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 یک زن آفریقایی ریاست سازمان تجارت جهانی را به 
تظاهرات ده ها هزار نفری در میانمار عهده می گیرد

آینـده  رئیـس  ایـواال،  اوکونجـو  نگـوزی   
بـود.  خواهـد  جهانـی  تجـارت  سـازمان 
اقتصـاددان  ایـن  نامـزدی  از  بایـدن  جـو 
نیجریـه ای بـرای ایـن مقام حمایـت کرده 
اسـت. او نخسـتین زن آفریقایـی در رأس 

بـود.... خواهـد  پراهمیـت  سـازمان 

 ده هـا هـزار نفـر از سـاکنان شـهر یانگون، 
در  دیگـر  بـار  میانمـار  شـهر  بزرگتریـن 
اعتـراض بـه کودتـای اخیر نظامیـان در این 
روز  راهپیمایـی  کردنـد.  تظاهـرات  کشـور 
یکشـنبه در یانگـون با وجود موج بازداشـت 
مخالفـان و اختـال شـدید در دسترسـی به 

اینترنـت انجـام شـد. ...
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چـالش هـای 
سکتور خصـوصی 

توازن در دکتورین سیاست 
خارجی و تأثیر آن بر روند صلح 

افغانستان 

فرهنگ سازی عدالت انتقالی؛ 
به مثابۀ پیش نیاز صلح پایدار در 

افغانستان 

 دیـروز در جلسـه ای که به ریاسـت معـاون دوم رییس 
جمهـور برگـزار شـد، مهـم تریـن چالـش های سـکتور 
خصوصـی مـورد بحـث قـرار گرفـت. در این جلسـه که 
بخشـی از مشـکات بیـان شـد مشـخص شـد کـه هـر 

یـک از چالـش های فـراروی سـکتور خصوصـی ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

نشر نخستین 
ترجمه ی انگلیسی

 »فضایل بلخ« 

 قهرمان سابق بوکس جهان که 
محمد علی را برده بود، درگذشت

 رسمی؛ بوداپست میزبان دیدار 
رفت الیپزیش-لیورپول

 محمـد حنیـف امتر وزیر امور خارجه با شـارژدافیر سـفارت امریکا 

و سـفیر پاکسـتان در کابل دیدار و گفتگو کرده اسـت.

بـه گـزارش خربگزاری جمهـور؛ وزارت امور خارجه دیروز یک شـنبه 

)19 دلـو( بـا نـر دو اعالمیـه ای جداگانـه گفتـه کـه ایـن دیدارها 

در مقـر وزارت امـور خارجـه انجام شده اسـت.

ویلسـون شـارژدافیر  و راس  امتـر  آقـای  اعالمیـه،  یـک  بنیـاد  بـر 

سـفارت امریـکا در کابـل در مـورد رونـد صلـح و همـکاری  میـان 

کرده اسـت. گفتگـو  امریـکا  جدیـد  ادارٔه  و  افغانسـتان  دولـت 

وزیـر امـور خارجـه از تعهـد و حامیـت 19  سـالٔه امریـکا از مـردم 

و دولـت افغانسـتان قدردانـی کـرده و از پیام هـای دولـت جدیـد 

ایـاالت متحـدٔه امریـکا در پیونـد بـه رونـد صلـح و بررسـی توافـق 

امریـکا بـا طالبـان اسـتقبال کـرد.

در اعالمیـه گفتـه شـده کـه دو جانـب در مـورد آخریـن تحـوالت 

صلـح،  رونـد  چالش هـای  افغانسـتان،  در  سیاسـی  و  امنیتـی 

موفقیـت  بـرای  بین املللـی  و  منطقه یـی  حامیت هـای  اهمیـت 

مذاکـرات و تقویـت همکاری هـای دوجانبـه و سـه جانبه از جملـه 

بـا اوزبیکسـتان و عربسـتان سـعودی، گفتگو و تبادل نظـر کردند.

گفتـه شـده، در ایـن مالقـات، آقـای امتـر بـر افزایـش مشـوره ها 

طالبـان،  بـا  امریـکا  توافقنامـٔه  مجـدد  بررسـی  دولـت،  دو  میـان 

پابنـدی طالبـان بـر تعهدات شـان و مـروط  شـدن تصامیـم بـر 

کـرد. تأکیـد  عینـی  واقعیت هـای 

و  تعهـد  ادامـٔه  مـورد  در  خارجـه  امـور  وزیـر  بـه  ویلسـون  سـفیر 

داد. اطمینـان  افغانسـتان  بـا  کشـورش  همـکاری 

از سـوی دیگـر، وزارت خارجـه بـا نـر یـک اعالمیه دیگـر گفته که 

حنیـف امتـر بـا منصـور احمـد خـان سـفیر پاکسـتان در کابـل در 

مـورد روابط و مسـایل مورد عالقٔه دوجانب به شـمول همکاری های 

اقتصـادی و رونـد صلح افغانسـتان گفتگو کرده اسـت.

آقـای امتـر ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت آتش بـس همه جانبـه، اظهـار 

داشـت کـه تأمیـن صلـح در افغانسـتان بـه نفـع همه جوانـب بوده 

و می توانـد زمینه سـاز همکاری هـای اقتصـادی و تقویـت اتصـال 

منطقه یـی گـردد.

در ادامـه هـر دو طـرف در مـورد تقویـت همکاری هـای دوجانبـه 

از جملـه در پیونـد بـه توافق نامـه ترانزیتـی افغانسـتان و پاکسـتان 

)APTTA(  تبـادل نظـر کردنـد.

در این اعالمیه گفته شـده که وزیر امور خارجه از سـفیر پاکسـتان 

خواسـت تـا نگرانـی جـدی افغانسـتان در پیونـد بـه راکت پرانی ها 

از آن سـوی خـط دیورنـد را بـه وزیـر امـور خارجٔه پاکسـتان برسـاند 

و افـزود کـه ایـن انداخت هـا قابـل قبـول منی باشـد. آقـای امتر بر 

حـل مشـکالت از راه گفتگـو تأکید کرد.

گفتنـی اسـت کـه در چنـد روز گذشـته نیروهای نظامی پاکسـتان 

بـار دیگـر مناطـق مـرزی کـر را مـورد حمـالت راکتـی قـرار دادند 

کـه بـا محکومیـت جدی دولـت افغانسـتان مواجه شـد. 

 وزارت امـور خارجـه گفتـه کـه از گـزارش تـازه 

سـازمان ملـل متحـد در مـورد روابـط طالبان و 

القاعـده اسـتقبال مـی کند.

 19( یک شـنبه  دیـروز  خارجـه  امـور  وزارت 

کـه  می گویـد  اعالمیـه ای  نـر  بـا  دلـو( 

»دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، ضمن 

سـازمان ملل  گـزارش  یافته هـای  از  اسـتقبال 

بـر موضـع برحـق خـود مبنی بـر عـدم پابندی 

می کنـد.« تأکیـد  تعهدات شـان  بـه  طالبـان 

وزارت خارجـه تاکیـد کـرده کـه افغانسـتان از 

ملـل  سـازمان  به شـمول  بین املللـی  رشکای 

می خواهـد تـا طالبـان و حامیان شـان را وادار 

بـه پذیـرش آتش بـس، ختم قتل هـای هدفمند 

و قطـع رابطـه بـا گروه هـای تروریسـتی منایند 

صلـح  معنـادار  گفتگوهـای  بـرای  زمینـه  تـا 

به منظـور  سیاسـی  حـل  راه  بـه  دسـتیابی  و 

برقـراری صلـح پایـدار در افغانسـتان مسـاعد 

. شود

گفتنـی اسـت کـه اخیـراً آنتونیـو گوتـرش دبیر 

کل سـازمان ملـل متحـد در 27میـن گـزارش 

تعزیـرات شـورای  از  نظـارت  و  تحلیـل  »گـروه 

گـروه  علیـه  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت 

القاعـده، داعـش و گروه ها و نهادهای وابسـته 

بـه آن هـا« خـود گفـت کـه روابـط طالبـان بـا 

تروریسـتی  گروه هـای  و سـایر  القاعـده  گـروه 

دارد. ادامـه  همچنـان 

بـا  طالبـان  رابطـٔه  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 

گروه هـای  از  برخـی  و  داعـش  القاعـده، 

ادامـه  از گذشـته  تروریسـتی دیگـر محکم تـر 

دارد و کشته شـدن چندیـن فرمانـده القاعـده 

به شـمول حسـام عبدالرئـوف، معـروف بـه ابـو 

محسـن املـری، در مناطـق تحـت کنـرول 

مدعاسـت.  ایـن  گـواه  طالبـان، 

و  تهدیـدات  از  همچنـان  یادشـده  گـزارش 

هامهنگـی میـان تحریـک طالبـان پاکسـتان، 

گـروه  و  منطقه یـی  تروریسـتی  گروه هـای 

جهـاد اسـالمی کـه بـا صـد جنگجـوی فعـاِل 

تحـت حامیـت و کنـرول طالبـان در والیـات 

فاریـاب و کنـدز فعالیـت دارنـد،  نیـز یـادآوری 

کرده اسـت.

و  تحلیـل  گـروه  یافته هـا،  ایـن  بـه  توجـه  بـا 

نظـارت، وضعیت افغانسـتان را چالـش برانگیز 

و معـروض به تهدیدهای گروه های تروریسـتی 

می دانـد.

کـه  شـده  گفتـه  گـزارش  درایـن  همچنیـن 

داعـش از 500 تـا بیـش از 2 هـزار جنگجو در 

دارد.  افغانسـتان  رسارس 

 لئون اسـپینکس، قهرمان سـابق بوکس سـنگین وزن جهان 

در ۶۷ سـالگی درگذشـت. ایـن قهرمـان امریکایـی بـه دلیل 

پیـروزی غافلگیرکننـده ای کـه مقابـل محمـد علـی )کلـی( 

داشـت بـه شـهرت رسـیده بـود. او سـال ۱۹۷۸ میـالدی در 

هشـتمین مبـارزه حرفـه ای خـود علـی را شکسـت داد. آقای 

اسـپینکس سـال ها بـا مشـکالت سـالمتی روبـرو بـود و در 

سـال ۲۰۱۹ مشـخص شـد کـه بـه مرحلـه پیرفتـه بیـامری 

رسطان پروسـتات مبتال اسـت. او که تفنگدار دریایی سـابق 

امریـکا بـود، عـر جمعـه در حالـی که همـرش ...

میزبـان  مجارسـتان  پایتخـت  در  آرنـا  پوشـکاش  ورزشـگاه   

دنبـال  بـه  بـود.  خواهـد  لیورپـول  و  الیپزیـش  رفـت  بـازی 

جهـش ویـروس کرونـا در انگلیـس، ایـن کشـور بـه عنـوان 

یکـی از مناطـق پرخطـر جهـان از نظـر شـیوع ویـروس کرونا 

شـناخته شـده اسـت و گامنـه زنـی هایـی وجود داشـت مبی 

بـر اینکـه بـازی الیپزیـش و لیورپـول در دور رفت یک هشـتم 

نهایـی چمپیونزلیـگ لغـو شـود.  بـه دلیـل محدودیـت هـای 

پیشـگیرانه ای کـه بـرای کنـرل ...

ورزش
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دیدار اتمر با شارژدافیر سفارت امریکا و سفیر پاکستان در کابل افغانستان از گزارش سازمان ملل در مورد روابط 
طالبان و القاعده استقبال کرد

بررسی 101 قضیه از 219 قضیه اختطاف 
در سال 1399

 »فضائل بلخ« در زمانی نوشـته شـده اسـت که دنیای اسـالم، بعد از گسـرش و گذشـت شـش قرن، در نتیجه فسـاد 

سـازمان های اداری و حکومتـی بـه انحطـاط گرفتـار آمـده بـود کـه در نتیجه آن دسـتگاه خوارزمشـاهیان در آسـیای 

میانـه و سـازمان خالفـت عباسـیان بغـداد هـر دو یکـی بعـد از دیگـری در مقابـل هجـوم مغـوالن از بیـن رفتنـد. این 

کتـاب ده سـال بعـد از تالیـف مـن عربـی، به دسـت مغـوالن از بیـن رفته اسـت. به باور پژوهشـگران، یکـی از نکات 

بـا اهمیـت در مـورد کتـاب حـارض این اسـت که عوامل سـقوط و انحطـاط خوارزمشـاهیان و عباسـیان و صحنه های 

فسـاد اوضـاع سیاسـی و روحـی را می تون از خـالل آن مشـاهده کرد....
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بررسی 101 قضیه از 219 قضیه اختطاف در سال 1399

 دفـر مطبوعاتی معـاون دوم ریاسـت جمهوری با 

نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت که در جلسـه کمیته 

مصونیت سـکتور خصوصی که تحت ریاسـت رسور دانش معاون 

دوم ریاسـت جمهـوری برگـزار شـده بود، گزارش شـد که درسـال 

روان خورشـیدی 219 قضیـه اختطـاف در کشـور اتفـاق افتـاده 

اسـت کـه از ایـن رقـم بـه 101 قضیـه از سـوی لـوی سـارنوالی 

رسـیدگی شـده است.

در ایـن جلسـه از قـول لـوی سـارنوالی کشـور نوشـته اسـت:» از 

مجمـوع ایـن قضایـا، 120 قضیـه بـه محکمـه راجـع شـده و از 

ایـن میـان متهـان 101 قضیـه از طریـق محاکـم ذی صـالح بـه 

جزاهـای مختلـف چـون حبـس متوسـط، حبـس طویـل، حبـس 

شاروال سابق مزار به ١٦ ماه حبس تنفیذی و پرداخت پنج میلیون افغانی محکوم شد

 بازداشت مدیر عمومی طب عدلی ریاست صحت جوزجان

وزارت معادن و پرتولیم: در حمله انفجاری به مشاور این وزارت آسیبی نرسیده است

سرمقاله

معـاون دوم  ریاسـت  بـه  ای کـه   دیـروز در جلسـه 

رییـس جمهـور برگزار شـد، مهـم ترین چالـش های 

سـکتور خصوصـی مـورد بحـث قـرار گرفـت. در ایـن 

جلسـه کـه بخشـی از مشـکالت بیان شـد مشـخص 

شـد کـه هـر یـک از چالـش هـای فـراروی سـکتور 

خصوصـی بـه منزلـه نابـودی ایـن سـکتور و رسمایـه 

هـای مـردم اسـت. متاسـفانه مشـکالت و چالش ها 

در ایـن ایـن بخـش مثـل سـایر بخش هـا نـه تنها رو 

بـه کاهـش نیسـت؛ بلکـه هـر روزه افزایـش مـی یابد 

و هـر روز مشـکلی بـر مشـکالت افـزوده مـی گـردد. 

بـدون شـک دولـت مکلـف بـه رفـع موانـع و چالـش 

هـای فـراروی سـکتور خصوصـی اسـت و نباید هیچ 

نهـاد حکومتـی مشـکالت را بیشـر کند. امـا به نظر 

مـی رسـد کـه در ایـن روزهـا برای بخشـی از سـکتور 

خصوصـی یعنـی رصافـان مشـکالتی ایجـاد گردیده 

اسـت کـه نشـان از عـدم توجـه کافـی بـه مشـکالت 

ایـن بخش اسـت. 

در جلسـه دیـروز یکـی از بـزرگ تریـن چالـش هـای 

فـراروی رسمایـه گـذاران در سـکتور خصوصـی مورد 

بحـث قـرار گرفتـه اسـت کـه عبـارت اسـت از بـاج 

خانـواده  اعضـای  و  اشـخاص  اختطـاف  و  خواهـی 

کسـانی کـه انـدک پولـی را بـا زحـات زیـاد ذخیـره 

کـرده  گـذاری  رسمایـه  کشـور  در  اکنـون  و  کـرده 

انـد. متاسـفانه در طـول سـال هـای اخیـر برخـی از 

افـراد  بـرای  کابوسـی  بـه  تبدیـل  بـزرگ  شـهرهای 

رسمایـه دار و تاجـر شـده اسـت. شـهرهایی چـون 

کابـل، مـزار رشیـف و هـرات منونـه هایـی انـد کـه 

هـر روزه شـاهد ایـن مشـکل بـوده انـد. بـدون شـک 

وقایعـی کـه در طـول سـال هـای گذشـته توسـط 

اختطـاف گـران و دزدان مسـلح، عمدتـا بـر رسمایـه 

گـذاران بخـش خصوصـی و اعضـای خانـواده آنـان 

در  اسـت.  بـوده  سـابقه  بـی  اسـت  گرفتـه  صـورت 

جلسـه دیـروز، امنیت ملـی گزارش داده اسـت که از 

ابتـدای سـال 1399 تا کنـون 102 قضیه اختطاف 

مربـوط به سـکتور خصوصی در این اداره ثبت شـده 

اسـت. ایـن آمـار واقعا تـکان دهنـده اسـت. طبیعی 

اسـت کـه وقتـی ایـن حجـم از اختطـاف از سـوی 

مافیـا و دزدان مسـلح بـر سـکتور خصوصـی و افـراد 

فعـال در ایـن عرصـه صـورت مـی گیـرد، دیگـر هیچ 

کسـی عالقـه پیـدا منـی کنـد کـه در کشـور رسمایه 

گـذاری و کار کنـد. 

عـالوه بر مشـکل ناامنـی مثل اختطـاف و باج گیری 

کـه متوجه سـکتور خصوصی اسـت، چالـش ناامنی 

در سـطح عمـوم نیـز یکـی از بـزرگ تریـن چالـش 

سـکتور  فعالیـت  و  گـذاری  رسمایـه  فـراروی  هـای 

خصوصـی اسـت. در کشـوری مثـل افغانسـتان کـه 

هـر روز مـردم با انفجـار و انتحار باید از خـواب بیدار 

شـود کسـی چنـدان عالقـه ای بـه رسمایـه گـذاری 

و کار در ایـن رسزمیـن نخواهـد داشـت. بـه همیـن 

رسمایـه  و  رسمایـه  فـرار  شـاهد  روز  هـر  مـا  خاطـر 

گذاران از کشـور هسـتیم. این رونـد تاثیر بی نهایت 

بـر رسنوشـت فعالیـت سـکتور خصوصـی و  منفـی 

و  ناامنـی  گـذارد.  مـی  کشـور  اقتصـاد  نهایـت  در 

شـاهراه هـای ناامـن سـبب شـده اسـت کـه رسمایـه 

هـا  میلیـون  روزانـه  در سـکتور خصوصـی  گـذاران 

افغانـی بـه گـروه هـای مسـلح غیـر مسـول از جملـه 

طالبـان عوایـد بپردازنـد. یکی از منابـع اصلی درآمد 

طالبـان در سـال هـای اخیـر از بخـش خصوصـی و 

ترانزیـت کاالهـای تاجـران در نقـاط مختلـف کشـور 

بـوده اسـت. عـالوه بـر باجگیـری گـروه های مسـلح 

از تاجـران، تلـف شـدن امـوال و آتـش زدن محمولـه 

هـای تجـاری در شـاهراه ها یـک امر معمول اسـت.  

متاسـفانه تنها ناامنی نیسـت که سـبب فرار رسمایه 

از افغانسـتان و گسـرش فقـر و فالکـت اقتصـادی 

مـی گـردد؛ بلکـه فسـاد و فقـدان میکانیـزم هـای 

روشـن اقتصـادی در کشـور یکـی دیگـر از چالـش 

هـا اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه متاسـفانه فسـاد 

در کشـور مـا بیـداد مـی کنـد و ایـن همـه فسـاد بـه 

دلیـل نبـود سـاختارهای اقتصـادی درسـت اسـت. 

بـه خصـوص کسـانی کـه بـا بخـش هـای اقتصـادی 

رسوکار دارنـد و در بخـش خصوصـی فعـال هسـتند 

بیشـر بـا ایـن پدیـده مواجـه هسـتند. چـون در هـر 

مرحلـه ای از کار بایـد رشـوت بپردازنـد. 

در روزهـای اخیـر عـالوه بـر مشـکالت فـوق، در بازار 

رصافـی کشـور که بخـش مهـم از سـکتور خصوصی 

را تشـکیل مـی دهـد و اساسـا منابع پولی در دسـت 

آن هـا اسـت مشـکل دیگـری بـروز کـرده اسـت کـه 

بایـد  دولـت  کـه  اسـت  درسـت  دارد.  تامـل  جـای 

همـه اصنـاف فعـال در بـازار را تحـت کنـرل بگیـرد 

و بـرای شـکوفایی اقتصادی کشـور آن هـا را وادار به 

پرداخـت مالیـه بسـازد، ولـی این امـر باید بـه تدریج 

صـورت گیـرد تـا هیـچ کسـی متـرر نشـود. بسـن 

کامـل رصافـی هـای انفـرادی کـه سـال هـا بـه ایـن 

شـکل فعالیـت کـرده انـد و با ایـن گونـه فعالیت خو 

کـرده اند هرگز به نفع اقتصاد و بازار کشـور نیسـت. 

از صفحه1 

 امنیتـي چارواکـي د امنیتي ځواکونو قربانیانو وارثانو ته د اسـانتیاوو 

لـه رامنځتـه کېـدو خـر ورکـوي وایـي چـې د پولیسـو د قربانیانـو 

وارثانـو تـه څلـور زره تحصیـي بورسـونه په پـام کې نیول شـوي دي.

د کورنیـو چـارو وزارت ویانـد طـارق اریـن نـن کابل کـې خریاالنو ته 

وویـل چـې د امنیتـي ځواکونـو قربانیانـو وارثانـو تـه کاري فرصتونـه 

برابـروي او پـه ۱۴۰۰ کال کـې ورتـه څلـور زره بورسـونه پـه پـام کې 

نیـويل. هغـه پـه دې اړه جزییـات ورنـه کـړل او زیاته یې کـړه چې که 

څـوک د امنتیـي ځواکونـو د قربانیانـو وارثانـو تـه د حقوقـو د ورکړې 

پـه برخـه کـې بـې پروايي وکـړي له دنـدې ګوښـه کیږي.

ده بیـا د جزییاتـو لـه ورکولـو پرتـه وویـل:”د امنیتـي ځواکونـو لیکـو 

کـې د شـهیدو شـویو رستېـرو کورنیـو تـه یـوه انـدازه پیسـې او یـوه 

نومـره ځمکـه ورکـول کیـږي.”

د مـي امنیـت شـورا ویانـد رحمـت اللـه اندړ هم پـه یاده ناسـته کې 

وویـل چـې امنیـت شـورا له کورنیـو چـارو وزارت، مي دفـاع وزارت او 

مـي امنیـت ریاسـت رسه پـه همغـږۍ د هېـواد دفاعـي او امنیتـي 

ځواکونـو د قربانیانـو او ټپیانـو د کورنیـو قـدراين لپاره نـوی میکانیزم 

جـوړ کـړی. د ده پـه وینـا، د امنیتي ځواکونـو قربانیانو تـه د ځانګړو 

حقوقـو ورکـړې بـه پخـوا اتـه میاشـتې وخـت اخیسـت، خـو د نـوي 

میکانیـزم لـه الرې بـه دغـه پروسـه پـه ۲۶ ورځـو کـې بشـپړ کیږي.

والـو  وايـي چـې د وسـله  امنيتـي رسچينـې  لوګـر کـې  پـه   

طالبانـو پـه بريـد کـې يـو پاڅـون کوونکـى وژل شـوى او اووه 

نـور يـې لـه ځانـه رسه بيـويل دي.

د  امنيتـي رسچينـې  يـوې  کـې  علـم  پـل  مرکـز  پـه  لوګـر  د 

سـلواغې پـه 19مـه پـژواک خـري اژانـس تـه وويل چـې تېره 

شـپه وسـله والـو طالبانـو د محمداغـې ولسـوالۍ پـه رسخاب 

سـيمه کـې د پاڅونوالـو پـر يـوې پوسـتې بريـد کـړى دى.

هغـه وايـي چـې پـه دغـه بريـد کـې يـو پاڅـون کوونکـى وژل 

شـوى او ٧ نـور طالبانـو لـه ځانـه رسه  بيـويل دي.

ميلـه  اووه  پوسـتې څخـه  يـادې  لـه  وويـل چـې طالبانـو  ده 

ميـل  يـو  پيـکا،  ميـل  يـو  راکـټ،  ميـل  يـو  کالشـينکوفونه، 

دهشـکه او ګـڼ شـمېر نور مهات هم له ځانـه رسه وړي دي.

د سـيمې يـوه اوسـېدونکي جمشـيد پژواک ته وويـل چې تېره 

شـپه د پاڅـون کوونکـو او طالبانو ترمنځ جګړه شـوې ده.

هغـه وايـي چـې طالبانـو د پاڅـون کوونکـو پوسـته نيولـې، 

وسـلې او کسـان يـې لـه ځانـه رسه بيـويل دي.

بل لورته طالبان هم دغه جګړه تاييدوي.

د دې ډلـې ويانـد ذبيـح اللـه مجاهـد وايـي چې طالبانـو تېره 

شـپه د لوګـر د محمداغـې ولسـوالۍ پـه رسخـاب سـيمه کـې 

د پاڅـون کوونکـو پـر پوسـتې بريـد کـړى دى. دى وايـي چې 

پـه دغـه بريـد کـې يـو پاڅـون کوونکـى وژل شـوى، اووه تنـه 

يـې ژونـدي نيـول شـوي او 12 ميلـه وسـله يـې هـم د طالبانو 

السـته ورغلـې ده.

د ننګرهـار د کرنـې او پوهنـې رياسـتونو لـه لـه لـوري د دغـه 

واليـت په ښـوونځيو کې د نيالګيو ايښـودلو کمپاين پيل شـو.

نيالګی(کمپايـن  زمـا  او  ښـوونځی  )زمـا  د  وايـي،  مسـوولني 

کـې بـه ۵۰۰۰ نيالګـي پـه ښـوونځيو کـې کېښـودل يش او 

زده کوونکـو تـه بـه يـو يـو دانـه سـپارل کېـږي چې هغـوی يې 

سـاتنه او پالنـه وکـړي.

د نيالګيـو د ايښـودلو کمپايـن د سـلواغې پـه ۱۹مـه د جـالل 

ابـاد ښـار اړونـد ننګرهـار لېسـې څخـه پيـل او ټـاکل شـوې د 

مرکـز او ولسـواليو پـه لېسـو کـې کېښـودل يش.

د ننګرهـار د پوهنـې رييـس حسـيب اللـه شـينواري وويـل، د 

کرنـې لـه رياسـت رسه يـې د يـوه هوکـړه ليـک لـه مخـې پـه 

ښـوونځيو کـې د نيالګيـو ايښـودلو دا پروسـه پيـل کـړې ده.

ايښـودل  نيالګـي  پـه ښـوونځيو کـې  وايـي، پخـوا هـم  هغـه 

کېـدل چـې د نـه پاملرنـې لـه امله بـه بېرته له منځـه تلل، خو 

دا کال يـې ورتـه پـالن جـوړ کـړی چـې يـو نيالګی به يـوه زده 

کوونکـي تـه سـپارل کېـږي چـې هغـه بـه يـې پالنـه او سـاتنه 

کوي.

د ننګرهـار د کرنـې رييـس انعـام اللـه سـاپي وويـل، پوهنـې 

رياسـت تـه يـې پنځـه زره نيالګـي چـې د دوی په قوريـه جاتو 

کـې توليـد شـوي ورکـړي دي. دی زياتـوي، سـږ کال دغـه 

واليـت کـې ۲.۳ ميليونـه ميـوه لرونکـي، بـې مېـوې او زينتـي 

روزل  لـوري  لـه  ادارې  او کرنـې  بوټـي د خصـويص سـکتور 

شـوي چـې لـه يـاد شـمېر څخـه يـې د کرنـې رياسـت ۲۲۸ 

زره بوټـي روزيل دي . د ننګرهـار وايل ضيـاء الحـق امرخېـل 

وويـل، دا ډول فعاليتونـه نـه يـوازې دا چـې د هـوا د ککړتيـا 

مخـه نيـي، بلکـې د ښـوونځيو زده کوونکـو تـه د مسـووليت 

پېژندنـې روحيـه هـم ورکـوي. هغـه زياتـه کـړه، پـه دې موخه 

چـې يـاد نيالګـي پـه منظـم ډول کېښـودل او ښـه پالنـه يـې 

ويش، د کرنـې رياسـت لـه لـوري بـه لـه بېـال بېلـو ادارو رسه 

هوکـړه ليـک السـليک کیږي، ترڅـو د دوی له لـوري د ورکړل 

شـويو نيالګيـو سـمه روزنـه او پالنـه يش.

دوام و اعـدام محکـوم شـده اند.«

مناینـده لـوی سـارنوالی در ایـن جلسـه گفتـه اسـت کـه از آغـاز 

سـال روان خورشـیدی تـا کنـون 219 قضیه اختطاف متشـبثان 

سـکتور خصوصـی بـه ایـن اداره ثبت شـده اسـت.

در جلسـه فـوق، ریاسـت امنیـت ملـی نیز گـزارش داده اسـت که 

از آغـاز سـال 1399 تـا کنـون بـه تعـداد 102 قضیـه اختطـاف 

مربـوط بـه سـکتور خصوصـی در ایـن اداره ثبـت شـده کـه 26 

قضیـه در کابـل و ٧6 قضیـه در والیـات اتفـاق افتـاده اسـت کـه 

در ارتبـاط بـه ایـن قضایا 59 نفر متهم بازداشـت شـده اند و 101 

نفـر از نـزد اختطاف چیـان  شـامل 24 تـن در کابـل و ٧٧ تـن در 

والیـات آزاد شـده اند.

موصـوف در جریـان نبـود و پـول قیمـت موتـر را طـور تحویـل 

در وجـه احمـد فریـد معتمـد نقـدی شـاروالی کشـیده و موتر را 

خریـداری منـوده اند.

منبـع نوشـته اسـت: “احمـد فریـد نیـز میگویـد کـه مبلـغ پنـج 

میلیـون افغانـی بـه وجـه اینجانـب، چـک و طـور تحویـل حواله 

گردیـده بـود و بعـدا از طـرف شـاروال و جـان محمـد خـان آمـر 

مالـی و اداری شـاروالی، باالیـم فشـار وارد گردیـد کـه پـول را 

بـرای مالـک موتـر بپـردازم؛ امـا وقتـی از مسـئولیت بعـدی آن 

متوجـه شـدم، مخالفت منـودم و دوبـاره هدایت جـدی داد، باز 

مخالفـت منـودم و در نهایـت بـه تبدیلـی ام اقـدام منودنـد؛ تـا 

اینکـه مـرا به دفر خود خواسـته به زور پـول را از نزدم گرفتند.”

مرکـز عدلـی و قضایـی مبارزه علیه فسـاد اداری گفته اسـت که 

پـس بـادر نظرداشـت جریـان فوق، محمـد نصیر عینی شـاروال 

فاقـد اسـناد  بلـخ، یـک عـراده موتـر لندکـروزر  سـابق والیـت 

گمرکـی را بـدون طـی مراحـل قانونـی و تدارکاتـی آن، باالتـر 

از قیمـت بـازار بـه ارزش مبلـغ پنـج میلیـون افغانـی خریـداری 

مـی منایـد کـه ارزش همین عـراده در بـازار با تفـاوت مبلغ یک 

میلیـون و دوصـد هـزار افغانـی قیمت داشـته اسـت.

ایـن مرکـز افـزوده اسـت که بنـاًء محمـد نصیـر عینـی در تبانی 

بـا نورانشـاه مدیـر محاسـبه و جـان محمـد آمـر مالـی و اداری 

ملـی دسـتگیر گردیـده و فعـال تحـت توقیـف قـرار دارد.«

آقـای رسـولی از شـهرت شـخصی فـرد بازداشـت شـده چیـزی 

نگفتـه اسـت. موردیکـه در اکـر اعالمیه هـای مطبوعاتـی لـوی 

سـارنوالی دیـده می شـود.

روز گذشـته سـه سـناتور کـه قبـال بـه اتهـام اخـذ 40 هـزار دالر 

امریکایـی رشـوه از والیـت بلـخ توسـط لـوی سـارنوالی و امنیت 

ملی بازداشـت شـده بودنـد، در محکمـه ابتدایی مرکـز عدلی و 

قضایـی مبـارزه بـا جرایم سـنگین فسـاد اداری در یـک محکمه 

علنـی هرکـدام به ده سـال و یک ماه حبـس و پرداخت 40 هزار 

مـورخ   ۱۳ منـر  مصوبـه  نظرداشـت  در  بـدون  شـاروالی،  آن 

افغانسـتان  اسـالمى  جمهـوری  دولـت  کابینـه   ۱۴/۸/۱۳۹۶

کـه خریـد موترهـای تیـز رفتـار و تجملـی را ممنـوع قـرار داده 

و خـالف احـکام مـاده ۳۶ طرزالعمـل تـدارکات بـه خریـداری 

موتـر فاقـد اسـناد پرداخته، کـه ازین ناحیه مبلغ یـک میلیون و 

دوصـد هـزار افغانی بـه دولت رضر وارد گردیده اسـت، بنابر این 

مسـئولیت شـان در قبال موضوع حیف و میل ثابت می باشـد.

اینکـه اسـامی جـان محمـد خـان  منبـع عـالوه کـرده اسـت، 

آمـر مالـی و اداری، بـا صـدور جلـب هـای متعـدد بـه تحقیـق 

حـارض نگردیـده و قـرار مبنـی بر تعویـق تحقیق صـادر گردیده، 

عنداملوقـع مـورد تعقیـب عدلـی قـرار خواهـد گرفـت.

بـر بنیـاد معلومـات خرنامـه، در جلسـه علنـی قضائـی مـورخ 

سـنگین  جرایـم  رسـیدگی  ابتدائیـه  محکمـه   ۱۹/۱۱/۱۳۹۹

فسـاد اداری مرکـز عدلـی و قضائـی، چنیـن حکم صـادر گردید 

مـاه حبـس  و شـش  یـک سـال  بـه  عینـی  نصیـر  محمـد  کـه 

تنفیـذی و جـران خسـاره مبلغ پنج میلیون افغانی؛ و نورانشـاه 

برائـت حاصـل منـوده اسـت.

اسـحق  محمـد  کـه  اسـت  آمـده  همچنـان  محکمـه  حکـم  در 

رهگـذر والی سـابق والیت بلـخ، جان محمد آمر مالی شـاروالی 

و ذبیـح اللـه، قابـل تعقیـب عدلـی دانسـته شـدند. 

دالـر محکوم شـدند.

ایـن درحالیسـت کـه دولـت افغانسـتان در کنفرانـس جینوا که 

به تاریخ 3 قوس سـال روان خورشـیدی در سـویس برگزار شـده 

بـود، بـه کمـک کننده هـای بین املللی اش تعهد سـپرده اسـت 

کـه علیـه فسـاد اداری بـا جدیت متـام مبـارزه خواهد کرد.

تعقیـب  بـا  کشـور  سـارنوالی  لـوی  اداره  اخیـر  ماه هـای  طـی 

کارمنـدان ارشـد دولتـی در کشـور در چنـد مـورد بـه صـورت 

لـوی  اقدامـات  ایـن  اسـت.  کـرده  برخـورده  رصیـح  و  رسیـع 

اسـت. شـده  اسـتقبال  مـردم  طـرف  از  کشـور  سـارنوالی 

در اعالمیـه ایـن وزارت از گـروه یـا فـردی بـرای ایـن حملـه 

نـام گرفتـه نشـده اسـت. قبـل از ایـن مسـئولیت حمـالت 

مشـابه  بـه دوش طالبـان گذاشـته می شـد. موتـر هایلکـس 

دولتـی کـه حامـل آقـای عبداللـه آصفـی بـود سـاعت 8:30 

صبـح دیـروز در منطقـه مکروریـان چهـارم هـدف یـک مایـن 

مقناطیسـی قـرار گرفـت. ایـن درحالیسـت که طـی ماه های 

نگـران  صـورت  بـه  شـهرکابل  در  انفجـاری  حمـالت  اخیـر 

کننـده افزایـش یافتـه اسـت. و مسـئولیت حمـالت را هیـچ 

گروهـی بـه عهـده منی گیـرد. ارگان هـای امنیتـی و منابـع 

کار  را  انفجـاری  حمـالت  مسـئولیت  امـا  دولتـی  مسـئول 

می داننـد.  طالبـان 

شـواهدی کـه تـا کنـون از سـوی نهادهـای امنیتـی کشـور 

کـه  اسـت  واقعیـت  ایـن  گویـای  نیـز  اسـت  شـده  مطـرح 

اسـتفاده از ماین هـای مقناطیسـی و حمـالت انفجـاری کار 

گـروه طالبـان اسـت. طالبـان هـم در چنیـن موارد واکنشـی 

ندارد و به ندرت دسـت داشـن حمالت انفجـاری را رد کرده 

است.

 لـوی څارنوالـی میگویـد کـه در یک محکمـه ابتدائیه، شـاروال 

سـابق مزاررشیـف بـه یـک سـال و شـش مـاه حبـس تنفیـذی و 

جـران خسـاره مبلـغ پنـج میلیـون افغانـی محکـوم؛ و رهگـذر 

والـی سـابق والیـت قابـل تعقیـب عدلی دانسـته شـد.

در خرنامـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه علیـه فسـاد اداری 

لـوی څارنوالـی، آمـده اسـت کـه در زمـان تصـدی محمـد نصیر 

نـوع  واسـطه  عـراده  یـک  مزاررشیـف،  سـابق  شـاروال  عینـی 

لندکـروزر بـدون اسـناد بـه ارزش مبلـغ پنـج میلیـون افغانـی 

اسـت. خریـداری گردیـده 

منبـع افـزوده اسـت کـه نظـر بـه تحقیقـات بـه عمـل آمـده و 

اسـناد موجـود در خریـداری موتـر فاقـد اسـناد شـاروال محمـد 

نصیـر عینـی، نورانشـاه خـان مدیر محاسـبه و جـان احمد خان 

مدیـر مالـی و اداری شـاروالی کـه خـالف مـاده ۳۶ طرزالعمـل 

تـدارکات بـه خریـداری موتر مبـادرت ورزیده اند، از اثـر اجراآت 

غیرقانونـی شـان مبلـغ هنگفتـی بـه دارائـی عامـه صدمـه وارد 

است. شـده 

منبـع خاطـر نشـان سـاخته شـده اسـت کـه اسـامی امیـن الله 

مدیـر قراردادهـای شـاروالی، در جریان تحقیق بیان داشـته که 

یکعـراده موتـر نـوع لندکـروزر فاقـد اسـناد گمرکـی و ترافیکـی 

بـدون طـی مراحـل قانونـی، قـرارداد و خریـداری گردیـده، کـه 

مدیـر  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  سـارنوالی  لـوی   

والیـت  صحـت  ریاسـت  عدلـی  طـب  عمومـی 

جوزجـان بالفعـل در حال اخذ رشـوه توسـط ایـن اداره و امنیت 

ملـی بازداشـت شـده اسـت.

در  لـوی سـارنوالی کشـور  رسـولی سـخنگوی  آقـای جمشـید 

تویتـی گفتـه اسـت:» مدیر عمومـی طب عدلی ریاسـت صحت 

تثبیـت  کمیسـیون  ریاسـت  مسـئولیت  کـه  جوزجـان  عامـه 

معلولیـت را نیـز بعهده داشـت، بـه اتهام اخذ یازده هـزار افغانی 

رشـوه، بالفعـل در یـک عملیـات مشـرک سـارنوالی و امنیـت 

مشـاور  آصفـی  عبداللـه  آقـای  حامـل  موتـر   

و  معـادن  وزارت  برنامه هـای  تطبیـق  ارشـد 

پرولیـم صبـح دیـروز در مکروریـان چهـارم هـدف یک حمله 

انفجـاری قـرار گرفـت. وزارت معـادن و پرولیـم کشـور یـک 

شـنبه 19 دلـو بـا نـر اعالمیه مطبوعاتـی با تائیـد این خر 

اعـالم کـرده اسـت کـه بـه آقـای آصفـی مشـاور ارشـد ایـن 

وزارت آسـیبی نرسـیده اسـت. ایـن وزارت اما گفته اسـت که 

راننـده آقـای آصفـی زخمـی شـده اسـت.

وزارت معـادن و پرولیـم ایـن حملـه را محکـوم کـرده و کار 

تروریسـتان و دشـمنان رفـاه افغانسـتان تلقـی کـرده اسـت.

در اعالمیـه آمـده اسـت:»محمد هـارون چخانسـوری، وزیـر 

رویـداد  ایـن  منـودن  محکـوم  ضمـن  پرولیـم  و  معـادن 

تروریسـتی گفـت: تروریسـتان و دشـمنان پیرفـت و رفـاه 

افغانسـتان، با انجام چنین حمالت، تعهد و روحیه جوانان را 

در راسـتای خدمـت به وطـن و مردم، مانع شـده منی توانند. 

جوانـان ایـن رسزمیـن متعهـد می ماننـد و بـا انـرژی بیشـر، 

بـرای پیرفـت و ترقـی کشـور، کار می مناینـد.«

امنیـت ملـی همچنـان گفتـه اسـت کـه در حـال حـارض دو نفـر 

در کابـل و 9 نفـر در والیـات در قیـد اختطاف چیـان هسـتند کـه 

تـالش بـرای رهایـی آنهـا جریـان دارد.

ایـن درحالیسـت کـه طفـل 9 سـاله ای به اسـم عبدالـروف حدود 

بنـد اختطاف گـران  مـزار رشیـف در  100 روز می شـود کـه در 

اسـت و تا هنوز اداره های مسـئول موفق نشـده اند او را از چنگ 

رباینـدگان رها سـازند.

پیـش از ایـن معـاون اول رئیـس جمهـور بـه مسـئوالن امنیتـی 

والیـت بلـخ هشـدار داده بـود کـه اگـر موفـق نشـوند عبدالـروف 

را از چنـگ رباینـدگان رهـا سـازند همـه کارمنـدان آن اداره هـا را 

منفـک خواهـد کـرد.

بـه خانوادهـای قربانیـان نیروهـای امنیتی طوری 

رسـیدگی شـود کـه عـزت شـهدا بـه جـا شـود و 

بـه خانواده هـای شـان برسـد. حقوق شـان 

نیـز  دفـاع  وزارت  احمـدزی سـخنگوی  اللـه  روح 

پروسـیجر  جدیـد  طرزالعمـل  کـه  کـرد  تائیـد 

رسـیدگی به خانواده های شـهدا نیروهای امنیتی 

را خیلـی کوتـاه و شـفاف سـاخته اسـت. او افـزود 

کـه پـس از ایـن تـا ختـم تکفیـن و تدفیـن باعـزت 

شـهدای نیروهـای امنیتـی اکرامیـه شـهید نیز به 

می رسـد. خانـواده اش 

سـخنگوی وزارت دفـاع ملـی ترصیـح کـرد کـه بـه 

اسـاس فیصلـه رهـری دولـت جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان و وزارت دفـاع ملـی، هـر نیـروی اردوی ملـی کـه در 

میـدان نـرد و یـا هـم هنـگام اجـرای وظیفـه شـهید می شـود، 

بـرای او یـک رتبـه فوق العاده نظامی اعطـا می گردد، تـا خانواده 

شـهید از امتیـازات آن مسـتفید شـوند. طـارق آریـن، سـخنگوی 

وزارت امـور داخلـه در ایـن کنفرانـس گفـت کـه متامـی شـهدا 

امـور  وزارت  دیتابـس  ثبـت  کشـور  ملـی  پولیـس  مجروحـان  و 

داخلـه شـده و بـه اسـاس ایـن دیتابـس بـه خانواده هـای شـهدا 

و مجروحـان کمـک صـورت می گیـرد. وی عـالوه کـرد کـه مرکـز 

حایـت از پولیـس جدیـدا تاسـیس شـده اسـت کـه هـدف از 

تاسـیس این مرکز رسـیدگی به مشـکالت خانواده های شـهدای 

پولیـس اسـت. او همچنیـن اضافـه کـرد کـه در ایـن مرکـز طـی 

مراحـل اسـناد اداری شـهدای پولیـس نییـز تعقیـب و پی گیـری 

می شـود.

آریـن افـزود کـه اکنـون طـی مراحـل اسـناد شـهدای پولیـس از 

چندیـن مـاه بـه 23 روز رسـیده اسـت کـه بخـش بزرگـی ایـن 

پروسـیجر بـه دوش وزارت داخلـه اسـت. او عـالوه کـرد کـه بـرای 

هـر خانـواده شـهید یک منـره زمیـن داده داده می شـود که برای 

اعـار آن زمیـن نیـز یـک مقـدار پـول بـه خانـواده شـهید اعطـا 

می گـردد. وی امـا نگفـت کـه مقدار این پـول چقدر اسـت. آرین 

افـزود کـه قـرار اسـت یـک صندوجهـی در وزارت داخلـه بـرای 

ایجـاد اشـتغال بـرای وارثـان و خانواده هـای شـهدا نیـز ایجـاد 

گـردد. بـه قـول وی در ایـن مورد از سـکتور خصوصـی نیز کمک 

گرفتـه می شـود. او افـزود کـه وزارت داخلـه برای وارثان شـهدای 

پولیس در سـال گذشـته500 بورسـیه تعلیمـی و تحصیلی اهدا 

اسـت.  کرده 

 سـخنگویان شـورای امنیـت ملـی، وزارت دفـاع 

ملـی و وزارت امور داخله می گویند که پروسـیجر 

رسـیدگی به خانواده هـای نیروهای امنیتی براسـاس طرزالعمل 

جدیـد کـه توسـط ایـن ارگان هـا سـاخته شـده اسـت از چندین 

مـاه بـه 26 روز کوتاه شـده اسـت.

ایـن سـخنگویان یک شـنبه 19 دلـو کـه در یـک نشسـت خری 

اشـراک  حکومـت  رسـانه های  و  اطالعـات  مرکـز  در  مشـرک 

کـرده بودنـد، اطمینـان دادند که بـه متام خانواده های شـهدای 

صـورت  شـفاف  و  عاجـل  رسـیدگی  کشـور  امنیتـی  نیروهـای 

می گیـرد.

مولـوی رحمـت الله اندر سـخنگوی شـورای امنیت ملـی در این 

نشسـت خـری گفـت کـه ایـن رونـد طوالنـی کـه قبـال از دو تـا 

هشـت مـاه را در بر می گرفت، اکنون براسـاس طرزالعمل جدید 

بـه 26 روز رسـیده اسـت. وی عـالوه کرد که قبال اگـر رسبازی از 

والیـت بدخشـان در والیت ننگرهار شـهید می شـد، خانواده اش 

بایـد به ننگرهار سـفر می کرد و با اکال اسـناد بـه مرکز مراجعه 

می کـرد. بـه قـول وی ایـن پروسـیجر خیلـی زمـان گیـر و اذیـت 

کننـده بـود، بعد از تصویب طرزالعمل جدیـد ارگان های امنیتی 

و دفاعـی کشـور، دیگـر ایـن سـفرها رضور نیسـت و ارگان هـای 

امنیتـی خـود مکلـف انـد که بخـش بزرگی پروسـیجر رسـیدگی 

بـه خانواده هـای شـهدای نیروهـای امنیتـی را تکمیـل کننـد و 

اکرامیـه شـهدا را رس وقـت بـه خانواده های شـان برسـانند.

نیروهـای  نظـام  ایـن  در  را  قربانـی  بیشـرین  کـه  افـزود  انـدر 

امنیتـی می دهنـد و رسـالت ارگان های امنیتی کشـور اسـت که 

پروسیجر رسیدگی به خانواده های شهدای نیروهای امنیتی کوتاه شده است
کارتون

د پولیسو د قربانیانو وارثانو ته څلور 

زره تحصیيل بورسونه ورکول کېږي

رسچينه: طالبانو په لوګر کې اووه پاڅون 

کوونکي له ځانه رسه بيويل

د ننګرهار په ښوونځيوکې د نيالګيو 

ايښودلو کمپاين پيل شو

چـالش هـای سکـتور 
خصـوصی

محمد هدایت
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توازن در دکتورین سیاست خارجی و تأثیر آن بر روند صلح افغانستان

ــن کــه نقــش  ــر از ای طــوری کــه مــن آگاهــی دارم، شــا غی

ــا  ــی ب ــک فامیل ــط نزدی ــد، رواب ــه داری ــم در وزارت خارج مه

ــا  بربک¬کارمــل و در عیــن حــال روابــط نزدیــک و صمیمی ب

ــور محمدتره¬کــی داریــد؛ لــذا می خواهــم توســط خــودت  ن

ــتان روی  ــت افغانس ــر دول ــانم: اگ ــا برس ــه آنه ــام را ب ــک پی ی

مســأله پشتونســتان سیاســت دوســتانه را بــا مــا پیــش بــربد، 

ــته  ــان داش ــرص ن ــک ق ــر ی ــه اگ ــت ک ــارض اس ــتان ح پاکس

ــک  ــوع کم ــد و از هرن ــف کن ــتان نص ــا افغانس ــد، آن را ب باش

و پشــتبانی از دولــت شــا دریــغ نخواهــد کــرد. بــه وی 

ــی  ــورای انقالب ــس ش ــه ریی ــا را ب ــر ش ــه نظ ــده دادم ک وع

نورمحمدتره¬کــی و بربک¬کارمــل معــاون وی می رســانم. 

هــان روز، زمانــی کــه ابتــدا موضــوع را بــا نورمحمدتره¬کــی 

ــت:  ــده گف ــی و خن ــار خوش ــا اظه ــتم، وی ب ــان گذاش در می

حــاال دنیــا قــوت انقــالب مــا را می دانــد و بــه زودی ایــن 

انقــالب رسارس منطقــه را فــرا خواهــد گرفــت. گفتــم: رفیــق 

تره¬کــی، اگــر ســفیر پاکســتان دوبــاره غــرض مالقــات آمــد 

برایــش در جــواب پیشــنهادش چــه بگویــم. وی گفــت: برایش 

بگوییــد کــه: مــا مطابــق برنامــه حــزب خــود طرفــدار احقــاق 

حقــوق پشــتونها و بلوچ هــای آن طــرف خــط اســتعاری 

ــاع  ــا دف ــای آنه ــق خلق ه ــه برح ــیم و از داعی ــد می باش دیورن

ــه در  ــتیم در زمین ــارض هس ــا ح ــت ش ــا دول ــم و ب می منایی

بیشــرین  کــه  دارد  قــرار  جغرافیــای  در  افغانســتان 

اســت.  موجــود  آن  در  منطقه¬یــی  تضاد هــای 

و  جیوپولتیــک  بحث هــای  شــامل  جایــگاه  ایــن 

جیواســراتژیک ایــن منطقــه خواهــد شــد. فرصت هــای 

ــخ و  ــول تاری ــتان در ط ــرای افغانس ــا ب ــی اغلب منطقه¬ی

حتــی تــا اکنــون چالــش زا بــوده اســت. طبیعــی اســت 

ــر  ــی ب ــوی و متک ــی ق ــی و مدیریت ــت سیاس ــی درای وقت

بــه  باشــد،  نداشــته  ملــی در جامعــه وجــود  منافــع 

یقیــن داشــته ها و فرصت هــای آن جامعــه تبدیــل بــه 

مشــکالِت فــرا راه شــان خواهــد شــد. وقتــی اجــاع 

ملــی شــکل نگرفتــه باشــد و تــا زمانــی همدیگــر پذیــری 

ــز  ــد، هرگ ــود نیای ــور بوج ــی در کش ــوی مل ــه ق ــا روحی ب

ــا  ــی آن فرصت ه ــد؛ حت ــد ش ــت نخواه ــا مدیری فرصت ه

شــبیه گنجینــه¬ی می شــود کــه بــه دســت کودکــی داد 

و در بیابــان رهــا ســاخت. کــودک منی توانــد از آنچــه در 

اختیــار دارد حفاظــت منایــد و افــزون بــرآن، چیــزی کــه 

در اختیــار هــم دارد تبدیــل بــه تهدیــدی می شــود بــرای 

هســتی او. رسنوشــت افغانســتان از آن¬روزی که در این 

منطقــه شــکل گرفتــه اســت دقیقــا مصــداق مثــال فــوق 

اســت. بــا ایــن حــال، افغانســتان دارای فرصت هــای 

خوبــی اســت. نیــاز اســت مــا از رسگذشــت تاریــخ 

ــم و  ــمت تنظی ــم و در قس ــربت بگیری ــود ع ــی خ سیاس

تعــادل ســازی سیاســت های خارجــی و داخلــی خویــش 

ــاده  ــاق افت ــه اتف ــوز هرآنچ ــا هن ــم. ت ــر منای ــد نظ تجدی

اســت، جــز ناکامی افغانســتان دیگــر مثــره¬ی در دســت 

نیســت. افغانســتان محصــور بــا شــش کشــور بــزرگ ایــن 

منطقــه اســت و ایــن شــش همســایه افغانســتان تأثیــرات 

شــگرف بــر روابــط مــا بــا دنیــا و کارکرد هــای در منطقــه 

داشــته اســت. ایــن ظرافــت سیاســی و تاریخــی بایســت 

مطمــح نظــر باشــد، تــا افغانســتان بتوانــد در همســویی 

ــا اولویــت منافــع ملــی گام هــای  ــی، ب منطقــوی و جهان

ــرادارد.  ــت ب ثاب

ــه؛  ــتان و منطق ــخ افغانس ــته تاری ــه گذش ــذرا ب ــگاه گ ن

جمهــوری  همســایه  کشــور  کــه  روزگاری  آغازیــن  از 

اسالمی پاکســتان در بســر سیاســی جهــان بــا قــد و 

قامــت جغرافیــای کنونــی تولــد یافــت، مشــکالت میــان 

ایــن دو همســایه )افغانســتان و پاکســتان( بوجــود آمــد. 

گرچــه قســمتی ایــن مشــکل مربــوط قبــل از شــکل 

گیــری پاکســتان اســت. خــط مــرزی دیورنــد بــه عنــوان 

بخشــی از مشــکالت میــان ایــن دو کشــور منــوط اســت 

بــه دهــه¬ی آخــر قــرن نزدهــم میــالدی کــه افغانســتان 

ــد.  ــن معاهــده دســت یافته بودن ــه ای ــوی ب ــد برتان ــا هن ب

ــان  ــی می ــیدگی سیاس ــه کش ــی ب ــأله زمان ــن مس ــا ای ام

مبــدل  افغانســتان  و  پاکســتان  همســایه  کشــور  دو 

گردیــد کــه رسدار داوود خــان بــه عنــوان صدراعظــم 

ــدرت را  ــر ق ــال زنجی ــدت ده س ــه م ــتان ب ــت افغانس وق

بدســت داشــت. داعیــه پشتونســتان خواهــی، خواســت 

ــبت  ــتان نس ــت پاکس ــت وق ــخص از دول ــه مش و مطالب

ــروز  ــه ام ــی ک ــزرگ قبایل ــه ب ــاری منطق ــود مخت ــه خ ب

نقطــه سیاســت خارجــی افغانســتان در قبال همســایگان 

و در حــوزه منطقــوی قســمت بنیادیــن بحــران افغانســتان 

را حــل خواهــد کــرد. تاریــخ آشــکارا نشــان می دهــد 

کــه سیاســت های لجاجــت گرایانــه و همچنــان نبــود 

تــوازن در برخورد هــای سیاســی و ایجــاد فرصت هــای 

نابــودی  ســبب  منطقــه،  کشــور های  میــان  سیاســی 

خیلــی از پروگرام هــای بــزرگ ملــی در افغانســتان شــده 

اســت. سیاســت خارجــی افغانســتان بــا توجــه بــه منافــع 

ملــی کشــور در یــک نــگاه بــزرگ، در میــان همســایگان 

ــرد بایســت برخــوردار شــود؛  ــرد بُ ــت بُ افغانســتان از حال

در غیــر ایــن صــورت تقابــل و عــدم تــوازن در ایــن حــوزه 

جنــگ  در  بیشــر همســایگان  افــروزی  آتــش  ســبب 

ــتان  ــود. افغانس ــتان می ش ــده افغانس ــاه کنن ــاری و تب ج

کنونــی در مرحلــه حســاس تاریخــی قــرار دارد، ایــن نکته 

اهمیــت حیاتــی دارد بــرای بقــا افغانســتان، بــرای حفــظ 

ــج  ــرای تروی ــتان، ب ــاالر افغانس ــردم س ــی م ــام سیاس نظ

دموکراســی و نهادینــه ســازی ارزش هــای انســان محــور، 

ــرای تــداوم افغانســتان واحــد و مقتــدر در همســویی و  ب

ــتان  ــراف افغانس ــور های اط ــام کش ــتانه از مت درک دوس

کــه الجــرم بــه شــکل همســایه ها زندگــی مســاملت آمیــز 

ــم.    ــه منایی ــوزه تجرب ــن ح را در ای

 

فرصــت مناســب مذاکــره مناییــم". ایــن گفتــار بــه وضــوح 

ــه  نشــان می دهــد کــه در سیاســت خارجــی افغانســتان ن

تعــادل منطقــوی در آن دیــده می شــده و نــه هــم بــر بنیــاد 

دیــدگاه اســراتژیک ملــی و همــه شــمول، بلکــه اشــخاص 

بــوده انــد کــه بــا عالقــه منــدی و یــا عقــده منــدی خویــش 

ســپهر سیاســت خارجــی ایــن کشــور را رقــم مــی زده اســت. 

همســایگان و نقــش آن در سیاســت های تخریبــی و یــا 

ــت،  ــی نیس ــدی باق ــای تردی ــور؛ ج ــه در کش ــح جویان صل

ــعله  ــدی در ش ــش کلی ــتان نق ــایه های افغانس ــه همس اینک

ــان  ــد. همچن ــته ان ــتان داش ــگ در افغانس ــودن جن ور من

شــبهه¬ی منی توانــد باشــد اینکــه همســایگان افغانســتان 

بــه  افغانســتان  رســیدن  و  صلــح  پروســه  موفقیــت  در 

می تواننــد  بــارز  نقــش  مندانــه،  رشافــت  صلــح  یــک 

ــرز  داشــته باشــند. بخصــوص پاکســتان، کــه بیشــرین م

ــل  ــت قاب ــد از اهمی ــکل می ده ــتان را ش ــرک افغانس مش

ــدیدا  ــروز ش ــتان ام ــت. افغانس ــوردار اس ــه¬ی برخ مالحظ

ــه اینکــه سیاســت های خارجــی شــان مبتنــی  ــاز دارد ب نی

بــر اصــل منافــع ملــی و درک همســایه داری دوســتانه 

اســتوار گــردد، سیاســت خارجــی بــا دیــد اســراتژیک 

ــل  ــای ح ــی از راه ه ــه، یک ــتان در منطق ــب افغانس از جان

معضــالت ایــن ُملــک اســت. تــوازن و تعــادل در نقطــه 

بــه هفــت حــوزه کالن تقســیم شــده اســت و جــز خیــرب 

ــن  پشــتونخواه می گــردد، جبهــه¬ی افغانســتان را تعیی

ــل آزاد  ــربان قبای ــه ره ــبت ب ــه نس ــراز عالق ــود. اب می من

و بلوچ هــای پاکســتانی در داخــل افغانســتان آن روز 

ــتان  ــرای پاکس ــود ب ــزی ب ــیت برانگی ــای حساس نکته ه

ــان.  آن زم

رسدارد  جمهــوری  ریاســت  وقــت  در  موضــوع  ایــن 

داوود خــان بیشــر از پیــش مــورد توجــه و سیاســت 

ــه  ــت. البت ــرار گرف ــور داوود ق ــس جمه ــای رئی گزاری ه

چنیــن  خــان  داوود  حکومــت  نخســت  ســالهای  در 

تقابل هــای میــان پاکســتان و افغانســتان موجــود بــود، 

امــا در تــداوم رسدار داوود خــان طوفــان سیاســی را 

بدســت تجربــه گرفــت و مســایل ماننــد پشتونســتان 

رئیــس  پالیســی های  مــن  از  کاملــن  خواهــی، 

جمهــور در حاشــیه های دور دســت و فرامــوش شــده 

ــتانه  ــتان دوس ــتان و پاکس ــط افغانس ــت، رواب ــرار گرف ق

گردیــد. بــا تأســف وقتــی ایــن بررســی تاریخــی صــورت 

از  تهــی  افغانســتان  خارجــی  سیاســت  می گیــرد، 

ــده می شــود. بلکــه ســالیق  برنامه هــای اســراتژیک دی

ــع  ــت نف ــدون در نظرداش ــردی ب ــای ف ــود خواهی ه و خ

ملــی کشــور اســاس پالیســی ها بــوده اســت. در حالیکــه 

کشــور همســایه پاکســتان از سیاســیت عمیق و حســاب 

شــده نســبت بــه افغانســتان برخــوردار بــوده/ اســت. بــا 

ایــن وصــف تاریخــی در سیاســت گزاری هــای خارجــی 

خویــش، در هــر بُرهــه¬ی از تاریــخ تنهــا افغانســتان 

ایــن نوســانات خــام  بــوده کــه هزینــه¬ی ســنگین 

ــأله  ــن مس ــه ای ــت. گرچ ــده اس ــل ش ــی را متحم سیاس

سیاســت های  تعمیــل  و  تعریــف  کــه  اســت  واضــح 

خارجــی اســراتژیک و مبتنــی بــر منافــع ملــی از توافــق 

ــخور  ــد آبش ــت واح ــوان مل ــه عن ــه ب ــرش هم ــی و پذی مل

دارد. یعنــی آن جوامــع کــه چنیــن سیاســت های پختــه 

ــان  ــورهای ش ــی کش ــت خارج ــوزه سیاس و کارآ را در ح

روی دســت می گیرنــد، در بســر داخلــی و در ســطح 

ــد. بنابرایــن،  ــا باور هــای عمیــق ملــی رســیده ان ملــی ب

ــت.  ــوده/ اس ــث ب ــن بح ــتان ای ــزرگ در افغانس ــأ ب خ

رضبــات  و  افغانســتان  دموکراتیــک  جمهــوری  دوران 

مهلــک از عــدم تــوازن سیاســت های خارجــی؛ کــش 

ــک  ــوری دموکراتی ــان جمه و قوس هــای سیاســی در زم

یــا تســلط چــپ مرشبــان افغانســتان، میــان دو همســایه 

پاکســتان و افغانســتان، نیــز از منونــه¬ی دوران رئیــس 

جمهــور داوود خــان بــود؛ شــاید بــا انــدک تغییــری. 

راجــع بــه ایــن موضــوع، ایــن جــا یــک نقــل قــول 

ــقوط  ــی س ــه ال ــاهی مطلق ــاب "از پادش ــتقیم از کت مس

جمهــوری دموکراتیــک افغانســتان" جلــد اول صفحــات 

آقــای  کتــاب  ایــن  نویســنده  مــی آورم؛  و 328   327

عبدالوکیــل وزیــر امــور خارجــه حکومــت داکــر نجیــب 

اللــه اســت. "در اولیــن روزهــای ماموریتــم، مالقاتــی نیــز 

ــل  ــار متای ــا ســفیر پاکســتان داشــتم، وی ضمــن اظه ب

ــر روابــط نزدیــک بیــن افغانســتان و پاکســتان گفــت:  ب

اجنــدای اصلــی و اساســی گفت وگوهــای مذاکــرات صلــح 

ــرد.  ــرار بگی ــتورکار ق ــان در دس ــروه طالب ــا گ ــی ب ــن االفغان بی

ــی  ــه خوب ــود، ب ــث می ش ــی بح ــت انتقال ــاب عدال ــه در ب آنچ

ــی  ــت انتقال ــرد، عدال ــن رویک ــت ای ــه در نهای ــه ک ــت ک پیداس

ــی  ــت زدگ ــد. سیاس ــدل می کن ــی مب ــروژه سیاس ــک پ ــه ی را ب

پــروژۀ عدالــت انتقالــی، بدیــن معناســت کــه تقریبــاً همــه چیــز 

در بــارۀ تحقــق عدالــت انتقالــی بــه دولــت و نخبــگان گردانندۀ 

آن واگــذار شــده اســت. در نتیجــه، عدالــت انتقالــی از گــروه 

هــدف خــود کــه در وهلــۀ اول قربانیان انــد، دور می شــود و 

ــروژه ای  ــک پ ــه ی ــت داده ب ــش را از دس ــی خوی ــت مردم ماهی

ــود. ــل می ش ــور تبدی ــه مح نخب

ــه  ــی؛ ب ــت انتقال ــروژه عدال ــدن پ ــزاری ش ــم: اب ــار یک گفت

ــانی؛ ــۀ انس ــح در جامع ــق صل ــن تحق ــره انداخ مخاط

یکــی از مخاطــرات کشــورهای پــس از جنــگ، کــه همــواره بــه 

مثابــۀ شمشــیر دامــو کلیــس، برنامــۀ مصالحــه و آشــتی قــرار 

انتقــام جویــی اســت؛ حجــم گســردۀ جنایت هــای  دارد، 

تجربــه شــده ســطح عمیقــی از نفرت هــا، خصومت هــا و حــس 

ــه وجــود آورده اســت. ایــن امــر،  انتقــام جویــی را در جامعــه ب

گســل و شــکاف اجتاعــی عظیمــی را در درون یــک پارچگــی 

بــه ظاهــر صــوری جامعــه، مکتــوم و پنهــان منــوده اســت. قــرار 

ــواره  ــت، هم ــرل دول ــی درکن ــت انتقال ــه عدال ــن، برنام گرف

ــزاری  ــه اب ــروژه ب ــن پ ــه ای ــد ک ــدی می کن ــه را ج ــن دغدغ ای

بــرای یک گــروه نخبــگان قــدرت، بــرای انتقــام گیــری از گــروه 

دیگــری مــورد اســتفاده قــرار نگیــرد. تجربــۀ تاریخــی در ســایر 

کشــورها از جملــه کلمبیــا و دیگــر کشــورهای آمریــکای التیــن 

و اوگانــدا در آفریقــا نشــان می دهــد کــه در نبــود ضانــت 

اجرایــی الزم بــرای اجــرای ایــن در برنامــه در یــک جامعــۀ 

از  می توانــد  انتقالــی  عدالــت  پــروژۀ  اجــرای  زده،  جنــگ 

اهــداف خویــش منحــرف شــده و بــه ابــزاری در دســت نخبگان 

حاکــم، بــرای تصفیــه حســاب های شــخصی، اعــال فشــار بــر 

مخالفــان، تآمیــن منافــع مــادی و در مجمــوع بــه عنوان وســیلۀ 

جهــت ایجــاد تغییــر در آرایــش نیروهــای سیاســی در جامعــه 

تبدیــل شــود. نگاهــی از باالبــه پاییــن، بــر فــرض نــگاه خــوش 

بینانــه نســبت بــه نخبــگان حاکــم اســتوار اســت، در حالی کــه 

در جوامــع بحــران زده همــه چیــز متناســب و متأثــر از زمینه هــا 

ــی و  ــۀ مدن ــاب جامع ــوص در غی ــه خص ــی، ب ــط تاریخ و رشای

افــکار عمومــی قــدرت منــد، منافــع مــادی و تصفیــه حســاب 

منازعــات پیشــین می توانــد انگیزه هــای بســیار نیرومنــد بــرای 

ــوادی  ــد. )ج ــی باش ــت انتقال ــروژه عدال ــراف در پ ــاد انح ایج

و حیــدری،1393، 32(. بنابرایــن، برنامــۀ اجــرای عدالــت 

انتقالــی در مــورد تأمیــن حقــوق خانواده هــای قربانیــان جنــگ 

و خشــونت نتوانســت بــه خوبــی و درســتی اجرایــی و عملیاتــی 

گــردد، حتــی در پیرشفته تریــن کشــورهای جهــان کــه در 

ــا و  ــن جنایت ه ــی اول و دوم بیش تری ــگ جهان ــالل دو جن خ

نسل کشــی ها صــورت گرفــت و بــه جــز دو تــا جنــگ جهانــی؛ 

جنگ هــای داخلــی دیگــری از مصادیــق اصلــی و اساســی 

نقــض گســردۀ حقــوق بــرشی بوده انــد، تــا باشــد مرهــم بــرای 

خانواده هــای قربانیــان و خانوده های کــه بــه صــورت مســتقیم 

ــه  ــرار گرفت ــه برشیــت ق ــات علی ــات جنگــی و جنای مــورد جنای

اســت، امــا برنامــۀ اجــرای عدالــت انتقالــی نــاکام بــوده و منجر 

بــه شکســت شــده اســت. بنابرایــن، چیســتی و چرایــی عــدم 

ــح  ــورت واض ــه ص ــی؛ ب ــت انتقال ــرای عدال ــه اج ــق برنام تطبی

ــردان  ــت م ــۀ دول ــه هم ــن ک ــت و آن ای ــخص اس ــکار مش و آش

ــک  ــه ی ــل ب ــی را تبدی ــت انتقال ــه عدال ــت گران، برنام و سیاس

عمــل سیاســی کــردن و از مجــرای آن مخالفــان و کســانی 

درآمد

بــه صورت کلــی، تجریــۀ زیســتۀ بــرش نشــان داده انــد؛ 

ــر  ــرب و ویرانگ ــل مخ ــی عام ــت مذهب ــونت و افراطی خش

ــۀ  ــه جنب ــود ک ــی ش ــدید م ــی تش ــم زمان ــن مه ــت و ای اس

ایدئولوژیکــی بــه خــود گرفتــه و بنیان هــا و زیرســاخت های 

یــک جامعــه ســامل را متزلــزل می کننــد و زندگــی انســان ها 

ــات سیاســی و  ــت، ثب ــر می ســازد، امنی ــع متأث را در جوام

اســتقرارصلح پایــدار را بــا خطــر جــدی در منطقــه و جهــان 

ــات  ــا، منازع ــار جنگ ه ــرای مه ــت. ب ــاخته اس ــه س مواج

و خشــونت های مســتقیم، ســاختاری و فرهنگــی، بایــد 

مکانیســم بــرای زدودن انــواع خشــونت از زندگــی سیاســی 

و اجتاعــی افــراد جامعــه را از میــان برداشــته و شــناخت 

کامــل و ریشــه یابی آن یــک امــر رضوری و حتمــی بــه نظــر 

مــی رســد و نفــس خشــونت پرهیــزی، از جملــه مفاهیــم و 

ــای  ــا و پیش رشط ه ــد، پیش نیازه ــش درآم ــوری پی ــاز ف نی

ــدار در جامعــۀ انســانی اســت.  اساســی تحقــق صلــح پای

جنگ هــا، منازعــات طوالنــی مــدت و رفتارهــای خشــونت 

ــی  ــردی مذهب ــا رویک ــانی ب ــد انس ــای ض ــز، عملکرده آمی

و ایدئولوژیکــی؛ کــه از ســوی گــروه هــای تروریســتی، 

عامــالن و کارگــزاران عامــل خشــونت آمیــزی کــه منجــر بــه 

ــتارهای  ــاری و کش ــاری و انفج ــتی، انتح ــالت تروریس حم

بیــش از انــدازۀ افــراد نیروهــای امنیتــی و دفاعــی کشــور، 

افــراد ملکــی، زنــان و کــودکان بــی گنــاه انجــام داده انــد و 

عمــل ضــد انســانی را خــط فاصــل میــان حــق و باطــل می 

دانــد و نقــض فاحــش حقــوق بــرشی را در گســرۀ حیــات 

ــر  ــن ام ــد، ای ــدید می کنن ــر روز تش ــی ه ــی و سیاس جمع

خــود بــه خــود تحقــق صلــح پایــدار را در جامعــۀ افغانــی، 

منطقــه ای و جهانــی بــه خطــر انداختــه اســت. جنگ هــا، 

منازعــات بیــش از ســه دهــه و فتارهــای خشــونت بار گــروه 

تروریســتی طالبــان؛ علیــه دولــت و مــردم افغانســتان 

قالــب  در  روز  هــر  منازعــات  ایــن  و  صورت گرفته انــد 

حمــالت تروریســتی و انتحــاری، ماین هــای چســپکی 

و  داده انــد  انجــام  و هدف منــد  زنجیــره ای  ترورهــای  و 

ــه  ــت علی ــات جنگــی و جنای ــارز و آشــکار جنای مصــداق ب

ــش از  ــا بی ــتارها و تروره ــم کش ــرا حج ــت، زی ــت اس برشی

ــاال اســت و ایــن در حالــی اســت کــه نشســت ها  ــدازه ب ان

و گفت وگوهــای مذاکــرات اســتقرارصلح بیــن االفغانــی 

در دوحــه قطــر جریــان دارنــد و یــک ســال هــم از امضــاء 

موافقــت نامــۀ آوردن صلــح در افغانســتان از طــرف گــروه 

تروریســتی طالبــان و ایــاالت متحــده آمریــکا بــا منایندگی 

زملــی خلیلــزاد ســلطان ســیار صلــح گذشــته اســت. 

ــاال  ــگاه از ب ــراد ن ــه، ای ــد. در نتیچ ــته ان ــراز داش ــی اب دولت

بــه پاییــن ایــن اســت کــه قربانــی را از مــن گفتــان 

ــد و  ــیه می ران ــه حاش ــل ب ــام عم ــی در مق ــت انتقال عدال

در بســیاری از موارد»قربانــی شــدن مضاعــف« را بــر آن هــا 

 .)34 حیــدری،1393،  و  می کند.)جــوادی  تحمیــل 

بنابرایــن، درگفت وگوهــای اســتقرارصلح بیــن االفغانــی 

بــا گــروه طالبــان، دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان، 

همســایگان، کشــورهای منطقــه ای، جامعــه جهانــی و 

ــاب  ــالً ب ــم کام ــر نگویی ــی؛ اگ ــن امللل ــای بی ــازمان ه س

ــی را بســته اســت، حداقــل  ــت انتقال اجــرای برنامــه عدال

ــدار  ــح پای ــق صل ــۀ تحق ــه در پروس ــرد ک ــا ک ــوان ادع می ت

ــت  ــازش و مصلح ــث س ــر مباح ــان، بیش ت ــروه طالب ــا گ ب

ــرا داده  ــدی ق ــه ج ــر و توج ــورد نظ ــی را م ــی سیاس گرای

اســت، تــا برنامــه تطبیــق عدالــت انتقالــی و دلجویــی 

و الیتــام بخشــی بــه زخم هــا، دردهــا و رنج هــای بــی 

پایــان خانواده هــای قربانیــان جنــگ و خشــونت کــه گــروه 

ترورســتی طالبــان در مــدت ســه دهــه علیــه دولــت و مــردم 

افغانســتان انجــام داده اســت. 

از ایــن منظــر، دورمنــا و چشــم انــداز تحقــق صلــح پایــدار 

ــه و  ــازش گرایان ــای س ــم ه ــا مکانیس ــان؛ ب ــروه طالب ــا گ ب

ــدم  ــه ع ــی ب ــم پوش ــا چش ــی و ب ــه سیاس ــت گرایان مصلح

تأمیــن حقــوق خانواده هــای قربانیــان جنــگ و خشــونت، 

بــرای  امیــدی  نــه  و  اســت  اســتقرارصلحی در کار  نــه 

ــا  ــه اســتنتاج نتیجــه کــه هان ادامــۀ گفت وگوهــا منتــج ب

تحقــق صلــح پایــدار در جامعــۀ افغانــی باشــد می باشــند. 

بنابرایــن، دولــت جمهــوری اســالمی افغانســتان، بــا حفــظ 

جمهوریــت نظــام، قانــون اساســی، حقــوق اساســی اتبــاع، 

ــای  ــوق خانواده ه ــن حق ــرش، تآمی ــوق ب ــی و حق دموکراس

قربانیــان جنــگ و خشــونت و تأمیــن حقــوق زنــان، آزادی 

بیــان و مطبوعــات و رســانه ها؛ تأمیــن و تجهیــز نیروهــای 

امنیتــی و دفاعــی کشــور، محافظــت از دســتاوردهای 

ــد  ــتان؛ بای ــردم افغانس ــت و م ــتۀ دول ــال گذش ــت س بیس

ساســی  و  اصلــی  پیش نیازهــای  و  پیش رشط هــا  جــزء 

ــد  ــا باش ــند؛ ت ــان باش ــروه طالب ــا گ ــدار ب ــتقرارصلح پای اس

کــه تضمیــن بــرای تحقــق صلــح دایمــی و ختــم جنــگ در 

ــر بحران هــای  جامعــۀ افغانــی محقــق شــود و مهرپایــان ب

مزمــن و تیــره بختــی مــردم افغانســتان بگذارنــد. ابهام هــا 

و بــن بســت های ایجــاد شــده در فراینــد اســتقرارصلح 

ــا گــروه طالبــان؛ عمــالً گفت وگوهــا و نشســت ها  ــدار ب پای

را بــه انســداد کشــانیده اســت، هان گونــه کــه در دور 

دوم گفت وگوهــای مذاکــرات صلــح بیــن االفغانــی بــا 

دیپلاســی  و  نشــدند  حــارض  اساســاً  طالبــان؛  گــروه 

فعــال خویــش را بــه کشــورهای همســایه و منطقــه فعــال 

ســاخته و بــه دنبــال گزینه هــای بدیــل می گــردد و احنایــاً 

ــدرت  ــه ق ــت یابی ب ــع و دس ــتگی ها و مناف ــا؛ دلبس امید ه

مطلــق سیاســی شــان را در دولــت آمریــکا بــا روی کار آمدن 

جوبایــدن منی دانــد. از ایــن منظــر؛ رویکــرد دولــت آمریــکا 

در قبــال گــروه تروریســتی طالبــان بــه صــورت حتــم تغییــر 

ــه ای  ــه و ظاملان ــک جانب ــت ی ــده حای ــد و در آین کرده ان

خویــش را از گــروه طالبــان بــر خواهنــد داشــت؛ تغییــرات 

ــی و  ــرات در دیپلاس ــکا، تغیی ــی آمری ــت خارج در سیاس

ــه در  ــد؛ ک ــان را در پی دارن ــروه طالب ــرای گ ــی ب جایگزین

نتیجــه اســتقرارصلح پایــدار را عمــالً منتفــی کــرده و تــداوم 

ــه  ــی جامع ــات سیاس ــی و حی ــی جمع ــران را در زندگ بح

افغانــی بــه دنبــال داشــته اســت.

کــه احســاس مــی کننــد روزی مشــکالت جــدی و اساســی 

ــود  ــای خ ــه پ ــن ک ــه ای ــر از هم ــم ت ــد و مه ــی کنن ــاد م ایج

دولــت مــردان و سیاســت گران گیــر اســت و بنابرایــن، برنامــه 

عدالــت انتقالــی را بــرای اهــرم فشــار و چــاق بــرای رسکوب 

و حــذف مخالفــان در دســتورکار خویــش قــرار می دهــد و در 

نتیجــه حاصــل برنامــه اجــرای عدالــت انتقالــی بــرای التیــام 

ــان جنــگ و خشــونت  دردهــا و رنج های خانواده هــای قربانی

ــه و کالً  ــی را در پیــش گرفت ــرد و مســیر انحراف ــرار منی گی ق

ــرد. ــرار می گی ــی ق ــت و فراموش ــورد غفل م

منافــع  تشــخیص  و  شناســایی  عــدم  دوم:  گفتــار 

در  ســازی  صلــح  تحقــق  بــرای  تهدیــدی  قربانیــان؛ 

افغانــی؛ جامعــۀ 

ــی  ــت انتقال ــق عدال ــی تطبی ــداف اصل ــی از اه ــلاً یک مس

در جامعــه، تأمیــن منافــع یــا بــه عبــارت بهــر، جــربان 

ــا  خســارت های قربانیــان جنگــی اســت. ایــن هــدف، امــا ب

رویکــردی از بــاال بــه پاییــن، زیــاد قابــل تأمیــن نیســت. آن 

ــه  ــی ک ــل محدودیت های ــه دلی ــت ب ــت، دول ــلم اس ــه مس چ

ــی کــه در درون ســاختار قــدرت  در آن وجــود دارد و نخبگان

ــح و  ــع، مصال ــده ای از مناف ــبکه ای پیچی ــد، در ش ــرار دارن ق

بازی هــای قــدرت اســیراند. اولویــت اول بــرای نخبــگان 

ــر  ــس ه ــواره در پ ــا هم ــت. آن ه ــدرت اس ــظ ق ــدرت، حف ق

ــلط  ــۀ مس ــدرت و طبق ــگان ق ــع نخب ــداف و مناف ــروژه، اه پ

ــای  ــه معن ــن امــر ب ــرار می دهنــد. ای جامعــه را در اولویــت ق

ــه،  ــت جامع ــرو دس ــای ف ــات گروه ه ــع و مطالب ــر، مناف دیگ

ــای اول  ــت اولویت ه ــی، را از فهرس ــان جنگ ــه قربانی از جمل

بیــرون می کنــد. فراتــر از آن، بــرزخ عمیقــی میــان قربانیــان 

و نخبــگان حاکــم قــرار دارد؛ از ایــن لحــاظ، نخبــگان دولتــی 

ــان  ــی قربانی ــع واقع ــایی مناف ــخیص و شناس ــه تش ــادر ب ق

نیســتند؛ زیــرا تشــخیص نخبــگان لزومــاً خواســته ها و منافــع 

قربانیــان را تأمیــن منی کنــد. بــا ایــن حــال، دور نگه داشــن 

ــت  ــه دس ــا ب ــت آن ه ــام رسنوش ــپردن زم ــد و س ــا از رون آن ه

ــاد و  ــدف در تض ــن ه ــا ای ــدودی ب ــا ح ــم، ت ــگان حاک نخب

تعــارض بــه نظــر می رســد. نخبــگان حاکــم در بهریــن 

حالــت وضعیــت را از زاویــه دیــد خــود بررســی می کننــد؛ در 

حالــی کــه همــواره فاصلــۀ زیــادی میــان زاویــه دیــد نخبــگان 

ــه وضعیــت وجــود دارد. آن چــه را  ــان ب ــگاه قربانی حاکــم و ن

کــه نخبــگان حاکــم ارزیابــی می کننــد، مبتنــی بــر نگاهــی 

ــت، در  ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــه بیرون ــک زاوی ــه از ی ــت ک اس

حالــی کــه قربانــی فاجعــه و درد »قربانــی بــودن« را بــا متــام 

وجــود تجربــه کــرده اســت. تفــاوت زیــادی اســت میــان 

متاشــای رنــج از دور و کســی کــه درد رنــج رسارس وجــودش 

ــه باشــد.  را فراگرفت

بــرای همیــن، چنــدان وجــه مشــرک میــان ایــن دو وضعیــت 

منی تــوان یافــت و کنــار گذاشــن قربانــی از پــروژه بــه جــای 

آن از دیــد نخبــگان حاکــم بــه وضعیــت نــگاه کــردن، در 

بســیاری از مــوارد منافــع و خواســته های قربانیــان را تأمیــن 

منی کنــد. نخبــگان حاکــم، در تجربــۀ رنــج قربانــی رشیــک 

نیســتند؛ از ایــن رو، بــه دالیلــی چــون »مصلحــت سیاســی«، 

بــه ســادگی، بــا منافــع قربانــی می تواننــد معاملــه کننــد. 

در بســیاری از تحقیقاتــی کــه صــورت گرفتــه اســت نیــز 

ــت  ــه »حکوم ــه ک ــن گفت ــا ای ــان ب ــیاری قربانی ــوارد بس در م

خــربدار؟«،  چــه  بیچــاره  )قربانیــان(  مــردم  دل  درد  از 

»حکومــت بیشــر بــه فکــر پــول و چوکــی اســت تــا بــه فکــر 

قربانــی بیچــاره« در بســیاری عرصه هــا از جملــه عدالــت 

انتقالــی اســتیصال و نارضایتــی خــود را از سیاســت های 

بنابرایــن، بایــد اذعــان کــرد کــه گــروه تروریســتی طالبــان؛ 

از نســل کشــی و جنــگ متــام عیــار گرفتــه تــا تخریــب زیــر 

بناهــا و زیرســاخت ها، جاده هــا، اماکــن عــام املنفعــه، 

دانشــگاها، مراکــز آموزشــی و پرورشــی، ترورهــای زنجیــره ای 

انجــام  افغانســتان  مــردم  و  دولــت  علیــه  هدف منــد  و 

داده انــد. از ایــن منظــر، تغییــر راهــربدی گــروه تروریســتی 

طالبــان؛ در روزهــای اخیــر مســتقیاً خــرب نــگاران، قضــات 

ــرار  ــه شــدت مــورد آمــاج و خشــونت ق ــی را ب و فعــاالن مدن

داده انــد و جالــب ایــن اســت کــه طالبــان هیــچ کــدام ایــن 

جنایــات را نپذیرفتــه و همیشــه در رســانه ها و خربگزاری هــا 

ردکرده انــد و بــه عبارتی گویاتــر؛ آنچــه کــه در تصــورات 

انســانی می گنجــد، گــروه تروریســتی طالبــان علیــه دولــت 

و شــهروندان بی دفــاع افغانســتان انجــام داده اســت. از ایــن 

ــد آن  ــک بع ــا ی ــه تنه ــی دارد ک ــدی کل ــونت دو بع رو، خش

قابــل رؤیــت می باشــد کــه از جملــه ای ایــن نــوع خشــونت 

می تــوان از خشــونت های فیزیکــی نــام برد، عــدم موجودیت 

خشــونت های ظاهــری و آشــکار بــه معنــی عــدم موجودیــت 

خشــونت محســوب منی شــود و داللــت بــر صلــح و آرامــش 

هــم بــوده منی توانــد بلکــه در چنیــن یــک محیطــی امــکان 

ــل  ــکار محتم ــر آش ــی و غی ــونت های پنهان ــت خش موجودی

اســت از قبیــل خشــونت های ســاختاری و فرهنگــی کــه بــه 

ــد بعضــی  شــدت افــراد جامعــه را مــی آزارد و حتــی می توان

اوقــات تأثیــرات زیانبارتــری را متوجــه جامعه انســانی مناید. 

خشــونت هــم مثــل ســایر پدیده هــای اجتاعــی محصــول 

خــود روی بــوده منی توانــد بلکــه بــرای پدیــد آمدنــش 

عوامــل مختلــف و متعــددی تأثیرگــذار اســت. اگــر خواســته 

باشــیم خشــونت را در جامعــه مهــار مناییــم الزم اســت 

کــه هــر خشــونت پدیــد آمــده در محیــط بــه شــکل علمــی 

ریشــه یابی شــود و بــا زدودن ایــن عوامــل خشــونت را از بیــن 

بربیــم یــا حداقــل کاهشــی در آن رو منــا ســازیم. در نتیجــه 

بــرای کاهــش خشــونت شــناخت کامــل گونه هــای آن و هــم 

ــکل گیری آن رضوری  ــر در ش ــل مؤث ــناخت عوام ــن ش چنی

اســت کــه بــدون مطالعــه ای علمــی آن بــا متــام ابعــاد، 

امــکان مهــار خشــونت و فراهــم آوری زندگــی مســاملت آمیز 

ــه نظــر می رســد.)جمعی از  ــرای شــهروندان امــر محــال ب ب

نویســندگان،1396، 79(. در پروســۀ تحقــق صلــح پایــدار 

ــا  ــی ب ــت انتقال ــه عدال در افغانســتان اجــرای منــودن برنام

همــه چالش هــا و دشــواری های کــه وجــود دارنــد، یکــی از 

رضوری تریــن و فوری تریــن نیازهــای خانواده هــای قربانیــان 

جنــگ و خشــونت از ســوی گــروه تروریســتی طالبــان علیــه 

دولــت و مــردم افغانســتان انجــام گرفتــه اســت، بایــد جــزء 

فرهنگ سازی عدالت انتقالی؛ به مثابۀ پیش نیاز صلح پایدار در افغانستان

مهدی بابک

مصطفی شفیق
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 بازی با اعداد              3214
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3109    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3384
شاه سفید را در خانه  e4 حرکت دهید. 
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جواب هدف         2862
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ثور
گرچه امروز قصد دارید تا کســب و کار جدیدی را شــروع کنید اما به نظر می 
رســد که کارآمد نیستید. ســعی کنید که صبر کنید تا تصویر واضحی از همه 

چیز داشته باشید. 

جوزا
مجبور هستید تا تصمیمات مهمی در ارتباط با زندگی عاطفی تان بگیرید، اما به 
نظر می رسد که نمی توانید ذهنیت خود را بیان کنید. بهتر است که به توصیه 

های اشخاص سالمند اعتماد کنید. 

سرطان
احتماال امروز متوجه خواهید شــد که برنامه هایــی که برای امروز ریخته 
اید غیر منطقی هســتند. یکی از دوستان نزدیک از شما در کسب و کارش 
درخواســت کمک می کند. اگــر به او کمک کنید پــاداش خوبی دریافت 

کرد.  خواهید 

اسد
امروز صبح سردرگم هستید و توصیه های افراد بزرگ تر شما را دچار سوتفاهم 
می کند. تمرکز کردن برای شــما سخت است. باید فقط با موضوعات اورژانسی 

برخورد کنید. 

سنبله
امروز کارامد نیستید و سعی کنید که مسئولیت های جدیدی را به عهده نگیرید. 

نباید با مشکالت مهم برخورد کنید، مخصوصا در محیط کاری و یا تجارت.

حمل
امروز صبح مجبور هستید که چندین کار را انجام دهید و برنامه های تان تغییر 
خواهد کرد. باید برخورد با مشــکالت سخت که نیاز به تمرکز دارند را به زمان 

دیگری موکول کنید. 

میزان
امروز صبح ممکن اســت روی مود عالی نباشید. زمان مناسب برای ریسک 
کردن نمی باشــد. فرصت های شــما برای موفق شدن بسیار کم است. اگر 
به شما پیشــنهاد شد که به کســب و کار جدیدی بپیوندید، برای تصمیم 

گیری عجله نکنید! 

عقرب
ممکن است در محیط کاری کارآمد نباشید، زیرا که حس عملی تان کم است. 
سعی کنید که از بحث کردن با همکاران و رئیس تان اجتناب کنید. امشب به 

مالقات دوستان خواهید رفت شخص خاصی را مالقات می کنید 

قوس
ممکن است به یک مشارکت جدید بپیوندید. امروز تصمیمی نگیرید. به نظر 
می رســد که حس عملی ندارید و تصمیمات شــما اشتباه می باشد. بیشتر 
به زندگی عاطفی تان توجه کنید! امشــب را با شــریک عاطفی تان ســپری 

خواهید کرد.

جدی
امــروز تمایل دارید که رویا پردازی کنید و مســائل مهم را نادیده بگیرید. 
زمــان خوبی برای شــروع فعالیت های جدید نمی باشــد، زیرا که کارآمد 
نیستید. می توانید موفق شوید، اگر حمایت دوستان و خانواده را قبول کنید

دلو
ممکن است از تمام اطرافیان خود انتقاد کنید. سعی کنید که محتاط باشید و از 
بحث با همکاران تان اجتناب کنید. هرگونه سفری را که برنامه ریزی کرده بودید 

به زمان دیگری موکول کنید. هیچ کاری نخواهید کرد.

2863

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

ضمیر ـ مضــر ـ مرض ـ 
مریضـ  ضامنـ  نامـ  نماـ  
امن ـ امین ـ ایمن ـ نرم ـ 
منارـ   رامـ  مارـ  امرـ  امیر 
ـ می ـ نیم ـ میان ـ تام ـ 
اتم ـ منت ـ تیم ـ تیمار ـ 
امت ـ متن ـ متین ـ تمنا 
ـ نم ـ مــن ـ ما ـ رمان ـ 

ضمانت.
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حسین معرفت

حوت
سردرگم هستید و نمی توانید تصمیمات مهمی بگیرید. امروز برای امتحان دادن 
و مالقات های کاری روز مناسبی نمی باشد. امروز بعد از ظهر ممکن است به شما 

پیشنهاد یک کار نیمه وقت شود.

 شطرنج                     3385

ط

آشــتی پذیر ـ ارواح ـ بدبین ـ پشــتوان ـ تدقیق ـ ثنویت ـ جلوگیر ـ 
چلچله ـ حکمت ـ خردمند ـ درس ـ ذکاوت ـ رزاق ـ زهر ـ ژنده ـ سیما 
ـ شــریک ـ صادق ـ ضامن ـ طلوع ـ ظهور ـ عصمت ـ غزال ـ فروتن ـ 
قصه ـ کنایه ـ گرامی ـ الیحه ـ مناظر ـ نوازنده ـ وطن ـ هندسه ـ یغماگر.
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او ادامـه داده اسـت کـه مرتجـان و ویراسـتاران مـن انگلیسـی ترجیـح 

داده انـد تـا از نـگاه مؤلـف سـده های میانـه بـه زمـان و مـکان موردنظـر او 

بنگرنـد و مرتجـان انگلیسـی تـاش کرده انـد تـا از تعمیـم تعبیـرات مـدرن 

بـه گذشـته کـه باعـث تحریـف و بـه بی راهـه رفـن درک واقعـی تاریخـی 

کننـد. اجتنـاب  می شـود 

منبـع افـزوده اسـت کـه کتـاب دارای سـه قسـمت اصلی اسـت: بخـش اول 

مجموعـه ای مختـر از گزارش هـا دربارۀ تاریخ بلخ اسـت که بیشـرت از قول 

علـای دیـن و فقهای مسـلان روایت شـده اسـت.

در قسـمت دوم، کـه کوتاه تـر اسـت، نویسـنده فضایـل و کرامـات بلـخ را بـر 

می شـمرد.

قسـمت سـوم، کـه عمـده حجم کتـاب را در بـر می گیرد شـامل رشح احوال 

هفتـاد تـن از علـا اسـت )در ایـن میـان، ضمـن رشح حـال یکـی از علـا، 

اخبـاری از دو همـر دانشـمند وی نیـز روایـت شـده اسـت(. بسـیاری از 

ایـن عاملـان فقیـه بودنـد و درعیـن حـال بـه زهـد و تصـوف هـم شـناخته 

می شـدند. ایـن سـه قسـمت کتـاب را می تـوان جـدا از یکدیگـر در نظـر 

گرفـت، زیـرا هـر بخـش در نـوع خـود شـیوه های مختلـف تاریخ نویسـی را 

می دهـد. نشـان 

کتـاب فضایـل بلـخ مطالـب قدیمـی را دوبـاره تنظیـم کـرده و مـواد خـاص 

خـود را بـه آن افـزوده تـا موضوعـی تـازه را بیـان کنـد. مرتجـان کتـاب بـا 

بررسـی چهـار نسـخۀ خطـی به جامانـده از کتـاب، به ایـن نتیجه رسـیده اند 

کـه ایـن چهـار نسـخه از دو خانـوادۀ متفاوت انـد. حفـظ و بازیابـی خود این 

نسـخه ها، داسـتانی جـذاب دارد: در مقدمـۀ انگلیسـی، مرتجـان خواننده 

را بـه فرانسـه می برنـد، جایـی کـه بـا مـازارن، کاردینـال فرانسـوی معـروف 

قرن هفدهم میادی، آشـنا می شـویم. سـپس به روسـیه، پاکسـتان و ایران 

می برنـد.

مرتجـان می گوینـد دومیـن چیـزی کـه آنهـا دریافته انـد ایـن اسـت کـه نویسـنده 

کتـاب، اظهـارات ضـد و نقیضـی را بـه عنـوان مثـال در مـورد اسـامی شـدن بلـخ، 

گفتـه اسـت. 

در یـک بخـش می بینیـم کـه مـکان بودایـی نوبهـار هنگام حملۀ لشـکریان مسـلان 

بـه بلـخ بـه طـور کامـل تخریـب می شـود، امـا در جـای دیگـر می گویـد کـه نوبهـار 

قرنهـا بعـد از فتـح بلـخ هنـوز پابرجـا بـود. مرتجـان در ترشیـح ایـن ناسـازگاری ها 

توضیـح داده انـد کـه اختـاف روایـت در گزارش هـای تاریخـِی سـده های میانـه یـک 

امـر معمولی اسـت.

نویسـنده ترجیـح داده تـا برخـی از ناسـازگاری ها را بـا عبـارت »الله اعلم« حل نشـده 

رهـا کنـد. ایـن نـوع اختـاف روایـات در مـورد تاریـخ بلـخ بسـیار زیـاد اسـت، و مثـاً 

در موضوع هـای جالبـی ماننـد تأسـیس شـهر، زیارت اماکـن متربکۀ غیر اسـامی در 

دوران باسـتان و در پانصـد سـال اول اسـام و شـکل گیری تدریجـی طبقـۀ علـا و 

فقهـا به چشـم می خـورد.

سـومین نکتـه ای کـه مرتجـان بـر آن تأکیـد ورزیده انـد ایـن اسـت کـه در ترجمـۀ 

متـون سـده های میانـه از فارسـی بـه انگلیسـی بایـد مفاهیم تا حـد امـکان مطابق با 

نیـت نویسـندۀ اصلـی بـه زبـان مقصـد برگردانده شـود.

کتـاب »فضایـل بلـخ« بـرای نخسـتین بـار به انگلیسـی ترجمه شـده و 

مـاه گذشـته توسـط بنیاد اوقـاف گیـب )Gibb Memorial Trust( در 

بریتانیـا به چاپ رسـیده اسـت.

»فضایـل بلـخ« کـه قدیمی ترین کتـاب تاریخی در باره ی بلخ اسـت توسـط 

آرزو آزاد، ادمونـد هرتزیـگ و علی میرانصـاری بـه انگلیسـی ترجمـه شـده و 

همـراه بـا مقدمـه و تعلیقـات مفّصل چاپ شده اسـت.  

بـن  بـن عمـر  ابوبکـر عبداللـه  تألیـف شیخ االسـام  اصـل عربـی کتـاب  

محمـد بـن داود واعـظ مشـهور بـه »ابوبکـر عبداللـه واعـظ بلخی« به سـال 

۶۱۰ هجـری )۱۲۱۴ میـادی( بـوده کـه باقی منانده و کتاب به واسـط ی 

یعنـی در سـال ۶۷۶ هجـری  بعـد،  کـه ۶۶ سـال  آن  فارسـی  ترجمـه ی 

)۱۲۷۸ میـادی(، بـه قلـم عبداللـه حسـینی صـورت گرفتـه بـه دسـت مـا 

رسـیده اسـت. عبدالحـی حبیبـی ایـن کتـاب را تصحیـح کـرده اسـت.

»فضائـل بلـخ« در زمانـی نوشـته شـده اسـت کـه دنیـای اسـام، بعـد از 

اداری  سـازمان های  فسـاد  نتیجـه  در  قـرن،  شـش  گذشـت  و  گسـرتش 

دسـتگاه  آن  نتیجـه  در  کـه  بـود  آمـده  گرفتـار  انحطـاط  بـه  حکومتـی  و 

خوارزمشـاهیان در آسـیای میانه و سـازمان خافت عباسـیان بغداد هر دو 

یکـی بعـد از دیگـری در مقابـل هجوم مغـوالن از بین رفتند. ایـن کتاب ده 

سـال بعد از تالیف من عربی، به دسـت مغوالن از بین رفته اسـت. به باور 

پژوهشـگران، یکـی از نـکات با اهمیـت در مورد کتاب حارض این اسـت که 

عوامـل سـقوط و انحطـاط خوارزمشـاهیان و عباسـیان و صحنه های فسـاد 

اوضـاع سیاسـی و روحـی را می تـون از خـال آن مشـاهده کـرد. 

براسـاس معرفـی وبسـایت بنیـاد اوقـاف گیـب ، ایـن نهـاد در بریتانیـا بـه 

عنـوان یـک نهـاد خیریـه بـه ثبت رسـیده و هـدف آن کمـک در انتشـار آثار 

علمـی دربـاره ی زبـان و تاریـخ و ادبیـات مردمان عرب، فارسـی زبان و ترک 

اسـت. ایـن موسسـه را جیـن گیب بـه یاد پـرش الیاس جان ویلکینسـون 

گیـب در سـال ۱۹۰۲ ایجـاد کـرد. ایـن بنیـاد چنـد کتـاب مهـم فارسـی و 

عربـی و ترکـی را منترش کرده اسـت. عامـه محمد قزوینی تاریخ جهانگشـا 

و چهارمقالـه عروضـی را بـا کمـک ایـن نهاد به نرش رسـانده اسـت. از دیگر 

کتاب هـای منتـرش شـده توسـط ایـن بنیـاد، می تـوان از مثنـوی موالنـا، 

کتـب سـبعه، تذکـرات امللـوک سـلجوق نامه و تهافـت التهافـت نـام برد.

یاسـین رسـولی، روزنامه نـگار، در مطلبـی که در مورد این کتـاب در بی بی 

سـی فارسـی به نرش رسـیده، نوشـته اسـت: »شـهرت بلخ بیشـرت به واسـطۀ 

حضـور و فعالیـت شـخصیت های تاریخـی در آن، بـه ویژه تا پیـش از حملۀ 

مغـول اسـت. مثـا بـر اسـاس روایـات تاریخـِی زردشـتی پیونـد تنگاتنگی 

میـان بلـخ و زردشـت هسـت؛ اسـکندر بـا همـر محبـوب سـغدی خـود 

رکسـانا در بلـخ ازدواج کـرد؛ بلـخ یکـی از غنی تریـن معابـد و صومعه هـای 

بودایـی را در غـرب آسـیای مرکـزی به نـام »نوبهـار« در خود جـای داده که 

موطـن اجـدادی خانـدان برامکـه بوده اسـت. برمکی هـا امـاک بودایی را 

اداره می کردنـد و پـس از فتوحـات اسـامی بـه وزارت و فرمانـداری خلفای 

عباسـی در بغـداد رسـیدند؛ بلـخ همچنیـن زادگاه موالنـا جـال الدیـن 

محمـد و یکـی از مناطقـی اسـت کـه عرفان و تصوف اسـامی در آن شـکل 

گرفتـه اسـت. مفاخـر تاریخـی بلخ فهرسـت بلنـدی دارد.«

رسـولی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه ایـن رویدادهـا چگونـه تاریـخ بلخ را 

شـکل داده و چـرا در بلـخ اتفـاق افتـاده انـد، نوشـته اسـت کـه حسـینی، 

مرتجـم فارسـی، و واعـظ، نویسـندۀ مـن عربـی فضایـل، پاسـخش ایـن 

بـود کـه بلـخ بـه میمنـت کرامات بسـیارش بـه چنیـن جایگاهی نائـل آمده 

اسـت. مورّخـان عینی نگـری ماننـد آزاد و هرتزیگ، این روایت هـا را روندی 

می بیننـد کـه تاریـخ بلـخ را سـاخته اسـت. 

نشر نخستین ترجمه ی انگلیسی »فضایل بلخ« 
افغانسـتان مـا: رابـرت سـی جونـز فلـم نامه نویسـی کـه برای 
»بازگشـت بـه وطـن« برنده اسـکار شـده بـود در ۸۴ سـالگی 

درگذشت.
رابـرت سـی جونـز تدوین گـر مطـرح سـینا بـرای فلم هـای 
مطـرح دهـه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ چـون »حـدس بـزن چـه کسـی 
بـرای شـام می آید« و »داسـتان عشـق« که یک جایزه اسـکار 
بـرای نوشـن فلم نامـه درام »بازگشـت بـه وطـن« در کارنامـه 

داشـت، درگذشـت. او ۸۴ سـال سـن داشت.
دخـرت وی لسـلی جونـز کـه وی نیـز نامـزدی اسـکار را بـرای 
تدویـن در کارنامـه دارد تاییـد کـرد کـه پـدرش یکـم فوریـه 

پـس از یـک دوره طوالنـی بیـاری، درگذشـته اسـت.
بـه گـزارش ورایتـی جونـز در طـول زندگـی حرفـه ای خـود بـا 
و  آرتـور هیلـر  کارگردان هـای مطرحـی چـون هـال اشـبی، 
وارن بیتـی همـکار کـرد. در اوایـل کارش وی بـرای فلم هایی 
بـزن چـه  و »حـدس  »دنیـای دیوانـه دیوانـه دیوانـه«  چـون 
و  هپبـورن  کاتریـن  بـازی  بـا  می آیـد«  شـام  بـرای  کسـی 
سـیدنی پواتیـه نامـزدی اسـکار را کسـب کـرد. وی هم چنین 
تدویـن فلم هایـی چـون »آخرین جزییـات« در سـال ۱۹۷۳، 
کمـدی رمانتیـک »شـامپو« محصـول ۱۹۷۵ و درام موزیکال 
»در راه افتخار« به کارگردانی هال اشـبی را در سـال ۱۹۷۶ 
انجـام داد کـه بـرای ایـن آخـری سـومین نامـزدی اسـکار را 

بـرای تدویـن بـه دسـت آورد.
وی عـاوه بـر تدویـن، چندیـن فلم نامـه نوشـت کـه در سـال 
۱۹۷۸ جایـزه اسـکار فلم نامه نویسـی را بـرای »بازگشـت بـه 
وطـن« کسـب کـرد. »بازگشـت بـه وطن« فلمـی در ژانـر درام 
جنگـی بـه کارگردان هـال اشـبی محصول ۱۹۷۸ اسـت که 

بـا بـازی جیـن فونـدا و جان ویت سـاخته شـد.
رابـرت سـی جونـز و والـدو سـالت بـه صـورت مشـرتک جایزه 

اسـکار فلم نامـه را بـرای ایـن فلـم دریافـت کردنـد.
وی همـراه جـرزی کاسینسـکی رمان نویس در سـال ۱۹۷۹ 
امـا در هـر حـال وی در  فلم نامـه »آنجـا بـودن« را نوشـت. 
انجمـن فلم نامه نویسـان پذیرفتـه نشـد و پـس از آن کارش را 

بـر تدویـن متمرکـز کرد.
جونـز متولـد ۱۹۳۶ بـود و کارش را بـا کار در اتـاق حمـل و 
نقـل کمپانـی فاکـس قـرن بیسـتم رشوع کـرد. او در مسـیر 
رشـد خـود بـه عنـوان دسـتیار تدویـن رشوع بـه کار کـرد کـه 
دسـتیاری درام رمانتیـک مشـهور »تابسـتان گـرم طوالنی« با 
بـازی پـل نیومـن از جملـه آنها بـود. وی بعد به ارتـش آمریکا 
پیوسـت و آنجـا هـم بـا تدویـن فلم های آموزشـی و مسـتند از 

سـال ۱۹۵۸ تـا ۱۹۶۰ فعالیـت کـرد.
جونز سـال ۲۰۰۱ از صنعت فلم بازنشسـته شـد و ۱۵ سـال 
بـه عنـوان اسـتاد در مدرسـه هرنهـای سـینایی USC بـه 
تدریـس پرداخـت. وی سـال ۲۰۱۴ جایزه یک عمـر فعالیت 
هـرنی را از سـوی انجمـن تدوین گـران سـینا دریافت کرد.

ــه  ــت ک ــده اس ــته ش ــی نوش ــخ« در زمان ــل بل »فضائ
ــرن،  ــش ق ــت ش ــترش و گذش ــد از گس ــام، بع ــای اس دنی
ــه  ــی ب ــازمان های اداری و حکومت ــاد س ــه فس در نتیج
ــتگاه  ــه آن دس ــه در نتیج ــود ک ــده ب ــار آم ــاط گرفت انحط
ــت  ــازمان خاف ــه و س ــیای میان ــاهیان در آس خوارزمش
از دیگــری در  بعــد  بغــداد هــر دو یکــی  عباســیان 
ــاب  ــن کت ــد. ای ــن رفتن ــوالن از بی ــوم مغ ــل هج مقاب
ده ســال بعــد از تالیــف متــن عربــی، بــه دســت 
مغــوالن از بیــن رفتــه اســت. به بــاور پژوهشــگران، 
یکــی از نــکات بــا اهمیــت در مــورد کتــاب حاضــر ایــن 
ــاهیان  ــاط خوارزمش ــقوط و انحط ــل س ــه عوام ــت ک اس
سیاســی  اوضــاع  فســاد  صحنه هــای  و  عباســیان  و 
از خــال آن مشــاهده کــرد. را می تــون  و روحــی 

افغانسـتان مـا: قـرار اسـت بـاراک اوبامـا و همـرش بـا 
رشکـت  بـا  دادی  قـرار  طـی  خـود،  فلم سـازی  رشکـت 

کننـد.   همـکاری  نتفلیکـس 
رویـرتز گـزارش کرده اسـت کـه رشکت تولید فلم بـاراک و 
میشـل اوباما با نـام هایر گرونـد پروداکشـنز، از پروژه های 
نتفلیکـس  بـرای رشکـت  جدیـدی رومنایـی منـوده کـه 
سـاخته خواهـد شـد. از جملـه ایـن فلم هـا می تـوان بـه 
داسـتان اولین مردی اشـاره کرد که توانسـت قله اورسـت 

را فتـح کند.
آن هـا هـم چنین فلمی با اقتبـاس از رمـان »از غرب خارج 
شـوید« خواهند سـاخت که توسـط نویسـنده پاکستانی، 
محسـن حمید، نوشـته شـده اسـت. این کتاب، داسـتان 
یـک زوج جـوان در بحـران مهاجـرت را روایـت می کند که 
یـک دروازه جادویـی برای انتقال بـه مکان های دیگر پیدا 

می کنند.
»ماهـواره« پـروژه دیگـر ایـن رشکـت در ژانـر علمی تخیلی 
اسـت کـه ریـان جانسـون، تهیه کنندگـی آن را بـه عهـده 

داشـت.  خواهد 
»تنزیـگ« یکـی دیگـر از اثرهـای ایـن رشکـت خواهـد بود 
کـه دربـاره یـک مـرد هنـدی - نپالـی اسـت. او بـه همـراه 
ادموند هیاری به اولین کسـانی تبدیل شـدند که به قله 
اورسـت صعـود کردنـد. فلـم »همـر جـوان« هـم در مورد 
زنـی در روز ازدواجـش اسـت کـه بـا نزدیـک شـدن طوفان 

احسـاس ناخوشـایندی دارد.
رشکـت فلم سـازی اوبامـا هم چنیـن قـرار اسـت دو رسیال 
تلویزیونـی بسـازد؛ یکـی از آن هـا داسـتانی و دیگری یک 
رسیـال مسـتند در مورد پارک های ملی اسـت. نتفلیکس 
اعـام کـرده که ایـن پروژه طی سـال های پیـش رو منترش 
خواهند شـد، اما تاریخ انتشـار دقیقی را برای آن ها اعام 

نکرده اسـت.
اوبامـا در سـال ۲۰۱۸ هـم بـا نتفلیکـس یـک قـرارداد بـه 
امضـا رسـانده بـود. آخریـن پـروژه از ایـن قرارداد، مسـتند 
»کارخانـه آمریکایـی« بـود کـه در سـال ۲۰۲۰ در بخـش 

مسـتند اسـکار موفـق بـه کسـب جایزه شـد.

کتاب

شرکت فلم سازی اوباما و همسرش 
با نتفلیکس همکاری می کند

خبر

رابرت سی جونز فلم نامه نویس 
مشهور برنده اسکار در گذشت

فلم



بازگشـت هری کیـن به ترکیب اسـپرز عامل اصلی 

برتـری ایـن تیم مقابل وسـت بروم بود. بعـد از چند 

هفتـه نتایج نـه چندان خـوب، تاتنهـام امـروز با دو 

گل هـری کین و سـون هیونگ میـن موفق به غلبه 

بر وسـت بـروم و بهبود اوضای خـود در جدول لیگ 

برتـر شـد. غیبـت چنـد هفتـه ای هری کیـن باعث 

افت محسـوس تاتنهام شـده بود و حاال او دوباره به 

ترکیـب تیمـش بازگشـته اسـت. هری کیـن اکنون 

بـا زدن 208 گل در 317 بـازی در ترکیـب تاتنهـام 

به مثر رسـانده و بدین ترتیب این سـتاره انگلیسـی 

در کنـار بابی اسـمیت بـه عنوان دومیـن گلزن برتر 

تاریخ باشـگاه تبدیل شـده اسـت. جیمـی گریوز با 

266 گل در رتبـه ابتدایـی این رده بندی قـرار دارد 

و اگـر هـری گین در سـالهای آینـده از تاتنهام جدا 

نشـود احتـاال این رکـورد را نیـز از آن خـود خواهد 

کـرد. هـری کیـن در حـال حـارض بـا 13 گل و در 

کنار برونو فرناندز )منچسـریونایتد(، سون هیونگ 

مین )تاتنهام( و کالورت لوین )اورتون( و پشـت رس 

محمـد صـاح )لیورپـول( بـا 15 گل، از بخت های 

اصلی فتح جایزه کفش طای لیگ برتر محسـوب 

مـی شـود. همچنیـن سـون هیونـگ میـن نیـز در 

حـال سـپری کـردن بهرین فصـل خـود در ترکیب 

اسـپرز اسـت. او تـا اینجای فصـل 13 بـار موفق به 

گلزنـی شـده و تنهـا در فصـل 17-2016 بـا زدن 

14 گل عملکـردی بهریـن از ایـن به ثبت رسـانده 

اسـت. البته هنـوز دیدارهای زیـادی تا پایان فصل 

باقـی مانـده و احتـاال سـون هیونـگ میـن رکـورد 

قبلی خـود را خواهد شکسـت.

بازگشت هری؛ توپخانه دوباره به کار افتاد 

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4151   دو شنبه   20  دلو  1399   8  فبروری  2021 
5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371  
 دبیر بخش مقاالت: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه ششم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: جواد ماندگار، عبداهلل زمانی

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

جهـان، امریـکا را از ایـن نهـاد بین املللـی بیـرون بـرد.

سـاله   ۶۶ اقتصـاددان  خانـم  ایـواال،  اوکونجـو  نگـوزی 

تحصیـل  امریکایـی  معتـر  دانشـگاه های  در  نیجریـه ای، 

منـوده و پیـش از ایـن مدیـر اجرایـی بانـک جهانـی بـوده 

اسـت.

او در میهنـش نیجریـه اولیـن زن وزیـر خارجـه کشـور بود و 

دو بـار رسپرسـتی وزارت دارایـی را به عهده داشـت.  

سـوی  از  معمـوال  جهانـی  تجـارت  سـازمان  دبیـرکل 

۱۶۴ عضـو ایـن سـازمان انتخـاب می شـود، امـا دونالد 

ترامـپ، برخـاف عـرف رایـج، در مـاه اکتـر مخالفـت 

خـود را بـا نامـزد برگزیـده اعضـای ایـن سـازمان آشـکار 

. کرد

ترامـپ تهدیـد کـرده بـود کـه بـه خاطـر کشـمکش بـا 

چیـن و اختـاف نظـر بـا سیاسـت های سـازمان تجارت 

جهانـی  تجـارت  سـازمان  آینـده  رئیـس  ایـواال،  اوکونجـو  نگـوزی 

خواهـد بـود. جـو بایـدن از نامـزدی ایـن اقتصـاددان نیجریـه ای 

بـرای ایـن مقـام حایت کـرده اسـت. او نخسـتین زن آفریقایی در 

رأس سـازمان پراهمیـت خواهـد بـود.

جهانـی  تجـارت  سـازمان  آینـده  رئیـس  ایـواال،  اوکونجـو  نگـوزی 

خواهـد بـود نگـوزی اوکونجـو ایـواال، وزیـر دارایـی پیشـین نیجریه 

قـرار اسـت بـه زودی ریاسـت سـازمان تجـارت جهانـی را بـه عهده 

گیـرد. جـو بایـدن، رئیس جمهـوری تازه ایـاالت متحـده روز جمعه 

۵ فـروری "حایـت کامـل" خـود را از ریاسـت او بـر ایـن سـازمان 

پراهمیـت اقتصـادی اعـام کـرده اسـت.

چنانچـه ریاسـت نگوزی اوکونجو ایواال تأیید شـود او نخسـتین زن 

و نخسـتین فـرد آفریقایـی بـر رأس سـازمان تجـارت جهانی خواهد 

از دیـدگاه  بـه معنـای فاصلـه گرفـن  بایـدن،  تـازه  بـود. حرکـت 

دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور پیشـین اسـت، کـه ترجیـح می داد 

یـو میونـگ هـی، وزیـر بازرگانی کوریای جنوبی، ریاسـت سـازمان 

تجـارت جهانـی را عهده دار شـود.

بـه دنبـال اعـام نظر کاخ سـفید، یـو میونـگ هی از نامـزدی خود 

بـرای عهـده دار شـدن مقام یادشـده کنـاره گرفت.

مقام هـای بازرگانـی امریـکا نگـوزی اوکونجو ایـواال را اقتصاددانی 

شایسـته و آشـنا بـا مناسـبات بین املللـی دانسـته و از نامـزدی او 

در رأس سـازمان تجـارت جهانـی حایـت کرده انـد.

اوکونجـو  نگـوزی  انتخـاب  بـا  کـه  اسـت  امیـدوار  متحـده  ایـاالت 

اصاحـات  جهانـی،  سـازمان  تجـارت  دبیرکلـی  مقـام  بـه  ایـواال 

بپوشـد. عمـل  جامـه  سـازمان  ایـن  در  رضوری  بنیادیـن 

یکزنآفریقاییریاستسازمانتجارتجهانیرابهعهدهمیگیرد

قهرمانسابقبوکسجهانکهمحمدعلیرابردهبود،درگذشت

آیت اهلل خامنه ای: اگر امریکا تمام تحریم ها
 را بردارد، ایران به تعهداتش برمی گردد

رسمی؛ بوداپست میزبان دیدار رفت الیپزیش-لیورپول

تظاهرات ده ها هزار نفری در میانمار 
آنگ سـان سـوچی محسـوب می شـود به همراه داشـتند.

از ماندالـی، دومیـن شـهر بـزرگ میامنـار نیز گـزارش هایی 

مبنـی بر برگزاری تظاهرات علیـه کودتای نظامیان دریافت 

شـده اسـت. هـواداران آنـگ سـان سـوچی روز شـنبه نیـز 

در یانگـون علیـه کودتـای اخیـر نظامیـان تظاهـرات کـرده 

بودند.

رسان ارتـش میامنـار روز دوشـنبه اول فـروری دولـت ایـن 

کشـور را بـا اعام وضعیت اضطراری و بازداشـت آنگ سـان 

سـوچی رسنگـون کردند.

تصاویـر مسـتقیم از تظاهـرات روز یکشـنبه در یانگـون بـا 

وجـود اختـال شـدید در دسرسـی بـه اینرنـت در شـبکه 

اجتاعـی فیسـبوک قابـل مشـاهده بـود. 

بررسـی هـا نشـان می دهد کـه میـزان اسـتفاده از اینرنت 

در میامنـار بـه تنهـا ۱۴ درصـد از ترافیک عـادی آن کاهش 

یافتـه اسـت. از سـوی دیگـر انجمـن حایـت از زندانیـان 

سیاسـی در میامنـار اعـام کرده اسـت که از زمـان کودتای 

نظامیـان تاکنـون ۱۶۰ نفـر بازداشـت شـده اند.

مقامـات ارتـش میامنـار از »تقلـب گسـرده« در انتخابـات 

اعـام  دلیـل  عنـوان  بـه  کشـور  ایـن  در  اخیـر  پارملانـی 

کننـد.  مـی  یـاد  وضعیـت اضطـراری 

پیـروزی حـزب لیگ ملی دموکراسـی در انتخابات پارملانی 

مـاه نوامـر بـه آنـگ سـان سـوچی امکان مـی داد تـا قانون 

اساسـی میامنـار را کـه امتیازهای زیادی بـرای نظامیان در 

نظر گرفته اسـت تغییـر دهد.

سـان سـوچی و ماموران انتظامی مخابره نشـده اسـت.

قصـد  یکشـنبه  روز  تظاهـرات  در  کننـدگان  رشکـت 

یانگـون  شـهرداری  سـاختان  مقابـل  در  تـا  داشـتند 

تجمـع کننـد امـا پولیـس ضدشـورش مانـع از ایـن امـر 

شـد. 

تعدادی از تظاهرکنندگان پرچم و دسـتبندهای قرمز را 

کـه رنـگ حـزب لیـگ ملی بـرای دموکراسـی بـه رهری 

ده ها هزار نفر از سـاکنان شـهر یانگون، بزرگرین شـهر میامنار بار 

دیگـر در اعـراض به کودتای اخیر نظامیان در این کشـور تظاهرات 

کردند.

راهپیایی روز یکشـنبه در یانگون با وجود موج بازداشـت. مخالفان 

انجـام شـد. پولیـس  اینرنـت  بـه  و اختـال شـدید در دسرسـی 

ضدشـورش در یانگون حضور چشـمگیری داشـت اما گزارشی مبنی 

بـر درگیـری بیـن مخالفـان کودتـا علیـه دولـت تحـت رهـری آنـگ 

کـه یا بـازی در لنـدن و ورزشـگاه اختصاصی تاتنهام 

برگـزار شـود یـا الیپزیـش در ورزشـگاه پوشـکاش آرنا 

بوداپسـت مجارسـتان از لیورپـول میزبانی کنـد و در 

نهایـت یوفـا دقایقـی پیـش تایید کـرد که بـازی رفت 

دو تیـم بـه مجارسـتان انتقال خواهـد یافت.

آرنـا در پایتخـت مجارسـتان  ورزشـگاه پوشـکاش 

میزبـان بـازی رفـت الیپزیـش و لیورپـول خواهـد 

بـود. بـه دنبـال جهـش ویـروس کرونـا در انگلیس، 

ایـن کشـور به عنوان یکـی از مناطق پرخطر جهان 

از نظر شـیوع ویروس کرونا شـناخته شـده اسـت و 

گانـه زنی هایی وجود داشـت مبی بـر اینکه بازی 

الیپزیش و لیورپول در دور رفت یک هشـتم نهایی 

چمپیونزلیگ لغو شـود.

 بـه دلیـل محدودیـت های پیشـگیرانه ای که برای 

کنرل شـیوع ویروس کرونا وضع شـده اسـت، تیم 

لیورپول قادر به ورود به خاک کشـور آملان نیسـت 

و وضعیـت برگـزاری دیـدار ایـن تیم برابـر الیپزیش 

نامشـخص بـود. دو فرضیـه را مطـرح کـرده بودنـد 

را کاهـش دهـد.

گفتـه شـده کـه کمک بـه ترسیـع رونـد اعطای 

در  ایـران  بـه  پـول  بین املللـی  صنـدوق  وام 

ایـن راهکارهـای دولـت  از  زمینـه کرونـا یکـی 

اسـت. امریـکا 

امـا دیـروز آقـای خامنـه ای تاکید کـرد که فقط 

ایـران  تحریم هـا  همـه  برداشـن  صـورت  در 

حـارض بـه بازگشـت بـه تعهداتـش اسـت.

کـه  قطعـی"  "سیاسـت  می گویـد  ایـران  رهـر 

مسـئوالن  توافـق  "مـورد  کـرده  اعـام  امـروز 

اسـت". محمدجـواد ظریف، وزیـر خارجه ایران 

همشـهری  روزنامـه  بـا  مصاحبـه ای  در  دیـروز 

گفتـه بـود "بـرای مذاکوریای با امریـکا در حال 

حـارض، هیـچ توافقـی در ایران در سـطح کان 

حکومتـی وجـود نـدارد."

کـه  بـود  داده  پیشـنهاد  ایـران  خارجـه  وزیـر 

اتحادیـه اروپـا زمینـه رفـع تحریم هـای امریـکا 

علیـه ایـران و بازگشـت کامـل ایـران بـه اجرای 

تعهـدات امتـی را به طـور همزمـان فراهم کند.

آیت اللـه خامنـه ای در سـخنان خـود بـار دیگـر 

بـر مراقبـت از خطـا و اشـتباه در داخـل کشـور 

تاکیـد کرده اسـت: "یکی از اشـتباه های بزرگ 

ایـن اسـت کـه مرعـوب قدرت دشـمن شـویم یا 

در امـور سیاسـی و اقتصـادی بـه دشـمن امیـد 

ببندیم."

ایـران بـا تصویب مجلس شـورای اسـامی روند 

غنی سـازی را رسعـت داده و بـر خاف تعهدات 

برجام به ۲۰ درصد رسـانده اسـت.

کـه  کـرده  تصویـب  همچنیـن  ایـران  مجلـس 

اگـر تـا ۲۱ فـروری تحریم هـا برداشـته نشـود، 

بازرسـان آژانـس را اخـراج کنـد.

در  ایـران  گفتـه  خامنـه ای  علـی  آیت اللـه 

برجـام  قالـب  در  خـود  تعهـدات  بـه  صورتـی 

عمـل می کنـد کـه "امریـکا همـه تحریم هـا را 

لغـو کنـد." رهـر ایـران تاکیـد کـرده کـه "ایـن 

مـورد  و  اسـامی  جمهـوری  قطعـی  سیاسـت 

اتفاق مسـئوالن کشـور اسـت و از این سیاسـت 

بـاز نخواهد گشـت." آقـای خامنـه ای در دیدار 

بـا فرماندهـان و خلبانـان نیـروی هوایـی ارتش 

دربـاره مذاکـرات بـر رس توافـق هسـته ای گفته 

فقـط ایـران "حـق رشط گذاشـن در برجـام را 

دارد" چـون بـه اعتقاد رهر جمهوری اسـامی، 

ایـن امریـکا و سـه کشـور اروپایـی هسـتند کـه 

تعهـدات خـود را زیـر پـا گذاشـته اند و تهـران 

"بـه همـه تعهـدات" خـود عمـل کـرده اسـت.

همزمـان با روی کار آمدن جـو بایدن در امریکا 

و تغییـر سیاسـت های دولـت دموکـرات ایـاالت 

رسگیـری  از  دربـاره  گانه زنی هایـی  متحـده، 

مذاکـرات بـرای بازگشـت به برجام مطرح شـده 

اسـت. آقـای خامنـه ای امـروز گفـت: "مـا حـق 

داریـم بـرای ادامـه برجـام رشط بگذاریـم. ایـن 

رشط را هـم گذاشـتیم و گفتیـم؛ و هیچ کـس 

از آن عـدول نخواهـد کـرد. که اگـر می خواهند 

کـرده،  لغـو  کـه  برجامـی  تعهـدات  بـه  ایـران 

بازگـردد امریـکا بایـد تحریم هـا را کا لغو کند. 

آن هـم نـه بـه زبـان و روی کاغذ، بلکـه در عمل 

لغـو کنـد و مـا راسـتی آزمایی کنیـم."

دیـروز خرگـزاری بلومـرگ در نیویـورک و لـورا 

روزن خرنـگار امریکایـی در مطالبـی جداگانه 

بـه نقـل از منابـع آگاه خـر دادنـد کـه دولـت 

بـدون  تـا  اسـت  راه هایـی  دنبـال  بـه  بایـدن 

برداشـن تحریم هـا، فشـار اقتصـادی بـر ایران 

زالتان به دنبال پانصدمین گل باشگاهی

میان امروز در سـن سـیرو میزبان کروتونه است 

و زالتـان ابراهیموویـچ مـی توانـد در ایـن بـازی 

پانصدمین گل باشـگاهی خود را به مثر برساند.

سـتاره سـوئدی میـان امـروز از ابتـدا در ترکیـب 

ایـن تیـم در بـازی برابـر کروتونـه حضـور دارد و 

بـه دنبـال زدن پانصدمیـن گل باشـگاهی خـود 

است.

اسـتفانو پیولـی، رسمربـی میـان، در ایـن بـاره 

گفـت: "ایرا در بازی با بولونیا هم بسـیار مصمم 

بـود. مـن از منایـش او در زمیـن خیلی راضـی بودم. 

مـا 10 موقعیـت گل به وجود آوردیـم و این در رسی آ 

اصا آسـان نیست."

زالتـان 39 سـاله در طـول دوران بازی خود در ماملو 

بیـن سـال هـای 1999 و 2001 18 گل بـرای این 

تیـم بـه مثـر رسـاند. سـپس در آزاکس زالتـان موفق 

شـد 48 گل نیـز بـرای تیـم هالنـدی بـه تـور دروازه 

حریفان بدوزد. در سـال 2004 ایرا برای نخسـتین 

بـار بـه ایتالیا رفت و در دو فصلـی که برای یوونتوس 

بـازی کـرد 26 گل نیـز بـرای این تیم به مثر رسـاند.

آنجـا  اینـر پیوسـت و  بـه  زالتـان در سـال 2009 

توانسـت 66 گل دیگـر بـه کارنامه خـود اضافه کند. 

ایـرو سـپس در بارسـلونا 22 گل، پـاری سـن ژرمن 

156 گل، منچسـریونایتد 29 گل، ال ای گلکسی 

53 گل و در میان نیز 81 گل دیگر به مثر رسـاند.

گل  پانصدمیـن  ابراهیموویـچ  زالتـان  بعـدی  گل 

باشـگاهی ایـن بازیکـن متـام نشـدنی خواهـد بود. 

ابراهیموویـچ پانصدمیـن گل دوران فوتبـال خـود را 

در سـال 2018 بـرای تیـم ال ای گلکسـی بـه مثـر 

رسـاند. ایـن بازیکـن 39 سـاله ایـن فصـل در 10 

بـازی در رسی آ، تاکنـون 12 گل بـه مثـر رسـانده 

اسـت.

نخستین سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به ایران
هـم سـازمان ملـل متحـد از تغییـر رویـه امریـکا در 
بایـدن  جـو  کردنـد.  اسـتقبال  یمـن  بحـران  قبـال 
گفتـه همزمـان با قطـع کمک های نظامـی و فروش 
سـاح پیرشفتـه بـه ائتـاف عربسـتان در یمـن، بـه 
ریـاض هـم بـرای مقابلـه در برابـر حمات موشـکی 
"بـا اسـتفاده از تسـلیحات ایرانـی" کمـک می کند.

امـروز عربسـتان خـر داده کـه یـک حملـه پهپادی 
عربسـتان  اسـت.  کـرده  را خنثـی  دیگـر حوثی هـا 
می داند.همزمـان  حمـات  ایـن  مقـر  را  ایـران 
بـا ایـن تحـوالت خرگـزاری امـارات متحـده عربـی 
ویـژه  فرسـتاده  مالـی،  رابـرت  کـه  داده  خـر  هـم 
ایـاالت متحـده در امـور ایـران بـا شـیخ عبداللـه بن 
دربـاره  امـاارت  امورخارجـه  وزیـر  نهیـان،  آل  زایـد 
کـرده  گفت وگـو  منطقـه ای  تنش هـای  رضورت 
اسـت. جنـگ یمـن تاکنـون ۱۱۰ هـزار قربانـی بـر 
جـای گذاشـته کـه بخـش بزرگـی از آنها کـودکان و 
غیرنظامیـان ایـن کشـور بوده انـد. مایـک پومپئـو، 
وزیـر خارجـه قبلـی امریـکا کـه اکنـون جـای خـود 
را بـه آنتونـی بلینکـن داده اسـت، در روزهـای آخـر 
حضـور در قـدرت حوثی هـای یمـن را بـه "فهرسـت 
امریـکا  خارجـه  وزارت  تروریسـتی"  سـازمان های 
افـزود تـا تحریم هـای شـدید امریـکا علیه ایـن گروه 
بایـدن  جـو  فعـا  کـه  تحریم هایـی  شـود.  اعـال 

تعلیـق کـرده اسـت.

بـه گزارش وزارت خارجه ایـران، آقای گریفتیس برای 
رایزنـی و تبـادل نظـر بـا مقام های جمهوری اسـامی 
اسـت.  تهـران  در  یمـن  بحـران  خصـوص  در  ایـران 
دفـر آقـای گریفتیـس گـزارش داده کـه این سـفر در 
آتش بـس  بـرای  او  دیپلاتیـک  تاش هـای  راسـتای 
و  یمـن  جنـگ  در  درگیـر  طرف هـای  میـان  فـوری 
ارسـال کمک هـای انساندوسـتانه بـه مردم آن کشـور 
اسـت. در جریـان ایـن سـفر دو روزه مناینـده ویـژه 
سـازمان ملـل قـرار اسـت بـا وزیـر خارجـه ایـران هـم 
دیـدار کنـد. دو روز پیـش امریـکا خر داد کـه وزارت 
خارجـه ایـن کشـور قصـد دارد در اقدامـی متفاوت با 
سیاسـت های دولـت قبلـی امریـکا حوثی هـای تحت 
حایـت ایـران را از فهرسـت گروه هـای "تروریسـتی" 
خـارج کنـد. دفر مناینده ویژه سـازمان ملـل در امور 
یمـن گفتـه ایـن سـفر از پیـش برنامه ریزی شـده بود. 
از زمـان انتخـاب بـه ایـن سـمت در سـال ۲۰۱۸ این 
اولیـن سـفر آقای گریفتیس به ایران اسـت.این سـفر 
در حالـی انجـام شـده کـه امریـکا، متحد عربسـتان، 
بعـد از ریاسـت جمهـوری بایـدن سیاسـت متفاوتـی 
در قبـال یمـن پیـش گرفتـه اسـت. پـس از ۶ سـال 
حایـت از ائتـاف جنگ یمن به ریاسـت عربسـتان، 
آقـای بایـدن روز پنج شـنبه اعـام کرد کـه کمک های 
نظامـی و اطاعاتـی بـه حمـات ایـن ائتـاف علیـه 
ایـران  هـم  می کنـد.  متوقـف  را  یمـن  در  حوثی هـا 
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مسابقات کراس 
فیت و فیتنس در هرات برگزار شد

ورزش کـراس فیـت و فیتنـس در ایـن والیـت اسـت.

سـید شـاه ودودی در بخش کراس فیت با ثبت ریکارد 

۱۰ دقیقـه و ۲۸ ثانیـه توانسـت مقـام اول قهرمانـی 

ایـن مسـابقات را به دسـت بیـاورد و همچنین سـهراب 

نـوری بـا ریـکارد ۱۲ دقیقه و ۴۴ ثانیـه و نعیم مجیدی 

بـا ریـکارد ۱۴ دقیقـه و ۲ ثانیـه بـه ترتیـب دوم و سـوم 

بـدن  فیتنـس منایـش  بخـش  در  شـدند. همچنیـن 

عبداملالک فیضی توانسـت مقام اول را به دسـت آورد.

احمدجاوید رسـولی، رسپرسـت ریاست تربیت بدنی 

و ورزش ایـن والیـت دیـروز یکشـنبه بـه رادیـو آزادی 

گفـت کـه ایـن مسـابقات بـا اشـراک ۵۰ ورزشـکار 

برتـر از باشـگاه های مختلـف کـراس فیـت و فیتنس 

هـرات برگـزار شـده اسـت. بـه گفتـه آقـای رسـولی، 

هـدف از راه انـدازی ایـن رقابت هـای دو روزه، توسـعه 

تاتنهام در خانه خود موفق شـد با دو گل وسـت بروم را مغلوب کند.

تاتنهـام کـه در هفتـه هـای اخیـر نتایـج پرفـراز و نشـیبی گرفتـه اسـت، امـروز موفق شـد در 

لنـدن بـا نتیجـه 0-2 تیـم وسـت بـروم را مغلـوب کـرده و به اوضاع خـود در جـدول لیگ برتر 

رس و سـامان ببخشد.

وسـت بـروم بـازی را بهـر آغـاز کـرد و در دقیقـه نهـم و روی ارسـال تاوسـند می توانسـت به 

گل اول ایـن دیـدار دسـت یابـد، امـا رضبـه رس خطرنـاک دیانـه از بـاالی دروازه بـه بیـرون 

رفـت. دقایقـی بعـد و روی ارسـال رسژ اوریـه در گوشـه محوطـه بـود کـه هـری کیـن فرصت 

داشـت گل اول تاتنهـام را بـه مثـر برسـاند، امـا رضبـه زیبـای او بـا اختـاف کمی بـه بیرون 

رفت.

در دقیقـه 37 و روی حرکـت لـوکاس مـورا، هـری کین پشـت محوطه صاحب توپ شـده و با 

رضبـه ای محکـم دروازه وسـت بـروم را تهدیـد کـرد، اما جان اسـتون به خوبی عکـس العمل 

نشـان داد. در دقیقـه 44 اسـنوگراس بـا ارسـال متاشـایی دیانـه را در موقعیـت گلزنـی قرار 

داد، امـا رضبـه رس او بـا عکـس العمـل متاشـایی هوگـو لوریـس همـراه شـد و نیمه نخسـت 

بـا تسـاوی بـدون گل به امتام رسـید.

امـا در هـان دقایـق ابتدایـی نیمـه دوم و دقیقـه 54 بـود که پـاس دقیق هوبرگ در گوشـه 

سـمت چـپ محوطـه بـه هـری کیـن رسـید و او بـا رضبـه ای دقیـق و فنـی گل اول اسـپرز را 

وارد دروازه وسـت بـروم کرد.

حمـات تاتنهـام ادامـه یافـت و دقایقـی بعد و روی اسـتارت بلنـد لوکاس مـورا و پاس دقیق 

او، سـون هیونـگ میـن در موقعیتـی مناسـب بـا رضبـه ای محکـم گل دوم را نیـز بـه مثـر 

رسـاند. در ادامـه تاتنهـام بـه خوبـی جریـان بـازی را کنـرل کـرده و اجـازه خلـق موقعیـت 

خاصـی را بـه حریـف نـداد تـا در نهایـت بـا هـان نتیجـه 0-2 وسـت بـروم را مغلـوب کنـد.

تشـخیص دادند کـه رسطان دارد. پـرس او کوری که ۴۲ سـال دارد 

نیـز بوکسـور برجسـته ای بـود. او در رده سـبک-میان وزن قهرمـان 

جهان شـده اسـت. مایکل برادر کوچک تر اسـپینکس که االن ۶۴ 

سـاله اسـت هم بوکسور بسـیار خوبی بود و در دهه ۱۹۸۰ کمربند 

قهرمانـی رده سبک-سـنگین وزن را در اختیـار داشـت. او سـپس 

راهی دسـته سـنگین وزن شـد، انتقـام بـرادرش را از هوملز گرفت و 

کمربنـد قهرمانی سـازمان آی بی اف را بدسـت آورد.

دبیلو بـی ای را در سـال ۱۹۸۶ شکسـت دهـد. او پـس از 

ایـن باخـت نـه سـال دیگـر هـم در ایـن رشـته باقـی ماند و 

رسانجـام بـا کسـب ۲۶ پیـروزی، ۱۷ شکسـت و ۳ تسـاوی 

بـه کارش پایـان داد. او که به دلیـل "لبخند هایش" معروف 

بـود، پـس از بازنشسـتگی بـا تبعـات ناشـی از رضبه هایـی 

کـه خـورده بـود، روبرو شـد. سـال ۲۰۱۲ مشـخص شـد که 

مغز او کوچک تر شـده اسـت و چند سـال بعد هم پزشـکان 

لئون اسـپینکس، قهرمان سابق بوکس سـنگین وزن جهان در ۶۷ سالگی 

درگذشـت. ایـن قهرمـان امریکایی بـه دلیل پیـروزی غافلگیرکننـده ای که 

مقابـل محمـد علـی )کلی( داشـت به شـهرت رسـیده بـود. او سـال ۱۹۷۸ 

میـادی در هشـتمین مبـارزه حرفـه ای خـود علـی را شکسـت داد. آقـای 

اسـپینکس سـال ها بـا مشـکات سـامتی روبـرو بـود و در سـال ۲۰۱۹ 

مشـخص شـد که به مرحله پیرشفته بیاری رسطان پروستات مبتا است.

او که تفنگدار دریایی سابق امریکا بود، عر جمعه در حالی که همرسش 

برندا گلور در کنارش بود، در هندرسـون ایالت نوادا درگذشـت. در بیانیه ای 

کـه به مناسـبت درگذشـت او منترش شـد، آمـده اسـت: "لئون ایـن اواخر با 

بیاری هـای مختلـف می جنگیـد ولی هرگز لبخندش را از دسـت نـداد. او 

همواره اراده ای محکم داشـت و هرگز تسـلیم نشد."

اسـپینکس کـه متولـد سـن لوئیس بـود، سـال ۱۹۷۶ قهرمـان املپیـک 

مونرال شـد. او ۱۸ ماه بعد از این قهرمانی با پیروزی مقابل علی، کمربند 

قهرمانی سـازمان های "دبلیو بی سـی" و "دبلیو بی ای" را بدسـت آورد. در آن 

مسـابقه شـانس پیروزی او مقابل علی ده به یک بود، ولی توانسـت حریف 

نامـدارش بـا نتیجـه ای نزدیـک شکسـت دهـد. دو داور آن مسـابقه با نتایج 

۱۴۱-۱۴۴ و ۱۴۰-۱۴۵ بـه پیـروزی اسـپینکس رای دادنـد در حالـی کـه 

دیگـر داور مبـارزه معتقـد بود علـی با نتیجه ۱۴۲-۱۴۳ برنده شـده اسـت.

علـی هفـت مـاه بعد از آن مبـارزه انتقامش را گرفت و در مسـابقه تکراری به 

آسـانی برنده شـد. اسپینکس یک بار دیگر هم بخت بدست آوردن کمربند 

قهرمانی سـنگین وزن بوکس جهان را داشـت، اما در مسـابقه  جون ۱۹۸۱ 

به لری هلمز باخت. اسـپینکس پس از آن وزنش را پایین آورد و در رده بین 

میـان وزن و سـنگین وزن به رینگ رفت اما نتوانسـت محمد کـوای، قهرمان 
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اداره بـازرس ریاسـت جمهـوری می گویـد که  

در بودجـه کرونـا به صورت وسـیع حیف میل 

صـورت گرفتـه اسـت و به خاطـر پی گیری تاکنـون 223 تن 

از والیـات و 9 تـن دیگـر از اداره هـای مرکـزی بـه سـارنوالی 

انـد. شـده  معرفـی 

خانـم غـزال حـارس بارزس ریاسـت جمهوری یک شـنبه 19 

دلـو کـه در برنامـه حسـاب دهـی دولـت بـه ملـت در مرکـز 

اطالعـات و رسـانه های حکومـت صحبـت می کـرد گفـت که 

بیشـرین توجـه اداره بـازرس ریاسـت جمهـوری، در سـال 

مالـی ۱۳۹۹ به بازرسـی منابع وبودجه کرونـا در ۳۴ والیت 

کشـور متمرکـز بـوده اسـت. او عـالوه کـرد کـه از آن جمله تا 

اکنـون بازرسـی ها در ۲۴ والیـت تکمیـل شـده اسـت.

 حـارس اذعـان داشـت کـه در نتیجـۀ اجـراآت از بازرسـی 

منابـع و بودجـه اختصـاص یافتـه بـه کرونـا در ۲۴ والیـت 

والـی،  معیـن،  وزیـر،  سـطح  در  کـه  نفـر   ۲۳۲ اکنـون  تـا 

معـاون والـی، روسـای ادارات ذیربـط و اعضـای کمیته های 

تدارکاتـی را شـامل می شـوند، به سـارنوالی معرفـی گردیده 

ند. ا

وی عـالوه کـرد کـه 9 تـن دیگـر از اداره هـای مرکـزی نیز در 

پیونـد بـه بودجـه کرونـا بـه سـارنوالی معرفی شـده ند.

خانـم حـارس افـزود کـه در والیـات بازرسی شـده یکـی از 

مـوارد جـدی حیـف و میـل، خریداری ها به قیمـت به مراتب 

بیشـر از نـرخ بـازار در آن زمـان بـوده اسـت. 

مـرف  رونـد  والیـت   ۲۴ سـطح  در  کـرد:»  تریـح  او 

۹۰۷،۲۴۶،۰۶۸ افغانـی مـورد بازرسـی قـرار گرفـت کـه در 

حـدود ۳۰ تـا ۴۰ درصـد افزایش قیمـت ویا قیمـت باالتر از 

نـرخ بـازار را نشـان مـی دهـد.«

حـارس همچنیـن گفـت کـه خریداری هـای غیـر مرتبـط و 

تفـاوت قیمـت در خریـداری عیـن جنـس در والیاتـی کـه 

مـورد بازرسـی قرار گرفتـه انـد، از دیگر یافته هـای این اداره 

اسـت. او تأکیـد کـرد کـه تفـاوت قیمت هـا در عیـن جنـس 

زیـاد اسـت وبـه گونـه مثـال یـک کیـت محافظتـی از ۵۵۰ 

افغانـی تـا ۹هزار افغانی ویک ماشـین ونتالتـور از۸۳۱ هزار 

الـی ۳ میلیـون افغانـی، خریـداری شـده اسـت.

بـه قـول وی عـدم شـفافیت در توزیـع بسـته های کمکـی در 

دور اول شـیوع ویـروس کرونـا بـه افـراد کـم درآمد ونـادار در 

 مسـافرینی کـه از طریـق تورخـم بـه پاکسـتان رفـت و آمـد 

مـی کننـد، از رویـۀ بـد نظامیـان پاکسـتانی شـکایت مـی 

کننـد.

آنهـا میگوینـد کـه نظامیان پاکسـتانی، بـا ایجـاد ازدحام در 

دروازه تورخـم، مـردم را مجبـور به پرداخـت هزینه می کنند.

بـه گفتـه مسـافرین؛ نیروهـای حفاظـت از مـرز افغانسـتان 

نیـز همیـن کار را انجـام مـی دادنـد؛ امـا در دو هفتـه اخیـر 

ایـن مشـکل حل شـده اسـت.

مـرز  از  تـن،  مسـافرین شـکایت دارنـد کـه روزانـه هـزاران 

نیروهـای  امـا  کننـد؛  مـی  عبـور  پاکسـتان  بـه  تورخـم 

پاکسـتانی در مـرز تورخـم ازدحـام ایجاد می کننـد، تا مردم 

مجبـور شـوند به نظامیان پاکسـتانی پول بدهنـد و از دروازه 

عبـور کننـد.

صبغـت اللـه کـه تحصیـالت خـود را در پاکسـتان تکمیـل 

کـرده اسـت ميگويـد کـه از پنـج سـال به ایـن سـو، از دروازه 

تورخـم رفـت و آمـد مـی کنـد.

وی بـه پـژواک گفت کـه در این اواخـر، نظامیان پاکسـتانی 

بـا مسـافرین تورخـم بیسـار رویـۀ بـد مـی کننـد کـه مـردم 

مجبـور بـه پرداخـت پـول می شـوند.

سـيدآغا باشـنده والیـت ننگرهـار کـه چنـد وقت پیـش برای 

تـداوی بـه پاکسـتان رفتـه و تـازه از راه تورخم به افغانسـتان 

آمـده بـود، گفـت کـه بعـد از دو سـاعت، برایـش اجـازه ورود 

بـه افغانسـتان را دادند.

وی افـزود کار زیـاد نیسـت که در آنجا نظامیان پاکسـتانی و 

مسـئولین پاسـپورت، مردم را به تکلیـف می کنند.

مريويـس باشـنده والیـت کابـل کـه بـه پاکسـتان روان بـود 

گفـت کـه در گذشـته نظامیـان پاکسـتانی، رویـه بـد مـی 

کردنـد، هـرج و مـرج ایجـاد میکردنـد تـا مـردم پـول بدهند؛ 

امـا حـاال مرزبانان افغـان، نظم را برابر کـرده اند، وىل در آن 

سـوی مـرز شـکایت موجود اسـت.

والیـات مـوردی دیگـری از فسـاد در این بودجه بوده اسـت.

حـارس می افزایـد کـه مصاحبه هـای اداره بـازرس بـا ۷ هزار 

تـن از طبقـه فقیـر جامعـه کـه گویـا از کمک هـا مسـتفید 

شـده انـد، در والیـات نشـان می دهـد کـه تنهـا ۳۲ درصـد 

آنـان از ایـن کمک هـا مسـتفید شـده، امـا ۴۳ درصـد دیگـر 

هیـچ کمکـی دریافـت نکـرده انـد.

خانـم حـارس اضافـه کـرد کـه هیـچ دسـتگاه ونتالتـوری از 

کشـور قاچـاق نشـده اسـت. او تریـح کرد:»یافته های این 

اداره از ادعـای قاچـاق دسـتگاه های ونتالتـور بـه خـارج از 

کشـور نشـان می دهـد کـه از مجمـوع ونتالتورهـای کـه از 

آغـاز شـیوع ویـروس کرونـا توسـط کشـورها و سـازمان های 

برخـالف  اسـت،  شـده  کمـک  افغانسـتان  بـه  بین املللـی 

ونتالتـوری  هیـچ  پـژواک،  خـری  آژانـس  گـزارش  ادعـای 

قاچـاق نشـده اسـت.«

او گفـت کـه اداره بازرس در نتیجه بازرسـی هایش در وزارت 

صحت عامـه دریافتـه کـه ضعـف در مدیریـت قراردادهـا در 

ایـن وزارت در دور اول مبـارزه بـا شـیوع ویـروس کرونـا یـک 

مشـکل جـدی بود.

 او ایـن مشـکالت را شـامل عـدم موجودیت سـند رهنمودی 

در مـورد خریداری هـا، اسـتخدام بیشـر از رضورت نیـروی 

انسـانی، کمبود آکسـیجن و کمبود ادویه در شـفاخانه های 

مبـارزه بـا ویـروس کرونا توصیـف کرد.

حـارس، گفـت کـه اداره بـازرس موظـف گردیـده اسـت تـا 

ادعـای فسـاد در توزیـع نـان خشـک در جریـان قرنطینـه 

شـهر کابـل را نیـز مـورد بازرسـی قـرار دهـد.

او هـر چنـد افـزود کـه ایـن بازرسـی هنـوز نهایـی نگردیـده 

امـا تریـح منـود  و در مراحـل تکمیـل شـدن قـرار دارد، 

یافته هـای اداره در ایـن راسـتا بیانگـر آنسـت کـه حجـم  و 

گسـردگی فسـاد درایـن پروسـه بـه سـطحی کـه در گزارش 

رسـانه ها انعـکاس یافتـه بـود، نبـوده اسـت.

خانـم حـارس از جمـع 241 تـن کـه در پیونـد بـه فسـاد در 

بودجـه کرونـا به سـارنوالی معرفی شـده اسـت و تعـداد آنان 

معیـن  و  والـی  وزیـر،  در سـطح  ارشـد حکومتـی  مامـوران 

وزارت هـا را شـامل  می شـود، از کسـی نـام نـرد و در مـورد 

هویـت و شـهرت ایـن متهـان جزئیـات نـداد.

عبدالبصـري احمـدزی کمیسـار تورخـم نیز تایید کـرد که در 

گذشـته هـا مشـکالت موجـود بـود؛ امـا حالـی نظـم  ایجـاد 

کـرده انـد و از ایـن سـو هیچ مسـافر منـی تواند کـه بی منره 

و بـا واسـطه و بـه طریـق پـول، از مرز عبـور کند.

وی بـه پـژواک گفـت کـه چند بـار در این مورد، با مسـئولین 

پاکسـتانی صحبـت کـرده؛ امـا آنهـا نظـم آن سـوی مـرز را 

درسـت نکـرده اند.

ضيـاء الحـق امرخیـل والـی ننگرهـار ميگويـد که بـرای حل 

مشـکالت مسـافرین، یـک مناینـده روان کـرده بـود کـه در 

آنجـا چنـد روز بـرای حـل مشـکالت کار کـرده اسـت.

وی بـه پـژواک گفـت که مشـکالت این سـوی مرز حل شـده 

اسـت و مسـئولیت مشـکالت آن سـوی مرز را ما نداریم.

نیـز  باربـری  بلکـه موتـر هـای  تنهـا مسـافرین تورخـم،  نـه 

کننـد. مـی  شـکایت 

ایـن دروازه، بـه مـدت پنـج روز بـه روی مسـافرین باز اسـت. 

مسـئولین میگوینـد اگـر این دروازه دو روز دیگـر هم به روی 

مسـافرین باز باشـد، مشـکالت زیـادی حل خواهد شـد.

پـژواک تـالش کـرد کـه نظـر نظامیـان پاکسـتانی را در ایـن 

مـورد بگیـرد؛ امـا موفق نشـد. 

غزال حارس:
 232 نفر در مورد حیف و میل بودجه کرونا 

به سارنوالی معرفی شده اند

مسافرین از برخورد بد نظامیان پاکستانی در تورخم شکایت می کنند

چگونه گـی  بـه  رابطـه  در  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

نگهـداری واکسـین کرونـا بـه مـردم اطمینـان داده گفـت کـه 

مـا بهرین سیسـتم زنجیـره رسد را بـرای نگهداری واکسـین به 

سـطح منطقـه داریـم و هم زمـان ظرفیـت نگهـداری 5 ملیـون 

دوز واکسـین در رسدخانه هـای ایـن وزارت در کابل وجود دارد.

بـه قـول وی قرار اسـت یک سیسـتم آنالیـن در وبسـایت وزارت 

صحـت عامـه ایجـاد شـود که از طریـق آن کارمنـدان صحی در 

در ادامـه اعالمیـه آمـده اسـت کـه در مـورد نحـوه مدیریـت 

وظیفـه  کابـل  شـهرداری  دارد،  وجـود  شـک  زباله هـا  ایـن 

دارد کـه از نحـوه مدیریـت و نابـودی زباله هـای کلینیکی در 

شـفاخانه های خصوصـی بـه صـورت جـدی نظـارت کنـد.

تولیـد انبـوه زباله هـای کلینیکـی در کابل و شـهرهای عمده 

کشـور بـه معضـل جـدی بهداشـت و محیـط زیسـت مبـدل 

شـده اسـت. براسـاس ایـن اعالمیـه، داکـر بشـیر سـاکایی 

نیـز در جلسـه شـش و نیـم فراخوانـده شـده بـود تـا در مورد 

زباله هـای  دفـع  خصـوص  در  صحـت  وزارت  برنامه هـای 

کلینیکـی معلومـات دهـد.

آینـده بـه بیـش از دو میلیـارد دالـر برسـد.

عبدالسـتار غفـاری مسـئول رشکت رازفود، در نشسـت امروز 

گفـت کـه در محمولـه ۵۰ تنـی، چهـارده نـوع میـوۀ خشـک 

اسـت و بیـش از ۵۰۰ هـزار دالـر امریکایـی ارزش دارد.

بـه گفتـۀ موصـوف، محمولـۀ یادشـده کـه بـا سـه کانتیـر 

دالـر  هـزار   ۲۰ حـدود  در  شـود،  مـی  انتقـال  ۲۰فـوت 

امریکایـی هزینـه برمـی دارد و در ظـرف ۳۵ الـی ۴۰ روز بـه 

کانـادا مـی رسـد.

وی در پاسـخ بـه سـوالی گفـت کـه از طریـق زمیـن، رصف 

آن  بـه  حکومـت  بایـد  کـه  دارد  وجـود  امنیتـی  مشـکالت 

رسـیدگی منایـد؛ اما از نـگاه اقتصـادی از اینطریق با قیمت 

انـدک بـه مقصـد مـی رسـد.

کانـادا  بـا  افغانسـتان  هـوا چـون  »ازطریـق  افـزود:  غفـاری 

دهلیـز هوایـی نـدارد، یـک کیلوگـرام اقـالم صادراتـی، در 

 وزارت صحـت اعـالم کـرده اسـت که نخسـتین 

محمولـه کمکـی واکسـین کرونا سـاخت کشـور 

هنـد کـه 500 هـزار دوز را شـامل می شـود، امـروز بـه کابـل 

رسید.

ایـن وزارت یـک شـنبه 19 دلـو بـا نـر خرنامه ای گفته اسـت 

راگـورا شـارژدافر  آقـای  از سـوی  واکسـین  ایـن محمولـه  کـه 

بـه وزارت صحـت عامـه تحویـل داده شـد. در  سـفارت هنـد 

خرنامـه افزوده شـده اسـت که ایـن محموله شـامل 500هزار 

دوز واکسـین کرونـا اسـت کـه با این مقـدار دوصدوپنجـاه هزار 

تـن واکسـین خواهنـد شـد.

داکـر وحید مجروح رسپرسـت وزارت صحـت عامه، کمک های 

کشـور هنـد را در مبـارزه بـا ویـروس کرونا در افغانسـتان موثر و 

ارزنـده توصیف کرد.

را  مریضـان  جـان  مصوونیـت  عامـه  صحـت  وزارت  رسپرسـت 

عمده تریـن رسـالت سـکتور صحـت خوانده گفت:» مـا از جمله 

نخسـتین کشـورها بودیـم کـه بهریـن طـرح را بـرای تطبیـق 

بـه  معـروض  افـراد  اولویت بنـدی  اسـاس  بـر  کرونـا  واکسـین 

خطـر و چگونه گـی نگهـداری و تطبیـق آن بـا رشکای صحـی 

بین املللـی رشیـک منودیـم کـه ایـن طـرح از سـوی آنـان مورد 

تقدیـر قـرار گرفـت.«

داکـر مجـروح، در پیونـد بـه چگونه گـی تطبیـق این واکسـین 

گفـت کـه قـرار اسـت در مرحلـه نخسـتین تطبیـق واکسـین 

کرونـا، کارمنـدان صحـی کـه در خـط مقـدم نـرد بـا ویـروس 

کرونـا قـرار دارنـد واکسـین شـوند.

او عـالوه کـرد کـه برای 20 درصد نفوس کشـور واکسـین کرونا 

تدارک شـده اسـت و قرار اسـت برای 40 درصد دیگر جمعیت 

کشـور نیز واکسـین کرونا از سـوی رشکای صحی فراهم گردد.

 امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری 

داده  هشـدار  خصوصـی  شـفاخانه های  بـه 

اسـت کـه زباله هـای تولیـد شـده کلینیکی شـان را بـه طـور 

معیـاری مدیریـت و نابـود کننـد.

آقـای صالـح یـک شـنبه 19 دلـو با نـر اعالمیه نود و ششـم 

جلسـات شـش و نیـم گفتـه اسـت:» بـه متـام شـفاخانه های 

خصوصـی کابـل هشـدار داده می شـود کـه اگـر زباله هـای 

کلینیکـی تولیدشـده خـود را مطابـق معیارهـای معیـن آن، 

آنـان...  بـا  عامـه  صحـت  وزارت  نناینـد  حریـق  و  معـدوم 

مطابـق قوانیـن صحـی برخـورد خواهـد کـرد.«

 نخسـتین محمولـۀ ۵۰ تُنـی میـوۀ خشـک کشـور، از طریـق 

زمیـن بـه مقصـد کانـادا صـادر شـد و قـرار اسـت در کمـر از 

۴۰ روز بـه آن کشـور برسـد.

حشـمت اللـه غفوری معیـن وزارت زراعت، مالـداری و آبیاری 

در محفلـی کـه بـه همیـن مناسـبت در فـارم بـاداغ بـاغ کابل 

راه انـدازی شـده بـود، گفت کـه رشکت خصوصـی »راز فود«، 

نخسـتین محمولـۀ پنجـاه تنی میوۀ خشـک کشـور را از کابل 

بـه سـوی کانـادا حرکت مـی دهد.

موصـوف افـزود کـه ایـن محمولـه، از طریـق ازبکسـتان بـه 

ترکیـه و از ترکیـه بـه کانـادا صـادر مـی شـود.

وی اظهـار امیـدوارى کـرد کـه ایـن سلسـله ادامـه پیـدا کند، 

فرسـتاده  نیـز  دیگـر  بـه کشـورهای  اقـالم صادراتـی کشـور 

شـود و سـال جـاری میـالدی، یـک سـال خـوب بـرای اقـالم 

صادراتـی افغانسـتان باشـد.

او گفـت کـه سـال گذشـته به دلیـل شـیوع ویـروس کرونا در 

جهـان، مقـدار زیـادی از محصـوالت زراعتـی کشـور صـادر 

نشـد؛ امـا تـالش هـا جریـان دارد تـا با بهـر شـدن وضعیت، 

اقـالم یادشـده بـه مقاصـد از قبـل تعییـن شـده صـادر شـود.

وی در خطـاب بـه سـکتور خصوصـی کشـور گفـت: »بیشـر 

در راسـتای پروسـس و بسـته بنـدی کار کنیـد تـا مطابـق بـه 

معیارهـای بیـن املللـی شـود، حکومـت دراین بخـش همکار 

شـا خواهد بـود.«

بـه گفتـۀ موصـوف حکومت افغانسـتان بـا کشـورهای خلیج، 

آسـیای میانـه و آسـیای جنوبـی، روابـط خـوب ایجـاد کـرده 

اسـت و سـهولت هـا بـرای صـادرات را فراهـم منـوده اسـت.

جـالل الدیـن سـعید مشـاور رییـس جمهـور گفـت کـه قـرار 

خشـک  میـوۀ  نزدیـک  آینـدۀ  در  شـده،  یـاد  رشکـت  اسـت 

نیـز صـادر کنـد. بـه اسـرالیا  را  افغانسـتان 

بنابـر معلومـات او، رییـس جمهـور افغانسـتان هـدف تعییـن 

کـرده اسـت تـا میـزان صـادرات کشـور کـه در حـال حـارض 

کمـر از ۵۰۰ میلیـون دالر امریکایی می باشـد، در دو سـال 

والیـات می تواننـد نـام خـود را درج منـوده و مطابـق آن شـامل 

برنامه واکسـین شـوند.

از  هنـد  سـفارت  شـارژدارفیر  راگـورام  آقـای  برنامـه  ایـن  در 

کرونـا  بـا  مبـارزه  در  عامـه  وزارت صحـت  رهـری  تالش هـای 

قدردانـی کـرده گفـت که محموله واکسـین از سـوی مردم هند 

بـه مـردم افغانسـتان اهدا شـده اسـت و کمک های این کشـور 

در افغانسـتان ادامـه دارد.

بـرای  زباله هـا  خطرناک تریـن  از  کلینیکـی  زباله هـای 

دفـع  بـرای  می شـود.  توصیـف  زیسـت  محیـط  و  بهداشـت 

ماشـین های  نـوع  و  دقیـق  علمـی  زباله هـا شـیوه های  ایـن 

کار   »  incinerator »انسـینیراتر  مخصـوص  سـوز  زبالـه 

گرفتـه می شـود. دفـع زباله هـای کلینیکـی عـالوه بـر شـیوه 

دارد. نیـاز  نیـز  بیشـری  هزینـه  بـه  دفـع،  مخصـوص 

نیـز  انتانـی  زباله هـای  بـه  کـه  زباله هـا  ایـن  افغانسـتان  در 

می شـود.  رهـا  شـهری  زباله دانی هـای  بـه  اسـت  مشـهور 

از جانـب دیگـر اطفـال زبال گـرد نیـز طـی سـال های اخیـر 

افزایـش بی سـابقه را نشـان می دهـد.  رهـا کـردن زباله هـای 

کلینیکـی عـالوه بـر اینکـه در فضـای بـاز خطـر آلـوده کـردن 

محیـط و مـردم را دارد، توسـط زباله گـردان بـه راحتـی قابـل 

انتقـال و شـیوع اسـت. در خرنامـه همچنیـن آمده اسـت که 

مناینـده دواسـازان افغانسـتان در جلسـه خواهـان جلوگیری 

از وارد کردن دواهای مشـابه توسـط حکومت شـده اسـت که 

توسـط فابریکه های ادویه سـازی افغانسـتان تولید می شود. 

در خرنامـه آمـده اسـت کـه هـم اکنـون در افغانسـتان 73 

فابریکـه تولیـد دوا جـواز فعالیـت دارد کـه تعـدادی از ایـن 

فابریکه هـا غیـر فعـال انـد. بـا ایـن وجـود براسـاس اعالمیـه 

معاونـت اول ریاسـت جمهـوری در افغانسـتان تنهـا 15 قلـم 

دارو تولیـد می شـود.

ایـن درحالیسـت که مـردم از دواهـای بی کیفیت پاکسـتانی 

و ایرانـی شـکایت دارنـد. برخی هـا می گوینـد کـه داروهـای 

بیـاران  تجـارب  اسـت.  بی کیفیـت  پاکسـتانی  وارداتـی 

متعـدد نشـان داده اسـت کـه دواهـای پاکسـتانی کیفیـت 

عیـن دواهـای کـه در داخـل پاکسـتان بـه فـروش می رسـند 

را ندارنـد.

حـدود هفـت دالـر هزینه می برد که در تناسـب بـا راه زمین، 

بسـیار بلنـد تـر متـام مـی شـود.«

املللـی  بیـن  تجـارت  اتـاق  رییـس  فضلـی  اللـه  حجـت 

اظهـار  داشـت،  حضـور  امـروز  درنشسـت  کـه  افغانسـتان 

پُـر  سـال  یـک  میـالدی،  جـاری  سـال  کـه  کـرد  امیـدواری 

باشـد. افغانسـتان  بـرای  صـادرات  بخـش  در  دسـتاورد 

بـه  افغانسـتان  صادراتـی  اقـالم  متـام  موصـوف،  گفتـۀ  بـه 

خصـوص میـوۀ خشـک و تـازه، از شـهرت نیـک در بازارهـای 

جهانـی برخـوردار اسـت و بایـد تاجـران افغانسـتان، بیشـر 

روی ستندردسـازی کار کننـد تـا بازارهای بیشـر جهان را به 

خـود جلـب بکننـد. او گفـت در صورتی که تاجـران افغان، به 

مارکیـت هـای بیشـر دسرسـی پیدا کننـد، میـزان صادرات 

در کشـور افزایـش خواهـد یافـت و حکومـت بـه هـدف تعیـن 

شـده خواهد رسـید. 

محموله ای 500هزار دوز واکســین کرونا از هند به کابل رسید

هشدار صالح به شفاخانه های خصوصی

نخستین محمولۀ 50 تُنی میوۀ خشک کشور به کانادا صادر شد


