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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی 

پشتیبانی بریتانیا از جنگ 
حکومت افغانستان 

در برابر طالبان 

عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه 

بـه  دوسـتم  مارشـال  اسـتقبالی  مراسـم  در  ملـی 

کابـل، اهـدای رتبـه ی مارشـالی را به او تربیک گفـت. وی تاکید 

کـرد کـه ایـن رتبـه به پـاس قربانی هـا، کارنامـۀ نیک، پایـداری و 

اسـتقامت در مقاومت، دفاع از ارزش های 20 سـال پسـین مردم 

افغانسـتان و سـهم  فعـال تـان در تحـوالت بـزرگ کشـور به شـا 

اهـدا گردیـد و حق تـان بـود.

شـورای عالـی مصالحـه ملـی شـنبه 9 حوت بـا نـر خربنامه ای 

گفتـه اسـت کـه داکـر عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی 

مصالحـه ی ملـی، آمـدن مارشـال دوسـتم، معـاون اول پیشـین 

بین املللـی  هـوای  میـدان  در  کابـل  بـه  را  جمهـوری  ریاسـت 

حامـد کـرزی خوش آمدیـد گفـت.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه رییـس شـورای  عالـی مصالحۀ ملی 

ایـن اقـدام متامـی مـردم افغانسـتان به خصـوص  از  گفـت کـه 

باوردارنـد،  اجتاعـی  عدالـت  و  ملـی  وحـدت  بـه  آنانی کـه 

انـد.  خوش حـال 

بـه  را  ملـی رسبـاز  روز  از سـخنانش  دیگـر  بخـش  در  عبداللـه 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور تربیـک گفـت و عـالوه کـرد 

کـه ایـن نیروهـا امـروز در دفـاع از ارزش هـای مـردم افغانسـتان 

قـرار دارنـد و نیروهـای امنیتـی قهرمانان واقعی کشـور هسـتند.

اعالمیـه می افزایـد کـه رییـس شـورای عالـی مصالحـۀ ملـی از 

آغـاز نشسـت های اخیـر در دوحـه اسـتقبال کـرد و گفـت کـه 

خشـونت ها، جنـگ و ترورهـای هدفمنـد ادامـه دارد و او یک بـار 

دیگـر بـر خواسـت برحـق مـردم افغانسـتان )تامیـن آتش بـس( 

می ورزیـد. تأکیـد 

عبداللـه در ایـن مراسـم گفـت کـه سـازمان ملـل متحـد، ناتـو، 

سـازمان کنفرانـس اسـالمی، اتحادیـۀ اروپـا و کشـورهای منطقه 

کـه  کـرد  عـالوه  او  انـد.  آتش بـس  خواهـان  نیـز  منطقـه  فـرا  و 

آتش بـس خواسـت برحق مـردم افغانسـتان و زمینه سـاز پیرفت 

موثـر در گفتگوهاسـت.

بـه  رئیـس جمهـور غنـی  بـا  اخیـرا مناسـبات مارشـال دوسـتم 

گرمـی گراییـده و پیشـر راحلـه دوسـتم دخـر مارشـال دوسـتم 

بـه حکـم رئیـس جمهور غنـی عضویت مجلـس بزرگان را کسـب 

کـرد و باتـو دوسـتم فرزنـد مارشـال دوسـتم نیـز به دسـتور رئیس 

جمهـور غنـی عضـو هیـات گفتگـو کننـده صلـح اسـت.

مارشـال دوسـتم در سـخنانی چنـد روز پیـش گفتـه بـود کـه اگر 

ارشف غنـی بـه وی اجـازه دهـد او شـال را از وجـود طالبـان 

پاک سـازی خواهـد کـرد.

افغانسـتان  مـردم  وحـدت  رهـرب حـزب  محقـق  محمـد  حاجـی 

مشـاور رئیـس جمهـور در امـور سیاسـی و امنیـت نیز در مراسـم 

اسـتقبال مارشـال دوسـتم بـه میـدان هوایـی بین املللـی حامـد 

کـرزی رفتـه بـود.

اعـالم  کشـور  خارجـه  وزارت   

جمهـوری  کـه  اسـت  کـرده 

فدراتیـف روسـیه از برگشـت امـارت طالبانـی 

حایـت منی کنـد. ایـن وزارت شـنبه 9 حـوت 

رسگـی  کـه  اسـت  گفتـه  خـربی  اعالمیـۀ  در 

الروف وزیـر خارجـه روسـیه در دیـداری کـه بـا 

محمـد حنیـف امتـر در مسـکو داشـت، گفـت 

کـه روسـیه از برگشـت امـارت طالبـان حایت 

لیسـت  از  طالبـان  نـام  حـذف  و  منی کنـد  و 

سـیاه، نیـاز بـه پیرفت هـای الزم در مذاکرات 

دارد. صلـح 

آقـای الروف در ایـن دیدار که در مسـکو برگزار 

کشـورهای  اساسـی  نقـش  بـر  اسـت،  شـده 

افغانسـتان  صلـح  رونـد  پیرفـت  در  منطقـه 

تاکیـد کـرده اسـت.

محمـد حنیـف امتـر وزیـر خارجـه افغانسـتان 

بـه فدراسـیون  بلندپایـه  در راس یـک هیـات 

روسـیه سـفر کرده اسـت. امتر در این سـفرش 

بـا همتـای روسـی اش رسگـی الروف دیـدار و 

گفتگـو کـرد. 

دیـدار  ایـن  در  کـه  اسـت  آمـده  اعالمیـه  در 

میـان  دیپلوماتیـک  روابـط  صدسـالگی 

افغانسـتان و روسـیه برجسـته سـاخته شـد و 

دو طـرف خواهـان تقویـت همکاری هـا بـرای 

تامیـن صلـح در افغانسـتان و گسـرش روابـط 

دوجانبـه در عرصه هـای سیاسـی، اقتصادی و 

شـدند. فرهنگـی 

بـه قـول خربنامـه امتر نقـش روسـیه را در روند 

صلـح افغانسـتان و تقویـت اجـاع منطقه یـی 

همکاری هـای  از  کـرده،  توصیـف  ارزشـمند 

مسـکو در بیسـت سـال گذشـته ابـراز سـپاس 

کـرد. در اعالمیـه وزارت خارجـه آمـده اسـت:» 

پیرامـون  مفصـل  صحبت هـای  طـرف  دو 

همکاری هـای دوجانبـه در بخش هـای مبـارزه 

و  مـواد مخـدر  قاچـاق  تنـدروی،  تروریـزم،  بـا 

جنایـات سـازمان یافته در منطقه داشـتند و بر 

ایجـاد طرح مشـرک بـرای مبارزه بـا تروریزم و 

قاچـاق مـواد مخـدر تاکیـد کردنـد.«

وزارت خارجـه می گویـد کـه در ایـن سـفر دو 

مشـرک  اقتصـادی  پروژه هـای  روی  طـرف 

تقویـت  و  امنیـت  بهبـود  و  کردنـد  بحـث 

روابـط  نزدیکـی  و  اقتصـادی  همکاری هـای 

کردنـد. توصیـف  اهمیـت  بـا  را  دوجانبـه 

و  افغانسـتان  خارجـه  وزرای  دیـدار،  ایـن  در 

جملـه  از  صلـح  رونـد  پیرفـت  روی  روسـیه 

آغـاز مذاکـرات پرمحتـوا تاکیـد کردنـد. آقـای 

الوروف اظهـار داشـت کـه روسـیه از برگشـت 

»امـارت« طالبـان حایـت منی کنـد. دو طرف 

در ایـن دیـدار بـر ادامـه و افزایـش متاس های 

دوجانبـه و چندجانبـه به منظـور تقویت روابط 

و همکاری هـا تاکیـد کردنـد و در ایـن مالقـات 

توافـق صـورت گرفـت تـا روی یـک نقشـه راه 

کار  دوجانبـه  همکاری هـای  بـرای  جامـع 

صـورت گیـرد.

 نخسـت وزیـر بریتانیـا گفتـه اسـت کـه ایـن کشـور 

طالبـان  برابـر  در  افغانسـتان  حکومـت  جنـگ  از 

کنـد. مـی  پشـتیبانی 

رییـس  و  بریتانیـا  وزیـر  نخسـت  جانسـون،  بوریـس 

گفتگـوی  گذشـته  روز  شـام  غنـی  ارشف  جمهـور 

داشـتند. تیلفونـی 

در اعالمیـه دفـر نخسـت وزیـر بریتانیـا دربـاره ایـن 

گفتگو آمده اسـت که بوریس جانسـون بر پشـتیبانی 

برابـر  در  افغانسـتان  حکومـت  جنـگ  از  بریتانیـا 

طالبـان، تاکیـد ورزیـده اسـت.

ایـن اعالمیـه مـی افزایـد کـه دو طـرف بـر اهمیـت 

یـک  تـا  دارنـد  توافـق  پیرفـت در مذاکـرات صلـح 

افغانسـتان مسـتقل، دموکراتیـک و متحـد بـه میـان 

بیایـد کـه بتوانـد دسـتاوردهای جامعـه مدنـی و زنان 

را حفـظ کنـد. 

ریاسـت جمهـوری افغانسـتان نیـز مـی گویـد کـه دو 

طـرف از افزایـش خشـونت ها ابـراز نگرانی کـرده اند 

و بـر آتـش بـس همیشـگی تأکیـد ورزیـده اند.

در ایـن اعالمیـه آمده اسـت که نخسـت وزیـر بریتانیا 

صلـح  رونـد  از  کشـورش  دوامـدار  پشـتیبانی  از 

بـرای  یـی  منطقـه  دیپلوماسـی  تقویـت  افغانسـتان، 

تـالش هـای صلـح و پشـتیبانی از نیروهـای امنیتی و 

داد.  اطمینـان  افغانسـتان  دفاعـی 
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 بازی صلح و 
واقعیت جنگ 
در افغانستان  

 حفظ نظام 
سیاسی مردم 

ساالر و بقأ 
افغانستان

)بخش دوم و پایانی(

 کشورهای 
منطقه و 

صلح پایدار در 
افغانستان

)بخش اول(

هشدار شورای انسجام ترانسپورت زمینی 

خانه ی پدری

سالم لوگری یکی از هرنمندان برجسته ی موسیقی محلی افغانستان در بسرتی بیامری است و نابینا شده است.

سهراب سیرت شاعر و روزنامه نگار می گوید که استاد سالم لوگری که صدایی استثنایی و چهره ای  برجسته در موسیقی محلی 

و مردمی افغانستان  است، بینایی اش را از دست داده و در بسرت بیامری است. 

شورای رسارسی انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان هشدار داده که اگر چالش های حمل و نقل در شاهراه ها حل نشود، 

دوباره دست به اعرتاض خواهد زد.

مسئوالن رشکت های خصوصی حمل و نقل افغانستان با انتقاد از حکومت گفته اند که چالشهای حمل و نقل در شاهراه ها 

همچنان پابرجا است.

آنها دیروز شنبه در یک نشست خربی در کابل گفتند که مأموران امنیتی در شاهراه ها به عوض تأمین امنیت، خود به 

مشکلی برای رانندگان تبدیل شده اند...

 رئیس جمهوری امریکا می گوید هدف حمله هوایی به مواضع شبه نظامیان مورد حامیت ایران در سوریه ارسال پیام هشدار 

بوده است. در این حمله مواضع شبه نظامیان در منطقه مرزی بین سوریه و عراق مبباران شد.

جو بایدن، رئیس جمهوری امریکا هدف حمله جنگنده های امریکایی به مواضع شبه نظامیان مورد حامیت جمهوری اسالمی در 

سوریه را ارسال یک پیام هشدارآمیز به ایران عنوان کرد...

 ایاالت متحده به دنبال انتشار گزارش محرمانه اطالعاتی که در آن گفته شده محمد بن سلامن، ولیعهد عربستان فرمان قتل 

جامل خاشقجی، روزنامه نگار منتقد را تائید کرده، تحریم هایی را علیه چند شهروند سعودی اعامل کرده است اما ولیعهد 

عربستان در میان فهرست تحریم شدگان قرار ندارد...

قیس خادمی، مشت زن ۲۶ساله کشور دیشب در برابر حریف بریتانیایی اش در شهر لندن وارد میدان مبارزه شد.

خادمی، قهرمان وزن ۵۳ کیلوگرام سازمان مشت زنی جهان است که هشت برد در کارنامه اش دارد.

قرار است او در برابر اعجاز احمد، حریف بریتانیایی اش که دارای کمربند »آی بی اف« است و  ...

افغانستان به اعتراض های دوباره

سوداگران دوره گرد، برداشت گندم و هیاهوی انگور فروشان

امریکا محمد بن سلمان را تحریم نمی کند

مشت زن افغان به مصاف حریف بریتانیایی  می رود

سالم لوگری نابینا شده است

بایدن: هدف حمله هوایی به سوریه هشدار به ایران بود
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رئیس جمهور: 

رئیس جمهور آینده را مردم تعیین خواهند کرد
 محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور می گویـد 

افغانسـتان را مـردم  آینـده  کـه رئیـس جمهـور 

افغانسـتان تعییـن خواهند کـرد، در غیر صورت 

مـدت کار رئیـس جمهـور معلـوم اسـت.

از نهـم حـوت روزملـی رسبـاز )شـنبه 9  مراسـم بزرگداشـت 

حـوت( بـا اشـراک رئیـس جمهورغنـی، امرالله صالـح معاون 

نخسـت ریاسـت جمهـوری، رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت 

جمهـوری، وزیـران دفـاع و داخلـه، رئیس امنیت ملی و شـار 

سرمقاله

 روز ملـی نیروهـای دفاعـی و امنیتی کشـور در حالی تجلیل 

مـی شـود که خشـونت ها بـه گونه ای بـی سـابقه ای افزایش 

یافتـه و بـا گـرم شـدن هـوا و فـرا رسـیدن سـال نـو امـکان 

تشـدید جنـگ و انـواع خشـونت هـا از سـوی طالبان و سـایر 

گـروه هـای تروریسـتی وجـود دارد. 

دوحـه  در  اسـت  مـاه  پنـج  بـه  نزدیـک  کـه  صلحـی  رونـد 

آغـاز شـده، نـه تنهـا بـه کاهـش درگیری هـا و خشـونت هـا 

تـازه ای از جنـگ و خشـونت در  نینجامیـده کـه رشوع دور 

افغانسـتان را رقـم زده اسـت. در ایـن چنـد مـاه طالبـان از 

هـر تاکتیـک و ترفنـدی بـرای کشـتار مـردم نظامـی و ملکـی 

افغانسـتان اسـتفاده کـرده اند. هـدف طالبان خسـته کردن 

مـردم، تضعیـف مـورال نظامی نیروهـای امنیتـی و ایجاد بی 

اعتـادی میـان مـردم و حکومت بود که خوشـبختانه نه تنها 

بـه ایـن اهـداف خـود نرسـیدند کـه خشـونت بـی حـد و مـرز 

طالبـان در افغانسـتان سـبب شـناخت بیشـر گـروه طالبان 

در انظـار عمومـی گردیـد. 

امـروزی،  طالبـان  کردنـد،  مـی  تبلیـغ  کـه  کسـانی  بودنـد 

طالبـان دهه نود میالدی نیسـت. آنها از نـگاه مفکوره و رفتار 

بسـیار تغییـر کـرده و توانسـته تا حـدودی خود را بـا پیرشفت 

هـای روز وفـق دهنـد؛ اما پروسـه صلـح قطر و تشـدید جنگ 

و کشـتار کنرل ناشـده در افغانسـتان نشـان داد که طالبان 

هرگـز بـه لحـاظ تفکـر و ایدئولـوژی تغییر نکـرده اند. 

طالبـان هنـوز از امـارت اسـالمی سـخن مـی گوینـد، آزادی 

بیـان را بـه رسـمیت منـی شناسـند، هویـت زنان را بـه عنوان 

نیمـی از پیکـره جامعـه انـکار مـی کننـد، بـه حقـوق دیگران 

حقـوق  و  انسـانی  هـای  ارزش  بـه  و  گذارنـد  منـی  احـرام 

بـرشی پایبنـدی ندارنـد. مذاکـرات قطـر بـرای جامعـه بیـن 

املللـی و مـردم افغانسـتان واضـح سـاخت کـه طالبـان طرح 

و برنامـه مـدون و تعریـف شـده ای بـرای صلح ندارنـد. آنها از 

نظـام خالـص اسـالمی حـرف مـی زننـد، در حالـی کـه هیـچ 

تعریفـی از نظـام اسـالمی ندارنـد.

 هرچنـد سیاسـت امریـکا در رونـد صلـح افغانسـتان رضایـت 

بخـش نبـود؛ اما همین که گروه طالبـان را بر رس میز مذاکره 

آورد، یـک دسـتاورد کالن بـرای مـردم افغانسـتان و جامعـه 

جهانـی محسـوب می شـود. اکنـون طالبـان در میـز مذاکره 

کـم مـی آورند، نـه منطق دارند؛ نـه طرح مشـخص دارند و نه 

اهداف سیاسـی روشـن دارنـد. رصف با طـرح ادعاهای کلی 

و پـا در هـوا زمـان و فرصـت مذاکـره و گفتگوهـای سیاسـی 

را هـدر مـی دهنـد. پروسـه قطـر از ایـن جهـت کـه منطـق و 

تفکـر طالبـان را بـه چالش کشـید و موجب شـناخت بیشـر 

جامعـه بیـن املللـی و مـردم افغانسـتان از این گـروه گردید، 

یـک دسـتاورد کالن بـه شـار مـی آیـد. حـال پنج ماه اسـت 

کـه هیـأت با صالحیـت دولت افغانسـتان در قطـر به رس می 

برنـد، امـا طالبـان از رو در رو شـدن بـا آن می هراسـند. 

چنـد مـاه مذاکـره و تعلـل هیـأت طالبـان بیانگـر ایـن اسـت 

کـه ایـن هیـأت نـه اراده بـرای صلـح دارد و نـه از اختیـارات 

و صالحیـت هـای الزم بـرای مذاکـره برخـوردار هسـتند. بـه 

همیـن دلیـل تـا کمـی بحث هـای جدید پیـش می آیـد این 

هیـأت پای شـان را از مذاکـرات پس می کشـند. در مجموع 

طالبـان سـخنی بـرای مذاکـره ندارند کـه قابل قبـول جامعه 

بیـن املللی و مردم افغانسـتان باشـد. تاکنـون هر تصمیمی 

کـه طالبـان گرفتـه انـد و هـر طـرح خامـی کـه ارائـه داده 

انـد، در برابـر طـرح هـای متفـاوت، منطقـی و معقـول هیأت 

حکومـت پذیرفتنـی جلـوه نکرده اسـت. به همیـن خاطر این 

گـروه گاه بـه منظـور اخـالل در پروسـه صلـح، بحـث هـای 

کالن و غیـر عملـی را مطـرح مـی کننـد و گاه بـرای ضیـاع 

وقـت سـفر بـه کشـورهای منطقـه را در پیـش مـی گیرنـد. 

سـفرهای مناینـدگان ایـن گروه به کشـورهای منطقه، نشـان 

داد کـه ایـن گـروه بـر خـالف تبلیغاتـی کـه راه انداختـه انـد 

ضـد خارجـی و مداخـالت خارجـی در افغانسـتان نیسـتند. 

چنانچـه در دور اول با حایت مسـتقیم کشـورهای همسـایه 

وارد خـاک افغانسـتان شـدند، حـاال هـم تـالش مـی کنند با 

تضمیـن منافـع کشـورهای همسـایه در افغانسـتان، حایت 

آن کشـورها را از گـروه طالبـان جلـب کننـد.

هـم  صلـح،  مذاکـرات  سـایه  در  امسـال  افغانسـتان  مـردم 

فرصـت هـای زیـادی را از دسـت دادنـد و هـم خشـونت ها و 

تلفـات انسـانی زیادی را تحمـل کردند. اکنون سـؤال اصلی 

ایـن اسـت کـه رویکـرد آینـده حکومـت و نظـام افغانسـتان 

در ارتبـاط بـا طالبـان چگونـه خواهـد بـود. تحمـل وضعیـت 

و  دشـوار  سـخت،  بسـیار  افغانسـتان  مـردم  بـرای  کنونـی 

چـه بسـا ناممکـن اسـت. مـردم در شـاهراه هـا و مسـیرهای 

ارتباطـی، قریـه هـا، ولسـوالی هـا، شـهرها و حتـا خانـه های 

خـود احسـاس امنیت منی کنند. شـنیدن همـه روزه ای خرب 

ناگـوار مـرگ، گروگانگیـری و اذیـت و آزار مـردم بـی گنـاه، 

صـرب و تحمـل مـردم را بـه نهایـت رسـانده اسـت.

از سـوی دیگـر مـردم معتقد انـد که صلح بدون فشـار نظامی 

بـر طالبـان و سـایر گـروه هـای تروریسـتی ممکـن نیسـت. 

مـردم انتظـار دارنـد کـه نیروهـای دفاعـی و امنیتـی بیـش از 

ایـن نظـاره گـر قتل و کشـتار مردم بـی گناه ملکـی و نظامی 

و  قاطـع  راهکارهـای  مـردم  از جـان  بـرای دفـاع  و  نباشـند 

کوبنـده ای را مدنظـر قـرار دهنـد. همـه می دانیـم که جنگ 

افغانسـتان راه حـل نظامـی نـدارد؛ امـا بـرای متقاعـد کردن 

طـرف بـه مذاکرات صلـح، گاهی باید از گزینه جنگ و فشـار 

حداکـری نظامی اسـتفاده شـود. تـا زمانی که رهـربان گروه 

طالبـان از رسـیدن بـه قـدرت در افغانسـتان مأیـوس نشـوند 

و ادامـه جنـگ را بـه رضر شـان تشـخیص ندهنـد، رسـیدن 

بـه یـک توافـق صلـح بـا ایـن گـروه جـز خـواب و خیـال بیش 

نخواهـد بـود. حکومـت افغانسـتان یـک حکومـت مـرشوع و 

دارای اقتـدار سیاسـی و نظامـی اسـت و نبایـد کارکـردش 

را در حـد یـک گـروه شورشـی تقلیـل دهـد. گسـرش اقتدار 

مرکـزی و تحـت تسـلط درآوردن ولسـوالی هـا جـز وظایـف 

اصلـی حکومـت و نیروهـای امنیتـی اسـت کـه بایـد مـورد 

توجـه جـدی قـرار بگیـرد. بـه هـر انـدازه کـه اقتدار سیاسـی 

و نظامـی حکومـت بیشـر شـود، دشـمنانش نیـز ضعیف تـر 

شـد. خواهد 

ریاسـت  ارگ  در  امنیتـی  نیروهـای  رسبـازان  و  افـران  از 

جمهـوری برگـزار شـد.

جنـگ  جنـگ،  ایـن  کـه  گفـت  مراسـم  ایـن  در  غنـی  آقـای 

بیـن املللـی اسـت، تروریسـم یـک خطـر بین املللـی اسـت و 

اسـت. بین املللـی  خطـر  نیـز  جرمـی  شـبکه های 

وی عـالوه کـرد کـه در جنگ جـاری افغانسـتان؛ نـه حقانیت، 

نـه عدالـت و نـه انسـانیت اسـت و هیـچ ربطی به اسـالم ندارد 

و متـام دنیـا اعـالم کـرده انـد کـه ایـن داعیه اسـاس اسـالمی 

نـدارد. او افـزود کـه علـای جهـان اسـالم از مکـه تـا مدینـه، 

تـا بنگله دیـش، تـا افغانسـتان و رسارس جهـان، جنـگ جـاری 

در افغانسـتان را حـرام و خـالف ارزش هـای اسـالمی توصیـف 

کرده انـد.

وی اضافـه کـرد که برای رسـیدن به قدرت، راه سیاسـی وجود 

دارد، راه صلـح وجود دارد.

ارشف غنـی عـالوه کـرد:» جنـگ کار آسـان اسـت، مردانگـی 

در ایـن اسـت کـه بیایند صلح کننـد.« او گفت که افغانسـتان 

امنیتـی  نیروهـای  بـازوی  قـوت  بـه  کـه  می خواهـد  صلحـی 

شـود. تامین 

او گفـت کـه یـک بحـث ملـی را در برابـر گـروه طالبـان راه 

میانـدازد کـه چـه طرحـی بـرای دولـت دارد؟ چـه می گویـد؟ 

چـرا جنـگ؟

افغانسـتان  آینـده  رئیـس جمهـور  افـزود کـه  رئیـس جمهـور 

مـدت  آن  غیـر  در  تعییـن خواهندکـرد،  افغانسـتان  مـردم  را 

اسـت. معلـوم  جمهوریـت 

رئیـس جمهـور غنـی در این مراسـم خطاب به جامعـه جهانی 

افـزود:» جامعـه بین املللـی 40 سـال اسـت، یـک ملـت را از 

اساسـی ترین حـق شـان یعنـی صلح محـروم کرده اسـت. چرا 

در ایـن خـاک خـون جـاری اسـت؟ چـرا بچه هـای مـا بیسـواد 

باقـی می ماننـد؟ چـرا دخـران ما داکـر نشـوند؟ ...«

ارشف غنـی خاطر نشـان کرد که نیروهای امنیتی افغانسـتان 

تنها رسباز افغانسـتان نیسـتند کـه این نیروهـا امنیت جهانی 

را نیز پاسـداری می کنند.

ارشف غنـی گفـت:» هرچند سـال گذشـته سـال سـختی بود، 

امـا مـن می خواهم بگویم کـه کامیابی شـا]نیرهای امنیتی[ 

خیلـی بـزرگ بـود، مـا قربانی دادیـم ولی بیجا نبـود چون این 

وطن نگهداشـته شد.«

وی عـالوه کـرد کـه بـدون نیروهـای امنیتـی کشـور، دولتـی 

وجـود نخواهـد داشـت و بنـا برایـن حفـظ، تقویـت و تجهیـز 

قـوی امنیتـی وظیفـه اول دولـت اسـت.

بـه قول غنی در شـش سـال گذشـته نیروهـای امنیتـی راهی 

را طـی کـرده انـد کـه بایـد در 20 سـال طی می شـد. بـه باور 

رئیـس جمهـور نیروهای امنیتی افغانسـتان اکنـون به ظرفیت 

باالیـی رسـیده اند. امـا وی اضافه کرد اینکه مشـکالت داریم؛ 

اصالحـات هم آمدنی اسـت.

رئیـس جمهـور وعـده سـپرد کـه در سـال جدیـد خورشـیدی 

خانه سـازی بـرای وارثـان شـهدای نیروهـای امنیتـی بـه قـوت 

آغـاز می شـود.

او افـزود کـه حایـت مردمـی از نیروهـای امنیتـی در 140 

سـال گذشـته  بی سـابقه بـوده اسـت، چـون همـه می داننـد 

کـه تنهـا موجودیـت نیروهـای امنیتـی اند کـه قانون اساسـی 

می شـود. محافظـت 

قندهـار و قندهار-هـرات در ۱۴ دلـو به دلیـل آنچه »اخاذی و 

رفتـار نامناسـب« پولیـس خوانـده بودنـد، دسـت بـه اعتصاب 

زده بودنـد. اگرچـه پـس از چنـد هفتـه اعتصـاب و پادرمیانی 

نیـز  اکنـون  امـا  یافـت،  پایـان  اعتصاب شـان  مسـئوالن، 

می خواهنـد تـا مشـکل های دیگرشـان نیـز حـل شـود. 

لـه ځـان رسه بیولـې او خپلې پوسـتې تـه نږدې یـې ورباندې 

جنـي تېری کـړی دی.

د شـاجوی ولسـوالۍ امنیـه قومانـدان دویـم څـارن حاجـي 

خوريـي پوپـل پـژواک خـربي اژانـس تـه وویـل، هغـه پولیـس 

چـې خلـک وربانـدې د جنـي تېري ادعـا لري، نیول شـوی 

او موضـوع تـر څېړنـې الندې ده. ده زیاته کړه، نن سـهار لس 

بجـې د شـاجوی ولسـوالۍ امنیـې قوماندانـۍ یـوه پولیـس د 

بـازار لـه نانوايـي ډوډۍ راوړه چـې د الریـون کوونکو پـه وینا، 

پـر یـوې نجلـۍ یـې د جنـي تېـري پـه حالـت کـې لیدلـی 

دی. دی وايـي، تـورن پولیـس د خلکـو لـه خـوا نیـول شـوی 

او مـي اردو تـه یـې سـپارلی چـې هغـوی بنـدي کـړی دی. 

امنیـه قومانـدان وايـي، د الریـون کوونکو له اسـتازو او سـپین 

د خربپاڼـې لـه مخـې، پـه دایکنـډي کـې د لـوران او نوجوک 

کوتـل، د اشـريل او خديـر ولسـواليو لويـې الرې بنـد شـوې 

دي.

دغـه راز پـه غـور والیـت کـې بیا د لعـل او رسجنګل  او سـنګ 

تخـت ولسـواليو او د باميانـو واليـت د پنجـاب ولسـوالۍ الرې 

بندې شـوې دي.

کوهسـتان،  یـاوان،  درایـم،  د  بدخشـان  د  کاږي،  رسچينـه 

بفتل، راغسـتان او ارغنجخواه ولسـواليو الرې د واورې ورښت 

ږیـرو رسه یـې د موضـوع پـه تـړاو لیـديل او هغوی تـه یې ډاډ 

ورکـړی چـې تـورن پولیـس نیـول شـوی، موضـوع بـه څېـړل 

کېـږي او لـه قانـون رسه سـمه سـزا بـه ویني.

خـو دی زیاتـوي، مهمـه دا ده چـې لومـړی دغـه قضیـه ثابتـه 

يش او دوی پـه دې برخـه کـې د سـیمې لـه روغتـون څخـه 

مرسـته غوښـتې ده. خـو نومـوړي دا هـم وویـل چـې وسـله 

وال مخالفیـن دغسـې مسـایلو ته ملـن وهي، غـواړي امنیتي 

ځواکونـه بدنـام کـړي. د ده په خربه، د مي امنیت د کشـفي 

معلوماتـو لـه مخـې، پـه نننـي الریون کې ګڼو داسـې کسـانو 

هـم ګـډون کـړی و چـې پـه پټو وسـلو سـمبال وو.

دمګـړۍ الریـون کوونکـو الریون پـای ته رسـولی او د موضوع 

پایلـې ته پـه مته دي.

لـه امله تـړل شـوې دي.

پـه خربپاڼـه کـې راغـي چـې پـه تخـار واليت کـې د چـال او 

رسـتاق کوتلونـه او بغـالن کې د پلفـي او سـیجي کوتلونه هم 

تـړل شـوي دي. رسچينـه زياتـوي چـې د يـادو ټولـو الرو د 

خالصـون پـه موخـه جـدي هلـې ځلـې روانـې دي.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې تېـره ورځ د واورې د ورېـدو 

لـه املـه د سـالنګ لويـه الر هـم د ټيلـري موټرونو پـر وړاندې 

تـړل شـوې ده.

 د زابـل د شـاجوی ولسـوالۍ ګـڼ اوسـېدونکي یـو پولیس پر 

بـد اخالخـۍ تورنـوي او د هغـه پر ضد یې نـن الریون کړی و.

دغـو کسـانو چې شـمېر یـې لسـګونو ته رسـېده، الریـون وکړ 

او لویـه الره یـې د ترافیکـو پـر مـخ تړلې وه.

د الریـون کوونکـو لـه ډلـې حبیـب الله پـژواک خـربي اژانس 

تـه وویـل، د شـاجوی ولسـوالۍ خلکـو بـازار تړلـی او د یـوه 

پولیـس لـه خـوا جنـي تېـري پـه غربګـون کـې یـې الریـون 

کـړی دی. ده پـه خـربه، خلـک دغـه پولیـس ته سـزا غـواړي.

یـوه بـل الریـون کوونکـي دادمحمد پـژواک خـربي اژانس ته 

وویـل، جنـي تېـري کوونکـي پولیـس تـه بایـد سـزا ورکـړل 

يش او دوی د همـدې لپـاره الریـون کـړی دی.

ده هـم وویـل چـې یـوه پولیـس د بـازار لـه منځـه یـوه نجلـۍ 

د فوايـد عامـې وزارت وايـي چـې پـه يـو شـمېر واليتونـو کې د 

وروسـتۍ واورې ورېـدو لـه امله ځينې الرې بندې شـوې چې 

د خالصولـو لپـاره جـدي هلې ځلـې روانې دي.

لـه يـاد وزارتـه د کـب پـه ۹مـه پـژواک اژانـس تـه پـه رالېـږل 

شـوې خربپاڼـه کـې راغي چـې د وروسـتيو  ورښـتونو له امله 

پـه ډایکنـډي، غـور، بغـالن، تخـار او بدخشـان  واليتونـو کـې 

کـې ځينـې الرې بنـدې شـوې چـې د پرانسـتلو چـارې یـې 

روانـې دي.

زابل کې سلګونو کسانو د یوه پولیس بد اخالقۍ په غربګون کې الریون وکړ

شامل کې ځینې الرې د واورې له امله بندې شوې دي

کارتون

بازی صلح و واقعیت 
جنگ در افغانستان   

حفیظ اهلل زکی

 

 

بـه آن متـاس دارنـد  بایـد جـدا اصـالح شـود. ترافیـک محرم 

شـهرهای  متـام  دروازه  چهـار  در  بنـدر  هـر  در  هرجـای  در 

افغانسـتان بـه شـمول کابـل رانندگان مـا را جـور می دهند.«

نذیراحمـد خلیـل، معـاون ایـن   شـورا گفـت کـه هنـوز هـم در 

شـاهراه ها تـا ۴۰ درصـد چالـش وجـود دارد.

او افـزود: »چالش هـا در قسـمت مسـیر راه هـا در حـدود ۳۰- 

فوایـد  وزارت  همین گونـه  مانـده،  باقـی  درصـد    ۴۰ تـا   ۳۵

عامـه هـم اقداماتـی را کـرده اقدامـات عملی شـان را خواهان 

هسـتیم.«

بـا این همـه، وزارت امـور داخلـه می گویـد کـه در پـی اقـدام 

ایـن وزارت، شـاری از مسـئوالن برکنـار شـد ه اند.

طـارق آریـن سـخنگوی ایـن وزارت بـه رادیـو آزادی گفت: »ما 

ده هـا شـکایت از طریق واتـس آپ دریافـت کردیم .«

آقـای آریـن افـزود: از طریـق شـاره ۱۱۹ پولیـس مـا بـه آن 

پرداختیـم. در آن جـا تغییراتـی آمد. در دو مرحلـه در ماه های 

گذشـته تـا ۱۸۶ نفـر را برکنـار کرده بودیم  از وظایف شـان . به 

تاز گـی پـس از این کـه اقـدام به منظور رسـیدگی به شـکایات 

ترانسـپورت ها صـورت گرفـت، ۱۴۵ تـن دیگر از وظایف شـان 

آوردن  رو  بلـخ سـبب  ناامنـی در  افزایـش  و  نبـود زمینـه کار 

مخـدر شده اسـت. مـواد  بـه  جوانـان 

عامـه  صحـت  اعتيـاد  مراکـز  مسـئول  عصمت اللـه   کرميـی، 

بلـخ، بـه رادیـو آزادی گفـت که مسـاعد بـودن زمینـه قاچاق و 

ترافیـک مـواد مخـدر نیـز از عوامـل افزایـش آمـار معتـادان در 

ایـن والیت اسـت.

بـه آمـار معتادیـن در بلـخ افـزوده اسـت  افـزود: » آنچـه  وی 

دسرسـی آسـان جوانـان بـه مـواد مخـدر می باشـد . قاچـاق 

آزادانـه سـبب شـده که تعداد جوانـان معتاد روز به روز بیشـر 

شود.«

سـازمان خـط نـو، یکـی از مراکز پژوهشـی در مورد به کشـت، 

تولیـد و قاچـاق مواد مخدر در شـال افغانسـتان اسـت.

عبدالقـادر مصبـاح، رئیـس ایـن سـازمان گفتـه کـه بـه طـور 

مجموعـی در بلـخ بیـش از ۲۱۰ هـزار تـن به شـمول مـردان، 

دکانـداران نیـز می گوینـد کـه بهـای مـواد خوراکـی در بـازار 

فیروزکـوه بـه دلیـل خرابـی و دوری راه، دو برابـر افزایـش یافته 

اسـت. سـید ارشف عزیـزی راننـده شـاهراه غـور-  هرات اسـت. 

هرجـا  دارنـد،  پاینـد  چـک  جـای   ۲۰ الـی  »ده  می گویـد:  او 

سـواری  موتر هـای  اگـر  می گیرنـد،  افغانـی   ۲۰۰ الـی   ۱۰۰

بارداشـته باشـد ۵۰۰ افغانـی و موتر هـای کالن باربری ۴۰۰۰ 

الـی ۵۰۰۰ هـزار افغانـی می گیرنـد، مـا مـردم از دسـت اینهـا 

)طالبان( در مسـیر شـاهراه غور هرات زیاد آزار اذیت هسـتیم.«

محمدحسـن حکیمـی هاهنـگ کننـده نهادهـای مدنـی غور 

اسـت. او بـا رشیـک سـاخنت برگـه هـای کـه بـاالی آن آدرس 

کـه  می گویـد  اسـت،  نوشـته  طالبـان  اقتصـادی  کمیسـیون 

طالبـان روزانـه از مسیرشـاهراه غور هـرات صدهـا هـزار افغانـی 

بـه جیـب می زننـد.

اداره محلـی غـور سـخن می زنـد: »مـا  از ضعـف مدیریتـی  او 

برکنـار شـدند. ایـن موضـوع برای مـا نهایت جدی اسـت و ما 

رسش کار می کنیـم.  اطمینـان  می دهیـم کـه مقـدار فیصدی 

کـه از مشـکالت باقـی مانده باشـد، به آن رسـیدگی می کنیم 

و ان شـاءالله بـه زودی حل می شـود.«

پیـش از ایـن نیز راننـدگان موترهـای باربری در مسـیر کابل-

زنـان و کـودکان معتـاد بـه مـرف مـواد مخـدر انـد.

آقـای مصبـاح نیـز کمبـود مراکـز درمانـی معتـادان را یکـی از 

چالش هایـی فـرا راه مبـارزه بـا اعتیـاد در بلـخ دانسـته.

بـا ایـن وجـود، عصمت اللـه کریمـی، مسـئول مراکـز اعتیـاد 

بلـخ می پذیـرد کـه تنهـا چهـار مرکـز درمانـی  صحـت عامـه 

معتادیـن در ایـن والیـت وجـود دارد کـه ظرفیـت کلـی آن بـه 

می رسـد. بسـر   ۴۳۵

بـه گفتـه او کـه با توجـه به افزایـش روزافـزون تعـداد معتادان 

در بلـخ ایـن مقـدار بسـر درمانی برای معتاد بسـنده نیسـت.

بـه گفتـه کریمـی کـه نبـود اطالعـات کافـی در مـورد ارضار 

مـواد مخـدر در جامعـه نيز سـبب شده اسـت  تا مـردم راجع به 

ايـن پديـده کشـنده بی تفـاوت باشـند.

او می گویدکـه برخـی از قاچاقـربان و فروشـندگان مواد مخدر 

بـه طـور آزادانـه در نقـاط مختلف والیت بلخ دسـت بـه فروش 

بارهـا از دولت خواسـته ایم کـه این شـاهراه را از کنرل طالبان 

بیـرون کند متاسـفانه چندین سـال اسـت که اقدام درسـت در 

ایـن مـورد صـورت منی گیرد.«

ولسـواالن ولسـوالی های دولینه و شـهرک که در مسـیر شاهراه 

غور هـرات موقعیـت دارنـد، نیـز می گوینـد کـه ایـن شـاهراه از 

سـوی طالبـان کنرل می شـود.

مرکـزی  مسـئوالن  بـا  را  مشـکالت  ایـن  بارهـا  آنـان  گفتـه  بـه 

اسـت. نشـده  توجـه  امـا  انـد  سـاخته  رشیـک 

امیرداد پارسـا سـخنگو پولیـس غور نیز اخاذی و مسـدود بودن 

شـاهراه غور هـرات را می پذیـرد: »شـا می دانید همیـن اکنون 

هـم عملیات پاکسـازی شـاهراه در سـاحاتی از آهنگـران که در 

مسیرشـاهراه غور هـرات اسـت ادامـه دارد و نیروهـای امنیتـی 

در مسـیر حضـور دارنـد انشـاالله کـه نیروهـای امنیتـی در این 

راسـتا تـالش می کننـد، تـا مسـیر شـاهراه را بـه روی مسـافرین 

مـواد مخـدر می زنند.

بـن  از  معتـاد  افـراد  بارهـا حیـن جمـع آوری  »مـا  افـزود:  او 

آن هـا اشـخاصی را هـم يافتيـم کـه خودشـان معتـاد نبودنـد 

بلکـه بخاطـر فـروش مـواد مخـدر لبـاس معتاديـن را پوشـيده 

و فعاليـت می کردنـد.« بـا ایـن حـال، پولیـس بلـخ گفتـه کـه 

در تـالش محـدود سـازی دسرسـی افـراد بـه مـواد مخـدر در 

ایـن والیـت اسـت. عـادل شـاه عـادل سـخنگوی قوماندانـی 

امنیـه بلـخ چنیـن گفـت: » مـا سـعی میکنـم تـا جلـو فـروش 

مـواد مخـدر را بگرييـم و تنهـا در یـک هفتـه گذشـته ۴ تـن به 

اتهام فروش انواع مواد مخدر و نشـه آور بازداشـت شـده اند.«

گفتنیسـت کـه هرچنـد ریاسـت صحـت عامـه بلـخ در جریـان 

یـک سـال گذشـته صدهـا معتـاد را درمـان کـرده، امـا برخـی 

آنهـا به دلیـل دسرسـی سـهل بـه مـواد مخـدر و رنـج از فقـر و 

تنگدسـتی دوبـاره بـه اعتیـاد رو آورده انـد. 

از سـخنگویان طالبـان  احمـدی  یوسـف  قـاری  بـاز مناینـد.« 

اخـاذی از سـوی جنگجویان شـان را در ایـن مسـیر رد می کنـد 

و می گویـد کـه تنهـا ریاسـت گمـرک آنـان از موتـرداران پـول 

می گیـرد. احمـدی مشـخص نسـاخت کـه طالبـان از راننده هـا 

چـه مقـدار و در کـدام منطقـه پـول دریافـت می کننـد.

بخش هایـی بـزرگ شـاهراه غور هرات سالهاسـت کـه در کنرل 

جنگجویـان گـروه طالبـان اسـت. در بهار امسـال مسـئوالن در 

اداره محلـی غـور گفتنـد کـه جنگجویـان طالبـان پـل »کمنج« 

ایـن حادثـه  بـا  منفجـر کردنـد،  غـور  ولسـوالی شـهرک  در  را 

مهمریـن و کوتاه تریـن راه ارتباطـی غور هـرات قطـع شـد.

پـس از تخریـب پل کمنج، تاجـران و موترداران از راه های دیگر 

مـواد اولیـه را بـا قیمـت گزاف تـر وارد والیـت غـور می کنند، که 

ایـن کار نیـز در افزایـش بهـای مـواد اولیـه در بازار هـای ایـن 

والیـت نقش مهم داشـته اسـت. 

افغانسـتان  زمینـی  ترانسـپورت  انسـجام  رسارسی  شـورای   

هشـدار داده کـه اگـر چالش هـای حمـل و نقل در شـاهراه ها 

حـل نشـود، دوبـاره دسـت بـه اعـراض خواهـد زد.

مسـئوالن رشکت هـای خصوصـی حمـل و نقـل افغانسـتان با 

انتقـاد از حکومـت گفته انـد کـه چالشـهای حمـل و نقـل در 

شـاهراه ها همچنـان پابرجـا اسـت.

آنهـا دیـروز شـنبه در یک نشسـت خـربی در کابـل گفتند که 

مأمـوران امنیتـی در شـاهراه ها به عوض تأمیـن امنیت، خود 

بـه مشـکلی برای راننـدگان تبدیل شـده اند.

انسـجام  رسارسی  شـورای  رئیـس  عثانـزی،  طالمحمـد 

بـه  اگـر  کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه  زمینـی  ترانسـپورت 

خواسـت های راننـدگان رسـیدگی نشـود، بـار دگـر دسـت به 

زد . خواهنـد  مدنـی  اعـراض 

او افـزود: »وزارت محـرم داخلـه پولیس پوسـته هایی را ایجاد 

کـرده بخاطـر امنیـت مـا. آنهـا را بایـد درسـت و در خدمـت 

مـردم قـرار بدهـد. خصوصـا ]نیروهـای[ خیـزش مردمـی کـه 

بـه  شـده اند،  ایجـاد  خـود  منطقـه  و  قریـه  حفاظـت  به نـام 

باج گیـری تبدیـل شـده اند. مافیـای دولتـی و غیـر دولتـی ما 

 مسـئوالن ریاسـت صحـت عامـه در بلـخ می گوینـد کـه از هـر 

۵۰۰ معتـاد تنهـا بـرای یـک تـن آنهـا در مراکـز درمانی بسـر 

تداوی وجـود دارد.

قیـس فیـروزی ۳۷ سـال دارد و در ایـران کارگـر بـود کـه بـه 

مـواد مخـدر مبتال شـد. او اکنـون در مرکز اعتیاد مـواد مخدر 

ریاسـت صحـت عامـه بلـخ تحـت درمـان اسـت. وی بیـم دارد 

کـه پـس از درمـان بـه دلیـل نبـود کار و ضعـف اقتصـادی، 

دوبـاره روانـه مخروبه هـای کوچـه و پـس کوچه های شـهر مزار 

نشود.

او می گویـد: »میرسـم کـه از اینجـا بیـرون شـوم کار دریافـت 

نکنـم و بـاز بـا یـک بـوری پـر از کبـار و کثافـت روانـه رسک و 

کوچه هـا نشـوم. دوبـاره دزدی نکنـم و دوبـاره مخروبـه نشـین 

نشوم.«

مسـئوالن در ریاسـت صحـت عامـه بلـخ هـم می گوینـد کـه 

شـهر  جاده هـای  از  یکـی  کنـار  در  سـاله   ۵۰ الدیـن  امـام 

فیروزکـوه، کفاشـی می کنـد، او می گویـد بـه سـختی می توانـد 

بچرخانـد. را  روزگارش  چـرخ 

امـام الدین که شـش فرزنـد کوچک دارد می گویـد روزانه ۱۰۰ 

الـی ۲۰۰ افغانـی کار می کنـد و بعضـی روزهـا دسـت خالـی 

بـه خانـه بـر می گـردد. او از قیمتـی مـواد خوراکـی در بـازار 

فیروزکـوه شـکایت دارد: »مـن خـودم کفـاش هسـتم. قیمتی را 

ببیـن کـه بـه کـدام حد رسـیده، ما مـردم غریـب از کجـا کنیم. 

هیـچ کـس نیسـت. هیچ دولتی نیسـت کـه به داد مـردم غریب 

برسـد. ایـن پـول ناچیـز نان شـود و یـا کرایـه خانه؟«

اوایـل سـال حـدود  برنـج در  بـوری ۲۵ کیلویـی  قیمـت یـک 

یکهـزار و پنجصـد افغانـی بـود، امـا حـاال بـه ۲۵۰۰ افغانـی 

 ۶۰۰ از  روغـن  پنج لیـره  بشـکه  یـک  طـور  همیـن  رسـیده. 

اسـت. رسـیده  افغانـی   ۱۳۰۰ بـه  افغانـی 

هشدار شورای انسجام ترانسپورت زمینی افغانستان به اعتراض های دوباره

از هر ۵۰۰ معتاد در بلخ، برای یک تن بستر و شرایط درمانی مهیا است

شکایت مردم غور از افزایش بهای مواد خوراکی
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خــود از جانــب مدیــران ســطح بــاالی نظــام، ایــن محبوبیــت 

و بــاور را بــرای آحــاد مــردم خلــق خواهــد کــرد کــه بــه قانــون 

احــرام و از نظــام برخاســته از درون قانــون پیــروی خواهنــد 

ــام  ــی نظ ــگ سیاس ــه فرهن ــت ک ــورت اس ــن ص ــود. در ای من

مــردم ســاالری در میــان تــوده هــای مردمــی در ابتــدأ ترویــج 

و نهادینــه خواهــد شــد. اگــر در جامعــه، مــردم درک و تجربــه 

مناینــد کــه عــده¬ی بیــرون از حیطــه¬ی قانــون قــرار دارنــد، 

جامعــه دچــار بحــران گردیــده و بُنبســت سیاســی را در پــی 

خواهــد داشــت. 

ســازمان سیاســی برآمــده از بســر نظــام سیاســی مــردم 

ســاالر بایســت فاقــد نگــرش هــا و کنــش هــای تبعیــض آلــود 

ــور  ــی در کش ــدرت سیاس ــاختار ق ــت و س ــرگاه دول ــد. ه باش

ــه  ــج و نهادین ــت در تروی ــردد، آن دول ــات گ ــا تعصب ــوده ب آل

ــود.  ــاکام خواهــد ب ــردم ن ــان م ســازی نظــام سیاســی در می

کارکــرد هــای شــفاف دولــت ایــن فرصــت را مهیــا مــی کنــد 

کــه بســر مردمــی بــه آن دولــت و نظــام بــاور و اعتــاد پیــدا 

ــتحکم  ــای مس ــه معن ــردم ب ــزد م ــاد ن ــن اعت ــد. داش منای

ــت.  ــام اس ــت و نظ ــی دول ــی مردم ــای اساس ــه ه ــودن پای ب

ــارز را  ــت تب ــت قابلی ــب دول ــف از جان ــاد مختل ــکار در ابع این

ــر دو محــور اساســی ســیر  بخــش نخســت ایــن مقالــه ب

ــا  ــی ب ــاع مل ــاد اج ــتان و ایج ــی افغانس ــخ سیاس تاری

عنــارص هــای مهــم آن بــه بحــث و تحلیــل گرفتــه شــد. 

در قســمت دوم و پایانــی، تــداوم تحلیــل پــی گرفتــه 

ــاع و  ــب اوض ــه و تناس ــا توج ــش ب ــن بخ ــود. ای ــی ش م

ــرد  ــه کارک ــر ب ــی بیش ــوی و جهان ــی، منطق ــط مل رشای

ــردازد کــه  ــی و راهــکار هــای اساســی مــی پ هــای عمل

ــی  ــت کنون ــت. دول ــق اس ــت موف ــک دول ــادق ی از مص

افغانســتان بــر بســر نظــام سیاســی گذاشــته شــده 

ــون  ــاالری، قان ــردم س ــث م ــام، بح ــه در آن نظ ــت ک اس

ــکاک  ــز انف ــک ج ــگ دموکراتی ــه فرهن ــه ب ــرای و توج گ

در  متعــارف  سیاســی  نظــام  باشــد.  مــی  آن  ناپذیــر 

ــای  ــاف روال ه ــر خ ــن ب ــا بُ ــتاِن پس ــت افغانس سیاس

وجــه¬ی  دارای  کشــور،  ایــن  گذشــته¬ی  سیاســی 

ــود  ــای موج ــاختار ه ــد. س ــی باش ــی م ــی و قانون مردم

سیاســی و اعــاده¬ی قــدرت سیاســی بــر شــالوده هــای 

مردمــی گذاشــته شــده اســت. بــه عبــارت دیگــر در ایــن 

نــوع نظــام سیاســی مــردم و اراده عامــه¬ی مــردم، هــم 

ــت  ــم مرشوعی ــد و ه ــی کن ــن م ــام را تعیی ــت نظ مقبولی

نظــام را مشــخص و محــک مــی زنــد. بــا ایــن حــال، ایــن 

الگــوی سیاســی در تاریــخ افغانســتان بــی ســابقه اســت 

و ایــن کشــور در تجربــه سیاســی خویــش بــا موجودیــت 

ایــن نظــام یــک گام مثبــت و مرقــی را برداشــته اســت. 

بنابرایــن ترویــج و نهادینــه ســازی نظــام سیاســی قانــون 

گــرأ محــور اساســی اســت کــه ایــن نوشــته روی آن 

ــد.  ــی باش ــز م متمرک

ــرا؛  ــون گ ــی قان ــام سیاس ــازی نظ ــه س ــج و نهادین تروی

افغانســتان جامعــه¬ی متشــکل و مرکــب از خصلتــی 

ســنتی و روحیــه در حــال گــذار از ســنت بــه صــوب 

در  کــه  اجتاعیســت  واقعیــت  ایــن  اســت.  مدرنتــه 

افغانســتان ســاختار هــای اجتاعــی و فرهنگی را ســیا 

ــوع  ــن ن ــت ای ــودن و مدیری ــع من ــت. جم ــیده اس بخش

جامعــه دشــواری هــای خــود را دارد. زیــرا پالیســی هــای 

ــر  ــع دیگ ــه در جوام ــی ک ــای علم ــوری ه ــر تئ ــی ب مبتن

مثبــت ظاهــر گردیــده اســت، در پروســه¬ی تطبیــق 

خویــش در چنیــن جوامــع بــا مشــکات و حتــی بحــران 

رو بــه رو مــی شــود. بــه هــان خاطــر اســت کــه گاهــی 

تجربیــات نوگرایانــه و نــو اندیشــانه در مقطــع هــای 

تاریــخ افغانســتان محکــوم بــه شکســت و فروپاشــی 

ــه  ــج و نهادین ــرای تروی ــاس ب ــن اس ــر ای ــت. ب ــده اس ش

ــتان  ــک در افغانس ــرا و دموکراتی ــون گ ــام قان ــازی نظ س

رونــد هــای خــاص نیــاز اســت و تعــادل هــای سیاســی 

ایــن هــدف  مصلحــت گرایانــه¬ی را مــی بایــد، تــا 

بدســت آیــد. فرهنــگ ســازی و تــدارک بســر ذهنیتــی 

ــف یکــی از  ــان اقشــار مــردم از آدرس هــای مختل در می

میکانیــزم هــای کامیــاب اســت در راســتای ترویــج نظــام 

هــای سیاســی قانــون محــور در افغانســتان. توجــه و 

ــت  ــر فعالیس ــی عن ــه آموزش ــزاری در عرص ــه گ رسمای

ــب  ــاد مکات ــدف. ایج ــن ه ــدن ای ــرآورده ش ــت ب در جه

فاقــد اعتبــار مــی گــردد و ایــن دقیقــا هــان انتحــار نظام 

سیاســی مــی باشــد. بنابرایــن حفــظ نظــام سیاســی 

مــردم ســاالر در افغانســتان خواســته و ســزاوار مــردم 

اســت، امــا متهیــدات ایــن تحفــظ در نــکاِت نهفتــه اســت 

کــه در ایــن نوشــته بیشــر روی آن پرداختــه شــده اســت. 

ــد  ــدون تردی ــتان ب ــک در افغانس ــام دموکراتی ــظ نظ حف

مقدمــه و زمینــه مستحکمیســت بــرای بقــای افغانســتان. 

ــی  ــاس درون ــط حس ــی در رشای ــتان کنون ــس! افغانس پ

ــوی  ــی و منطق ــط جهان ــا رشای ــرار دارد، تنه ــی ق و بیرون

ــر ثبــات افغانســتان آینــده  نیســت کــه تأثیــرات جــدی ب

داشــته باشــد، بلکــه نــگاه ژرف، دلســوزانه و مصلحانــه در 

بخــش هــای مختلــف ایــن کشــور از درون نظــام، نقــش 

کلیــدی در بقــأ آن مــی توانــد داشــته باشــد. رشایــط نــا 

همگــون سیاســی، فقــر فزاینــده در میــان مــردم هــراس 

ایــن را در دل هــر افغانســتانی شــکل مــی دهــد کــه 

بایســت بــرای بقــای حیــات افغانســتان واحــد و مرقــی از 

نظــام مــردم ســاالر بــه قــوت حایــت منــود. زیــرا الگویــی 

ــوده  ــی آزم ــام سیاس ــن نظ ــانی تری ــاالری انس ــردم س م

شــده در دنیاســت.        

ــد کشــور در  ــد کشــور، عوای دارد. شــفافیت در مراکــز عوای

نظــام هــای سیاســی دموکراتیــک، متعلــق بــه عامــه مــردم 

اســت. مــردم حــق دارد در ایــن قســمت حکومــت شــان بــه 

صــورت شــفاف عملکــرد داشــته باشــند، تــا میــان دولــت و 

ــد.  مــردم در ایــن بخــش اعتــاد بوجــود آی

هــرگاه دولــت نتوانــد ایــن شــفافیت را بــه منایــش بگــزارد 

ــن  ــت. در ای ــد یاف ــکل نخواه ــی ش ــاور مردم ــن ب ــه یقی ب

ــت  ــردم ُسس ــزد م ــام ن ــای نظ ــاد ه ــه بنی ــت ک ــورت اس ص

ــی  ــه م ــق موج ــای عمی ــت ه ــه بُنبس ــت ب ــده و دول گردی

ــردد.  گ

اصاحــات نظــام انتخاباتــی و شــفافیت در ایــن عرصــه 

یکــی از اصلــی تریــن نکتــه هــای اســت کــه مــردم بــه نظــام 

سیاســی و ســازمان سیاســی برخاســته از آن ارزش و اعتبار 

مــی دهــد. زیــرا نظــام مــردم ســاالر زمــان ارزش منــد اســت 

کــه بــه اراده¬ی مــردم احــرام قایــل شــود و مــواد قــرارداد 

هــای جمعــی بــه عنــوان قانــون رعایــت گــردد. نظــام 

سیاســی جمهــوری، تــوأم اســت بــا دموکراســی و اراده¬ی 

ــران  ــکیک و بح ــورد تش ــر م ــن بس ــه ای ــی ک ــردم، آنگاه م

ــه مــردم  ــرد، کلیــت نظــام سیاســی در انظــار عام ــرار گی ق

مختلــف مطابــق نیــاز مــردم افغانســتان، ترغیــب مــردم 

ــمول در  ــن و ش ــهم گرف ــرای س ــاوت ب ــای متف از راه ه

سیســتم معــارف کشــور، از جانــب دولــت ایــن راه را 

همــوار خواهــد ســاخت تــا در آینــده قــرش بــا ســواد 

ــا  ــه تنه ــردد. ن ــر گ ــتان ظاه ــه در افغانس ــل مطالع و اه

رفــن بــه مکتــب، بلکــه ایجــاد نظــام معــارف پویــا و 

متناســب بــا ارزش هــا و هنجــار هــای جامعــه و فرهنــگ 

ــر  ــه بس ــد ک ــی کن ــاعد م ــه را مس ــن زمین ــی، ای عموم

جامعــه بــرای پذیــرش نظــام هــای سیاســی خــرد گــرأ و 

قانونــی و مــردم ســاالر آمــاده شــود. بــا تأســف اینــکار در 

افغانســتان قــرن بیســت و یکــم میــادی بــا جدیــت کار 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــده و ص نش

تعمیــم ســازی رســانه هــای جمعــی و ترویــج ایــن قــدرت 

ــه در  ــتان، چ ــهروندان افغانس ــی ش ــان متام ــرم در می ن

ــه¬¬ی  ــل ماحظ ــت قاب ــتاها، از اهمی ــا روس ــهر و ی ش

برخــوردار اســت. مدیریــت رســانه هــای جمعــی بــا 

پالیســی هــای مشــخص و مطابــق ارزش هــای فرهنگــی 

مــردم از جانــب دولــت، رسمایــه گــزاری هــای بنیادیــن 

در ایــن عرصــه از طریــق وزارت اطاعــات و فرهنــگ 

نظــام  ســازی  نهادینــه  و  ترویــج  زمینــه  افغانســتان، 

سیاســی دموکراتیــک را بدرســتی فراهــم مــی کنــد. 

خلــق روایــت هــای مجــذوب کننــده و مبتنــی بــر هنجــار 

هــای پاالیــش شــده و علمــی از آدرس ایــن رســانه هــای 

جمعــی بــا مدیریــت وزارت مربوطــه¬ی شــان، کاریســت 

کــه منتــج بــه معرفــی جامعــه مــدرن بــا اصــول و قوانیــن 

و امتیــازات اش را بــرای مــردم مهیــا مــی ســازد. چنیــن 

ــی  ــام سیاس ــر نظ ــناخت به ــرای ش ــازی ب ــگ س فرهن

بــه عنــوان  بــرای قبــول آن  مــردم گــراو در گام دوم 

اســت  مقدمــه  کشــور،  در  منضبــط  سیاســی  رســم 

ــرای  ــی ب ــای جمع ــانه ه ــه آن. رس ــن و تعبی ــرای داش ب

ترویــج اندیشــه هــای نویــن در درون جامعــه، ســهل 

تریــن وسیله¬یســت کــه در اختیــار دولــت هــا قــرار 

دارد، امــا توجــه بــه پروســه هــای فرهنــگ ســاز اگــر در 

عقبــه هــای ایــن رســانه هــا نباشــد، عمومیــت ایــن نیــرو 

نقــش تخریبــی اش بیشــر خواهــد بــود. از ســوی دیگــر 

افغانســتان تنهــا چنــد تــا شــهر بــزرگ نیســت کــه برنامــه 

هــا بیشــر در آن متمرکــز شــده اســت، بلکــه روســتاهای 

ــر  ــش تأثی ــزرگ نق ــای ب ــهر ه ــراف ش ــتان و اط افغانس

ــتان دارد.  ــات افغانس ــزار در ثب گ

احــرام بــه قوانیــن و ارزش هــای قانونــی از جانــب 

مدیــران سیاســی، بــه پیانــه¬ی عنــارص دیگریســت کــه 

ــور  ــان ام ــت. مجری ــا حــال روی آن بحــث صــورت گرف ت

ــگان  ــش آهن ــوان پی ــه عن ــی ب ــام سیاس ــان نظ و متولی

هســتند کــه عامــه¬ی مــردم جامعــه از آنــان تقلیــد 

مــی کننــد. اگــر مدیــران ارشــد یــک نظــام و حلقــه 

هــای میانــه آن پابنــدی بــه قانــون کــه آن را مبنــی کار 

خویــش مــی داننــد نداشــته باشــد؛ چگونــه توقــع مــی 

ــد.  ــه باش ــام را پذیرفت ــه آن نظ ــی ک ــر مردم رود از بس

لــذا احــرام بــه قانــون و اراده¬ی مــردم و تطبیــق آن بــر 

ــه ســواحل آب هــای گــرم دانســته می شــد، در حالی کــه  ورود ب

در جریــان جنــگ رسد از آن منحیــث ســنگر مســتحکم ســد 

کمونیســم از یــک طــرف و محلــی بــرای جلوگیــری از گســرش 

لیربالیســم از جانــب مقابــل فهــم می شــد، ایــن اهمیــت باعــث 

ــا  ــی ب ــی افزون ــه ای و جهان ــای منطق ــگاه قدرت ه ــا در ن ــد ت ش

میــان آمــده و هرگــز از ارزش آن کاســته نشــود، چنانکــه امــروز 

ــو  ــه ممل ــه ک ــیای میان ــه آس ــد ورود ب ــث کلی ــتان منحی افغانس

تفاوت هــای  می شــود.  دانســته  هســتند،  انــرژی  منابــع  از 

همــگام بــه تحــوالت جهانــی بوجــود آمــده کــه همســایگان 

منافــع خویــش در  و جوینــده گان  بــه جمــع مداخله گــران 

افغانســتان پیوســته و نقــش ویرانگرانــه ی همســایگان بیــش از 

قدرت هــای جهانی انــد. نبایــد فرامــوش کــرد کــه از عوامــل 

تصمیــات  بــه  می تــوان  افغانســتان،  در  خشــونت ها  دوام 

کــرد  اشــاره  تاریــخ  درازنــای  در  افغان هــا  تاریخی-سیاســی 

کــه متاســفانه تهداب هــای حکومت هــا را بــر ســلطه طلبی، 

انحصارگــری، حــذف، بی عدالتــی، قومگرایــی، ســتم گری و 

بیگانه پرســتی نهادنــد. طالبــان کــه منــاد و مناینــده ایــن طــرز 

ــر  ــی ب ــم دارد، مبتن ــی ه ــد و طرفداران ــان مدرن ان ــر در جه فک

ــده  ــتان ش ــوالت افغانس ــدرت وارد تح ــه ق ــگاه ب ــوع ن ــن ن همی

و امــروزه از رویکــرد توصــل بــه خشــونت، اقــدام بــه ویرانــی 

ــری  ــمه های فک ــده از رسچش ــه ش ــده و فرب ــه زای ــزی ک و خونری

بنیادگرایــان اســام سیاســی انــد، بــا رویکــرد ایدئولوژیــک دینی 

ــم  ــد تروریس ــدل جدی ــد، م ــت می دهن ــان مرشوعی ــه خودش ب

کــه خالــق حــوادث 11 ســپتامرب 2001 و آغــاز جنــگ مبــارزه 

بــا تروریســم در افغانســتان هســتند؛ بــا نــگاه انحصارگــری 

ــث  ــیده و باع ــار کش ــه انحص ــز ب ــح را نی ــی صل ــدرت،  حت ــه ق ب

ــتانی  ــان افغانس ــزاران انس ــن ه ــه ای و کش ــگ دو ده دوام جن

ــای  ــه قدرت ه ــتان ک ــت افغانس ــا دول ــه تنه ــی ن ــده اند. جنگ ش

ماننــد آمریــکا کــه هژمــون جهانی انــد، را خســته کــرده  اســت. 

همــه جهــان بــه اتفــاق آرا بــر تامیــن صلــح در افغانســتان تاکیــد 

ــورهای  ــت کش ــت حای ــتی تح ــای تروریس ــا گروه ه ــد، ام دارن

و  ایســتاده اند  جهان شــمول  ارزش هــای  برخــاف  منطقــه 

ــا در  ــن گروه ه ــت ای ــد؛ مقاوم ــو می کنن ــگان را وت ــت هم خواس

مقابــل رونــد صلــح هــر روز بــر پیچیده گی هــای جنــگ و صلــح 

ــد.  ــه آن افزوده ان ــازه ای را ب ــاد ت ــزوده و ابع ــتان اف افغانس

بعــد از توافقــات بــن، عــدم تفکر اســراتژیک و برخورد مســئوالنه 

رسان حکومــت افغانســتان بــه رهــربی حامــد کــرزی بــا مســایل 

غربــی،  هم پیانــان  بــا  اســراتژیک  مشــارکت  بــه  مربــوط 

مشــکات بوجــود آورد کــه رونــد جنــگ و صلــح افغانســتان بــه 

ــارهای  ــه در فش ــال آنک ــد؛ ح ــی مان ــدار باق ــل پای ــوان معض عن

جامعــه جهانــی برعلیــه پاکســتان در حــال فزونــی بــود و توقــع 

میرفــت کــه تغیــری در رویکــرد حایــت از تروریســم پاکســتان 

ــای کــرزی تحــت فشــار مشــاورین مــورد  ــا آق حاصــل شــود؛ ام

ــا  ــارزه ب ــاف مب ــای ائت ــروج نیروه ــرح خ ــام آباد ط ــت اس حای

تروریســم از افغانســتان را پیــش  کشــید کــه نقطــه آغــاز شکســت 

جنــگ مبــارزه بــا تروریســم بــود. 

دیــدگاه حلقــه ی مشــاورین آقــای کــرزی مبنــی بــر حضــور 

طالبــان در میــز مذاکــره بعد از خــروج خارجی ترفنــدی رندانه ی 

بــود کــه مشــاورینش بــر او زدنــد، در حالی کــه پاکســتانی ها در 

یــک بــازی بــه شــدت اســتخباراتی و تکتیکــی در صــدد تضعیف 

جبهــات جنــگ بــه نفــع طالبــان بودنــد. 

ــا تروریســم از افغانســتان در  خــروج نیروهــای ائتــاف مبــارزه ب

ســال 2014 نــه تنهــا بــه آغــاز مذاکــرات بیــن کابــل- طالبــان 

در آمد: 

       هانگونــه کــه جنــگ در افغانســتان بــه خواســت 

افغان هــا آغــاز نشــده بــود؛ تامیــن صلــح نیــز بدســت آن هــا 

ــدادی از  ــه تع ــت ک ــن واقعی ــرا ای ــد، زی ــد ش ــر نخواه می

افغان هــا در تشــکل های تروریســتی کــه بدســت بیگانــگان 

عــرض انــدام کــرده، منحیــث ابــزار بــازی اســتخبارات 

منطقــه در تــدوام جنــگ، خشــونت، کشــتار و ویرانــی 

اســتفاده می شــوند. کشــورهای کــه از اســتقرار دولت هــای 

ــد،  ــران ان ــل نگ ــا در کاب ــتقل و خودکف ــدر، مس ــی مقت مل

در  بی قاعــده  انارشیســم  و  بی  ثباتــی  در  را  منافع شــان 

افغانســتان جســتجو کــرده، ناپایــداری سیاســی را فرصتــی 

ــکات  ــی از مش ــد بخش ــد. هرچن ــان می دانن ــرای خودش ب

افغانســتان مرتبــط بــه موقعیــت اســراتژیک و نــگاه تاریخی 

ــا اتخــاذ سیاســت بی طرفــی در دو  ــازی بــزرگ ت ــه آن از ب ب

ــت  ــاد، حکوم ــگ رسد، دوران جه ــی، جن ــای جهان جنگ ه

ســیاه طالبــان، وقــوع حــوادث 11 ســپتامرب2001 و آغــاز 

ــردد؛  ــر می گ ــم ب ــا تروریس ــارزه ب ــدار مب ــات آزادی پای عملی

امــا واقعیــت تلــخ امــروزی اینســت که کشــورهای همســایه، 

قدرت هــای منطقــه ای و جهانــی بــا اهــداف و رویکردهــای 

و  جنــگ  دوام  بــر  افغانســتان  در  منفعت جویانه شــان 

ــان  ــح نقــش بســزای داشــته/دارند. طالب ــد صل اخــال رون

ــی  ــور داخل ــا در ام ــود دخالت ه ــن من ــوان عینی تری ــه عن ب

افغانســتان، تحــت حایت هــای بی انــدازه اســتخبارات 

نظامــی پاکســتان و ســایرین عــرض انــدام کــرد، متــام 

ــی  ــد کرد/می کنــد، ماموریــت ائتــاف جهان جهــان را تهدی

ــد  ــد؛ رون ــش کشید/می کش ــه چال ــم را ب ــا تروریس ــارزه ب مب

ــوز هــم  ــه بن بســت کشــیده، امــا هن ــح افغانســتان را ب صل

میدان هــای جنــگ بــه نفــع طالبــان تغیــر یافــت؛ او را 

ــات  ــربان ماف ــت ج ــپ" زا جه ــراتژی ترام ــا "اس ــت ت واداش

ــای  ــا مهره ه ــد. ام ــن کن ــکا تدوی ــی آمری ــت های قبل سیاس

بــازی آمریــکا در افغانســتان بــه گونــه ی عمــل کردنــد 

ــد  ــل در رون ــی دخی ــه ای و جهان ــران منطق ــای بازیگ ــه پ ک

ــال  ــع متضــاد را دنب ــح افغانســتان کــه هــر کــدام مناف صل

ــتان از  ــت افغانس ــت دول ــید. غیب ــان کش ــه می ــد، ب می کنن

محوریــت گفتگوهــای صلــح آمریــکا – طالبــان در دوحــه کــه 

ناشــی از عملکــرد نادرســت فرســتاده  ی ترامــپ بــود، زمینــه 

را مســاعد کــرد تــا ایــن کنشــگران گانه هــا را تقویــت کنــد 

کــه رشیــک اســراتژیک افغانســتان در رونــد صلــح صادقانه 

عمــل منی کنــد، چنانکــه دولــت افغانســتان را بــه حاشــیه 

رانــده و در غیــاب افغان هــا بــا طالبــان - پاکســتان در مــورد 

رسنوشــت مــردم گفتگــو می کنــد، از جانبــی هــم مذاکــرات 

صلــح آمریکا-طالبــان بــا مســایل انتخاباتــی 2020 ایــاالت 

ــاش  ــپ ت ــتاده  ترام ــد، فرس ــد داده ش ــکا پیون ــده آمری متح

ــح افغانســتان  ــده صل ــا توافــق معیــوب پرون ــو ب کــرد کــه ول

مختومــه اعــام کنــد. 

ایــن همــه در زمانــی صــورت گرفــت کــه تاش هــای دولــت 

افغانســتان بــرای تامیــن اجــاع منطقــه ای بــرای رســیدن 

بــه صلــح بــه نتایــج خوبــی نزدیــک می شــد. 

بــا امضــای توافقنامــه ی صلــح آمریــکا- طالبــان، عــدم 

پای بنــدی گــروه طالبــان بــه مــواد توافــق بــا آنکــه اقدامــات 

دولــت افغانســتان چشــم گیر بــوده، شــک و تردید هــای 

شــکل  تــازه   صف بندی هــای  و  برانگیخــت  را  فراوانــی 

ــت.  گرف

ــم  ــتان- آمریکا)تی ــد، پاکس ــن رون ــدای ای ــد در ابت ــر چن ه

کاری ترامــپ(- طالبــان در یــک محــور گردهــم آمدنــد و 

محــور دوم را هند-کابــل- تهــران شــکل دادند)البتــه در مورد 

تهــران شــک و تردیدهــای وجــود داشــت(. محــور ناپیــدای 

ــز وجــود داشــت کــه کشــورهای ماننــد چیــن از  ســومی نی

ــت می کــرد امــا رشط خــروج  ــح افغانســتان حای ــد صل رون

مســئوالنه نیروهــای ائتــاف مبــارزه بــا تروریســم افغانســتان 

را تاکیــد می کردنــد. 

تیــم  آمریــکا   2020 نوامــرب  مــاه  ســوم  انتخابــات  در 

ــدان  ــان، می ــا طالب ــار شکســت دیپلاســی ب ترامــپ در کن

ــار  ــه در کن ــت ک ــدن باخ ــه بای ــز ب ــات را نی ــت انتخاب رقاب

موضع گیری هایــش در مســایل جهانــی، تحــوالت داخلــی، 

رونــد صلــح افغانســتان نیــز بــر ایــن شکســت بــدون تاثیــر 

ــکا رهــربی حکومــت تغیــر  نبــوده اســت. حــاال کــه در آمری

ــام بردیــم دگرگــون شــد؛  کــرده و محورهــای کــه در فــوق ن

جــو بایــدن رئیــس جمهــور منتخــب آمریــکا وعــده بازنگــری 

بــر توافقنامــه دوحــه آمریکا-طالبــان را داد، وزرای دفــاع ناتو 

در نشســت 17-18 مــاه فیــربوری 2021 در بروکســیل، 

تصمیــم خــروج از افغانســتان را وابســته بــه بهبــود رشایــط 

ــر خــروج مســئوالنه  ــر دفــاع آمریــکا ب امنیتــی دانســت، وزی

و منظــم نیروهایــش از افغانســتان تاکیــد کرد)اعامیــه 

پنتاگــون، 19 فیــربوری 2021(؛ بــا نــرش گزارش هــای 

مکــرر از عــدم پای بنــدی گــروه طالبــان بــه مفــاد توافقنامــه 

صلــح دوحــه و عــدم خــروج ناتــو- آمریــکا از افغانســتان، وارد 

ــه  ــویم ک ــی می ش ــای احتال ــازه ای از پیچیده گی ه ــاز ت ف

ــه  ــه شــدت رقابتــی افغانســتان هــر کنشــگر ب در محیــط ب

ــود. ــال منافــع خویــش خواهــد ب دنب

نیانجامیــد؛ بلکــه گــروه طالبــان تحــت حایت هــا و مشــاوره 

در  آی(  اس  پاکســتان)آی  اســتخباراتی  ســازمان  جنگــی 

میدان هــای نــربد معادلــه جنــگ از رسبــازان افغــان کــه 

بــه انــدازه کافــی آبدیــده و کارکشــته نشــده بودنــد، بــه نفــع 

نداشــن  و  ســلیقه محور  تفکــر  دادنــد.  تغییــر  خودشــان 

پالیســی اســراتژیک کابــل در آن زمــان باعــث شکســت بزرگ 

در میــدان دیپلاســی- نظامــی شــد کــه تــا امــروز هزینــه آن 

ــه در  ــی ک ــد ارشف غن ــردازد. محم ــتان می پ ــردم افغانس را م

ــی را از  ــای نامیمون ــید، میراث ه ــدرت رس ــه ق ــال 2014 ب س

حکومــت حامــد کــرزی تحویل گرفــت. از بحــث فســاد اداری، 

ــدت  ــه ش ــط ب ــم، رواب ــه بگذری ــی ک ــدی ادارات دولت ناکارآم

تنش آلــود بــا متحدیــن  غربــی منجملــه آمریــکا، رونــد مبــارزه 

ــات  ــود. در انتخاب ــه زده ب ــتان را صدم ــم در افغانس ــا ترویس ب

ــه  ــد ترامــپ ب ــکا کــه دونال ــاالت متحــده آمری ســال 2016 ای

قــدرت رســید؛ در ابتدا سیاســت واشــنگن در قبال پاکســتان 

ــارهای  ــا فش ــوام ب ــخت گیرانه و ت ــه، س ــرد واقعگرایان ــا رویک ب

ــتان  ــه پاکس ــم منجمل ــی تروریس ــای حام ــر دولت ه ــر ب بیش

ــد.  ــل چرخی ــع کاب ــه نف ــازی ب ــدودی ب ــا ح ــه ت ــد ک ــرح ش ط

ایــن وضعیــت دیــر نپاییــد، اندکــی بعــد از اعــام "اســراتژی 

ترامــپ" در مــاه ســنبله 1396 در مــورد افغانســتان کــه ظاهراً 

در انتقــاد از عملکــرد روئســای جمهــور قبلــی) بــوش و اوبامــا( 

تهیــه شــده بــود، در موقــف آمریــکا نســبت بــه مســئله جنــگ 

افغانســتان وضاحــت داده شــد. 

"اســراتژی ترامــپ" کــه در قالــب نظریه هــای تصمیم گیــری 

قابــل بحــث بــود؛ بــا بررســی احتــال فروپاشــی دولــت 

افغانســتان در صــورت برداشــن حایت هــای آمریــکا از کابــل 

ــه ی؛ اســراتژی خــروج از  ــان ســه گزین ــن شــده و از می تدوی

افغانســتان، اســراتژی حفــظ وضــع موجــود و اســراتژی 

درگیرشــدن متمرکــز یــا صفرپایــه، آمریکایی هــا در "مــدل 

ــرای  ــد کــه ب ــم گرفتن ــد" تصمی ــری بازیگــر خردمن تصمیم گی

ــه  ــل شــدن افغانســتان ب ــت و تبدی ــری از ســقوط دول جلوگی

بهشــت تروریســت ها، اســراتژی "درگیرشــدن متمرکــز یــا 

ــد.  ــاب کنن ــه" را انتخ صفرپای

بعــد از گاشــته شــدن زملــی خلیــل زاد بــه عنــوان مناینــده 

ویــژه آمریــکا در رونــد صلــح افغانســتان، تحــوالت بــه گونــه ای 

بــه راه افتــاد کــه نقــش پاکســتان بــه شــدت برجســته شــده، 

هندوســتان از بحــث صلــح کنــار گذاشــته شــد. تعامــل 

ــن  ــیه رف ــه حاش ــان و ب ــا طالب ــکا ب ــده آمری ــتقیم مناین مس

ــی  ــه نارضایت ــود ک ــتی ب ــات نادرس ــتان اقدام ــت افغانس دول

ــت.  ــکا را برانگیخ ــی-نظامی آمری ــان سیاس ــل و آگاه کاب

رویکــرد تیــم ترامــپ پیچیده گی هــای رونــد صلــح افغانســتان 

ــد  ــن رون ــاف ای ــه ای برخ ــای منطق ــم زده و جناح بندی ه رق

آغــاز شــد. 

تالش های صلح آمریکا و صف بندی ها چالش آفرین

جمهــور  روئســای  عمل کــرد  از  ترامــپ  دونالــد  اعــراض 

قبلــی آمریــکا؛ "جــرج بــوش" کــه "عملیــات آزادی پایــدار" در 

افغانســتان را در ســال 2001 رشوع کــرده امــا بــه زودی ایــن 

ماموریــت را نیمه متــام گذاشــته توجــه خویــش را متمرکــز بــر 

عــراق کــرد، و "بــاراک اوبامــا" کــه بــا شــعار مقتدرســازی ارتش 

ــی  ــای نظام ــا نیروه ــه آن ه ــت ب ــذاری امنی ــتان و واگ افغانس

آمریــکا را در افغانســتان افزایــش داد، امــا بــدون این کــه 

ارتــش افغانســتان بــه توامننــدی الزم برســد، نیروهــای ائتاف 

ــادالت نظامــی در  را از افغانســتان خــارج کــرد کــه عمــاً مع

حامیــان آن هــا و ســایر گروه هــای تروریســتی تنبیــه نشــده اند 

تــا در سیاســت خویــش تجدیــد نظــر کنــد. ســایر بازیگــران 

نیــز هــر کــدام در تــاش  دســت یابی بــه منافعی انــد کــه 

ایــن  در  می بیننــد.  نهفتــه  افغانســتان  جنــگ  دوام  در 

افغانســتان،  در  صلــح  و  جنــگ  پیچیده گی هــای  مقالــه 

ــای  ــتانه ی گفتگوه ــول در آس ــال تح ــای در ح صف بندی ه

صلــح بین االفغانــی، نقــش  بازیگــران در منازعــه افغانســتان 

تاثیرگــذاری آن هــا، منافــع متضــاد و متکــر و  و میــزان 

نگرانی هــای آن هــا، راهکار هــای احتالــی تامیــن صلــح در 

افغانســتان را بررســی کــرده و در اخیــر بــا نتیجه گیــری کوتــاه 

ــرده ام. ــع ک ــث را جم مبح

افغانستان و پیچیده گی های جنگ و صلح

    در تاریخ سیاســی  افغانســتان ناکامی افغان ها در اســتقرار 

یــک دولــت ملــی مقتــدر، مــرشوع و مــورد حایــت قاطبــه ی 

شــهروندان افغانســتان کــه بتوانــد آئینــه ی متام منــای از 

ــد؛  ــور باش ــن کش ــی ای ــاختار سیاس ــگان در س ــور هم حض

مسئله ســاز و تنش آفریــن بــوده و چالش هــای را خلــق کــرده 

کــه رسان نتوانســته اند ایــن بن بســت ها را بشــکند. لــذا 

ــور  ــات در کش ــر وارد منازع ــدرت بیش ــا ق ــی ب ــل بیرون عوام

ــت  ــه اهمی ــوط ب ــی از آن مرب ــه بخش ــگ ک ــده و دوام جن ش

موقعیــت ژئوپلیتیکــی و اســراتژیک افغانســتان بــوده را تحت 

شــعاع قــرار داده اســت. در جریــان تحــوالت سیاســی جهــان، 

نیم نگاهــی  دیگــری  از  پــس  یکــی  جهانــی  قدرت هــای 

ــه  ــو نقط ــا از آن همچ ــته اند ت ــی داش ــه ی خاک ــن نقط ــه ای ب

خیــز برداشــن بــه دســتیابی بــه منافــع خویــش کار گیرنــد. 

چنانکــه در جریــان بــازی بــزرگ میــان روســیه تــزاری و 

ــه ی  ــتان و دریچ ــح هندوس ــد فت ــتان کلی ــس، افغانس انگلی

کشورهای منطقه و صلح پایدار در افغانستان- بخش اول

مهدی بابک

شیرمحمد انتظار
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 بازی با اعداد              3226
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3121    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3396
شاه سفید را در خانه  e2 حرکت دهید. 
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جواب هدف         2874
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ثور
احتماال در مالقات های کاری تان بســیار موفق هســتید. روابــط با خانواده و 
دوستان تان بســیار خوب پیش می رود. امروز صبح آشنای قدیمی را خواهید 

دید که مدت های زیادی است او را ندیده اید. 

جوزا
ممکن اســت یک سوتفاهم جزئی میان شما و شریک عاطفی تان به وجود آید. 
اگر مهربان باشــید تمام این سوتفاهم ها حل خواهد شــد. امشب، در حالیکه 

دوستان تان را مالقات می کنید حالتان بهبود می یابد.

سرطان
امروز به دلیل مشــکالت زندگی عاطفی تان ممکن اســت سردرگم باشید. 
ســعی نکنیــد که تمام مشــکالت را بــه تنهایی حل کنیــد! حمایت های 

پیشنهاد شده از ســمت افراد نزدیک را نیز قبول کنید. 

اسد
در بخش های مطالعاتی، مشارکت و معامالت مالی می توانید موفق باشید. تمام 
این موارد برای شما سود زیادی را به ارمغان می آورد. امروز بعد از ظهر ممکن 

است مجبور باشید که به یک مسافرت بروید.

سنبله
از نظر اعصاب ممکن اســت در شرایط ناخوشایندی قرار بگیرید. و باعث بحث و 
دعوا با شریک عاطفی و یا یکی از اعضای سالمند خانواده تان شود. آرام باشید و 
بر روی مشکالت و مسائل مهم فقط تمرکز کنید. به استراحت بیشتری نیاز دارید.

حمل
امروز صبح به نظر می رسد که با اراده ای که دارید می توانید تمام کارهای تان 
را انجام دهید. یکی از افراد سالمند خانواده از لحاظ مالی به شما کمک می کند، 

اما همچنان سعی می کند که دیدگاهش را به شما تحمیل کند.

میزان
به نظر می رســد که امروز بسیار مشغول هستید و همینطور در جای خود 
درجا می زنید. ممکن اســت مود بدی داشــته باشید و زیاده روی کنید. با 
شــریک عاطفی تان بحث خواهید کرد. باید از انجام کارهای چالش برانگیز 

اجتناب کنید و بیشتر به استراحت کردن توجه کنید.

عقرب
به نظر می رسد که بسیار پر انرژی و مشتاق هستید. با این حال، باید از زیاده 
روی و دعوا با همکاران تان اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر با مشــکالت غیر 

منتظره ای در روابط تان روبه رو خواهید شد.

قوس
فرصتی خواهید داشت درآمد اضافی کسب کنید، هرچند که قابل توجه نیست 
اما نباید خبالپردازی کنید. امروز بعد از ظهر ممکن اســت با شریک عاطفی 
تان بحث نکنید اگر با رفتن و مالقات بستگان راضی نباشید. باید به دوستان 

و بستگان نزدیک توجه کنید.

جدی
به نظر می رســد که زمان خوبی برای برخورد با مشــکالت مالی می باشد. 
فرصتــی دارید تا بودجه خانوادگی تان را بهبود بخشــید. اگر فرصتی برای 

پیوستن به کار جدیدی را داشتید، باید بدون تامل بپذیرید.

دلو
اطرافیان انتظار دارند که با مشکالت زیادی مقابله کنید، بنابراین باید اول کارهای 
تان را اولویت بندی کنید. امروز صبح با هزینه های پیش بینی نشده ای روبه رو 

خواهید شد. یکی از بستگان فورا به شما کمک خواهد کرد.

2875

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

وجود داشته باشد.
  12 کلمه: متوسط 

 24 کلمه:  خوب
 35  کلمه: عالی 

ـ  فرد  ـ  فریــب  ـ  برف 
فردا ـ دفتر ـ فرید ـ تبر 
ـ بــرات ـ تبار ـ دری ـ 
دریا ـ دیار ـ بدر ـ فریبا 
ـ رای ـ یار ـ ریا ـ تیر ـ 
تیار ـ تــار ـ تر ـ دیر ـ 

تایر ـ رب.
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غضنفر کاظمی

حوت
روز خوبی برای اجرای برنامه های تجاری تان است. پیشرفت های خوبی در ارتباط 
با امور مالی خود خواهید داشت. روابط با دوستان و همکاران تان بسیار خوب پیش 

می رود. با این حال، ممکن است با خانواده بحث هایی در پیش داشته باشید.

 شطرنج                     3397

ا

آذرـ اکتشــافات ـ بتکده ـ پارک ـ تحمیل ـ ثاقب ـ جویا ـ چابکدست ـ 
حیله گرـ  خیاالتیـ  دل آساـ  ذوزنقهـ  رضایتـ  زانوـ  ژولیدنـ  سربلندـ  
شکافتنـ  صنوبرـ  ضریبـ  طوافـ  ظرافتـ  عقوبتـ  غیاثـ  فریادرسـ  
قصیده ـ کثرت ـ گوسفند ـ الغر ـ مغایرت ـ نفس ـ واژگان ـ هدیه ـ یلدا.
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پـا بـه مـاه می گذاشـت. دل خوشـی و شـادی وصف ناپذیـری خانواده هـا و 

حتـی کـودکان در روسـتا زمانـی بـود کـه قـرار بـود حاصـل و پس آمـد ایـن 

همـه زحمـت را از روی خرمن جـای جمـع و بـه خانـه انتقـال بدهنـد. ایـن 

کار البتـه راحـت و سـاده اتفـاق منی افتـاد. از خـود ترشیفـات و مقـررات 

خاصـی داشـت که هرکسـی هم قادر بـه انجامش نبود. گندمی جدا شـده 

از کاه را در وسـط خرمـن جـای »راش« می کردنـد. گـرد تـا گـرد گنـدم را بـا 

چوب هـای منظـم و باریـک می بسـتند؛ طوری کـه غیـر از آدم منحـر بـه 

فـردی کـه روی گنـدم دعـا خوانده و کسـی دیگری که برداشـتش می کند، 

دیگـران حـق نداشـتند داخـل آن حلقـه شـوند.  بعـد روی گندم بـه صورت 

منظـم خط هـای کشـیده می شـد و در بلندی راش قـرآن و در باالیی آن هم 

چاقویـی را قـرار می دادنـد کـه فکـر می کنـم بـه خاطـر حالل شـدن گندم 

و نیـز بـه منظـور دور نگهداشـن حاصـل سـال های بعدی از جمیـع بالیا و 

مشـکالت بـود.  »یـک هـزار برکـت بـه نـام خـدا و خـر بسـم الله، دو هـزار 

برکـت بـه نـام خـدا و خـر بسـم الله، سـه هـزار برکـت به نـام خـدا و خر 

بسـم الله.« ایـن جملـه ی بود کـه در هربار پر کردن تشـت بر زبـان آدم روی 

راش جاری می گشـت. یادم اسـت راش گندم ما را، پدر با دسـتان خودش 

درسـت و برداشـت می کـرد. بـرای حسـاب و کتـاب هـم تشـتی مخصوصی 

وجـود داشـت کـه از طریـق آن پـی می بردنـد، حاصـل سـال چقـدر شـده 

اسـت. هـر بـار کـه از گندم پر می کردنـد، با چوبی مخصـوص و پاکیزه روی 

تشـت را متیـز و در خلتـه ی کـه آدم دیگـری آن را آمـاده می گرفـت انداخته 

می شـد. حسـاب را بـه ایـن دلیـل از هـزار رشوع می کردنـد، چـون بـاور 

داشـتند کـه حروف هـزار در خود یک عظمتی باالیـی دارد و یاد کردن این 

حـروف بـا نـام خـدا و حـرت خـر افسـانه ای کـه در هـر قصه و داسـتان 

پندآمیـز روسـتاها نقشـی ناجـی قهرمان های داسـتان را دارد، خـود بر خیر 

و انباشـت گنـدم افـزون می کند. 

پـس از آن کـه راش رو بـه متامـی می رفـت، یـک بخشـی از گنـدم را بـه 

فقیـران روسـتا کـه قبـال خـردار شـده و در آن جـا در انتظـار چنیـن لحظـه ی بودنـد 

توضیـح می کردنـد و بخشـی دیگـری را بـه کـودکان خود خانـواده به عنـوان »َدیگ« 

گاه در دامـن و گاهـی هـم در خلته هـای مخصوص شـان می انداختنـد.

گنـدم خالـص بـه کار مـا بچه هـا منی آمـد، اما فقـط برای یک چیـز بچه ها با شـادی 

و موذی گری هـای بسـیار هرکـدام کوشـش می کردنـد بیشـر از دیگـری گندم جمع 

کـرده و در جایـی قایـم کنند؛ آمدن انگور فروشـان و بدل کردن انگـور برابر با گندم. 

ایـن یکـی از رخدادهـای بـود کـه سـال یـک بـار در روسـتا اتفـاق می افتـاد و بـرای 

کـودکان روسـتا و حتی بزرگرها خوشـحال کننـده بود. 

می دیدیـم کـه گروهـی از تپـه ی رو بـه روی روسـتا با جیلـی از االغ و قاطر و اسـب به 

طـرف روسـتا در حرکـت اسـت. خصوصـا در آخرهای تابسـتان کمر اتفـاق می افتاد 

کـه ایـن جیـل کسـانی غیـر از انگـور فروشـان باشـند. در زمیـن خالـی پیـش روی 

روسـتا، بارهـا را پاییـن کـرده و تـرازوی را هـم در جایـی همـواری برقـرار می کردنـد. 

مـردم روسـتا هـر کـدام بـه زعم خود برای شـان چای، نـان، دوغ و ماسـت می بردند و 

پـس از آن تبـادل کاال رشوع می شـد؛ یـک طرف تـرازو گندم و طرف دیگـرش انگور. 

حتـی ایـن تبـادل تـا دو سـه روز دوام می کـرد و خانواده هـا هـم بـرای چندمین بـار 

حتـی از گنـدم ذخیـره زمستان شـان انگـور خریـداری می کردند. 

ایـن تجـارت و ایـن خوشـحالی های کوچـک بـا دل خوشـی های بسـیار بـزرگ نیـز 

از زمانـی رو بـه سـقوط رفـت کـه مـردم پـا را فراتـر از روسـتا گذاشـتند. رسک هـا 

کشـیده شـدند و رس و صـدای موترهـا و ماشـین ها در روسـتا شـنیده شـد. شـهرها 

گسـرده و غنـی شـدند. میوه هـای از هـر نـوع کـه قبـال در روسـتاها گردانـده شـده 

و تبادلـه می شـد بـه بازارهـا راه پیـدا کردنـد. دیگر مـردم مایحتـاج زندگی شـان را از 

فروشـگاه های بـزرگ تهیـه می کردنـد و منتظـر منی نشسـتند کـه پـس از یک سـال 

انگـور و دیگـر چیزها را از دوره گردهای فروشـنده خریداری کننـد. به هرحال اکنون 

تنهـا چیـزی کـه از آن دوره هـای خـوب باقـی مانـده، خاطرات تیـره و تاری  اسـت که 

فقـط گاهـی بـر ذهنم خطـور می کنـد و تـاری می دواند در بیـن این زندگی شـهری 

و پـر از درد رس کـه سال هاسـت دچـارش شـده ایم.

محمدعظیـم از سـوداگردان دوره گـردی بـود کـه هرچنـد مـاه یـک بـار 

روسـتاهای دور و اطـراف را گشـته و پـس از آن بـه روسـتای مـا کـه آخرین 

مسـیر بـود قـدم گذاشـته و  بـازار شـلوغی را در رس هرکوچـه و پیـش هـر 

خانـه ی بنـا می کـرد. بـا آمدن سـوداگر همیشـه هیاهویی برپا می شـد. او 

کـه از تپـه ی پشـت خانه هـا با کیـف چهاربند کرده در پشـت، بـاال می آمد 

بچه هـای روسـتا محمدعظیـم کنـان بـر رس راهـش می دویدند و تـا اولین 

مقصـدش کـه اولیـن خانه هـای روسـتا بـود همراهـی اش می کردنـد. او 

اسـباب و وسـایل فـروش خـورد و بزرگـش را چسـبیده بـر دیـوار خانـه ی 

می چیـد و بعـد بـر بـام خانـه ای کـه مـرشف بود بـر متـام خانه های روسـتا 

می ایسـتاد و بـا صـدای بلند آواز رس مـی داد که »هوی مردم باخر باشـید 

کـه محمدعظیـم سـوداگر آمده.«

مـردم روسـتا هـم از خانه هـای شـان بیـرون شـده و همـه دورش حلقـه 

می کردنـد و چانـه زدن بـر رس اجنـاس رشوع می شـد. او بـه قـول معـروف 

از شـیر مـرغ تـا جـان آدمـی زاد را در کیـف جادویـی اش  داشـت. بچه هـا 

چندیـن  مـرغ  تخـم   ذخیـره ی  بـا  خانم هـا  و  را  بادام شـان  خلته هـای 

ماهه ی شـان کـه بـه سـختی جمـع کـرده بودنـد می آمدنـد. یکـی بـرای 

اعضایـی خانـواده اش جـوراب زمسـتانی می گرفـت و دیگـری چـای سـیاه 

بـرای زمسـتان رسد روسـتا. کـودکان خوردسـال چشم شـان بـه سـاجق 

و شـیرینی باب های کـه آن زمـان کـم پیـدا بودنـد می افتـاد و دخـران و 

خانم هـای خانـه هـم بـه گوشـواره و انگشـر و گِل میخـک و چوری چشـم 

می دوختنـد. بعضی هـا کـه از ماه هـا قبـل پـول جمع کـرده و بـادام و تخم 

مـرغ مـی داشـتند، بـرای خودشـان وسـایل مـورد نیازشـان را می گرفتند، 

امـا دیگرانـی کـه فقیـر بودنـد و کـم فکـر، لـب خشـک تـا آخـر خریـد و 

فـروش فقـط بـه دلبستگی هاشـان چشـم می دوختنـد و بـا جمـع کـردن 

سـوداگر و رفتنـش، آن هـا هـم بـه خانه های شـان برمی گشـتند، امـا انگار 

یـک بخشـی از وجـود و دلبستگی شـان بـا کیـف قفـل شـده سـوداگر تـا 

روزهـا بـه روسـتاهای دیگر در اطراف پرسـه می زد. سـوداگر پـس از مدتی 

وسـایل فروشـش را از پیـش یـک خانـه جمـع و در پیـش خانـه ی دیگـری 

پهـن می کـرد. جمـعِ حلقـه زده بـه دور سـوداگر انـگار بـا خـودش یک جـا 

حرکـت می کردنـد و تـا بودنـش در روسـتا یـک حلقـه ی جدایی ناپذیری را 

شـکل می دادنـد. 

مـا بچه هـا از رشوع جمـع آوری حاصـالت بـادام تـا بـه آخـر در زیـر بادام ها 

می کردیـم.  »لشـی« جمـع  روسـتا  مردمـان  گفتـه  بـه  و  می زدیـم  پرسـه 

آن هایـی کـه ایـن کار را می کردنـد بـا آمـدن سـوداگر چشـم امیـدی بـه 

هـان بادام هـا داشـتند و خوشـحال و رسشـار بودنـد از این کـه می توانند 

برای شـان چیزهـای مـورد عالقه شـان را بخرنـد. زنـان روسـتا هـم تخـم 

مرغ هـای کـه با خون دل بسـیار جمـع کرده بودنـد را آماده می گذاشـتند 

تـا ایـن روز خـوب و هیجانـی رس برسـد. محمدعظیـم سـوداگر بـا کیف پر 

از جنـس بـه روسـتا می آمـد و بـا بجی هـای پـر از بـادام کـه در پشـتش 

چاربسـته شـده بـود و بـا یـک بشـکه زرد انباشـته از تخم مرغ بـه خانه اش 

کـه هیـچ وقت معلوم نشـد کجاسـت، بـر می گشـت. بعدها با رشـد بازارها 

و کشـیده شـدن رسک در روسـتا محمدعظیـم سـوداگر معـروف و محبوِب 

دل هـا هـم بـا کیـف پشـتی  پـر از وسـایلش ناپدید شـد و دیگر هیـچ وقت 

در آن طرف هـا رویـت نشـد.

گندم هـا سـبز می شـدند. آب می خوردنـد و رسخوشـان بـاال می آمدنـد. 

علف هـای هـرزه پـاک و گندم هـا همیـن طـور رو بـه زردی می رفتنـد. تـا 

این کـه موقـع درِو حاصـل فـرا می رسـید، خرمـن جـای سـاخته می شـد و 

پـس از آن »جغـول« و »چپـر« و جـدا کـردن گنـدم از کاه کـه روزهـا و حتی 

سوداگران دوره گرد، برداشت گندم و هیاهوی انگور فروشان
برجسـته ی  هرنمنـدان  از  یکـی  لوگـری  سـالم  مـا:  افغانسـتان 

نابینـا  و  بیـاری اسـت  افغانسـتان در بسـری  موسـیقی محلـی 

شده اسـت.

سـهراب سـیرت شـاعر و روزنامه نـگار می گویـد کـه اسـتاد سـالم 

لوگـری کـه صدایـی اسـتثنایی و چهـره ای  برجسـته در موسـیقی 

محلـی و مردمی افغانسـتان  اسـت، بینایـی اش را از دسـت داده و 

در بسـر بیـاری اسـت.   

او با حرست در صفحه ی فیسـبوکش نوشـته اسـت: »برای شـنیدن 

درخـت  و  دیـوار  روی  بودنـد  حـارض  مـردم  زمانـی  او  آهنگ هـای 

برآینـد و بـرای سـاعت ها بنشـینند.«

آقـای سـیرت نوشـته اسـت کـه کار نیکـی اسـت کـه از آدم هایـی 

مثـل او یـاد  شـود و از کارنامـه اش تقدیـر و گرامیداشـت شـود ولی 

بهـر بـود بـه جـای دادن بسـته ی پـول در روی صحنـه، جایـزه ای، 

لوحـی یـا لقبـی بـه او می دادنـد. پـول را هـم می شـد ضمیمه  ـاش 

کنند اما احسـاس کردم به آن شـیوه، شـان و وقار اسـتاد را درنظر 

نگرفتند.

سـالم لوگـری از ۱۸ سـالگی در عرصـه موسـیقی بـا رادیـو کابـل 

همـکار شـد. او اکنـون 85 سـاله اسـت و براسـاس اظهاراتـی کـه 

اعضـای خانـواده اش چنـدی پیـش به طلـوع نیوز داشـتند، در فقر 

بـه رس می بـرد و بـرای تـداوی اش وسـایل خانـه ی خـود را فروختـه 

است.

خانه ی پدری

افغانسـتان مـا: خواجـه عوضـوف سـفیر ترکمنسـتان در دیـدار بـا 

رسپرسـت وزارت اطالعات و فرهنگ گفته اسـت که مقره سـلطان 

حسـین بایقـرا را در هـرات ترمیـم و بازسـازی می کنـد. 

محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطالعات و فرهنگ روز شـنبه 

نهـم حـوت در دیـدار بـا خواجـه عوضـوف سـفیر ترکمنسـتان در 

کابـل، پیرامـون توسـعه روابـط فرهنگـی میـان دو کشـور صحبـت 

اسـت.  کرده 

بـه گـزارش آژانـس باخـر، سـفیر ترکمنسـتان از آمادگی کشـورش 

بـه ویـژه بازسـازی و  در راسـتای توسـعه همکاری هـای فرهنگـی 

ترمیـم مقـره سـلطان حسـین بایقـرا، اطمینـان داده و بـر تدویـن 

و امضـای تفاهم نامـه توسـعه همکاری هـای فرهنگـی میـان وزارت 

اطالعـات و فرهنـگ و مسـووالن فرهنگـی آن کشـور تأکیـد کـرده 

است. 

سـفیر ترکمنسـتان گفتـه اسـت کـه برنامه هـای فرهنگـی بـه ویـژه 

خواهـد  برگـزار  ترکمنسـتان  و  افغانسـتان  در  فرهنگـی  هفتـه ی 

شـد و هم چنـان بـه مناسـبت سـی سـالگی اسـتقالل ترکمنسـتان 

برنامـه ای در افغانسـتان نیـز برگـزار خواهنـد کـرد.

محمـد طاهـر زهیـر بر همکاری کشـور ترکمنسـتان در زمینه ترمیم 

و بازسـازی مقره سـلطان حسـین بایقـرا و کاالدین بهـزاد، حفظ 

آبده هـای  بازسـازی  و  ترمیـم  فرهنگـی،  میراث هـای  نگهـداری  و 

تاریخـی، تبـادل تجارب و مبـادالت فرهنگی، برگزاری سـمینارها و 

برنامه هـای مشـرک فرهنگـی میـان دو کشـور تأکیـد کرده اسـت.

شـده  یـاد  مـوارد  در  کشـورش  همـکاری  از  ترکمنسـتان،  سـفیر 

اطمینـان داده و خاطـر نشـان کـرده اسـت که نخسـت بـه ترمیم و 

بازسـازی مقره سـلطان حسـین بایقرا در هرات خواهند پرداخت.

ترکمنستان مقبره 
سلطان حسین بایقرا را در هرات 

ترمیم و بازسازی می کند

موسیقی

سریال
سریال انیمیشن 

»ترمیناتور« ساخته می شود
سـاخت یک رسیال انیمیشـنی از »ترمیناتور« به سـفارش نتفلیکس 

در دسـتور کار قـرار گرفتـه اسـت. بـه گـزارش ورایتـی، بـه عنـوان 

پـروژه ای کـه هنـوز در گام هـای اول اسـت، جزییاتی درباره سـاخت 

انیمیشـنی بـر مبنـای »ترمنیاتور« ارایه نشـده اسـت. آن چـه تاکنون 

روش اسـت ایـن اسـت کـه بـرای سـاخت ایـن رسیـال نتفلیکـس بـا 

اسـکای  دنـس همـکاری می کنـد. ایـن در حالـی اسـت که اسـکای 

دنـس تهیـه کننـده ۲ فیلـم آخـر »ترمیناتـور« بـود. ایـن رسیـال بـا 

از  نتفلیکـس  تهیـه می شـود کـه  همـکاری »پروداکشـن آی.جـی« 

در  »روح  سـازنده  و  بسـت  همـکاری  قـرارداد  آن  بـا   ۲۰۱۸ سـال 

بـه گفتـه جـان  بـوده اسـت.  و »بهشـت رشق«  آغـاز«  »آ:  صـدف«، 

دردریـان معـاون نتفلیکـس در ژاپـن و انیمـه، »ترمیناتـور« یکـی از 

مشـهورترین داسـتان های علمی-تخیلـی اسـت و ایـن رسیـال قصد 

دارد بـه کشـف ایـن جهان به شـیوه ای بپردازد که پیـش از این هرگز 

انجـام نشـده اسـت. وی افـزوده اسـت ایـن رسیـال انیمیشـن یـک 

تجربـه فوق العـاده جدیـد در فصـل نـرد اسـطوره ای بین ماشـین ها 

و انسـان ها خواهـد بـود. متسـون تاملیـن بـه عنـوان مجـری و تهیـه 

کننـده اجرایـی این پروژه معرفی شـده اسـت. وی نویسـنده فلم نامه 

فلـم »بتمـن« در کنـار کارگـردان آن مـت ریـوز بـود.

فلم هـای چندگانـه »ترمیناتـور« از فلم هـای موفق در گیشـه اسـت و 

۶ فیلـم سـاخته شـده از آن بیـش از ۲ میلیـارد دالر در رسارس جهان 

فـروش داشـته اسـت. جدیدتریـن فلـم از ایـن مجموعـه »ترمیناتـور: 

رسنوشـت تاریـک« و »ترمیناتـور: جنسـیس« بود.

گرچـه رسیـال نتفلیکـس اولیـن رسیـال انیمیشـن سـاخته شـده از 

ایـن فلـم در تاریـخ خواهـد بـود امـا قبـالً از این فلـم بـرای تلویزیون 

اقتبـاس شـده بـود و درام اکشـن »ترمیناتور: تاریخ سـارا کانـر« در ۲ 

فصـل در شـبکه فاکـس روی آنـن رفـت. در ایـن رسیال لنـا هیدی 

در نقـش سـارا کانـر بـازی کرد.

سالم لوگری نابینا شده است

خبر



سـتاره آملانـی سـیتی قبـل از ایـن باشـگاه مورد 

توجـه یونایتـد قرار داشـت.

ایلـکای گونـدوگان کـه ایـن روزهـا در اوج بـه رس 

حـال  هافبک هـای  بهرتیـن  از  یکـی  و  می بـرد 

حـارض اروپـا بـه شـار مـی رود، می گویـد زمانـی 

مـورد  بـود،  دورمتونـد  بوروسـیا  درعضویـت  کـه 

توجه باشـگاه منچسـرتیونایتد قرار داشته است. 

ایـن هافبـک آملانی که بین سـال های 2011 تا 

2016 برای زردپوشـان وسـتفالن بـازی می کرد، 

در نهایـت بـا جدایـی از ایـن تیم آملانـی در ازای 

20 میلیـون پونـد راهی منچسرتسـیتی شـد.

شـبکه  بـا  گفت وگـو  در  سـاله   30 گونـدوگان 

فکـر  گفـت:»  اسـپورتس  اسـکای  تلویزیونـی 

بـه  اینکـه  از  قبـل  سـال  سـه  یـا  دو  می کنـم 

منچسـرتیونایتد  شـوم،  ملحـق  منچسرتسـیتی 

مذاکراتـی بـا دورمتوند بـرای جذب من داشـت. 

شـینجی کاگاوا در آن مقطع به منچسـرتیونایتد 

رفـت و یکـی بـه من گفت کـه آنها پیـش از خرید 

متاشـا  نزدیـک  از  را  او  بـازی  چنـد  شـینجی، 

کرده انـد و در ایـن بیـن نظرشـان معطـوف بـه تو 

اسـت.« شـده 

سـتاره آملانـی ادامـه داد:» مذاکـرات طرفین اما 

در حـد پیرشفتـه ای نبـود چـون مدیـران باشـگاه 

دورمتونـد گفتـه بودنـد کـه متایلـی بـه فـروش 

مـن ندارنـد و چنـد سـال هـم از قـرارداد مـن بـا 

ایـن باشـگاه مانـده بـود، بنابراین جـای بحثی با 

باشـگاهی دربـاره انتقـال مـن باقـی منی مانـد. 

ایـن انتقـال بـه ایـن دلیـل عملی نشـد.«

منچسرتسـیتی در حالـی در 19 بـازی اخیـرش 

شکسـت ناپذیر بـوده اسـت کـه گونـدوگان بـا بـه 

مثـر رسـاندن 9 گل و ارائـه بازی هـای درخشـان 

نقـش مهمـی در ثبـت ایـن آمار داشـته اسـت.  

ممکن بود به جای سیتی برای یونایتد بازی کنم

ورزش
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اطالعاتـی عربسـتان کـه بـا پـروازی اختصاصـی بـه والیتبـول 

رفتـه بودنـد بـه قتل رسـید.

جسـد او را تکـه تکـه کـرده و از کنسـولگری خـارج کردنـد و 

بقایـای جسـد آقـای خاشـقجی هنـوز کشـف نشـده اسـت.

متهـان ایـن پرونـده در عربسـتان در ابتـدا بـه اعـدام محکوم 

شـده بودنـد امـا دادگاه مجـازات آنهـا را کاهـش داد.

در حکم دادگاه عالی کیفری ریاض که شـهریور امسـال صادر 

شـد، پنج محکوم اصلی به بیسـت سـال زندان و سـه نفر دیگر 

به سـه تا هفت سـال زندان محکوم شـدند.

اگنـس کاالمـارد، گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل متحـد در 

جمع بنـدی تحقیقاتـش از قتل آقای خاشـقچی بـه عنوان 

"اعـدام فراقانونـی" یـاد کرده اسـت.

امریـکا پـس از انتشـار ایـن گـزارش از یک سیاسـت جدید 

بـا نام خاشـقجی با هـدف جلوگیـری از تهدیدهـای مرزی 

بـرای مخالفـان و روزنامه نـگاران خرب داده اسـت.

آقـای خاشـقجی در اکتوبـر سـال ۲۰۱۸ در حالـی کـه 

بـرای گرفـن سـند طـالق خود بـه کنسـولگری عربسـتان 

در والیتبـول ترکیـه رفتـه بـود، توسـط شـاری از نیروهای 

ایـاالت متحـده به دنبال انتشـار گـزارش محرمانه اطالعاتی کـه در آن 

گفتـه شـده محمـد بـن سـلان، ولیعهد عربسـتان فرمان قتـل جال 

خاشـقجی، روزنامه نـگار منتقـد را تائیـد کـرده، تحریم هایـی را علیـه 

چنـد شـهروند سـعودی اعـال کـرده اسـت امـا ولیعهـد عربسـتان در 

میـان فهرسـت تحریـم شـدگان قرار نـدارد.

توقـف صـدور ویـزا بـرای ۷۰ تبعـه سـعودی و توقیـف امـوال از جملـه 

اقداماتـی اسـت کـه امریـکا اعـال خواهـد کـرد.

اگنس کاالمارد، از گزارشـگران رسشـناس حقوق برش سـازمان ملل از 

تصمیم واشـنگن مبنی بر تحریم نکردن محمد بن سـلان در ارتباط 

بـا قتل جال خاشـقچی انتقاد کرده اسـت.

خانم کاالمارد این اقدام واشنگن را "بسیار ناگوار" خوانده است.

به گفته او چنین تصمیمی مثل این اسـت که کسـی گناهکار باشـد، 

امـا دادگاه او را آزاد کند.

دولـت عربسـتان سـعودی محتـوای ایـن گـزارش را رد کـرده و آن را 

"منفـی، غلـط و غیـر قابـل قبـول" خوانـده اسـت.

آنتونـی بلینکـن، وزیـر امـور خارجـه امریـکا گفتـه اسـت ایـن اقدامات 

بـرای گسسـت در روابـط دو کشـور نیسـت و روابـط میـان عربسـتان و 

امریـکا بزرگ تـر از هـر فـرد دیگـری اسـت.

رسـانه ها گـزارش داده انـد کـه ممکـن اسـت امریـکا در قراردادهـای 

فـروش سـالح بـه عربسـتان تجدیدنظـر کند و فـروش تسـلیحات را به 

تسـلیحات دفاعـی منحـر کنـد. گـزارش اطالعاتـی امریکا در سـال 

۲۰۱۸ در زمـان ریاسـت جمهوری دونالـد ترامـپ تهیـه شـد امـا دولت 

دسـت بـه انتشـار آن نـزد. ایـن گـزارش تاکیـد می کنـد محمـد بـن 

سـلان طرحـی را تایید کرده بود که به موجـب آن نیروهای اطالعاتی 

این کشـور مامور شـده بودند جال خاشـقجی را "بگیرند یا بکشـند."

ولیعهـد عربسـتان کـه در واقـع ایـن کشـور را اداره می کنـد، دسـت 

داشـن در قتـل آقـای خاشـقجی را رد می کنـد.

امریکامحمدبنسلمانراتحریمنمیکند

مشتزنافغانبهمصافحریفبریتانیاییمیرود

شورای امنیت سازمان ملل متحد 
برای توزیع عادالنه واکسین کرونا قطعنامه صادر کرد

کار ساخت جمنازیوم ورزشی شهر شبرغان تکمیل شد

بایدن: هدف حمله هوایی به سوریه هشدار به ایران بود

تقویـت  خواسـتار  همچنیـن  قطعنامـه  ایـن 

و همکاری هـای  و چندجانبـه  ملـی  "تالش هـای 

و  عادالنـه  دسرتسـی  منظـور  بـه  بین املللـی" 

قابـل پرداخـت بـه واکسـین پیشـگیری از بیاری 

کوویـد۱۹، بـه خصـوص در مناطـق درگیـر جنگ 

و مناقشـه نظامـی و درگیـر بحران هـای انسـانی 

شـده اسـت. مطابـق بـرآورد سـازمان ملـل ۱۲۰ 

میلیـون نفـر در رسارس جهـان در چنیـن رشایطی 

کشـورهای  می شـود  گفتـه  می کننـد.  زندگـی 

بـر رس  امنیـت حـدود یـک هفتـه  عضـو شـورای 

مـن نهایـی قطعنامـه بحـث و گفت وگـو کرده اند. 

دائـم  دو عضـو  مخالفـت  امـر  ایـن  علـت  ظاهـرا 

شـورای امنیت، چین و روسـیه با من پیشـنهادی 

بریتانیا بوده اسـت. قطعنامه قبلی سـال گذشـته 

پـس از ماه هـا بحـث و چالـش بـه تصویب رسـید.

 رضورت برداشنت گام های مشخص

تقدیـر  ضمـن  جهانـی  صحـت  سـازمان  رئیـس 

عضـو  کشـورهای  قطعنامـه،  امضاءکننـدگان  از 

شـورای امنیـت را فراخوانـده کـه بـرای افزایـش 

آن  عادالنـه  توزیـع  و  کرونـا  واکسـین  تولیـد 

"گام هـای مشـخصی" بردارنـد. آنتونیـو گوتـرش، 

دبیرکل سـازمان ملل هفته گذشـته خواسـتار یک 

جلوگیـری  بـرای  واکسیناسـیون  جهانـی  برنامـه 

بـا  مقابلـه  در  فقیـر  کشـورهای  مانـدن  عقـب  از 

تـا کنـون  بـه گفتـه گوتـرش  بحـران کرونـا شـد. 

۷۵ درصـد از متامـی واکسـین های تولیـد شـده 

فقـط در ۱۰ کشـور تزریـق شـده اند. او می گویـد 

در ۱۳۰ کشـور هنـوز برنامه واکسیناسـیون کرونا 

آغاز نشـده اسـت. بر پایه آمار دانشـگاه امریکایی 

جانـز هاپکینـز تـا ظهر شـنبه ۲۷ فـربوری نزدیک 

بـه  ابتـال  مـورد  هـزار   ۵۰۰ و  میلیـون   ۱۱۳ بـه 

شناسـایی  کشـور   ۱۹۲ در  کوویـد۱۹  بیـاری 

از  نفـر  هـزار   ۵۲۰ و  میلیـون   ۲ حـدود  و  شـده 

مبتالیـان جـان خـود را از دسـت داده انـد.

ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای  در  قطعنامـه ای 

متحـد تصویـب شـده کـه قـرار اسـت دسرتسـی 

کشـورهای بحـران زده و فقیـر بـه واکسـین کرونـا 

را  قطعنامـه  ایـن  پیش نویـس  کنـد.  تسـهیل  را 

شـورا  عضـو   ۱۵ متامـی  و  کـرده  تهیـه  بریتانیـا 

شـورای  عضـو   ۱۵ داده انـد.  موافـق  رای  آن  بـه 

پیشـنهادی  قطعنامـه  بـه  ملـل  سـازمان  امنیـت 

بـرای تسـهیل توزیـع عادالنـه واکسـین  بریتانیـا 

کرونـا در رستـارس جهـان رای موافـق دادنـد. بـه 

گـزارش خربگـزاری فرانسـه و بـه نقـل از محافـل 

ایـن قطعنامـه شـامگاه جمعـه، ۲۶  دیپلاتیـک 

فـربوری بـه وقت محلـی به تصویب رسـید و محور 

کشـورهای  دسرتسـی  زمینـه  کـردن  فراهـم  آن 

کرونـا  واکسـین  بـه  جهـان  فقیرتـر  و  بحـران زده 

اسـت.بنابر ایـن گزارش تـدروس آدهانـوم، رئیس 

سـازمان صحـت جهانـی از تصویب ایـن قطعنامه 

اسـتقبال کرده اسـت. این سـازمان خود سـازوکار 

عادالنـه  توزیـع  بـرای  را  کوواکـس  بـه  موسـوم 

واکسـین راه انداختـه بـود. ایـن دومیـن قطعنامه 

شـورای امنیت سـازمان ملل در ارتبـاط با پاندمی 

ایـن  امضاءکننـدگان  مـی رود.  شـار  بـه  کرونـا 

قطعنامـه بـر خواسـته خـود مبنـی بر همبسـتگی 

بـا کشـورهای فقیرتـر بـرای مقابله با بحـران کرونا 

و برقـراری آتش بـس در مناطـق درگیـر جنـگ و 

کرده انـد.  تاکیـد  مناقشـه 

تشویق کشورهای ثرومتند به اهدای واکسین

ایـن  مـن  بـه  اسـتناد  بـا  فرانسـه  خربگـزاری 

امنیـت،  شـورای  اعضـای  می گویـد  قطعنامـه 

کـه  می کننـد  تشـویق  را  ثرومتنـد  کشـورهای 

واکسـین کرونـا را بـه کشـورهای بـا درآمـد کـم و 

متوسـط اهـدا کننـد. قطعنامـه بـه طور مشـخص 

و بـه رصاحـت از کشـورهای عضـو سـازمان ملـل 

می خواهـد کـه از تهیـه بیـش از نیـاز و احتـکار 

واکسـین کرونـا بـه طـور جـدی خـودداری کننـد.

سفیر میانمار در سازمان ملل 
کودتای نظامی را محکوم کرد

نظامـی را بـا قاطعیت محکـوم کنند.

تـون  مـو  کیـاو  آنالیـن"  "اشـپیگل  گـزارش  بـه 

تاکیـد کـرد کـه امـروز الزم اسـت جامعـه جهانی 

بـا اقدام هایی تـا حد ممکن قدرمتنـد وارد عمل 

میامنـار  در  کودتاگـران  حکومـت  بـه  تـا  شـود 

خامتـه دهـد. معرتضـان  و مخالفـان حکومـت 

نظامـی در تجمع هـا و راهپیایی هـای خـود از 

پرچـم و نـوار قرمـز کـه رنـگ حـزب اتحـاد ملـی 

بـرای دموکراسـی بـه رهربی آنگ سـان سـوچی 

اسـتفاده می کننـد. اسـت 

سالم سه انگشتی در نشست سازمان ملل

از  دیگـر  یکـی  بـه  نیـز  انگشـتی"  سـه  "سـالم 

منادهـای معرتضان کودتای نظامـی در میامنار 

تبدیـل شـده اسـت. ایـن نشـانه برگرفتـه از یـک 

فلـم علمـی – تخیلـی اسـت کـه منـاد مقاومـت 

در برابـر دیکتاتـوری بـه شـار مـی رود و پیشـرت 

در برخـی دیگر از کشـورهای جنوب رشق آسـیا، 

ماننـد تایلنـد نیـز بـه کار رفتـه بود.

سـفیر میامنـار در سـازمان ملـل ضمـن اعـالم 

جهانـی  جامعـه  از  معرتضـان  بـا  همبسـتگی 

کننـد.  محکـوم  را  نظامـی  کودتـای  خواسـت 

دولـت  رسان  فـربوری  اول  میامنـار  ارتـش 

در  را  قـدرت  و  کـرد  بازداشـت  را  غیرنظامـی 

دسـت گرفـت. در حالیکـه تظاهـرات اعرتاضـی 

علیـه کودتاگـران در میامنار ادامـه دارد کیاو مو 

تـون، سـفیر این کشـور در سـازمان ملـل متحد 

روز گذشـته )۲۶ فـربوری( خواسـتار حایـت از 

و محکـوم کـردن کودتاگـران شـد. معرتضـان 

سـان  آنـگ  فـربوری  اول  میامنـار  نظامیـان 

ویـن  یـو  غیرنظامـی،  دولـت  رئیـس  سـوچی، 

مینت، رئیس جمهوری و بسـیاری از منایندگان 

پارملـان و شـخصیت های سیاسـی را بازداشـت 

کردنـد و قـدرت را در دسـت گرفتنـد.

سـفیر میامنار در نشسـت عمومی سـازمان ملل 

اعـالم کـرد کـه مناینـده دولت غیرنظامی اسـت 

و از همـه کشـورهای جهـان می خواهد کودتای 

دورتموندجانشینهالندراانتخابکرد
در باشـگاه دورمتونـد بـه دلیـل رشایـط نه چندان خـوب اقتصادی فـروش ارلینگ هالنـد را گزینه ای 

مطلـوب برای بهبـود وضعیت مالـی می بینند.

رئیـس باشـگاه دورمتونـد در مصاحبه ای که اخیرا انجـام داد، راجع به فـروش احتالی بازیکنان این 

تیـم و وضعیـت اقتصـادی باشـگاه صحبت کرد تا زمزمه های جدایی ارلینگ هالند نیز بیشـرت شـود.

یوآخیـم واتسـکه گفـت:» در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا منی توانم هیچ احتالـی را رد کنم. هر 

چند این لزوما هدف ما نیسـت. الزم اسـت که یک تعادل مادلی برقرار کنیم: ما باید تیمی قدرمتند 

در زمین داشـته باشـیم و در عین حال از نظر اقتصادی نیز پایدار و با ثبات باشـیم.

اگر کل فصل آینده را بدون متاشاگر بازی کنیم، مطمئنا باید به فروش بازیکنان فکر کنیم. تقاضای 

وام و اعتبـار از بانـک بـه جای فروش بازیکن قطعا راهی نخواهد بود که ما در پیش خواهیم گرفت.«

طبـق ادعـای رسـانه های آملانی باشـگاه بوروسـیا دورمتوند باتوجـه به احتال بـاالی جدایی هالند، 

یـک مهاجـم جوان سـویدنی را بـرای جایگزینی او انتخاب کرده اسـت. 

دورمتوند برای فروش هالند 100 میلیون یورو می خواهد و به نظر می رسـد که مشـرتیان بزرگ این 

پدیـده ناروی قصد پرداخت ایـن رقم را دارند.

دورمتونـد تبحـر خاصـی در جـذب و پـرورش اسـتعدادهای بزرگ و فـروش آنها به رقم های بسـیار باال 

دارد. سـوالی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه ایـن باشـگاه آملانی قصـد دارد کـدام بازیکن را بـه عنوان 

جایگزین هالنـد انتخاب کند.

الکسـاندر ایسـاک مهاجم رئال سوسیداد بازیکنی اسـت که دورمتوند برای جایگزینی هالند او را زیر 

نظـر دارد. این بازیکن 21 سـاله سـویدنی سـابقه حضور در دورمتونـد را دارد. او بعـد از این تیم راهی 

رئال سوسـیداد شـد و توانسـت در فصل جاری 12 گل برای تیمش به مثر برسـاند.

در قـرارداد ایـن بازیکن جوان سـویدنی ذکر شـده اسـت که دورمتوند مـی توانـد در ازای پرداخت 30 

میلیـون یـورو او را دوبـاره به تیم برگرداند و  این باعث شـده تا این باشـگاه آملانی باتوجه به درخشـش 

او در فصـل جـاری اللیگا به دنبال بازگرداندنش باشـد.

میشـائیل زورک مدیر ورزشـی بوروسـیا دورمتوند در واکنش به جذب دوباره ایساک گفت:» او ابتدا در 

سوسـیداد نیمکـت نشـین بـود اما رفته رفته خـود را به ترکیب اصلی رسـاند و در فصـل جاری بهرتین 

گلـزن تیمـش بـوده اسـت. ما این بازیکـن را از نزدیک زیر نظـر گرفته ایم اما فعال هالنـد را داریم.«

زنی اروپا و فدراسـیون جهانی مشـت زنی را از آن خود کند. قهرمـان ایـن دور، دو کمربند سـازمان جهانی مشـت 

قیـس خادمـی، مشـت زن ۲۶سـاله کشـور دیشـب در برابـر حریـف 

بریتانیایـی اش در شـهر لنـدن وارد میـدان مبـارزه شـد.

جهـان  مشـت زنی  سـازمان  کیلوگـرام   ۵۳ وزن  قهرمـان  خادمـی، 

اسـت کـه هشـت بـرد در کارنامـه اش دارد.

قـرار اسـت او در برابـر اعجـاز احمـد، حریـف بریتانیایـی اش کـه 

دارای کمربنـد »آی بـی اف« اسـت و هفـت بـرد و دو شکسـت در 

کارنامـه دارد، وارد میـدان مبـارزه شـود.

خادمـی در سـال ۲۰۰۲میـالدی همـراه بـا خانـواده اش بـه لنـدن 

مهاجرت کرد و در سـال ۲۰۱۷ میالدی وارد دنیار ورزش مشـت زنی 

حرفـه ای شـد: »از هموطنـان عزیزم در افغانسـتان می خواهم من را 

از دعـا و تشـویق شـان فرامـوش نکننـد و بـه یـاری خداوند مسـابقه 

را در لنـدن در برابـر اعجـاز احمـد حریـف بریتانیایـی پیـروز خواهم 

شد.«

ایـن پیکار برای خادمی رسنوشـت سـاز اسـت. اگـر او بتواند در این 

پیـکار برنـده شـود، در رده بنـدی جهانـی در میـان ۱۰۰ مشـت زن 

برتـر جهـان قـرار خواهـد گرفـت و پـس از آن می تواند برای بدسـت 

آودن کمربنـد نقره یـی ایـن سـازمان )دبلیـو بی سـی( مبـارزه کند.

مسـابقه در ده نوبـت سـه دقیقه یـی برگـزار می شـود و قـرار اسـت 

فیکس بازی کردن اودگارد در آرسنال اشتباه است
ایـن  اسـت  معتقـد  ارسـنال  سـابق  مدافـع 

حسـاب  اودگارد  مارتیـن  روی  نبایـد  باشـگاه 

خاصـی بـاز کنـد چـرا کـه او یک بـازی قرضی 

بـدون بنـد خریـد دامئـی اسـت.

نزدیـک بـه دو ماه پیش انتقـال قرضی مارتین 

اودگارد از رئال به آرسـنال رسـمی شـد. ستاره 

نـاروی تـا پایـان فصـل، قرضـی بـرای توپچـی 

بنـد  او  قـرارداد  در  و  کـرد  بـازی خواهـد  هـا 

خریـد دامئـی نیـز گنجانده نشـده اسـت.

اودگارد از نیمکـت نشـینی هـای زیـاد در رئـال 

گالیـه داشـت و وعده هـای زین الدیـن زیدان به 

او محقـق نشـد تـا در نهایـت تصمیـم بـه جدایـی 

بگیـرد. او تنهـا نیـروی تقویتـی رئال در تابسـتان 

بـود ولـی نتوانسـت در ایـده هـای زیـدان جـای 

بگیـرد. اودگارد در ایـن مدت توانسـته بازی های 

نسـبتا خوبـی هـم انجـام دهـد و حتـی گفته می 

بـرای  رئـال  بـا  مذاکـره  هـا قصـد  توپچـی  شـود 

جـذب دامئـی او را دارنـد.

مارتیـن کئـون مدافع سـابق آرسـنال در مورد این 

انتقـال گفـت:» مربـی طبعـا دیـدگاه خـودش را 

دارد ولـی نظـر مـرا بخواهیـد، اودگارد نبایـد در 

ترکیـب ثابـت آرسـنال بـازی کنـد چـرا کـه او یک 

پـروژه ای موقتـی اسـت در حالـی مـا در آرسـنال 

وقـت برای از دسـت دادن نداریم. از سـوی دیگر 

اودگارد ار نظر من هنوز آماده نیسـت و نتوانسـته 

خـودش را بـا تیـم وفق دهـد در حالی کـه ما نیاز 

بـه پیـروزی در بـازی هـای پیـش رو داریم.

امییـت  مثـل  بازیکنانـی  بـه  بایـد  آرتتـا  میـکل 

روو میـدان بدهـد. او بـه خوبـی بـا فضـای تیـم 

نشـان  را  توانایـی هایـش  قبـال هـم  و  آشناسـت 

داده اسـت. مـن باشـم، اسـمیت رو را بـه ترکیـب 

اصلـی بـر مـی گردانـم.«

شـده و گنجایـش دو هـزار متاشـاچی را دارد.

در  کـه  دیگـر  جمنازیـوم  دو  ایـن  بـا  همزمـان 

شـال  در  سـمنگان  و  رسپـل  والیت هـای 

افغانسـتان اعار شـده اند، امروز به بهره برداری 

شـدند. سـپرده 

کار اعـار جمنازیوم ورزشـی شـهر شـربغان با 

مـرف ۵۰ میلیـون افغانی تکمیل شـد.

محمـد صدیـق فایـز آمـر املپیـک جوزجـان به 

رادیـو آزادی گفـت کـه ایـن جمنازیـوم از طرف 

اداره واحـد هـای عملیاتـی ریاسـت جمهـوری 

اعار شـده اسـت.

آقـای فایـز در مـورد اهمیئت ایـن جمنازیوم به 

رادیـو آزادی گفـت: "اگـر اماکن ورزشـی وجود 

نداشـته باشـند، ورزشـکاران ما در کجـا ورزش 

کننـد، برنامه هـای خـود را تطبیق بکننـد. این 

یـک چیـزی رضوری اسـت بخاطـر انکشـاف و 

ظرفیت سـازی ورزش در یـک والیـت، در یـک 

منطقه."

او می گویـد، ایـن جمنازیـوم بـه مسـاحت دو 

جریـب زمیـن بـه طـور پختـه و اساسـی اعـار 

چنـد راکـت بـه تاسیسـات مـورد اسـتفاده ائتـالف بـه رهـربی 

ایـاالت متحده در نزدیکی فرودگاه اربیل، مرکز اقلیم کردسـتان 

و پرتـاب دو راکـت بـه منطقـه سـبز بغـداد و نزدیـک سـاختان 

سـفارت امریـکا در هفتـه گذشـته بوده اسـت. به گفته شـاری 

از تحلیلگـران و مقام هـای عراقـی ظاهـرا جمهـوری اسـالمی و 

نیروهـای تحـت حایتـش در عراق اکنـون تنش زدایـی و پرهیز 

از خشـونت را کنار گذاشـته اند و دنبال اهرم فشاری علیه دولت 

جدیـد امریکا هسـتند.

تکذیب ایران، تاکید امریکا

بـه گـزارش خربگـزاری ایسـنا، سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی 

وزارت خارجـه جمهوری اسـالمی پـس از حمله به پایگاه نزدیک 

فرودگاه اربیل "شـایعات مشـکوک" درباره انتساب این حمله به 

ایـران را قویانـد رد کـرد و گفت: »تالش مشـکوک برای انتسـاب 

آن بـه ایـران نیـز شـدیدا محکـوم اسـت.« بـا وجـود تکذیب های 

تهـران، نـد پرایـس، سـخنگوی وزارت خارجـه امریـکا جمهوری 

اسـالمی را مسـئول اصلـی حمله هـای اخیـر معرفـی کـرده و 

گفتـه ایـاالت متحـده اجـازه بی ثبـات کـردن و افزایـش تنش در 

منطقـه را به تهـران نخواهد داد. گرچه برخی تحلیلگـران اقدام 

نظامـی ایاالت متحده برای جمهوری اسـالمی را غافلگیرکننده 

ارزیابـی کرده انـد یـک مقام ارشـد نظامی امریکا روز چهارشـنبه 

۲۴ فـربوری بـه خربگـزاری فرانسـه گفتـه بود گزینه هایـی برای 

عملیـات بازدارنـده در داخـل و خـارج از عـراق بـه دولـت بایـدن 

ارائـه شـده امـا هنوز تصمیمـی در این باره گرفته نشـده اسـت.

کشـته و چنـد نفـر مجـروح شـده اند. دیده بـان حقـوق بـرش 

سـوریه مسـتقر در لنـدن شـار قربانیـان را تا ۲۲ نفر بـرآورد 

کرده اسـت. پیشرت جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید گفته 

بـود حملـه بـه نیروهای مـورد حایت ایـران حـاوی این پیام 

کامـال واضـح اسـت که رئیس جمهـور امریکا بـرای حفاظت 

از جـان شـهروندان امریکایی اقـدام خواهد کرد. او با اشـاره 

بـه حمله هـای اخیـر شـبه نظامیان مـورد حایـت ایـران بـه 

منافـع  و مواضـع امریـکا در عـراق تاکیـد کـرده کـه وقتـی 

تهدیـدی وجـود دارد رئیـس جمهـوری ایـاالت متحـده حـق 

دارد در زمانـی کـه تعییـن می کند و به شـکلی که متناسـب 

تشخیص می دهد اقدام کند. وزارت دفاع امریکا )پنتاگون( 

روز جمعه در بیانیه ای اعالم کرد اهدافی در رشق سـوریه به 

دسـتور جـو بایـدن مببـاران شـده اند. گفته می شـود هدف 

ایـن حمله هـا شـبه نظامیان بوده اند کـه در حمله های اخیر 

بـه مواضـع امریکا و متحدانـش در عراق دخالت داشـته اند.

نخستین اقدام نظامی امریکا در دوره جو بایدن

حملـه بـه مواضـع شـبه نظامیان مـورد حایـت جمهـوری 

نیروهـای  نظامـی  اقـدام  نخسـتین  سـوریه  در  اسـالمی 

امریکایـی در منطقـه از زمـان ورود جـو بایدن به کاخ سـفید 

در بیسـتم جنـوری بوده اسـت. در این فاصلـه و پس از چند 

ماه آرامش نسـبی حمله نیروهای مورد پشـتیبانی جمهوری 

اسـالمی به مواضع نیروهای امریکایی و متحدانش در عراق 

افزایـش یافتـه اسـت. جدیدتریـن منونـه این حمله شـلیک 

رئیـس جمهـوری امریـکا می گویـد هـدف حملـه هوایـی بـه مواضـع 

شـبه نظامیان مـورد حایـت ایـران در سـوریه ارسـال پیـام هشـدار بوده 

اسـت. در این حمله مواضع شـبه نظامیان در منطقه مرزی بین سـوریه 

و عـراق مببـاران شـد. جـو بایدن، رئیس جمهـوری امریـکا هدف حمله 

جنگنده های امریکایی به مواضع شـبه نظامیان مورد حایت جمهوری 

اسـالمی در سـوریه را ارسـال یـک پیام هشـدارآمیز به ایران عنـوان کرد.

خربگـزاری فرانسـه بـه نقـل از جـو بایـدن گـزارش داد که پیـام حمله به 

نیروهـای مسـتقر در والیـت دیرالـزور در نزدیکـی مـرز عـراق ایـن بـوده 

کـه "مراقـب باشـید، اقدام هـای شـا بـدون مجـازات نخواهـد بـود".

جنگنده هـای امریکایـی سـحرگاه جمعه مواضـع برخی گروه هـای مورد 

حایـت ایـران، از جمله کتائب  حزب الله و کتائب سیدالشـهدا در رشق 

سـوریه و نزدیـک شـهر ابوکـال را مببـاران کردنـد. منابـع نزدیـک بـه 

شـبه نظامیان مـورد حایـت ایـران می گوینـد در ایـن حمله هـا یک نفر 

کالس مربیگری درجه سی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا 

در کندهار آغاز شد

بـه گفتـه آقـای مشـعوف، ایـن ۲۴ تن شـامل 

والیـت  از  مربـی  و ۶  کندهـار  از  مربـی   ۱۸

نیمـروز هسـتند کـه تاکتیک هـای مربیگـری 

و  عملـی  بخـش  دو  در  را  آسـیا  درجـه سـی 

. می بیننـد  آموزشـی  نظـری 

این کالس توسـط محمدطاهر روفـی آموزگار 

تدریـس  کشـور  فدراسـیون  بین املللـی 

می شـود.

فیروز مشـعوف، سخنگوی فدراسـیون فوتبال 

در  آزادی گفـت  رادیـو  بـه  امـروز  افغانسـتان 

حـوزۀ  مربـی   ۲۴ دوهفتـه ای  کالس  ایـن 

کرده انـد. رشکـت  جنوب غـرب 
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وزارت صحت: تاکنون بیش از 4/5 هزار کارمند صحی در کشور 
واکسین کرونا شدند

بارش برف باغداران سمنگان را زیانمند کرده است

اعالم نگرانی جامعه مدنی غور از بدتر شدن وضعیت

اولین پرواز با خدمه و پیلوت زن در افغانستان

در  آنهـم  امتیازگونـه  بـازی  یـک  بـه  نمی شـود؛  دیـده  آن 
جنگ هـای نبایتـی دیگـران؛ تبدیـل شـده اسـت کـه چنین 
یـک بـازی نافرجام فقط از مـردم افغانسـتان قربانی می گیرد 
و تنهـا کسـانی از آن سـود می برنـد که در پی تثبیـت اقتدار 
و انحصـار اقتـدار خویـش از یـک سـو و چپاول سـرمایه های 

عامـه از سـوی دیگراند. 
در خبرنامـه آمـده کـه ایـن »جنـگ کثیـف« سـبب اصلـی 
تـداوم جـو قانـون گریزیسـت. ایـن جـو هرگونه زمینـه برای 
تـاراج و کشـتار بی گناهـان به دسـت طرف های اسـتفاده جو 

مهیا سـاخته اسـت.
طرف هـای  تمامـی  از  افغانسـتان  مدنـی  جامعـه  مجتمـع 
درگیـر و حامیـان منطقـوی آنـان تقاضـا دارد تـا بـا نگـرش 

وی  افـزود: »سـال سـختی را گذشـتاندیم، در قـدم اول شـیوع ویـروس 
کرونـا، در ایـن زمـان یک تعـداد از بندی هایـی که به جرایـم مختلف به 
حبـس محکـوم شـده بودند، رها شـدند کـه در نتیجـه تاثیر بـدی باالی 
امنیـت گذاشـت؛ همچنـان بـه خاطـر پروسـۀ صلـح، زندانیـان طالب نیز 
آزاد شـدند، کـه خـاف تعهـد بـه جبهـات جنـگ رفتنـد و تاثیـر منفـی 
بـاالی امنیـت گذاشـت؛ اما مـا از این مرحلۀ سـخت به خوبـی و موفقیت 

عبـور کردیم.«
میاخیـل گفـت: »ما مرحلۀ سـخت را سـپری کردیـم و نیروهـای امنیتی 
و دفاعـی مـا، از مـورال قـوی برخـوردار اند، به مـردم اطمینـان می دهم 
کـه تشـویش نکننـد ... مـا در موقـف خوبـی قـرار داریـم و مـی توانیم به 
خوبـی از خـاک و مـردم خـود دفـاع کنیـم و مشـکاتی که پیـش بیاید، 

مشـترکا در برابـر آن مبارزه مـی کنیم.« 

)مجمـا(  افغانسـتان   مجتمـع جامعـه مدنـی 
در پـی افزایـش ترورهـای هدفمنـد در کشـور 
می گویـد کـه بحـث جنـگ و صلـح در افغانسـتان بـه یـک 

امتیازگیـری تبدیـل شـده اسـت.
ایـن نهـاد روز جمعـه 8 حـوت بـا نشـر خبرنامـه ای ضمـن 
محکـوم کـردن تـرور یـک داکتر در بغان، نوشـته اسـت که 
ترورهـای هدفمنـد فعـاالن حقـوق بشـر، جامعـه ی مدنـی و 
فرهنگـی مخالـف تمـام ارزش های اسـامی، انسـانی و مدنی 

ست. ا
ایـن نهـاد می گوید کـه »جنگ و صلح افغانسـتان متاسـفانه 
در گیـردار بـه اصطـاح گفتمـان بین االفغانـی کـه حضـور 
نماینده هـای اصلـی مـردم بـه خصـوص قربانیـان جنـگ در 

نیروهـای   کـه  گویـد  مـی  ملـی  دفـاع  وزارت  سرپرسـت 
امنیتـی،  در حـال حاضـر در موقـف خـوب قـرار دارنـد و 
در سـال آینـده،  مصمـم انـد بـا مورال قـوی در برابردشـمن قـرار گیرند.

نهـم حـوت، مصادف با  »روز ملـی حمایت از نیروهـای امنیتی و دفاعی« 
باشد. می 

شـاه محمـود میاخیـل معـاون اول و سرپرسـت وزارت دفـاع ملـی، در 
مراسـم تجلیـل از »روز ملـی حمایـت از نیروهـای امنیتـی و دفاعی« که 
در ارگ برگـزار شـده بـود، گفت که افغانسـتان درسـال گذشـته، از بابت 
افزایـش ناامنی ها، سـال دشـواری را سـپری کـرد؛ اما به مـردم اطمینان 
داد کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی، درحـال حاضر در موقف خـوب قرار 
دارنـد و در سـال آینـده  مصمـم انـد با مـورال قـوی در برابردشـمن قرار 

گیرند.

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کرده اسـت که 
بیـش از 4.5 هـزار کارمنـد صحـی در 33 والیـت 

کشـور واکسـین کوید-19 شـده اند.
ایـن وزارت روز شـنبه 9 حـوت با نشـر اعامیه ای نوشـته اسـت 
کـه در یـک هفتـه اخیـر در 33 والیـت کشـور 4634 کارمنـد 
صحـی واکسـین کویـد-19 شـده اند. والیـت بدخشـان تاکنـون 

رونـد تطبیـق واکسـین را آغـاز نکرده اسـت.
را  واکسیناسـیون  رونـد  گذشـته  هفتـه  عامـه  صحـت  وزارت 
آغـاز کـرد. بـر اسـاس طرح دولـت، کارمنـدان صحـی، نیروهای 

امنیتـی و کارمنـدان رسـانه ها در اولویـت قـرار دارنـد.
بـه گفتـه مقام هـای وزارت صحـت عامـه، باید حـدود 11۰ هزار 
کارمنـد صحـی در سراسـر کشـور واکسـین کویـد-19 شـوند. 
اکنـون بـه بیش از 6۰۰ مرکز صحی واکسـین فرسـتاده شـده و 

ایـن کارمنـدان تـا 15 روز واکسـین خواهند شـد.
کشـور هنـد 5۰۰ هـزار دوز واکسـین کویـد-19 را بـه کشـور 
کمـک کـرد کـه وزارت صحـت عامـه می گویـد این مقـدار برای 
25۰ هـزار تـن بسـنده اسـت. بر اسـاس آمارهـا، بیـش از 45۰ 
هـزار کارمنـد صحی و منسـوب اردو و پولیس در کشـور فعالیت 

می کننـد.

 بارش برف روزهای گذشـته در سـمنگان، ٩٠ درصد محصوالت 
بـادام را از بیـن بـرده و صدهـا میلیـون افغانـی، باغـداران ایـن 

والیـت زیامنند شـده اند.

شـاری از باغـداران سـمنگان مـی گوینـد کـه آنـان سـاالنه از 

از فـروش آن،  بـادام حاصـل گرفتـه و  تُـن  باغ هایشـان صدهـا 

بـرف  ريـزش  امـا  مـی کردنـد؛  تامیـن  را  زندگی شـان  معیشـت 

دو روز گذشـته، متـام محصـوالت بـادام آنـان را از بیـن بـرده و 

حاصـات شـانرا بـه صفـر رسـانید.

امراللـه ٤١ سـاله یکـن از باغـداران قریـه گل قشـاق ایبـک 

مرکزوالیـت سـمنگان گفـت: »متام درختـان بادام شـگوفه کرده 

و گل هـای شـان باز شـده بـود، برف باریـد همه شـگوفه هارا یخ 

زد و از بیـن رفـت.«

وی افـزود کـه بیـش از ٢٠٠ درخـت بـادام دارد، سـال گذشـته 

از ایـن درختـان ٢٣٥ سـیر بـادام حاصـل گرفته و از فـروش آن، 

نزديـک بـه پنـج صدهـزار افغـاىن پـول بـه دسـت  آورده بـود؛ اما 

امسـال بـا ریـزش بـرف متـام اميـد هايش ازبـن رفته اسـت.

حاجـی ضیـاء ٦٦ سـاله یـک باغـدار قریـه لرغـان شـهر ایبـک 

مرکز سـمنگان که سـال قبل، هشـتصد هزار افغانی ازحاصات 

باغـش درآمـد داشـته، همچنـان گفـت کـه ريـزش بـرف دو روز 

گذشـته، امیـد حاصـل گرفـن از بـاغ بادامـش را ازبـن بـرده 

است.

وى افـزود کـه بـر عـاوه حاصـات بـادام، حاصـات درختـان 

زردالـو را نیـز برفبـارى اخـر از بیـن بـرده وامسـال از بـاغ خـود 

هیـچ حاصـل برداشـت نخواهـد کـرد.

از سـويی هـم محمـد رحـان ارغندیـوال رئیـس اداره زراعـت و 

مالـداری والیـت سـمنگان، گفته هـای باغـداران را تائید منوده 

گفـت: »رسدی هـوا در برفبارى هفته گذشـته، تـا منفی ٦ درجه 

اسـامی و انسـانی بـه این خونریـزی نقطه ی پایـان بگذارند.
مجمـا ایـن خبرنامـه را در پـی تـرور خلیل  نرمگوی منتشـر 
کـرده و از حکومـت می خواهـد ایـن قضیـه را بـه صـورت 
جـدی پیگیـری کنـد و نتایـج تحقیقـات را با مردم اشـتراک 

بگذارد.
سـوی  از  گذشـته  هفتـه  سه شـنبه شـب  نرمگـوی  خلیـل 
بغـان  ولسـوالی  در  هنگامـی  ناشـناس  تفنـگ دار  مـردان 
مرکـزی تـرور شـد کـه از کار به سـوی خانـه اش می رفـت.

نزدیـکان ایـن داکتـر گفتـه بودنـد کـه او بیـش از چهـل 
سـال داکتـر و فعـال رسـانه ای در بغان بـود و بـرای درمان 
بیمـاران حتـی بـه ولسـوالی های دور دسـت زیـر حاکمیـت 

طالبـان در بغـان  نیـز سـفر می کـرد.

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه 32۰ میلیـون دالر نیاز اسـت 
تـا 6۰ درصد جمعیت کشـور واکسـین کوید-19 شـوند.

بـه گفتـه مسـئوالن ایـن وزارت؛ بـرای 2۰ درصـد جمعیت اول 
کشـور، اتحادیـه جهانـی واکسـین  قـرار اسـت کـه واکسـین را 
کمـک  کنـد و 11۰  میلیـون دالر کمک  بانـک  جهانی و دونرهای 
ای آر تـی اف اسـت و 5۰ میلیـون دالر هـم کمک بانک انکشـافی 
آسـیا اسـت کـه بـرای حکومـت افغانسـتان در نظر گرفته شـده 

است.
آنـان می گوینـد کـه حـدود 76 میلیـون دالـر در قسـمت خرید 

واکسـین کمبـود اسـت کـه احتمـاال حکومـت تهیـه می کند.
وزارت صحـت می گویـد کـه چیـن 2۰۰ هـزار دوز واکسـین و 
اتحادیـه جهانـی واکسـین سـه میلیـون واکسـین ضـد کرونا به 

افغانسـتان کمـک می کنـد.
در محمولـه نخسـت یـک میلیـون و 3۰۰ هـزار و در محمولـه 
دوم یـک میلیـون و 7۰۰ هزار دوز واکسـین کرونا به افغانسـتان 

خواهد رسـید.
ویـروس کرونـا از زمـان ثبـت نخسـتین مـورد آن در 5 حـوت 
سـال پار تـا کنـون بیش از 55 هـزار تن را در کشـور مبتا کرده 

و جـان بیـش از 2 هـزار تـن را گرفته اسـت.

زیـر صفـر بـود؛ به همیـن دلیل شـگوفه هايی که باز شـده و گل 

کـرده بـود، از شـدت رسدی هـوا کاما ازبیـن رفته و اما شـگوفه 

هايـی کـه تـا هنـوز باز نشـده، تـا حـدودى دچار مشـکل نشـده 

است.«

او افـزود کـه بـه اسـاس احصائیه آنهـا، در مرکز و ولسـوالی های 

مـوازی ٥٠٠٠  والیـت،  ایـن  سـارباغ  خـرم  و  سـلطان  حـرت 

هکتـار زمیـن بـاغ های بـادام موجود اسـت؛ به اسـاس بـرآوردى 

کـه آنـان انجـام داده بودنـد، باغـداران ازآن بیـش ازدوهـزار تـن 

بـادام حاصـل مـی گرفتنـد .

ارغندیـوال گفـت کـه اگـر ٧ کیلوگـرام بـادام در بـدل ٢٠٠٠ 

افغانـی بـه فـروش میرسـید، باغـداران از فـروش آن در تابسـتان 

سـال آینـده، بیـش از ٥٠٠ میلیـون افغانـی پول عاید به دسـت 

آوردند. مـی 

وی ترصیـح کـرد بـه اسـاس بررسـی های کارمنـدان فنـی آنـان 

از مناطـق مختلـف والیـت، ٩٠ در صـد محصـوالت بـادام از اثـر 

رسدی هـوا از بیـن رفته اسـت که این خسـارات، بـرای باغداران 

سـمنگان جـران ناپذیر اسـت.

نـگاه کیفیـت  از  بـادام سـمنگان  بـه گفتـه مسـئولین محلـی، 

در سـطح کشـور درجـه اول بـوده، کـه بـه نام هـای سـتار بايـی، 

قمـری، قهاربـای، شـکور بـای، مروجـی، کاغـذی، صندوقـی و 

سـنگک یـاد ميشـود و یـک کیلو گـرام آن، هـم اکنون دربـازار از 

١٥٠ تـا ٧٠٠ افغانـی بـه فـروش میرسـد.

بـه گفتـۀ آنـان ایـن میوه خشـک یکی در کنار پسـته، چهـار مغز 

از محصـوالت عمـدۀ ایـن والیـت بـوده کـه نـه تنهـا همـه سـاله 

باغـداران از فـروش آن میلیـون هـا افغانـی پـول عایـد به دسـت 

مـی آورنـد، بلکـه تعـداد زیـادى کسـبه کاران، از خریـد فروش و 

تجـارت آن معیشـت زندگـی شـانرا تامیـن مـی کنند. 

از بدتـر  نهادهـای جامعـه مدنـی غـور 
شـدن وضعیـت امنیتـی و اجتماعـی در 
آن والیـت اعـام نگرانی کرده اسـت. این نهاد شـنبه 
9 حـوت بـا نشـر اعامیه ای گفته اسـت کـه مردم و 
نهادهـای جامعـه مدنـی غـور از بدتر شـدن وضعیت 

امنیتـی و اجتماعـی اعـام نگرانـی کرده اسـت.
در ایـن اعامیـه آمده اسـت که عـدم هماهنگی بین 
نهادهـای دولتـی باعـث گردیده تا خدمات درسـت و 

اولیـن پـرواز بـا خدمه هـای پـرواز زن و پیلوتـی کـه 

ایـر از  دخـر ٢٢ سـاله اسـت توسـط رشکـت کام 

هـرات بـه کابـل انجـام شـد.

بـا  هواپیایـی  خصوصـی  رشکـت  یـک  کام ایـر 

انجـام یـک پـرواز ۹۰ دقیقـه ای از کابـل بـه هـرات، 

تاریخ سـاز شـد.  متامـی خدمه هـای ایـن پـرواز از 

بودنـد. زن  پیلوت هـا  تـا  مهـان داران 

بـه گـزارش بی بی سـی بـه نقـل از ویبسـایت )بزنس 

اینسـایدر( محدثـه میرزایـی، اولین پیلـوت زن. ۲۲ 

سـاله رشکت کام ایر با ویرونیکا بوریسـووا مسئولیت 

پـرواز بویینـگ ۷۳۷ را بـه عهـده داشـتند و چهـار 

مهـان دار زن از مسـافران میزبانـی می کردنـد.

و  هواپیایـی  خدمـات  منتقـد  کاهیـل  جـوش 

بـه موقع ارایه نگردیده و مشـکات عدیـدۀ در جامعه 
هـر روز افزایش یابد.

بیـن  هماهنگـی  عـدم  کـه  می افزایـد  اعامیـه 
ارگان هـای امنیتـی و طـرح برنامه هـای الزم، سـبب 
محدودیـت سـاحۀ امنیتـی و مشـکات حـاد در این 

والیـت گردیـده اسـت.
براسـاس معلومـات ایـن اعامیـه، اختافـات قومـی، 
و  مسـتقیم  تهدیدهـای  و  هدفمنـد  قتل هـای 

یوتیوبـر، نیـز در ایـن سـفر آنهـا را همراهـی می کرد 

تـا ایـن رویـداد بی سـابقه در تاریـخ افغانسـتان را 

کنـد. مستند سـازی 

آقـای کاهیـل در تاش اسـت مسـتندی را برای روز 

زن تهیـه کنـد. او به وبسـایت بزنس اینسـایدر گفته 

اسـت کـه  پـروازی بی عیـب و راحـت را در ایـن ٩٠ 

دقیقـه تجربـه کرد.

بـه  دیـده  »آمـوزش  را  زن  پیلوت هـای  کاهیـل 

منتقـد  ایـن  کرده اسـت.  توصیـف  بـاال«  سـطح 

خدمـات هواپیایـی کـه پروازهـای طوالنـی دور و 

]در سـفر  پیلوت هـا   « دنیـا داشـته، می گویـد:  بـر 

کابل-هـرات[ بسـیار حرفـه ای عمـل کردنـد،  مثـل 

»]پیلوتـان[ هـر خطـوط هوایـی دیگـری در دنیـا.«

غیرمسـتقیم علیـه بـزرگان، نهادهـای جامعـه مدنی 
اسـت. یافتـه  افزایـش  رسـانه ها  و 

در ایـن اعامیـه بـه حکومـت محلـی هشـدار داده 
شـده و گفتـه شـده اسـت کـه مـوارد مهـم و الزم از 
بـا در  غـور  مـردم والیـت  و چالش هـای  نگرانی هـا 
نظرداشـت تحلیـل وضعیـت کنونـی نگاشـته شـده 
اسـت، در صورتی کـه حکومـت محلـی به خواسـته ها 
و چالش هـای موجـود توجـه جـدی ننمایـد، ناگزیـر 
از گزینه هـای دادخواهـی مدنـی تـا تغییر شـرایط به 

نفـع جامعـه، کار گرفتـه شـود.
ایـن اعامیـه نهادهـای جامعـه مدنـی غـور در حـال 
منشـتر می شـود که روز گذشـته به خانواده بسـم اهلل 
عـادل ایمـاق خبرنـگار مقتول حمله شـده و سـه تن 
دیگـر از اعضـای خانـواده وی کشـته شـده و دو تـن 

دیگـر زخمـی شـده اند.
بسـم اهلل عـادل ایمـاق مسـئول رادیـو غـور بـه تاریخ 
12 جدی توسـط افراد مسـلح تفنگ دار کشـته شـد. 
ایـن در حالیسـت کـه اخیـرا داکتـر نرم گـو یکـی از 
فعـاالن مدنـی و مدافـع حقوق بشـر در الیـت بغان 
نیـز توسـط افـراد ناشـناس بـه قتـل رسـید. فعـاالن 
مدنـی وضعیـت امنیتـی اخیـر در کشـور را نگـران 

اند. کننـده خوانـده 
در مـورد قتـل خانـواده ایمـاق منابـع مسـئول ابـراز 
نظـر نکـرده انـد و کسـی یـا گروهـی نیز مسـئولیت 

ایـن حملـه را بـه عهـده نگرفتـه اسـت.

معیـن  یوسـف زاده  منیـره  کـه  درحالیسـت  ایـن 

یـک  در  ملـی  دفـاع  وزارت  پرسـونل  و  تعلیـات 

گفتگـو بـا روزنامـه افغانسـتان نیـز گفـت کـه اکنون 

زنـان زیـادی در قـوای هوایـی افغانسـتان همچـون 

مـردان کار میکنند و شـار زیـادی از زنان عضویت 

دارنـد. را  افغانسـتان  کانـدوی 

نیلوفـر رحانـی نیـز در سـن ٢٣ سـالگی یکـی از 

افغانسـتان  نظامـی  هوایـی  قـوای  موفـق  پیلوتـان 

قـوای  پیلوتـی  از مکتـب  او در سـال ٢٠١٢  بـود. 

رحانـی  بـود.  شـده  فـارغ  افغانسـتان  هوایـی 

بـا هواپیاهـای بال ثابـت و چرخ بـال  می توانسـت 

نظامـی پـرواز کنـد. امـا بنـا به مشـکات کـه عنوان 

کـرد در سـال ٢٠١8 بـه امریـکا پناهنـده شـد.
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