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 هالند هفتمین کشوری که 
تزریق واکسین آسترازنکا را 

متوقف کرد

تظاهرات هزاران نفر در 
استرالیا در اعتراض به آزار 

جنسی زنان 
 تا کنون هفت کشـور تزریق واکسـین بریتانیایی-سـویدنی 
آسـترازنکا را به طـور موقـت متوقف کرده اند. پـس از تزریق 
ایـن واکسـین مـواردی از لختـه خـون و یـک مـورد مـرگ 
ثبـت شـده اسـت. هنـوز مشـخص نیسـت ایـن اتفاقـات به 

تزریق واکسـین مربوط باشـند...

 ده هـا هـزار نفـر در شـهرهای اسـترالیا در اعتراض به 
آزار جنسـی زنـان بـه خیابان هـا آمدند. اتهـام تجاوز به 
یـک کارمنـد حـزب لیبـرال از سـوی همـکارش دلیل 
ایـن اعتراضـات اسـت. دولـت محافظـه کار ایـن کشـور 

متهم اسـت کـه »با زنـان مشـکل دارد«...
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 یـک بس شـهری نـوع کاسـر در منطقه دهن باغ در شـهرکابل 

هـدف یـک حمله انفجاری قـرار گرفت کـه در آن 15 غیرنظامی 

زخم برداشـته اند.

پولیـس کابـل روز دوشـنبه 25 حـوت بـا نـر خربنامـه ای گفته اسـت که این 

انفجـار پـس از چاشـت بـر یـک موتر کاسـر در شـهر کابـل رخ داده اسـت که 

در نتیجـه ۱۵ غیرنظامـی، زخـم برداشـته اند.

در خربنامـۀ پولیـس کابـل اضافـه شـده اسـت کـه ایـن رویـداد حوالـی ۳:۵۰ 

دقیقـه بعـد از ظهـر در منطقـۀ دهـن بـاغ در حـوزۀ دوم شـهر کابـل رخ داده 

است.

در خربنامـه عـاوه شـده اسـت کـه زخمیـان رویـداد حملـه انفجـاری بـرای 

درمـان بـه شـفاخانه انتقـال یافتـه  انـد. درحالیکه جزئیات بیشـر ارائه نشـده 

اسـت، امـا عکـس موتـر هـدف انفجـار کـه در شـبکه مجـازی دسـت به دسـت 

میشـود، موتـر بـه شـدت تخریـب شـده اسـت و ممکـن آمـار قربانیـان افزایش 

یابـد.  مسـئولیت ایـن انفجـار را هیـچ گروهـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت و گروه 

تنـدرو طالبـان نیـز مسـئولیت ایـن حملـه بر غیـر نظامیـان را نپذیرفته اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه شـام روز گذشـته شـهر کابـل شـاهد دو حملـه انفجاری 

بـود. دو عـراده بس شـهری تونـس در غـرب شـهر در منطقـه رسکاریـز و پـل 

سـوخته هـدف دو حملـه انفجـاری قـرار گرفـت کـه در آن رویدادهـا پنـج غیـر 

نظامـی جـان باختنـد و 16 غیـر نظامـی دیگـر زخمـی شـدند.

در حالیکـه گفتگوهـای صلـح افغانسـتان وارد مرحلـه جدیـدی شـده اسـت، 

میزبـان گفتگوهـای صلـح  ترکیـه  و  نزدیـک روسـیه  آینـده  در  اسـت  قـرار  و 

افغانسـتان باشـند، خشـونت ها در افغانسـتان افزایـش یافته اسـت. آماج قرار 

دادن بس هـای شـهری تـا کنـون در افغانسـتان سـابقه نداشـته اسـت.

انـد،  بـوده  نطامیـان  غیـر  آن همـه  قربانیـان  کـه  امنیتـی  رویدادهـای  ایـن 

موجـب نگرانـی شـدید مـردم در شـهرکابل شـده اسـت. مـردم حکومـت را بـه 

بی توجهـی متهـم کـرده ارگان هـای امنیتـی را بی کفایـت توصیـف می کننـد.

مسـئول  کـه  می گویـد  ننگرهـار  والیـت  رسـانه های  دفـر   

جلـب و جـذب داعـش در ولسـوالی پچیـراگام والیـت ننگرهار 

بازداشـت شـد. 

ایـن دفـر روز دوشـنبه 25 حوت در توییتی گفته اسـت که مسـئول داعش 

در یک عملیات نیروهای امنیت ملی بازداشـت شـده اسـت.

همچنیـن ایـن دفر عاوه کرده اسـت کـه در یک عملیـات نیروهای امنیت 

ملـی در ولسـوالی مومنـد دره والیـت ننگرهـار یـک قومنـدان داعـش بنـام 

محمـود جـان کـه مسـئولیت ولسـوالی لعـل پـور ایـن والیـت را بـه عهـده 

داشـت کشـته شد.

بحـث صلـح افغانسـتان دوبـاره درحالـی در سـطح جهانـی و منطقـه ای بـا 

گـروه افراطـی طالبـان گـرم شـده اسـت کـه بـه بـاور برخـی از کارشناسـان 

گـروه داعـش نیـز درافغانسـتان بـه عنـوان یـک تهدیـد امنیتـی بـه شـار 

میرود.

پسـند  مـورد  افغانسـتان  صلـح  رونـد  صورتیکـه  در  دارنـد  بـاور  آگاهـان 

بـا گـروه  نگیـرد، صلـح  قـرار  پاکسـتان  بـه خصـوص  کشـورهای همسـایه 

انجامیـد. نخواهـد  پایـدار  و  جامـع  صلـح  بـه  طالبـان 

دیگـر  گـروه  یـک  عنـوان  بـه  داعـش  هـواداران  از  مداخله گـر  کشـورهای 

افراطـی علیـه منافـع افغانسـتان، در صلـح پسـا طالبـان اسـتفاده خواهند 

کـرد. در ایـن میـان امـا آنچـه مایـه امیـدواری اسـت ایـن اسـت کـه گـروه 

داعـش در میـان مـردم افغانسـتان از جایـگاه چندانـی بروخـوردار نیسـت. 

ولـی ایـن گـروه از این جهت خطرناک اسـت کـه اقلیت تندرو و هـوادار این 

گـروه فـارغ از قـوم و زبـان در نقـاط مختلـف کشـور وجـود دارد.

دسـتگیری های اخیـر نهادهـای امنیتـی نشـان می دهـد که شـار بزرگ از 

جوانـان والیـت پـروان به این گروه گرویده شـده انـد. جاییکه گـروه طالبان 

بعـد از 25 سـال از تکویـن موفق نشـده اسـت عضوگیری کند.

هدف قراردادن یک بس شهری در کابل؛ 15 غیرنظامی زخمی شدند 

مسئول جلب و جذب داعش در ننگرهار بازداشت شد 

کمیته مصونیت خبرنگاران: 

زیاد  ر  کشف و ضبط مقدا
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 دفتر اول »افسانه های مادرم« 
رونمایی و نقد شد

تجلیل از صدسالگی 
کتاب خانه عامه در غیاب 

کتاب های کارآمد 

هنری

مجموعـه ی  از  دفـر  نخسـتین  پادشـاه«  »نیرنـگ   

کابـل  در  رهـا  ریحانـه  از  مـادرم«  »افسـانه های 

نقـد و رومنایـی شـد. قـرار اسـت ایـن مجموعـه در 

دفرهـای دیگـر دنبـال شـود.  نیرنـگ پادشـاه کـه 

دربرگیرنـده ی ده افسـانه اسـت، دیروز دوشـنبه 25 

حـوت در تـاالر وزارت اطاعـات وفرهنـگ بـا حضور 

... شـاری 

 فرستـاده و 
کـالف سردرگم صـلح

طرح دولت انتقالی صلح؛ نقض 
حاکمیت ملی و فقدان صلح 

پایدار در افغانستان 

آموزش اقتصاد فامیلی
تحول فرهنگی و 

اقتصادی جامعه

 دیـروز بـار دیگـر زلمی خلیلـزاد نماینده خـاص ایاالت 
و  کابـل شـد  وارد  افغانسـتان  امـور صلـح  متحـده در 
در اولیـن دیـدار بـا رهبـری حکومـت در بـاره آخریـن 
تحـوالت در رونـد صلح گفتگـو کرد. با توجـه به جوانب 
گوناگونـی کـه رونـد صلـح پیـدا کـرده اسـت و تقریبـا 

تمـام کشـورهای منطقـه و جهـان بـه ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

بامیان  نوار مرزی  در 

SITUATION VACANT 
  
 Embassy of Pakistan is pleased to announce the vacancies of 25 posts of 
local based Consular Assistants and 02 Janitorial Staff. 
 

2. Applicants can submit their CVs alongwith academic documents to 
Administration, Embassy of Pakistan Kabul latest by 31 March 2021. 
 

3. The required qualification of the applicants for local based Consular 
Assistants must be intermediate or equivalent with typing speed of minimum 30 
words per minute. The applicants must be fully conversant with the use of 
computers and contemporary IT tools. 
 

4. The required qualification and skills of the applicants for Janitorial Staff 
are high school and ability to handle basic maintenance, building repairs, cleaning 
and other janitorial work.  
 
Terms and Conditions: 
 

Only shortlisted applicants will be called for interview (or virtual interview). 
 

Only applicants between the age of 20-30 may apply. 
 

Application forms can be downloaded from the website of Embassy of Pakistan 
Kabul (www.pakembassykabul.org) 
 

Applicants shortlisted for interview shall be requested to present their original 
documents. 
 

Information provided in the application form will be verified and in case of any 
false or forged information and fake or bogus documents, Embassy of Pakistan, 
Kabul reserves the right to cancel candidature at any stage (even after 
employment, of so discovered later) and to initiate a legal action against the 
applicant. 
 

The Embassy of Pakistan, Kabul reserves the right to cancel the recruitment 
process in part or whole, without assigning any reason. 
 

No TA/Da will be admissible for the purpose of interview. 
 

Applications alongwith copy of Passport/Tazkira and 2 latest passport size 
photograph, on the prescribed format shall reach to Head of Chancery, Embassy 
of Pakistan, Kabul before expiry of submission date, which is 31 March 2021. 
 

Applications, incomplete or received after the expiry date, will not be entertained. 
Please do not attach any documents with the application form. 

وزارت داخله در مورد اتهام

وضاحت دهد

The Daily Afghanistan-e-Ma

The Daily Afghanistan-e-Ma
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کمیته مصونیت خبرنگاران: 

وزارت داخله در مورد اتهام 
‘حمل مواد انفجاری توسط 

یک رسانه’ وضاحت دهد

کمیتـه مصونیـت خربنـگاران از وزارت داخلـه  

یـک  بـر  اتهـام  مـورد  در  کـه  اسـت  خواسـته 

رسـانه خصوصـی در انتقـال مـواد انفجـاری وضاحـت دهد.

ایـن کمیتـه روز دوشـنبه 25 حـوت بـا نـر اعالمیـه خـربی 

گفتـه اسـت: »کمیتـه مصونیـت خربنـگاران افغـان راجـع به 

اظهـارات اخیـر طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت امـور داخلـه 

در توییـرش در مـورد ایـن کـه گویـا یـک رسـانه خصوصـی 

در انتقـال مـواد انفجاری دسـت دارد شـدیدا نگران اسـت. 

زودتـر  چـه  هـر  می خواهـد  داخلـه  امـور  وزارت  از  کمیتـه 

جامعـه  بـه  موضـوع  ایـن  بـه  پیونـد  در  رسـمی  بـه صـورت 

رسـانه ای وضاحـت دهـد.«

در خربنامـه آمـده اسـت کـه وزارت امـور داخلـه بـه عنـوان 

نهـادی کـه تامیـن امنیت مـردم را بدوش دارد، نیـاز دارد تا 

در نـر و پخـش معلومـات بیشـرین دقت را بـه خرج دهد، 

چـون نـر و پخـش معلومـات غیـر موثـق، نـه تنهـا اذهـان 

حسـنه  و  نیـک  روابـط  بلکـه  می سـازد  مغشـوش  را  عامـه 

وزارت را بـا رسـانه ها نیـز خدشـه دار می کنـد.

براسـاس  کـه  اسـت  گفتـه  خربنـگاران  مصونیـت  کمیتـه 

معلومـات بـه دسـت آمـده؛ آقـای آریـن غیـر موثـق توییـت 

صحبت هـای  خربنـگاران  مصونیـت  کمیتـه  اسـت.  کـرده 

کننـده  نگـران  را  دولتـی  رسـمی  آدرس  از  کلـی  و  گنـگ 

سرمقاله

ایـاالت  خلیلـزاد مناینـده خـاص  دیگـر زملـی  بـار  دیـروز   

در  و  شـد  کابـل  وارد  افغانسـتان  صلـح  امـور  در  متحـده 

اولیـن دیـدار بـا رهـربی حکومـت در بـاره آخریـن تحـوالت 

در رونـد صلـح گفتگـو کـرد. بـا توجـه بـه جوانـب گوناگونـی 

کـه رونـد صلـح پیـدا کـرده اسـت و تقریبـا متـام کشـورهای 

منطقـه و جهـان بـه نحـوی درگیـر ایـن مسـاله شـده انـد و 

دیـدگاه هـای بسـیار متفاوت نیز بـه میدان آمده انـد، تقریبا 

مدیریـت قضایـا از دسـت فرسـتاده خـارج گردیـده و رونـد 

صلـح افغانسـتان تبدیل به یک کالف رسدرگم شـده اسـت. 

ظاهـرا شـخص فرسـتاده نیـز از ایـن قضیـه بسـیار نگـران 

اسـت و حتـی مـی تـوان گفت کـه عاجزتر از گذشـته به نظر 

مـی رسـد. به همین خاطـر او ممکن اسـت در ماموریتی که 

در پیـش گرفتـه بـود و تا زمان ریاسـت دونالد بـا قدرت متام 

و تکـرب خـاص بـه پیـش می رفـت، اکنون خـود را در آسـتانه 

یـک شکسـت دیگـر ببیند. دالیـل این عجز و ناتوانی بسـیار 

اسـت و امـور بـه گونـه ای پیش مـی رود که به نظر می رسـد 

آن چـه تـا کنون رشـته شـده بود در حال پنبه شـدن اسـت. 

نخسـتین مشـکل که به نحوی شـاید بزرگ ترین بدشانسـی 

در زندگـی وی نیـز باشـد تغییـر رهـربی در ایـاالت متحـده 

اسـت. شـاید نـه دونالـد ترامـپ کـه روزگاری نبـض جهان را 

بـا یـک توییـت چنـد کلمـه ای تغییـر مـی داد و نه فرسـتاده 

تصـور مـی کرد کـه این اتفاق ناخوشـایند در ایـاالت متحده 

رخ دهـد و آنـان بـزرگ تریـن بدشانسـی زندگـی خـود را بـه 

ایـن زودی تجربـه کننـد. تغییـر رهـربی در ایـاالت متحـده 

حتـی بـرای تاریـخ ایـن کشـور یـک پدیـده نـادر و تـا حـدی 

اسـتثنایی بـود. اکنـون او مجبور اسـت بر مـدار یک تصمیم 

متفـاوت یـک رهـرب جدیـد و بـا کراهت متـام ماموریـت خود 

را انجـام دهد. 

بدشانسـی دیگـر بـرای فرسـتاده شـخصیت رییـس جمهـور 

جـای  بـه  دیگـر  هرکسـی  شـاید  اسـت.  افغانسـتان  فعلـی 

رییـس جمهـور غنـی مـی بـود در برابـر فشـارهایی کـه طی 

چنـد سـال اخیـر از سـوی ایـاالت متحـده و متحدیـن بیـن 

املللـی و نیـز اپوزیسـیون قدرمتنـد داخلـی بـر او وارد شـد، 

طاقـت منـی آورد. امـا رییـس جمهـور افغانسـتان برخـالف 

را  افغانسـتان  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  فرسـتاده  نظـر 

برگـزار کـرد و هنـوز در برابـر طـرح هـای مختلـف او تسـلیم 

نشـده اسـت. طرحـی کـه اکنـون افشـا گردیده اسـت، دو یا 

سـه سـال قبـل برای افغانسـتان طراحی شـده بـود و بنا بود 

کـه پیـش از انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان تطبیق 

گـردد. امـا در برابـر آن مقاومـت شـد و لـذا عملـی نگردیـد. 

حتـی در چندیـن دیـدار مشـاجره هـای تنـد میـان رییـس 

جمهـور و فرسـتاده صـورت گرفـت و در دور قبلـی سـفر وی 

رییـس جمهـور غنـی او را بـه حضـور نپذیـرت و اصـال بـا وی 

دیـدار نکـرد. ایـن کار رییـس جمهـور بـه نحـوی بـه آزمـون 

گرفـن حامیـت جـدی از فرسـتاده در کاخ سـفید نیـز بود و 

معلـوم گردیـد کـه او اکنـون بـی پنـاه تـر از آن اسـت کـه در 

کاخ سـفید بـه عنـوان مناینـده تـام االختیـار جـدی گرفتـه 

شود. 

مسـاله سـوم کـه مدیریـت رونـد صلـح را از دسـت وی بیرون 

کـرده اسـت تقویـت اجـامع داخلـی در برابـر طـرح تقسـیم 

قـدرت اسـت کـه بـه تازگی افشـا گردیـده اسـت. در طرحی 

کـه از سـوی ایـاالت متحـده و مشـخصا بـرای تقسـیم قدرت 

و مشـارکت طالبـان در قـدرت ارایـه گردیـده اسـت الغـای 

قانون اساسـی و سـقوط نظام سیاسـی مسلم اسـت. اکنون 

همـه جنـاح هـای سیاسـی بـه جـز تعـداد اندکی کـه منافع 

شـخصی و حزبـی همیشـه بـر منافـع جمعی و ملـی اولویت 

داشـته اسـت خواهان حفظ قانون اساسـی و نظام سیاسـی 

موجـود هسـتند. زیرا خطر بـزرگ تر را درک کـرده اند و می 

داننـد کـه اگر قانون اساسـی ملغی شـود و نظام سیاسـی از 

هـم بگسـلد اصـال معلوم نیسـت که آن آشـی را که فرسـتاده 

در پشـت پـرده بـا طالبـان و حامیـان منطقـه ای آن بـرای 

افغانسـتان پختـه انـد، چه طعمـی خواهد داشـت. از همین 

رو اکنـون صـدای اکرثیـت مـردم و نیـز جناح های سیاسـی 

حفـظ قانـون اساسـی و حفـظ نظام اسـت. 

آن چـه فرسـتاده را گاهـی عصبانی می کنـد و به عنوان یک 

چالـش مهـم مطـرح اسـت، زیـاده خواهـی و عـدم صداقـت 

طالبـان در تعهـدات شـان اسـت. طالبـان به هیـچ اصلی از 

اصـول انسـانی پـای بنـد نیسـتند و تـا کنـون بـه هیـچ یـک 

از تعهـدات خـود عمـل نکـرده انـد. حتـی پـس از امضـای 

توافقنامـه دوحـه طالبـان بـا متام تـوان به میدان آمـده اند و 

خشـونت هـا را چندیـن برابـر کـرده انـد. همه کسـانی که با 

طالبـان گفتگـو کـرده اند اتفاق نظـر دارند کـه طالبان هیچ 

تغییـری در نظـرات و دیـدگاه هـای خـود بـه وجـود نیـاورده 

انـد و آن هـا بـرای همـه قـدرت مبـارزه مـی کننـد نـه بـرای 

مشـارکت چنـد فیصـدی. از ایـن رو ذهنیـت طالبان نسـبت 

بـه کسـب قـدرت این اسـت که یـا همه چیـز و یا هیـچ چیز. 

عـالوه بر مسـایل فوق دخالت های پیدا و پنهان کشـورهای 

منطقـه و جهـان در امـور افغانسـتان نیـز چیـزی نیسـت کـه 

نادیـده گرفته شـود. منافع کشـورها در قضیه افغانسـتان به 

قـدری متفـاوت و متضاد اسـت کـه گاهی امـکان جمع بین 

آن هـا اصـال وجـود نـدارد. همین مسـاله سـبب شـده اسـت 

کـه مـا اکنـون در آسـتانه دو نشسـت مهم مسـکو و ترکیه در 

بـاره افغانسـتان هسـتیم و مناقـع متضـاد کار را بـه شـدت 

پیچیـده مـی کند. 

بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد فرسـتاده ایـن روزهـا شـاید 

بیـش از هـر زمـان دیگـر خـود را تنهـا و مسـتاصل احسـاس 

مـی  خـرج  بـه  را  خـود  هـای  تـالش  آخریـن  و  کنـد  مـی 

دهـد تـا آن چـه را تـا کنـون رشـته بـود پنبـه نشـود. البتـه 

ایـن سـخن بـه معنـای مخالـف بـا صلـح و یـا خوشـحالی از 

شکسـت رونـد صلـح نیسـت. همـه مـردم افغانسـتان و همه 

مـا رضورت صلـح را بـا متـام وجـود احسـاس مـی کنیـم. اما 

راهـی را کـه فرسـتاده در پیـش گرفتـه بـود و تـا کنـون مـی 

رود بـه ترکسـتان اسـت و هرگز متضمن یک صلـح عادالنه و 

پایـدار نیسـت. بـه همیـن خاطر اکنـون مشـی او روند صلح 

افغانسـتان را تبدیل به کالف رسدرگم کرده اسـت و او را در 

آسـتانه شکسـت قـرار داده اسـت. 

 دفـر مطبوعاتـی والیـت بامیـان می گویـد کـه 

مقـدار زیـادی از مـواد انفجـاری و مهـامت در 

نـوار مـرزی والیـت بامیـان بـا بغـالن توسـط پولیـس بامیـان 

کشـف و ضبـط شـده اسـت.

ایـن دفـر دوشـنبه 25 حـوت بـا نر خربنامـه ای مـی افزاید 

کـه بـه اثـر کار اوپراتیفـی، سـعی و تـالش کارمنـدان ریاسـت 

امنیـت ملـی والیـت بامیـان، مقـدار مـواد انفجـاری و مهامت 

گروه هـای تروریسـتی طالبـان از سـاحات نوارمـرزی بامیـان– 

بغـالن کشـف و ضبط شـده اسـت.

در خربنامـه آمـده اسـت: »گروه هـای تروریسـتی ایـن مقـدار 

مـواد انفجـاری و مهـامت را به منظور اسـتفاده علیـه نیروهای 

در  تروریسـتی  فعالیـت  سـایر  و  بامیـان  کشـفی  و  امنیتـی 

کـرده  جابجـا  بغـالن  بامیـان–  نوارمـرزی  مختلـف  سـاحات 

کارمنـدان  روزی  شـبانه  تـالش  بـا  خوش بختانـه  کـه  بودنـد 

امنیـت ملـی، قبـل از وقـوع حادثـه کشـف و ضبـط شـد.«

در خربنامـه قیـده اسـت کـه مقـدار مـواد انفجـاری و مهـامت 

انـداز  راکـت  میـل  یـک  چریکـی،  هـاوان  پایـه  یـک  شـامل 

سـنایپر، 17 فیـر مرمـی راکـت انـداز، سـه فیر مرمـی توپ82 

ملـی مـری، 800 فیر مرمی پیکاه، 500 فیر مرمی دهشـکه، 

72 مرمـی زیکویـک، 10 عـدد بم دسـتی )نارنجـک(، 2 عدد 

شـاژور صدتکـه و یـک عـدد شـاژور ده تکـه، یـک فیـر مرمـی 

هـاوان چریکـی، همچنـان چهار بشـکه ماین کنار جـاده ای و 

بـه تعـداد یـک حلقـه مایـن ضد وسـایط می شـود.

در خربنامـه عـالوه شـده اسـت که یک عـدد بم خوشـه یی که 

از سـاحه قابـل انتقـال نبـود توسـط تیـم تخنیکـی ایـن اداره 

انفجار داده شـده اسـت. 

طـی  کـه  می کنـد  اضافـه  بامیـان  والیـت  مطبوعاتـی  دفـر 

چندیـن عملیـات اوپراتیفـی و چریکـی 9 قلم سـالح، مهامت 

و ماین هـای کنـار جاده یـی نیـز کشـف و ضبـط شـده اسـت.

بامیـان از جملـه والیت هـای اسـت کـه در دو دهه گذشـته از 

امنیت نسـبی برخوردار بوده اسـت و در ماه قوس سـال روان 

خورشـیدی در دو حملـه انفجـاری در شـهر بامیـان 14 تـن 

کشـته شـدند و 50 تـن دیگـر زخم برداشـتند.

این درحالیسـت که از سـه ماه به این سـو شـهرکابل به عنوان 

پایتخـت کشـور تقریبـا همـه روزه آماج حمالت انفجـاری بوده 

اسـت. در دو روز گذشـته )یک شـنبه و دوشـنبه( ایـن شـهر 

شـاهد سـه حملـه انفجـاری بـوده اسـت کـه قربانیـان هرسـه 

بـس  رویـداد  تازه تریـن  در  انـد.  بـوده  غیرنظامیـان  حملـه 

شـهری کاسـر در منطقـه دهـن بـاغ مربـوط ناحیه دوم شـهر 

کابـل هـدف یـک حملـه انفجاری قـرار گرفته اسـت کـه گفته 

می شـود بیـش از 15 تـن زخـم برداشـته انـد.

 وزارت دفـاع ملی می گویـد که 18 جنگجوی 

نیروهـای  گـروه طالبـان در حمـالت هوایـی 

و  ارغنـداب  ولسـوالی های  در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 

ژیـری والیـت قندهـار کشـته شـدند.

ایـن روز وزارت دوشـنبه 25 حـوت با نـر خربنامه ای گفته 

اسـت کـه در این حمـالت نیروهای امنیتی دفاعی کشـور، 

۱۸ جنگجوی گروه طالبان کشـته شـدند و سـه جنگجوی 

دیگر ایـن گروه زخم برداشـتند.

وسـیع  سـاحات  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خربنامـه  در 

ولسـوالی ژیـری و مسـیر شـاهراه قندهـار- هلمنـد از وجود 

جنگجویـان گـروه طالبـان پاکسـازی شـده بـروی ترافیـک 

بـاز شـده اسـت.

خربنامـه می افزایـد کـه جنگجویـان گـروه طالبـان کـه ۱۳ 

حلقـه مایـن را که در ولسـوالی های ژیری، دنـد و ارغنداب 

ایـن والیـت کارگـذاری کـرده بودنـد، توسـط تیـم انجنیری 

قـول اردوی ۲۰۵ اتـل کشـف و از بیـن برده شـد.

در همیـن حـال منابعـی از والیت پکتیا گفته اسـت که 25 

جنگجـوی گـروه طالبـان در ولسـوالی جاجـی آریـوب ایـن 

والیـت در اثـر برفکـوچ به هالکت رسـیدند.

محمدلعـل امیـری، سـخنگوی فرماندهی پولیـس پکتیا به 

رسـانه ها گفتـه اسـت کـه ایـن رویداد ناوقت شـب گذشـته 

کـه  اسـت  افتـاده  اتفـاق  زمانـی  حـوت(   ۲۳ )یک شـنبه، 

گروهـی از جنگجویـان طالبـان می خواسـتند از پاکسـتان 

وارد  جاجی آریـوب  ولسـوالی  زغنـی«  »تنگـی  طریـق  از 

افغانسـتان شـوند.

بـه گفتـه وی در میـان ایـن اعضـای طالبـان، شـامری از 

فرماندهـان کـه تابعیـت پاکسـتانی داشـتند نیـز در ایـن 

حادثـه کشـته شـده انـد.

فشـارهای نظامـی و حمـالت انفجـاری طالبـان در حالـی 

افزایـش را نشـان می دهد کـه گفتگوهای صلـح وارد فصل 

جدیدی شـده اسـت و قرار اسـت در آینده نزدیک روسـیه و 

ترکیـه میزبان گفتگوهای صلح افغانسـتان باشـند. پیشـر 

یکـی از اعضـای طالبان تهدیـد کرده بود که اگـر نیروهای 

خارجـی در مـاه مـی افغانسـتان را تـرک نکننـد، طالبـان 

حمـالت گسـرده و جـدی را علیـه نظامیـان خارجـی در 

دسـتور کار خـود قرار خواهـد داد.

از جانـب دیگـر مسـئوالن نیروهـای امنیتی افغانسـتان نیز 

گفتـه انـد کـه برای دفع حمـالت بهاری طالبـان در رسارس 

کشـور آمادگـی کافـی گرفته اند.

توصیـف کـرده و گفتـه اسـت نـر چنیـن مطالـب از اعتبـار 

می کاهـد. نهادهـا 

کـه  وضعیتـی  در  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خربنامـه  در 

قـرار  هـدف  مسـتقیم  صـورت  بـه  رسـانه ها  و  خربنـگاران 

یافتـه،  افزایـش  آنـان  علیـه  و حمـالت هدفمنـد  می گیرنـد 

و  بیـان  آزادی  بـر  بزرگـی  رضبـه  چنینـی  ایـن  اظهـارات 

اسـت. رسـانه ها 

»کمیتـه  می کنـد:  عـالوه  خربنـگاران  مصونیـت  کمیتـه 

جـدا  داخلـه  امـور  وزارت  از  افغـان  خربنـگاران  مصونیـت 

می خواهـد تـا ایـن موضـوع را تعقیـب و تحقیـق کنـد و در 

صورتـی کـه اظهـارات خـالف واقـع ثابـت شـود، در زمینـه 

طبـق قوانیـن افغانسـتان اقدامـات الزم روی دسـت گرفتـه 

شـود.«

ایـن خربنامـه مـی افزایـد کـه از آدرس وزارت امـور داخلـه 

در گذشـته نیـز اظهـارات خـالف واقـع نـر و پخـش شـده 

و امیـد اسـت کـه وزارت امـور داخلـه بـه ایـن مشـکالت نیـز 

بپـردازد.

25 حـوت  دوشـنبه  داخلـه  وزارت  آریـن سـخنگوی  طـارق 

در توییتـی گفتـه اسـت کـه باتاسـف یـک رسـانه خصوصـی 

در انتقـال مـواد انفجـاری دسـت دارد. آریـن گفتـه اسـت:» 

بـرای  ایـن رابطـه وجـود دارد و مـا  پرسـش های جـدی در 

رسـیدن بـه پاسـخ مطلـوب کار می کنیـم.« 

نگفتـه  و  اسـت  نـربده  رسـانه  از  اسـمی  امـا  آریـن  آقـای 

اسـت کـه انتقـال مـواد انفجـاری توسـط ایـن رسـانه بـا چه 

شـیوه یی انتقـال داده شـده اسـت. او از اسـناد و مـدارک 

موجـود علیـه ایـن رسـانه متهـم نیـز چیـزی نگفتـه اسـت.

آرزو،  خصوصـی  تلویزیـون  توییـت،  ایـن  از  بعـد  امـا 

مکتوب هایـی را در فضـای مجـازی منتـر کـرد کـه اجـازه 

والـی و مقام هـای امنیتـی والیـت بلـخ را بـرای انتقـال مواد 

اسـت. بـوده  نـوروز گرفتـه  بـرای جشـن  آتـش زا 

دقایـق بعـد آقـای آریـن تویـت خـود را برداشـت و در تویـت 

دیگـری گفتـه اسـت:» مـردم حق دارنـد در مـورد موضوعات 

مهـم امنیـت و ضـد امنیـت بداننـد. همیـن مـردم هسـتند 

کـه هـر روز قربانـی می شـوند. بـه زودی در مـورد آنچـه نـر 

رشیک سـازی  پروسـه  می دهیـم.  بیشـر   جزییـات  کـردم 

ابتدایـی،  می گیـرد.  صـورت  مرحلـه  سـه  در  اطالعـات 

انکشـافی و نهایـی.« امـا تاکنـون در مـورد جزئیـات قضیـه 

چیـزی نگفتـه و سـندی نیـز ارائـه نکـرده اسـت.

کـه  بـود  گفتـه  آریـن  آقـای  نیـز  بهسـود  قضیـه  در  پیشـر 

قربانیـان شـلیک پولیـس نظامی بودند، اما با روشـن شـدن 

قضیـه معلـوم شـد کـه همـه غیرنظامـی و از اهالـی محـل 

بودنـد.

او  مرانـو  سـیايس  بهـر  حکومتـه  لـه  چارواکـو،  حکومتـي 

طالبانـو پـه ګـډون پـه لـوړه کچـه ناسـته جـوړه يش. ټـاکل 

شـوې یـوه ناسـته د روانـې کب میاشـتې پـه ۲۸ مه په روسـیه 

او بلـه پـه اپرېـل میاشـت کـې پـه ترکیـه کـې جـوړه يش.

ادعا

حکومـت  لنډمهالـه  د  خـوا  لـه  امریـکا  د  طالبـان  الجزیـره: 

اغېزمـن  حکومتونـه  ډول  دا  چـې  وایـي  تـړاو  پـه  طرحـې  د 

نـه دي ثابـت شـوي. د الجزیـرې شـبکې تېـره ورځ )د کـب 

۲۴مـه( یـو راپـور خپـور کـړی، چـې قطـر کـې د طالبانـو د 

سـیايس دفـر ویانـد ډاکټـر محمـد نعیـم پـه افغانسـتان کې 

د لنډمهالـه حکومـت لپـاره د متحـده ایالتونـو د وړاندیـز پـه 

اړه شـک څرګنـد کـړی. رسچینـه لیکـي، نعیـم ویـي چـې 

دې  د  او  شـوي  ثابـت  دي  نـه  اغېزمـن  حکومتونـه  انتقـايل 

۱۰ تـر ۲۰ سـلنیو د ولـي پاڅـون کوونکـو ځواکونـه دي.« هغـه 

زیاتـوي:»د اخاذیـو لـه امله پېښـو کـې تراوسـه د بار وړونکـو موټرو 

دوه چلوونکـي او دوه کلیـران شـهیدان او ځينې نور ټپيان شـوي 

دي.« د کورنیـو چـارو وزارت ویانـد پـه یـوه غږیـز پیغـام کـې وايي، 

دغـه کسـان پولیـس نـه دي. لـه بـل لـوري د ټرانسـپورټي موټـرو 

چلوونکـي ادعـا کـوي، رسه لـه دې چـې، دمګـړۍ پـر لویـو الرو د 

ټرانسـپورټ وزارت له لوري د پیسـو راټولولو بهیر درول شـوی؛ خو 

اوس هـم پـه همـدې پلمـه لـه دوی پیسـې اخیسـتل کېـږي. خـو 

ټرانسـپورټ وزارت ویانـد حکمـت اللـه قوانـچ بیا په دې اړه داسـې 

ډلـې لیدلـوری د هېـواد لپـاره یوه قـوي مرکـزي اداره ده چې 

وکولـی يش د یـو اسـالمي نظـام حکومتـويل تعریـف کـړي. 

ځینـو نـورو رسـنیو هـم د الجزیرې پـه حواله راپـور خپور کړی 

چـې د افغـان سـولې په تـړاو د امریکا تر نوې طرحې وروسـته 

وسـله والـو طالبانـو هـم پـه افغانسـتان کې د موقـت حکومت 

لـه جوړېـدو رسه مخالفـت ښـودلی دی.

سپیناوی

خـو په دوحه کې د طالبانو د سـيايس دفـر وياند محمدنعيم 

تېـره ورځ پـر خپلـه ټويټرپاڼـه ليـکي، هغـه طرحـه چـې څـو 

ورځـې مخکـې طالبانـو تـر السـه کـړې، ال هـم د دوی تـر غور 

النـدې ده او وروسـته بـه یـې پـه اړه خپل دریـځ څرګند کړي.

هغـه وايي:»پـه ځینـو مطبوعاتـو کې چې زمـا په حوالـه نورې 

خـربې کېـږي، هغـه حقیقت نـه لري.«

وايـي:»د افغانسـتان په هېـڅ ځای کې د والیتونـو ترمنځ الرو کې، 

د ټرانسـپورټ وزارت مامـوران لـه باروړونکـو ټرانسـپورټي وسـایطو 

هېـڅ ډول کمېشـن نـه اخـي کـه چېـرې موردونـه او شـواهد وي، 

د ټرانسـپورټ وزارت ژمـن دی چـې د هغـوی پـه وړانـدې قانـوين 

اقـدام وکـړي.« تـر دې مخکـې پـر لویـو الرو د بـاج اخیسـتې د 

ډېرېـدو پـه غربګـون کـې یـو زیـات شـمېر ټرانسـپورټي رشکتونـو 

کاربندیـز کـړی وو او حکومـت بیـا د دوی د سـتونزو د حلولـو ژمنه 

وکـړه؛ خـو اوس هـم ځينـې موټر چلوونکـي وايي، پر لویـو الرو باج 

اخیسـتنه یـو ځـل بیـا ډېره شـوې ده.

 الجزیـرې راپـور ورکـړی چې طالبانو افغانسـتان کې د موقت 

مخالفـت  رسه  طرحـې  نـوې  لـه  امريـکا  د  اړه  پـه  حکومـت 

ښـودىل، خـو د طالبانو ویانـد دغه څرګندونې ناسـمې بويل، 

وایـی دغـه طرحـه یـې تـر ارزونو النـدې ده.

د امریـکا متحـده ایالتونـو وړمـه اوونـۍ پـه افغانسـتان کـې 

انتقـايل حکومـت طرحـه د  او  ټولشـموله  لپـاره د  د سـولې 

او ځینـو سیاسـیونو رسه  افغانسـتان لـه حکومتـي چارواکـو 

رشیکـه کـړه. د خربونـو لـه مخـې، د افغانسـتان د راتلونکـې 

لپـاره د الرښـوونې اصـول، انتقايل حکومت، د سـیايس الرې 

نقشـه او تلپاتـې اوربنـد د دې مسـودې درې مهمـې برخـې 

دي. دغـه راز، د یـادې طرحـې لـه مخـې، طالبانـو تـه هـم په 

دغـه حکومـت کـې ونـډه ورکـول کیـږي او د ملګـرو ملتونـو 

بـا نفـوذه هېوادونـو، د افغانسـتان  بـه د  تـر نظـارت النـدې 

لویـو الرو کـې  وایـي،  ټرانسـپورټي رشکتونـو مسـووالن  د ځينـو 

ناقانونه پیسـې اخېسـتل کېږي او ناامنۍ هم دي او حکومت یې 

تراوسـه دا سـتونزې نـه دي حـل کـړي.

هغـوی وایـي، کـه پولیسـو تـه پیسـې ور نه کـړي ډزې پـرې کوي. 

بـل لـورې ځينو موټر چلونکو خواله رسـنیو کـې وېډیوګانې خپرې 

کـړي او ادعـا یـې کـړې چـې پولیس تـرې د وسـلې په زور پیسـې 

اخـي، خـو کورنیـو چـارو وزارت وایي دغه کسـان پولیـس نه دي. 

د ځمکنـي ټرانسـپورټ د چـارو د تنظیـم شـورا مرسـتیال محمـد 

نبـي افغـان وايي:»ډېـری کسـان چـې بـاخ اخـي، پولیـس دي. 

د انتقايل حکومت په اړه د امریکا له طرحې رسه د طالبانو د مخالفت خرب ناسم دی

د هېواد پر لویو الرو د باج اخسیتو دوام

کارتون

فرستـاده 
و کالف سردرگـم صـلح

محمد هدایت

  

تهدیـد بـه مـرگ، گرفتـه می شـود.

بیشـر ایـن گوشـی های موبایـل پـس از رسقـت، در منطقـه 

درب قندهـار شـهر هـرات، دو بـاره بـه فـروش می رسـد.

باشـندگان والیـت هـرات از پولیـس می خواهنـد که بـا نظارت 

بـر بـازار درب قندهـار، از فـروش ایـن گوشـی هـا جلوگیـری 

. کند

هـرات  در شـهر  موبایـل  فروشـندگان  از  یکـن  احمـد جـواد 

کـه  فیصلـه کـرده  فروشـان  اتحادیۀموبایـل  اخیـراً  کـه  گفـت 

موبایل هـای دسـت دوم، بـدون داشـن اسـناد را خریـداری 

منـى کننـد.

هـر  کـرده،  فیصلـه  فروشـان  موبایـل  “اتحادیـه  گفـت:  وی 

دوکانـداری کـه موبایـل دسـت دوم را می خرد، بایـد فوتوکاپی 

تذکـره مشـری را گرفتـه و رسیـال منـرب موبایـل قیـد گـردد و 

نشـان شـصت مشـری نیـز گرفتـه شـود.”

پولیـس  سـخنگوی  زاده،  ولـی  عبداالحـد  همین حـال،  در 

هـرات، از برخـورد جـدی نیروهـای امنیتـی بـا دزدان مسـلح 

خـربداده گفـت کـه در سـه مـاه گذشـته، 700 تـن بـه اتهـام 

جرایـم گوناگـون بـه ویـژه دزدی های مسـلحانه، در شـهرهرات 

بازداشـت شـده  انـد.

وی افـزود: “درطـی سـه مـاه گذشـته، بیشـر از 700 تـن در 

هـرات  پولیـس  از طـرف  گوناگـون جنایـی  بـه جرایـم  پیونـد 

بازداشـت شـده انـد و دوسـیه های شـان به ارگان هـای عدلی 

و قضـای سـپرده شـده اسـت.”

بـا این حـال، باشـندگان هـرات از ارگانهـای عدلـی و قضایـی 

نیـز می خواهنـد کـه بـا دزدان مسـلح، بـه گونـۀ جـدی برخورد 

کننـد؛ تـا گـراف دزدی ها در سـطح شـهر هـرات کاهـش یابد. 

پیرفت هـا و تحـوالت دربـاره ی صلح افغانسـتان و تصامیم 

اخیـر کمیتـه رهـربی شـورای عالـی مصالحه ی ملـی بحث 

کرده انـد.

افغانسـتان،  نشسـت های مسـکو و ترکیـه دربـاره ی صلـح 

کاهـش  و  مذاکـرات  رونـد  ترسیـع  دوحـه،  مذاکـرات 

خشـونت ها از دیگـر موضوعاتـی بـوده که دو طـرف روی ان 

کرده انـد. گفتگـو 

زملـی خلیـل زاد در یازدهـم حـوت نیز به کابل آمـده بود. او 

در جریـان آن سـفرش طرحـی را در مـورد صلـح افغانسـتان 

زیـر نـام طـرح دولـت انتقالـی صلـح بـه رهـربان حکومـت و 

رهـربی شـورای عالی مصالحه ی ملی پیشـکش کـرده بود. 

شـورای عالـی مصالحـه ی ملی گفته اسـت که ایـن طرح را 

می کند. بررسـی 

آقـای خلیـل زاد پـس از سـه روز اقامـت در کابـل، بـه دوحه 

رفـت و ایـن طـرح را بـا رهـربی طالبـان نیـز رشیـک کـرده 

اسـت. طالبان گفته اسـت کـه این طرح را بررسـی و موقف 

رسمی شـان را بعـدا اعـالم خواهـد کـرد.

 شـامری از باشـندگان والیـت هـرات، از افزایـش رسقت هـای 

مسـلحانه ابـراز نگرانـی منـوده و می گوینـد کـه سـارقین مسـلح 

در مکان های عمومی و در روز روشـن، دسـت به رسقت وسـایط 

نقلیـه، مبایـل و تـرور افـراد می زننـد.

تجربـۀ  یکبـار  حداقـل  شـهروندان،  بیشـر  کـه  ميگوينـد  انهـا 

دارنـد. را  مسـلح  افـراد  سـوی  از  شـان  موبایـل  دزدی 

بخاطـر  آنـان  از  برخـی  حتـى  کـه  می گوینـد  باشـندگان  ایـن 

مقاومـت بـه نـدادن موبایـل شـان، از سـوی دزدان یـا بـا فیـر 

مرمـی و یـا هـم بـا رضبـات چاقـو کشـته و زخمـی شـدند.

حبیـب اللـه از جوانـان در شـهر هرات، گفـت به تازه   گـی دزدان 

موترسـایکل، موبایلـش را از مرکـز ایـن شـهر پـس از تهدیـد بـه 

مـرگ از دسـت وی گرفتنـد.

وی افـزود: “صبـح وقـت بـود داخـل کوچـه پنـج مـره کسـی 

نبـود، موترسـایکل سـواران پیـش مـن ایسـتاد کردنـد و تفنگچه 

را بـاالی مـن کشـیدند و گفتنـد کـه گوشـی را بـده، بعد گوشـی 

را بـه آنهـا دادم و برایـش گفتـم کـه حداقـل سـیمکارتم مـرا بده 

کـه اسـنادهای مهمـی داخلـش دارم، برایـم گفـت بـرو کـه تو را 

میکشـم.”

ثریـا ، نیـز یکـی از بانـوان در شـهر هـرات اسـت کـه چنـد روز 

انـد. را گرفتـه  پیـش، دزدان موترسـایکل سـوار، موبایلـش 

وی گفـت: “سـاعت 2 روز بـود کـه در رسک بدیـل منـاره هـا، به 

گوشـی بـا شـوهر خـود گـپ میزدم کـه موترسـایکلی پیـش روی 

مـن ایسـتاد شـد و مـرا تهدیـد کرد و گوشـی مـرا بـه زور گرفت و 

هرچـه کمـک خواسـتم و مـردم هامنجـا ایسـتاد بودند.”

همامننـد حبیـب اللـه و ثریـا شـهروندان زیـادی انـد کـه همـه 

روزه، موبایـل هـای شـان از سـوی دزدان موترسـایکل سـوار بـا 

ریاسـت جمهـوری اعـالم کرده اسـت کـه زملی 

خلیـل زاد، مناینـده ایـاالت متحـده امریـکا در 

امـور صلـح افغانسـتان بـا محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور 

دیـدار و در مـور صلـح گفتگـو کـرد.

آقـای خلیلـزاد روز دوشـنبه 25 حـوت از دوحـه بـه کابل آمد. 

ایـن دومیـن دیدار آقای خلیلزاد با مسـئوالن ارشـد حکومتی 

در دوره رئیـس جمهـوری جو بایدن اسـت.

خربنامـه ای  نـر  بـا  دوشـنبه  روز  عـر  جمهـوری  ریاسـت 

و  سـفرها  مـورد  در  خلیـل زاد  آقـای  کـه  اسـت  نوشـته 

بـه رییس جمهـور غنـی معلومـات  فعالیت هـای اخیـر خـود 

اسـت. داده 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی نیـز بـا نـر خربنامه ای نوشـته 

اسـت کـه زملی خلیلـزاد بـا عبداللـه عبدالله، رئیس شـورای 

عالـی مصالحـه ملـی دیـدار و گفتگو کرده اسـت.

ایـن شـورا بـا نر خربنامه ای نوشـته اسـت که در ایـن دیدار 

دو طـرف در رابطـه بـه رونـد صلـح و اقدامـات بعـدی در ایـن 

رونـد بحـث و گفتگـو کرده اند.

آخریـن  دربـاره ی  طـرف  دو  سـپیدار،  خربنامـه ی  طبـق 

 وزارت داخلـه اعـالم کرده اسـت که شـش تن 

در والیـت بغـالن به اتهام جرایـم قتل و دزدی 

توسـط پولیس بازداشـت شده است.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 25 حـوت بـا نـر اعالمیـه ای گفته 

اسـت که پولیـس مبارزه با جرایـم جنائـی، قوماندانی امنیه 

بغـالن، در پـی دو عملیات کشـفی جداگانه، شـش تن را به 

ارتـکاب انجام قتـل و دزدی بازداشـت کرده اند.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه دو تـن از افـراد بازداشـت شـده 

متهـم بـه ارتـکاب قتـل و چهـار تن دیگـر در پیوند بـه دزدی 

موتـر و چپاولگـری بازداشـت شـده اند.

دوسـیه های جنایـی افراد بازداشـت شـده پـس از تحقیقات 

ابتدائـی بـه نهادهای عدلی قضایی سـپرده شـده اسـت.

شـهرهای  در  جنایـی  ناامنی هـای  کـه  درحالیسـت  ایـن 

عمده کشـور بیشـر از ناامنی ناشـی از حمالت تروریسـتی 

سـبب نگرانـی مـردم شـده اسـت.

بنـا بـه گفته مردم؛ میثـاق امنیتی برای مدتـی میزان جرایم 

عمـده  شـهرهای  و  شـهرکابل  در  را  چپاول گـری  و  دزدی 

کشـور کاهـش داده بـود، امـا اخیـرا در نقـاط مختلف شـهر 

کابـل و شـهرهای بزرگ کشـور گروه های سـارق و چپاول گر 

دوبـاره فعـال شـده اند.

هرچنـد دزدی موتـر اخیـرا در شـهر کابـل تـا حـدی کاهش 

تـا  دو  میانگیـن  بـه طـور  روزانـه  ایـن هـم  بـا  اسـت  یافتـه 

سـه رویـداد دزدی موتـر در ایـن شـهر اتفـاق میلفتـد. ولـی 

و کیسـه بری همچنـان در گوشـه  مبایـل  و دزدی  قاپیـدن 

گوشـه شـهرکابل وجـود دارد و منابعـی کـه به این شـکایات 

رسـیدگی کنـد نیـز وجـود نـدارد.

در کشـورهای دیگـر ثبـت گوشـی های مبایـل، موجودیـت 

پیشـگیری های دیگـر  و  اجنـاس  فـروش  موقـع  بـل خریـد 

کوچـک  جرایـم  زیـادی  حـدی  تـا  کـه  اسـت  شـده  سـبب 

شـهری را محدود سـازد. اما در افغانسـتان نه تنها در موقع 

فـروش اجنـاس بـل خریـد الزم نیسـت کـه ده ها بازار سـیاه 

در جلـو چشـم پولیـس فعـال اسـت و هـزاران تـن در ایـن 

بازاهـا بـه کسـب و کار مشـغول انـد.

از جانـب دیگـر فـروش سـیمکارت به شـکل آزادانـه و خـود 

در  تاکنـون  و  می شـود  انجـام  شـهر  سـطح  درمتـام  رس 

هیـچ مـوردی گوشـی مبایـل در افغانسـتان ثبـت و راجسـر 

نهادهـای مسـئول نشـده اسـت.

کشف و ضبط مقدار زیاد مواد 
انفجاری و اسلحه در 

نوار مرزی بامیان 

کشته شدن 18 جنگجوی طالبان 
در قندهار و 25 جنگجوی طالبان 

در پکتیا 

باشندگان هرات از افزایش سرقت های  مسلحانه نگران اند 

خلیل زاد با رئیس جمهوری غنی و عبداهلل دیدار کرد

بازداشت شش تن 
به اتهام جرایم جنایی در بغالن 
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چکیده

ایـن مقالـه بـه دنبـال تبییـن بنـای صلـح عادالنه 

راسـتا  ایـن  در  چالـش  مهم تریـن  اسـت.  پایـدار  و 

رابطـه پیچیـده میـان عدالـت انتقالی و بنـای صلح در 

کشـورهایی اسـت کـه از دل بحـران بیـرون می شـود. 

در ایـن کشـورها نیـاز اسـت کـه به طـور هم زمـان بـه 

برقـراری نظـم، مجـازات خاطیـان و بازگشـت بـه وضع 

بـه  پژوهشـگران  از  برخـی  شـود.  رسـیدگی  عـادی 

سـادگی ابـراز می دارنـد کـه عدالـت و صلح سـازی در 

مقابـل هـم قـرار دارنـد درحالی کـه واقعیت رابطـه این 

دو بسـیار پیچیـده اسـت. یافته های ما نشـان می دهد 

صلح سـازی  و  انتقالـی  عدالـت  راهربدهـای  کـه 

عمـل  هـم  مکمـل  به عنـوان  محـدود  حوزه هـای  در 

می کننـد؛ امـا الزم اسـت کـه مطالعات عمیق تـر انجام 

شـود تـا جنبه های همـکاری جویانه عدالـت انتقالی و 

صلح سـازی در حوزه هـای دی دی آر، اصـاح سـکتور 

امنیتـی و حاکمیـت قانـون آشـکار شـود.

کلیدواژهها:

عدالـت انتقالی، صلح پایدار، دی دی آر، سـکتور 

امنیتـی و حاکمیت قانون

مقدمه

می تـوان  چگونـه  کـه  هسـتیم  آن  دنبـال  بـه  مـا 

نقـض  بـه  رسـیدگی  مکانیسـم های  از  اسـتفاده  بـا 

صلـح  عدالـت،  تقویـت  و  درگذشـته  بـر  حقـوق 

بنـا کـرد. تحلیل هـای مـا رصفـاً  را در جامعـه  پایـدار 

گرفتـه  صـورت  تـاش  بلکـه  نـدارد؛  انتزاعـی  حالـت 

اروپـا،  اتحادیـه  کـه  را  محدودیت هایـی  کـه  اسـت 

ملـل متحـد، متویـل کننـدگان دوجانبـه، دولت هـا و 

به کارگیـری  راسـتای  غیـر حکومتـی در  سـازمان های 

کنیـم.  شناسـایی  شـده اند،  روبـرو  مکانیسـم ها  ایـن 

عدالـت  دربـارۀ  زیـادی  پژوهش هـای  این کـه  باوجـود 

در  امـا  اسـت؛  گرفتـه  و صلح سـازی صـورت  انتقالـی 

سـوی  از  و  یافتـه  بازتـاب  کم تـر  سیاسـت گذاری ها 

دیگـر نقـاط قـوت و ضعـف آن هـا کم تر شناسایی شـده 

عدالـت  متقابـل  رابطـۀ  شناسـایی  بـرای  مـا  اسـت. 

روش شناسـی  از  صلح سـازی  فرآیندهـای  و  انتقالـی 

مقایسـه ای اسـتفاده کرده ایـم. هـر دو بخـش بـا توجـه 

بـه رشایـط متفـاوت کشـورها، نیازمنـد مکانیسـم های 

متفـاوت اسـت. بـه همیـن دلیـل مقایسـه کشـورهای 

عدالـت  رابطـه  تفهیـم  امـر  در  می توانـد  مختلـف 

به عنـوان  چگونـه  این کـه  و  صلح سـازی  و  انتقالـی 

متمـم هـم عمـل کنـد، کمـک کنـد. مهم ترین پرسـش 

ایـن اسـت کـه آیـا عدالـت انتقالـی به عنـوان بخشـی 

از  یکـی  بـه  یـا  می کنـد  عمـل  فرآینـد صلح سـازی  از 

چالش هـای جامعـه درگیـر منازعـات مسـلحانه تبدیل 

 ,.Wippman et al ;212 :2005 ,Van Zyl(می شـود

 ,Lambourne  ;2008  ,UNGA;253-249  :2006

کـه  دریابیـم  تـا  کردیـم  تـاش  مـا   .)48-2009:28

ایـن راهربدهـا را چگونـه فورمولیـزه کنیـم تـا بتوانیـم 

شـکاف عدالت-صلـح را کاهـش بدهیـم. ایـن تاش ها 

شـامل مطالعـه اصـاح مکانیسـم های عدالـت انتقالی 

بـه شـمول پاسـخگویی و ابزارهـای صلح سـازی ماننـد 

حاکمیـت قانـون و تحکیم امنیت و ثبات، خلع سـاح، 

رفـع بسـیج عمومـی و ادغـام مجـدد )DDR( اسـت. 

قبـل از این کـه بـه نقـاط همپوشـان ایـن مکانیسـم ها 

پرداختـه شـود، بـه بحث هـای علمـی در مـورد )رابطـه 

پرداختـه  صلح سـازی  و  انتقالـی  عدالـت  میـان( 

می شـود.

1-عدالتیاصلح

از مدت هـا قبـل ایـن پرسـش مطـرح بـوده اسـت 

صلـح  بـه  بایـد  منازعـه  درگیـر  کشـورهای  در  کـه 

 ;2002  ,Aukerman( عدالـت؟  یـا  داد  اولویـت 

مرتبـط  کـه  دیگـری  پرسـش   .)2004  ,Sriram

کـه  اسـت  ایـن  می شـود  مطـرح  قبلـی  پرسـش  بـه 

چـه  عدالت خواهانـه  فعالیت هـای  اولویت دهـی 

پیامدهایـی دارد و اگـر بـه صلح سـازی اولویـت داده 

این جـا  در  داشـت؟  خواهـد  پیامدهایـی  چـه  شـود 

بـه مجموعـه اسـتدالل های دو طـرف  الزم اسـت کـه 

به صـورت جداگانـه پرداختـه شـود. طرفـداران عدالـت 

و پاسـخگویی روی اهمیـت آن تأکیـد دارنـد. نخسـت 

دالیـل هنجـاری و کیفـری عدالت؛ کسـانی که مرتکب 

 ,Aukerman( شـوند  مجـازات  بایـد  شـده اند  خطـا 

مجـازات  کـه  معتقدنـد  دیگـران   .)41-40  :2002

تـا  شـود  اجـرا  بایـد  آن  بازدارندگـی  قابلیـت  بـر  بنـا 

 ,Huyse( جلـو سوءاسـتفاده های بیشـر گرفتـه شـود

2001(. طرفـداران اجـرای عدالت انتقالـی باور دارند 

کـه عاوه بـر تحت پیگرد قـرار گرفنت عامـان جنایت، 

حقیقت یـاب  کمیتـه  ماننـد  مکانیسـم هایی  از  بایـد 

اسـتفاده شـود و از سـوی دیگـر زمینـه فراهـم شـود تـا 

 ,Hayner( صـدای قربانیـان بـه گـوش همـگان برسـد

2001: 28(. آن هـا معتقدنـد کـه فرآینـد پاسـخگویی 

یکـی  از نیازمندی های صلح سـازی در درازمدت اسـت 

پاراگـراف   :2004 متحـد،  ملـل  سـازمان  کل  )دبیـر 

دوم(. هـرگاه افـراد خطـاکار مـورد پیگـرد قـرار نگیـرد 

ایـن امر باعث می شـود کـه مروعیت دولت جانشـین 

زیـر سـؤال بـرود )Huyse, 2001: 325(. معافیـت از 

موجـب  جنایـات،  اصلـی  عامـان  قبـال  در  مجـازات 

می شـود کـه بـاور مـردم بـه حاکمیـت قانـون تضعیـف 

شـود و فرهنـگ را بنـا نهـد کـه در آن احـرام بـه قانون 

تضعیـف  شـده اسـت )هـان، ص 325(.

صلـح  برقـراری  طرفـداران  دیگـر،  جانـب  در 

هـرگاه  کـه  هسـتند  ایـن  بـر  زده  منازعـه  جوامـع  در 

صـورت  بـه  گذشـته   اعـال  قبـال  در  پاسـخگویی 

بـا  صلح سـازی  فعالیت هـای  باشـد،  مطـرح  جـدی 

را  کسـانی  پاسـخگویی،  می شـود.  روبـرو  اختـال 

انعقـاد  در  مسـتقیم  نقـش  کـه  می دهـد  قـرار  هـدف 

قـرارداد صلـح دارنـد. آن هـا بـرای این کـه هـدف قـرار 

نگیرنـد منی خواهنـد بـه توافـق دسـت پیـدا کننـد و از 

همیـن رو منازعـه دوام دار می شـود زیـرا آن هـا انعقـاد 

در  خـود  شـدن  بی پنـاه  به مثابـه  را  صلـح  قـرارداد 

 ,Sriram and Mahmoud( می بیننـد  پیگـرد  برابـر 

2007: 223(. مذاکره کننـدگان اغلبـاً متکـی بـه عفو 

هسـتند تـا بتواننـد توافق نامـۀ صلـح را تضمیـن کننـد 

)Lutz, 2006: 330(. همچنـان ممکـن اسـت اعـار 

را  انتقالـی  عدالـت  مکانیسـم های  صلـح،  کننـدگان 

برقـراری  مانـع  به عنـوان  میان مـدت  و  کوتاه مـدت  در 

امنیـت و توافـق صلـح بداننـد و یـا آن را بی اثـر کننـده 

اقدامـات صلح سـازی تلقـی کنند. وقتی پـای عمل در 

میـان می آیـد دیـدگاه تحلیل گـران و سیاسـت گذاران 

منی شـوند  تقسـیم  دیـدگاه  دو  ایـن  بـه  به راحتـی 

کـه  می کننـد  تـاش  آن هـا   .)327  :2006  ,Lutz(

تـوازن  متفـاوت  سیاسـت های  و  خواسـت ها  میـان 

افغانسـتان عزیزمـان بـا اقتصـاد سـنتی بـا بازارهای 

اولیـه و خدمـات محـدود امـا در حـال رشـد مـی باشـد. 

لـزوم توجـه بـه تکنیک هـای کاربـردی در اقتصاد شـغلی 

و بخصـوص فامیلـی در بلنـد مـدت باعث ایجـاد تغییرات 

زیـاد فرهنگـی و اقتصـادی در سـطح رفـاه خواهـد شـد. 

اقتصـادی  کاربـردی  مهارتهـای  آمـوزش  راسـتا  ایـن  در 

وجـود  بایـد  شـغلها  همـه  در  جامعـه  مـردم  همـه  بـرای 

داشـته باشـد. هـر کـس در هـر شـغلی کـه هسـت باید با 

تکنینـک هـای موفقیـت اقتصـاد شـغلی و حرفـه ای بایـد 

آشـنا باشـد. در چنیـن رشایطی اسـت که می تـوان گفت 

افـراد جامعـه شـغل خـود را بـه صـورت تخصصـی و حرفـه 

ای پیگیـری مـی کننـد.

آمـوزش اقتصـاد، امـوری نیسـت کـه در دانشـگاهها 

و مراکـز آمـوزش عالـی آنهـم تنهـا بـرای عـده¬ای محدود 

صـورت گیـرد آمـوزش مفاهیـم کاربـردی اقتصـاد بایـد از 

هـان دوران کودکـی در کانـون خانـواده کـه سـلولهای 

بایـد  اسـت  جامعـه  اقتصـاد  در  دهنـده  جهـت  و  فعـال 

صـورت پذیـرد.

توجـه بـه موضـوع اقتصـاد فامیلـی فقـط مرتبـط بـا 

رسپرسـت خانـواده منـی شـود. در فامیلـی هـای جامعـه 

افغانسـتان همـکاری متـام اعضـای فامیـل بـرای رشوع 

توانـد  مـی  آن  دادن  ادامـه  و  موفـق  کار  و  کسـب  یـک 

باشـد. فامیـل  اقتصـادی  پشـتوانه رسپرسـت 

بایـد دانسـت کـه اگـر آغـاز آمـوزش  ایـن میـان  در 

تحـول  شـود،  رشوع  خانـواده  کانـون  از  کـودکان  بـه 

اسـاس  کـه  افتـاد چـرا  اتفـاق خواهـد  بزرگـی  فرهنگـی 

اسـت.  شـده  بنـا  اجتاعـی  رسمایه¬هـای  بـر  اقتصـاد 

رسمایه¬هـای اجتاعی اسـت که چگونگـی ادامه حیات 

اقتصـادی جامعـه را تعییـن می¬منایـد. منشـاء هدایـت 

درون  در  اجتاعـی،  رسمایـه  بهینـه  شـکل¬گیری  و 

خانواده¬هـا شـکل می¬گیـرد. فرهنگ¬سـازی برخـورد 

بـه  اقتصـادی  سیاسـتهای  اجـرای  آمـوزش  و  اقتصـادی 

فرزنـدان مسـتلزم مهارتهایی اسـت کـه والدین بایـد آن را 

بیاموزنـد. بسـیاری از والدیـن فکـر می کننـد کـه وظیفـه 

بـا  آنـان  کـه  اسـت  زمان هایـی  در  رصفـاً  آنـان  تربیتـی 

فرزندان شـان بـه بحـث و گفتگـو می نشـینند یـا بازی هـا 

و مناسبات شـان را بـا اطرافیـان جهـت دار می مناینـد. اما 

فرزنـدان نـه تنها باید افـرادی رشافتمند باشـند بلکه الزم 

اسـت مدیرانـی خـوب و رشافتمنـد نیز باشـند. بـه همین 

دلیـل توجه بـه اقتصاد در خانواده زمینه بسـیار مناسـبی 

مدیـران  در  اخاقـی  مهـم  خصوصیـات  پـرورش  بـرای 

آینـده جامعـه اسـت.  بـا رهربی صحیـح و بجـا در اقتصاد 

خانـواده، خصوصیـات جمع گرایـی، صداقـت، دلسـوزی، 

رصفه جویـی، مسـئولیت پذیری، اسـتعداد سـمت گیری و 

دیگـر خصوصیـات مثبـت رشـد و پـرورش می یابـد. 

هـرگاه بچه هـا از محل عایدی خانـواده خود اطاعی 

نداشـته باشـند و عادت کنند رصفا نیازمندی های خود را 

مرتفـع سـازند و بـه نیازمندی های سـایر اعضـای خانواده 

حریصـی  مرصف کننـدگان  رصفـا  باشـند،  بی اعتنـا 

خواهنـد بـود کـه بعدهـا می تواننـد هـم بـرای خـود و هـم 

بـرای جامعـه زیان هـای جربان ناپذیـری بـه بـار بیاورنـد. 

از طـرف دیگـر، اگـر پـدر و مادرهـا فقـط در ایـن اندیشـه 

باشـند کـه فرزندشـان خـوب بخـورد، خـوب بپوشـد و در 

یـک کام همـه چیـز داشـته باشـد، در عین حـال خود را 

از رضوری تریـن چیزهـا محـروم سـازند، ناآگاهانـه توقعات 

آنـان از نیازهـای والدین شـان  فرزنـدان را بـاال برده انـد. 

بی اطـاع مانـده و تنهـا راه ارضای امیال خـود را خواهند 

شـناخت. ایـن شـیوه تربیتـی بسـیار نادرسـت و زیـان آور 

بـوده و پـدر و مـادر قبـل از هـر فـرد دیگری از ایـن تربیت 

ناصحیـح در رنـج و عـذاب خواهنـد بـود. 

در ذیـل اجـاالً بـه برخـی از ایـن شـیوه هـا اشـاره 

کـرد: خواهیـم 

آنـان  والدیـن، حرفـه  کار  از محـل  بایـد  بچه هـا  1ـ 

آگاهـی  شغلیشـان  ارتباطـات  و  شـغل   دشـواری های  و 

باشـند.  داشـته 

2ـ اگـر مـادر، خانـه دار اسـت بچه هـا بایـد اهمیـت 

آن  بـه  و  بداننـد  را  خانـه داری  زحـات  و  کار  وظایـف، 

احـرام بگذارنـد. بچه هـا بایـد بداننـد کـه کارهـای خانـه 

بـه زحمـت و تـاش فـراوان نیـاز دارد. 

مشـرک  و  عمومـی  احتیاجـات  بایـد  بچه هـا  3ـ 

خانـواده ماننـد فـرش، رادیـو، تلویزیـون، کتـاب و ... را 

تشـخیص داده و خواسـته هـای غیـر رضوری خـود را فـرا 

گیرنـد و یـاد بگیرنـد از بعضـی نیازهـای خـود جهـت رفـع 

نیازهـای دیگـر اعضـای خانـواده رصف نظـر مناینـد. 

4ـ بهـر اسـت بچه ها با بودجه خانواده آشـنا باشـند 

یـا دسـتمزد والدیـن خـود آگاهـی  از مقـدار حقـوق و  و 

یابنـد. و بـر ایـن اسـاس بـرای خواسـته هـای خـود برنامه 

منایند. ریـزی 

5ـ اگـر خانـواده ای بـه دالیـل مختلـف نیازهای خود 

را بـه زحمـت بـرآورده می کننـد، بچه هـا بایـد بداننـد کـه 

انسـان ها در تـاش و کوشـش بیشـر برای معـاش حال 

و بهبـود زندگـی، بیشـر احسـاس غـرور می کننـد تـا در 

پـول اضافـی و ثروتـی کـه بـدون دردرس بـه دسـت آمـده 

تـاش  بردبـاری،  بایـد  خانواده هایـی  چنیـن  در  اسـت. 

و  تبلیـغ  را  و مسـاعدت  بهـر، گذشـت  آینـده ای  راه  در 

از  بچه هـا  مقابـل  در  نبایـد  هرگـز  والدیـن  داد.  پـرورش 

وضـع زندگـی خـود بنالنـد و یـا شـکایت کننـد. بـر عکس 

آنهـا بایـد خـود را خوشـبخت نشـان بدهند و بـرای بهبود 

معیشـت خانـواده تـاش و روزهـای بهری را بـرای خود و 

خانـواده آرزو مناینـد. 

6ـ وسـایلی که مـورد نیاز زندگی خانواده هسـتند به 

تدریـج فرسـوده و کهنـه می شـوند کـه باید وسـایل جدید 

و نـو جانشـین آنها شـوند. از طـرف دیگر وسـایل جدید را 

بایـد خریـد. بنابرایـن الزم اسـت از درآمد خانـواده مبلغی 

پس انـداز شـود. همچنیـن الزم اسـت بچه هـا بیاموزند که 

از وسـایل زندگـی بـه طـور عاقانـه ای اسـتفاده مناینـد و 

نسـبت بـه وسـایل مشـرک و عمومـی خانـواده دلسـوزی 

الزم را از خـود نشـان بدهنـد. بچه هـا بایـد قـادر باشـند 

و یـاد بگیرنـد بـدون اینکـه لـوازم و وسـایل خانـه را کثیف 

کننـد یـا بشـکنند، از آنهـا اسـتفاده منایند. 

بـاال  بایـد  را  بچه هـا  در  مسـئولیت پذیری  7ـ حـس 

یعنـی  مسـئولیت پذیری  حـس  منـود.  تقویـت  و  بـرده 

اینکـه هـر گاه چیـزی در اثـر قصـور یـا اشـتباهی خـراب 

یـا از بیـن رفـت، انسـان بی آنکـه مجازات شـود، احسـاس 

را  نبایـد بچه هـا  بنابرایـن  خجالـت و رشمسـاری منایـد. 

بـرای خـراب کـردن یـا از بیـن بـردن سـهوی وسـایل خود 

از  بایـد  بچه هـا  منـود.  تهدیـد  یـا  مجـازات  خانـواده،  و 

بی احتیاطی شـان، خودشـان قلبا احسـاس تأسـف کنند. 

ایـن مهـم نیز بـا صحبت کـردن و توضیح دادن بـه بچه ها 

میـر خواهـد شـد.  در جامعـه عزیزمـان کـودکان کار 

زیـادی را شـاهد هسـتیم. رشوع کسـب و کار و بیزینـس 

در کودکـی امـری بسـیار خـوب اسـت. باعـث مـی شـود 

آوردن  بدسـت  و  معاملـه  نحـوه  کودکـی  هـان  از  فـرد 

پـول را بدانـد. ذخیـره و پـس انـداز کـردن را یـاد بگیـرد. 

خـرج کـردن درسـت را بیامـوزد. در محمـوع بـه اسـتقال 

شـخصیتی وی کمـک خوبـی می کنـد. عدم وابسـتگی و 

پیـدا کـردن راه زندگـی در جامعـه را مـی آمـوزد. امـا بایـد 

دانسـت کـه ایـن بـه معنای بیـگاری و بـرده بـودن کودک 

نیسـت. کـودک هرچنـد بایـد ایـن مهارتهـا را یـاد بگیـرد، 

امـا اینکـه از تحصیـل و آمـوزش و کسـب سـایر مهارتهـای 

تخصصـی زنـدی بـاز مبانـد، اصـا درسـت نیسـت.

فامیـل  و  کـودکان  بـه  اقتصـاد  آمـوزش  نهایـت  در 

بسـیار  افغانسـتان  فامیلـی در  اقتصـاد  جهـت گسـرش 

مهـم اسـت و بایـد بـه صـورت درسـت و کاربـردی و عملی 

بیـگاری  و  اسـتثار  باعـث  نبایـد  و  شـود  داده  آمـوزش 

فامیـل و کـودک شـود. آنچـه بیـان شـد مقدمـه¬ای بـر 

آمـوزش اقتصـاد بـه کـودکان در کانـون خانواده بـه عنون 

می¬باشـد.  فرهنگی-اقتصـادی  تحـول  بـرای  موتـوری 

امیـد اسـت کانون¬هـای خانـواده کـه کوچکرین سـلول 

فرهنگی-اقتصـادی جامعـه هسـتند بـه ایـن امـر اهتـام 

ویـژه¬ای مبـذول مناینـد. بـه امیـد تحـول اقتصـادی و 

بهـر شـدن رفـاه عمومـی جامعـه عزیزمـان.

چندوجهـی  فرآینـد  یـک  صلح سـازی  کننـد.  ایجـاد 

اسـت و بـه همیـن ترتیـب عدالـت انتقالـی بـه دنبـال 

در  اهـداف  ایـن  کـه  اسـت  هـدف  چندیـن  تحقـق 

برخـی مواقـع همپوشـانی دارنـد. در این جـا تـاش مـا 

ایـن اسـت دریابیـم کـه در کـدام مـوارد فعالیت هـای 

می تواننـد  انتقالـی  عدالـت  اقدامـات  و  صلح سـازی 

ایـن  به راحتـی  کننـد.  عمـل  هـم  مکمـل  به عنـوان 

امـکان وجـود نـدارد کـه میـان صلـح و عدالـت یکـی 

را انتخـاب کنیـم زیـرا فرمـول مشـخص در ایـن راسـتا 

وجـود نـدارد  کـه زمـان و پیامدهـای دقیـق هرکـدام را 

مشـخص کنـد زیـرا هرکـدام وابسـته بـه رشایـط خاص 

برنامه هـای  میـان  مقایسـه ای  مطالعـه  اسـت.  خـود 

گذشـته و جـاری مـا را قـادر می سـازد اقداماتـی را کـه 

به طـور هم زمـان بـرای صلح سـازی و عدالـت انتقالـی 

مهـم  بسـیار  ایـن  دهیـم.  تشـخیص  اسـت،  مناسـب 

اسـت کـه نقـاط مشـرک و همپوشـان این دو حـوزه را 

تشـخیص کنیـم. چندین مأموریت عملیـات صلح مورد 

مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت تـا مسـئله عدالـت انتقالی، 

حاکمیـت قانون، اصاح سـکتور امنیتی، خلع سـاح، 

رفـع بسـیج عمومـی و ادغـام مجـدد جنگجویـان مـورد 

رسـیدگی قـرار گیـرد. به عنـوان  مثـال مأموریـت ملـل 

متحـد در کـوزوو و تیمـور رشقـی وظیفـه داشـتند در 

عرصه هـای قضایـی، پلیـس و امور زندان هـا اصاحات 

بیاورنـد )دبیر کل ملل متحـد، 2004: پاراگراف 11(.

2-گسرتشعملیاتصلحسازی

پایـان جنـگ رسد، فعالیت هـای جامعـۀ  از  پـس 

و  صلـح  حفـظ  صلح سـازی،  به منظـور  بین املللـی 

بنـای صلـح بـه لحـاظ عـددی، پیچیدگـی و محتوایـی 

بسـیار رشـد کـرده اسـت. عملیـات بنـای صلـح ملـل 

متحـد  ملـل  منشـور  ششـم  فصـل  اسـاس  بـر  متحـد 

صـورت می گیـرد کـه در آن ابعـاد متعـدد صلح سـازی 

مدنظر اسـت )Doyle Sambanis, 2006: 11(. ورود 

بازیگـران خارجـی در منازعـۀ داخلـی یـا شـبه داخلـی 

اسـت  تبدیل شـده  تکـراری  امـر  بـه  نه تنهـا  دولت هـا 

بلکـه سـطوح اجبـار و تهدیـد را نیز افزایش داده اسـت 

و از جانـب دیگـر مسـئله حاکمیـت دولت هـا را نیز زیر 

سـؤال بـرده اسـت. درگذشـته مأموریـت حفـظ صلـح 

طـوری بـود که منازعه یـک امر داخلی دولت پنداشـته 

می شـد امـا امـروزه بـرای بنای صلـح پایدار الزم اسـت 

کـه اقدامـات تهاجمی تـر در راسـتای صلح سـازی در 

کشـورهای پسـا منازعـه اتخـاذ شـود. چنان کـه دبیـر 

کل ملـل متحـد بیـان داشـته اسـت کـه فعالیت هـای 

بازگشـت  از  جلوگیـری  به منظـور  رصفـاً  صلح سـازی 

منازعـه نیسـت بلکـه سـاختارهای ملی کشـور به سـوی 

جامعـه دموکراتیـک بایـد تغییـر یابـد )دبیـر کل ملـل 

اقدامـات  مهم تریـن   .)55 پاراگـراف   :1992 متحـد، 

درگیـر  جناح هـای  سـاح  خلـع  شـامل  صلح سـازی 

منازعـه، تأمیـن امنیـت و حاکمیـت قانـون، توقیـف و 

نابـودی سـاح ها، بازگشـت پناهندگان، ارائه مشـورت 

و آمـوزش بـه کارکنـان امنیتـی، نظـارت بـر انتخابـات، 

تاش هـای گسـرده به منظـور حایـت از حقـوق بر، 

اعـال اصاحـات در نهادهـای حکومتـی و حایـت 

اسـت  سیاسـی  مشـارکت  از  غیررسـمی  و  رسـمی 

)دبیـر کل ملـل متحـد، 1992: پاراگـراف 59(. ایجاد 

کمیسـیون صلح سـازی ملـل متحـد و ایجـاد صنـدوق 

بنـای صلـح ملـل متحـد ازجملـه نوآوری هـای نهـادی 

بـه شـار مـی رود )دبیـر کل ملـل متحـد، 2009(. در 

حاکمیـت  ماننـد  صلح سـازی  مکانیسـم های  این جـا 

ادغـام  و  عمومـی  بسـیج  رفـع  سـاح،  خلـع  قانـون، 

مجـدد جنگجویـان و اصـاح سـکتور امنیتـی به صورت 

جداگانـه بـا عدالـت انتقالی بـه بحث گرفته می شـود.

3-سیرتکوینعدالتانتقالی

طـی دو دهـۀ گذشـته در حـوزه عدالـت انتقالـی 

تحقیقـات وسـیع علمـی صـورت گرفتـه اسـت و مراکـز 

پژوهشـی و سـازمان های غیـر حکومتـی تشکیل شـده 

اسـت و برنامه هایـی از سـوی ملـل متحـد در راسـتای 

اسـت  گرفته شـده  دسـت  روی  آن  پیاده سـازی 

 Rotberge, and  ;1998  ,Minow  ;1995  ,Kritz(

 Hughes,  ;2002  ,Mani  ;2000  ,Thompson

عدالـت  راهربدهـای   .)2007  ,.Schabas et al

در  نظامـی  دیکتاتوری هـای  ختـم  از  پـس  انتقالـی 

آمریـکای التیـن، ختـم آپارتایـد در آفریقـای جنوبـی، 

و گـذار  از درون منازعـه  آفریقایـی  ظهـور دولت هـای 

اروپـای رشقـی و مرکـزی بـه دموکراسـی پـس از جنگ 

اجـاع  ایـن  روزافـزون  به صـورت  یافـت.  ظهـور  رسد، 

بین املللـی تقویـت یافتـه اسـت که بـرای رسـیدگی به 

نقـض حقـوق بـر درگذشـته، الزم اسـت کـه اقدامات 

وقتـی  شـود.  گرفتـه  دسـت  روی  انتقالـی  عدالـت 

بـا برخـی اهـداف متویـل  انتقالـی  اقدامـات عدالـت 

بین املللـی  کارگزاری هـای  و  بانک هـا  کننـدگان، 

همخوانـی داشـته باشـد، آن هـا بـه حاکمیـت قانـون 

اولویـت می دهنـد زیـرا حاکمیـت قانـون الزمـۀ توسـعۀ 

 .)9-8  :2008  ,Roht-Arriaza( اسـت  اقتصـادی 

به مـوازات تکامـل بحـث عدالـت انتقالـی، جسـتارهای 

علمـی نیـز در ایـن راسـتا رشـد یافتـه اسـت. ماهیـت 

باعـث  طـرف  یـک  از  انتقالـی  عدالـت  میان رشـته ای 

شـده اسـت کـه بـه آن حـوزه به مثابـه یـک کل واحـد 

ایـن  دیگـر  سـوی  از  و  شـود  نگریسـته  منسـجم  و 

 ,Bell( گسـردگی باعـث انتقادهـا بـه آن شـده اسـت

2009: 6-25(. سـازمان ملل متحد عدالت انتقالی را 

چنیـن تعریف کـرده اسـت؛ فرآیندها و مکانیسـم هایی 

درگذشـته  کـه  کشـورهای  بـا  کمـک  به منظـور  کـه 

شـاهد منازعـه، نقـض حقـوق بر یـا تجربـۀ حاکمیت 

دیکتاتـوری بوده انـد، بـه کار گرفته می شـود )دبیر کل 

ملـل متحـد، 2004: پاراگـراف 8(. نقـض حقـوق بر 

ناپدیـد شـدن،  شـامل شـکنجه، محاکمـه صحرایـی، 

جرائـم جنگـی، جنایـت علیـه بریـت، کار اجبـاری و 

بردگـی اسـت کـه ممکـن از سـوی نیروهـای دولتـی، 

یـا  کارتل هـا  نظامیـان،  شـبیه  شورشـی،  گروه هـای 

افـراد خصوصـی صـورت گرفته باشـد. عدالـت انتقالی 

غیـر  و  قضایـی  مکانیسـم های  به کارگیـری  طریـق  از 

قضایـی به منظـور پاسـخگو سـاخنت مرتکبـان، تأمیـن 

عدالـت  می شـود.  اجـرا  جامعـه  در  آشـتی  و  عدالـت 

پیگـرد  تحـت  طریـق  از  عمومـی  بـه  صـورت  انتقالـی 

قـرار گرفـنت، جـربان خسـارت، حقیقت یابـی، اصـاح 

مثـال  به عنـوان  می شـود.  اجـرا  بازجویـی  و  نهـادی 

بـرای رسـیدگی بـه قضیۀ سـیرالئون هـم دادگاه خاص 

تشـکیل شـد و هـم کمیسـیون حقیقت یابـی و آشـتی. 

بـه همیـن ترتیـب بـرای تیمـور رشقـی هـم کمیسـیون 

بـرای جرائـم  و هـم  آشـتی دایـر شـد  و  حقیقت یابـی 

جـدی محکمه خاص تشـکیل یافت )هـان، پاراگراف 

.)10

 نویسندگان: یوحنا هرمان ، اولگا مارتین اورتگا  و چاندرا لیخا سریرام 

آموزش اقتصاد  فامیلی
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 بازی با اعداد              3238
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3133    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3408
شاه سفید را در خانه  c8 حرکت دهید. 

3437

جواب هدف         2886

  

 
هـ

دی

ر
م

هنرو

ثور
امروز صبح می خواهید که در خانه تغییراتی را اعمال کنید. به نظر می رســد 
که وظایف زیادی را برای انجام دادن دارید و هزینه های زیادی را باید پرداخت 

کنید. یکی از بستگان سالمند به شما کمک مالی می کند. 

جوزا
گرچه نگران کارهای تجاری تان هستید، باید بیشتر به وظایف خانگی تان توجه 
کنید. می توانید به حس ششم تان در برخورد با کارهای تان اطمینان کنید، اما 

باید نظرات همکاران تان را در نظر بگیرید. 

سرطان
یکی از افراد جوان خانواده به شــما در مدیریت برنامه ها نیاز دارد اما باید 
توصیه های شــریک عاطفی تان را در نظر بگیرید. امروز بعد از ظهر اخبار 
ناخوشــایندی را در ارتباط با بســتگان دریافت مــی کنید و برای رفتن به 

آماده خواهید شد.  یک سفر 

اسد
در عاقبت به نظر می رســد که پولی که برای تغییرات خانه نیاز داشــتید را به 
دست می آورید. ممکن است برای انجام این کار به همراه شریک عاطفی تان به 
خرید بروید. قبل از اینکه از منزل خارج شوید تصمیم بگیرید. نیاز به استراحت 

بیشتری دارید

سنبله
فرصت خوبی دارید که کارهای خانگی را که مدت ها پیش شــروع کرده بودید را 
به اتمام برسانید. یکی از بستگان سالمند به شما پیشنهاد کمک مالی می دهد، اما 

همچنان می خواهد که در برنامه های شما دخالت کند. 

حمل
به نظر می رسد که مصمم هستید که با مشکالت خانگی برخورد کنید و موفق 
خواهید شــد. حس و حال خیلی خوبی دارید و فرصــت خوبی دارید تا به هر 

چیزی که می خواهید دست پیدا کنید.

میزان
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا توجه بیشتری به مشکالت خانگی 
داشته باشید. تا قبل از ظهر ممکن است فرصتی داشته باشید که یک خانه 

جدید و یا یک تبادل سودآوری را انجام دهید. 

عقرب
اگــر تمایل دارید که تغییراتی را در خانه ایجاد کنید، زمان خوبی برای انجام 
این کار اســت. می توانید بر روی حمایت خانواده و دوســتان تان اطمینان 
کنید. آرام باشید اگر دوست دارید که مشاوره دوستان تان را از دست ندهید! 

قوس
نباید با مشــکالت مهمی امروز برخورد کنید، زیرا که حوادث غیر منتظره ای 
رخ خواهد داد. امروز صبح ممکن اســت مشــکالت خانگی زیادی برای حل 
کردن داشته باشــید. و در انجام همه آن ها موفق خواهید شد. می توانید به 

حس ششم تان اطمینان کنید.

جدی
امروز برای انجام کارهای خانگی و تجاری روز خوبی است. به نظر می رسد 
که زمان خوبی برای اجرا ســازی ایده های تان می باشد – می توانید روی 
حمایت خانواده تان حســاب کنید. تغییراتی که در خانه ایجاد می کنید به 

خوبی می توانید مدیریت کنید.

دلو
به نظر می رسد که مصمم هستید تا کارهای پیچیده ای را که مدت ها قبل برنامه 
ریزی کرده بودید را شروع کنید. زمان خوبی برای ایجاد تغییرات عمده در خانه 

می باشد. ممکن است مجبور باشید که چندین کار را برای خانواده انجام دهید.

2887

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

باغ ـ باغچه ـ بته ـ بهار 
ابر ـ غبار ـ بچه  ـ بره ـ 
ـ بهتر ـ تبر ـ تب ـ بت 
ـ غرب ـ غربت ـ رغبت 
ـ رتبــه ـ تاب ـ تراب ـ 

برات ـ چرب.
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حسین معرفت

حوت
ممکن است با مشکالت طبیعی عاطفی مواجه شوید و بسیار احساساتی برخورد 
کنید. امروز بعد از ظهر مود خوب تان بهبود می یابد و می توانید به خوبی تمرکز 

کنید. به نیازهای اعضای جوان خانواده بیشتر توجه کنید

 شطرنج                     3409

ن

آراسته ـ ابر ـ باران ـ پاسخ ـ تاسوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ حاجتمند ـ 
خاقانیـ  دادگاهـ  ذوبانـ  ریگـ  زردـ  ژالهـ  سرشــتـ  شعورـ  صحنهـ  
ضربـ  طاقهـ  ظروفـ  عقدهـ  غذاـ  فندکـ  قدرـ  کنیزـ  گلیسرینـ  لکه 

ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

آ ظ ر و ف ع ظ ک ن ی ز ک

ر د ق ج گ ف ق گ ط ا ق ه

ح ا ج ت م ن د د س چ ل ز

چ د ع د ن م ش و ه ا ح ر

ث گ ض و ج خ ن ت ژ ک ک د

آ ا ژ ر س ج س ث پ د ل ه

ش ه غ ر ب ا ر ا ن ی ن خ

ی ع ش ذ ر ی ت ف پ ح ا ظ

و ت و آ ا گ خ ب ص ق ب ق

ر پ ع ر ط ی ت ی ا ل و ف

ث گ ل ی س ر ی ن م ع ذ ض

ا ژ ل ا چ خ ی ج آ ذ چ ط

ا

آغـاز بـه ماهیـت افسـانه پرداخت و گفـت که به دلیـل پیچیدگـی ماهیت 

انسـان، مسـایل مربـوط بـه انسـان پیچیـده اسـت. او افـزود: »به همیـن 

مشـرکی  مـرز  منی تـوان  قصـه  و  تاریـخ  اسـطوره،  میـان  اسـت  دلیـل 

را یافـت.« خانـم رفیـع زاده بـه بررسـی فـرده ی برخـی از نظریه هـای 

مطـرح در عرصـه ی افسـانه پرداخـت. او بـا نقـل قـول از یونـگ گفـت: 

» داسـتان هـاي رمـزي و يـا افسـانه هـا منـودي از تراوشـات ناخـودآگاه 

ذهـن بر هسـتند.« این پژوهشـگر و اسـتاد دانشـگاه بـا تحلیل موضوع 

افسـانه های ایـن مجموعـه بیـان کـرد: »موضـوع افسـانه ی محمدعلـی 

شهنشـاه ایـران مذهبـی بیشـر از مایه هـای مذهبی کمک گرفته اسـت. 

منادهـای مذهبـی خیلـی زیاد اسـت... موضوعـات چون جـادو در ملک 

ممـد و ملـک سـتاره اسـت اما موضـوع پنج افسـانه ی دیگر ایـن مجموعه 

فقـر اسـت.« او هم چنـان یـک دوره ی از ادبیـات داسـتانی افغانسـتان را 

مختـص به فقرنـگاری دانسـت.

تـا  کـرد  درخواسـت  اشـراک کنندگان  از  هم چنـان  رفیـع زاده  دکـر 

به منظـور حامیـت از نویسـنده و ترویـج کتاب خوانـی کتـاب را بخرنـد و 

بخواننـد. او در ادامـه بـه کتـاب »افسـانه های دری« از روشـن رحـامن 

نویسـنده ی تاجیکسـتانی اشـاره کـرد و آن را یـک منونه ی خـوب توصیف 

کـرد. خانـم رفیـع زاده بـا تاکیـد بـر ادامـه ی کار گـردآوری این افسـانه ها 

از خانـم ریحانـه رهـا خواسـت تـا بـا رعایـت برخـی از نـکات، از جملـه 

دسـته بندی موضوعـی افسـانه ها، دفرهـای بعـدی ایـن مجموعـه را بـا 

ویژگی هـای بهـر ارایـه کنـد.

ریحانـه رهـا در سـخنانش از انگیـزه  ی خود بـرای گردآوری این افسـانه ها 

در  کـه  منتقـدان  نظـر  ایـن   بـه  پاسـخ  در  او  گفـت.  کارش  نحـوه ی  و 

دیالوگ هـا لهجـه رعایـت نشـده اسـت، بیـان کـرد: »ایده هـا و اهـداف 

مـن مهم تریـن مسـاله برایـم بـود. مـن بـه ایـن فکـر نبـودم کـه افسـانه 

گـردآوری کنـم و بـرای یـک جامعـه یـا یـک قـوم یک شـناس نامه بسـازم، 

بلکـه پیام هایـی کـه در افسـانه های مـادرم بـود برایـم اهمیت داشـت.« او ادامه 

»متفاوت تـر«  را  مـادرش  در جامعـه  دیدگاه هـای زن سـتیزانه  باوجـود  کـه  داد 

یافتـه اسـت کـه در نبـود پـدر متـام مسـوولیت های خانـواده را به خوبـی پیـش 

می بـرده و نقش هایـی را کـه در جامعـه ی مردسـاالر مـا مختـص مـردان تلقـی 

شـده، ایفـا می کرده اسـت. به بـاور او ایـن تفـاوت و توان مندی مادرش ریشـه در 

ایـن افسـانه ها داشـته کـه زنـان در آن هـا »قهرمانی می کننـد، به سـفر می روند، 

می شـوند...« پادشـاه 

انگیزه هایـی کـه سـبب به میـان آمـدن ایـن اثـر شـده در مقدمـه ی کتـاب نیـز 

توضیـح داده شده اسـت. ریحانـه رهـا در مقدمـه آورده اسـت: »در سـال های 

دانشـجویی ام در دانشـگاه کابـل بارهـا بـه ایـن موضـوع فکـر کـردم کـه نقـش 

افسـانه های مـادرم در زندگـی مـا تـا چـه انـدازه قـوی اسـت. حـس می کنـم که 

نه تنهـا خـود مـن، بلکه شـخصیت مـادرم که تقریبـا در متام عمرش این افسـانه 

را در ذهنـش نگـه داشـته اسـت، متأثـر از افسانه هاسـت.« او در بخـش دیگـری 

گردآوری شـدۀ  افسـانه های  مـن  کـه  جایـی  »...تـا  اسـت:  نوشـته  مقدمـه  از 

افغانسـتان را خوانـده ام، افسـانه ای را نیافتـه ام کـه به انـدازۀ افسـانه های مادرم 

طوالنـی باشـد و مهم تـر از ایـن، زنـان در آن نقش فعال و قوی داشـته باشـند.«

دفـر نخسـت »افسـانه های مـادرم« بـا زیرعنـوان »نیرنـگ پادشـاه« )برگرفتـه از 

نـام یکـی از افسـانه های مجموعـه( توسـط انتشـارات امیـری نـر شده اسـت. 

ایـن مجموعـه شـامل ده افسـانه »آغـه نـور«، »بچۀ آجـه گگ«، »جـورس پهلوان«، 

»خواجـه سـوداگر«، »سـاد و سـید«، »عجایبـات«، »کاکل زری و سـلطان زری«، 

»محمدعلـی شاهنشـاه ایـران«، »مللـک ممد و ملک سـتاره« و »نیرنگ پادشـاه« 

اسـت کـه ریحانـه رها بـا روایت مـادرش گـردآوری کرده اسـت. این کتـاب 290 

صفحـه را در برگرفتـه اسـت و توسـط محمدکاظـم کاظمـی شـاعر، نویسـنده و 

ویراسـتار معروف افغانسـتانی ویراسـتاری شـده اسـت.

قـرار اسـت ایـن کتـاب فـردا چهارشـنبه 27 حـوت در مـزار رشیـف نیـز نقـد و 

رومنایـی شـود.

»نیرنگ پادشـاه« نخسـتین دفـر از مجموعه ی »افسـانه های مادرم« 

از ریحانـه رهـا در کابـل نقـد و رومنایی شـد. قرار اسـت این مجموعه 

در دفرهـای دیگر دنبال شـود. 

نیرنـگ پادشـاه کـه دربرگیرنـده ی ده افسـانه اسـت، دیروز دوشـنبه 25 

حـوت در تـاالر وزارت اطالعـات وفرهنگ با حضور شـامری از مسـووالن 

دولتـی، نویسـندگان و فرهنگیـان رومنایی شـد.

برجسـتگی های  و  افسـانه   اهمیـت  دربـاره ی  برنامـه  سـخن رانان 

مجموعـه ی یادشـده صحبـت کردنـد. سـیده مـژگان مصطفـوی معیـن 

بـر نقـش و کارکـرد افسـانه ها  ایـن وزارت  مالـی، اداری و گردشـگری 

میـراث  دهنـده ی  انتقـال  و  فرهنـگ  مهـم  عنـارص  از  یکـی  به عنـوان 

فرهنگـی تاکیـد کـرد. او گفـت: »نسـل امـروز بایـد در کنـار دست رسـی 

بـه منابـع معلومـات و انرنـت بایـد بـه کتاب خوانـی توجـه کننـد تـا در 

بـه یـک خـالی غیرقابل جـران مواجـه نشـوند.« آینـده 

خانـم مصطفـوی بـا تقدیـر از ریحانـه رهـا پدیدآورنـده ی ایـن اثـر اظهار 

امیـدواری کـرد کـه نسـل امـروز کشـور بتواننـد بـا توجـه بـه نیازهـای 

فرهنگـی و معنـوی در ایجـاد جامعـه ی بهـر سـهم اساسـی بگیرنـد. 

دیـن محمـد جاوید نویسـنده و پژوهشـگر دربـاره ی ویژگی های افسـانه 

و  به معرفـی  را  مـورد  ایـن  در  مختلـف  نظریه هـای  و  داده  معلومـات 

بررسـی گرفت. او در بخشـی از سـخنانش به کارکرد آموزشـی و تربیتی 

افسـانه ها اشـاره کـرده گفـت: »افسـانه ها صحنـه ی جـدال خیـر و رش 

اسـت.« آقـای جاویـد این دیـدگاه را کـه در جهان امـروز و در موجودیت 

سـینام و رسـانه ها افسـانه اهمیـت و کارکـرد پیشـین را نـدارد، رد کـرد: 

»نقـش امـروز افسـانه ها بیشـر از گذشـته اسـت. کارتـون و فلم هـای 

کمـدی و تـراژدی همـه درون مایـه ی شـان را از افسـانه می گیـرد.«

ایـن نویسـنده و پژوهشـگر از ویژگی هـای افسـانه بـه زنـده و پویـا بـودن 

آن اشـاره کـرد. او گفـت: »بـه مشـکل می تـوان گفـت افسـانه بـه چـه 

زمـان و مکانـی تعلـق دارد و چه کسـی آن را خلـق کرده اسـت. افسـانه ها 

فرهنگ هـا  ماننـد  و  می کنـد  پیـدا  تحـول  و رشایـط  زمـان  جریـان  در 

درهم می آمیـزد.« او در مـورد جایگاه افسـانه در ادبیات کالسـیک گفت: 

افسـانه  از منابعـش  ادبیـات کالسـیک منظـوم اسـت و یکـی  »بیشـر 

اسـت. افسـانه را اگـر از کاخ بلنـد فردوسـی بیـرون بکشـید، ایـن کاخ 

فـرو می ریـزد.«

آقـای جاویـد در ادامـه ی سـخنانش به برجسـتگی ها و کاسـتی های اثر 

پرداخـت. او در نخسـت از انگیـزه  و پشـت کار مؤلـف سـتایش کـرد. او 

گفـت: »ایـن کار کوچـک نیسـت. چـرا؟ چـون در دیگـر کشـورها امثـال 

شکسـپیر، میرچیـا الیـاده، صادق هدایـت، صبحی، جـامل میرصادقی 

بااهمیـت  و  بـزرگ  کار  ایـن  پـس  می کننـد.  جمـع آوری  را  افسـانه ها 

اسـت.« او هم چنـان بـه کم پیشـینه بودن جمـع آوری افسـانه ها پرداخت 

و از حسـین توفیـق، شهرسـتانی و خـاوری به عنـوان معدود کسـانی یاد 

کـرد کـه در ایـن زمینـه کار کرده انـد. او از طـرح جلـد و صفحه آرایـی 

»ویراسـتاری  گفـت:  نیـز  ویراسـتاری  مـورد  در  و  کـرد  کتـاب سـتایش 

آقـای جاویـد  به گفتـه ی  دارد.«  بسـیار کـم  اشـتباهات  و  اسـت  عالـی 

مـن کتـاب »شسـته و رفتـه« اسـت؛ امـری کـه می توانـد هم »قـوت« اثر 

دانسـته شـود و هـم »ضعـف«: »ضعفـش ایـن اسـت کـه مـن نتوانسـته 

لهجـه  اصالـت  نام هـا  حتـا  و  دیالوگ هـا  در  کنـد.  صـادر  شـناس نامه 

نشده اسـت.« رعایـت 

سـخن ران دیگـر ایـن برنامـه خانـم دکـر رسورسـا رفیـع زاده بـود. او در 

دفتر اول »افسانه های مادرم« رونمایی و نقد شد
از  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  تـاالر  در  حـوت   24 یک شـنبه  روز 

صدمیـن سـالگرد تاسـیس کتاب خانه عامه تجلیـل کرده اند. در این 

برنامـه کـه گویـا پـر طمطـراق هـم بـوده، رسپرسـت وزارت اطالعات 

و  از شـاعران  تـن  و فرهنـگ، رییـس عمومـی کتاب خانـه و چنـد 

از قـرار معلـوم کتاب خانـه عامـه 98  هرنمنـدان سـخن گفته انـد. 

منایندگـی در متـام والیـات دارد که حدود 500 هـزار عنوان در این 

منایندگی هـا موجـود اسـت و تنهـا 100 هزار جلد کتابـش در کابل 

مرکـز ایـن کتاب خانـه جابجـا شـده اند.

در ایـن اجـامع گفتـه شـده کـه پـس از روی کار آمـدن امان اللـه 

خان، شـاه سـابق افغانسـتان اولین بار و پس از گذشـت یک سـال 

از حکومـت داری اش ایـن شـاه متجـدد پایـه ی کتاب خانه ملـی را با 

تقدیـم کتاب هـای خـود و جمـع آوری کتاب از دوسـتان و نزدیکانش 

بنـا کـرده اسـت که از نظر مـن کامال جای تقدیر و خوشـحالی دارد.

مسـئله اساسـی تر این اسـت که اکنون و پس از گذشـت صدسـال، 

کتاب خانـه عامـه چقدر غنی شـده و چه کارهایی انجام داده اسـت. 

امـا بـا تاسـف فـراوان حقیقـت این اسـت کـه در طـول یک قـرن و با 

متـام تحوالتـی کـه در ایـن مـدت رخ داده اسـت، کتاب خانـه عامـه 

کابـل مجموعـه ای از کتاب هـای نامرتـب و خاک خـورده ای اسـت 

کـه در طـول ایـن سـال ها از جاهـای مختلـف بـا محتوای بـی ارزش 

بـه آن اهـدا شـده کـه تقریبـا همه شـان کهنه و فرسـوده بوده اسـت. 

ایـن کتاب خانـه بـدون بودجـه انکشـافی و کارمنـدان مسـلکی در 

جایـی فعالیـت می کنـد کـه بسـیاری حتـی منی داننـد این چنیـن 

کتاب خانـه در سـطح شـهر کابل و 98 منایندگی اش هـم در والیات 

وجـود دارد. 

در گزارشـی که در سـایت شـبکه تحلیلگران افغانسـتان در این باره 

وجـود دارد، آمـده اسـت کـه در سـال ۱۳۵۶ در حالـی نفـوس کابل 

حـدود 500 هـزار نفـر بـوده تعداد اعضـای کتاب خانه ده بار بیشـر 

از حـال بـوده اسـت. در آن زمـان ایـن کتاب خانـه ۱۴۰۰۰ نفر عضو 

داشـته اسـت، در حالـی  کـه اکنون بـا جمعیت هفت میلیـون نفری 

کابـل، ایـن کتاب خانه تنهـا 1375 نفر عضـو دارد. 

بـه گفتـه ای مراجعیـن، مسـئولین ایـن کتاب خانـه حتـی لیسـت و 

رسشـامری از کتاب هـای شـان ندارنـد، اگـر ازشـان کتابی پرسـیده 

شـود و آن هـا هـم بـه دنبالـش بگردنـد فقـط بـه ایـن دلیـل اسـت 

کـه یـک زمانـی ایـن کتـاب را در بیـن قفسـه ها دیـده اسـت. ایـن 

کتاب خانـه تـا اکنـون حتـی اساسـنامه  ای کـه نشـان بدهـد حوزه ی 

اصلـی کارشـان چیسـت و بـرای چـه کسـانی می توانند کتـاب ارائه 

بدهنـد، ندارنـد.  

چنـدی پیـش سـفری داشـتم بـه والیـت دایکنـدی و رسی زدم بـه 

منایندگـی کتاب خانـه عامـه در آن والیـت کـه در یکـی از اتاق هـای 

سـاختامن تـازه تاسـیس ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ جابجـا شـده 

اسـت. یـک طرف اتـاق چارچوبـی کج و معوجی گذاشـته شـده بود 

کـه کتاب هـای داخـل آن بـه بیشـر از پنج صـد جلد منی رسـید. در 

مـدت یـک سـاعتی کـه آن جا بـودم سـه – چهار نفـر مراجعـه کننده 

حضـور پیـدا کردنـد و پـس از یـک نگاهـی رسرسی به ایـن کتاب ها 

و ناامیـدی کـه برای شـان پیـش آمـده بـود بـدون هیـچ اعراضـی 

برگشـتند. ایـن رونـد تقریبا بـرای چهار – پنـج نفر تکرار شـده رفت. 

امـا سـواالتی کـه پـس از ایـن همه سـال مطرح می شـود این اسـت 

کـه مسـوولین در ایـن کتاب خانـه از صدسـال قبـل تـا اکنـون چـه 

بازدهـی داشـته اند و بـرای آگاهـی دهی مردم و تشـویق مـردم برای 

کتاب خوانـی چـه راهکارهـای روی دسـت گرفته انـد و نیـز آیـا تـا 

اکنـون این هـا بازنگـری دقیق بین کتاب هاشـان داشـته انـد که چه 

کتاب هایـی، بـا چـه رویکـردی که نـه در مخالفـت از قری باشـد و 

نـه هـم آزادی افـرادی را سـلب کنـد و از نظـر سیاسـی هـم بی طرف 

باشـد و خیلـی مسـایل دیگـر را در نظـر گرفتـه، بـرای مراجعیـن 

پیشـکش کننـد؟ بـا کـامل تاثـر می تـوان گفـت کـه تااکنـون چنین 

چیـزی چـه در کتاب خانـه عامـه مرکـزی و شـعبه هایش در والیـات 

مشـاهده نشـده اسـت. ایـن کتاب خانـه کـه بیشـر از 60 کارمنـد 

دارد، هیچ کاری را روی دسـت نداشـته اند و وضعیت تا حاال حداقل 

راکـد بوده اسـت. 

جـای  بـه  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت  در  مسـوولین  مـن  نظـر  بـه 

برگـزاری تجلیـل از صدمین سـالگرد و گفن حرف هـای دهن پرکن 

کـه این روزهـا از سـوی ایـن وزارت تقریبـا عـام شـده اسـت، تـالش 

کننـد بودجـه ای کافـی برای سـاخن تعمیر ایـن مکان پیـدا کنند، 

بـرای معیـاری سـاخن سیسـتم فرسـوده ای کتاب خانه اقـدام کرده 

و هم چنیـن از اسـناد و کتاب هـای تاریخـی باقی مانـده نگهـداری 

کننـد و نیـز بـرای غنی سـازی کتاب خانـه و ایجـاد سـهولت بـرای 

مراجعیـن ایـن مرکـز کارهایـی عملـی انجـام بدهند. 

گزارش

افغانسـتان مـا: منایشـگاه عکاسـی دانشـجویی بـا اشـراک بیـش 

یافـت.  کابـل گشـایش  در  دانشـجوی خرنـگاری  بیسـت وپنج  از 

موضـوع ایـن عکس هـا را طبیعـت، مسـتند اجتامعـی و مفهمومـی 

هـرنی تشـکیل می دهـد. منایشـگاه سـه روزه عکاسـی دانشـجوی 

ابـن سـینا کابـل  دیـروز دوشـنبه 25 حـوت 1399 در دانشـگاه 

برگـزار شـد. بـه گفته ی عبـاس محمدی آمـر دیپارمتنـت ژورنالیزم، 

هـدف برگـزاری ایـن منایشـگاه تشـویق و ترغیـب دانشـجویان بـه 

هـرن عکاسـی و ترویـج انگیـزه هـرنی بـرای بقیـه دانشـجویان بوده 

است.  

دکـر علـی یاور اکـری، رییس دانشـکده علوم اجتامعی دانشـگاه 

ابـن سـینا در سـخرنانی اش در مراسـم گشـایش ایـن منایشـگاه 

گفـت: »انسـان بـه عنـوان موجـود ارتبـاط گـر و اجتامعی بـا قدرت 

ارتبـاط کالمـی، قـادر بـه انتقال کامـل اطالعات نیسـت«. او تاکید 

کـرد کـه ارتبـاط غیر کالمـی در بعضی موقع بهـر از ارتباط کالمی 

عمـل می کنـد. آقـای اکری همچنـان این نـوع برنامه ها را بسـیار 

موثـر دانسـته و بـر تقویـت بیشـری آن تاکید منـود تا دانشـجویان 

بـا  منایشـگاه  ایـن  گـردد.  تربیـت  کشـور  فـرای  بـرای  آدکامیـک 

اسـتقبال دانشـجویان دانشـگاه های دولتـی و خصوصـی رو بـه رو 

شـد. آنهـا در گفتگـو با روزنامـه ی افغانسـتان چنیـن برنامه هایی را 

در رشـد فرهنگـی و هـرنی جامعـه موثـر خواندنـد. حسـین ایوبـی 

دانشـجوی رشـته ی خرنـگاری گفـت: »چنیـن برنامه هایـی بـرای 

عکس هـای  اینجـا  می کنـد.  خلـق  بیشـر  انگیـزه ی  دانشـجویان 

شـده  گذاشـته  منایـش  بـه  اجتامعـی  مسـتند  قالـب  در  خوبـی 

اسـت.« قـرار اسـت ایـن منایشـگاه بـه مـدت سـه روز تـا تاریـخ 27 

حـوت بـه روی بازدیدکننـدگان بـاز باشـد.

خبر
نمایشگاه عکاسی دانشجویی

 در کابل برگزار شد

یادداشت
تجلیل از صدسالگی کتاب خانه 
عامه در غیاب کتاب های کارآمد 

غضنفر کاظمی



جـام کرکـت آسـیا سـال ۲۰۲۱ در مـاه جـون 

جـام  اسـت  قـرار  و  می شـود  برگـزار  امسـال 

کرکـت آسـیا سـال ۲۰۲۱ در مـاه جـون سـال 

برگزارشـود. میـادی  جـاری 

میزبـان  هنـد  بجـای  رسیانـکا  بـار  ایـن 

زیـرا  بـود  خواهـد  آسـیا  جـام  رقابت هـای 

پاکسـتان از رفـن و آمـد بـه هنـد انـکار کـرده 

اسـت و اگـر پاکسـتان هـم میزبـان ایـن جـام 

پاکسـتان  بـه  آمـده  و  رفـت  از  هنـد  می بـود 

می کـرد. خـودراری 

سـال  سـپتمرب  مـاه  در  جـام  ایـن  بـود  قـرار 

گسـرش  دلیـل  بـه  امـا  شـود  برگـزار   ۲۰۲۰

ویـروس کرونـا بـه تعویـق افتـاده بـود. از سـوی 

اسـت  نوشـته  تایمـز  هندوسـتان  نرشیـه  هـم 

اگـر رقابت هـای تجارتـی پاکسـتان آغـاز گـردد 

قـرار  اسـیا  جـام  بـا  تکـر  در  زمانـی  لحـاظ  از 

می گیـرد و مشـکات را ببـار مـی آورد. احسـان 

مانـی رئیـس کرکـت بـورد پاکسـتان هـم گفتـه 

آسـیا  کرکـت  جـام  رقابت هـای  ممکـن  اسـت 

سـال ۲۰۲۱ بـه تاخیـر بـی افتتـد و در سـال 

شـود. برگـزار   ۲۰۲۳

جـام آسـیا در سـال ۱۹۸۴ تاسـیس شـده بـود 

هندوسـتان  آنـرا  قهرمانـی  جـام  بـار  اولیـن  و 

بـود. آورده  بدسـت 

جامکرکتآسیاسال۲۰۲۱درماهجونامسالبرگزارمیشود

ورزش
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ایجـاد لختـه خون یـا مـرگ شـهروند ایتالیایی تایید نشـده 

است.

لختـه خـون در پـی تزریـق ایـن واکسـین مشـاهده شـده 

اسـت. بـا این حال هنوز رابطه بین واکسـین آسـرازنکا و 

بریتانیایی-سـویدنی  واکسـین  تزریـق  کشـور  هفـت  کنـون  تـا 

کرده انـد.  متوقـف  موقـت  به طـور  را  آسـرازنکا 

پـس از تزریـق ایـن واکسـین مـواردی از لختـه خـون و یـک مـورد 

مـرگ ثبـت شـده اسـت. هنـوز مشـخص نیسـت ایـن اتفاقـات بـه 

تزریـق واکسـین مربـوط باشـند.

وزارت صحـت هالنـد اعـام کـرد کـه تـا تاریـخ ۲۹ مـارچ تزریـق 

می کنـد.  متوقـف  را  آسـرازنکا  بریتانیایی-سـویدنی  واکسـین 

بـه همیـن دلیـل وقـت تزریق واکسـین بـرای ۴۰ هـزار نفـر در این 

کشـور لغو شـده اسـت.

مسـئوالن دارویـی هالنـد بـه دلیـل اطاعـات جدیـدی کـه دربـاره 

واکسـین کرونـای آسـرازنکا به دسـت آورده انـد، به مقامات کشـور 

توصیـه کرده انـد فعـا اسـتفاده از ایـن واکسـین را متوقـف کننـد.

روز گذشـته )۱۴ مـارچ( نیـز مقامـات ایرلنـد اسـتفاده از واکسـین 

آسـرازنکا را متوقـف کردنـد. 

نخسـت دمنـارک واکسیناسـیون بـا این واکسـین را به طـور موقت 

متوقـف کـرد. در پـی آن کشـورهای نـاروی، ایسـلند، بلغارسـتان و 

اتریـش نیـز تزریـق ایـن واکسـین را متوقـف کردند.

منطقـه پیمونـت ایتالیـا نیـز در پـی مـرگ یـک زن واکسـینه شـده 

بـا واکسـین آسـرازنکا، این مـاده را فعـا از دور خارج کرده اسـت.

مقامـات دارویـی نـاروی اعـام کرده انـد کـه چندیـن مـورد ایجـاد 

هالند هفتمین کشوری که تزریق واکسین آسترازنکا را متوقف کرد 

باید ببینیم چه چیزی به صالح آگوئرو و سیتی است

ایرانازگفتههایمدیرکلآژانسدرباره'نزدیک
شدنبهتوانساختسالحاتمی'انتقادکرد

پدرهالند:امباپهیکیازالگوهایارلینگاست

تظاهرات هزاران نفر در استرالیا در اعتراض به آزار جنسی زنان 

آژانـس بـه تهـران بـه دسـت آمـد. آقـای گروسـی 

گفتـه اسـت تـا یـک مـاه دیگـر مجـددا بـه تهران 

سـفر می کند. یکـی از محورهای این سـفر گفت 

و گـو دربـاره پیـدا شـدن ذرات اورانیـوم طبیعـی 

در مراکـزی اعـام نشـده اسـت. بازرسـان آژانس 

بـا منونه بـرداری محیطـی کشـف  را  ایـن ذرات 

کرده انـد. بـه گفتـه آقـای گروسـی ایـران تاکنون 

پاسـخ قابـل قبولـی دربـاره منشـا ایـن آلودگـی 

اخیـر  نشسـت  در  موضـوع  ایـن  اسـت.  نـداده 

شـورای حـکام مطرح شـد اما زمانی کـه احتامل 

صـدور قطعنامـه مطـرح شـد، ایـران اعـام کـرد 

بـه  شـود،  تصویـب  قطعنامـه  پیش نویـس  اگـر 

توافـق موقـت خـود بـا آژانـس خامتـه می دهـد. 

ایـران انتظـار دارد دولـت جو بایـدن تحریم هایی 

را کـه در دوره ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ 

برقـرار شـدند بـردارد و دوبـاره بـه برجـام بازگـردد 

متـام  بایـد  ایـران  ابتـدا  می گویـد  امریـکا  امـا 

تعهدهـای برجامی خـود را رعایت کنـد تا امریکا 

تحریم هـا را لغـو کنـد. آیت اللـه علـی خامنـه ای 

رهـرب ایـران، هرگونه مذاکـره با امریـکا را رد کرده 

و گفتـه پـس از رفـع تحریم هـا و "راسـتی آزمایی" 

آن، ایـران هـم اجـرای کامـل تعهدهـا را از رس 

خواهـد گرفت. امریـکا می گوید درصدد اسـت با 

بازگردانـدن ایـران بـه محدودیت هـای برجـام، به 

"توافـق جامع تـری" برسـد کـه برنامـه موشـکی و 

سیاسـت های منطقـه ای ایران را هـم در بر بگیرد 

ایـران ایـن دو موضـوع را خـط قرمـز خـود  امـا 

می خوانـد و مذاکـره بـر رس آن را رد می کنـد.

سـعید خطیب زاده سـخنگوی وزارت خارجه ایران 

از اظهـارات اخیـر رافائل گروسـی مدیـرکل آژانس 

بین املللی انرژی امتی انتقاد کرد. آقای گروسـی 

اخیـرا گفتـه میـزان غنی سـازی اورانیـوم، ایـران را 

بـه توانایـی سـاخت سـاح امتـی نزدیـک کـرده و 

آژانـس بـه همیـن دلیـل بـه دنبـال بازرسـی های 

امـروز  زاده  خطیـب  سـعید  اسـت.  گسـرده تر 

در واکنـش گفـت: "مدیـرکل بایـد در چارچـوب 

فنـی اظهارنظـر و بی طرفـی خـود را حفـظ کنـد". 

رافائـل گروسـی در مصاحبـه بـا روزنامـه جاپانـی 

نیکـی غنـی سـازی بیسـت درصـدی اورانیـوم را 

"فـوق العـاده حسـاس" خوانـده و گفتـه بـود پـس 

از ایـن مرحلـه غنی سـازی بـرای سـاخت سـاح 

عـدم  از  می خواهیـد  "اگـر  می شـود:  آسـان تر 

انحـراف بـه سـمت مقاصـد نظامـی بـه اطمینـان 

قابـل قبولـی برسـید، واضـح اسـت که به بازرسـی 

بسـیار قـوی نیـاز داریـد". در حـال حـارض ایـران 

ذخایـر اورانیـوم کم تر غنی شـده خـود را بـه بیـش 

از ده برابـر حـد مجـاز در توافـق هسـته ای افزایش 

داده، غنی سـازی بیسـت درصـدی را از رس گرفته 

اسـت.  داده  کاهـش  را  آژانـس  بازرسـی های  و 

ایـران در یـک توافـق سـه ماهه بـا آژانـس پذیرفته 

دوربین های نظارتی این نهاد در تاسیسـات امتی 

فعـال باشـند اما دسرسـی بـه فلم دوربین ها سـه 

مـاه دیگـر بـه رشطـی امکان پذیـر خواهد شـد که 

امریـکا تحریم هـای ایـران را لغـو کـرده باشـد در 

غیـر ایـن صـورت ایـران تصویـر ایـن دوربین هـا را 

از بیـن می بـرد. ایـن توافق در سـفر اخیر مدیرکل 

راهپیماییمعترضانبهخشونتپولیس
درمیانماربازهمبهخونکشیدهشد

گلوبـال تایمز چیـن، در حمله معرضـان میامنار به 

دسـت کـم ۳۲ کارخانـه متعلـق بـه رسمایه گـذاران 

چینی خسـارتی به ارزش ۳۷ میلیون دالر وارد شـده 

و دو کارمنـد چینـی نیـز در جریـان ایـن بورش هـا 

زخمی شـدند. این روزنامه چینـی، یورش معرضان 

میامنـاری بـه کارخانه هـا را »عمل رشورانـه« خوانده 

اسـت. شـامر دقیـق کشته شـدگان میامنـار در روز 

یکشـنبه دسـت کـم ۳۹ تـن از جملـه یـک مأمـور 

پولیـس اعـام شـد امـا احتـامال افـراد بیشـری در 

ایـن درگیری هـا جـان خـود را از دسـت داده انـد. 

خربگـزاری رویـرز بـه نقـل از یک پزشـک که نامش 

فـاش نشـده نوشـت کـه نیروهـای امنیتـی تنهـا در 

جریـان آتـش زدن کارخانه هـا در هلینگتایـا ۳۷ تـن 

از حمله کنندگان را کشـته اسـت. انجمن حامیت از 

زندانیـان سیاسـی میامنار می گوید که روز یکشـنبه 

۱۶ نفـر نیـز در مکان هـای دیگـر کشـته شـده اند.

بـر اسـاس آخریـن گزارش هـا و آمـار اعـام شـده بـه 

دسـت سـازمان های مردم نهـاد میامنـار، از ابتـدای 

اعراضـات در ایـن کشـور از یـک مـاه ونیـم پیـش 

تاکنـون دسـت کـم ۱۴۰ نفـر بـه دسـت نیروهـای 

پولیـس کشـته شـده اند.

احتـامالً آمـار واقعـی کشـته ها از آمار به دسـت آمده 

بیشـر اسـت زیـرا پولیـس ظاهـراً اجسـاد برخـی از 

کشـته شـدگان را تحویـل نداده اسـت. 

شـلیک نیروهـای پولیـس ضـد شـورش میامنـار بـه 

سـوی معرضان به دولت کودتاچیان در این کشـور 

در روز دوشـنبه ۱۵ مـارچ بـه کشـته شـدن دو نفـر 

انجامیـد. ایـن کشـتار در حالـی روی داد کـه یـک 

روز پیـش، نیروهـای دولتـی میامنـار بـا شـلیک بـه 

معرضـان و کشـن ده هـا تـن از آنـان، خونین ترین 

کار  روی  زمـان  از  کشـور  ایـن  در  اعراضـات  روز 

آمـدن دولـت کودتـا را رقم زدند. دو شـاهد عینی به 

خربگـزاری رویـرز گفتنـد که طرفـداران آنگ سـان 

سـوچی، رهرب بازداشـت شده دموکراسـی خواهان، 

جملـه  از  شـهر  چنـد  در  دیگـر  بـار  دوشـنبه  روز 

مانـداالی و مینگ یـان در مرکـز کشـور راهپیامیـی 

کردنـد و پولیـس بـه روی آنهـا آتـش گشـود. آنهـا 

گفته انـد در مینگ یـان، یـک تیـر بـه رس یـک پـر 

و تیـر دیگـری بـه صـورت یـک دخـر جـوان خـورده 

اسـت. معرضان خشمگین میامنار که دولت چین 

را همدسـت کودتاچیـان می دانند، روز یکشـنبه به 

چندیـن کارخانه چینی در هلینگتایا واقع در حومه 

یانگـون، بزرگ ترین شـهر این کشـور حملـه کرده و 

ایـن واحدهـای صنعتـی را بـه آتش کشـیدند.

در پـی ایـن رویدادهای خشـونت بار، سـفارت چین 

در میامنـار از جرنال هـای حاکـم در کشـور میزبـان 

خواسـت تا خشـونت را متوقف کـرده و امنیت مردم 

و امـوال عمومـی را تأمیـن کننـد. به نوشـته روزنامه 

واکنشبنزمابهاخباربازگشترونالدووجذبهالند
کریـم بنزمـا که در نشسـت خربی بازی با آتاالنتا رش.ت کرده بود، با سـواالتی راجـع به رونالدو و ارلینگ هالند 

روبـرو شـد. رئـال مادریـد فردا شـب در ورزشـگاه خانگی خـود میزبان آتاالنتا از دور برگشـت یک هشـتم نهایی 

لیگ قهرمانان اسـت. بازی رفت را رئال در برگامو با یک گل برده ولی فردا قطعا شـب راختی نخواهد داشـت. 

کریـم بنزمـا که شـنبه توانسـت هـر دو گل پیـروزی بخش رئـال را به الچه بزند، در نشسـت خربی بـازی آتاالنتا 

رشکت کرد و پاسـخگوی سـواالت شـد. سـتاره فرانسـوی در مـورد بازی گفت:» بایـد با انگیزه و جاه طلبـی وارد 

میـدان شـویم. بـازی سـختی خواهـد بـود چرا کـه حریف تیم واقعـا خوبی اسـت. آتاالنتا بـرای جـربان می آید 

ولـی مـا هـم آمـاده ایم.«جذب ارلینگ هالند:» در مورد بازیکنان تیم های دیگر صحبتی نـدارم. هر ماه در مورد 

بازیکنانـی کـه در رئـال نیسـتند، حرف زده می شـود و شـایعات و گامنه زنـی ها زیاد اسـت. هالند یک بازیکن 

خوب و گلزن بزرگی اسـت و اگر روزی موقعیت برای پیوسـن به رئال داشـته باشـد، اسـتقبال خواهیم کرد.« 

وضعیـت هـازارد:» ادن در ایـن مـدت بدشـانس بـوده و برایش غمگینـم. او بازیکن بزرگی اسـت و مـی تواند به 

رئـال بسـیار کمـک کنـد. خودش هـم از این وضعیت ناراحت اسـت. ادن می خواهد خـودش را ثابت کند ولی 

مصدومیـت هـا اجـازه منـی دهنـد. مـا به نوبـه خودمان مـی خواهیم بـه او کمک کنیـم و ای کاش خیلـی زود 

بهبـود پیـدا کند.«فشـار گلزنـی در رئال:» در رئال همیشـه فشـار وجـود دارد و من هـم از کودکی کـه فوتبال را 

رشوع کـردم، فشـار را روی خـودم را حـس مـی کنـم. هـر مهاجمـی دوسـت دارد گل بزند. برخـی مواقع تیم ها 

عقـب مـی کشـند و گلزنی سـخت می شـود. می دانم هـواداران دوسـت دارند رئـال گل های زیـادی بزند ولی 

منی توان هر بازی سـه یا 4 گل زد. من و همه تیم در تاشـیم تا کل های بیشـری به مثر برسـانیم.« بازگشـت 

رونالـدو:» بـا رونالـدو روزهـای بسـیار خوبی داشـتیم و کارهای بزرگـی در رئال انجـام دادیم. منـی داتم رشایط 

کریـس در یـووه چگونـه اسـت. با من همیشـه ارتباطش خوب بود و منـی دانم به رئال بر می گـردد یا خیر. من 

نـه رئیـس باشـگاهم و نه رسمربـی.« متدید قـرارداد:» من در لحظه زندگی می کنـم. قراردادم تـا 2022 اعتبار 

دارد و اگـر رئیـس بخواهـد بـا مـن متدید کند، مشـکلی نخواهم داشـت. بازیکن رئال هسـتم و امیدوارم سـال 

هـای بیشـری مبانـم.« صحبـت از جـذب مهاجم جدید بـرای رئـال:» اصا ناراحت منی شـوم. مـن رصفا یک 

مهاجـم نیسـتم و کارم فقـط گلزنـی نیسـت. مـن پـاس گل می دهـم و به تیم کمک مـی کنم. وقتـی در زمین 

هسـتم، هدفـم کمک اسـت و مهمـر از هر چیزی نیـز پیروزی و موفقیت تیم اسـت.«

مـی توانـد افسـانه سـیتی لقـب بگیـرد. او شـخصیتی 

شـاداب اسـت و بـا خـود ایـن حـس را بـه هـم تیمـی 

هایـش نیـز منتقـل مـی کنـد. تصمیمـی بـه سـود دو 

طـرف گرفتـه خواهـد شـد.«

رشایـط خاصـی داشـت، باید گلزنی مـی کرد. او 

خـوب بـازی کـرد، اثـر گـذار بـود و یـک گل هـم 

زد. در مـورد آینـده آگوئرو باید بگویـم که اتفاقی 

مـی افتـد کـه به صـاح دو طـرف باشـد. رسخیو 

ناامیـد  آگوئـرو  رسخیـو  حفـظ  از  همچنـان  گواردیـوال  پـپ 

مبانـد. سـیتی  در  او  دارد  دوسـت  و  نیسـت 

تـا  بارسـلونا چیـزی  اسـپانیایی،  ادعـای رسـانه هـای  طبـق 

سـتاره  نـدارد.  فاصلـه  آگوئـرو  رسخیـو  بـا  قـرارداد  امضـای 

آرجانتاینی 33 سـاله از جنوری آزاد اسـت تا با هر باشـگاهی 

وارد مذاکـره شـود و جدایـی او از سـیتی پـس از 10 سـال 

قطعـی بـه نظـر مـی رسـد. پـس از انتخـاب خـوان الپورتـا بـه 

عنـوان رئیـس جدیـد بارسـلونا او متـام تـاش خـود را بـرای 

متقاعـد کـردن لیونـل مسـی بـه متدیـد قـرارداد گذاشـته و 

یکـی از مهمریـن عوامـل در ایـن راه را جذب رسخیـو آگوئرو 

مـی دانـد. مسـی و آگوئرو دوسـتانی صمیمی هسـتند و بعید 

اسـت در صـورت انتقـال سـتاره سـیتی به بارسـا لیونل مسـی 

تصمیـم بـه جدایـی در پایـان فصـل بگیـرد.

آگوئـرو کـه امسـال بـا مصدومیـت هـای مختلـف دسـت بـه 

گریبـان بـوده، شـنبه شـب توانسـت در برتری 0-3 سـیتی بر 

فـوالم زننـده یکـی از سـه گل تیمـش از روی نقطـه پنالتـی 

باشـد تـا بازگشـتش را بـا گل جشـن بگیـرد.

پـپ گواردیـوال در مصاحبـه بـا بـی ایـن اسـپورتس و در مـورد 

سـتاره آرجانتاینـی گفـت:» رسخیـو بـه ایـن گل نیـاز داشـت. 

چـون  رسخیـو  و  اسـت  مهـم  زدن  گل  مهاجمـی  هـر  بـرای 

پارملان در سـال ۲۰۱۹ اسـت.  پس از آنکه این زن در 

مـاه فـربوری ماجرای تجـاوز را علنی کرد، سـه زن دیگر 

نیـز اتهامـات مشـابهی را علیه مرد مظنون بیـان کردند.

در مـاه مـارچ نیـز وزیر عدلیه اسـرالیا متهم شـد که در 

سـال ۱۹۸۸ بـه یـک هـم کاسـی ۱۶ سـاله اش تجـاوز 

کرده اسـت. 

کریستیان پورتر اما این اتهام را رد کرد.

اسـکات ماریسـون نخسـت وزیـر اسـرالیا به دلیـل این 

اتهامـات علیـه اعضـای کابینـه و همکارانـش زیر فشـار 

قـرار گرفته اسـت. 

او روز دوشـنبه پـس از یـک اظهارنظـر جنجالـی دیگـر 

دوبـاره بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار گرفـت.

موریسـون در پارملـان گفت: »نه خیلـی دور از اینجا، به 

چنیـن راهپیامیی هایـی بـا گلوله پاسـخ می دهند اما نه 

اینجا در این کشـور.«

سـناتور سـارا هانسـون یانگ از حزب سـبزها این سخن 

نخسـت وزیـر را در توییـر بـه شـدت مـورد حملـه قـرار 

داد و نوشـت: »نخسـت وزیـر فکـر می کنـد زنـان بایـد 

در  منی شـود  شـلیک  آنهـا  بـه  کـه  باشـند  سپاسـگزار 

حالـی کـه مـا بـرای امنیتـامن تظاهـرات می کنیـم.«

حکومـت اسـرالیا در سـال های اخیـر چندیـن بـار بـه 

آزارهـای جنسـی  آزار و اذیـت در محیـط کار و  دلیـل 

فضـای  یـک  از  منتقـدان  اسـت.  شـده  بحـران  دچـار 

دولـت  پارملـان صحبـت می کننـد.  در  "مسـموم"  کار 

محافظـه کار اسـرالیا  متهـم بـه ایـن اسـت که "بـا زنان 

دارد". مشـکل 

آمدنـد. خیابـان  بـه  عدالـت" 

در کانـربا پایتخت اسـرالیا تظاهرکننـدگان با لباس 

سـیاه مقابـل سـاختامن مجلس تجمـع کردنـد. آنها 

پاکاردهایـی در دسـت داشـتند کـه روی آن نوشـته 

علـت  را می شناسـید؟«  قربانـی  »چنـد  بـود:  شـده 

ایـن اعراضـات ماجـرای تجاوز به یکـی از کارمندان 

حـزب لیـربال )حزب نخسـت وزیر اسـرالیا( توسـط 

یـک همـکارش در دفـر یکـی از وزرا در سـاختامن 

آزار  بـه  اعـراض  نفـر در شـهرهای اسـرالیا در  ده هـا هـزار 

جنسـی زنـان به خیابان هـا آمدند. اتهـام تجاوز به یـک کارمند 

حـزب لیـربال از سـوی همـکارش دلیـل این اعراضات اسـت. 

دولـت محافظـه کار این کشـور متهم اسـت که "با زنان مشـکل 

دارد".

ده هـا هـزار نفـر در بیـش از ۴۰ شـهر اسـرالیا بـه خیابان هـا 

آمـده و علیـه آزار جنسـی زنـان تظاهـرات کردنـد. 

بـرای  "راهپیامیـی  شـعار  بـا  زن  هـزار   ۱۰ ملبـورن  در  تنهـا 

شـد و ایـن چهارمین فصل حضـورش در رده اول 

باشـگاهی دنیاسـت. او در 19 سـالگی بـا تیـم 

ملـی فرانسـه عنـوان قهرمانی جام جهانـی را نیز 

کسـب کرد.

آلـف هالنـد پدر ارلینـگ در مصاحبه بـا تله فوت 

فـاش سـاخت که پـرش امباپه را بـه عنوان یک 

الگـوی فوتبالـی مـی بینـد:» بلـه؛ ارلینـگ بازی 

هـای زیـادی را متاشـا مـی کنـد و سـعی دارد 

نـکات مثبت هر فوتبالیسـتی را بـه بازی خودش 

اضافـه کنـد. او چندیـن الگوی فوتبالـی دارد که 

یکـی کیلیـان امباپه اسـت. می دانم کـه ارلینگ 

بـازی هـای کیلیـان را دنبـال مـی کنـد و او را 

سـتایش مـی کند.«

الـف هالند پـدر ارلینگ هالند سـتاره ناروی 

امباپـه  کیلیـان  از  متجیـد  بـه  دورمتونـد 

پرداخـت.

 2020 سـال  جنـوری  در  هالنـد  ارلینـگ 

بـا باشـگاه دورمتونـد قـرارداد بسـت و از آن 

زمـان تـا بـه حـال خـود را بـه عنـوان یکـی 

حـارض  حـال  مهاجـامن  ترسـناک ترین  از 

سـتاره  اسـت.  داده  نشـان  اروپـا  فوتبـال 

نـاروی در ایـن فصـل بوندسـلیگا 18 بـازی 

العـاده 17 گل را  انجـام داده و آمـار فـوق 

بـه ثبـت رسـانده اسـت. او همچنیـن در 13 

بـازی لیـگ قهرمانـان اروپـا 18 گل بـه مثـر 

رسـانده و جایـزه پـر طایـی سـال 2020  

را هـم از آن خـود کـرد.

ایـن روزهـا و بـا حـذف مسـی و رونالـدو از 

کـه  معتقدنـد  بسـیاری  قهرمانـان،  لیـگ 

دوران رقابـت ایـن دو فـوق سـتاره در حـال 

را  بایـد متکـر  پـس  ایـن  از  و  اسـت  امتـام 

روی رقابـت ارلینـگ هالنـد و کیلیـان امباپه 

گذاشـت.

سـتاره فرانسـوی پـی اس جی خیلـی زودتر 

از هالنـد در فوتبـال سـطح اول دنیـا شـهره 

گواردیوال:قهرمانیدرهرچهارجامواقعبینانهنیست
پـپ گواردیـوال، رسمربی منچسرسـیتی، می گوید 

در حـال حـارض مترکـز ایـن تیـم در مسـابقه فـردا 

برابـر مونشـن گادباخ اسـت.

منچسـر سـیتی در ایـن فصـل یکـی از مدعیـان 

اصلـی قهرمانـی در رقابت هـای لیـگ قهرمانـان 

اروپـا محسـوب می شـود. تیـم پـپ گواردیـوال کـه 

در بـازی رفـت مرحلـه یک هشـتم نهایی بـا دو گل 

مقابل مونشـن گادباخ به پیروزی رسـید فردا شـب 

مسـابقه برگشـت را برگـزار خواهـد کـرد.

پـپ گواردیـوال، رسمربـی منچسرسـیتی، پیـش 

از ایـن بـازی گفـت: " تـا بـه حـال هیـچ تیمـی در 

انگلیس نتوانسـته به چهار قهرمانـی در یک فصل 

دست پیدا کند. بازیکنان منچسرسیتی باید آگاه 

باشـند وقتـی در چنیـن تیمـی بـازی مـی کنند به 

طـور قطـع پس از شکسـت بـا واکنش هـای خوبی 

روبـرو نخواهد شـد. بازیکنـان باید فقط بـه پیروزی 

فکـر کننـد امـا در عیـن حال کسـب چهار جـام در 

یـک فصـل امـری واقـع گرایانـه نیسـت. البته منی 

دانیـم کـه تـا پایـان فصـل چـه اتفاقـی رخ خواهـد 

داد امـا در رشایـط عـادی شـاهد چنین مسـئله ای 

نخواهیـم بـود چـرا کـه پیـش از ایـن نیز ایـن اتفاق 

نیفتاده اسـت.

 در مقطـع کنونـی متـام مترکـز مـا ایـن اسـت کـه 

در مسـابقه فـردا بـرای مونشـن گادباخ بـه پیروزی 

برسـیم و راهـی مرحلـه یـک چهـارم نهایـی لیـگ 

قهرمانان شـویم. در حال حـارض من بدترین تیم را 

در اختیار دارم چرا که در فصول گذشـته ما به جام 

هـا رسـیده بودیم اما تا اینجای فصـل این اتفاق رخ 

نداده اسـت."

دیـدار برابـر گادبـاخ: " مسـابقه فـردا بـا دو گل بـه 

سـود مـا آغـاز می شـود امـا بایـد بدانیـم کـه ایـن 

توانایی هـای  از  کامـا  اسـت.  بـازی جدیـد  یـک 

مونشن گادباخ آگاه هستیم. آنها تیم بسیار خوبی 

هسـتند امـا تـا بـه اینجـا نتایج مناسـبی به دسـت 

نیاورده انـد. مسـابقه فـردا بـرای آنها حکم فینـال را 

دارد چـرا کـه چیـزی بـرای از دسـت دادن ندارند."

ناراحتـی رحیـم اسـرلینگ از نیمکـت نشـینی: " 

ایـن مسـئله کـه وقتـی در ترکیـب قـرار منـی گیرد 

ناراحـت باشـد امری کاماً طبیعی اسـت و من هم 

منتظر نیسـتم که ببینـم او از این اتفاق خوشـحال 

مـی شـود. این مسـئله ای اسـت کـه از زمـان رشوع 

فوتبـال وجود داشـته اسـت."



دولـت جاپـان تقريبـاً 1.8 ميليـون دالـر آمريكایـی بـراي پـروژه تقويـت 

ظرفيـت پاسـخدهی بـه امـراض سـاری در افغانسـتان متعهـد شـد. 

تاکاهشـی یوشـیاکی، شـارژدافیر سـفارت جاپان در افغانسـتان و داکرت 

دیوید الی، مناینده سـازمان صحی جهان  )WHO( در افغانسـتان روز 

دوشـنبه 24 حـوت توافقنامـه را بـا حضـور داکـرت بشـیر نورمـل، معیـن 

پـان و پالیسـی وزارت صحـت عامـه امضـا کردند. 

موسسـه  و    )WHO( جهـان  صحـی  سـازمان  توسـط  پـروژه   ایـن 

همکاری هـای  بیـن املللـی جاپـان )JICA( بـا مشـارکت وزارت صحـت 

عامـه  تطبیـق خواهـد شـد.

جهـان  صحـت  سـازمان  کمـک،  ایـن  کـه  می گویـد  جاپـان  سـفارت 

)WHO( و رشکای آن را قـادر می کنـد تـا از طریـق افزایـش خدمـات 

تشـخیصی، نظارتـی و خدمـات کلینیکـی، میـزان مـرگ و میـر قابـل 

پیشـگیری را کـه بـا امـراض انتانـی در حـال ظهـور و امراض کـه مجدداً 

پدیـدار میشـود کاهـش دهـد. 

سـفارت جاپـان در خربنامـه اش نوشـته که این پـروژه نه تنهـا در برطرف 

کمـک  فعلـی  گیـر  همـه  امـراض  بـا  مرتبـط  صحـی  نیازهـای  کـردن 

خواهـد کـردد، همچنیـن تقویـت سیسـتم صحـی را برای آمادگـی موارد 

اضطـراری بعـدی صحـی از طریـق رسمایـه گـذاری در تأمیـن تجهیزات 

صحـی بـه مراکـز تـداوی و آمـوزش کارکنـان صحـی تقویـت مـی کنـد. 

بـه نقـل از خربنامـه، والیـات هلمنـد، بادغیـس و دایکنـدی و همچنیـن 

می شـوند،  پشـتیبانی  کمـک  ایـن  طریـق  از  افغان-جاپـان  شـفاخانه 

جایـی کـه سـه البراتـوار جدیـد ایجـاد می شـود و مجهـز بـه تکنالوجـی 

  19-COVID بـرای پشـتیبانی از تشـخیص زودهنـگام بیـاری کرونا یـا

و آنفلوانـزا میباشـند.

داکـرت بشـیر نورمـل ، معیـن پـان و پالیسـی وزارت صحـت عامـه در 

ایـن مراسـم گفـت: »مـن میخواهـم از طـرف مـردم افغانسـتان، از دولت 

جاپـان تشـکر کنـم و میراث همبسـتگی این کشـور بـا مردم افغانسـتان 

را سـتایش کنـم. مـا از تعهـد دیرینـه دولـت جاپـان به بخـش صحت که 

بـا رسمایـه گذاری هـای انجـام شـده در حایـت از افغانسـتان بـرای از 

بیـن بـردن توبرکلـوز و ادامـه حایـت از پاسـخدهی بـه بیـاری کرونـا 

یـا COVID-19   داده شـده ، سپاسـگزاریم . کرونـا اهمیـت آمادگـی و 

ایسـتادن متحدانـه را در مواقـع سـخت بـه ما نشـان داده اسـت. بودجه 

فراهـم شـده در چوکات این پروژه منایانگر همبسـتگی دیگری میباشـد 

و ایـن درسـت هـان وقـت اسـت كـه كشـور مـا بیشـرتین نیـاز را بـه آن 

 یـک مقام مسـئول سـازمان دیدبان حقـوق برش)هیومن 

زندان هـای  داشـن  بـه  را  طالبـان  گـروه  واچ(  ریتـس 

مخفـی و شـکنجۀ زندانیـان موجود نزد آن هـا متهم کرده 

است.

پاتریشـیا گاسـمن، معـاون بخـش آسـیا در این سـازمان 

این سـو  بـه  مدت هـا  از  کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه 

همچـو زندان هـای مخفـی بخشـی از منازعـۀ جـاری در 

اسـت. افغانسـتان 

بانـو گاسـمن می گویـد: »مـا جزئیـات ایـن زندان هـا کـه 

توسـط طالبـان اداره می شـوند، ارائـه کرده ایـم. مـا بـا 

زندانیـان سـابق و جنگجویـان طالبـان مصاحبـه كـرده 

ایـم كـه جزئیـات برخـی از مـوارد، جـزا در ایـن زندان هـا 

را ترشیـح کرده انـد، از جملـه مـواردی كـه بـرای گرفـن 

اعـرتاف مـورد لـت و کـوب قـرار گرفتـه انـد. در برخـی 

داشـن  بـه  متهـم  افـراد  اعـدام  شـاهد  مـردم  مـوارد، 

روابـط بـا دولـت بـوده انـد. از مدت هـا به این سـو همچو 

زندان هـا بخشـی از منازعـۀ جـاری و ناکامـی طالبـان 

در انـکار از شـکنجه بـوده، امـا آن هـا بـه وضاحـت ایـن 

در  مدافـع  وکیـل  موجودیـت  عـدم  می کننـد.«  را  کار 

در  و  ترسـانیدن  کـوب،  و  لـت  طالبـان،  زندان هـای 

مـواردی کشـن زندانیـان برای گرفـن اعرتاف مـواردی 

انـد کـه سـازمان های بین املللی حقوق بـرش در مورد آن 

ابـراز نگرانـی کرده انـد. در ایـن حال، ذبیح اللـه مجاهد، 

یکـی از سـخنگویان طالبـان، روز یک شـنبه )۲۴ حوت( 

در صحبـت بـا رادیـو آزادی بـا رد این موضـوع گفت: »ما 

هیـچ زنـدان مخفی نداریم و هیـچ زندان که در آن كىس 

شـكنجه شـود. همـه کارهـا در زندان هـا، طبـق قانـون 

رشعیـت انجـام می شـود، بعـد از تصمیـم محکمـه افـراد 

بـه زنـدان فرسـتاده می شـوند. باقـی می مانـد شـاری 

از افـراد نظامـی کـه گرفتـار می شـوند، آن هـا هـم بعـد 

از حکـم محکمـه، در زنـدان نگهـداری می شـوند. اینکه 

کسـی لـت و کوب و شـکنجه می شـود، حقیقت نـدارد و 

تبلیغـات اسـت.« ادارۀ هیئـت معاونـت سـازمان ملـل در 
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 مسـئوالن آکادمـی علـوم و تحقیقـات می گویند کـه در چند 

سـال گذشـته میزان آب هـای کشـور )سـطحی و زیرزمینی( 

حـدود 8 درصـد کاهش یافته اسـت.

عبدالظاهـر شـکیب، رئیـس اکادمـی علـوم افغانسـتان، روز 

دوشـنبه، ۲۵ حـوت در سـمینار علمـی- تحقیقـی »ارزیابـی 

ارزش هـای حیاتـی بنـد کـال خـان« گفت کـه تغییـر اقلیم 

باعـث خشکسـالی و کاهـش آب ها شـده و کشـور نسـبت به 

بـر بنیـاد آمارهـای وزارت مالیـه، مجموع کرس بودجه امسـال 

۳۷ میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون افغانـی اسـت و.بیـش از ۴۶ در 

صـد آن بـا گرفـن وام از صنـدوق بین املللـی پـول، تأمیـن 

شـد. خواهد 

وزارت مالیـه می گویـد که هانند گذشـته وام هایی که گرفته 

خواهند شـد، رشایط بـاز پرداخت آنها سـهل خواهد بود.

سـال  »در  می گویـد:  مالیـه  وزارت  سـخنگوی  تابـع،  رفیـع 

مالـی ۱۴۰۰ بـرای کـرس بودجـه ۱۷.۴ ملیـارد افغانـی در 

سـند بودجـه پیـش بینـی شـده و ایـن مبلـغ را از صنـدوق 

بین املللـی پـول گرفته انـد. در مجمـوع حکومـت افغانسـتان 

تـا کنـون در حـدود ۱.۵ ملیـارد دالـر امریکایـی از نهادهـای 

و کشـورها، مقـروض اسـت« بین املللـی 

یکـی از آگاهـان امـور اقتصـادی می گویـد کـه وام هـا باید در 

پروژه هـای بـزرگ زیربنایـی هزینـه شـوند تـا ایـن پروژه هـا در 

دراز مـدت بتواننـد یـک منبـع درآمـدی بـرای بازپرداخت این 

وام ها باشـد.

سـلیم طوفـان، آگاه امـور اقتصـادی می گویـد: » فکر می کنم 

منی توانـد  و  اسـت  جفـا  گرفـن  قرضـه  فعلـی،  رشایـط  در 

جـربان شـود. چـون جنگ اسـت و مترکز بیشـرت حکومت هم 

بـه مهـار جنگ، منی توانیـم از کمک ها اسـتفاده مثمر و موثر 

را داشـته باشیم«

وزارت مالیـه می گویـد که افـزون بر گرفن وام هـا، با کمک ها 

و منابـع داخلـی، کـرس  بودجـه امسـال پوشـش داده خواهد 

شـد. سـقف مسـوده سـوم بودجـه ملـی سـال مالـی ۱۴۰۰ 

بیـش از ۴۷۳ ملیـارد افغانـی اسـت کـه از آن جملـه بیـش از 

۳۱۱ ملیـارد افغانـی آن بودجـه عـادی و بیـش از ۱۶۱ملیارد 

افغانـی آن بودجـه انکشـافی می باشـد. بـر اسـاس مسـوده 

سـوم بودجـه امسـال، کـرس بودجـوی سـال مالـی ۱۴۰۰ از 

طریـق وام گیـری و وجـوه ریزرفـی متویـل می گـردد.

 در نشسـت سـه جانبـه بیـن وزیـر امـور خارجـۀ قطـر، زملـی 

خلیلـزاد و مـا بـرادر، در مـورد آخریـن تحـوالت رونـد صلـح 

افغانسـتان بحـث صـورت گرفتـه اسـت.

ایـن  کـه  اسـت  داده  خـرب  قطـر،  در  )قنـا(  دولتـی  آژانـس 

نشسـت، بعـد از شـام روز گذشـته برگـزار شـد، کـه محمـد 

بـن عبدالرحمـن آل ثانـی وزیـر امـور خارجـه، زملـی خلیلزاد 

مناینـده ویـژه امریـکا و ما برادر رئیس دفـرت طالبان در قطر، 

در آن حضـور داشـتند.

منبع گفته اسـت کـه در این نشسـت، در رابطه به موضوعات 

منازعـه سیاسـی و امنیتـی و مذاکـرات بیـن االفغانـی، بحـث 

صورت گرفته اسـت.

خربنامـه افـزوده اسـت که همچنیـن در مورد آخریـن تحوالت 

در رونـد صلـح افغانسـتان نیز بحث و گفتگو شـده اسـت.

بـه اسـاس یـک خـرب دیگـر، وزیر امـور خارجـۀ قطر، نشسـت 

ویـژه ای بـا مـا عبدالغنـی بـرادر نیز انجـام داده اسـت.

آژانـس دولتـی قطـر گفته اسـت کـه در نشسـت یادشـده، در 

مـورد مذاکـرات بیـن االفغانـی و نقـش قطـر در رونـد صلـح، 

گفتگـو صـورت گرفتـه اسـت.

از سـویی هـم، داکـرت محمـد نعیـم سـخنگوی دفـرت طالبـان 

در قطـر، در تویـرت خـود نوشـته اسـت کـه مـا بـرادر رئیـس 

دفـرت سیاسـی و شـیخ عبدالحکیم حقانی رئیـس تیم مذاکره 

کننـده و هیئـت همـراه وی، معـاون نخسـت وزیـر، محمد بن 

عبدالرحـان آل ثانـی وزیـر امـور خارجه قطـر و هیئت همراه 

وی، بـا زملـی خلیلـزاد دیـدار کـرده اند.

وی افـزوده اسـت کـه در ایـن نشسـت، در مورد عملـی کردن 

رونـد جـارى  و  افغانسـتان  فعلـی  اوضـاع  توافقنامـه دوحـه، 

مذاکـرات بیـن االفغانـی، گفتگـو صـورت گرفتـه اسـت.

ایـن دیدارها در حالی برگزار شـده اسـت که امریـکا در رابطه 

بـه صلـح افغانسـتان، طرحـی جدیـد ارایه کـرده و قرار اسـت 

کـه در مـورد ایـن مذاکـرات، در مسـکو و ترکیه نشسـت هايى 

برگزار شـود.

هـر زمانـی دیگـر، نیازمنـد مدیریـت آب ها اسـت.

آقـای شـکیب افـزود کـه افغانسـتان ۵ حـوزه آبـی دارد کـه 

تاکنـون تنهـا یـک حـوزه آن مدیریـت شـده و چهـار حـوزه 

دیگـر آن مهـار ناشـده باقی مانده اسـت. بنابرایـن، مدیریت 

آب هـای کشـور ارتبـاط مسـتقیم با رشـد اقتصـادی، زراعتی 

و تامیـن امنیـت دارد و بایـد سیاسـت های جامـع از سـوی 

دولـت طرح شـود.

رئیـس آکادمـی علـوم افغانسـتان ادامـه داد کـه بـا توجـه به 

رشـد جمعیـت و نیـاز جـدی بـه آب، مدیریت آب های کشـور 

اقتصـاد  و  وضعیـت  بهبـود  بـرای  بندکال خـان  جملـه  از 

زراعتـی بـاارزش اسـت.

بنـد کال   خـان در ولسـوالی چهاربرجـک والیـت نیمـروز در 

فاصلـه   ی ۹۵ کیلومـرتی شـهر زرنـج، بیـش از ۷۰۰ سـال 

پیـش بـه    زمانـی برمی   گـردد کـه مـردی به   نـام »کال   خـان« 

بـا اسـتفاده از امکانـات ابتدایـی و نیـروی مردمـی دسـت 

بـه   کار ساخت   وسـاز یـک بنـد آب   گـردان شـد، تـا زمین   هـای 

کشـاورزی شـان   را آبیـاری کننـد.

محمـد  رسدار  حکومـت  ۱۳۵۶خورشـیدی  سـال  در 

داوودخـان، فـاز نخسـت بنـد کال   خـان به   شـکل معیـاری 

اعـار شـد. فاز دوم آن در سـال ۱۳۹۰خورشـیدی حکومت 

حامـد کـرزی سـاخته شـد و فـاز سـوم آن در سـال ۱۳۹۵ 

اسـت دوم  قـرار  و  آغـاز شـد  حکومـت محمـد ارشف غنـی 

شـود. افتتـاح  خورشـیدی   1400 سـال  حمـل 

 به   گفتـه   ی مسـئوالن محلی، بـا بهره   برداری بنـد کال   خان، 

ذخیره    شـدن  بـا  بـرق  میـگاوات   ۹ تـا   ۷ تولیـد  افزون   بـر 

زمیـن  ۱۸۰هزارهکتـار  بیـش   از  آب،  مرتمکعـب  میلیون   هـا 

کشـاورزی در والیـت نیمـروز آبیـاری خواهـد شـد.

پـروژه   ی فاز سـوم ایـن بند با هزینـه   ی ۸۰۷ میلیـون افغانی 

از بودجـه   ی توسـعه   ای وزارت پیشـین انـرژی و آب بـا رشکت 

پیـک«  »تیـم  تُرکـی  رشکـت  و  افغـان«  بنـا  »آسـیا  داخلـی 

سـال  بهـار  تـا   ۱۳۹۵ سـال  بهـار  از  سـال  چهـار  به   مـدت 

۱۳۹۹خ. قـرارداد شـده  بـود.

فایـز الرحـان عزیـزی، مناینـده اداره ملـی تنظیـم امـور آب 

در ایـن سـمینار گفـت کـه در چنـد سـال گذشـته ۶ میلیارد 

مـرت مکعـب کـه ۸ درصـد می شـود، آب هـای کشـور کاهـش 

یافتـه و اکنـون در رسارس کشـور ۶۹ میلیـارد مـرت مکعب آب 

وجـود دارد کـه از میـان ۵۳ میلیـارد مرت مکعب آن سـطحی 

و ۱۶ میلیـارد مـرت مکعـب آن زیـر زمینی اسـت.

بـه گفتـه آقـای عزیـزی؛ اکنـون ۲۳ میلیـارد مـرت مکعـب از 

آب هـای کشـور بـه اهـداف مختلـف اسـتفاده می شـود. 

او تغییـر اقلیـم، جنـگ و کاهـش  یخچال هـای کشـور را از 

مشـکات جـدی در برابـر آب های کشـور دانسـته و گفت که 

در حـال حـارض ۱۴ درصـد یخچال هـا در کشـور از بین رفته 

است.

آقـای عزیـزی هشـدار داد کـه اکنـون افغانسـتان بـه دلیـل 

تغییـرات اقلیمـی هـر پنج سـال با خشـک سـالی متوسـط و 

در ۱۰ سـال بـا خشک سـالی شـدید مواجـه اسـت.

وزارت مالیه: ۴۶ درصد کسر بودجه 
امسال با وام تأمین خواهد شد 

قطر، امریکا و طالبان، در مورد 
صلح گفتگو کردند

دارد«.

شـارژدافیر سـفارت جاپـان در افغانسـتان آقـای تاکاهاشـی یوشـیاکی 

نیـز گفـت: »ایـن بیـاری  بـه طـور جـدی  بـه آسـیب پذیرتریـن طبقـه 

مـردم صدمـه مـی رسـانند. این آخریـن چیزی اسـت که ما مـی خواهیم 

ببینیـم، آنچـه کـه بـه طـور طبیعـی مـا را ترغیـب منود تـا با ایـن چالش 

مقابلـه مناییـم » 

داکرت دیوید الی مناینده و مسـول سـازمان صحی جهان در افغانسـتان 

گفـت »بیـاری کرونـا یک یـادآوری تلخی اسـت که چگونه بحـران های 

صحـی مـی تواننـد کشـورها را بـه آسـتانه فاجعه سـوق دهنـد. در حالی 

کـه پاسـخدهی بـه بیـاری سـاری همچنـان یـک اولویـت اصلـی باقـی 

میانـد، همچنیـن نیـاز  اسـت کـه مـا سیسـتم صحـی را آمـاده کنیم تا 

بـه رسعـت و بـه طـور موثر بـه موارد اضطـراری صحی  در آینده ناشـی از 

بیاریهـای انتانـی  در حـال ظهور پاسـخ دهد . سـازمان صحی جهانی   

WHO از حایـت سـخاومتندانه دولـت جاپـان ، کـه نقـش مهمـی در 

افزایـش ظرفیـت فعلـی سیسـتم صحـی  بـرای مقابله بـا نیازهـای کوتاه 

مـدت و بلنـد مدت دارد ، سپاسـگزار اسـت«.

جاپـان تاش هـای ملـت سـازی افغانسـتان را  در زمینـه هـای مختلـف 

بـه شـمول امنیـت، زراعـت، توسـعه روسـتایی، توسـعه ظرفیـت هـای 

هـای  کمـک  و  فرهنـگ  هـا،  زیرسـاخت  صحـت،  آمـوزش،  انسـانی، 

برشدوسـتانه کمـک کـرده اسـت. کمک مجموعـی جاپان به افغانسـتان 

از سـال 2001 تاکنـون در حـدود 6.9 ملیـارد دالـر امریکایـی میرسـد.

افغانسـتان )یونامـا( نیـز در مـاه گذشـته در یـک گزارش 

مفصـل، وضعیـت در زندان هـا و توقیف خانه های دولتی 

بـر  گـزارش  ایـن  اسـت.  خوانـده  ناگـوار  را  افغانسـتان 

اسـاس مصاحبـه بـا ۶۵۶ زندانی در ۶۳ زنـدان و توقیف 

خانـه ۲۴ والیـت افغانسـتان تهیـه شـده اسـت. در ایـن 

گزارش میزان شـکنجۀ شـدید زندانیان توسـط نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان ۳۰.۳ درصـد نشـان داده 

 ۲۰۱۸ و   ۲۰۱۷ سـال های  بـا  مقایسـه  در  کـه  شـده 

میـادی کمـرت اسـت.

و  شـکنجه  میـادی   ۲۰۱۸ و   ۲۰۱۷ سـال های  در 

بدرفتـاری بـا زندانیـان در زندان هـا و توقیف خانه هـای 

دولتـی افغانسـتان ۳۱.۲ درصـد نشـان داده شـده بود.

وزارت امـور داخلـۀ افغانسـتان در مـاه گذشـته گفت که 

افزایـش داده  را  از شـکنجه  بـرای جلوگیـری  تاش هـا 

اسـت. بـه گفتـۀ ایـن وزارت زندان هـا و توقیف خانه های 

این کشـور از مدت حدود یک سـال به این سـو مسـتقل 

هسـتند، امـا آن هـا موضـوع شـکنجه زندانیـان را دنبال 

بیـگاه شـاهد  و  گاه  افغانسـتان  زندان هـای  می کننـد. 

در نتیجـۀ  بـوده اسـت، اخیـراً  نیـز  اعتصـاب زندانیـان 

درگیـری بیـن زندانیـان در زنـدان پلچرخـی در کابل که 

علت آن تا هنوز روشـن نشـده، حداقل یک تن کشـته و 

چهـار تـن دیگـر زخمی شـده اند. 

دیدبان حقوق بشر: طالبان زندانیان دربند را شکنجه می کنند جاپان حدود 1/8 ملیون دالر برای بهبود سیستم صحی کشور کمک کرد

آکادمی علوم:
  آب های کشور 8 درصد کاهش یافته است 
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