پدیـده ای که 

تـا کنـون در تاریـخ سیاسـی امریـکا بـی سـابقه 

اسـت. بـوده 

برگـزاری  از  پیـش  تایمـز  نیویـورک  روزنامـه 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۲۰۲۰ امریـکا که 

در روز ۳ نوامـرب برگـزار شـد، موفـق شـده بـود 

بـه بخشـی از اطالعـات مالیاتـی ترامـپ دسـت 

میـزان  دربـاره  گزارشـی  روزنامـه  ایـن  یابـد. 

پرداخت هـای مالیاتی ترامپ منتـر کرده بود.

اکنـون امـا گفتـه می شـود کـه موضـوع ابعـاد 

گسـرده تری یافتـه اسـت. دیـوان عالـی امریکا 

دونالـد  اعراض هـای  و  مخالفت هـا  به رغـم 

ترامـپ بـه نفـع دادگسـری نیویـورک رای داده 

اسـت. بـه ایـن ترتیـب، دادگسـری ایـن ایالـت 

پرونده هـای  بـه  دسرسـی  خواسـتار  می توانـد 

مالیاتـی دونالـد ترامـپ گـردد.

سـایروس ونس، سـانوال منهن در ماه اگوسـت 

گواردیوال: آلمانی ها همیشه خطرناک هستند

پپ گواردیوال، رسمربی منچسرسـیتی به متجید از مارکو روزه و گالدباخ پرداخت. سـیتیزن ها که در 

هفتـه هـای اخیـر در لیـگ برتـر جزیره فـوق العاده ظاهر شـده و بـا اقتـدار در صدر جدول قـرار گرفته 

انـد، فـردا شـب در لیـگ قهرمانـان مهـان گالدباخ خواهنـد بود. پـپ گواردیوال در نشـت خربی قبل 

از ایـن دیـدار مدعـی شـد مارکـو روزه حتـا رسمربی بزرگی اسـت کـه دورمتونـد او را بـرای فصل بعد 

جـذب کـرده اسـت. پـپ گواردیـوال گفـت: "گالدباخ تیمـی تیمی بـزرگ و باروحیـه اسـت و آنها وقتی 

آمـاده باشـند مـی تواننـد هر تیمی را شکسـت دهند. گالدبـاخ در برابر دونتسـک در مرحله گروهی با 

قـدرت بـه پیروزی رسـید و قادر اسـت هر تیمش را شکسـت دهد. منی توانیـم انکار کنیم که گالدباخ 

چقـدر باکیفیـت اسـت و دو بـازی فـوق العـاده پیـش روی مـان خواهـد بـود. این فصل یـک فرصت و 

یـک چالـش جدیـد پیش روی ما اسـت. ما فقط سـعی می کنیم مانند گذشـته بهرین عملکرد خود 

را ارائـه دهیـم. منـی گویم در گذشـته کمر تالش می کردیم، اما فقط مرتکب اشـتباه می شـدیم. ما 

بـرای ایـن دیـدار نیز مثل بقیه بازی آماده خواهیم شـد و چیزی را تغییر منی دهیم. مـا به بازی کردن 

مقابـل گالدبـاخ عـادت نداریـم زیرا آنها در بوندسـلیگا بـازی می کنند. سـعی می کنیم بـازی خود را 

انجام داده و مانند هفته های اخیر نتیجه بگیریم. تیم های آملانی همیشه بسیار خطرناک هستند. 

آنهـا بـا بازیکنـان زیـادی در محوطـه جریمه حریف حارض می شـوند و البته بازیکنـان میانی گالدباخ 

ماننـد نیوهـاوس، زکریـا و کرامـر دقیقـا می دانند کـه چه کاری باید انجـام دهند. همه تیم ها سـزاوار 

احـرام هسـتند و امیـدوارم حریف نیز به ما احرام بگذارد. سـعی خواهیم کرد بـرای موفقیت در بازی 

برگشـت فردا شـب نتیجه خوبی گرفته و برنده بازی باشـیم." رویارویی با مارکو روزه: "او یک رسمربی 

اسـتثنایی اسـت. مارکـو روزه در سـالزبورگ و گالدبـاخ عملکرد فوق العـاده ای داشـت و اگر دورمتوند 

او را اسـتخدام کرده به معنای کیفیت این رسمربی اسـت. آنها بازیکنان باتجربه زیادی دارند، سـومر 

دروازه فـوق العـاده ای اسـت کـه بـه بـازی سـازی نیـز کمـک مـی کنـد. گالدبـاخ تیمـی مسـتحکم و 

باکیفیـت اسـت و مـن برای تیـم های آملانی احـرام زیادی قائلم، زیـرا می دانم چقدر قـدرت دارند."

هـای آنهـا بـرای تیـم اصلی دسـتگیرم شـده اسـت. بـا توجه 

بـه ایـن موضـوع اگـر من جـای او بـودم قطعـا از یونایتد می 

رفتـم و بـه بـازی ام ادامه مـی دادم."

لینـگارد در اول بـازی خـود بـرای وسـتهام دبـل کـرد و در 

برتـری 2-1 ایـن تیـم برابـر تاتنهـام نیـز گل پیـروزی بخـش 

آنهـا را بـه مثـر رسـاند.

جانشـین این و آن شـود.

اگـر بـه یونایتـد برگـردد قطعـا ایـن اتفـاق مـی افتد و 

او بایـد ذخیـره برونـو فرنانـدز باشـد. مجبور می شـود 

ذخیـره هـر بازیکنی از یونایتد شـود کـه در جلو بازی 

مـی کننـد. منـی گویـم کـه او بـه انـدازه کافـی خوب 

نیسـت، مـن فقـط چیـزی را می گویـم کـه از انتخاب 

کـه  اسـت  معتقـد  منچسـریونایتد،  سـابق  سـتاره  فردینانـد،  ریـو 

جسـی لینـگارد بایـد فصـل منچسـریونایتد را به طور کامـل ببندد 

و ایـن تیـم را بـرای هیمشـه تـرک کنـد.

جسـی لینـگارد پـس از مـاه هـا دوری از میادیـن و خـط خـوردن 

از لیسـت بازیکنـان منچسـریونایتد توسـط اولـه گنـار سولسـر، 

بـه صـورت قرضـی و تـا پایـان ایـن فصـل بـه تیم وسـتهام پیوسـت. 

لینـگارد بـا گلزنـی از نخسـتین بـازی در ترکیـب وسـتهام ثابت کرد 

کـه رسمربـی یونایتـد راجـع بـه او اشـتباه کـرده اسـت.

ریـو فردینانـد معتقد اسـت که این سـتاره جـوان باید برای همیشـه 

از منچسـریونایتد بـرود چـرا کـه بهـر از آن اسـت کـه نقـش دوم و 

بازیکـن جایگزین باشـد.

فردینانـد گفـت: "مـن پیـش از ایـن هم در ایـن مورد صحبـت کرده 

بـودم و معتقـدم کـه جسـی بایـد فصـل منچسـریونایتد را بـه طـور 

کامـل ببنـدد چـرا کـه او بـرای مـدت هـا بخشـی از بازیکنـان نبـود 

و در تیـم نقشـی نداشـت. حـاال مـی توانیـد لبخنـد را در چهـره او 

ببینیـد، شـیوه ای کـه او فوتبـال بـازی مـی کند و اعتاد به نفسـی 

کـه بـه نظـر می رسـد بـه دسـت آورده...

دوبـاره درخششـی در چشـان او بـه وجـود آمـده کـه مـن دو سـال 

بـود ندیـده بـودم. چطـور ممکن اسـت بعد از چشـیدن ایـن تجربه، 

دوبـاره بخواهـد بـه منچسـریونایتدی برگـردد کـه در آنجـا بازیکنی 

اسـت کـه گاهـی اندکـی بازی بـه او می رسـد؟

او بالفاصلـه در وسـتهام جـا افتـاد و مـن فکـر منی کنم کـه بخواهد 

بـه یونایتـد برگـردد و دوبـاره نقـش دوم و ذخیـره را داشـته باشـد و 

کریس رونالدو؛ هوانورد برتر جهان فوتبال
گذشـته  شـب  بـازی  در  رونالـدو  کریسـتیانو 

یوونتـوس برابر کروتونه دو بـار و با رضبه رس برای 

یـووه گلزنـی کـرد و تعداد گل هـای بارضبات رس 

خـود را بـه 133 عـدد رسـاند.

کریسـتیانو رونالـدو نیـز مثل هر بازیکـن دیگری 

وقتـی پـای گلزنی بـا رضبات رس در میان باشـد، 

دلیـل  چنـد  اسـت.  شـده  گرفتـه  کـم  دسـت 

بـرای ایـن موضـوع وجـوددارد؛ اول اینکـه تنهـا 

بازیکنانـی کـه رسـا رسزن خوانـده مـی شـوند 

پیر کراوچ )که رسـا دو مر قد داشـت( و هری 

مگوایـر )چـون جمجمـه او آنقدر بزرگ اسـت که 

او را کلـه سـنگی صـدا مـی کننـد!( هسـتند.

و دوم اینکـه گل هایـی کـه با رضبـات رس به مثر 

می رسـند آنقدرها به یادماندنی نیسـتند.

پـرواز رابین فن پرسـی برابر اسـپانیا، بلند شـدن 

لیونـل مسـی برابر ریـو فردیناند و حـاال هم پرش 

هـای عجیـب و غریبی کـه رونالدو مـی کند...

ارتفـاع خیلـی خـوب  نظـر  از  رونالـدو  پـرش هـای 

هسـتند اما عالی نیسـتند، چیزی که او را از دیگران 

متایـز مـی کند، توانایی او در سـنجش زمان پرش، 

قـرار دادن خود در جای درسـت و همچینین توانای 

عجیـب و غریـب او در معلـق مانـدن در هـوا پیش از 

متـام کـردن کار بـا هـان وضـوح و دقـت رضبـات 

پایـش اسـت. وقتـی بـه رضبـات رس فکـر مـی کنید 

تصویـر بازیکنانـی پیـش چشـمتان می آیـد که پس 

از رس زدن دسـت هایشـان را در موهـا فـرو کـرده و با 

ناراحتـی بـه آسـان ها خیره شـده اند! امـا وقتی به 

رضبـات رس رونالـدو فکر می کنیـد، گلزنی های بی 

نقـص و عیـن سـاعت او را بـه خاطر مـی آورید.

در بـازی دیشـب یـووه برابر کروتونه رونالـدو بار دیگر 

بـا دو گلـی کـه بارضبـه رس به مثر رسـاند نشـان داد 

کـه او بهریـن هوانورد فوتبال جهان اسـت.

گل اول حـرکات فـوق العـاده و دقـت بـی نظیـر او را 

بـه منایش گذاشـت. زمانبنـدی دقیـق او در دویدن 

به سـمت دروازه حتی VAR را هم مجبور به بررسـی 

کـرد. گل دوم بـار دیگـر به خوبـی منایانگـر توانایی 

رونالـدو در شـناور مانـدن در هـوا پیـش از بـه مثـر 

رسـاندن گل بـا رضبـه رس بـود. رونالـدو اکنـون بـه 

رکـورد به مثـر رسـاندن 133 گل از روی رضبات رس 

رسـیده اسـت. وقت آن اسـت کـه به فهرسـت القاب 

او، لقـب هوانورد برتر جهان فوتبال نیز اضافه شـود.

محمـد احسـان، ورزشـکار، گفـت: »برگـزاری 

وزرشـکاران  رشـد  بـرای  رقابت هـا  گونـه  ایـن 

مفیـد اسـت.«

ایـن پیکارهـا در حالـی دیـروز در پایتخت آغاز 

برگـزاری  از  ایـن رشـته  شـدند کـه مسـووالن 

رقابت هـای تیـم ملـی کونـگ فوتـوا، بـا حضور 

خـرب  نزدیـک  آینـده  در  کشـور  والیـت   ۳۲

می دهنـد.

فدراسـیون کونـگ فـو، رقابت های این رشـته 

را زیـر نـام جام صلـح، در کابل برگـزار کرد.

از ۵۰۰ ورزشـکار  ایـن رقابـت هـا بیـش  در 

حضـور دارنـد و در برابـر هـم رقابـت می کنند 

و در فرجـام چهرهـای برتـر بـه تیـم منتخـب 

برگزیـده می شـوند. کابـل 

پیکارهـای کونـگ فـو بـه روز سـه شـنبه زیـر 

نـام جـام صلـح، در کابـل آغـاز شـدند.

فدراسـیون  رییـس  فایضـی،  اللـه  حبیـب 

رقابـت  ایـن  در  کـه  گفـت  فـو،  کانـگ 

اشـراک  کابـل  باشـگاه   ۷۵ از  ورزشـکاران 

نهـاالن،  نـو  سـنی  گروهـای  در  و  دارنـد 

بـرای  سـاالن   بـزرگ  و  جوانـان  نوجوانـان، 

راه یابـی بـه تیـم منتخـب کابـل در برابـر هم 

کننـد. مـی  رقابـت 

هـا  رقابـت  ایـن  در  کـه  کاران  فـو  کونـگ 

رشکـت کـرده انـد راه انـدازی چنیـن رقابـت 

هـا را بـرای رشـد هرچـه بیشـر ورزشـکاران  

داننـد. مـی  سـودمند 

منظور اجبار به کنار گذاشـن اعتقادات دینی خـود به "اردوگاه 

هـای کار اجبـاری" اعـزام مـی کند امـا دولت چین گفته اسـت 

کـه هـدف از ایـن اقـدام، آمـوزش مهـارت هـای شـغلی بـه آنـان 

است.

قطعنامـه غیـر الـزام آور روز دوشـنبه جدیدتریـن تحـول در رونـد 

تشـدید روابـط کانادا و چین اسـت که طی سـالهای اخیـر رو به 

وخامت گذاشـته اسـت.

پیـش از ایـن کنـگ پیوو، سـفیر چین در کانـادا، به رسـانه های 

ایـن کشـور گفتـه بود که تصویـب این طـرح را "دخالـت در امور 

داخلـی ]چین[" مـی داند.

وی گفـت: "مـا کامالً مخالـف این رویکرد هسـتیم زیرا محتوای 

این قطعنامـه خالف واقع اسـت."

وی افـزود: "چیـزی ماننـد نسـل کشـی در سـین کیانـگ اتفاق 

منـی افتد."

گـروه هـای مدافـع حقـوق معتقدنـد کـه چیـن طی چند سـال 

گذشـته حـدود یـک میلیون مسـلان اویغـور را در محـل هایی 

در سـین کیانـگ کـه "اردوگاه هـای بازآمـوزی" مـی خواند عمال 

زندانـی کرده اسـت.

تحقیقات بی بی سـی نشـان می دهد که اویغورها به بیگاری و 

کار اجباری گاشته می شوند.

قطعنامـه مصـوب پارملان کانـادا به عنـوان یک حرکـت منادی 

مسـیر اقدامـات بعدی را مشـخص منـی کند اما تاکیـد دارد که 

دولت کانادا در زمینه حایت از حقوق بر باید از همسـایگان 

امریکایی خود پیـروی کند.

آنتونـی بلینکـن و مایـک پومپئـو، وزیـران امـور خارجـه فعلـی و 

سـابق ایـاالت متحـده اعـالم کـرده اند که سیاسـت هـای چین 

علیـه مسـلانان اویغـور و سـایر اقلیـت هـای قومـی در منطقـه 

سـین کیانـگ غربـی مصداق نسـل کشـی اسـت.

کنـد و مـردود می داند. براسـاس این گـزارش، وانگ ونبین، 

سـخنگوی وزارت امـور خارجـه چیـن گفـت کـه دولـت او در 

اعراض نامه شـدیداللحنی را به وزارت خارجه کانادا تسلیم 

کرده اسـت.

آقـای تـرودو همچنـان در مـورد تبعیـت از ایاالت متحـده در 

نسـل کشـی خواندن اقدامات دولت چین علیه مسـلانان 

ایغـور در والیـت سـین کیانگ مردد اسـت.

او معتقد اسـت که اصطالح "نسـل کشـی"، "بار سـنگینی" 

دارد و قبـل از تصمیم گیـری در ایـن زمینـه، به بررسـی های 

بیشـری نیـاز اسـت. در رای گیـری روز دوشـنبه فقـط یـک 

عضـو کابینه، یعنی مارک گارنـو ، وزیر امور خارجه در صحن 

مجلـس حضـور داشـت. وی با اعـالم اینکه بـه این قطعنامه 

رای ممتنـع خواهـد داد، گفـت کـه ایـن رای "از طرف دولت 

کانادا" اسـت.

اریـن اگوسـتول، رهـرب مخالفـان، پیـش از رأی گیـری گفت 

کـه تصویـب این قطعنامه به منظور ارسـال "پیامـی واضح و 

رصیـح در ایـن مـورد اسـت کـه ما بـرای حقوق بـر و حفظ 

اعتبار حقوق بر ایستادگی خواهیم کرد، حتی اگر چنین 

رویکردی به معنای چشـم پوشـی از فرصت هـای اقتصادی 

باشـد". پیشـر، آقـای اگوسـتول در نامـه ای رسگشـاده بـه 

نخسـت وزیـر ضمـن درخواسـت اینکه کانـادا بایـد "در برابر 

چیـن بایسـتد"، یـادآور شـده بـود کـه دولـت چیـن فعالیـت 

بخـش جهانـی بـی بـی سـی در آن کشـور را ممنـوع کـرده 

اسـت و ایـن ممنوعیـت پس از آن به اجرا گذاشـته شـده که 

بی بی سـی گزارشـی را در مورد رواج تجاوز و سـوء اسـتفاده 

جنسـی و شـکنجه در اردوگاه هـای "بازآمـوزی" چیـن در 

والیـت سـین کیانگ منتـر کرد.

بـه گفتـه نهادهای بین املللـی، دولت چین مسـانان را به 

مجلـس عـوام کانـادا بـا اکریـت آرا قطعنامـه ای را تصویب کـرده که در 

آن نحـوه رفتـار دولـت چیـن بـا اقلیت مسـلانان اویغور "نسـل کشـی" 

توصیـف شـده اسـت. این قطعنامه کـه بـا ۲۶۶ رای موافق و بـدون رای 

مخالـف به تصویب رسـید از حایت همـه احزاب مخالف و معـدودی از 

مناینـدگان حـزب حاکم لیـربال برخـوردار بود.

جاسـتین تـرودو، نخسـت وزیـر، و اکـر اعضـای کابینـه وی بـه ایـن 

قطعنامـه رای ممتنـع دادنـد.

بـا تصویـب ایـن طـرح، کانـادا دومیـن کشـور جهـان پـس از ایـاالت 

متحده اسـت که اقدامات دولت چین علیه اقلیت ایغور را نسـل کشـی 

می دانـد. قانونگذاران کانادایی همچنین به اصالحیـه ای رای دادند که 

از دولـت کانـادا مـی خواهـد از کمیته بیـن املللی املپیک درخواسـت 

کنـد "در صـورت ادامـه نسـل کشـی توسـط دولـت چیـن" بـازی هـای 

املپیـک زمسـتانی سـال ۲۰۲۲ از پکـن به محل دیگری منتقل شـود.

بـه گزارش رویرز، دولت چین در روز سـه شـنبه نسـبت بـه تصویب این 

قطعنامـه واکنـش نشـان داد و گفت کـه این اقدام کانـادا را محکوم می 
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وزیر اسبق تجارت و صنایع به یکسال حبس و رد ۸۶۴ هزار دالر محکوم شد

وزارت دفاع: براى شناسایی افراد خيالی در نيروهاى خيزش مردمی، بررسی ها آغاز شده است

آغاز گفت وگوهاى صلح افغانستان در دوحه

 

 رئیـس جمهـور، ضمـن تاکیـد بـر مشـورت بـا اعضـای 

کـه  گفـت  صلـح  پروسـۀ  مـورد  در  جرگـه  ولسـی 

افغانسـتان، نسـبت بـه هر زمـان دیگر برای رسـیدن به صلـح پایدار و 

قـرار دارد. بهـر  عادالنـه، در موقـف 

آمـده اسـت کـه  ریاسـت جمهـوری  ارگ  در خربنامـه منتـر شـده 

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور، صبـح امـروز بـا رئیـس و 

اعضـای ولسـی جرگـه در قـر سـام خانـۀ ارگ دیـدار کـرد.

منبـع نوشـته اسـت در ایـن دیـدار کـه معاونیـن ریاسـت جمهـوری، 

مشـاور امنیـت ملـی و رئیـس عمومـی ادارۀ امـور نیز حضور داشـتند، 

ابتـدا رئیـس جمهـور از اعضـای ولسـی جرگـه بخاطر تصویـب بودجۀ 

ملـی سـال مالـی ۱۴۰۰ تشـکر کرده، گفت که افغانسـتان نسـبت به 

هـر زمـان دیگـر بـرای رسـیدن بـه صلـح پایـدار و عادالنـه، در موقـف 

بهر قـرار دارد.

وى در ادامـه افـزود کـه در مـاه هـای آینـده، در ايـن مـورد بـا شـورای 

ملـی مشـورت هـا انجـام خواهد شـد و زمینـۀ مذاکرات جـدی که یک 

راه حـل پیـدا شـود، فراهم خواهـد گردید.

رئیـس جمهـور گفـت: »احـرام بـه شـورای ملـی هامننـد احـرام بـه 

قانون اساسـی و جمهوریت می باشـد و بدون همکاری و تریک مسـاعی سـه قوه، قانون اساسـی 

بـه مخاطـره مـی افتد.«

موصـوف در ادامـه افـزود: »مشـورت هـای بیشـر را بـا ولسـی جرگـه انجـام خواهیـم داد و ابتـدا بـا 

هیـات رهـربی و بعـداً بـا متـام کمیسـیون هـا بـه گونـه جداگانـه دیـدار خواهـم  کـرد و نظـر آنـان و 

موکلیـن شـان را شـنیده و بـر اسـاس آن فیصلـه خواهیـم منـود. «

غنـی بـا اشـاره بـه اینکـه مـردم از قـر سیاسـی اعتـامد مـی خواهنـد، بـه مسـئولین وزارت مالیـه 

هدایـت داد تـا در بودجـه سـازی تغییـر اساسـی بیاورنـد.

وی اعـام منـود کـه پـس از دو مـاه بودجـه سـازی، به صورت مشـورتی رستـارسی ملی با شـام، آغاز 

مـی گـردد و باید معیارها واضح و مشـخص باشـند.

موصـوف بـا بیان اینکـه کمک های جامعۀ بین املللـی در کنفرانس جینوا مروط اسـت، خواهان 

همـکاری شـورای ملـی بخاطر برآورده شـدن تعهـدات به ملت و جامعه بیـن املللی گردید.

رئیـس جمهـور در اخیـر سـخنانش گفـت: »یک فصل جدیـد همکاری میـان قوای اجرائیـه و مقننه 

آغـاز شـده و مشـرکاً خواسـت های ملـت را عملی خواهیم سـاخت. «

در ایـن دیـدار، میررحـامن رحامنـی رئیـس ولسـی جرگـه گفت کـه طبق هدایـت رئیـس جمهور به 

وزارت مالیـه، بـه خواسـت هـای اصاحی ولسـی جرگه قناعت فراهم شـد و توانسـتند سـند بهری 

را بـرای بخـش هـای عـادی و انکشـافی عرضـه مناینـد و آنرا مـورد تصویب قـرار دهند.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا تصویب بودجـه، دروازۀ جدیـد همکاری ها میـان حکومت و ولسـی جرگه 

گشـوده شـده اسـت، افـزود کـه تفـاوت دیـدگاه هـا میـان ولسـی جرگـه و وزارت مالیـه روی بودجه، 

بخشـی از زیبایـی هـای دموکراسـی و تفکیـک قـوا مـی باشـد و نبایـد آنـرا بـه معنـای اختـاف و 

بیگانگـی تعبیـر کرد.

میـر رحـامن رحامنـی تریـح کـرد کـه ولسـی جرگه همـواره از موقـف دولـت در قبال مسـایل مهم 

ملـی بـه شـمول صلـح، مقابلـه بـا ترورهـای هدفمنـد، مبـارزه علیـه فسـاد، حکومـت داری خـوب و 

اصاحـات در ادارات حامیـت منـوده اسـت. رئیـس ولسـی جرگـه افـزود کـه بـا درنظرداشـت توقف 

گفتگوهـای صلـح و بهانـه گیـری طالبـان و افزایـش جنـگ، خشکسـالی و فقـر روز افـزون، همـه 

اعضـای ولسـی جرگـه خـود را بـا نگرانـی های شـام رشیـک دانسـته و اعام همـکاری  مـی منایند 

و انتظـار شـان ایـن اسـت تـا بـه تحکیـم روابـط بیشـر و اعتامد سـازی، توجه جـدی صـورت گیرد. 

 محکمـه ویـژۀ وزرا، میـر محمـد امیـن فرهنـگ وزیـر پیشـین 

تجـارت و صنایـع افغانسـتان را، بـه یکسـال حبـس تنفیذی و 

رد ۸۶۴ هـزار دالـر امریکایـی محکوم به مجازات کرده اسـت.

محمدامیـن فرهنـگ، از سـال ۲۰۰۱ تـا ۲۰۰۸ میـادی، بـه 

عنـوان وزیـر اقتصاد و بازسـازی، صنعـت و تجارت افغانسـتان 

کار کـرده اسـت. او در سـال ۲۰۰۸ بـه دلیـل افزایـش قیمـت 

تیل و گاز در افغانسـتان، از سـوی ولسـی جرگه استیضاح شد 

و اعضـای مجلـس او را سـلب صاحیـت کردند.

 يـک مقـام وزارت دفـاع مـى، کـه از وجـود افـراد خيـاىل در 

چـوکات نريوهـاى خيـزش مردمـى سـخن مـى زنـد، مـى گويد 

کـه نیروهـای دفاعـی و امنیتی کشـور، ۹۷ درصـد عملیات ها 

را اجـرا مـی کنند.

ايـن مطلـب را شـاه محمـود میاخیـل معـاون اول و رسپرسـت 

برنامـۀ حسـاب دهـی  امـروز ٥ حـوت در  وزارت دفـاع ملـی، 

»دولـت بـه ملـت« در کابـل بيـان داشـت.

وى کـه در ايـن برنامـه درمـورد، دسـتاوردها و کارکردهـاى اين 

وزارت در جريـان سـال مـاىل ١٣٩٩، بـه خربنـگاران معلومات 

ارايـه  مـى کـرد، گفـت: »در بعىض واليات کشـور خيـزش ها به 

کـى و قومانـداىن داده مى شـود که شـايد در تشـکيل ٥٠٠ 

تـن باشـد، وىل در عمـل صد تن اسـت.«

او درادامـه افـزود کـه به همـن دليل، رسوى هـا را رشوع کرده 

انـد؛ تـا بداننـد کـه چـه تعـداد خيزشـهاى واقعـى و چـه تعداد 

خيـزش هاى خيـاىل وجـود دارد.

امـا منبـع گفت کـه در چـوکات نريوهاى اردوى مـى و پوليس 

مـى، افـراد خياىل وجـود ندارند.

موصـوف خاطـر نشـان سـاخت کـه بـه دلیـل شـیوع ویـروس 

کرونـا درسـال روان، زمینـۀ جلـب و جـذب، تعلیـم و تربیـه و 

عملیـات هـا درايـن وزارت کمرنـگ بـود.

میاخیـل اضافه کرد که در سـال آینده، ایـن وزارت زمینه جلب 

 شـام دوشـنبه، شـامری از اعضـای هیئت هـای مذاکره کننـدۀ 

جمهوری اسـامی افغانسـتان و طالبان پس از سی و شش روز 

تأخیـر، باهم دیـدار کردند. 

محمدنعیـم، سـخن گوی دفـر سیاسـی طالبـان در قطـر در 

صفحۀ تویرش نگاشته اسـت که رییسـان و شـامری از اعضای 

هیئت هـای دو طـرف بـا هـم گفت وگـو کردنـد.

در همیـن حـال، هیئـت مذاکره کننـدۀ جمهـوری افغانسـتان 

می گویـد که هیئت هـای دو طرف بـر دوام کار گروه های کاری 

روی آجنـدای مذاکـرات، تأکیـد کردند.

دور دوم مذاکـرات میـان افغانـان نزدیـک بـه ۴۰ روز پیـش، 

پـس از آن متوقـف شـد کـه حکومـت تـازۀ امریـکا از بازنگـری 

توافق نامـه صلـح ایـن کشـور بـا طالبـان خـربداد.

رییس جمهـور غنـی در گفت وگو با بی بی سـی به روز دوشـنبه، 

سـوء  دوسـیه  کـه  اسـت  آمـده  محکمـه  سـره  خربنامـه  در 

اسـتفاده از صاحیـت وظیفـوی، اختاس و مترد بـه اتهام میر 

محمـد امیـن فرهنگ وزیر اسـبق تجـارت و صنایع، در جلسـه 

علنـی قضایـی محکمـه خـاص وزراء کـه امـروز پنجـم حـوت 

تحـت ریاسـت قضاوتپوه دوکتور عبدامللـک کاموی و عضویت 

قضاوتپـوه براتعلـی متیـن و پوهنـوال عبدالقـادر عدالتخـواه 

اعضـای شـورای عالی سـره محکمه برگزار گردیده بـود، غیاباً 

طبـق احـکام قانـون مـورد رسـیدگی محاکامتـی قـرار گرفت.

در جلسـه  کـه  اسـت  نوشـته  منبـع 

دیـروزی، بعد از توضیـح اجراآت الزم 

قانونـی در خصـوص جلـب و احضار 

عـدم  و  قانـون  احـکام  وفـق  متهـم 

تعییـن شـده  موعـد  در  حضـور وی 

در جلسـه، موصـوف حکـامً حـارض 

پنداشـته شـده و به څارنـوال موظف 

را  دعوایـش  تـا  شـد  داده  فرصـت 

برعلیـه متهـم اقامـه منایـد.

کـه  اسـت  رفتـه  تذکـر  خربنامـه  در 

ریاسـت  حقوقـی  مسـاعد  بعـداً 

حقوقـی  هـای  مسـاعدت  عمومـی 

دفـاع  خاطـر  بـه  کـه  عدلیـه  وزارت 

و جـذب را بـه معیـارى کـه بایـد 

باشـد، افزایش خواهـد داد.

اکنـون،  هـم  وى  گفتـۀ  بـه 

دفاعـى  و  امنيتـى  نريوهـاى 

هـا  عملیـات  درصـد  کشـور،۹۷ 

را دررسارسکشـور پـان گذاری و 

اجـرا مـی کنند و تنهـا در بعضی 

سـاحات، نیروهـای بیـن املللی 

دارنـد. همـکاری  آنـان  بـا 

دشـمنان  آنکـه  »بـا  گفـت:  وى 

مالـی  سـال  درجریـان  کشـور 

۱۳۹۹حمـات تهاجمی خویش 

وهفـت  ولسـوالی  بـاالی۱۳۲  را 

والیـت اجـرا منودند؛ اما همهء آن حمات از سـوی اردوی ملی 

در متـام جبهـات دفـع و بـا شکسـت روبـه روشـد.«

موصـوف افـزود که در نتیجۀ پانگـذاری واجرای عملیات های 

محاربـوی در ايـن سـال در متـام کشـور، ۱۸۲۸۸ تـن از افـراد 

مسـلح مخالـف کشـته، ۱۰۲۹۶ تن آنـان زخمـی و ۲۲۵۹ تن 

دیگر شـان بازداشـت شـده اند.

به گفتۀ میاخیل، طی سـال مالـی ۱۳۹۹تعداد ۱۴۴۱۵حلقه 

ماین تعبیه شـده کشـف وخنثـی گردیـده و ۲۳۲۵ حلقه ماین 

می گویـد کـه افغانسـتان ویتنـام نیسـت و حکومت این کشـور 

نیـز از هم نخواهد پاشـید.

او افـزود کـه دورۀ ریاسـت جمهوری پنـج سـاله اش، کمـر از 

صلـح اهمیـت دارد، امـا تأکیـد می کنـد کـه آینـدۀ افغانسـتان 

توسـط مـردم ایـن کشـور رقـم خواهـد خورد، نه توسـط كسـی 

كـه به گفتـۀ او، پشـت میـز نشسـته و رویـا پـردازی می کنـد.

هم زمـان بـه نگرانی هـا دربارۀ چگونگـی ایجاد حکومـت آینده، 

رییس جمهـور غنـی می گویـد کـه هـر حکومتـی بایـد پـس از 

برگـزاری انتخابـات، به میـان آید.

بی بی سـی  بـه  نیـز  امریـکا  خارجـه  وزیـر  بلینکیـن،  انتونـی 

می گویـد کـه ادارۀ امریـکا در میانـۀ بازنگـری سیاسـت امریـکا 

دربـارۀ افغانسـتان بـه ویـژه بازنگـری  توافق نامـۀ دوحـه، قـرار 

دارد.

از متهـم تعییـن شـده بـود، بـه دفـاع از موکلـش پرداخـت و 

در ادامـه، څارنـوال و مسـاعد حقوقـی در برابـر پرسـش هـای 

هیـات قضایـی، معلومـات هـای الزم ارائه داشـتند و رس انجام 

محکمـۀ خـاص وزراء بـا درنظرداشـت اسـناد و دالیـل منـدرج 

دوسـیه و بعـد از ارزیابـی دقیـق و همه جانبه، به اسـتناد فقره 

اول مـاده ۲۳۷ قانـون اجـراآت جزایـی با تغییر وصـف جرمی، 

متهـم را در اتهـام غـدر مبنـی بـر متدیـد قـرارداد سـه سـاله 

جایدادهـای رشکت صادرات کشـمش، وفق حکـم ماده ۲۷۰ 

قانـون جـزاء بـا رعایـت جـزء دوم مـاده ۱۴۵ قانون مذکـور، به 

مـدت یـک سـال حبـس تنفیـذی و متکـی بـه حکـم قسـمت 

اخیـر مـاده ۲۷۳ قانـون جـزا، بـه رد مبلـغ هشـتصد وشـصت 

و چهـار هـزار دالـر امریکایـی بـه حسـاب دولـت، محکـوم بـه 

مجـازات منـود.

امـا منبـع خاطرنشـان کرده اسـت کـه فرهنگ، از اتهـام مترد؛ 

نسـبت عـدم موجودیـت دالیـل الـزام، طبـق حکم مـاده پنجم 

کـود جـزا، برئ الذمه دانسـته شـد. در خربنامه آمده اسـت که 

ایـن حکـم، قطعـی و نهایـی مـی باشـد. همچنان منبـع تذکر 

داده اسـت کـه محکمـه خـاص وزرا، تصمیم در مـورد اتهامات 

مربـوط بـه سـوء اسـتفاده در عقـد قراردادهـای تیل را نسـبت 

ابهامـات موجـود در موضـوع، تدقیق بیشـر و ارائه توضیحات 

مدلـل از جانـب څارنوالـی، بـه جلسـه بعدی موکـول کرد . 

دیگـر انفجـار داده شـده و نزديـک بـه هشـت هـزار کيلوگـرام 

مـواد انفجـارى کشـف و ضبط گرديده اسـت.

مالـی  کـه در جریـان سـال  نشـان سـاخت  موصـوف خاطـر 

۱۳۹۹ جمعـاً ۱۰۹۵ قضیـه جرمـی، شـامل حـال ۱۴۳۱ تن، 

در قطعـات و جزوتـام هـای اردوی ملی بررسـی گردیـده، که از 

جملـه ۱۰۷۳ قضیه شـامل ۱۴۰۴ تن بـه څارنوالی های مرکز 

و والیـات محـول شـده و دوسـیه هـای ۲۲ قضیـه شـامل حـال 

۲۷ تـن، تحـت کار قـرار دارد. 

وزیـر خارجـه امریـکا عملـی شـدن توافق نامـۀ دوحـه بـه ویـژه 

قطـع رابطه طالبان را با شـبکۀ القاعده، بسـیار مهـم می داند.

او افـزود: »آنچـه در حـال حـارض انجـام می دهیـم و بـه نتیجـۀ 

ابتدایـی رسـیده ایم، این اسـت کـه بـرای مـا و دیگـران اهمیت 

کرده انـد،  کـه  تعهداتـی  بـرای  را  طرف هـا  تـا  دارد  حیاتـی 

زیرفشـار قـرار دهیـم و از آن جایـی که بـه طالبان بـر می گردد، 

آنـان تعهـدات روشـنی کرده انـد تـا خـود شـان را از القاعـده و 

گروه هـای دیگـر هراس افگـن جـدا سـازند و بـه هیج وجـه آنان 

را پشـتیبانی نکننـد.«

او می افزایـد: »ما ادامۀ پشـتیبانی طالبان از القاعده را سـخت 

زیر بررسـی داریم.«

امریـکا  جمهوری خـواه  ارشـد  سیاسـت گر  یـک  سـویی هم  از 

بـر تأخیـر در خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان تأکیـد 

می کنـد و می گویـد کـه ادارۀ بایدن نباید اشـتباۀ خـروج کامل 

را از عـراق در افغانسـتان نیـز، تجربـه کنـد.

مجلـس  خارجـی  روابـط  کمیتـۀ  عضـو  مک کـو،  مایـکل  

مناینـده گان امریـکا، می گویـد: »فکـر می کنـم که افغانسـتان 

بسـیار مهـم بـوده می توانـد، امیـدوارم ادارۀ بایـدن نیروهـای 

باقی مانـده را در آن کشـور، نگهـدارد و مـن در ایـن بـاره بـا 

وزیرخارجـه بلنکیـن و مشـاور امنیـت ملی سـالیوان کارخواهم 

کـرد تا از کشـورمان محافظـت کنند و به طالبـان اجازه ندهند 

ایـن کشـور را بگیرنـد.«

ناتـو گفـت کـه  ینـس اسـتولتنربگ، دبیـرکل  ایـن،  از  پیـش 

از  ناتـو  نیروهـای  خـروج  دربـارۀ  نهایـی  تصمیـم  تاکنـون 

نشده اسـت. گرفتـه  افغانسـتان 

پایـان  در  گذشـته  هفتـۀ  پنج شـنبۀ  شـام  کـه  ناتـو  دبیـرکل 

نشسـت دو روزۀ وزیـران دفـاع ناتـو سـخن مـی زد، تأکیـد کـرد 

کـه متحـدان ناتـو وضعیـت در افغانسـتان را زیر بررسـی دارند 

و هرگونـه خشـونت طالبـان وضعیـت در افغانسـتان را برعکس 

خواهـد کـرد. او از طالبـان خواسـت کـه خشـونت ها را کاهش 

دهنـد و از راه صلح آمیـز مسـایل را حـل بسـازند.

دبیـرکل ناتـو هم چنیـن گفت کـه هم اکنـون در حـدود ده هزار 

افغانسـتان حضـور دارنـد؛  ناتـو در  اروپایـی  رسبـاز متحـدان 

حضـوری کـه به گفتـۀ اسـتولتنربگ وابسـته بـه رشایـط اسـت. 

 القحطانـی مناینـده ویـژۀ قطـر بـرای افغانسـتان، بـا رئیـس ارتـش پاکسـتان و دیگر مقامات ارشـد در مـورد صلح 

افغانسـتان گفتگـو کرده اسـت.

در یـک خربنامـه کـه بتاریـخ ۵ حـوت از سـوی وزارت امـور خارجـه پاکسـتان به نر رسـیده، آمده اسـت که داکر 

مطلـق بـن ماجـد القحطانـی مناینده خاص قطر، روز گذشـته وارد اسـام آباد شـده اسـت.

منبـع گفتـه اسـت کـه وی ابتـدا بـا محمد صـادق مناینده خـاص پاکسـتان بـرای افغانسـتان ماقات کـرده، و در 

رابطـه بـه صلـح افغانسـتان بـا وی بحث منوده اسـت.

از طـرف دیگـر، در خربنامـه نـر شـده از سـوی ارتـش پاکسـتان آمـده اسـت کـه القحطانـی، همچنین بـا جرنال 

قمـر جاویـد باجـوه رئیـس ارتـش، در راولپنـدی نیـز ماقـات و در مـورد صلـح افغانسـتان و پیرفـت هـای اخیـر 

گفتگـو کرده اسـت.

منبـع افـزوده اسـت کـه جـرنال باجـوه در ایـن ماقـات، بار دیگـر اطمینـان داده که كشـورش، به نقـش مثبت در 

رونـد صلح افغانسـتان ادامـه خواهد داد.

از طـرف دیگـر، وزارت امـور خارجه پاکسـتان گفته اسـت که القحطانی، با شـاه محمود قریشـی وزیـر امور خارجه 

نیـز دیدار کرده اسـت.

منبع نوشـته اسـت که قریشـی، از نقش مثبت قطر در روند صلح افغانسـتان سـتایش کرده، که در ابتدا میزبانی 

گفتگوهـای امریـکا و طالبـان را کرده، و اکنون میزبان گفتگوهای دولت افغانسـتان و طالبان می باشـد.

وی افـزوده اسـت کـه پاکسـتان، بـه ایـن بـاور می باشـد که هیـچ راه حل نظامـی برای منازعـه افغانسـتان موجود 

نیسـت، و بایـد از طریـق مذاکـرات یـک راه حل سیاسـی بـرای آن دریابد.

قابـل یادآوریسـت کـه اخیـراً تـاش هـای دیپلامتیـک بـرای صلـح افغانسـتان بیشـر شـده اسـت؛ چنـد روز پیش 

ضمیـر کابلـوف مناینـده خـاص روسـیه بـرای افغانسـتان نیـز در جریـان سـفر خـود بـه پاکسـتان، بـا مقامـات آن 

کشـور در مـورد رونـد صلح افغانسـتان گفتگو کرده بود، پیـش از این جرنال مکنیزی قومانـدان قوماندانی مرکزی 

ارتـش امریـکا نیـز بـا رئيـس ارتـش پاکسـتان، در رابطـه به صلـح افغانسـتان بحث کـرده بود.

 ناامنی های امسال در کشور، بیش از پانزده میلیون دالر به بخش مخابراتی درکشور زیان زده اند.

اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی سـال جـاری هجـری خورشـیدی را بـرای بخش مخابـرات پرچالـش میداند و می 

گویـد کـه در ایـن سـال گذشـته ازتخریـب ۳۰۸ آننت خدمـات مخابراتی درکشـور، بیـش از یک هـزار و ۲۰۰ آننت 

دیگـر بـا تهدیدهـای امنیتی روبـه رو اند.

سـعید شـیواری سـخنگوی اداره تنظیـم خدمـات مخابراتی، گفـت: »در آننت هایی که در سـال روان تخریب شـده 

انـد، هفتـادو هشـت آنـنت ازافغـان تلیـکام، هفتـاد وهشـت آنـنت از اتصـاالت ،هشـتاد و هشـت از افغان بیسـیم و 

بیسـت و سـه آنـنت از ام تـی ان و بیسـت و سـه آنـنت از رشکـت مخابراتـی روشـن بـوده اند.«

بربنیـاد اطاعاتـی کـه پیـش ازایـن از سـوی اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی نـر شـده آن، در حـال حـارض تنها 

شـش والیـت کشـور بـرای خدمـات مخابراتـی مصـوون گفته شـده اند.

شـامری از باشـنده گان والیـت هـای ناامـن میگوینـد کـه ازسـال هـا بدینسـو شـب هنـگام ازخدمـات مخابراتـی 

وانرنتـی بـی بهـره میامنند.

نظـر محمـد رودی، باشـنده والیـت هلمنـد، گفـت: »چندین بـار ما تصمیـم گرفتیم کـه دروازه های ایـن رشکت ها 

را در ایـن جـا ببندیـم چـون از ایـن خدمـات خراب بهر اسـت که خدمـات مخابرایت نباشـند.«

عبدالولـی پتيـال، باشـنده والیـت هلمنـد، گفـت: »مشـکات زیاد اسـت و همـواره ما شـکایت کردیم امـا تا کنون 

خدمات درسـت نشـده اند.«

از سـویی هـم رشکت هـای خصوصـی مخابراتی بـا نریک اعامیه نبود دسرسـی این رشکت ها را به فریکونسـی 

پـاک، راهکارهـای دشـواراداره تنظیـم خدمات مخابراتی و ضعف در کار این اداره را مشـمول مشـکاتی می دانند 

کـه سـبب شـده اند، رشکت هـای خصوصی نتوانند برنامه های توسـعه یی شـان را روی دسـت گیرند.

در ایـن اعامیـه آمـده اسـت کـه تـا کنـون گذشـته از سـه میلیـارد دالـر رسمایـه گـذاری رشکت هـای خصوصی در 

زیربناهـای مخابراتـی، دو میلیـارد دالـر دیگـر را ایـن رشکت هـا بـه حکومـت مالیـه داده اند.

 شـورای علـامی حـوزه غرب کشـور، رسان اقوام و جوانان حوزه غرب کشـور در والیـت هرات در یک 

گردهامیـی بـزرگ از نظـام سیاسـی جمهوریـت در کشـور اعام حامیـت کردند و نیروهـای امنیتی 

کشـور را غازیان این رسزمیـن خواندند.

دفـر والیـت هـرات سه شـنبه ٥ حـوت با نـر اعامیۀ مطبوعاتی گفته اسـت که شـورای علامی حوزه غرب کشـور 

طـی یـک گردهامیـی بـزرگ در مسـجد جامـع بزرگ شـهر هـرات جنگ جـاری کشـور را ناروا دانسـته بر اسـتقرار 

صلـح پایـدار و آتش بس تاکیـد کرد.

در ایـن گردهامیـی شـیخ الحدیث مولـوی خـدای داد صالح رئیس شـورای عالی علامی حوزه غـرب  گفت که همه 

تشـنه صلح اند و جنگ چهل سـاله ملت را خسـته سـاخته اسـت.

آقـای صالـح توقـف مذاکـرات صلـح میـان مناینـدگان دولـت و گـروه طالبـان را در رشایـط کنونـی بـرای مـردم 

ناامیدکننـده توصیـف کـرده تاکیـد می کنـد کـه جنـگ راه حـل نیسـت.

در اعامیـه آمـده اسـت کـه در ایـن گردهامیـی عبدالهـادی وثیقـی از علـامی شـهر هـرات گفته اسـت کـه وظیفه 

مسـلامن مومـن صلح خواهـی اسـت و نبایـد هیـچ گاه کرامـت انسـانی و ارزش هـای اسـامی را زیرپـا کند.

در قطعنامـه ای کـه توسـط شـورای علامی حوزه غرب کشـور اعام شـد آمده اسـت کـه در جنگ چهل سـاله مردم 

افغانسـتان اعـم از متـام اقشـار آسـیب های زیادی دیـده و اقتصاد مملکت به شـدت صدمه دیده اسـت.

 در ایـن قطع نامـه شـورای علـامی حوزه غرب کشـور آمده اسـت:» اسـتخبارات متخاصم منطقه علیـه نظام کنونی 

بـه موضع گیـری و تبلیغـات ضـد دولتـی می پردازنـد،  بدیـن منظـور علـامی دیـن، رسان قـوم و جوانـان زون غـرب 

درمسـجد جامـع بـزرگ شـهر هـرات گردهم آمـده و جنگ جـاری را خاف اساسـات دین اسـام اعـام می کنند.«

در بخشـی از اعامیه آمده اسـت که  قتل انسـان به خصوص مسـلامن بدون حاالت خاص قطعا حرام و مرتکبان 

آن بایـد بـه جـزا ابـدی محکـوم  گـردد. این شـورا در این گردهامیـی از هردوجانب درگیر خواسـته اسـت که به یک 

آتش بـس فـوری توافـق کننـد.  در مـاده دیگـری اعامیـه آمـده اسـت کـه نظـام سیاسـی کنونی رشعی و اسـامی 

بـوده علـامی دیـن رسان قـوم و جوانـان زون غرب در حامیت و پشـتیبانی از آن قـرار دارند.

علـامی حـوزه غـرب در ایـن گردهامیـی تاکید می کنند کـه نیروهای امنیتـی و دفاعی فرزندان مسـلامن و غازیان 

ایـن رسزمیـن بـوده هـر کسـی که قتل آنـان را جایز می داننـد در مغایر از فرامیـن الهی و احادیث نبـوی قرار دارد.

ایـن گردهامیـی در حـال در شـهر هـرات برگـزار شـده اسـت کـه جمعـه هفتـه قبـل مـا مجیـب رحـامن انصـاری 

یکـی از ماهـای تنـدرو والیـت هـرات همـکاری ملکی و نظامی بـا دولت افغانسـتان را گناه کبیره خوانـده بود و از 

نیروهـای امنیتـی خواسـته بـود کـه از فقـر مبیرنـد ولی با نظـام سیاسـی موجـود در افغانسـتان کار نکنند.

نماینده قطر براى افغانستان
 با رهبران پاکستان در مورد صلح گفتگو کرده است

زیان ۱۵ميليون دالرى
 شرکت هاى مخابراتی از اثر ناامنی ها در یک سال

شوراى علماى حوزه غرب: 
نيروهاى امنيتی غازیان این سرزمين اند


