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یک سال قبل، توافق  نامه ای تاریخی میان ایاالت 
متحده و طالبان در دوحه به امضا رسید. سندی 
که در راستای پایان دادن به طوالنی ترین جنگ 
ایاالت متحده و به منظور دستیابی به یک توافق 
صلح برای افغانستان منعقد شده بود. توافق  نامه 
آوردن  »موافقت نامه ی  رسمی  اسم  با  دوحه 
امضا رسید  به  با محتوایی  افغانستان«  به  صلح 
که خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یک 
با  طالبان  ارتباط  قطع  مشخص،  زمانی  جدول 
چگونگی  و  خشونت  کاهش  القاعده،  شبکه ی 
را  بعد داخلی  بعدی پروسه در  پیشبرد مراحل 

پیش بینی می کرد.
توافق  نامه  این  امضای  از  سال  یک  که  اکنون 
می گذرد، اجرایی شدن بندها و تمهیدات آن، با 
مفاد  برخالف  است.  مواجه شده  تردید  و  ابهام 
هرچند  کاهش خشونت،  راستای  در  توافق  نامه 
امریکایی و طالبان آتش بس  که میان نیروهای 
برقرار شده اما در بعد داخلی درگیری و خشونت 
افزایش چشمگیری داشته است. طالبان حمالت 
گسترده ای بر مواضع نیروهای دولتی افغانستان 

انجام داده و در مقابل،...
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توافق  نامه دوحه؛ 
تقالی طالب و تردید 

امریکا

یداری  گزاف وزارت صحت؛  خر
 قیمت بازار است

ِ
برخی اقالم 173 برابر

همچنان براساس این اسناد، عالوه بر قرارداد منعقدشده، 
گروپ کمپنی های صافی گلوبل، خریداری و نصب وسایل 
مورد نیاز دیگری را به قیمت 6 برابر بیشتر از نرخ بازار در 
شفاخانه افغان-جاپان تحت عنوان اضافه کاری انجام داده 

و هزینه ی آن را از وزارت صحت عامه مطالبه دارد...

قرار  دسترس  به  که  اسنادی  از  روز  اطالعات  یافته های 
از آن است که وزارت صحت عامه در ماه  گرفته، حاکی 
سرطان 1399، قرارداد خرید 13 قلم اجناس الکترونیکی 
با  برابر  دوونیم  قیمت  به  را  افغان-جاپان  شفاخانه  برای 

گروپ کمپنی های صافی گلوبل به امضا رسانده است.

سینمای صلح؛ 
روایت خلق انسان 

اندیشمند )۲(
گفت وگو با محسن حسیین، 

فیلم ساز و منتقد سینما
پرسش: سال ها پیش از جنگ های اول و دوم جهانی، 
بود،  کرده  کار  به  شروع  نوپا  هنری  مقام  در  سینما 
در خالل این دو جنگ، نقش سینما چه بوده است؟

پاسخ: در هر دو جنگ سینما ابزاری بوده برای توجیه 
جنگ. از یک سو سردمدار دستگاه تبلیغاتی نازی ها 
بوده و از سویی دیگر در خدمت اهداف متفقین بوده 
است. شاید جالب باشد که هرچند جنگ در دو جبهه 
حاصلی جز ویرانی نداشت اما برای سینمای مستند، 
باعث  جنگ  دو  این  بود.  موهبت  یک  شرایط  این 
رشد  و  یابد  تولد  مستند جنگی  سینمای  که  شدند 
است.  انگلستان  سینمای  مورد،  این  در  مثال  کند. 
در  لندن  برعکس  نبود،  درگیر جنگ  انگلیس  خاک 

معرض حمالت هوایی بود و...
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یافته های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد که برخالف 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مطبوعاتی  اعالمیه های 

افغانستان مبنی بر برگزاری چند انتخابات...

»نه پالن است نه بودجه«؛ 
چرا کمیسیون انتخابات 

می گوید برای برگزاری چند 
انتخابات آماده است؟

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند 
یک  غزنی،  شهر  در  ماین  انفجار  نتیجه ی  در  که 

غیرنظامی کشته شده است...

خونین ترین روز 
اعتراضات میانمار؛ 
تعداد کشته ها 
افزایش یافت

انفجار در شهر غزنی؛ 
یک نفر کشته و هفت نفر 

زخمی شدند سه نفر به اتهام 
قاچاق آثار عتیقه 

و تاریخی در بامیان 
بازداشت شدند
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طالبان: توافق نامه ی دوحه به طرف مثبت روان است؛ 
دولت: در انتظار صلح، وقت ضایع شده است
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4

5

محاصره ی طالبان در ارغنداب قندهار؛ 
»طالبان اگر به جنگ ادامه بدهند 
کشته می شوند«

اطالعات روز: محمدمسعود اندرابی، وزیر امور 
داخله ی کشور می گوید که گروه طالبان جنگ را 
در ولسوالی ارغنداب قندهار باخته و با متقبل شدن 
6۰۰ نفر کشته، در یک محاصره ی نسبی...

صفحه 2

بایدن: 
حمله امریکا به شبه نظامیان 
در سوریه براساس حق دفاع از خود بود

صفحه 6

کومان، گریزمان را نشانه گرفته است

صفحه 7

وابط دیپلماتیک  صد سالگی ر
ترکیه و افغانستان

صفحه 8

امراهلل صالح: 
حزب »غیرقانونی« 

تحریر دست از تبلیغ 
ضدنظام بردارد

گواردیوال: 
۲۰ برد پیاپی 
بزرگ ترین دستاوردم 
در سیتی است
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یخی در بامیان بازداشت شدند سه نفر به اتهام قاچاق آثار عتیقه و تار
پولیس بامیان گفته است که از نزد افراد بازداشت شده اشیا و اجناس تاریخی و قیمتی 

به دست آمده است که خرید و فروش آن بدون جواز غیرقانونی است.
بررسی  زیر  بازداشت شده  افراد  نسبتی  بامیان، دوسیه های  پولیس  براساس خبرنامه ی 

مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قرار دارد.
همچنان گفته شده است که افراد متهم تا زمانی که پرونده های شان به ارگان های عدلی 

و قضایی فرستاده می شود، زیر نظارت خواهند بود.

اطالعات روز: منابع امنیتی در والیت بامیان می گویند که سه نفر به اتهام قاچاق آثار 
عتیقه و تاریخی در مربوطات این والیت بازداشت شده اند.

در خبرنامه ی فرماندهی پولیس بامیان که دیروز )یک شنبه، 1۰ حوت( منتشر شده، 
آمده است که این افراد توسط نیروهای پولیس شاه راه در همکاری با نیروهای امنیت 
ملی بامیان هنگام تالشی موتر حامل شان در پاسگاه »اقره باط« مرکز بامیان بازداشت 

شده اند.

به  پاسخ  در  نیز  افغانستان  حکومت 
قرار  تهاجمی  حالت  در  افزایش حمالت، 
گرفته است. به گزارش وزارت خزانه داری 
با  طالبان  رابطه ی  نه تنها  متحده،  ایاالت 
شبکه ی القاعده قطع نشده که گسترده تر 
که  بین االفغانی  مذاکرات  است.  نیز شده 
یکی از شرایط عملی شدن این توافق  نامه 
این  در  و  نداشته  چندانی  پیشرفت  بود، 
گرفته  قرار  توقف  حالت  در  حتا  اواخر 

است.
با روی کارآمدن حکومت جدید در ایاالت 
توافق  نامه  بایدن  اداره  اکنون  متحده، 
از  بازبینی  این  بازبینی می کند.  را  دوحه 
سویی ناشی از اختالف نظر اداره ی بایدن 
میکانیزم  سر  بر  سلف اش  حکومت  با 
توافقات  جزئیات  و  طالبان  با  مذاکرات 
از  دیگر،  سوی  از  و  است  گرفته  صورت 
عدم پابندی طالبان به مفاد این توافق  نامه 

مایه می گیرد.
با  هماهنگ  موضعی  در  متحده  ایاالت 
بازبینی  لزوم  بر  اروپا  اتحادیه ی  و  ناتو 
زمانی  در جدول  تغییر  دوحه،  توافق  نامه 
از  طالبان  تخطی  دوام  صورت  در  خروج 
حمایت  ادامه ی  و  توافق  نامه  این  مفاد 
ملی  امنیتی  نیروهای  و  حکومت  از 
خروجی  است.  کرده  تأکید  افغانستان 
وزرای  نشست  و  مونیخ  امنیتی  نشست 
دفاع اعضای ناتو، به صراحت بر این موضع 

تأکید کرده است.
دوحه،  توافق  نامه  امضای  سالگی  یک  در 
در  و  کرده  منتشر  اعالمیه ای  طالبان 
ایاالت  تعهد  لزوم  بر  اعالمیه  این  سراسر 
کامل  خروج  و  توافق  نامه  این  به  متحده 
نظامی از افغانستان در ماه می سال جاری 
پیروزی  که  زمانی  از  است.  کرده  اصرار 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  بایدن 
فرصتی  هر  از  طالبان  شد،  محرز  امریکا 
برای تأکید بر عملی شدن توافق  نامه دوحه 
تقالی  آن  اجرای  برای  و  کرده  استفاده 

کرده است.
بزرگ ترین  طالبان  که  است  این  واقع 
است.  دوحه  توافق  نامه  ناقض  و  خاطی 
برخالف مفاد صریح توافق  نامه، این گروه 
نه تنها ارتباط با شبکه ی القاعده را حفظ 
و پس  این سو  به  یک سال  از  که  کرده 
را  توافق  نامه دوحه، خشونت ها  امضای  از 
به طرز بی سابقه ای افزایش داده است. در 
میز  در  از حضور جدی  طالبان  آن  کنار 
رویکرد  جای  به  و  رفته  طفره  مذاکرات 
به  دستیابی  برای  قاطع  اراده ی  و  آشتی 
یک توافق سیاسی، به غلبه ، فتح و سقوط 
حاکمیت مشروع کنونی با استفاده از دوام 

جنگ و خشونت فکر کرده است.
مضحک،  مظلوم نمایی  یک  در  طالبان 
به  به عمل  متحده  ایاالت  دعوت  به جای 
مفاد توافق  نامه دوحه باید در رویکردشان 
تغییرات  افغانستان  صلح  روند  به  نسبت 
جدی ایجاد کنند. این گروه باید رویکرد 
فتح  و  و خشونت  دوام جنگ  خصمانه ی 
برای  نیت  حسن  به  را  کشور  نظامی 
پایان دادن به جنگ و دستیابی به توافق 
عملی شدن  راه  کنند.  عوض  سیاسی 
نامه  فرستادن  مسیر  از  دوحه  توافق  نامه 
اعالمیه های  صدور  و  امریکا  مردم  به 
میادین  از  که  نه  مطبوعاتی  متعدد 
باید  طالبان  می گذرد.  افغانستان  جنگ 
کنند،  قطع  را  القاعده  با  ارتباط شان 
کاهش  به  معطوف  را  استراتژی شان 
کرده  تنظیم  آتش بس  اعالم  و  خشونت 
و در مذاکرات صلح بین االفغانی با حسن 
آن   غیر  در  شوند.  حاضر  قاطعیت  و  نظر 
است  ممکن  دوحه  تاریخی  توافق  نامه 
دیگر،  بار  و  شده  تبدیل  کاغذپاره ای  به 
میدان جنگ  به  بیشتر  با شدت  طرف ها 
مردم  برای  سناریو  بدترین  این  برگردند. 

افغانستان است.

است.«
به گفته ی او، دولت افغانستان امیدوار است 
ضایع  صلح،  برای  به میان آمده  فرصت  که 
پایان  کشور  در  خشونت  و  جنگ  و  نشود 

یابد. 
توافق نامـه ی دوحـه در دهـم حـوت سـال 
و  امریـکا  میـان  خورشـیدی  گذشـته ی 
ایـن  براسـاس  رسـید.  امضـا  بـه  طالبـان 
توافق نامـه، نیروهـای خارجـی تـا مـاه مـی 
بایـد  افغانسـتان  از  سـال جـاری میـالدی 

شـوند. خـارج 
در مقابل، طالبان نیز تعهد سپرده بودند که 
روابط با القاعده و دیگر گروه های تروریستی 
کاهش  را  خشونت ها  می کنند،  قطع  را 
می دهند و با دولت افغانستان وارد مذاکرات 

سازنده می شوند.
بارها  افغانستان  دولت  و  ناتو  امریکا،  اما 
طالبان را متهم کرده اند که به تعهدات شان 
و  امریکا  نکرده اند.  عمل  توافق نامه  این  در 
مشروط  را  افغانستان  از  نیروها  خروج  ناتو 

کرده اند.
که  است  گفته  همچنان  امریکا  دولت 
توافق نامه ی دوحه را بررسی می کند تا دیده 
تعهداتش  به  اندازه  به چه  شود که طالبان 

عمل کرده اند.

این توافق نامه تنها آتش بس میان طالبان و 
امریکا را تضمین کرده، اما روابط طالبان با 
افغان ها تاکنون »تنها به قتل، غارت، ترور و 

وحشت« محدود است.
آقای اندر تأکید کرده است که برای افغان ها 
او  ندارد.  وجود  توافق نامه  این  در  امیدی 
افزوده است که اگر به این توافق نامه از دید 
افغان ها دیده شود، در انتظار برقراری صلح، 

وقت ضایع شده است.
این، فریدون خزون، سخن گوی  با  همزمان 
شورای عالی مصالحه ی ملی نیز گفته است 
از  دوجه  توافق نامه ی  مفاد  به  طالبان  که 
جدی  پیگیری  خشونت ها،  پایان  جمله 
سایر  با  روابط  قطع  و  مذاکرات  معنادار  و 

گروه های تروریستی پابند نبوده است.
این  امضای  با  آنکه  با  است  افزوده  او 
و  صلح  برای  »تاریخی«  فرصت  توافق نامه، 
زمینه برای آغاز مذاکرات بین االفغانی فراهم 
شد، اما به دلیل عدم پابندی طالبان به آن، 
خشونت ها  افغانستان  مردم  توقع  برخالف 
نشده  برقرار  نیز  آتش بس  و  نیافته  کاهش 

است.
خزون تأکید کرد: »گروه طالبان به مذاکرات 
و  است  نشده  حاضر  میان افغان ها  داخلی 
نداشته  مذاکرات  پیشرفت  برای  الزم  تعهد 

می شود.
بیرون کشیدن  خواهان  همچنان  طالبان 
سیاه  فهرست  از  گروه  این  رهبران  نام های 
شده  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

است.
تسریع  برای  که  است  افزوده  گروه  این 
پایتخت  دوحه،  در  بین االفغانی  مذاکرات 
تطبیق  در جهت  عملی  گام های  باید  قطر، 
طالبان  شود.  برداشته  دوحه  توافق نامه ی 
زمینه ساز  را  دوحه  توافق نامه ی  همچنان 
افغانستان  در  ثبات  برقراری  برای  عملی 
خوانده و گفته اند که هر بدیلی دیگر برای 

آن، به شکست می انجامد.
با این حال، این گروه از کشور قطر، شورای 
و  کشورها  تمامی  و  ملل  سازمان  امنیت 
ناظران بین المللی که در مراسم امضای این 
توافق نامه حضور داشته اند، خواسته است که 
ایفا  را در جهت تطبیق آن،  مسئولیت شان 

کنند.
اما گفته است که توقعات  افغانستان  دولت 
و  امنیت  تأمین  برای  کشور  شهروندان 
میان  صلح  توافق نامه ی  از  صلح  برقراری 
است.  نشده  برآورده  طالبان،  و  امریکا 
شورای  دفتر  سخن گوی  اندر،  رحمت اهلل 
که  است  گفته  رشته تویتی  در  ملی  امنیت 

یک سالگی  با  همزمان  روز:  اطالعات 
امریکا  توافق نامه ی صلح دوحه میان دولت 
این  این گروه می گوید که  و گروه طالبان، 
کمبودی های  بعضی  وجود  با  توافق نامه 

عملی، به طرف مثبت روان است.
 1۰ )یک شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
رسیده،  نشر  به  طالبان  سوی  از  حوت( 
آمده است که براساس مفاد این توافق نامه، 
بخش زیادی از نیروهای خارجی به خصوص 
خارج  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
شده اند و این گروه نیز به تکمیل تعهداتش 

در آن، التزام کامل نشان داده است.
به نقل از اعالمیه، طالبان عملیات های خود 
داده اند.  کاهش  مالحظه  قابل  به صورت  را 
مراکز  بر  که  است  شده  مدعی  گروه  این 
نداده  انجام  حمالتی  دولت  نظامی  بزرگ 
و  والیات  سقوط  تالش  در  طور  همین  و 

ولسوالی ها نیز نبوده است.
امریکایی  جهت  که  گفته اند  اما  طالبان 
مسئولیت های  دوحه،  توافق نامه ی  براساس 
این  است.  نداده  انجام  درستی  به  را  خود 
و  بمباردمان  هنوزهم  که  افزوده  گروه 
این  جنگ جویان  علیه  تهاجمی  عملیات 
شده  منع  توافق نامه  براساس  که  گروه 
است، از سوی نیروهای امریکایی راه اندازی 

طالبان: توافق نامه ی دوحه به طرف مثبت روان است؛ 
دولت: در انتظار صلح، وقت ضایع شده است

جنگ را انتخاب کرده و به این فکر کنند که 
می توانند بزرگ شهرها را محاصره و یا تهدید 
کنند، با سرنوشتی مواجه خواهند شد که در 

ارغنداب مواجه شده اند.
گروه طالبان تا کنون به این اظهارات وزیر 

داخله واکنش نشان نداده است.
دیگر  ولسوالی  چند  و  ارغنداب  ولسوالی 
شاهد  طرف  این  به  ماه  چند  از  قندهار 
دولتی  نیروهای  میان  شدید  درگیری های 
در  است.  بوده  طالبان  گروه  و جنگ جویان 
نتیجه ی این درگیری ها به دو طرف تلفات 
وارد شده و شماری از ساکنان این ولسوالی ها 

نیز از خانه های شان بی جا شده اند.

تلفات سنگین  با  این گروه روحیه ی شان را 
در ارغنداب و دیگر ولسوالی ها، باخته اند.

وزیر داخله عالوه کرده که با اجرای عملیات 
دفاع  و  داخله  وزارت های  از  ویژه  نیروهای 
ملی،  امنیت  عمومی  ریاست  همچنان  و 
در  تشویش  ایجاد  برای  طالبان  برنامه ی 
قندهار خنثا شده  تهدید شهر  یا  و  قندهار 

است. 
با  طالبان  که  است  امیدوار  گفت  اندرابی 
جنگ قندهار، به این پی برده باشد که راه 
توافق  به  رسیدن  برای  بهتر  راه  تنها  صلح 

است.
او در عین حال گفت در صورتی که طالبان 

اندرابی گفت که شماری از فرماندهان مطرح 
در  که  اند  نفری  میان 6۰۰  در  نیز  طالبان 
ارغنداب  ولسوالی  جمله  از  قندهار  جنگ 
راهی  تنها  او،  گفته ی  به  شده اند.  کشته 
شدن  تسلیم  مانده  باقی  طالبان  برای  که 
ادامه بدهند  است در غیر آن اگر به جنگ 
کشته می شوند. وزیر داخله افزود که اخیرا 
اختالفات میان طالبان قندهاری و طالبانی 
که از والیت های زابل، فراه و دیگر والیات به 

قندهار آمده بودند، تشدید شده است. 
در  اندرابی همچنان گفت که طالبان  آقای 
والیت های  روی  تالش شان  زمستان  فصل 
هلمند و قندهار متمرکز بود، اما جنگ جویان 

وزیر  اندرابی،  محمدمسعود  روز:  اطالعات 
امور داخله ی کشور می گوید که گروه طالبان 
جنگ را در ولسوالی ارغنداب قندهار باخته 
یک  در  کشته،  نفر   6۰۰ متقبل شدن  با  و 
محاصره ی نسبی نیروهای امنیتی و دفاعی 

قرار گرفته است.
یک  در  را  اظهارات  این  اندرابی  آقای 
مصاحبه ی زنده تلویزیونی از والیت قندهار 
مطرح کرد. او دیروز )یک شنبه، 1۰ حوت( با 
شاه محمود میاخیل، معاون اول و سرپرست 
از  تقدیر  و  ستایش  برای  ملی  دفاع  وزارت 
نیروهای امنیتی و دفاعی به والیت قندهار 

رفته اند.

محارصه ی طالبان در ارغنداب قندهار؛ 
گر به جنگ ادامه بدهند کشته می شوند« »طالبان ا

19۵3 تأسیس کرده است. این حزب تشکیل 
خالفت در سراسر جهان اسالم را هدف خود 
افغانستان  در  تحریر  فعالیت حزب  می داند. 

در سال ۲۰۰3 میالدی آغاز شده است.
در سال ۲۰1۵ میالدی، عبداهلل عبداهلل که 
در آن زمان سمت ریاست اجراییه حکومت 
وحدت ملی را بر عهده داشت، گفته بود که 
حزب تحریر در افغانستان به عنوان شاخه ی 
به صورت  تروریستی  گروه های  غیرنظامی 

گسترده فعالیت می کند.

فکری  نزدیک  تبانی  تروریستی  گروه های 
آینده ی  در  است  قرار  او،  گفته ی  به  دارند. 
و  برخورد حقوقی  پالیسی چگونگی  نزدیک 
قانونی با فعاالن حزب تحریر به بحث گرفته 

شود. 
آقای صالح از افرادی که خود را عضو حزب 
زمان  تا  که  است  خواسته  می دانند،  تحریر 
تدوین پالیسی حقوقی، دست از تبلیغ ضد 

نظام و فعالیت بردارند.
در  فلسطینی  روحانی  یک  را  تحریر  حزب 

که در وزارت عدلیه ثبت نشود، حق تجمع 
و تبلیغ را ندارد.

دولت  که  است  نوشته  همچنان  صالح 
رسمیت  به  را  تحریر  حزب  افغانستان 
حقوقی  مشکل  که  زمانی  تا  و  نمی شناسد 
»از  فعالیت  گونه  هر  نشود،  این حزب حل 
نام و نشانی این شبکه ی مجهول غیرقانونی 

خواهد بود«.
افزوده  ریاست جمهوری  نخست  معاون 
با  تحریر  حزب  فعاالن  از  شماری  که  است 

نخست  معاون  صالح،  امراهلل  روز:  اطالعات 
حزب  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری 
ثبت  افغانستان  عدلیه ی  وزارت  در  تحریر 
نیست و این حزب باید دست از فعالیت های 

غیرقانونی و تبلیغ ضد نظام بردارد.
)یک شنبه، 1۰  دیروز  که صبح  صالح  آقای 
حوت( یک صدودوازدهمین تصمیم جلسات 
شش ونیم میثاق امنیتی کابل را در صفحه ی 
گفته  کرده،  منتشر  خود  فیس بوک  رسمی 
زمانی  تا  این  از  است که حزب تحریر پس 

امرهللا صالح: 
یر دست از تبلیغ ضدنظام بردارد حزب »غریقانوین« تحر

انفجار در شهر غزین؛ 
یک نفر کشته و هفت نفر زخمی شدند

به گفته ی سخن گوی والی غزنی، این رویداد ناشی از انفجار ماین کنارجاده ای بوده است.
در همین حال، محمدوارث نعیمی، مسئول مطبوعات فرماندهی پولیس غزنی به روزنامه 
اطالعات روز گفت که در این رویداد یک عراده واسطه ی نوع »رنجر« رجال برجسته ی 

این فرماندهی هدف قرار گرفته است.
آقای نعیمی افزود که ماین توسط طالبان جاسازی شده بود.

طالبان هنوز چیزی در این مورد نگفته اند.
والیت غزنی در جنوب شرق کشور از والیت های ناامن است که جنگ جویان طالبان در 

بخش هایی از این والیت از جمله شهر غزنی حضور و فعالیت گسترده دارند.

اطالعات روز: منابع محلی در والیت غزنی می گویند که در نتیجه ی انفجار ماین در شهر 
غزنی، یک غیرنظامی کشته شده است.

واحداهلل جمعه زاده، سخن گوی والی غزنی گفته است که این رویداد پس از چاشت دیروز 
)یک شنبه، 1۰ حوت( در ساحه ی »کاله سبز«،  از مربوطات حوزه ی اول امنیتی شهر 

غزنی رخ داده است.
آقای جمعه زاده افزوده است که در این رویداد، هفت نفر دیگر به شمول پنج غیرنظامی 

و دو نظامی زخمی شده اند.
او تأکید کرده که ممکن رقم تلفات افزایش یابد.
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گفت وگو با محسن حسینی، 
فیلم ساز و منتقد سینما

یک اثر هنری فاخر دریچه ی ذهن مخاطب را به روی جهان اطرافش باز می  کند تا 
راجع به هر اتفاقی فکر کند. اگر مخاطب در پایان فیلم این سوال در ذهنش خلق 

شد که »چرا؟« این چرا تمرین اندیشیدن است. چنین فیلمی قطعا برای ما 
جهان صلح آمیزتری می  سازد.

یا تبعیض برای یک گروه اخالقی باشد و برای 
باقی  طور  همین  یا  غیراخالقی.  دیگر  عده ای 
ارزش های حقوق بشری. کار انسان محور، کاری 
که هدفش تکریم کرامت انسانی و انسانیت است 
همیشه ماندگار است و گذر زمان آن را کهنه 
با  که  ایدئولوژیک  برعکس سینمای  نمی  سازد. 
پایان سیطره آن مردم هم دیگر نام اثر را به یاد 
نخواهند آورد. مردم شکسپیر را به یاد می  آورند 

نه وزیر تبلیغات هتلر را. 
پرسش: بعد از سال ۲۰۰1 و تحوالت اجتماعی 
و سیاسی، ما شاهد حضور برخی سینماگران و 
خلق برخی آثار ماندگار در افغانستان بودیم. در 
گذشته هم به نظر می  رسد که شهرهای بزرگ ما 
دارای سینما و عالقه مندانی به سینما بوده است. 
نگاهی  یا  افغانستان جریان  تاریخ سینمای  در 

برای رسیدن به جامعه ای آرام تر وجود داشته؟
جریان  فاقد  را  افغانستان  سینمای  پاسخ: 
می  دانم. ولی اگر هنر را در یک کلیتی بزرگ، 
ما  بدانیم، سینمای  شر  و  عنصر خیر  دو  بیان 
به  این که  پرداخته.  موضوع  دو  این  به  معموال 
چه میزان پرداخت هنرمندانه داشته و ما از آن 
به عنوان هنر سینما یاد کنیم، جای بحث دارد. از 
نظر من سینمای افغانستان فاقد جریان بوده. با 
داشتن چند تا سینما که اکثرا فیلم  های خارجی 
با اندک مخاطب ما چیزی  نمایش می  دادند و 
فیلم  هم  تعدادی  البته  نداشتیم.  سینما  به نام 
افغانی ساخته شده که همان الگوی کلیشه ای 
خیر و شر و خوب و بد و قهرمان و ضد قهرمان را 
دنبال می  کند. چندتایی هم فیلم خوب و موفق 
سینمای  در  گفت  نمی  توان  که  شده  ساخته 

افغانستان جریان ساز بوده اند. 
پرسش: ما در افغانستان بیش از چندین دهه 
جنگ و خشونت را تجربه کردیم و بیش از هر 
کسی می  دانیم که صلح ضرورت جامعه ماست. 
یک ضرورت اجتماعی و فکر ایجاد شده است. اما 
به نظر می  رسد سینماگران ما در عرصه سینمای 
خلق  توجه  قابل  اثری  باید  که  آن چنان  صلح 
نکرده اند. یا به عبارتی آثار تولیدشده تعدادشان 

اندک است؟
پاسخ: همه دم از صلح می  زنند. اما به نظر من 
به مسائل،  نگاه  نوع  این  این است که  واقعیت 
رسانه  های  سوی  از  که  است  سیاسی  نگاه 
همگانی به خورد مردم داده می  شود. اگر از این 
تئوری بازی ها در مورد این که صلح خوب است، 
جنگ بد است، بگذریم و یک لحظه تصور کنیم 
همه از صمیم قلب به صلح باورمند هستند و 
می  تواند  کرد. چه کسی  نخواهند  دیگر جنگ 
افغانستان  در  باشد.  ابله  و  گونه خوشبین  این 
هر صلحی زایش یک جنگ دیگر است. بگذارید 
واضح بگویم که من نمی  توانم خوش بین باشم. 
شروع  خانواده  ها  درون  از  افغانستان  در  جنگ 
از  آب،  مالکیت  از  زمین،  سر  دعوا  از  می  شود. 
سنت ها. گیریم که طالب یا هر گروه دیگر سالح 
زندگی  می  توان  چگونه  فکرش  طرز  با  بگذارد. 
کرد، وقتی که کشتن دیگران را جواز می  دهد؟ 
با جنگ دو قبیله که بر سر یک عروس است 
چه باید کرد؟ با جنگ و خون ریزی دو منطقه 
بر سر یک َخر چه باید کرد؟ همین طرز فکر 
رشد کرده، سیستماتیک شده و شده سیستم 
در دست سیاست مداران.  قدرت کشور  و  اداره 
به تولید در  بیایم راجع  حاال من چه کاره که 
سینمایی در چنین جامعه ای حرف بزنم؟ اما نظر 
خودم را می  گویم. با این که ما طوالنی ترین جنگ 
را در سطح جهانی در طی چند قرن گذشته 
داریم، سه نسل در جنگ پرورانده شده اند. اما 
داریم  هم  اگر  یا  نداریم.  گفتن  برای  ای  قصه 
فیلم سازان ما هم که دچار  اندک است.  بسیار 
ولی  است  خیر  نیت شان  هستند.  نگاه  مشکل 
کارشان آبکی است و شعاری. دلیلش هم این 
است که ما بیان موضوعات کلی را هنر می  نامیم. 
مثال جنگ، صلح، حقوق بشر، حقوق زنان و... 
درحالی که پرداختن به این  ها هنر نیست. این  ها 
فقط موضوع هستند. ما باید داستانی را در دل 
این موضوعات بگذاریم. ما باید یاد بگیریم که 
زبان  و  کنیم  خلق  درام  و  بگوییم  قصه  خوب 
سینما را بفهمیم. البته سینما باعث نخواهد شد 
که یک زن با یک گاو مبادله نشود. تا وقتی که 
ذهن  های افکار جامعه به زشتی این رفتار ایمان 
نیاورند، صد فیلم هم اگر در مورد حقوق زنان 
بسازیم، تلف کردن منابع است. به نظر من سینما 
در جوامعی تأثیرگذار خواهد بود که خودشان 
هم میل و اراده به تغییر داشته باشند. ما گرفتار 
یک دایره باطل هستیم. خالصه بگویم که در 
هم  سینما  که  زیرساخت ها  از  بسیاری  فقدان 
بخشی از فرهنگ این زیرساخت است، نمی  توان 

انتظار شاهکار داشت.
پایان

رابطه ای میان سینما و صلح وجود دارد؟ 
پاسخ: واژه صلح همیشه در مقابل جنگ می  آید 
این نوع واژه  ها به تنهایی وجود خارجی ندارند، 
رنج  یعنی  جنگ  ویرانی،  فاجعه،  یعنی  جنگ 
جنگی  اگر  حاال  نسل.  چندین  برای  بی پایان 
وجود نداشته باش، صلح مفهومی نخواهد داشت. 
بنابراین هر تصویری که هنرمندانه بیان گر رنج 
انسان باشد در واقع همان سینمای صلح است. 
انسان حتا در مواجه با دنیای درون خودش هم 
رنج می  کشد و نیاز به آرامش دارد، چه رسد به 
این که ما با فاجعه ای به نام جنگ روبه رو شویم. 
جنگ  ها فقط جسم انسان را نابود نمی  کنند. روح 
و روان یک جامعه را ویران می  سازند. اگر سینما 
در نمایش این حجم از ویرانی موفق باشد، یعنی 
از جنگ نفرت ایجاد کرده. در اینجا مثالی می  زنم 
از یک فیلم خوب و ضد جنگ.: »بیا و ببین« 
فیلمی است با موضوع جنگ. داستان در زمان 
اتفاق  بالروس  کشور  در  و  دوم  جهانی  جنگ 
می  افتد. نوجوانی تفنگی را پیدا می  کند و سپس 
برای جنگ علیه نازی  ها به یک گروه پارتیزانی 
این  است.  خشونت  سرتاسر  فیلم  می  پیوندد. 
نمایش خشونت و قتل در پیش چشم نوجوانی 
که ذوق و شوق فراوانی برای جنگیدن دارد به 
دو  هر  که جنگ  است  نکته  این  بیانگر  خوبی 
جبهه را ویران می  کند. این نمونه موفقی است از 
سینمایی که برای بیننده حس نفرت از جنگ را 

به بهترین شکل ممکن ایجاد می  کند. 
همین طور استیون اسپیلبرگ فیلمی دارد به نام 
جهانی  جنگ  در  فیلم  داستان  جنگی.  اسب 
دوم اتفاق می  افتد. اسبی به نیروهای انگلستان 
فروخته می  شود تا در جبهه  های جنگ خدمت 
کند. اسب وارد جبهات جنگ در فرانسه می  شود 
و از همین جاست که جست وجوی جوانی که 
با اسبش رابطه عاطفی دارد برای یافتنش آغاز 
میان  در  اسب  فیلم  از  صحنه ای  در  می  شود. 
سیم  های خاردار بین سنگرهای دو جبهه، گرفتار 
می  شود. تالش جوان برای رهایی اسب و نمایش 
عشقی که به او دارد، سربازان دو جبهه را وادار 
می  کند که لحظاتی دست از شلیک بردارند. از 
داخل سنگرها انبر و دیگر وسایل به سوی جوان 
پرتاب می  شود تا به وسیله آن سیم  های خاردار 
این محتوای   ... بدهد  نجات  را  اسب  و  ببرد  را 
سینمای صلح است. نقش یک اسب در ایجاد 
صلح، به مراتب می  تواند قوی تر از انسان باشد. 

حتا به عنوان سرگرمی هم ارزش دیدن ندارند. 
یک اثر هنری فاخر دریچه ی ذهن مخاطب را 
تا راجع به  باز می  کند  به روی جهان اطرافش 
هر اتفاقی فکر کند. اگر مخاطب در پایان فیلم 
این سوال در ذهنش خلق شد که »چرا؟« این 
چرا تمرین اندیشیدن است. چنین فیلمی قطعا 
برای ما جهان صلح آمیزتری می  سازد. انسانی که 
اندیشیدن را یاد بگیرد، سراغ خشونت نخواهد 

رفت. 
پرسش: سینما به عنوان یک رسانه ی تأثیرگذار، 
مکان ها،  فضاها،  بازنمایی  حال  در  پیوسته 
رخدادها، سنبل هایی است که به صورت مداوم 
در حال آموزش، بیان و یا تجسم های واقعی برای 
مخاطبان خود است. ما سینمایی تحت عنوان 
سینمای ضد جنگ داریم که افراد شاخصی مثل 
اسکورسیزی، اسپیلبرگ نماد آن است. مختصات 

و آثار شاخص این گونه سینمایی کدام است؟
پاسخ: هر اثری که نفرت مخاطب را نسبت به 
جنگ برانگیزاند، هر اثری که از پدیده ی جنگ 
قداست زدایی کند یا آن را هجو کند، سینمای 
ضد جنگ است. مثالی از سینمای کمدی بزنم. 
چاپلین  چارلی   Shoulder Arms فیلم  در 
در سنگری نشسته، می  خواهد سیگار بکشد اما 
آتش ندارد. سیگارش را از سنگر باال می  آورد و 
از  با گلوله دشمن سیگارش را روشن می  کند. 
دید مخاطب عام شاید این یک صحنه مضحک 
خاص،  مخاطب  برای  ولی  باشد  خنده دار  و 
سینما حرف  های دیگری هم برای گفتن دارد. 
یا در فیلم »دیکتاتور بزرگ« اثر چارلی چاپلین، 
در صحنه ای از فیلم چارلی در نقش دیکتاتور، 
کره زمین را که به شکل پوقانه است با باسنش 
می  زند. برای مخاطب عام این یک بازی با باسن 
صحنه  این  دیگر  وجه  ولی  خنده دار،  و  است 
تداعی کننده این معناست که جهان، بازیچه ی 
نه دست، بلکه باسن یک دیکتاتور قرار گرفته. 
مگر همین دو صحنه نمی  توانند سینمای ضد 
جنگ باشند؟ ولو این که در قالب طنز و سینمای 
عامه پسند ارائه شوند. در سینمای جدی هم تمام 
رسالت هنر این می  تواند باشد که رنج انسان را به 
تصویر بکشد و تصویر این رنج یعنی سینمای ضد 
جنگ. من هر فیلم مطرح جهانی را که می  بینم 
را  آن  نیستند،  ژانر جنگ  در  آن هایی که  حتا 

سینمای ضد جنگ می نامم. 
پرسش: تاریخ بشر پر بوده است از رویدادها و 
جوامعی که شیپور جنگ در آن نواخته شده و 
پرچم صلح در آن برافراشته شده است. در چنین 
جای  داشته؟  رویکردی  چه  سینما  وضعیتی 

سینما در این قصه کجا بوده است؟
دستگاه  از  بخشی  هماره  سینما  پاسخ: 
درمی  گیرد  وقتی جنگی  بوده.  تبلیغاتی جنگ 
دارند  جنگ  توجیه  در  سعی  سیاست  مردان 
و چه وسیله ای بهتر از سینما که هم جذاب و 
پرمخاطب است و هم تأثیرگذار. سیاست مداران 
دارند.  عامه  افکار  از سوی  تأیید جنگ  به  نیاز 
جنگی  از  که  شاهدیم  را  سیاست مداری  کمتر 
کرده  پشیمانی  اظهار  بوده  باعثش  و  بانی  که 
باشد. از دید آن ها جنگ همیشه دلیلی داشته 
را  جنگ  که  است  این  دلیل شان  مهم ترین  و 
راهی برای رسیدن به جهانی صلح آمیز می  دانند. 
برای همین حق همیشه با دو طرف جنگ بوده. 
درحالی که دو نفر یا دو گروه یا دو ایدئولوژی یا 
دو قدرت می  خواهند بجنگند. به همین سادگی. 
کافی ست  جنگ طلبی  این  تصویرسازی  برای 
از خود سینما مثالی بزنم: استنلی کوبریک در 
فیلم »دکتر استرنج الو« با طنزی تلخ و گزنده 
این مساله را بیان کرده است. یک ژنرال دیوانه 
اتمی  حمله  کود  های  کرده،  شورش  امریکایی 
حاال  کرده،  صادر  حمله  فرمان  و  دزدیده  را 
هواپیما  ها در راه بمباران هستند. رییس جمهور 
شوری  رییس جمهور  به  شب  نیمه ی  امریکا 
زنگ می  زند و خبر این دیوانگی ژنرال می  دهد. 
از سویی هم موشک  های اتمی شوروی طوری 
تنظیم شده اند که با اولین هشدار هوایی به طور 
از  اوضاع  کرد.  خواهد  مثل  به  مقابله  اتومات 
به نام  اتاقی  در  حاال  است.  شده  خارج  کنترل 
و  کابینه اش  با  رییس جمهور  جنگ«  »اتاق 
نمایندگان بعضی کشورها جمع شده اند تا از بروز 
یک فاجعه جلوگیری کنند. در این اتاق جنگ 
درگیری  روسیه  سفیر  با  امریکایی  ژنرال  یک 
شدید لفظی پیدا می  کند. رییس جمهور خطاب 
به آن ها می  گوید: »آقایان، این جا نمی  توانید دعوا 
کنید، این جا اتاق جنگ است.« این کمدی سیاه، 
به خوبی جهان سیاست مداران در مورد جنگ 

نشان می  دهد. 
پرسش: با همه بحث هایی که حال انجام دادیم 
کرد؟  صحبت  صلح  سینمای  از  می شود  آیا 
محتوای این سینما چه چیزی است؟ اصوال چه 

حسین علی کریمی

پرسش: سال ها پیش از جنگ های اول و دوم 
جهانی، سینما در مقام هنری نوپا شروع به کار 
کرده بود، در خالل این دو جنگ، نقش سینما 

چه بوده است؟
بوده  ابزاری  سینما  جنگ  دو  هر  در  پاسخ: 
برای توجیه جنگ. از یک سو سردمدار دستگاه 
تبلیغاتی نازی ها بوده و از سویی دیگر در خدمت 
اهداف متفقین بوده است. شاید جالب باشد که 
هرچند جنگ در دو جبهه حاصلی جز ویرانی 
شرایط  این  مستند،  سینمای  برای  اما  نداشت 
یک موهبت بود. این دو جنگ باعث شدند که 
سینمای مستند جنگی تولد یابد و رشد کند. 
است.  انگلستان  سینمای  مورد،  این  در  مثال 
خاک انگلیس درگیر جنگ نبود، برعکس لندن 
در معرض حمالت هوایی بود و متقابال این قوای 

هوایی انگلیس بود که قوت گرفت. 
پرسش: نقش سینمای مستند در این میان چه 

بود؟
روحیه  که  داشت  این  به  نیاز  دولت  پاسخ: 
مردم را در مقابل بمباران  های وحشتناک المان 
حفظ کند. بودجه های فراوان اختصاص یافت تا 
قهرمانی  های قوای هوایی انگلیس در نبردهای 
هوایی به صورت مستند تهیه شود. این مستندها 
تهدید  های  به رغم  را  لندن  نمایش  سالن  های 
هوایی، پر نگه می  داشت. مردم از دیدن فداکاری 
سربازان شان تهییج می  شدند، روحیه می  گرفتند 
اما در طرف  و از دشمن نفرت پیدا می  کردند. 
مقابل هم وضعیت همین گونه بود. بنابراین برای 
طرفین درگیر جنگ، نقش سینما قهرمان سازی 
بوده است. واضح است که در جنگ هیچ قهرمانی 
وجود ندارد. آنچه که از جنگ می  ماند فقط قربانی 

است. فاتح اصلی نبردها قبرستان  ها هستند. 
پرسش: قرن بیستم قرن نسل کشی  ها و قرن 
سینما نیز بوده است. سینما چه تأثیر و جایگاهی 
داشته  کشتارها  این  از  جلوگیری  یا  خلق  در 

است؟
که  بگوییم  گونه  این  می  توانیم  را  این  پاسخ: 
درگیری  و  تنش  زمینه  های  که  جوامعی  در 
داشته، سینما این نقش را بازی کرده تا نسلی 
روان  در  را  و خشونت  بیاورد  بار  پرخاش گر  را 
جمعی مردم نهادینه کند. در نتیجه کوچک ترین 
را به جنگ و  جرقه هایی که زده شده، جامعه 
بحران کشانده. به نظر من ریشه  های نسل کشی  ها 
را باید در جایی دیگر جست وجو کرد. من به جز 
فیلم  های تبلیغاتی و ایدئولوژیک که هدف شان 
مشخص است، فیلمی را سراغ ندارم که هدف 
آن تأیید نسل  کشی  ها باشد. برعکس فیلم هایی 
زیادی ساخته شده اند که در نهایت به ریشه  های 
فیلم  یک  از  است  الزم  این جا  پرداخته اند.  آن 
خوب در همین زمینه یادی کنم: »بانوی رود 
نیل« آخرین ساخته ی عتیق رحیمی است. این 
فیلم براساس رمانی از نویسنده ی آفریقایی است. 
قصه در مورد نوجوانان دختری است که در یک 
مدرسه کاتولیک در »رواندا« تحصیل می  کنند. 
فیلم، فضای شاعرانه دارد همه چیز گویا گل و 
زندگی  از  سرمست  نوجوانان  و  است  گلستان 
در دنیای خود غرق هستند. اما در زیر پوست 
این فضای آرام اتفاقاتی وحشتناک و به تدریج 
در حال روی دادن است. در طی داستان ما به 
استعمار  مذهب،  چگونه  که  درمی  یابیم  خوبی 
رواندا  و  و سنت دست در دست هم می  دهند 
یک  می  دهند:  سوق  تراژدی  یک  به سوی  را 
نسل  کشی با یک میلیون قربانی. کل ماجرا این 
بود که قوم »هوتو« قوم »توتسی«را نژادپرست 
می  نامید. عتیق رحیمی به ماجرای نسل  کشی 
رواندا نپرداخته ولی به شکل هنرمندانه در تمام 
لحظات فیلم به نکاتی اشاره می  کند که مخاطب 
دایم به آن فکر کند. نسل  کشی  ها یک شبه اتفاق 
از  قبل  سال  بیست  فیلم  داستان  نمی افتند، 

جنگ  های خونین رواندا را روایت می کند. 
از کارکردهای هنر  پرسش: اگر بپذیریم یکی 
»شکل دهی به جامعه« است، آیا سینما توانسته، 
جهانی صلح آمیزتر و کم خشونت تر را برایمان 
خشونت  و  خشم  آتش  بر  بالعکس  یا  بسازد؟ 

بیشتر دمیده است؟ 
سینما  گفتم،  هم  قبال  که  همان طور  پاسخ: 
می  تواند یک چاقوی دولبه باشد. یک سوی آن 
خشونت و سوی دیگرش لطافت. منتها مسأله 
می  توانیم  را  خشونت  ترویج  ما  که  است  این 
سینما بنامیم ولی هنر نه. یعنی این طور نیست 
را  آن  ما  می  شود  ساخته  که  فیلمی  هر  که 
اثری هنری بنامیم. این نوع نگاه جفا به اقلیت 
فیلم سازان اندیشمند است که آن ها را هم سطح 
موج غالب سینما بدانیم. امروزه در جهان ساالنه 
این  ها سینما  تولید می  شود. همه  هزاران فیلم 
و  مزخرف  درصدشان  نود  از  بیش  اما  است، 

من فکر می  کنم که اگر انسان  ها هم در حد همین 
اسب، نقش انسانی خود را بازی می  کردند، صلح 
جهانی میسر می  شد. این فیلم نشان می  دهد که 
هنر بر عواطف انسان  ها تأثیر می  گذارد. بنابراین 
محتوای نه تنها این نوع سینما بلکه همه گونه 

فیلم، بر پایه ی عواطف انسانی است. 
به نظرم گاندی این جمله را گفته که برای صلح 
دنبال راه نباشید »صلح« خودش راه است. این 
بدین معناست که این گونه نیست که اگر سربازی 
سالحش را زمین بگذارد راه صلح هموار می  شود 
بلکه این رفتار تک تک ما است که می  تواند باعث 
شود ما به جنگیدن فکر نکنیم. و دنیای عاری 
از جنگ به این معناست که ما به همه فضایل 
اخالقی باورمند هستیم. در عمل رسیدن به این 
جامعه آرمانی امکان پذیر نیست؛ چرا که خیر و 
شر را نمی  توان انکار کرد. اما سینما می  تواند این 
جهاِن پرشرارت را قابل تحمل بسازد. بگذارید 
بزنم.  مثالی  سینما  و  صلح  میان  رابطه ی  در 
»ریچارد  ساخته  »گاندی«  فیلم  خود  از  اتفاقا 
فیلمی  این مثال وجود دارد. گاندی  برو«  اتان 
است زندگی نامه ای از که یکی از خوش نام ترین 
رهبران جهان و یکی از الگوهای صلح جهانی. در 
صحنه ای از فیلم که گاندی جوان سوار قطاری 
می  شود که در حال حرکت است و در این حین 
گاندی  می  افتد.  پایش  از  کفش هایش  از  یکی 
کفش دیگرش را هم بیرون می  اندازد تا اگر کسی 
آن را خواست برای هر دو پایش کفش داشته 
را  باشد. همین صحنه کوتاه شخصیت گاندی 
به ما معرفی می  کند. مالحظه می  کنید که این 
فیلم در مورد جنگ نیست که ما در ان به دنبال 
پیام برای صلح باشیم. همین یک رفتار است که 
گاندی، گاندی می  شود و میلیون  ها انسان دیگر 

نمی  توانند مانند او بیندیشند. 
برجسته سازی  در  می  تواند  سینما  پرسش: 
حقوق  ضد  فعالیت  و  بی عدالتی  ها  نابرابری ها، 
می  تواند  همچنین  باشد.  داشته  نقش  بشری 
ارائه دهد.  بشر  بهتر  برای زیست  راه حل هایی 
پرداخت سینمایی در سینمای صلح چطور بوده 

است؟
پاسخ: سینمای آرمانی در گام نخست مثل هر 
اثر آفرینشی دیگر، باید پابند به اصول اخالقی 
نیست  طور  این  مثال  باشد.  شده  پذیرفته  عام 
که نمایش خشونت برای گروهی از مردم کاری 
اخالقی باشد و برای عده ای غیراخالقی. یا توهین 

سیمنای صلح؛ 
روایت خلق انسان اندیمشند )۲(
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Inter� 6 عدد دستگاه ذخیره کننده ی کمره از نوع  چهارمین قلم مورد نیاز ،
nAl HArd dISk 4tB است که به قیمت فی واحد 15 هزار افغانی و قیمت 

مجموعی 90 هزار افغانی قرارداد شده است. براساس نرخ گیری اطالعات روز ، 
این نوع دستگاه ذخیره کننده ی کمره به قیمت فی واحد 7 هزار افغانی و قیمت 

مجموعی 42 هزار افغانی به  صورت پرچون در بازارهای کابل قابل دریافت است. 
تفاوت میان قیمت بازار و قیمت تعیین شده در قرارداد مجموعا 48 هزار افغانی 

می شود.

خریداری  گزاف وزارت صحت؛ 
برخی اقالم 173 برابِر قیمت 

ابزار است
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تجاوز  جنس  قیمت  نصف  از  حد،  باالترین 
پایه  یک  اگر  نمونه،  به عنوان  نمی کند. 
تلویزیون به قیمت 4۰ هزار افغانی خریداری 
بازار  در  آن  نصب  هزینه ی  باالترین  شود، 
یک  که  است  افغانی  هزار   ۲ حداکثر  کابل 
اما  می شود  جنس  خود  قیمت  بیستم 
هزینه ی نصب در این قرارداد تا 173 برابر 

نیز در نظر گرفته شده است.

اضافه کاری مورد نزاع
بر  عالوه  گلوبل،  صافی  کمپنی های  گروپ 
اجرای قرارداد متذکره، فهرستی از خریداری 
11 قلم اجناس الکترونیکی و نصب آن ها را 
نیز به قیمت مجموعی یک میلیون و 831 

هزار و 6۵۰ افغانی انجام داده است.
نصب  و  خریداری  فهرست،  این  براساس 
قیمت  به  کمره  لین  متر   61۰ و  هزار   11
 4۵۰ و  هزار   683 میلیون  یک  مجموعی 
HdMI Ca� 11 متر لین دستگاه  افغانی،

 8۰۰ و  هزار  مجموعی19  قیمت  به   ble
 HdMI 3M دستگاه  لین  متر   6 افغانی، 
به قیمت مجموعی 18 صد افغانی، 6 قطعه 
قیمت  به   HdMI SPlIter دستگاه 
و  افغانی  چهارصد  و  هشت هزار  مجموعی 
قیمت  به   rACk 6U دستگاه  قطعه   ۲

مجموعی 7۰ هزار افغانی انجام شده است.
قیمت  به   BMC قطعه   4۰۰ همچنان 
مجموعی 8 هزار افغانی، 6 قطعه POe به 
قیمت مجموعی 7 هزار و 8 صد افغانی، 4۰ 
 3۲۰۰ مجموعی  قیمت  به  پیچ  دبل  جعبه 
قیمت  به   MOUSe قطعه   4۰۰ افغانی، 
 PIP2/2 مجموعی ۲4۰۰ افغانی، صد متر
 6 و  افغانی  هزار   ۲۵ مجموعی  قیمت  به 
قیمت  به   MOUSC JOIMer قطعه 

مجموعی 18 صد افغانی انجام شده است.
فهرست  خصوص  در  روز  اطالعات 
نرخ گیری  نیز  صورت گرفته  اضافه کاری 
داده  انجام  کابل  بازارهای  از  مستقالنه ای 
روز  اطالعات  که  نرخ گیری  براساس  است. 
این  در  مندرج  اجناس  مجموع  داده،  انجام 
فهرست به قیمت ۲9۵ هزار و ۲9۰ افغانی 
قابل  کابل  بازارهای  در  پرچون  به  صورت 
قیمت های  میان  تفاوت  است.  خریداری 
شرکت  اضافه کاری  فهرست  در  ارائه شده 
و  میلیون  یک  بازار،  قیمت های  و  مذکور 
عبارت  به  است.  افغانی   36۰ و  هزار   ۵36
شرکت،  این  توسط  ارائه شده  قیمت  دیگر، 

حداقل شش برابر قیمت بازار است.
گروپ کمپنی های صافی گلوبل، از بابت این 
اضافه کاری که به پیشنهاد این کمپنی و با 
قرارداد  از  خارج  عامه  صحت  وزارت  تأیید 
منعقدشده صورت گرفته است، یک میلیون 
و 831 هزار و 6۵۰ افغانی از وزارت صحت 
عامه  صحت  وزارت  اما  دارد.  مطالبه  عامه 
گروپ  به  وجه  این  پرداخت  از  کنون  تا 
کمپنی های صافی گلوبل امتناع کرده است.

صحت  وزارت  سخن گوی  نظری،  دستگیر 
در  روز  اطالعات  روزنامه   به  پاسخ  در  عامه 
خصوص این موضوع می گوید که به دالیل 
اضافه کاری  در  مشکالت  مالی،  سال  »ختم 
کرونا  پروژه های  به  پرداخت   متوقف بودن  و 
پارلمان«،  تفتیش  کمیسیون  طرف  از 
اضافه کاری متذکره قابل تعمیل و اجرا نبوده 
و در نتیجه، هیچ وجهی از بابت اضافه کاری 
عامه  وزارت صحت  از طرف  این شرکت  به 
می گوید  نظری  آقای  است.  نشده  پرداخت 
به  ایمیل  ذریعه ی  مذکور  »موضوع  که 

شرکت قراردادی اخبار گردیده بود.«

اروپا  اتحادیه  مالی  با حمایت  گزارش  »این 
به  صرفا  آن  محتوای  است.  شده  تولید 
و  بوده  روز«  اطالعات  »روزنامه   عهده ی 
اروپا  اتحادیه ی  نظریات  منعکس کننده ی 

نیست.

همچنان براساس این اسناد، ۵ جعبه پوش 
لین از نوع PVC duct 25*25 به قیمت 
فی جعبه ۵ هزار افغانی و قیمت مجموعی 
۲۵ هزار افغانی قرارداد شده است. براساس 
نرخ گیری اطالعات روز، این نوع پوش لین 
 7۰ جعبه  فی  قیمت  به  پرچون  به  صورت 
قابل  افغانی  قیمت مجموعی 3۵۰  و  فغانی 
قیمت  و  بازار  قیمت  میان  است.  دریافت 
و  هزار   ۲4 مجموعا  قرارداد  در  تعیین شده 

6۵۰ افغانی تفاوت وجود دارد.
براساس این قرارداد، 6 واحد ذخیره کننده ی 
 ۲۰ واحد  فی  قیمت  به   UPS نوع  از  برق 
هزار   1۲۰ مجموعی  قیمت  و  افغانی  هزار 
گروپ  و  عامه  صحت  وزارت  میان  افغانی 
شده  قرارداد  گلوبل  صافی  کمپنی های 
این  روز  اطالعات  نرخ گیری  براساس  است. 
پرچون  به  صورت  برق  ذخیره کننده ی  نوع 
به قیمت فی واحد 16۵۰۰ افغانی و قیمت 
مجموعی 99 هزار افغانی در بازارهای کابل 
قابل دریافت است. تفاوت میان قیمت بازار و 
قیمت تعیین شده در قرارداد ۲1 هزار افغانی 

می شود.
همچنان براساس این اسناد، ۵ هزار متر لین 
فی  قیمت  به   Cable rG6 نوع  از  کمره 
 7۲۵ مجموعی  قیمت  و  افغانی   14۵ متر 
براساس  است.  شده  قرارداد  افغانی  هزار 
لین  این  روز،  اطالعات  روزنامه   نرخ گیری 
کمره به  صورت پرچون به قیمت فی متر ۲۰ 
افغانی  افغانی و قیمت مجموعی 1۰۰ هزار 
تفاوت  است.  خرید  قابل  کابل  بازارهای  در 
در  تعیین شده  قیمت  و  بازار  قیمت  میان 

قرارداد 6۲۵ هزار افغانی می شود.
جنس دیگر مورد نیاز شفاخانه  افغان-جاپان، 
 eMt ۵۰۰ متر پوش لین خلتمی از نوع
pipe/PVC pipe است که به قیمت فی 
 13۵ مجموعی  قیمت  و  افغانی   ۲7۰ متر 
براساس  است.  شده  قرارداد  افغانی  هزار 
نرخ گیری اطالعات روز، این نوع پوش لین 

هزار   4۲ مجموعی  قیمت  و  افغانی  هزار   7
کابل  بازارهای  در  پرچون  به  صورت  افغانی 
قابل دریافت است. تفاوت میان قیمت بازار 
و قیمت تعیین شده در قرارداد مجموعا 48 

هزار افغانی می شود.
همچنان براساس این اسناد، 6 عدد پاکس 
کمره امنیتی از نوع network rack به 
قیمت  و  افغانی  هزار   3۵ واحد  فی  قیمت 
شده  قرارداد  افغانی  هزار   ۲1۰ مجموعی 
است. براساس نرخ گیری اطالعات روز، این 
کابل  بازارهای  در  امنیتی  پاکس کمره  نوع 
به  صورت پرچون به قیمت فی واحد 7 هزار 
و صد افغانی و قیمت مجموعی 4۲ هزار و 
6۰۰ افغانی قابل دریافت است. میان قیمت 
بازار و قیمت تعیین شده در قرارداد مجموعا، 
167 هزار و 4۰۰ افغانی تفاوت وجود دارد.
افغان– شفاخانه   نیاز  مورد  ششمین جنس 
 PVC نوع  از  لین  پوش  جعبه   ۵ جاپان، 
فی  قیمت  به  که  است   duct 40*40
مجموعی  قیمت  و  افغانی  هزار   1۰ جعبه 
۵۰ هزار افغانی قرارداد شده است. براساس 
نرخ گیری اطالعات روز، این نوع پوش لین 
جعبه 11۰  فی  قیمت  به  پرچون  به  صورت 
افغانی و قیمت مجموعی ۵۵۰ افغانی قابل 
و  بازار  قیمت  میان  تفاوت  است.  دریافت 
و  هزار   49 قرارداد،  در  تعیین شده  قیمت 

4۵۰ افغانی می باشد.
 ۵ دیگر  بار  اسناد،  این  براساس  همچنان 
 PVC duct نوع  از  لین  پوش  جعبه 
قیمت  این بار  و  شده  داد  قرار   40*40
قیمت  و  افغانی  هزار   19 آن  جعبه ی  فی 
شده  تعیین  افغانی  هزار   9۵ آن  مجموعی 
است. براساس نرخ گیری اطالعات روز، این 
قیمت  به  پرچون  به  صورت  لین  پوش  نوع 
مجموعی  قیمت  و  افغانی   11۰ جعبه  فی 
۵۵۰ افغانی قابل دریافت است. تفاوت میان 
قیمت بازار و قیمت تعیین شده در قرارداد، 

94 هزار 4۵۰ افغانی می شود.

خادم حسین کریمی و الیاس نواندیش

به  که  اسنادی  از  روز  اطالعات  یافته های 
دسترس قرار گرفته، حاکی از آن است که 
ماه سرطان 1399،  در  عامه  وزارت صحت 
الکترونیکی  اجناس  قلم   13 خرید  قرارداد 
قیمت  به  را  افغان-جاپان  شفاخانه  برای 
صافی  کمپنی های  گروپ  با  برابر  دوونیم 

گلوبل به امضا رسانده است.
بر  عالوه  اسناد،  این  براساس  همچنان 
کمپنی های  گروپ  منعقدشده،  قرارداد 
صافی گلوبل، خریداری و نصب وسایل مورد 
از  بیشتر  برابر   6 قیمت  به  را  دیگری  نیاز 
تحت  افغان-جاپان  شفاخانه  در  بازار  نرخ 
هزینه ی  و  داده  انجام  اضافه کاری  عنوان 
دارد.  مطالبه  عامه  صحت  وزارت  از  آن را 
وزارت صحت عامه اما از پرداخت این وجه 
به گروپ کمپنی های صافی گلوبل از درک 

اضافه کاری امتناع کرده است.

مشروح قرارداد
به تاریخ 18 سرطان 1399، مدیریت عمومی 
تدارکاِت  و  تهیه  ریست  اجناِس  تدارکات 
وزارت صحت عامه، قرارداد »13 قلم اجناس 
الکترونیکی برای نظاتر از مریضان مصاب به 
ایجابی  امورات  با نصب و تمام  کرونا همراه 
آن ]برای[ ضرورت ریاست شفاخانه  افغان-

جاپان« را با گروپ کمپنی های صافی گلوبل 
به امضا رسانده است.

براساس این قرارداد، امر خریداری 13 قلم 
 3 مجموعی  قیمت  به  الکترونیکی  اجناس 
گروپ  توسط  افغانی  هزار   ۵9۵ و  میلیون 
شفاخانه  برای  گلوبل  صافی  کمپنی های 
به  توجه  با  است.  شده  صادر  افغان-جاپان 
در  جنس   13 این  از  هریک  باالی  تعداد 
خریداری  زمره ی  در  آن  خرید  قرارداد، 
نرخ گیری  براساس  می آید.  به حساب  عمده 
انجام  مستقل  به  صورت  روز  اطالعات  که 
داده است، این اجناس به  صورت پرچون به 
قیمت مجموعی یک میلیون و 479 هزار و 
۵۰ افغانی در بازارهای کابل قابل خریداری 

و موجود است.
امنیتی  کمره  عدد  اسناد، 7۰  این  براساس 
 ،AHd � outdoor camera نوع  از 
افغانی و قیمت  به قیمت فی واحد ۵ هزار 
شده  قرارداد  افغانی  هزار   3۵۰ مجموعی 
است. براساس نرخ گیری اطالعات روز، این 
به  پرچون  به  صورت  امنیتی  کمره ی  نوع 
قیمت 16۰۰ افغانی در بازارهای کابل قابل 
خرید است که قیمت 7۰ عدد آن مجموعا 
تفاوت  می شود.  افغانی  هزار   11۲ حداکثر 
در  کمره  نوع  این  از  عدد   7۰ قیمت  میان 
هزار   ۲38 گرفته،  صورت  قرارداد  و  بازار 

افغانی است.
عدد   13۰ قرارداد،  این  در  همچنان 
 AHd – Indoor کمره ی امنیتی از نوع
camera به قیمت فی واحد ۵۵۰۰ افغانی 
و قیمت مجموعی 71۵ هزار افغانی قرارداد 
شده ست. این نوع کمره ی امنیتی براساس 
به قیمت فی واحد  روز  اطالعات  نرخ گیری 
1۲۰۰ افغانی به  صورت پرچون در بازارهای 
 13۰ قیمت  که  است  دریافت  قابل  کابل 
افغانی  عدد آن مجموعا حداکثر 1۵6 هزار 
قیمت  و  بازار  قیمت  میان  تفاوت  می شود. 
هزار   ۵۵9 مجموعا  قرارداد  در  تعیین شده 

افغانی می شود.
سومین قلم مورد نیاز، 6 عدد دستگاه کمره 
است که   XVr – 32 Chaneel نوع  از 
به قیمت فی واحد 4۵ هزار افغانی و قیمت 
شده  قرارداد  افغانی  هزار   ۲7۰ مجموعی 
است. براساس نرخ گیری اطالعات روز، این 
 16 واحد  فی  قیمت  به  کمره  دستگاه  نوع 
بازارهای  در  پرچون  به  صورت  افغانی  هزار 
کابل قابل دریافت است که قیمت مجموعی 
6 واحد آن حداکثر 96 هزار افغانی می شود. 
تفاوت میان قیمت بازار و قیمت تعیین شده 
در قرارداد مجموعا 174 هزار افغانی می شود.
دستگاه  عدد   6 نیاز،  مورد  قلم  چهارمین 
 Internal نوع  از  کمره  ذخیره کننده ی 
قیمت  به  که  است   Hard disk 4tB
فی واحد 1۵ هزار افغانی و قیمت مجموعی 
9۰ هزار افغانی قرارداد شده است. براساس 
دستگاه  نوع  این  روز،  اطالعات  نرخ گیری 
واحد  فی  قیمت  به  کمره  ذخیره کننده ی 

به قیمت فی متر  به  صورت پرچون  خلتمی 
4۰ افغانی و قیمت مجموعی ۲۰ هزار افغانی 
است.  خریداری  قابل  کابل  بازارهای  در 
تفاوت میان قیمت بازار و قیمت تعیین شده 

در قرارداد، 11۵ هزار افغانی است.
از  تلویزیون  عدد   1۰ اسناد،  این  براساس 
عدد  فی  قیمت  به   tV – 65 inch نوع 
صد   6 مجموعی  قیمت  و  افغانی  هزار   6۰
براساس  است.  شده  قرارداد  افغانی  هزار 
تلویزیون  نوع  این  روز،  اطالعات  نرخ گیری 
به  صورت پرچون به قیمت فی عدد 6۰ هزار 
افغانی و قیمت مجموعی 6 صد هزار افغانی 
هیچ  است.  دریافت  قابل  کابل  بازارهای  در 
تفاوتی میان قیمت بازار و قیمت تعیین شده 

در قرارداد وجود ندارد.
همچنان براساس این اسناد، یک عدد سویچ 
از نوع network Switch به قیمت ۲1۰ 
براساس  است.  شده  قرارداد  افغانی  هزار 
به  سویچ  نوع  این  روز  اطالعات  نرخ گیری 
پرچون  به  صورت  افغانی  هزار   ۲1۰ قیمت 
هیچ  است.  دریافت  قابل  کابل  بازارهای  در 
تفاوتی میان قیمت بازار و قیمت تعیین شده 

در قرارداد وجود ندارد.
در مجموع، خریداری این اجناس به قیمت 
مجموعی 3 میلیون و ۵9۵ هزار افغانی میان 
کمپنی های  گروپ  و  عامه  صحت  وزارت 
در  این  است.  شده  قرارداد  گلوبل  صافی 
حالی است که براساس نرخ گیری اطالعات 
روز از حداقل ۵ شرکت عرضه کننده ی این 
نوع اجناس، در بازار کابل به  صورت پرچون، 
مجموعا به قیمت یک میلیون و 479 هزار 
به  صورت  است.  دریافت  قابل  افغانی   ۵۰ و 
در  تعیین شده  قیمت  میان  مجموعی، 
قرارداد و قیمت بازار، ۲ میلیون و 11۵ هزار 
و 9۵۰ افغانی تفاوت وجود دارد. به عبارت 
دیگر، این قرارداد به  صورت کل ۲.43 برابر 
صحت  وزارت  میان  بازار  نرخ  از  قیمت تر 
به  گلوبل  صافی  کمپنی های  گروپ  و  عامه 
امضا رسیده است. در جزئیات اما، برخی از 
اجناس حتا 173 برابر بیشتر از قیمت بازار 

قرارداد شده است.
پرسش  به  پاسخ  در  عامه،  صحت  وزارت 
اطالعات روز مبنی بر چندبرابر بودن قیمت 
اجناس در این قرارداد در مقایسه با قیمت 
در  تعیین شده  قیمت  که  می گوید  بازار، 
قرارداد نازل ترین نرخ ارائه شده در آن زمان 
بوده و بسیاری از شرکت ها در آن زمان حتا 

از نرخ دهی خودداری می کردند.
صحت  وزارت  سخن گوی  نظری،  دستگیر 
عامه در پاسخ به اطالعات روز می گوید که 
این قرارداد عالوه بر خریداری، نصب اجناس 

مذکور را نیز در بر می گرفت.
اگرچه در عنوان قرارداد مشخص شده است 
که قرارداد مذکور جهت »خریداری، نصب و 
تمام امور ایجابی« اجناس مورد نیز منعقد 
شده است اما در متن قرارداد و مشخصا در 
اسناد مربوط به نرخ دهی گروپ کمپنی های 
صافی گلوبل، صرفا قیمت اجناس درج شده 
و هیچ اشاره ای به هزینه ی نصب این اجناس 

صورت نگرفته است.
چنین  عامه  صحت  وزارت  توضیحات  از 
برمی آید که تفاوت میان قیمت این اجناس 
بازار،  در  اجناس  این  قیمت  و  قرارداد  در 
تفاوت  اگر  است.  بوده  آن ها  نصب  هزینه ی 
و  قرارداد  این  در  اجناس  قیمت  میان 
نصب  هزینه ی  به عنوان  را  بازار  قیمت های 
این  پرسش  بگیریم،  نظر  در  اجناس  این 
است که چرا در این قرارداد، هزینه ی نصب 
یک جنس چندبرابر قیمت خریداری جنس 
قیمت  نمونه،  به عنوان  است.  شده  تعیین 
 PVC duct نوع  از  لین  یک جعبه پوش 
افغانی  هزار   19 قرارداد  این  در   40*40
یک  قیمت  درحالی که  است  شده  تعیین 
افغانی   11۰ بازار  در  لین  نوع  این  جعبه ی 
است که 173 برابر تفاوت را نشان می دهد. 
هزینه ی  که  کرد  توجیه  می توان  چگونه 
قیمت  برابر   173 لین  جعبه  یک  نصب 

خریداری آن باشد؟
روزنامه   که  نرخ گیری  براساس  اگرچه 
اطالعات روز انجام داده، هیچ نرخ مشخصی 
الکترونیکی  اجناس  نصب  خصوص  در 
معموال  اما  ندارد  وجود  کابل  بازارهای  در 
در  الکترونیکی،  اجناس  نصب  هزینه ی 
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»نه پالن است نه بودجه«؛ 
چرا کمیسیون انتخاابت یم گوید برای برگزاری چند انتخاابت آماده است؟

آقای اصغری استدالل می کند که 
جامعه جهانی متعهد شده است که 

در انتخابات پیش رو با احتیاط پول 
بپردازد و تا وقتی که اصالحات در 

ساختارهای کمیسیون و چارچوکات 
قانونی آن ، پالن های عملیاتی 

کمیسیون و اراده ی نظام برای 
برگزاری یک انتخابات خوب به وجود 

نیاید ، آن ها هم حمایت نمی کند. 
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او گفت: »بحث اول امنیت است. در شرایط 
که  داریم  را  این  توانایی  چقدر  واقعا  کنونی 
انتخابات برگزار کنیم و تأمین امنیت کنیم. 
هم از لحاظ پروسه صلح و هم از لحاظ امنیتی 
انتخابات  برگزاری  برای  مناسب  زیاد  شرایط 
نیست. بحث سوم این که واقعا زمان کم است. 
اگر از امروز حساب کنید تا خزان سال آینده 
شش یا هفت ماه فرصت دارید. پیش از این 
شش یا هفت ماه برای کارهای عملیاتی این 
نظر  در  مهم  مسأله  یک  باید  انتخابات،  سه 
انتخاباتی  اصالحات  آن  که  می شد  گرفته 

است.«
بنیاد  یا  تیفا  سرپرست  اصغری،  محمدنعیم 
نیز  افغانستان  عادالنه ی  و  آزاد  انتخابات 
انتخابات  یک  برگزاری  برای  که  می گوید 
سالم، نیاز به پروسه عملیاتی تخنیکی شفاف 
و تطبیق تمام قوانین و طرزالعمل های مرتبط 
به انتخابات است. آقای اصغری در گفت وگو با 
روزنامه اطالعات روز گفت که برای برگزاری 
که  اساسی  فکتور  چند  خوب  انتخابات  یک 
عامل تأثیرگذار بر انتخابات است، باید در نظر 

گرفته شود. 
از  یکی  امنیت  تأمین  عدم  او،  گفته ی  به 
مواردی است که می تواند اصول برگزاری یک 
با اشاره  او  ببرد.  انتخابات سالم را زیر سوال 
کابل گفت  در  ترورهای هدفمند  افزایش  به 
و  است  اساسی  اصل  یک  امنیت  تأمین  که 
وقتی حکومت نتواند امنیت مراکز شهرها و 
مراکز دوردست را فراهم کند، »برگزاری یک 
انتخابات خوب که آرای مردم نتیجه ی آن را 

تعیین کند، ناممکن است.«
جامعه  که  می کند  استدالل  اصغری  آقای 
انتخابات  در  که  است  شده  متعهد  جهانی 
وقتی  تا  و  بپردازد  پول  احتیاط  با  پیش رو 
و  کمیسیون  ساختارهای  در  اصالحات  که 
عملیاتی  پالن های  آن،  قانونی  چارچوکات 
کمیسیون و اراده ی نظام برای برگزاری یک 
هم  آن ها  نیاید،  وجود  به  خوب  انتخابات 

حمایت نمی کند. 
در  یکدست  سیاسی  اجماع  حاضر  درحال 
گروه های  ندارد.  وجود  صلح  روند  خصوص 
سیاسی بیرون از حکومت و رهبران حکومت 
در تعریف رسیدن به صلح اتفاق نظر ندارند. 
حکومت  ایجاد  سیاسی  رهبران  از  عده ای 
صلح  به  رسیدن  برای  راه حل  یک  را  موقت 
می دانند اما رییس جمهور غنی مدعی است 
که انتقال قدرت باید از طریق انتخابات صورت 

گیرد.
محمد نعیم اصغری استدالل می کند که نبود 
اجماع کالن سیاسی میان چهره های بیرون از 
اولویت است  برای آن ها  نظام که روند صلح 
نه انتخابات و چهره های داخل نظام، یکی از 
را  انتخابات  کمیسیون  که  است  فکتورهایی 
در برگزاری انتخابات در سال آینده به چالش 

می کشد.
از  حالی  در  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 
برگزاری چندین انتخابات به صورت همزمان 
در سال آینده سخن می زند که برگزاری دو 
چالش های  با  گذشته  سال های  در  انتخابات 
پارلمانی  انتخابات  است.  بوده  مواجه  جدی 
برگزار  بسیار  مشکالت  با   1397 سال  در 
از  یکی  کابل  در  انتخابات  نتیجه ی  و  شد 
نقاط جنجالی بود. انتخابات ریاست  جمهوری 
1398 اما بحرانی تر برگزار شد. پس از اعالن 
نتیجه ی این انتخابات، در یک روز و در یک 
مراسم  دو  برگزاری  شاهد  افغانستان  شهر 
تحلیف ریاست  جمهوری بود: اشرف غنی در 
در  عبداهلل  عبداهلل  و  ریاست  جمهوری  ارگ 
کاخ سپیدار. حاال که بحث برگزاری انتخابات 
در سال آینده مطرح است، سوال های بزرگ 
میزان  این که  جمله  از  است،  مطرح  نیز 
خواهد  چقدر  انتخابات  در  شرکت کنندگان 
بود؟ آیا کمیسیون های فعلی انتخابات توانایی 
مدیریت چندین انتخابات به صورت همزمان را 
را  انتخابات  برگزاری  اجازه  امنیت  آیا  دارند؟ 
انتخابات  به  نسبت  مردم  بدگمانی  می دهد؟ 

چه؟

را  رای دهندگان«  فهرست  اصالح  مسوده 
کمیسیون  به  تصویب  برای  و  کرده  ترتیب 
انتخابات ارسال کرده است. او گفت که مسوده 
 UneSP پالن عملیاتی با همکاری مشاوران
ترتیب شده و نظرات شرکای انتخاباتی نیز در 
آن مدنظر گرفته شده است. آقای ننگ افزود: 
شرکای  تمام  با  کمیسیون  تصویب  از  »بعد 

انتخاباتی شریک ساخته خواهد شد.«
رییس دراالنشای کمیسیون انتخابات در پاسخ 
مکتوب شماره ۲۵۰36  به  مربوط  به سوالی 
یادداشت  این  »دقیقا  گفت:  نیز  ریاست  این 
به کمیسیون ارسال گردیده است اما ریاست 
اندکی  با  تا  است  مصمم  داراالنشاء  عمومی 
تغییر انتخابات را در جریان سال 14۰۰ برگزار 

نماید.«
و  رییس  با  را  خود  سوال های  روز  اطالعات 
و  کرده  شریک  انتخابات  کمیسیون  معاون 
تالش نمود پاسخ رهبری کمیسیون انتخابات 
را نیز در این گزارش داشته باشد اما هیچ یک 
سواالت  به  انتخابات  کمیسیون  مقام  دو  از 

پاسخ ندادند. 

انتخاباِت بدون بودجه
عملیاتی  پالن  نشدن  تصویب  مشکل  تنها 
چهار انتخابات یادشده مطرح نیست. بودجه ی 
در  انتخابات  چهار  برگزاری  برای  نیاز  مورد 
است.  نشده  مشخص  هنوز  نیز  سال 14۰۰ 
حبیب الرحمان ننگ می گوید پس از تصویب 
پالن عملیاتی، اصل بودجه مورد نیاز تعیین 
و با حکومت و جامعه جهانی جهت دریافت 
را  رقمی  ننگ  آقای  می شود.  شریک  بودجه 
برای مسوده بودجه بیان نمی کند اما می گوید 

»هنوز مسوده بودجه نهایی نیست.«
مالیه  وزارت  مطبوعات  آمر  نوخت،  فرید 
وزارت  این  از  هنوز  که  می گوید  افغانستان 
درخواست بودجه در مورد برگزاری انتخابات 
نشده است. او به روزنامه اطالعات روز می گوید 
بودجه  پرداخت  به  متعهد  مالیه  وزارت  که 
مورد نظر کمیسیون انتخابات است و در سند 
بودجه 14۰۰ در کدهای احتیاط »یک مقدار 
پول به خاطر برگزاری انتخابات در سال 14۰۰ 

در نظر گرفته شده است.«
آقای نوخت مقدار بودجه در نظر گرفته شده 
کد  کدام  در  که  این  و  احتیاط  کدهای  در 
به صورت مشخص بودجه در نظر گرفته شده 
»کدهای  می گوید:  اما  نمی کند  ارائه  است، 
احتیاط درحالت تغییر می باشد. بودجه هنوز 
توشیح نشده است. زمانی که توشیح شد و نشر 

کردیم، مقدارش را گفته می توانیم.«
یا بنیاد  محمد نعیم اصغری، سرپرست فیفا 

الزم  آمادگی های  گرفتن  برای  تا  است  داده 
جهت برگزاری انتخابات با کمیسیون انتخابات 

همکاری کنند.
در ماه دلو و در واکنش به نشر گزارش سیگار، 
دیگر  اعالمیه ی  یک  در  انتخابات  کمیسیون 
به ادعاهای سیگار پاسخ داده و بار دیگر روی 
تأکید  آینده  سال  در  انتخابات  سه  برگزاری 
کرد. در بخشی از این اعالمیه آمده است: »با 
تهیه بودجه از جانب حکومت افغانستان عمال 
فعالیت ها و برنامه های عملیاتی کمیسیون آغاز 

می گردد.«
رییس  ننگ،  در همین حال حبیب الرحمان 
روزنامه  به  انتخابات  کمیسیون  داراالنشای 
اطالعات روز می گوید که پالن عملیاتی چهار 
انتخابات برای تصویب به کمیسیون انتخابات 
ارسال شده و منتظر تصویب کمیشنران است. 
او به اطالعات روز گفت: »پالن عملیاتی همراه 
با چالش ها و فرصت های موجود در تطبیق آن 

با اعضای کمیسیون شریک شده است.«

تصویب نشدن پالن عملیاتی: آیا رهبری 
کمیسیون مقصر است؟

کمیسیون  سوی  از  تاکنون  آنچه  برخالف 
انتخابات گفته شده است، در عمل این نهاد 
مشخص  انتخابات های  برگزاری  برای  گامی 
یافته های اطالعات روز  برنداشته است.  شده 
انتخابات  کمیسیون  هنوز  که  می دهد  نشان 
پالن عملیاتی این انتخابات ها را نهایی/ تصویب 
نکرده و نیز بودجه ی برگزاری این انتخابات ها 

مشخص نشده است.
براساس اسنادی که اطالعات روز به آن دست 
رییس  ننگ،  حبیب الرحمان  است،  یافته 
مکتوب  در  انتخابات  کمیسیون  داراالنشای 
عنوانی  مورخ 1399/11/19  شماره ۲۵۰36 
که  است  نوشته  انتخابات  کمیسیون  مقام 
بین  را  جداگانه  مکتوب  نُه  داراالنشا  ریاست 
تاریخ 1398/1۰/۲۲ تا تاریخ 1399/۵/14 به 
مقام کمیسیون انتخابات در مورد »پالن های 
انتخابات های مجلس نمایندگان والیت غزنی، 
شهرداری ها«،  از  برخی  و  والیتی  شوراهای 
»طرح تجدید فهرست رای دهندگان« و »طرح 
استفاده از تذکره الکترونیکی منحیث اساس 
ثبت نام بیومتریک رای دهندگان« ارسال کرده 
است اما تاکنون )زمان نوشتن مکتوب( »هیچ 
سندی مبنی بر تصویب و یا عدم تصویب آن ها 

به داراالنشا مواصلت نکرده است.«
انتخابات  کمیسیون  مقام  این که  به  توجه  با 
ارسالی  اسناد  به  رابطه  در  نظری«  »هیچ 
ریاست داراالنشای این کمیسیون صادر نکرده 
است، آقای ننگ در بخش نتیجه ی مکتوب 
نوشته است: »به رغم این که در تقویم، آغاز 
تخمین  قبل  ماه  دو  انتخاباتی  فعالیت های 
در  بیشتر  تأخیر  در صورت  بنأ  بود،  گردیده 
زمینه تصمیم گیری روی پالن های فوق الذکر، 
والیت  جرگه  ولسی  انتخابات های  برگزاری 
غزنی، شوراهای والیتی و شاروالی ها به تاریخ 

۲4 میزان 14۰۰ امکان پذیر نخواهد بود.«
آقای ننگ در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز 
نیز گفت که داراالنشای کمیسیون انتخابات 
طرح  و  امنیتی  دایرکتیف  عملیاتی،  »پالن 

الیاس نواندیش

یافته های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد 
که برخالف اعالمیه های مطبوعاتی کمیسیون 
مستقل انتخابات افغانستان مبنی بر برگزاری 
سال  در  همزمان  به صورت  انتخابات  چند 
14۰۰، این کمیسیون تاکنون هیچ گام عملی 
برای برگزاری این سه انتخابات در سال آینده 
برنداشته است و در بخش بودجه کمیسیون 
انتخابات در سند بودجه سال مالی 14۰۰ نیز 
بودجه ای برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته 

نشده است.
داراالنشای  رییس  که  سندی  یک  براساس 
کمیسیون  این  مقام  به  انتخابات  کمیسیون 
ارسال کرده و اطالعات روز به یک نسخه ی 
آن دست یافته است، برگزاری انتخابات های 
والیت  نمایندگان  مجلس  والیتی،  شوراهای 
از  شماری  و  ولسوالی ها  شوراهای  غزنی، 
تصمیم گیری  تأخیر  به دلیل  شهرداری ها 
اعضای کمیسیون انتخابات در پاسخ دهی به 
مورد  در  نظر  عدم صدور  و  داراالنشا  مکاتب 
درخواست های داراالنشا، برگزاری انتخابات در 

میزان 14۰۰ ناممکن است.

برگزار  انتخابات  چند  چهار؛  یا  سه 
می شود؟

در 3۰ قوس 1399 کمیسیون مستقل انتخابات 
با نشر اعالمیه ی مطبوعاتی از آمادگی هایش 
برای برگزاری سه انتخابات به صورت همزمان 
خبر داد. این کمیسیون گفته بود که در 16 
اسد طرح برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان 
والیت غزنی را با مقام ریاست  جمهوری شریک 
کرده و در آن 31 ثور 14۰۰ را تاریخ برگزاری 

انتخابات پیش بینی کرده است. 
انتخابات مجلس نمایندگان در غزنی به دلیل 
این والیت  در  انتخابات  آنچه حوزه ای شدن 
است.  شده  برانگیز  چالش  است،  شده  گفته 
مجلس  انتخابات  که  است  سال  چندین 
نمایندگان در این والیت برگزار نشده است. در 
آخرین انتخابات مجلس نمایندگان، 11 نامزد 
در  اکنون شماری  و  بودند  هزاره  برنده همه 
غزنی معترض اند که توازن قومی رعایت نشده 
است. باشندگان والیت غزنی هزاره، پشتون، 

تاجیک و اهل هنود اند.
در  کمیسیون  این  اعالمیه،  این  براساس 
مقام  به  را  تعقیبی  مکتوب  سنبله   ۲1
قوس   3 در  و  کرده  روان  ریاست  جمهوری 
همین سال »طرح و پالن عملیاتی انتخابات 
مجلس نمایندگان غزنی، انتخابات شوراهای 
شهرداری ها«  انتخابات  از  تعدادی  و  والیتی 
را به مقام عالی ریاست  جمهوری ارسال کرده 
عملیاتی،  پالن  و  طرح  این  براساس  است. 
 14۰۰ خزان  در  انتخابات  سه  این  برگزاری 

تنظیم شده است.
اما در ۲8 جدی 1399 کمیسیون انتخابات 
یک اعالمیه ی مطبوعاتی دیگر منتشر کرد و در 
آن گفت که پالن عملیاتی و طرح بودجه مورد 
ضرورت »انتخابات شوراهای والیتی، انتخابات 
انتخابات  غزنی،  والیت  نمایندگان  مجلس 
شوراهای ولسوالی ها و انتخابات شاروالی های 
شهرهای بزرگ« را به مقام ریاست  جمهوری 
برای تهیه بودجه الزم و تأمین امنیت روند این 

انتخابات ها ارسال کرده است. 
براساس اعالمیه ی کمیسیون انتخابات: »اعضاء 
و رییس داراالنشای کمیسیون با حضور مقام 
و  افغانستان  اسالمی  ریاست  جمهوری  عالی 
معاونین محترم مقام عالی ریاست  جمهوری در 
نشست مشترک که به تاریخ ۲8 جدی 1399 
برگزاری  پالن های  خالصه  بود  گردیده  دایر 
انتخابات های مذکور را ]که[ در سال 14۰۰ 
برگزار ]می[گردد، مطرح نموده و خواهان آن 
شد تا زمینه برگزاری این انتخابات ها فراهم 

گردد.«
عالی  مقام  اعالمیه،  این  براساس 
دریافت  از  پس  افغانستان  ریاست  جمهوری 
گزارش و پالن های برگزاری انتخابات، از زمان 
انتخابات  چهار  برگزاری  برای  مشخص شده 
استقبال کرده و »به نهادهای مربوطه« هدایت 

انتخابات آزاد و عادالنه ی افغانستان می گوید 
برای برگزاری انتخابات به یک بودجه از قبل 
پیش بینی شده نیاز است که باید براساس پالن 
عملیاتی آماده شود. او گفت که انتخابات یک 
روند کالن عملیاتی است که کدهای احتیاطی 
را کفایت  انتخابات خوب  نمی تواند بودجه ی 
کند. او گفت: »بنأ وقتی در بودجه 14۰۰ بابی 
برای انتخابات در نظر گرفته نشده است، خود 
می رساند که اصال ]در[ خود نظام اراده ای برای 
آن  برآیند  که  خوب  انتخابات  یک  برگزاری 

نتیجه آرای مردم باشد، نیست.«
مسئول  تیموری،  ناصر  حال  همین  در 
دادخواهی و ارتباط دیدبان شفافیت افغانستان 
برگزاری  برای  حکومت  »چون  که  می گوید 
انتخابات قبل از تصویب بودجه 14۰۰ اعالن 
آمادگی کرده بود، روند قانونی و اصولی بودجه 
آن  برای  مشخص  بودجه  تا  می کند  ایجاب 
مدنظر گرفته شود و محل منطقی آن بودجه 

کمیسیون انتخابات بود.«
آقای تیموری گفت که حکومت 1۰۰ میلیون 
انتخابات  برای  احتیاط  کدهای  در  را  افغانی 
مدنظر گرفته است که باید در بودجه کمیسیون 
انتخابات مدنظر گرفته می شد و درصورتی که 
انتخابات برگزار نمی شد، می توانست آن را در 
بررسی وسط سال از بودجه کمیسیون بکشد 
و یا »حاال هم منطقی این است که در کدهای 
احتیاط چیزی را مدنظر نگیرند اگر نمی توانند 
در اول سال این کار را انجام دهند. اما در مورد 
انتخابات واضح بود که پیشاپیش اعالن کرده 
بودند و حاال محل و زمانش بررسی وسط سال 

است.«

نهادهای ناظر چه می گویند؟
این  به  نیز  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
افغانستان  انتخابات  کمیسیون  که  باورند 
انتخابات در  آمادگی های الزم برای برگزاری 
سال 14۰۰ خورشیدی را ندارد و نیز شرایط 
برگزاری انتخابات در کشور فراهم نمی باشد. 
روند  بودن  جریان  در  امنیتی،  چالش های 
صلح با طالبان و کمبود زمان برای برگزاری 
برگزاری  برای  جدی  چالش  سه  انتخابات 

انتخابات در سال آینده گفته می شود. 
بنیاد  یا  تیفا  برنامه های  صغرا سعادت، مدیر 
انتخابات شفاف افغانستان می گوید کمیسیون 
انتخابات آمادگی هایی را که یک انتخابات نیاز 
دارد، ندارد زیرا هنوز پالن عملیاتی در رابطه 
به برگزاری و کم وکیف چگونه برگزارکردن سه 

انتخابات وجود ندارد.
در حال حاضر گفت وگوی صلح با طالبان نیز 
وارد مرحله ی دوم شده است. براساس آجندای 
پیشنهادی گروه طالبان، چگونگی نظام آینده 
یکی از موضوعات اصلی پیشنهادی آنان برای 
مذاکره است. صغرا سعادت با اشاره به پیچیده 
بودن روند صلح و تأثیرگذاری آن روی امنیت 
کشور می گوید که برگزاری انتخاباتی که در 
آن را  یا  و  نمی بیند  را  آن گروه مخالف خود 
امروز  تا  که  را  کارهایی  تمام  ندارد،  قبول 
برای روند صلح انجام شده است، ضرب صفر 
می سازد به دلیل این که شما به گروه مقابل 

تان بها نمی دهید.
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ین روز اعرتاضات میانمار؛  خوننی تر
تعداد کشته ها افزایش یافت

پالستیکی و جنگی استفاده می کنند.
روز یکشنبه در یانگون، پایتخت اقتصادی کشور، نیروهای 
امنیتی به سرعت یک تجمع معترضان را متفرق کردند. 
»به  گفت:  فرانسه  خبرگزاری  به  ساله   ۲9 زن  معلم  یک 
تیراندازی  به  شروع  پولیس  رسیدیم،  ما  که  این  محض 

کرد.«
او اضافه کرد: »یک کلمه هشدار داده نشد. برخی زخمی 
در  مخفی شدن  دنبال  به  همچنان  دیگر  برخی  و  شدند 

خانه های اطراف هستند.«
از  اجتماعی  شبکه های  کاربران  زنده  گزارش   اساس  بر 
یانگون  شهر  در  پولیس  میانمار،  یکشنبه  روز  اعتراضات 
از خودروهای آب پاش  از گاز اشک آور و در شهر ماندالی 

استفاده کرده است.
روز شنبه نیز تظاهرات مسالمت آمیز معترضان با واکنش 
این  در  شد.  مواجه  امنیتی  نیروهای  سوی  از  خشن 
عکاس  یک  جمله  از  روزنامه نگار  سه  دست کم  تظاهرات، 

خبرگزاری امریکایی آسوشیتدپرس بازداشت شدند.
زندانیان  به  کمک  غیردولتی  سازمان  گزارش  اساس  بر 
اعتراضات  در  نفر   8۵۰ از  بیش  تاکنون  میانمار،  سیاسی 
اخیر این کشور بازداشت، متهم یا محکوم شده اند. از این 

میان 479 نفر فقط در روز شنبه بازداشت شدند.

محکوم کرد.
روز  اعتراضات  درباره  تاکنون  میانمار  نظامی  مقام های 

یکشنبه اظهارنظری نکرده اند.
امدادی  نیروهای  از  یکی  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
و  جنگی  گلوله های  معترضان  سوی  به  که  داد  گزارش 

گلوله های پالستیکی شلیک می شد.
این نیروی امدادی همچنین با اشاره به اینکه همچنان در 
حال پذیرش زخمی ها هستند گفت: »ممکن است قربانیان 

بیشتری وجود داشته باشد.«
روز  در  جدید  تظاهرات  برگزاری  برای  فراخوان  از  پس 
یکشنبه، نیروهای امنیتی به صورت گسترده در شهرهای 

مختلف حضور یافتند.
اسقف اعظم کاتولیک میانمار، کشوری که دارای اکثریت 
بودایی است، روز یکشنبه در توییتر نوشت: »میانمار مثل 

یک جبهه جنگ است.«
در  نظامیان  کودتای  از  هفته  چهار  به  نزدیک  گذشت  با 
میانمار و بازداشت خانگی آنگ سان سوچی، رهبر حزب 
حاکم، مقام های نظامی به کارگیری زور و خشونت برای 

سرکوب اعتراضات را شدت بخشیده اند.
نیروهای پولیس برای متفرق کردن معترضان از پرتاب گاز 
اشک آور، خودروهای آب پاش و همچنین شلیک گلوله های 

اطالعات روز: به دنبال سرکوب شدید و مرگبار تظاهرات 
کودتای  علیه  میانمار  مختلف  شهرهای  در  یکشنبه  روز 
نظامی در این کشور، تعداد معترضانی که به دست نیروهای 

امنیتی کشته شدند دست کم 7 نفر گزارش شده است.
روز  خونین ترین  را  یکشنبه  تظاهرات  رویترز  خبرگزاری 

اعتراضات میانمار در چند هفته اخیر دانسته است.
به گزارش رویترز، شش تن از معترضان با شلیک مستقیم 
تجمع  در  نیز  زن  یک  و  شدند  کشته  امنیتی  نیروهای 
در  پولیس  اقدام  از  پس  ظاهرا  یانگون  شهر  در  معلمان 

پرتاب نارنجک های صوتی سکته کرد و جان باخت.
به  گلوله  اصابت  اثر  بر  تظاهرکننده ها  از  یکی  یانگون  در 

سینه اش جان باخت.
اینترنشنال، در شهر ساحلی »داوی« در  ایران  از  به نقل 
تظاهرکنندگان  به  امنیتی  نیروهای  نیز  میانمار  جنوب 
و حدود ۲۰  نفر کشته  آن سه  پی  در  که  کردند  شلیک 

تن زخمی شدند.
دست کم دو تن از کشته ها نیز در شهر ماندالی بودند.

همچنین به نوشته رویترز، در تظاهرات یکشنبه چندین 
از  بیمارستان ها ردی  به  آن ها  انتقال  و  نفر زخمی شدند 

خون در خیابان ها برجای گذاشته بود.
یک مقام دیدبان حقوق بشر سرکوب تظاهرات میانمار را 

نفوذش  حوزه  گسترش  برای  گروه  این  اقدامات  است 
سبب افزایش خشونت ها در مکزیک شده است.

یکی از دالیل بدنامی این کارتل حمالت پی در پی به 
نیروهای امنیتی و مقام های دولتی عنوان شده است.

کارتل خالیسکو یکی از اصلی ترین توزیع کنندگان مواد 
مخدر صنعتی  در این قاره است است.

سرنگون کردن یک بالگرد ارتش با آرپیجی که به کشته 
شدن چندین نظامی منجر شد از جمله وقایعی بود که 
پییش مطرح کرد. همچینی  از  بیش  را  گروه  این  نام 
دیگر  از  پل  باالی  از  خود  رقبای  جسد  کردن  آویزان 

اقدامات شدید این گروه به شمار می آید.
بنابر ارزیابی امریکا این این کارتل نقشی اصلی در بازار 
و  دارد  اروپا  و  متحده  ایاالت  در  آمفتامین  غیرقانونی 
غیرقانوی  دارویی  بازار  با  که  می شود  تصور  همچنین 

آسیا نیز در ارتباط است.

امریکا  می آید.  شمار  به  سینالوآ  مشهور  کارتل  رقیب 
کارتل سینالوآ را قدرتمندترین کارتل سازمان یافته مواد 

مخدر در جهان می داند.
»ال  به  معروف  اوسگوئرا  روبن  خالیسکو  کارتل  رهبر 
منچو« ، افسر سابق پولیس بود. او تحت تعقیب ترین 
فرد در مکزیک است. امریکا برای دستگیری رهبر کارتل 

خالیسکو 1۰ میلیون دالر پاداش در نظر گرفته است.
ارزش دارایی های آن بیش از ۲۰ میلیارد دالر )1۵.۵ 

میلیارد پوند( است.
این کارتل در سال های اخیر بسیار رشد کرده است و 

این گسترش با خشونت شدید همراه بوده است.
این گروه در عین  حال در قبال رقبای خود، سیاست 

تهاجمی دارد.
موسسه ژئوپلیتیک »استرت فورد« در امریکا این گروه را 
خشن ترین کارتل مواد مخدر مکزیک می داند  و معتقد 

است. یک پسر بچه و یک زن نیز در این حادثه آسیب 
دیدند.

خالیسکو مرکز نسل جدید کارتل مواد مخدر مکزیک 
است که با همین نام شناخته می شود و از خشن ترین 

و قدرتمندترین کارتل های این کشور به شمار می رود.
مانوئل لوپز اوبرادور، رییس جمهور مکزیک سال ۲۰18 

با قول کاهش خشونت ها بر سر کار آمد.
قتل  و ده ها هزار  عام  قتل  در مکزیک ساالنه چندین 

روی می دهد.
مخدر  مواد  تبهکار  گروه های  اخیر  سال های  در 
درگیری های مرگباری با رقبای خود داشته اند و در این 
میان کارتل خالیسکو یکی از خشن هایی بود نامش بر 

سر زبان ها افتاده است.
کارتل خالیسکو چیست؟

کارتل خالیسکو در سال ۲۰1۰ شکل گرفت و قوی ترین 

در  نفر  ده  می گویند  مکزیک  مقام های  روز:  اطالعات 
بیرون خانه ای در ایالت غربی خالیسکو در مکزیک کشته  
یک  بر  سوار  مهاجمان  گفت  دادستانی  دفتر  شده اند. 

خودروی شاسی بلند به سوی قربانیان آتش گشودند.
به گزارش بی بی سی فارسی، پولیس اجساد را در پیاده 
رویی در شهر گواداالخارا مرکز ایالت خالیسکو پیدا کرده 

یک؛  کشتار در مکز
نگراین از کارتل نسل جدید »خالیسکو«
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است، من  تصریح کرده  نامه همچنین  این  در  بایدن  جو 
از  برای حفاظت  بر اساس مسئولیتم  را  نظامی  اقدام  این 
و  کشور،  از  خارج  و  داخل  در  متحده،  ایاالت  شهروندان 
همچنین در راستای پیشبرد امنیت ملی و منافع سیاست 
اساسی  قانون  اختیارات  با  ایاالت متحده، مطابق  خارجی 
خود برای انجام روابط خارجی ایاالت متحده و به عنوان 
فرمانده کل قوا و ریاست قوه مجریه ایاالت متحده هدایت 

کردم.
جو بایدن روز گذشته گفته بود که پیام حمله به مواضع 
شبه  نظامیان مورد حمایت ایران این است که اقدامات این 

کشور بدون پاسخ نخواهد ماند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا نیز در همین روز 

بایدن: 

یه براساس حق دفاع از خود بود یکا به شبه نظامیان در سور حمله امر
گفته بود٬ هدف از حمله به مواضع شبه  نظامیان در سوریه، 
ارسال این پیام به ایران بود که اقدامات این کشور بدون 

مجازات نخواهد ماند.
خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد  محمد  زمینه،  همین  در 
ایران روز شنبه در دیدار با همتای عراقی خود در تهران، 
حمله امریکا به شبه  نظامیان شیعه را اقدامی »خطرناک« 

توصیف کرد.
و  حمالت  »برخی  حال،  همین  در  ظریف  جواد  محمد 
دانست«  مشکوک  را  عراق  خاک  داخل  در  اخیر  اتفاقات 
و گفت، این حمالت می تواند با »هدف اختالل در روابط 
ایران و عراق و برهم زدن امنیت و ثبات این کشور طراحی 

شده باشد.«
عراقی  شیعه  شبه  نظامی  مقام  یک  رویترز،  گزارش  به 
نزدیک به ایران گفته است که در حمله هوایی امریکا به 
و  پیکارجو کشته  یک  پنجشنبه  شامگاه  در  شرق سوریه 
چهار نفر دیگر زخمی شدند. کتائب حزب اهلل تایید کرده 
است که یک پیکارجوی این گروه به نام سالم زاید الشرفی 

در این حمله کشته شده است.
»کتائب حزب اهلل« ]گردان های حزب اهلل[ یکی از گروه های 
تشکیل دهنده حشد الشعبی است و در بین این گروه های 
شبه  نظامی، به جمهوری اسالمی ایران بسیار نزدیک است.

هیأت  و  دسته  چند  ادغام  از   ۲۰۰7 سال  در  گروه  این 
مذهبی شیعی در شهر العماره در جنوب عراق پدید آمد و 
در سال ۲۰۰9 در فهرست سازمان های تروریستی امریکا 

قرار گرفت.

همچنین  و  حمالت  این  برابر  در  ما  شرکای  و  پرسنل 
حمالت آتی انجام شد.

به شبه  نظامیان  نیوز نوشته است، حمله  سی ان بی سی 
شیعه در سوریه واکنش شماری از نمایندگان دموکرات در 
کنگره را درپی داشته است. آنها گفته اند، دستور جو بایدن 
برای حمله نظامی می بایست با تایید کنگره انجام می شد. 

این نمایندگان خواستار توضیح در این باره شده بودند.
بر اساس »قانون اختیارات جنگی«، رییس جمهوری امریکا 
را  کنگره  نظامی  اقدام  هر  از  پس  ساعت   48 می بایست 

مطلع کند.
رییس جمهوری امریکا در این نامه خود به رهبران کنگره بر 
حق قانونی خود به عنوان فرمانده کل قوا تاکید کرده است.

اطالعات روز: جو بایدن، رییس جمهوری امریکا، روز شنبه 
گفته  کشور  این  کنگره  رهبران  به  نامه ای  در  حوت  نهم 
به  حمله  برای  متحده  ایاالت  ارتش  به  او  دستور  است، 
مواضع شبه  نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه مطابق 

اصل حق دفاع از خود بود.
نانسی  به  خود  نامه  در  بایدن  جو  فردا،  رادیو  گزارش  به 
پلوسی، رییس مجلس نمایندگان و پاتریک لیهی، رییس 
موقت مجلس سنای این کشور نوشته است: ایاالت متحده 
این اقدام را بر اساس حق ذاتی دفاع از خود مطابق با ماده 

۵1 منشور سازمان ملل انجام داد.
ارتش  تا  پنج شنبه دستور داد  امریکا روز  رییس جمهوری 
در  را  ایران  مورد حمایت  مواضع شبه  نظامیان  این کشور 

شرق سوریه را هدف قرار دهد.
وزارت دفاع امریکا، پنتاگون هم می گوید، در این حمالت 
چندین تاسیسات واقع در یک نقطه کنترل مرزی را هدف 
از گروه های شبه  نظامی مورد  تعدادی  قرار داده است که 
حمایت حکومت ایران از جمله کتائب حزب اهلل و کتائب 

سید الشهدا از آنها استفاده می کردند.
پنتاگون گفته بود، این حمله در پاسخ به حمالت راکتی 
اخیر به اطراف فرودگاه بین المللی اربیل در نزدیکی محل 
گرفته  صورت  گذشته  ماه  در  امریکایی  نیروهای  استقرار 
است که در آن یک پیمانکار غیر نظامی کشته و یک نیروی 

نظامی امریکایی نیز مجروح شد.
با  است:  نوشته  کنگره  رهبران  به  نامه  این  در  بایدن  جو 
از  حفاظت  و  دفاع  برای  نظامی  اقدام  این  من،  هدایت 
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لواندوفسیک؛ 
گلزن تر از ۷ تیم در بوندسلیگا

گواردیوال: 
ین دستاوردم در سییت است ۲۰ برد پیایپ بزرگ تر

اسکواکا  آماری  شبکه  اعالم  طبق 
جاری  فصل  در  لواندوفسکی 
گلزنی  تیم   7 از  بیشتر  بوندسلیگا 

کرده است.
در این فصل بعد از گذشت بیست 
آرمنیا  و سه هفته شالکه 1۵ گل، 
گل،   ۲1 کلن  گل،   18 بیلفلد 
 ۲3 ماینس  گل،   ۲۲ اوگسبورگ 
گل، هرتابرلین ۲6 گل و وردربرمن 
این  اند  رسانده  ثمر  به  گل   ۲6
به  لواندوفسکی  که  است  درحالی 
تنهایی ۲8 گل به ثمر رسانده است.
لواندوفسکی در سال قبل به عنوان 
فوتبال جهان  بازیکن سال  بهترین 
در  درخشش  با  او  شد.  انتخاب 
فصل جاری هم شانس باالیی برای 
تکرار این عنوان خواهد داشت. این 
به  نسبت  زیاد  اختالف  با  بازیکن 
جدول  صدر  در  خود  رقیبان  دیگر 
بهترین گلزنان برای کفش طال قرار 

دارد.

به راحتی  و  رکورد فوق العاده است 
به دست نمی آید. کرونا تاثیر زیادی 
داشته است و هر 3 روز یک بار بازی 
هم  زیادی  مصدوم های  و  می کنیم 
داریم و به همین خاطر باید به این 
دستاورد افتخار کنم. ما فصل قبل 
امتیازهای زیادی کسب کردیم ولی 
قهرمانی  امسال  و  نشدیم  قهرمان 
برای  برتر چالش جدیدی  لیگ  در 
نشدیم  قهرمانی  هنوز  ما  است.  ما 
به  رسیدن  تا  زیادی  فاصله  و 
همین  به  و  داریم  قهرمانی  عنوان 
بازی  روی  االن  ما  تمرکز  خاطر 
برابر  دیدار  امتیاز   3 گرفتن  و  بعد 

ولورهمپتون است.
منچسترسیتی در دیدار بعدی خود 
گیرد.  قرار  ولورهمپتون  برابر  باید 
این تیم اکنون با یک بازی بیش تر و 
6۲ امتیاز مقتدرانه در صدر جدول 
اول  شانس  و  است  گرفته  قرار 

قهرمانی در لیگ است.

لهستانی  مهاجم  های  گل  تعداد 
جاری  فصل  در  مونیخ  بایرن 
بوندسلیگا بیشتر از تعداد گل های 

7 تیم است.
روبرت  درخشش  کیکر،  از  نقل  به 
مونیخ  بایرن  در  لواندوفسکی 

همچنان ادامه دارد.
دیدار  در  لهستانی  ستاره  فوق  این 
برابر کلن هم که با پیروزی پر گل 
بایرن به پایان رسید توانست دو گل 

به ثمر برساند.
سوم  و  بیست  هفته  در  بایرن 
بر یک کلن  نتیجه ۵  با  بوندسلیگا 
را در هم کوبید که لواندوفسکی دو 

گل وارد دروازه حریف کرد.
به  بازی  این  در  که  گلی  دو  با  او 
ثمر رساند شمار گل های خود را در 
فصل جاری بوندسلیگا به عدد ۲8 
با 9 گل بیشتر نسبت به  تا  رساند 
آندره سیلوا در صدر جدول بهترین 

گلزنان قرار گیرد.

 ۲۰ رکورد  منچسترسیتی  سرمربی 
برد پیاپی در لیگ برتر را رکوردی 
تیمش  و  خود  برای  فوق العاده 

دانست.
شروع  در  ساکرنت،  از  نقل  به 
دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ 
برگزار شد  دیدار  انگلیس یک  برتر 
که در آن منچسترسیتی آماده ترین 
تیم این روزهای فوتبال اروپا در خانه 
به دیدار وستهام رفت و توانست ۲ 

بر یک به برتری دست یابد.
به  منچسترسیتی  ترتیب  این  به 
تمامی  در  پیاپی  برد   ۲۰ رکورد 
عملکرد  که  یافت  دست  رقابت ها 
فوق العاده این تیم را در چند هفته 

اخیر نشان می دهد.
برد   ۲۰ این  گفت:  گواردیوال  پپ 
من  دستاورد  بزرگ ترین  پیاپی، 
منچسترسیتی  در  حضور  از  بعد 
دنیا  در  که  شرایطی  این  با  است. 
این  به  رسیدن  است،  شده  حاصل 

ورزشی

اخراج رسمریب شالکه 
بعد از شکست سنگنی

بکام، تالش برای جذب 
میس و رونالدو را رد نکرد

دیوید بکام عنوان کرد که تالش می کند 
بهترین و درست ترین بازیکنان را برای 

اینتر میامی خریداری کند.
به نقل از دیلی میرور، دیوید بکام مالک 
شروع  آستانه  در  میامی  اینتر  باشگاه 
آمریکا  لیگ  های  رقابت  جدید  فصل 
چون  ستارگانی  جذب  احتمال   MlS
رد  را  مسی  لیونل  و  رونالدو  کریستیانو 

نکرد.
بکام  قدیمی  دوست  را  تیم  این  هدایت 

یعنی فیل نویل بر عهده دارد.
جدید  فصل  شروع  از  قبل  بکام  دیوید 
گفت: همیشه گفته ام که آکادمی نقش 
بسیار مهمی برای ما دارد و اگر بتوانیم 
بازیکنانی را پرورش دهیم که از آکادمی 
و  بود  خواهد  عالی  بسیار  کرده اند  رشد 
این هدف باشگاه است. البته این را هم 
به خوبی می دانیم که هواداران دوست 
دارند نام های بزرگی را در تیم ببینند. 
ما االن بازیکنانی چون گونسالو ایگواین 
و بلیز ماتوئیدی را داریم و دوست داریم 
تیم  در  را  بزرگ  بازیکنانی  آینده  در 
داشته باشیم که هواداران از دیدن آنها 
و  لئو  چون  بازیکنانی  بیایند.  وجد  به 
سرآمد  که  است  سال   1۵ االن  رونالدو 
البته  می زنند.  را  اول  حرف  و  هستند 
فرگوسن  الکس  سر  از  را  چیز  یک  من 
یاد گرفتم. او هیچ وقت دنبال بازیکنان 
کند  تقویت  را  تیم  تا  رفت  نمی  گران 
تا  رفت  می  درست  بازیکن  دنبال  بلکه 
کند  پیشرفت  آنها  کمک  با  بتواند  تیم 

و بهتر شود.
ستاره سابق تیم ملی فوتبال انگلیس در 
بخش دیگری از صحبت های خود گفت: 
اگر این بازیکنان دوست داشته باشند که 
در میامی باشند ما خیلی خوشحال می 
خواهیم  را  خود  تالش  تمام  و  شویم 
ترین  درست  و  بهترین  بتوانیم  تا  کرد 
بازیکنان را به خدمت بگیریم. حتی اگر 
کریستیانو  و  مسی  لیونل  بازیکنان  این 

رونالدو باشند.

باشگاه شالکه بعد از شکست سنگین این 
تیم برابر اشتوتگارت از اخراج کریستیان 

کروس خبر داد.
ترین  بحرانی  شالکه  کیکر،  از  نقل  به 
سپری  بوندسلیگا  در  را  خود  دوران 
و  بیست  هفته  در  تیم  این  کند.  می 
یک  بر   ۵ انتظار  از  دور  نتیجه  با  سوم 
برابر اشتوتگارت شکست خورد تا نتایج 

کابوس این تیم ادامه داشته باشد.
باشگاه شالکه از اخراج کریستین گروس 
بلجیمی خبر داد این درحالی بود که او 
در نشست خبری بعد از بازی اعالم کرد 

که قصد استعفا ندارد.
گروس در اواخر دسامبر بود که  هدایت 
بازی  در 11  و  گرفت  برعهده  را  شالکه 
دست   به  تیم  این  با  پیروزی  یک  تنها 
آورد و تیمش 8 شکست و دو تساوی را 

به ثبت رساند.
جاری  فصل  در  که  بازی   ۲3 از  شالکه 
است  کرده  کسب  امتیاز   9 تنها  داشته 

و در قعر جدول رده بندی جای دارد.

مادرید  رئال  سرمربی  زیدان  الدین  زین 
شرایط کریم بنزما و ادن هازارد برای بازی 

امروز را خوب نمی بیند.
خوبی  شرایط  روزها  این  که  مادرید  رئال 

دارد، امروز میزبان سوسیداد است.
تیم تحت هدایت زین الدین زیدان توانسته 
۵ برد متوالی کسب کند و در صورت پیروزی 
در بازی امروز به رده دوم باز خواهد گشت. 
روز شنبه رودریگو گوئس، اودریوسوال، فده 
والورده و مارسلو از بند مصدومیت رها شده 
رئال  ولی  برگشتند  گروهی  تمرینات  به  و 

هنوز ۵ مصدوم دیگر دارد.
زین الدین زیدان در نشست خبری این بازی 
و در مورد بازی امروز گفت:» سوسیداد تیم 
بزرگی است و امسال هم خیلی خوب کار 
کرده اند. امروز باید برنامه های مان را در 
میدان پیاده کنیم و برای پیروزی بجنگیم. 

باید روند خوب مان ادامه دار باشد.«
زمان بازگشت هازارد و بنزما:» هر دو شرایط 
به  بازگشت  برای  هنوز  ولی  دارند  بهتری 
زمان  توانم  نمی  نیستند.  مهیا  میادین 
بنزما  و  هازارد  بازگشت  برای  را  دقیقی 

و  شد  بهتر  تیم  شرایط  اوئسکا  با  بازی  از 
همه چیز خوب پیش می رود. نه قبل از آن 
بازی خیلی بد بودیم و نه حاال خیلی عالی 
زیادی  زمان  فصل  پایان  تا  هنوز  هستیم. 
باقیمانده و باید به همین روند ادامه دهیم.«
تمدید قرارداد راموس:» )زیدان با عصبانیت( 
طبعا  شود.  می  مطرح  سوال  این  همیشه 
و  حل  زودتر  قضیه  این  دارم  دوست  من 
من  ولی  کند  تمدید  راموس  و  فصل شود 
در جریان مذاکرات نیستم و بیرونم. امروز 
بازی مهمی دارم و تمرکزم روی همین بازی 

است.«
فلسفه بازی به بازی:» زندگی همین است. 
تواند  می  نه  رفت.  پیش  باید  روز  به  روز 
خیلی به عقب نگاه کرد و نه خیلی به جلو. 

تنها تمرکز و نگرانی من بازی امروزست.«
مثلث قهرمانی:» حاال مثلث قهرمانی داریم، 
می  سپس  و  بود  اول  شانس  اتلتیکو  قبال 
که  بودم  گفته  قبال  اتلتیکو.  و  ما  گفتید 
دارد.  وجود  تیم  برای سه  قهرمانی  شانس 
4۲ امتیاز باقیمانده و ما به مسیرمان ادامه 

خواهیم داد.« 

بازی  این  خبری  نشست  در  زیدان  شد. 
می  برخی  و  کرد  و جدی صحبت  محکم 
گویند که همین قضیه باعث شد بازیکنان 
رئال به خودشان بیایند:» نمی دانم؛ شاید 
ولی  بلند شد  در آن نشست کمی صدایم 
بود.  نشستی خبری مثل دیگر نشست ها 

تمرینات  به  بازیکن   4 شنبه  کنم.  تعیین 
برگشتند و مشخصا بنزما و هازارد به زمان 
بیشتری نیاز دارند. خوشبختانه این هفته ها 
خوب بازی می کنیم و اعتماد به نفس به 

تیم بازگشته است.«
روند بردهای رئال از بازی با اوئسکا شروع 

بهرت از گذشته شده ایم
یدان: نمی دانم هازارد و بزنما یک بر می گردند ز
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که  است  پیاپی  بازی  دو  بارسلونا  سرمربی 
استفاده  ترکیب  در  فرانسوی  مهاجم  از 

نمی کند.
یک  به  گریزمان  آنتوان  آس،  از  نقل  به 
بارسلونای  اصلی  ترکیب  در  ثابت  بازیکن 
رونالد کومان تبدیل شده بود. با این حال 
هرگز این چنین در دو بازی پیاپی نیمکت 
نشین نشده بود. پس از تساوی یک بر یک 
هالندی  سرمربی  اللیگا  در  کادیس  مقابل 
تصمیم گرفت مهاجم فرانسوی را از ترکیب 

اصلی کنار بگذارد. 
نخستین بازی برابر الچه در نوکمپ بود که 
یک دیدار معوقه از هفته نخست اللیگا بود. 
به نظر می رسید نیمکت نشینی گریزمان 
بازیکن  چون  باشد  استراحت  خاطر  به 
شماره هفت بارسا جزو افرادی بود که زمان 
زیادی در میادین حضور داشت. با این حال 
غیبتش در دیدار شنبه مقابل سویا هشدارها 
را فعال کرد. او حتی یک دقیقه بازی نکرد 
و بازیکنانی همچون عثمان دمبله، مارتین 
ترجیح  او  به  جوان  موریبای  و  برایت ویت 

پیروزی تیمش خوشحال بود و در توئیترش 
نوشت: »پیروزی، پیروزی، پیروزی!!!«

از  را پس  بعد  و  قبل  گریزمان یک  غیبت 
شکست 4 بر یک مقابل پاری سن ژرمن و 
نشان  را  کادیس  برابر  یک  بر  یک  تساوی 
می دهد که در خط حمله عملکرد ضعیفی 
در  شاگردانش  عملکرد  از  کومان  داشت. 
نظر  به  و  کرد  انتقاد  به شدت  خط حمله 
می رسد تصمیم جدیدی درباره تیم گرفته 
است. مهاجم فرانسوی یکی از مردانی بود 
که میانگین گلزنی اش در ماه فبروری پایین 
آمد، در حالی که جنوری فوق العاده ای را 
نیمکت  افت  این  بهای  بود.  کرده  سپری 

نشینی بود. 
بازی  دو  در  گریزمان  که  باری  آخرین 
پیاپی نیمکت نشین بود به هشت ماه پیش 
برمی گردد. در آن زمان کیکه ستین هدایت 
بارسا را بر عهده داشت. او دیدار سلتاویگو 
را از روی نیمکت شروع کرد )۲ بر ۲( و این 
اتفاق در تساوی ۲ بر ۲ برابر اتلتیکومادرید 

تکرار شد. 

می  و  گرفتیم  تصمیمی  چنین  سیستم 
خواستیم دمبله را در خط حمله بگذاریم. 
به یک بازیکنی که سرعتش از لیونل مسی 
باالتر بود نیاز داشتیم. آن فقط یک تغییر 
سیستم بود.« گریزمان با وجود این که حتی 
از  اما  نداشت  حضور  زمین  در  دقیقه  یک 

داده شدند. این دیدار برای بارسلونا در اللیگا 
حیاتی بود چون سویا یک رقیب مستقیم 

برای تیم کاتاالنی به حساب می آمد. 
کومان غیبت گریزمان را موضوع تاکتیکی 
نشینی  نیمکت  »این  گفت:  و  کرد  عنوان 
تغییر  خاطر  به  نیست.  پیامی  هیچ  حامل 

یزمان را نشانه گرفته است کومان، گر
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ترکیه عدنان مندرس در تاریخ ۲6-3۰ جوالی 
19۵6 میالدی از کابل دیدار کرد و به دنبال آن 
یک سفر 1۰ روزه رییس جمهور جالل بایار در 
1۲-۲۲ سپتمبر 19۵8 میالدی، شامل کابل، 

قندهار، هلمند، کندز و بغالن می باشد.
این همکاری نزدیک تا زمان اشغال شوروی در 
سال 1979 میالدی ادامه داشت. پس از سال 
را  درگیری  نزدیک  از  ترکیه  میالدی،   1989
دنبال کرد و تالش کرد تا از طریق سفارت خود 
که تا سال 1996 میالدی باز بود، به تالش های 

صلح و ثبات کمک کند.
افسران  به آموزش  طی 19 سال اخیر، ترکیه 
تا  که  کرده،  آغاز  افغانستان  پلیس  و  نظامی 
پلیس  افسر   9913 و  نظامی   ۵۰61 اکنون 
بیشترین  ترکیه  امروز،  است.  داده  آموزش  را 
خود  تاریخ  طول  در  را  انکشافی  کمک های 
آموزش،  عرصه های  در  عمدتا  که  کرده،  ارائه 
زیرساختی و صحت می باشد. افغان ها بزرگترین 
متقاضی و دریافت کننده بورسیه های تحصیلی 
و  مکتب  والیت ۲1  در هشت  ترکیه هستند. 
چهار مرکز آموزشی ترکیه با 7۰8۰ دانش آموز 
وجود دارد و ما قصد داریم تا مکاتب جدیدی 
را در والیت های دیگر نیز افتتاح کنیم. به عنوان 
بخشی از تالش های ما برای دستیابی به مناطق 
مختلف افغانستان، دومین سرقنسولگری خود 
را در ماه جون سال ۲۰۲۰ میالدی در هرات 
افتتاح  برای  آماده سازی ها  و  کردیم  افتتاح 
قنسولگری سوم در قندهار در سال جاری ادامه 

دارد. 
افغانستان از چهار دهه به این سو از مشکالت 
سیاسی و داخلی رنج می برد. مدت هاست که 
است. پس  آغاز گفت وگوهای صلح گذشته  از 
سپتامبر   1۲ در  افغانستان  صلح  روند  آغاز  از 
تاریخی  فرصت  یک  اکنون  میالدی،   ۲۰۲۰
برای دست یابی به صلح وجود دارد. با وجود این 
همه، نباید فراموش کنیم که راه صلح طوالنی 
و پر از چالش است. بنابراین، هدف نهایی نباید 
هر صلحی باشد، بلکه یک صلح پایدار و دائمی 
مسئولیت  طرفین  از  یک  هر  بنابراین  باشد. 
تاریخی دارند که این فرصت را از دست ندهند. 
ترکیه همیشه طرفدار روند صلح به رهبری و 
مالکیت افغانستان بوده است. در این راستا، تا 
زمانی که به کمک ما نیاز باشد، آماده ایم تا از 
برادران افغان خود پشتیبانی کنیم تا در تالش 
استقبال  مورد  پایدار  به صلح  برای دست یابی 
بازیگران  و  افغانستان  جامعه  اقشار  همه 

منطقه ای و بین المللی مشارکت داشته باشیم.

عبدالرحمان صمدان، در سال 19۲۰ میالدی 
توظیف  افغانستان  در  ترکیه  نماینده  به عنوان 
مأموریت  اولین  به  تبدیل  ترکیه  سفارت  شد. 
دیپلماتیک در کابل شد. ترکیه دومین کشوری 
شناخت.  رسمیت  به  را  افغانستان  که  بود 
که  بود  کشوری  دومین  افغانستان  همچنان 

حکومت انقره را به رسمیت شناخت.
در 1۰ جون 19۲1 میالدی، سفارت افغانستان 
پرچم  خود  آتاترک  و  شد  افتتاح  انقره  در 
افغانستان را به باالی قطب برافراشت. امان اهلل 
خان اولین رییس دولت خارجی بود که در ماه 
کرد.  سفر  ترکیه  به  میالدی  سال 19۲8  می 
توافق نامه  اولین  این سفر  در  ترکیه همچنین 
همکاری  کرد.  امضا  را  خود  فنی  همکاری 
نزدیک ترکیه با افغانستان تا آغاز جنگ جهانی 
دوم ادامه داشت. قسمت میانه مرز افغانستان 

توسط برخی از این مشاوران تأسیس شد.
در اواخر دهه 191۰ میالدی، محصلین افغان 
جنگ  به  می کردند،  تحصیل  آناتولی  در  که 
استقالل ترکیه پیوستند و به شهادت رسیدند. 
ارزش شان  با  زیورات  اهداء  با  نیز  افغان  زنان 
مشکالت  در  ترکیه،  استقالل  مبارزه  به خاطر 
 19۲۰ سال  در  شدند.  همدرد  ترکیه  مردم 
تأثیرگذارترین  از  یکی  پاشا،  جمال  میالدی، 
و  آمد  کابل  به  عثمانی  امپراتوری  رهبران 
ماند.  افغانستان  اردوی  نوسازی  برای  یک سال 
استقالل  جنگ  درگیر  سخت  حتا  آتاترک، 
برادران  و  بود و در زمانی که خواهران  ترکیه 
افغان بیشتر از همه به کمک ما نیاز داشتند، از 
اعزام هیأت های متعددی به افغانستان متشکل 
از داکتران، افسران نظامی و معلمان دریغ نکرد.

 191۰ اواخر  در  استقالل طلبانه  جنگ های 
و  ترک  ملت  هردو  میالدی،   19۲۰ اوایل  و 
نزدیک تر  باهم  و ذهنی  قلبی  نگاه  از  را  افغان 
کامل  همبستگی  در  آن ها  است.  ساخته 
کردند.  تجربه  را  مشابه  خوشی های  و  اندوه 
همان طوری که غازی امان اهلل خان، در مراسمی 
مناسبت  به  میالدی  اکتبر 19۲۲   1۰ در  که 
ترکیه در کاخ دلکشا  استقالل  پیروزی جنگ 
ساخت،  نشان  خاطر  بود،  گردیده  برگزار 
»ترک ها و افغان ها برادر هستند. شادی ترک ها 
اندوه  و  غم  آن ها  اندوه  و  غم  است؛  ما  شادی 

ماست.«
یکی از اولین قطع نامه هایی که توسط حکومت 
گشایش  به  رابطه  در  رسید،  تصویب  به  انقره 
براین  بود.  کابل  در  دیپلماتیک  نمایندگی 
آقای  افغانی االصل،  ترک  افسر  یک  اساس، 

اوغوزخان ارطغرل، سفیر کبیر جمهوری 
ترکیه در افغانستان

روابط  تأسیس  سالگرد  صدمین  امروز 
است.  افغانستان  و  ترکیه  بین  دیپلماتیک 
 19۲1 مارچ  یکم  تاریخ  در  امروز  افغانستان 
اتفاق،  پیمان  رسانیدن  امضا  به  با  میالدی 
است.  شناخته  رسمیت  به  را  انقره  حکومت 
من اصطالح »حکومت انقره« را به کار می برم، 
زیرا ترکیه در سال 19۲3 تأسیس گردیده و 
در سال های قبل از آن، تحت رهبری آتاترک 
به شکل امتحانی از جانب مجلس بزرگ مردم 
حکومت  را  آن  ما  که  گردیده،  رهبری  ترکیه 

پارلمانی و یا حکومت انقره می نامیم.
مارچ   یکم  از  ساله  همه  تجلیل  منظور  به 
به عنوان روز دوستی ترک و افغان، هر دو وزارت 
امور خارجه در ۲4 دسامبر ۲۰1۰ میالدی در 

استانبول توافق نامه را امضا کردند.
برای هر دو جانب یک وظیفه اخالقی و تاریخی 
پیوند  این  واقعی  معنای  و  ارزش  که  است 
بیاموزند.  جدید  نسل های  به  را  آزمایش شده 
تأسیس  سالگرد  صدمین  از  ما  که  وجودی  با 
روابط دیپلماتیک برخورداریم، این رابطه تنها 
ردپای  اولین  نیست.  محدود  گذشته  قرن  به 
ترکان به قرن دوم قبل از میالد برمی گردد که 
ترکان ساکا )ایسکیت( دولت خود را در شمال 
افغانستان تأسیس کردند. به دنبال آن قبیله ی 
دیگری از ترکان به نام های افتالیت، امپراتوری 
خود را در قرن پنجم در منطقه تأسیس کردند، 
که دربرگیرنده مناطق بلخ، تخار، کابل، غزنی، 
افغانستان در  زابل و قندهار امروزی می باشد. 
زمان غزنویان در قرن دهم، سلجوقیان در قرن 
به  دوازدهم  قرن  در  و خوارزم شاهیان  یازدهم 
تبدیل  ترک ها  مهم  سکونت گاه های  از  یکی 
قرن  در  مغولیان  اشغال  دنبال  به  است.  شده 
سیزدهم، ترک ها در قرن 16 و 17، این بار در 
ادامه  جغرافیا  این  در  اقامت  به  بابرشاه،  زمان 

داده اند.
تعامل بین ترک ها و افغان ها در قرن هجدهم 
با  ادامه داشت، که احمد شاه درانی  همچنان 
نامه  تبادل  عثمانی،  سومین  مصطفا،  سلطان 
کرد و همچنین در اواخر قرن نوزدهم هنگامی 
هیئت  یک  عثمانی  عبدالحمید  سلطان  که 
اوایل  در  کرد.  اعزام  افغانستان  به  دیپلماتیک 
قرن بیستم، حبیب اهلل خان با پیشنهاد محمود 
طرزی، مشاوران ترک را در همه عرصه زندگی، 
به افغانستان دعوت کرد. جای تعجب نیست که 
اولین شفاخانه دولتی در سال 191۲ میالدی 

در  ترکیه  از  کمیسیون  یک  توسط  ایران  و 
شده  تظیم  میالدی   194۵-1934 سال های 
 1938 سال  در  آتاترک  که  هنگامی  است. 
کشوری  تنها  افغانستان  درگذشت،  میالدی 
با  را  هفته  یک  عزای  رسمی  به طور  که  بود 

پرچم های نیمه برافراشته اعالم کرد. 
ترکیه نقش مهمی  از جنگ جهانی دوم،  بعد 
برای ایجاد ساختارهای مدرن دولتی و نهادهای 
فرهنگی،  نظامی،  اداری،  عرصه های  در  عامه 
کرد.  ایفا  افغانستان  در  صحت  و  آموزشی 
ترکیه تا دهه 196۰ میالدی به اعزام معلمان، 
در  کارشناسان  و  نظامی  افسران  داکتران، 
زمینه های مختلف ادامه داد. سفر ظاهر شاه به 
ترکیه در تاریخ ۲6 آگست- 8 سپتامبر 19۵7 
انجام شد.  میالدی در آن زمان های به گرمی 
به عنوان نمایش مشخص حمایت، نخست وزیر 

صد سالیگ روابط دیپلماتیک ترکیه و افغانستان
بعد از جنگ جهانی دوم ، ترکیه 
نقش مهمی برای ایجاد ساختارهای 
مدرن دولتی و نهادهای عامه در 
عرصه های اداری ، نظامی ، فرهنگی ، 
آموزشی و صحت در افغانستان 
ایفا کرد. ترکیه تا دهه ۱۹۶۰ میالدی 
به اعزام معلمان ، داکتران ، افسران 
نظامی و کارشناسان در زمینه های 
مختلف ادامه داد.


