
مسوالن نهادهای امنیتی را امروز

فعالیت دارند مـا  گفته انـد؛  کـه  شـنیده ایم  و  دیـده  بسـیار   

رمـان   و  نویسـنده  کـه  داریـم  چـه  افغانسـتانی ها 

نویـس خـوب داشـته باشـیم؛ وضعیـت افغانسـتان 

رسجایـش  هیچ چیـزی  چـون  منی شـود  خـوب 

نیسـت و هیچ کسـی هـم در بخـش خـودش نیسـت 

و از ایـن حرف هـا. بـاور مـن امـا، این اسـت کـه این 

... هرکسـی  و  هرچیـز  بـه  گفته هـا 
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 رهبر اخوان المسلمین مصر به 
حبس ابد محکوم شد

 ایران نفتکش توقیف شده 
کوریای جنوبی را آزاد کرد

 دادگاه قاهـره محمود عزت، رهبر اخوان المسـلمین مصر را 
بـه اتهـام »تروریسـم« به حبس ابـد محکوم کـرد. نهادهای 
حقـوق بشـری می گوینـد هـزاران نفـر در مصـر بـه اتهـام 
مشـارکت در تظاهرات یا وابسـتگی به اخوان  المسـلمین در 

زندان هـا بـه سـر می برند...

 یـک نفتکـش کوریـای جنوبـی کـه سـه مـاه در ایران 
اسـت. وزارت خارجـه  آزاد شـده  بـود،  توقیـف شـده 
کوریـای جنوبـی می گویـد »ناخـدا و ملوانـان همگـی 
در سـامت کامـل هسـتند«. سـخنگوی وزارت خارجه 

ایـران هـم آزادی کشـتی...

2

استجواب می کند

القاعده جنگ جویان 
فغانستان ا والیت   18 در 
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نویسندگان خود را 
جدی بگیریم 

 سمینار بین المللی بازخواني 
اندیشه های امیرعلي شیرنوایي، 

در هرات برگزار شد

هنری

 طالبان هم جنگ را باخته
 و هم صلح را

 صلح نیاز حیاتی مردم 
افغانستان

ــراروی  ــای  ف ــش ه ــع وچال  موان
توســعه و اصالحــات در افغانســتان

 طالبـان پـس از دو سـال چانـه زنـی بـا ایـاالت متحده 
بـا  مذاکـره  قـوس  و  یـک سـال کـش  بـه  نزدیـک  و 
دولـت افغانسـتان اینـک در آسـتانه برگـزاری کنفرانس 
اسـتانبول فقیرتـر از هـر زمـان دیگـر به نظر می رسـد. 
سـرپوش  بـرای  نحـوی  بـه  کـه  اسـتانبول  کنفرانـس 

گذاشـتن بـر شکسـت رونـد صلـح بـا مدیریـت ...
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3

2

سرمقاله

 محمد هدایت

مجلس نمایندگان 

 

بـه  می گویـد  افغانسـتان  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای   

تدویـن مسـوده طـرح صلـح بـرای کنفرانـس قریب الوقـوع 

اسـت. شـده  نزدیـک  اسـتانبول 

یـک مقـام بلندپایـه ایـن شـورا بـه بـی بـی سـی گفته اسـت 

کمیتـه  اعضـای  گذشـته  روز  نشسـت  در  طرح هـا  بررسـی 

تهیـه و توحیـد طـرح صلـح و جمـع بنـدی نظریـات پایـان 

نهایـی  صلـح  طـرح  مسـوده  شـنبه  فـردا  احتـاال  و  یافـت 

خواهـد شـد.

دوره ای  صلـح،  پسـا  نظـام  طـرح  ایـن  در  وی،  گفتـه  بـه 

مسـائل  سـایر  و  انتقالـی  دوره  سـاختار  و  بدیـل  انتقالـی، 

اسـت. شـده  گرفتـه  مدنظـر  صلـح  بـه  رسـیدن  بـرای 

او گفـت کـه بحث هـا در مـورد نقـاط اختالفـی پایـان یافتـه 

و قـرار اسـت در نشسـت بعـدی نظریـات وارد مـن شـود و 

بـه عنـوان پیـش نویـس طرح صلـح در اختیار شـورای عالی 

مصالحـه ملـی قـرار گیرد.

جمع بنـدی  از  پـس  اسـت  امیـدوار  افغانسـتان  حکومـت 

نظریـات و توحیـد طرح هـا، طرح واحـدی در نشسـت ترکیه 

ایـن  بـه نظـر می رسـد کـه اختالف هـا در  امـا  ارایـه کنـد. 

زمینـه همچنـان وجـود دارد.

یـک منبـع از حـزب اسـالمی بـه رهـری گلبدیـن حکمتیـار 

در  را  ایـن حـزب طـرح خـود  کـه  گفتـه  بـی سـی  بـی  بـه 

نشسـت اسـتانبول ترکیـه ارایـه می کنـد و آقـای حکمتیـار 

نیـز در ایـن نشسـت رشکـت خواهـد کـرد.

آقـای  رهـری  بـه  اسـالمی  حـزب  کـه  افـزود  منبـع  ایـن 

رسـمیت  بـه  را  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  حکمتیـار 

منی شناسـد و در تفاهـم بـا چنـد حزبـی کـه در حکومـت 

می کنـد. کار  جداگانـه  طـرح  یـک  بـر  نیسـتند،  سـهیم 

کوتـاه  خرنامـه ای  در  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  امـا 

گفتـه کـه پـس از پنـج روز یـک مسـوده را در نتیجه بررسـی 

دسـت کم ۳۰ طـرح و دیـدگاه جناح هـای مختلـف تدویـن 

کـرده اسـت.

بـه گفتـه ایـن نهـاد، در ایـن طـرح بر اصـل نظـام جمهوری 

حقـوق  شـهروندان،  بنیـادی  و  اساسـی  حقـوق  اسـالمی، 

بـر، انتخابـات بـر اسـاس اصـل یـک فـرد یـک رای، پایان 

دایمـی جنـگ و ضانت هـای قـوی منطقـه ای و بین املللی 

بـرای تطبیـق موافقنامـه صلـح در صورت توافق تاکید شـده 

است.

امـور  در  وزارت دولـت  انـوری، سـخنگوی  ناجیـه  همزمـان 

دیگـر  و کشـورهای  متحـد  ملـل  سـازمان  کـه  گفتـه  صلـح 

مشـوره های  و  بحث هـا  بـه  افغانسـتان  صلـح  رونـد  حامـی 

شـان بـا تیم هـای مذاکـره کننده دولـت و طالبـان در دوحه 

ترکیـه  نشسـت  بـرای  اجنـدای  تـا  می دهنـد  ادامـه  قطـر 

بدسـت آیـد.

او گفـت کـه در ایـن نشسـت ها همـه جوانـب تـالش دارنـد 

کـه بـرای تاثیرگـذار بـودن بیشـر نشسـت ترکیـه روی یـک 

دیـدگاه  مذاکـره  دو طـرف  هـر  بیـن  بتوانـد  کـه  اجندایـی 

مشـرک و نزدیکـی ایجـاد کنـد و بـر اسـاس خواسـت مردم 

کار  موفقیـت  و  رسعـت  روی  و  بـرود  پیـش  بـه  رونـد  ایـن 

می کنـد.

یـک منبـع طالبـان هـم گفتـه کـه بحـث در مـورد اجنـدای 

نشسـت ترکیـه بـا آن هـا هـم جریـان دارد.

 در حالـی کـه دولـت افغانسـتان از آمادگـی کامـل 

بـرای رشکـت در نشسـت ترکیـه خـر داده، امراللـه 

صالـح، معـاون اول رئیـس جمهـوری افغانسـتان در 

گفتگویـی اختصاصـی بـا بی بی سـی گفتـه کـه آن ها 

در مسـأله صلح خواهان تضمیـن منطقه ای و جهانی 

. هستند

و  جهانـی  ضانـت  »مـا  می گویـد:  صالـح  آقـای 

منطقـه ای در مـورد صلـح می خواهیـم چـون جهـان 

مقروض افغانسـتان اسـت. چون معامله ای که صورت 

می گیـرد بـه معنـای از کلکین داخل شـدن یک گروه 

برای تسـخیر، کودتا، کشـتار و دسیسـه نباید باشد.«

امراللـه صالـح، مهم تریـن نکتـه طـرح رئیس جمهـور 

افغانسـتان بـرای صلـح را تاکید بر این مسـئله خواند 

کـه »صلـح نبایـد معاملـه ۲۵ نفر نباشـد و قابل هضم 

به متـام جامعه افغانسـتان باشـد«.

همچنیـن اینکـه صلـح نبایـد اقتـدار قومی، سـمتی، 

زبانـی گروهی و فکری باشـد و باید اقتـدار متام ملت 

افغانسـتان در آن متثیـل شـود. و صلـح بایـد بـه متام 

دالیـل جنگ پایان ببخشـد.

آقـای صالـح در گفتگـو بـا علـی  حسـینی، خرنـگار 

بی بی سـی در کابـل گفـت کـه »صلح با اسـتعجالیت 

غنـی  رئیـس جمهـور  طـرح صلـح  و  نـدارد«  امـکان 

دیـده  تاکنـون  او  کـه  ا سـت  طرحـی  »عمیق تریـن« 

اسـت.

محمـد ارشف غنی، رئیس جمهوری افغانسـتان اخیرا 

طرحـی سـه مرحلـه ای بـه نام »دسـتیابی بـه موفقیت 

نهایـی« را تهیـه کرده و دو روز پیش آن را در مراسـمی 

در ارگ تریـح کرد.

نامـزد  و  زودهنـگام  انتخابـات  از جملـه  آقـای غنـی 

نبـودن خـودش در ایـن انتخابـات طـی این طـرح یاد 

کـرد. آقای صالـح، برگـزاری انتخابـات را معقول ترین 

بخـش ایـن طـرح خوانـد و گفـت کـه رئیـس جمهـور 

در افغانسـتان پسـاصلح نقـش و سـمتی بـرای خـود 

در نظـر نگرفتـه اسـت. او افزود:«آقـای ارشف غنـی، 

وجـدان  امـروز سـخنگوی  افغانسـتان  رئیس جمهـور 

ملـی اسـت. مـا انتخابـات می خواهیـم مـا نگفتیم که 

خود مـا باشـیم.«

او در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه آیـا تحت فشـار آمریکا 

قـرار دارد یـا نـه گفت:«باشـیم یـا نباشـیم مملکـت از 

مـا اسـت...در آخـر روز ما به احساسـات ملـی و مردم 

خـود  ملـت  بـا  همسـو  و  می گذاریـم  احـرام  خـود 

می کنیـم. حرکـت 

در  طرح هـا  تعـدد  مـورد  در  همچنیـن  صالـح  آقـای 

داخل افغانسـتان گفت که مطمنئ اسـت این کشـور 

طـرح واحـدی در نشسـت ترکیـه ارایـه خواهـد کـرد.

گـروه طالبـان  گفـت  غنـی همچنیـن  آقـای  معـاون 

طرحـی بـرای صلـح نـدارد. او گفـت:« اگـر طالـب را 

منهـای خشـونت در نظـر بگیریـد، آن ها به یـک گروه 

غوغایـی، بی طـرح و بی برنامـه تبدیـل می شـوند کـه 

در نشسـت مسـکو منونـه آن را دیدیـم. آن هـا بـه جـز 

نثـار کـردن توهیـن و دشـنام حرفـی در ایـن نشسـت 

نداشـتند.«

او گفـت در صورتـی کـه طالبـان طـرح صلـح  خـود 

را ارایـه کنـد، آن زمـان در مـوردش قضـاوت خواهـد 

شـد. »ولـی تـا کنـون آنچـه از زبـان طالب می شـنویم 

خشـونت، جنـگ و کشـتار اسـت«.

کار کمیته  تهیه و توحید پیش نویس طرح صلح افغانستان پایان یافت امراهلل صالح: صلح باید با تضمین جهانی و منطقه ای همراه باشد
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پیولی: تالش می کنم میالن را به 
وضعیت عادی برگردانم 

 وینیسیوس مزد درخشش برابر 
لیورپول را گرفت

ورزشی

 میـالن امـروز بـه مصـاف پارمـا خواهـد رفـت و اسـتفانو 

پیولـی، رسمربـی ایـن تیـم، مـی گویـد کـه روسـونری از 

اشـتباهات خـود آگاه اسـت. میـالن هفتـه گذشـته بـا 

سـمپدوریا بـه تسـاوی 1-1 رسـید و امـروز با پارمـا دیدار 

خواهـد کـرد. رسمربـی میـالن اعـالم کـرده کـه ایـن تیم 

در بـازی امـروز سـه بازیکـن خـود را در اختیـار نخواهـد 

داشـت. پیولـی گفت: »مـن از این مفهـوم و اصطالح »9 

بـازی باقـی مانـده« خوشـم  ...

لیـگ  هفتـه  بازیکـن  بهریـن  رئـال  برازیـل  سـتاره   

قهرمانـان برگزیـده شـد. اتحادیـه فوتبـال اروپـا یوفـا، با 

امتـام مسـابقات دور رفـت مرحلـه یـک چهـارم نهایـی 

لیـگ قهرمانـان اروپـا بـه معرفـی بهریـن بازیکـن هفتـه 

ایـن رقابـت هـا بـا انتخـاب آرای کاربـران پرداخـت.

در جریـان پیـروزی 3-1 تیـم فوتبـال رئـال مادریـد در 

در چارچـوب... لیورپـول  مقابـل 



 

نمایندگان  مجلــس 
کند می  اســتجواب  امروز  ا  ر امنیتی  نهادهای  مســوالن 
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 مجلـس مناینـدگان افغانسـتان گفتـه اسـت جزئیـات سـفر 

اسـد قیـر، رئیـس پارملان پاکسـتان بـه نهادهـای امنیتی 

و ترشیفاتـی داده شـده بـود؛ اما سـفر او به دلیـل آن چه که 

مسـئوالن فـرودگاه هوایـی کابـل »مشـکالت هوایـی در باند 

فـرودگاه )رنـوی(« خوانده انـد، لغو شـده اسـت.

قیـر  آقـای  کـه  گفتـه  بیانیـه ای  در  افغانسـتان  پارملـان 

افغانسـتان  بـه  رسـا  پارملانـی«  روابـط  »تحکیـم  به خاطـر 

دعـوت شـده بـود.

در ایـن بیانیـه آمـده کـه ایـن مسـئله بـا حضور مسـئوالن در 

یـک جلسـه فوق العـاده بررسـی خواهـد شـد و »اگـر عواملی 

دخیـل و یـا تعلـل کاری در ایـن قضیـه وجـود داشـته باشـد 

بـر خـورد قانونـی خواهنـد کرد«.

میـر رحمـن رحانـی، رئیس مجلـس منایندگان افغانسـتان 

گفتـه سـفر رئیـس پارملـان پاکسـتان دوبـاره تنظیـم خواهد 

. شد

در همیـن حـال وزارت خارجـه از برگشـت هواپیـای آقـای 

قیـر قبـل از فـرود از فـرودگاه بین املللـی حامـد کـرزی 

ابـراز تاسـف کـرده و گفتـه کـه ایـن کشـور امیـدوار اسـت 

کابـل  در  همـراه شـان  هیـات  و  قیـر  آقـای  از  زودی  بـه 

کنـد. اسـتقبال 

همزمـان وزارت خارجـه بـه نقـل از مسـئوالن امنیتـی ایـن 

منفجـر  مهـات  امـروز  کـه  نوشـته  خربنامـه ای  در  کشـور 

اطـراف  در  گذشـته،  سـال های  از  بجامانـده ای  و  ناشـده 

فـرودگاه کابـل کشـف و خنثـی شـد.

از  اسـتقبال  بـرای  افغانسـتان  پارملـان  می رسـد  نظـر  بـه 

اسـت بـوده  آمـاده  پاکسـتان  پارملـان  رئیـس 

حفـظ  بـرای  وزارتخانـه،  ایـن  گفتـه  بـه  دلیـل  همیـن  بـه 

و  نشسـت  عملیـات،  ایـن  جریـان  در  مسـافران  مصونیـت 

کنـار  در  و  متوقـف شـد  موقتـا  هواپیاهـا  برخاسـت همـه 

سـایر پروازهـا، هواپیـای حامـل رئیـس مجلـس پاکسـتان 

سرمقاله

 طالبـان پـس از دو سـال چانـه زنی با ایاالت متحـده و نزدیک 

بـه یک سـال کـش و قـوس مذاکره بـا دولت افغانسـتان اینک 

در آسـتانه برگـزاری کنفرانـس اسـتانبول فقیرتـر از هـر زمـان 

دیگـر بـه نظـر مـی رسـد. کنفرانـس اسـتانبول کـه بـه نحـوی 

بـرای رسپـوش گذاشـن بـر شکسـت رونـد صلـح بـا مدیریـت 

فرسـتاده در دوحـه، ایـن بـار در ترکیه برگزار مـی گردد صحنه 

منایـش فقـر و شکسـت طالبـان خواهد بـود. به همیـن خاطر 

طالبـان اکنـون پـس از بیسـت سـال تحمیل جنـگ نامرشوع 

بـر مـردم افغانسـتان، هـم جنـگ را باختـه و هم صلـح را. 

شـاید امروز از جهاتی ادعای شکسـت طالبـان در عرصه های 

جنـگ و صلـح، کمـی عجیـب بـه نظـر آیـد. زیـرا واقعیـت این 

اسـت کـه طالبـان بیـش از هـر زمـان دیگـر قدرمتندتـر و بـا 

مرشوعیـت بیشـر در عرصـه هـای بیـن املللـی و رونـد صلـح 

حضـور مـی یابنـد. گروهـی کـه بیسـت سـال قبـل در هـم 

کوبیـده شـد و جامعـه جهانـی بـه رهـربی ایـاالت متحـده بـا 

120هـزار نیـرو حاکمیـت ایـن گـروه را در افغانسـتان خامتـه 

بخشـید هنـوز مدعی برقـراری امارت اسـالمی اسـت. گروهی 

کـه رهـربان آن تـا دو سـال قبـل تحـت تعقیـب نهادهـای بین 

املللـی قـرار داشـت اکنـون بـه عنـوان مناینـدگان یـک گـروه 

سیاسـی و دیپلاتیـک بـدون هیـچ هراسـی در همـه جـای 

جهـان سـفر مـی کننـد و یـک طـرف قضیـه صلـح و جنـگ 

بـه شـار مـی رونـد منـی توانـد حداقـل بـه لحـاظ ظاهـری 

شکسـت خـورده محسـوب شـود. امـا بـا متـام این ظاهـر قوی 

و قدرمتنـد، طالبـان جنـگ و صلـح را یـک جـا باختـه اسـت 

و امـروز بیـش از هـر زمـان دیگـر از درون آشـفته و بـا دسـتان 

خالـی بـه نظـر می رسـد. 

در عرصـه جنـگ طالبـان علـی رغـم ادعـای حضـور در بخـش 

هـای وسـیعی از افغانسـتان، در هیـچ جـای کشـور پایـگاه و 

مقـر مشـخص نـدارد. گروهـی که بـا حایت خارجـی و تزریق 

پـول و اسـلحه دیگـران جنـگ هـای نامنظـم علیـه نیروهـای 

دولتـی را تـا هنـوز بـه پیـش بـرده اسـت اکنـون حتـی منـی 

توانـد یـک نقطـه را در داخـل افغانسـتان مشـخص کنـد کـه 

محـل فرماندهـی و یـا اداره ایـن گـروه اسـت. طالبـان بـه طور 

مشـخص فعـال دارای سـه دفر سیاسـی اسـت کـه همگی در 

خـارج از کشـور قـرار دارنـد: دفـر سیاسـی در قطـر، شـورای 

آدرس  یـک  توانـد  آیـا کسـی مـی  و شـورای مشـهد.  کویتـه 

مشـخص از طالبان در داخل افغانسـتان نشـان دهد و یا پیدا 

کنـد؟ درسـت اسـت کـه ایـن گـروه در بیـش از بیسـت والیـت 

کشـور جبهـه جنـگ علیـه نیروهـای امنیتـی افغانسـتان را بـه 

پیـش مـی بـرد. امـا همـه این جنگ هـا بـدون پایـگاه و آدرس 

مشـخص سیاسـی و نظامی است. این مسـاله نشان می دهد 

کـه ماهیـت ایـن گروه هنـوز یک ماهیت تروریسـتی اسـت که 

متکـی بـه حایـت خارجـی اسـت. هـان روزی کـه حایـت 

خارجـی خامتـه یابـد عمـر طالـب نیـز بـه رس خواهد رسـید. 

اگرچـه اکنـون حامیـان طالبـان تالش مـی ورزد که ایـن گروه 

بخـش هایـی از افغانسـتان را در دسـت گیرد و بـا رشوع فصل 

بهـار بخـش هایـی از خاک افغانسـتان رسـا تحـت حاکمیت 

ایـن گـروه قـرار گیـرد. ولـی هنـوز بـه تحقـق ایـن طرح دسـت 

نیافتـه انـد و نیروهـای امنیتی افغانسـتان با مقاومـت در برابر 

طالبان ایسـتاده اند و انگیزه دفاع در نیروهای امنیتی کشـور 

نـه تنها کم نشـده اسـت بلکه بیش از گذشـته تقویـت گردیده 

اسـت. ایـن مسـاله عـالوه بـر برتـری نیروهـای دفاعـی کشـور 

نشـانه شکسـت آرمـان ایدئولوژیکـی طالبان ادعـای جهاد نیز 

 . هست

طالبـان تـا کنـون ادعا مـی کردند که علیـه نیروهـای خارجی 

ایـاالت  بـا  صلـح  توافقنامـه  امضـای  بـا  کننـد.  مـی  جهـاد 

و  اسـت  گردیـده  باطـل  عمـال  طالـب  مدعـای  ایـن  متحـده 

بـه روشـنی  ادعـا  ایـن  بـودن  بـه پوشـالی  افغانسـتان  مـردم 

پـی بـرده انـد. بـه همیـن خاطـر طالبـان امـروز هیـچ منطقی 

ایدئولوژیکـی و دینـی کـه آرمان جهـاد را حایت کنـد ندارند. 

واقعـا طالبـان امـروز بـا چـه کسـی جهـاد مـی کننـد؟ مـردم 

افغانسـتان که همه مسـلان هسـتند. آیا جهاد در برابر مردم 

افغانسـتان جایـز اسـت؟ همـه علـای جهان اسـالم جنگ در 

افغانسـتان را غیـر مرشوع دانسـته اند و ادعای جهـاد را مردود 

شـمرده اند. شکسـت طالبان در این عرصه سـبب شـده است 

کـه ذهنیـت عمومـی بـه طور کامـل علیـه طالبان رقـم بخورد. 

گـروه طالبـان در رونـد صلـح و عرصـه گفتگـو و مذاکـره نیـز 

شکسـت خـورده اسـت. زیـرا هیـچ طرحـی بـرای آینده کشـور 

و نظـام سیاسـی آینـده نـدارد. ایـن گروه نـه تنها در بـاره نظام 

سیاسـی و میکانیـزم هـای عملـی بـرای اداره کشـور چیزی در 

دسـت نـدارد بلکـه در بـاره صلـح و دسـت یابـی به یـک توافق 

سیاسـی نیـز حتـی یـک پارگـراف بـه عنـوان طـرح در دسـت 

نـدارد. طالبـان تـا کنـون فکـر مـی کردنـد کـه ایـن گـروه بـه 

صـورت توافقـی قـدرت را در افغانسـتان بـه دسـت مـی گیرنـد 

و یـک نظـام قرون وسـطایی بـه نام امارت اسـالمی را اسـتقرار 

مـی بخشـند و یـک فرد مجهـول الهویه و بـدون نام و نشـان را 

بـر رس نوشـت مردم حاکم می سـازند. اما اکنـون باید دریافته 

باشـند کـه دیگـر زمان آن گذشـته اسـت و بایـد بـه اراده مردم 

بگذارند.  احـرام 

بنابرایـن علـی رغـم تقویـت طالبـان در دو سـال گذشـته بـه 

بهانـه صلـح و علـی رغـم ادعاهـای کالن، ایـن گـروه اکنـون 

و در عرصـه جنـگ و صلـح  فقیـر  زمـان دیگـر  از هـر  بیـش 

شکسـت خـورده بـه نظـر مـی رسـد. امیدواریـم کـه بـا تدبیـر 

درسـت در رونـد صلـح و حفـظ یـک پارچگـی در پرتـو نظـام 

جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، حامیـان بین املللـی طالبان 

و نیـز کسـانی که برای دسـت یابـی به قـدرت از طریق معامله 

سیاسـی دنـدان تیـز کـرده انـد بـا شکسـت همیشـگی مواجه 

شـوند و مـردم افغانسـتان بـرای همیشـه به یک صلـح پایدار و 

عادالنـه دسـت یابنـد. 

کنـد. نشسـت  نتوانسـت  نیـز 

پیـش از ایـن محمـد صـادق، مناینـده ویـژه پاکسـتان بـرای 

افغانسـتان نیـز گفتـه بـود کـه بـه دلیـل »تهدیـد امنیتـی« 

در فـرودگاه کابـل سـفر رئیـس مجلـس پاکسـتان بـه تعویق 

افتاد.

او در توییـرش نوشـت کـه هواپیـای حامـل اسـد قیـر 

در حـال فـرود بـود کـه از بـرج مراقبـت اطـالع داده شـد که 

میـدان بـه روی پروازهـا بسـته شده اسـت.

امـا اداره هوانـوردی ملکـی افغانسـتان دلیـل اجـازه نـدادن 

»مشـکالت  را  پاکسـتان  مجلـس  رئیـس  هواپیـای  بـه 

بـود. کـرده  عنـوان  تکنیکـی« 

مشـورت های  از  پـس  کـه  گفـت  پاکسـتان  ویـژه  مناینـده 

دوجانبـه، تاریـخ دیگری برای سـفر رئیس مجلس پاکسـتان 

بـه افغانسـتان تعییـن خواهـد شـد.

همچنیـن قـادر زازی، رئیـس دبیرخانـه مجلـس مناینـدگان 

افغانسـتان بـه بی بی سـی گفـت کـه بـرج مراقبـت میـدان 

سـوی  از  کـه  کـرزی  حامـد  بین املللـی  هوایی/فـرودگاه 

خارجی هـا اداره می شـود گفتـه موجودیـت مـواد انفجـاری 

در نزدیـک »رنـوی« )باند فـرودگاه( که کار بازسـازی در آنجا 

جریـان داشـت باعـث لغو متـام پروازها تا خنثی سـازی این 

مـواد انفجـاری شـده اسـت.

ملکـی  هوانـوردی  اداره  سـخنگوی  محمدنعیـم،  امـا 

افغانسـتان دیـروز گفـت کـه حـدود یـک و نیـم سـاعت بـه 

دلیـل کار سـاختانی مشـکل تخنیکـی در پروازهـا به وجود 

آمـده بـود. او بـه بی بی سـی گفـت کـه بـه همیـن دلیـل در 

حـدود پنـج پـرواز بـا مشـکل روبـرو شـد اما حـاال رونـد پرواز 

عـادی شـده و چنـد هواپیـا بـه زمیـن نشسـته اسـت. 

پـژواک رسه خـربو کـې وويل، حکومت يـې د زوی په خالصون 

کـې هېـڅ هـم ونه کـړل او دوی ته يـې يواځـې د دروغو وعدې 

ورکـړې. زهـره وايـي: ))مـوږ تـه يـوه خـربه ډېـره ښـه پـه ډاګـه 

شـوه، دا حکومـت چـې پـه شـپږو مياشـتو کـې يـو ماشـوم نـه 

يش پيـدا کولـی؛ نـو مملکـت بـه څنګـه اداره کـړي؟ مـوږ نـور 

د چارواکـو پـه وعـدو بـاور نـه کـوو((. نومـوړې لـه تښـتوونکو 

غوښـتنه کوي چې د روژې مبارکې مياشـتې پـه احرام دې د 

دوی اوالد راخوشـې کړي. د افغانسـتان د ترکمنانو د ټولنيزې 

شـورا مـرش کـال ګونـش پـژواک تـه وويـل چـې حکومـت لـه 

دوی رسه د مـور او مېـرې چلنـد کوي.

حکومتـی  ټولـه  ولـې  چـې  وويـل  ډول  پـه  پوښـتنې  د  هغـه 

ده؟ ناکامـه  کـې  راخالصولـو  پـه  ماشـوم  يـوه  د  دسـتګاه 

ګونـش وايـي: ))د ميل امنيت رياسـت، امنيت شـورا او کورنيو 

چـارو وزارت پـه څـه يش اختـه دي، چـې يـو ماشـوم نـه يش 

پيـدا کولـی، ايـا مـوږ د دې هيـواد نـه يـو او پـر دې حکومـت 

حـق نـه لـرو؟ که چرتـه نه، نـو راته ووایـئ چې خپل غـم خپله 

وخـورو((. نومـوړی وايـي، کـه ژر تـر ژره دغـه ماشـوم راخالص 

نـه يش، نـو دوی بـه يـو ځـل بيـا پـر لويـو اعـرايض حرکتونـو 

الس پـورې کـړي. تېـره ورځ پـه ولـي جرګـه کـې د بلـخ د 

خلکـو اسـتازي ګلرحـان همـدرد د دغـې جرګـې پـه عمومي 

غونـډه کـې د وينـا پر مهـال حکومتـي مسـوولني وننګول چې 

د ماشـوم پـه پيـدا کولـو کـې پاتې راغـيل دي.

هغـه وويـل، لـه تېـرو شـاوخوا شـپږو مياشـتو راهيسـې د بلـخ 

واليـت مقـام مخـې ته د تحصـن خېمه درول شـوې؛ خو ال هم 

د ماشـوم برخليـک نـه دی څرګند شـوی.

همـدرد ويـيل و، پـه دومـره موده کې د تښـتول شـوي ماشـوم 

نـه پيـدا کېـدل د رشم خـربه ده. ورتـه مهـال د بلـخ د واليتـي 

شـورا رييـس محمـد افضل حديـد پـژواک رسه ځانګـړې مرکه 

کـې وویـل چـې د عبدالـرووف د تښـتونې تـر شـا لوی السـونه 

دي. نومـوړی کـه څـه هـم د چـا نـوم نه اخـيل، خـو وايي چې 

ځينـي شـکونه شـته چـې دغـه قضيه سـيايس شـوې ده.

حديـد وويـل: ) مـيل امنيـت يـو ځل راتـه وويل چـې دوه ورځو 

کـې بـه ماشـوم راخوشـې يش؛ خـو لـه هغـه وخته څـه باندې 

يـوه مياشـت تېرېږي او ماشـوم نه دی خوشـې شـوی((.

هغـه لـه امنيتـي ارګانونو وغوښـتل چـې د ماشـوم د خالصولو 

لپـاره جـدي اقدامـات وکړي.

مـوږ هڅـه وکـړه چې پـه دې تـړاو د بلخ د سـيمه ييـزې ادارې 

نظـر واخلـو؛ خـو بريـايل نه شـو. تېره اونـۍ د بلـخ وايل فرهاد 

عظيمـي رسـنيو تـه ویلـی و چـې د عبدالـرووف قضيـه د بلـخ 

لـه محـدودې وېسـتل شـوې ده. هغه زياتـه کـړې وه چې دغه 

موضـوع د افغانسـتان د حکومت د رهربۍ لـه خوا تعقیبيږي.

لـه دې وړانـدې د افغانسـتان د مـيل امنيـت رييـس ويـيل و 

چـې د عبدالـرووف د تښـتونې پـه قضيه کې داعـش ډله الس 

لـري. مـيل امنيـت پـه دې تـړاو د څـو تنـو نيول شـويو کسـانو 

اعرافونـه هـم خپاره کـړي وو.

د عبدالـرووف پـالر محمـد نبـي پـژواک تـه وويـل چې پـه دغه 

قضيـه کـې يـو شـمېر ښـکېل کسـان د طالبانـو لـه خـوا هـم 

نیـول شـوي چـې پـه خپـل جـرم يـې اعـراف هـم کـړی دی.

 د بلـخ واليـت لـه مرکـز مزاررشيـف ښـار څخـه پنځـه نيمـې 

مياشـتې مخکې تښـتول شـوی ماشـوم عبدالـرووف لس کلن 

شـو؛ خـو ال هـم د تښـتوونکو پـه منګولـو کـې دی.

د عبدالـرووف د کورنـۍ غـړو په ګـډون د ترکمنانـو د ټولنيزې 

شـورا يـو شـمېر قومـي مرشانـو د بلخ واليـت مقام مخـې ته په 

اعراضيـه غونـډه کـې وويـل چـې حکومـت لـه دوی رسه پـر 

خپلـو کـړو ژمنـو عمـل ونـه کړ.

د دغـه ماشـوم پـالر محمد نبي پـژواک خربي اژانـس ته وويل 

چـې تښـتوونکي له لـوی زور او ځواک څخـه برخمن دي چې 

ان د حکومـت د رهربانـو نظـر ته هم بدلـون ورکولی يش.

هغـه زياتـه کـړه، حکومت پـه دغه قضيه کې يو شـمېر کسـان 

ونيـول، خـو دوی رسه له مشـورې پرته يې بېرته خوشـې کړل.

د هغـه پـه وينـا، له ولسـمرش او مرسـتيال امراللـه صالح څخه 

نيولـې د امنيتـي ارګانونـو تـر مرشانو پـورې ټولو لـه دوی رسه 

پـر خپلو کـړو ژمنـو عمل ونـه کړ.

د عبدالـروف پـالر وايـي: ))يـو شـمېر کسـان چې زمـا د زی د 

تښـتونې پـه قضيـه کـې نيـول شـوي او اعـراف يې هـم کړی 

دی، خـو بيـا هـم حکومـت خوشـې کـړي دي، زمـا پـه نظـر 

تښـتوونکي ډېـر قـوي دي چـې حتـی د ولسـمرش او لومـړي 

مرسـتيال نظـر تـه هـم بدلـون ورکولـی يش((.

هغـه زياتـه کړه، نور د حکومـت په مته نه کېني او د خپل زوی 

د برخليـک معلومولـو په خاطـر د طالبانو رهـربي او داعش ته 

هـم مراجعـه کـوي. د تښـتول شـوي عبدالرووف مـور زهره هم 

وايـي چـې د زوی کاليـزه يې پـه غم او اوښـکو ومنانځله. هغې 

د تښتول شوي ماشوم کورنۍ: د عبدالرووف کاليزه مو په غم او اوښکو ومنانځله کارتون

طالبان هم جنگ را 
باخته و هم صلح را 

محمد هدایت

  

غـالم حبیـب هاشـمی عضـو شـورای والیتـی هـرات، حمـالت 

گروهـی طالبـان بـاالی نیروهـای رسحـدی در ولسـوالی هـای 

غوریـان و کهسـان را نیـز بـه آژانـس خربی پـژواک تاییـد کرد.

و کشـته  اسـیر  امنیتـی  نیروهـای  از  کـه شـاری  افـزود  وی 

شـدند؛ امـا آمـار مشـخص از تلفات و اسـیران به دسـت ندارد.

سـید عبدالوحیـد قتالـی والـی هـرات، حملـۀ گروهـی طالبان 

بـاالی تولـی نیروهای رسحدی در ولسـوالی غوریان و کهسـان 

را نیـز تاییـد کـرد؛ امـا در مـورد آمـار تلفـات و اسـیران چیـزی 

. نگفت

نیروهـای  تولـی  تـرف،  از  پـس  طالبـان  قتالـی،  گفتـۀ  بـه 

رسحـدی را انفجـار داده و اکنـون نیروهـای کمکـی بـه سـاحه 

مسـتقر شـده انـد.

از  انـد کـه پـس  بـا نـرش خربنامـه ای مدعـی شـده  طالبـان 

و  آبـاد  موسـی  منطقـه  در  رسحـدی  نیروهـای  تولـی  تـرف 

کانـۀ ولسـوالی های غوریان و کهسـان، ۱۳ نیـروی رسحدی 

کشـته شـده و ۲۱ تـن دیگـر را اسـیر گرفتـه انـد و متام سـالح 

هـا و تجهیـزات شـان را نیـز بـا خـود بـرده انـد. 

شده اسـت. گـزارش  آن هـا 

در کنـار ایـن والیت هـا، نیروهـای افغـان از عملیـات بـر ضـد 

القاعـده در نیمـروز و پکتیـکا نیـز سـخن گفته انـد.

موجـود  »تروریسـتان  گفـت:  بدخشـان  والـی  سـودا،  ذکریـا 

تروریسـتی  شـبکه های  القاعـده،  بـا  کالن  ارتبـاط  و  اسـتند 

جهانـی دارنـد و تهدیـد جـدی بـرای مـردم افغانسـتان و دنیـا 

اسـت.«

جـال بارکـزی، سـخن گوی فرماندهـی پولیـس کندهـار نیـز 

اظهـار داشـت: »نیروهـای امنیتـی مـا کسـانی را دیده انـد کـه 

خارجی هـا اسـتند و بـا آن هـا کمـک می کننـد و القاعـده هـم 

حضـور دارد در این جـا و در جنـگ و ماین گـذاری بـه طالبـان 

کمـک می کننـد.«

میـان  تنهـا  کـه  می نـگارد  ژورنـال  وار  النـگ  سـایت  ویـب 

افغـان  و  خارجـی  ۲۰۱۹نیروهـای  تـا   ۲۰۰۷ سـال های 

۳۷۳عملیـات را بـر ضـد گروه هـای هراس افگـن خارجـی در 

۲۷والیـت انجـام داده انـد؛ امـا به گفتۀ این وبسـایت، بسـیاری 

نشـده اند. گـزارش  عملیات هـا  این گونـه  از 

داشـت:  بیـان  سیاسـی  مسـایل  آگاه  امتـر،  اسـحاق  محمـد 

»آن هـا قـوت شـان را در اتحاد و رابطه با افـراط گریان مذهبی 

چـون القاعـده و دیگـر گروه  های که تنـدرو اسـتند می بینند.«

کمیتـۀ نظـارت بـر تحریم هـای سـازمان ملـل متحـد هم شـار 

اعضـای القاعـده را در افغانسـتان از ۴۰۰ تـا ۶۰۰ تخمیـن 

می زنـد. امـا طالبـان ایـن گزارش هـا را نادرسـت می داننـد. 

 منابـع محلـی در هـرات مـی گویند کـه در حملۀ طالبـان باالی 

تولـی نیروهـای رسحـدی در ولسـوالی هـای غوریـان و کهسـان 

ایـن والیـت، ۲۵ نیـروی رسحدی اسـیر، ۹ تـن ناپدید و سـه تن 

کشـته شدند.

یـک منبـع معتـرب امنیتـی کـه نخواسـت نـام او در گـزارش ذکـر 

شـود، بـه آژانـس خربی پـژواک گفت که طالبان، شـب گذشـته 

آبـاد”  “موسـی  منطقـه  در  رسحـدی  نیروهـای  تولـی  بـاالی 

ولسـوالی غوریان و تولی موسـوم به “کانۀ” ولسـوالی کهسـان 

حملـه کردنـد و هـر دو تولـی را تـرف منودنـد.

بـه گفتـۀ این منبـع، در تولی نیروهای رسحدی منطقه “موسـی 

آبـاد” ولسـوالی غوریـان ۲۰ نیروی رسحدی بودنـد که در نتیجۀ 

حملـۀ گروهـی طالبـان، ۱۶ تن اسـیر، سـه تن کشـته و یک تن 

ناپدید شـده اند.

بـه اسـاس معلومـات منبـع، در تولـی نیروهای رسحدی موسـوم 

بـه ” کانـه” ولسـوالی کهسـان، ۱۷ نیـروی رسحـدی بودند که 

در نتیجـۀ حملـه طالبـان ۹ تن به دسـت طالبان اسـیر شـدند و 

۸ تـن دیگـر ناپدیداند.

 بربنیـاد یـک گزارش تحلیلی وبسـایت »النگ وار ژورنال« شـبکۀ 

القاعده در ۱۸والیت افغانسـتان فعالیت دارد.

و  شـبکه  ایـن  جنگ جویـان  کـه  آمده اسـت  گـزارش  ایـن  در 

امضـای  از  پـس  ماه هـای  در  القاعـده  بـه  وابسـته  گروه هـای 

در  حملـه  ده هـا  در  طالبـان،  بـا  امریـکا  صلـح  توافق نامـۀ 

داشـته اند. دسـت  افغانسـتان  گونه گـون  والیت هـای 

یافته هـای ویـب سـایت النـگ وار ژورنـال، نشـان می دهنـد کـه 

شـبکۀ اطـالع رسـانی القاعـده به نام »ثبـات« از ماه نوامرب سـال 

گروه هـای  و  القاعـده  حملـه  ده هـا  از  تاکنـون  ۲۰۲۰میـالدی 

خـرب  افغانسـتان  گونه گـون  والیت هـای  در  آن  بـه  وابسـته 

داده اسـت.

تعهـد  وجـود  بـا  کـه  می کنـد  تأییـد  نیـز  ملـی  دفـاع  وزارت 

طالبـان بـه قطـع روابـط بـا القاعـده و شورشـیان خارجـی دیگـر 

در توافق نامـۀ صلـح امریـکا - طالبـان، هنـوز هـم ایـن گـروه بـا 

دارد. پیونـد  القاعـده 

روح اللـه احمـدزی، سـخن گوی وزارت دفـاع ملـی بیان داشـت: 

»رابطـه میـان گـروه القاعـده و طالبـان مثـل گذشـته تنگاتنـگ 

نتیجـه  در  کشـور  مختلـف  والیـات  و  مختلـف  نقـاط  در  بـوده 

قـرار  هـدف  القاعـده  کلیـدی  افـراد  مـا  نیروهـای  عملیـات 

گرفته انـد.«

جوزجـان،  هلمنـد،  غزنـی،  فـراه،  فاریـاب،  بلـخ،  بدخشـان، 

کاپیسـا، کابـل، کندهـار، کـر، خوسـت، لوگـر، ننگرهـار، تخار، 

ارزگان و زابـل والیت هایـی اسـتند کـه از فعالیـت القاعـده در 

 اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری والیـت هـرات گفتـه کـه پس از 

مسـدود شـدن بنـادر اسـالم قلعه و تورغنـدی در ایـن والیـت و 

اجـازه نیافـن کاال، قیمـت مـواد غذایـی و غیرغذایـی در ایـن 

والیـت تـا حـدود ٣0 درصـد افزایـش یافته اسـت.

کامیـون داران افغـان کـه اموال شـان را در آتـش سـوزی مـاه 

گذشـته در گمـرک اسـالم قلعـه از دسـت داده انـد، از آغاز این 

هفتـه تـا کنـون در دو گمـرک اسـالم قلعـه و تورغنـدی راه هـا 

را بسـته و تحصـن اعراضـی برپـا کرده انـد و بـه همیـن دلیـل 

هـزاران کامیـون مملـو از مـواد خوراکـی و نفتـی در دو سـوی 

گمـرک متوقـف  انـد. معرضـان خواسـتار جـربان خسـارت از 

قناویزیـان، رسپرسـت  سـوی دولـت هسـتند. محمـد لطیـف 

اتـاق تجـارت و رسمایه گـذاری والیـت هـرات در مصاحبـه بـا 

نویـد محمـدی، خربنـگار بـی بـی سـی در کابل، گفتـه که این 

موضـوع باعـث افزایـش ۳۰ درصـدی قیمـت کاالهـا شـده و 

همچنیـن فعالیـت کارخانه هـا را نیز متاثر کرده اسـت. او گفت 

کـه هـم اکنـون ٨0 درصـد کارخانه هـای تولیـدی در شـهرک 

صنعتـی ایـن والیت به دلیل نرسـیدن مواد خام مسـدود شـده 

و اگـر ایـن اعتصاب ادامـه پیدا کند، به زودی دروازه ی شـهرک 

صنعتـی هـرات مسـدود خواهد شـد. مسـئوالن گفته اند که در 

یـک هفتـه گذشـته حتـا یـک کانتیـر کاال از بنـادر بـه هـرات 

نرسـیده اسـت. بـه گفته محمـد لطیـف قناویزیان، هـم اکنون 

حـدود ۳ هـزار کانتیـر کاال بـه شـمول مـواد غذایـی، دارو و 

مـواد خـام در بنـادر متوقف مانده انـد. وی افزود کـه ادامه این 

وضعیـت پیامدهـای ناگـواری در بـازار در پی خواهد داشـت و 

باعـث فـرار رسمایـه خواهد شـد.

مسـدود مانـدن ایـن دو بنـدر در هـرات روی قیمـت  کاالهـا در 

بازارهای کابل نیز تاثیر گذاشـته اسـت. با توجه به فرارسـیدن 

طالبـان  راکتـی  حمـالت  )پنتاگـون(  امریـکا  دفـاع  وزارت 

بـر میـدان هوایـی قندهـار را محکـوم کـرده و آن را مخـل 

اسـت. خوانـده  رونـد صلـح  بـرای  تالش هـا 

جـان کربـی، سـخنگوی وزارت دفـاع ایـاالت گفتـه کـه ایـن 

حملـۀ راکتـی منجـر بـه خسـارات و تلفـات نشـده اسـت.

امـا آقـای کربی گفت کـه این تصمیم طالبـان برای تحریک 

خشـونت های بیشـر در افغانسـتان، فرصـت کنونی صلح را 

کـه از طریـق مذاکـرات در جریان اسـت، اخالل می کند.

او افـزود: »مـا همیشـه حـق دفـاع شـخصی بـرای رسبـازان 

خـود را داریـم، امـا مترکـز مـا در حـال حـارض پشـتیبانی از 

رونـد دیپلاتیـک در اینجـا اسـت تـا بتوانیم ایـن جنگ را از 

طریـق مذاکـره بـه یـک صلـح پایـدار و یـک توافـق سیاسـی 

دهیم«. پایـان 

بـر اسـاس معلومـات پنتاگـون در حـال حـارض 700 تـن از 

مـاه رمضـان قیمـت  بسـیاری از مـواد غذایـی در پایتخـت ایـن 

کشـور افزایـش یافتـه و موجـب نگرانی مردم شـده اسـت.

در آتـش سـوزی در گمـرک اسـالم قلعـه در ۲۵ دلـو صدهـا 

کامیـون حامـل گاز و نفـت و امـوال تاجران در آتش سـوخت و 

بـه زیربنـای گمـرک نیـز آسـیب جـدی وارد شـد.

بصیـر آریـن، مناینـده معرضـان گفته کـه در این آتش سـوزی 

یـک هـزار و ۲۵۴ خـودرو بـه ارزش ۵۰ میلیـون دالر از بیـن 

رفتـه اسـت. او افـزود تـا زمانی کـه دولت برای جربان خسـارت 

اقـدام نکنـد، آنـان دسـت از تحصـن در گمـرک اسـالم قلعـه و 

شـاهراه هرات-تورغنـدی نخواهنـد کشـید. 

آقـای آریـن گفـت از بررسـی هیأتـی کـه از کابـل آمـده بـود 

یـک مـاه می گـذرد ولـی تاکنون حتـی »یـک افغانی بـه عنوان 

خسـارت« بـه ایـن مال باختـگان داده نشـده اسـت.

وحیـد قتالـی، والـی هـرات نیـز گفتـه کـه ایـن هیـأت میـزان 

بـا  را  نتایـج بررسـی های خـود  و  خسـارات را سـنجش کـرده 

وعـده  او  اسـت.  سـاخته  رشیـک  افغانسـتان  دولـت  رهـربی 

داد کـه »بـه همـه ابعـاد آن رسـیدگی می شـود«. امـا، برخـی 

از معرضـان گفتنـد کـه سـال ها زحمـت کشـیدند تـا قـادر بـه 

خریـد یـک کامیون شـدند که در آتش سـوزی نابود شـده، و با 

سـوخن یـک کامیـون ده الـی ۱۵ نفـر از اعضـای خانواده هـا 

پاینـده،  خالـد  محمـد  پیـش،  روز  چنـد  شـده اند.  متـرر 

رسپرسـت وزات مالیـه افغانسـتان گفـت کـه امراللـه صالـح، 

ایـن  بـه  ریاسـت جمهـوری مسـئولیت رسـیدگی  اول  معـاون 

حادثـه را بـه عهـده گرفتـه اسـت.

او افـزود کـه هیـأت دولتـی کـه به هـرات رفتـه بود نیـز گزارش 

نهایـی خـود را بـه ریاسـت جمهـوری داده اسـت و در زمینـه 

تصمیـم خواهنـد گرفـت. 

رسبـازان امریکایـی و ماموریـت حایـت قاطـع در میـدان 

هوایـی قندهـار مسـتقر می باشـند.

پایـگاه  بزرگریـن  بگـرام،  از  پـس  قندهـار  هوایـی  میـدان 

نظامیـان خارجـی در افغانسـتان اسـت و در ایـن میـدان، 

قـول اردوی 205 اتـل، فرماندهـی قـوای رسحـدی و چنـد 

بخـش نظامـی دیگـر نیـز موقعیـت دارد.

ایـن حمـالت راکتـی طالبـان در حالـی انجـام می شـود کـه 

گـروه طالبـان در توافقنامـه صلـح بـا امریکا متعهد شـده اند 

نخواهنـد  افغانسـتان حملـه  در  نظامیـان خارجـی  بـر  کـه 

کرد.

جانـب  از  راکـت  شـش  گذشـته،   روز  کـه  اسـت  گفتنـی  

ولسـوالی ارغسـتان بـر میـدان هوایـی قندهـار پرتـاب شـد 

نـدارد. پـی  در  تلفاتـی  گفتـه می شـود  کـه 

گروه طالبان مسـوولیت این حملۀ راکتی را پذیرفته است. 

در حمالت طالبان،
 ۲۵ نیروی سرحدی در هرات اسیر، ۹ تن ناپدید و سه تن کشته شدند

جنگ جویان القاعده در ۱۸ والیت افغانستان فعالیت دارند

به دلیل مسدود بودن اسالم قلعه
 و تورغندی قیمت کاال در هرات تا ۳۰ درصد افزایش یافت

پنتاگون حمالت راکتی طالبان
 بر میدان هوایی قندهار را مخل روند صلح خواند



 
ناامنی و جنگهای خونین و ویرانگر تمام زیرساختهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و… را ویران 

کرده و از بین برده است،پس از نابودی طالبان ، انتظار میرفت با تشکیل دولت ائتالف ملی، برای اعاده 

امنیت و آرامش سیاسی که پیششرط ضروری شکوفایی و رشد اقتصادی است گام بردارند تا ضمن 

جبران خسارات عظیم دوران جنگ حداقل فاصله ی خود را با سطح عموم کشورهای همسایه کم کنند. 

اما دخالت کشورهای دیگر و از آن مهمتر روحیه خودبزرگبینی و خودشیفتگی و تمامیت طلبی حاکم 

بر رهبران گروههای سیاسی موجب شده تا نفی مشارکت سایرین در شکل دادن به ساختار قدرت، 

تالش شان را برای حذف کامل رقیبان و اعمال تسلط انحصاری بر مراکز کنترل قدرت، شدید کنند. 

 

کـه  دارد  بیـاد  کمـر  افغانسـتان  کنونـی  نسـل 

روزهـای صلـح آمیـز در کشـور شـان بوده باشـد. چهل 

و سـه سـال اسـت کـه جنـگ، نـا امنـی و کشـتار های 

اسـت.  زده  چنـره  افغانسـتان  رسارس  در  مهابـا  بـی 

ایـن اختاپـوس خونخـوار و کشـنده با دود و بـاروت که 

دارد حـدود نیـم قـرن اسـت که مـردم افغانسـتان را به 

چنـگال خویـش محصور سـاخته اسـت و خـون آنان را 

بـی رشمانـه مـی مکـد. افغانسـتان گـم شـده¬ی دارد 

کـه آن صلـح نظـم سیاسـی اسـت. ایـن گـم شـده¬ی 

کـم مهـر را هرچـه تـوده هـای مـردم افغانسـتان مـی 

پالـد پیـدا منی شـود. شـاید زیر خروارها خـود خواهی 

های سیاسـت مداران و اشـخاص تشـنه¬ی خونریزی 

متـاع  و  نایـاب  پدیـده¬ی  ایـن  باشـد.  شـده  پنهـان 

گـران قیمـت را تـوده های مـردم افغانسـتان از زندگی 

جمعـی و فـردی شـان گُـم منوده انـد و بـی صرانه در 

جسـتجوی آن اسـت. امـرزوی کـه پنجـره¬ی امیـد در 

حـال بـاز شـدن اسـت تا ایـن گم شـده¬ی بـی مروت 

در زندگـی انسـان هـا در افغانسـتان ردیابـی گـردد و 

در نهایـت بـاز گردانده شـود، فرصت طالیـی و حیاتی 

اسـت. صلح بـرای مـردم افغانسـتان نیاز حیاتیسـت و 

هامننـد آب و آکسـیجن، عامـه¬ی مـردم افغانسـتان 

بـه ایـن عنـر نیـاز دارد. تنهـا بحـث بیـزاری از جنگ 

نیسـت، تنهـا زوایایـی کشـنده و تبـاه کننـده نـرد و 

انسـان کشـی هـا نیسـت کـه مـردم افغانسـتان صلـح 

مـی خواهـد، بلکـه صلح بسـر زندگی انسـانی اسـت، 

صلـح عنـر زندگی اسـت که در موجودیت آن انسـان 

گونـه مـی توان زیسـت. 

افغانسـتان جنـگ هـای مختلفـی را تجربه منوده 

اسـت، جنـگ و جهـاد در برابـر اسـتمعارگران، جنـگ 

داخلـی  سـوز  خامنـان  هـای  جنـگ  نیابتـی،  هـای 

و در نهایـت جنـگ بـر رس قـدرت و اقتـدار سیاسـی، 

اینهـا گونـه هـای واضـح جنـگ اسـت کـه در رسزمین 

شـود.  مـی  اسـت/  شـده  آزمـوده  عملـن  افغانسـتان 

هـای  بنیـاد  افغانسـتان،  سـاله  سـه  و  چهـل  جنـگ 

سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگـی را در ایـن مـکان بـه 

تـاراج بـرده اسـت. ایـن پدیـده نامیمـون و ابـزار بـرای 

تحقـق نیت های سـِؤ گـرگ صفتان دنیای سیاسـت و 

اقتصاد؛ روحیه انسـان دوسـتی، برش گرایـی و برادری 

را در ایـن ُملـک بـه شـدت آسـیب زده اسـت. شـالوده 

هـای زندگـی ارزشـمند تـوده هـای عظیـم انسـانی را 

در ایـن خـاک بـه لجـن کشـانده اسـت. هـزاران بحث 

نفـرت زأ را در میـان مردمـان ترویـج و نهادینـه سـاخته 

اسـت. یـاد از ایـن پدیده تصویر ویرانی و پلشـتی را در 

جامعـه قـاب مـی کنـد و بـه ُرخ همـگان مـی کشـاند. 

خوشـبختی را از میان برده اسـت و بجای آن رنج های 

اسـتخوان شـکن را هـر لحظـه عطیـه مـی کنـد. ایـن 

اژدهـای بـی رحـم نزدیـک چهـل سـال اسـت در ایـن 

جغرافیـا خـون مـی خـورد و قربانـی مـی گیـرد، بازهـم 

حیـای در چشـامنش دیـده منـی شـود، بلکـه بـا دیده 

دریدگـی غیـر انسـانی بـه ریخـن خـون انسـان هـای 

ایـن خیطـه تـداوم می دهـد. از یـال و کوبالش خون و 

خشـونت مـی ریـزد و خوبریـن تحفـه اش ایجـاد غم و 

نفـرت اسـت کـه در میـان مردمان ایـن جامعـه از خود 

بیـادگار مـی مانـد. بـا آنکـه امـروزه در سـطح جهانـی، 

متنفـر تریـن کلمـه¬ی اسـت کـه در قامـوس و اذهان 

برشیـت معنـا خلـق مـی کنـد، امـا بـا ایـن همه سـیاه 

روی کـه دارد در ایـن رسزمین مانور می دهد و کشـتار 

بـه پـا مـی کند. 

موجـه  نـا  را  صلـح  افغانسـتان  مـردم  عامـه¬ی 

انسـانی  نیـاز  را  پنـدارد. صلـح  مـی  دانسـن جنـگ 

زندگـی انسـان هـا در ایـن کشـور مـی دانـد. صلـح را 

زندگـی مسـاملت  بـرای  کاملـن رضوری  یـک عنـر 

آمیـز و انسـانی مـی داند. صلـح را نیاز حیاتـی زندگی 

موقتـی  حالتـی  را  صلـح  کنـد.  مـی  قلمـداد  شـان 

در گیـر نبـودن میـان جنـگ جویـان غیـر منعطـف و 

را  صلـح  بلکـه  دانـد،  منـی  انسـانی  اخـالق  از  تهـی 

شـاخصه¬ی اصلـی زندگی انسـانی تعریف مـی کند. 

انسـان افغانسـتانی صلـح مـی خواهـد، قطـع جنگ و 

پایـان کشـتار هـای انسـان هـا را بـه هـر بهانـه¬ی که 

باشـد، الزمـه اصلـی آمـدن صلـح مـی دانـد. صلـح از 

نظـر تـوده هـای مـردم در افغانسـتان زندگـی اسـت، 

عـزت اسـت، رشافـت اسـت، وقـار و بزرگیسـت. بـرای 

پروسـه  و موفقیـت  انسـانی  ایـن زندگـی  بـه  رسـیدن 

صلـح در افغانسـتان، بـی درنـگ خواهـان آتـش بـس 

دایمـی و رسارسی اسـت، زیـرا تـا اینکار صـورت نگیرد 

متهیـداِت بـرای صلـح در یک جامعه مهیـا منی گردد. 

هـر پدیـده و هـر فرآینـدی مقدمـه دارد، منطقـی ایـن 

اسـت کـه اگـر صلـح صحبت بـه میـان میآید، بایسـت 

کـه گام اول بـرای آن برداشـته شـده باشـد. آن اقـدام 

نخسـت، قطـع کشـتار و اعـالن آتـش بـس دایمـی و 

رسارسیسـت. 

آنگاهـی مردم افغانسـتان به فرآیند صلـح امیدوار 

خواهـد شـد که مقدمـات اساسـی صلح کـه آتش بس 

بـه صـورت کامـل رعایـت شـود. دیگـر مـردم  باشـد، 

افغانسـتان کشـته نشـود. دیگر طفل افغانستانی یتیم 

نشـود و قطـار یتیـامن در ایـن کشـور افـزوده نگـردد. 

بـه ارقام درشـت بیوه هـای افغانسـتانی اضافه نشـود. 

خانـه هـای افغانسـتانی خـراب نگـردد. مردمـان بـی 

بضاعـت کشـور، از النـه هـای محقرانـه¬ی شـان بیجا 

و مهاجـر نشـود. مببی انفجار نکنـد و آدم های زیادی 

را بـا وحشـت متـام نـدرد. صـدای مملـو از خشـونت و 

افغانسـتان  دهـات  و  شـهر  در  انتحـاری  گوشـخراش 

شـنیده نشـود. ناله ها و زجه های مادران افغانسـتانی 

دیگـر، در غـم از دسـت دادن و پـاره پـاره شـدن جگـر 

جامعهـی افغانسـتان در بافـت کامـالً قبایلـی و 

قومـی قـرار دارد و فرهنـگ و روحیـه حاکـم بـر آن نیـز 

برخاسـته از هامن روابط سـنتی و بسـته است. طوری 

کـه تعلـق و وابسـته گـی شـدید بـه سـنتها را در رفتار 

و تصـور متجددتریـن افـراد و مجموعـه میتـوان بعـد 

از چندیـن سـال مشـاهده کـرد. در جامعـه قبیلهـای 

همـه گونـه نـوآوری، خالقیـت و تجددخواهـی بدعـت 

شـمرده میشـود. چنانکـه تحـول هـم بـه وجـود آیـد، 

نبایـد بـا معیارهـا و باورهـای سـنتی جامعـه منافـات 

داشـته باشـد. چـون رعایـت و پایبنـدی بـه باورهـا و 

گـی  زنـده  اسـاس  گان  گذشـته  و  نیـاکان  رویاهـای 

خانـواده گـی و روابـط جمعـی و خصوصیـات فـردی 

را شـکل میبخشـد. اصالحـات در چنیـن جامعـه ای 

موضوعیـت نداشـته بلکـه آنچـه اصالـت دارد منافـع 

و خواسـت قـوم و قبیلـه اسـت. جامعـه افغانسـتان از 

زمانهـای دور تـا کنـون در چنیـن فضـا و روحیـه ای 

قـرار دارد. بـه گونـه ای کـه گـروه هـای مارکسیسـتی 

را  سـاختاری  چنیـن  تغییـر  داعیـه  کـه  اسـالمی  و 

داشـتند از تاثیـری چنیـن فضـای بیـرون نبودهانـد. 

آنـان بـر طبـق روابـط و باورهـای سـنتی و قبیلـه ای 

جامعـه عمـل منودهانـد، کـه مانـع عمدهـی پیرشفت 

و توسـعه اسـت.

سـازنده  و  مثبـت  اجتامعـی  و  سیاسـی  تحـول   

و  نیسـت  امکانپذیـر  تفکـر  و  اندیشـه  یـک  بـدون 

رشایـط سـالمت آن قابـل دوام منیباشـد، هـر انـدازه 

بـا  و  دارتـر،  ریشـه  و  پختـه  تئـوری سیاسـی  و  تفکـر 

اصـول منطقـی و رشایـط اجتامعـی انطبـاق داشـته 

باشـد. اسـاس تحـوالت و اصالحـات، بقـا و سـالمتی 

آن ضامنـت قویـری را دارا خواهـد بـود. بـا توجـه بـه 

ایـن موضـوع، آنچه تحـت عنوان اصالحـات و نوگرایی 

بـه  راه  منیتوانـد  یافـت،  مـی  انجـام  افغانسـتان  در 

جایـی بـرد و روزنـه ای را بگشـاید. اقدامـات فـوق، 

اغلـب ریشـه در خواسـته هـا و تنـوع طلبـی افـراد و 

زمامـداران و یـا مجموعـه های محفلـی و خانواده گی 

بسـته گـی داشـت.

 متاسـفانه زمامدارانـی کـه در بسـیاری از مقاطع 

لحـاظ  از  انـد  زده  تکیـه  قـدرت  اریکـه  بـر  تاریخـی 

و  توانایـی  فاقـد  فـردی،  شـخصیتی و خصلـت هـای 

هوشـمندی الزم بـرای ایجـاد سـاختار نویـن سیاسـی 

و اجتامعـی بودهانـد. آنـان یکـره در برابـر نوگرایـی 

موضـع منفـی داشـتند. و پشـتیبانی جبهـه محافظـه 

کاران را هـم داشـته انـد، یـا اینکـه بـا اعـامل افراطی 

و روی آوردن بـه جنبـه هـای صـوری و ظاهـر نوگرایی 

و اصـالح طلبـی بـا قضایـا برخـورد شـکلی و سـطحی 

اند. داشـته 

از جانـب دیگـر دولـت و حکومـت هـای وقـت بـه 

طـور کامل گرفتار نابسـامانی و ناهمسـانیهای قومی، 

زبانـی، قبیلـه ای، منطقـه ای… بـوده اسـت. چـون 

دولـت از پایـگاه و منبعـی فراتـر از قبایـل برخـوردار 

نبـوده، لـذا بـرای بقـای خویـش بـه آنهـا متکـی بـوده 

بـا  اصطـکاک  در  یـا  همیشـه  همیـن  بـرای  اسـت. 

هـای  خواسـته  بـه  ناچـار  بـه  اینکـه  یـا  بـوده  قبایـل 

آنـان تـن درداده اسـت، کـه در هـر دو صـورت کشـور 

از وجـود یـک حکومـت مرکـزی کارآمـد و نیرومنـد کـه 

از الزمـه ترقـی و توسـعه اسـت، محـروم بـوده اسـت.

 افغانسـتان بـه دلیلـی موقعیـت ژئوپولتیکـی در 

منطقـه از گذشـته هـای دور تاکنـون از نظـر طراحان 

دور منانـده  هـای جهانـی  قـدرت  سیاسـت خارجـی 

اسـت. در مقاطـع مختلـف تاریخ، جهانگشـایانی پای 

در ایـن رسزمیـن نهادهانـد. هـر چنـد کـه هـر کـدام 

در نهایـت دچـار رسنوشـت عرتانگیـزی گردیدهانـد. 

بـاز هـم دسـت از افغانسـتان برنداشـتند و همـواره در 

ایـن  بـوده و هسـتند. در  افغانسـتان  صـدد تضعیـف 

افغانسـتان  مـردم  را  زیـان  و  آسـیب  بیشـرین  میـان 

دیدهانـد. مـردم نـه تنها جوانـان و نیروی نانـآور خانه 

را از دسـت دادهانـد، بلکـه وارث رنـج و ویرانـی هـای 

مضاعـف و از هـم پاشـیده گـی اجتامعـی و سیاسـی 

نیـز گردیـده انـد. اسـتقالل واقعـی و خودارادیتشـان 

اینکـه  برانگیزتـر  فاجعـه  نیاوردنـد؛  بـه دسـت  را هـم 

پـس از هـر مبـارزه بـا تهاجـم بیگانـه گرفتـار مصیبـت 

هـای رژیـم هـای اسـتبدادی و ضـد مردمـی گردیـده 

انـد. جریانهـای افراطـی از قبیـل القاعـده، طالبـان و 

داعـش جریـان هـای افراطـی مذهبـی انـد. گروههـا 

جزماندیشـی  بـا  کـه  متحّجـر  افراطـی  عنـارص  و 

و  اصالحـات  نوگرایـی،  بـا  خـاص،  قرشگرایـی  و 

بلکـه  انـد،  نداشـته  سـازش  تنهـا  نـه  تجددگرایـی 

بسـیاری از مظاهـر متـدن امـروزه، قوانیـن اجتامعـی 

از  رسچشـمه  اینکـه  بهانـه  بـه  را  انسـانی  حقـوق  و 

غـرب دارد، غیـر قابـل قبـول دانسـته و دخالـت دادن 

عنـر زمـان و نیازهـای جامعـه را در فهـم موضوعـات 

دینـی و اجتامعـی نوعـی بدعـت و انحـراف از دیانـت 

و رشیعـت تلقـی میکننـد. چنانکـه اقدامـات گسـرده 

جامعـه ی جهانـی در جهـت نـوآوری و اصالحـات کـه 

دریچـه تجـدد و نـوآوری را بـرای کشـور گشـوده بـود 

امـروزه نیـز با موانع جریـان های افراطـی مواجه بوده 

و بـه ناکامی گراییده اسـت. هر گاه تاریخ افغانسـتان 

را ورق بزنیـم بـه نکته هـای تیره و ننگینـی برمیخوریم 

کـه از بـی تقوایـی، تجملگرایـی و در کل ناکارآمـدی 

دارد.  زمامـداران حکایـت  و  لیاقتـی حاکـامن  بـی  و 

در  آنـان  ناتوانـی  و  ضعـف  سـبب  موضـوع  ایـن  و 

آنـان در  اداره امـور کشـور و موجـب حـرص و طمـع 

جمعـآوری امـوال و ثـروت انـدوزی گردیـده اسـت.

متـام  ویرانگـر  و  خونیـن  جنگهـای  و  ناامنـی 

و…  فرهنگـی  اقتصـادی،  سیاسـی،  زیرسـاختهای 

را ویـران کـرده و از بیـن بـرده اسـت،پس از نابـودی 

طالبـان ، انتظـار میرفـت بـا تشـکیل دولـت ائتـالف 

ملـی، بـرای اعـاده امنیـت و آرامش سیاسـی که پیش 

رشط رضوری شـکوفایی و رشـد اقتصـادی اسـت گام 

بردارنـد تـا ضمن جران خسـارات عظیم دوران جنگ 

حداقـل فاصلـه ی خـود را بـا سـطح عموم کشـورهای 

همسـایه کـم کننـد. اما دخالـت کشـورهای دیگر و از 

آن مهـم تـر روحیـه خود بـزرگ بینـی و خودشـیفتگی 

هـای  گـروه  رهـران  بـر  حاکـم  طلبـی  متامیـت  و 

سیاسـی موجـب شـده تـا نفـی مشـارکت سـایرین در 

شـکل دادن بـه سـاختار قـدرت، تـالش شـان را بـرای 

حـذف کامـل رقیبـان و اعـامل تسـلط انحصـاری بـر 

مراکـز کنـرل قـدرت، شـدید کننـد. با طوالنی شـدن 

بحـران افغانسـتان، خوشـبینی هـای اولـی در زمینـه 

دسـتیابی  و  گذشـته  دوران  هـای  ویرانـی  بازسـازی 

بـه بهبـود نسـبی امنیتـی و اقتصـادی بـر بـاد رفـت. 

مترکـز امکانـات مالـی و نظامـی در نرد بـا گروه های 

خرابـی  میـزان  بـر  شـدن  افـزوده  داخلـی  متخاصـم 

هـا،  مهاجـرت در حـد قابـل توجهـی از نیروهـای کار 

کشـور به خـارج از افغانسـتان، فرار مغزهـا و نیروهای 

رسمایـه  و  فعالیتهـا  کامـل  رکـود  متخصـص  انسـانی 

هـای اقتصـادی،  محرومیـت از جـذب رسمایـه هـای 

خارجـی بـه ویـژه در حوزه هـای تولیدی،  بـی توجهی 

بـه بهـره بـرداری از منابـع طبیعـی موجـود و… مجال 

بـه  سـاماندهی  هـای  راه  پیگیـری  بـرای  توانایـی  و 

اقتصـاد ورشکسـته باقـی نگذاشـت.

در حـال حـارض، افغانسـتان به صورت یک سـیاه 

بـه  را  و مـرج  و هـرج  ناامنـی  امـواج  و  چـال درآمـده 

سـوی منطقـه ای میفرسـتد کـه بحران هـای مضاعف 

زیرسـاخت  میزنـد.  پـا  و  اقتصـادی دسـت  و  امنیتـی 

اسـت.  شـده  ویـران  افغانسـتان  اقتصـادی  هـای 

تسـهیالت اولیه شـهری، که حتا در کشـورهای توسعه 

نیسـت.  موجـود  کشـور  ایـن  در  دارد،  وجـود  نیافتـه 

بنـا بـر ایـن مناسـبات اقتصـادی ایـن کشـور در طول 

دو دهـه جنـگ ویرانگـر رکـود کامـل داشـته و هرگـز 

توسـعه نیافتـه اسـت. عمـده تولیـدات ایـن کشـور بـه 

صـورت خانـه گی و غیـر سیسـتامتیک تامین میشـود 

و کار و رسمایـه، حلقـه ی مفقود افغانسـتان اسـت. از 

سـوی دیگـر کمک هـای جهانـی تنها بخـش ناچیزی 

از احتیاجـات اولیـه زنده گی مردم کشـور مـا را تامین 

میکنـد و هرگـز موجـب رشـد و توسـعه آن منیشـود. 

بـه  افغانسـتان  اقتصـاد  شـد  گفتـه  کـه  طـور  هـامن 

تنهـا  جهـان  کشـورهای  فقیرتریـن  از  یکـی  عنـوان 

آن هـم کشـاورزی  دامپـروری،  و  پایـه کشـاورزی  بـر 

)سـنتی( بسـیار ابتدایی اسـتوار اسـت. این بخش به 

عنـوان سـتون اصلـی اقتصـاد و عمدهریـن بخش در 

تولیـد ناخالـص داخلـی و مهمریـن منبـع ارز آوری و 

صـادرات، پیـش از پیـش در طـول دو دهـه جنـگ در 

افغانسـتان تضعیـف شـده اسـت و پایههـای متزلـزل 

آن را بـا وارد آوردن رضبـات سـهمگین متالشـی کـرده 

. ست ا

گوشـه هـای شـان، بـه فریـاد بلند نشـود. کمـر پدران 

داغ دیده¬ی این وطن دیگر، از کشـته شـدن جوانان 

بیشـرش خـم نگـردد. اینهـا معنـای آتش بـس و قطع 

کـدام  از  نشـود  رعایـت  هـا  ایـن  اگـر  اسـت.  کشـتار 

صلحـی صحبـت می شـود؟ کـدام اعتامد و بـاوری نزد 

مـردم بوجـود بیایـد کـه صلـح مـی شـود و پروسـه¬ی 

صلـح در جریـان اسـت. 

اگـر صادقانـه و وطـن دوسـتانه بـه صلـح و آمـدن 

ایـن عنر اساسـی زندگـی در جامعه نگرسـته و اقدام 

عملـی مـی شـود، پـس بایـد از ابتـدأ آتـش افـروزی بر 

خرمـن زندگـی مـردم را کـم و در نهایت خامـوش کرد، 

آنوقـت اسـت کـه اعتـامد مـردم افغانسـتان بـه صلـح 

و صلـح سـازی در افغانسـتان شـکل خواهـد یافـت. 

بنابرایـن گام اساسـی بـرای ایجـاد و آوردن صلـح در 

اعـالن  همچنـان  اسـت  مـردم  کشـتار  قطـح  کشـور 

آتـش بـس اسـت. مـردم افغانسـتان از جامعـه جهانـی 

و سـازمان ملـل متحـد قاطعانـه خواهان این اسـت که 

اگـر بـه حقـوق بـرش و آزادی هـای انسـانی، آنچـه کـه 

گفتـه می شـود باور و اعتقـاد دارید؟ در ایـن بُرهه¬ی 

زمانـی، مـردم افغانسـتان را صادقانـه یـاری رسـانید. 

در کنـار تـوده هـای قربانـی شـده¬ی نیـم قـرن 

جنـگ و در بـدری مـردم افغانسـتان انسـان مدارانـه 

و بـا مـروت ایسـتاد شـوید. مـردم افغانسـتان هامننـد 

سـایر مردمـان دنیـا سـزاوار ایـن اسـت کـه در فضـای 

صلـح زندگـی مناینـد. پـران و دخـران ایـن مـردم 

اینکـه در راه مکتـب و در صنـوف کـورس هـا  بـدون 

شـوند،  انتحـار  و  انفجـار  طعمـه¬ی  هـا  دانشـگاه  و 

انسـانی حـق دارنـد درس بخواننـد. دنیـا  بـه لحـاظ 

و جامعـه جهانـی ایـن بـار مـردم افغانسـتان را کمـک 

مناییـد تـا بـه صلـح و زندگـی مسـاملت آمیـز برسـد. 

اگـر صلـح بـرای مـردم دیگِر دنیـا یـک رضورت حیاتی 

اسـت، پـس حتـام بـرای مـردم افغانسـتان نیـز هـامن 

دارد.  را  حیثیـت 

بـدون تردیـد، افغانسـتان و مردم رنج کشـیده¬ی 

تاریـخ  بسـیار حسـاس  در رشایـط  و  موقعیـت  در  آن 

سیاسـی خویـش قـرار دارد. چشـم انـداز کـه امید می 

رود برای مردم افغانسـتان باز گـردد نیاز مند همکاری 

سـازمان ملـل متحـد و جامعـه جهانی اسـت، تـا اینکه 

بـه صـورت واقعی و جـدی آن، مردم افغانسـتان از این 

فرصـت مسـتفید گردند. هر زمینه¬ی کـه بتواند صلح 

بـا حفـظ حقـوق اساسـی شـهروندان  تـوأم  و  واقعـی 

افغانسـتان را مهیـا منایـد، از دیدگاه مردم افغانسـتان 

یـک فرصتـی اسـت؛ اما ایـن چانس ها حامیـت کامل 

جامعـه جهانـی و سـازمان هـای بـزرگ بیـن املللـی 

ماننـد سـازمان ملل متحـد را به صـورت قاطع خواهان 

است. 

در صلح افغانسـتان و در آرامش افغانسـتان هرگز 

هیـچ کشـور و جامعـه¬ی دیگـری رضر نخواهـد کـرد؛ 

زیـرا دنیـای انسـان هـا بـا بـودن آرامـش و خواسـن 

صلـح و آسـایش بـرای دیگـری، رونـق خوبـر خواهـد 

گرفـت. ایـن تجربـه جهـان اسـت و بخصـوص در قـاره 

سـبز اروپـا ایـن واقعیت تجربه شـده اسـت/ می شـود. 

صلـح بـرای مـردم افغانسـتان مهـم و ارزنـده اسـت و 

ایـن صلـح بایسـت فضـای را مسـاعد کنـد کـه در آن 

شـهروندان افغانسـتانی با عزت و رشف زندگی مناید و 

از نظام عادالنه¬ی سیاسـی و سـازمان سیاسـی مردم 

سـاالر برخـوردار باشـد. صلح خواسـت همـه¬ی مردم 

افغانسـتان اسـت و ایـن پدیـده¬ی خیر و خوشـبختی 

را سالهاسـت کـه مـردم افغانسـتان گـم منوده اسـت و 

در نبـود آن چـه مهنـت هـای که نکشـیده اسـت. 

 مهدی بابک

صلح نیاز حیاتی مردم افغانستان 

3
www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4191   شنبه   21 حمل  1400   10  اپریل  2021 

 محمدعرفانی

افغانستان در     و   اصالحات  ــعه  و   چالش های  فراروی توس موانع  
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 بازی با اعداد              3252
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3147    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3423
وزیرسفید را در خانه  c6 حرکت دهید. 

3451

جواب هدف         2900

  

 
لنم

ی
هـ

هنرو

ثور
ممکن اســت شخصی را مالقات کنید که بتواند اسرار کاریش را با شما در میان 
بگذارد و شــما اشــتیاق پیدا می کنید که یک پروژه کوچکی را آغاز کنید. در 
صورتی که با اراده پیش برید موفق خواهید شد و نتایج کاری خود را می بینید.

جوزا
احتماال قدم مهمی در زندگی خود می خواهید بردارید. دوســتان و بستگان از 
شــما حمایت خواهند کرد. نگران مشکالت مالی نباشــید! یک خانم مسن در 

خانواده به شما کمک می کند که بر تمام سختی ها غلبه کنید.

سرطان
به نظر می رســد که مصمم هستید تا زندگی جدیدی را شروع کنید و وارد 
کســب و کار شوید. امروز بعد از ظهر راه حل بهینه ای را برای اجرا کردن 
اهــداف خود پیدا خواهید کرد. بهتر اســت که اســتراحت کردن را نادیده 

نگیرید! در غیر این صورت خســتگی را تجربه خواهید کرد.

اسد
به نظر می رســد که زمان صحیحی برای ســرمایه گذاری می باشــد. عالرغم 
ریسک کردن به نظر می رسد که خوشبین هستید زیرا می توانید که به حمایت 
دوســتان تان تکیه کنید. سعی کنید که متواضع باشید حتی اگر شما را بسیار 

مورد تعریف و تمجید قرار دادند.

سنبله
به نظر می رســد که در حس و حال خیلی خوبی هســتید و می توانید در بخش 
های عاطفی و تجاری موفق شــوید. دلیلی برای نگرانی در ارتباط با سالمتی تان 
وجود ندارد. روحیه تان عالی اســت. امشــب به شما پیشنهاد یک کار نیمه وقت 

داده خواهد شد.

حمل
امروز صبح ممکن اســت به صورت ناگهانی کمک مالی دریافت کنید و یک کار 
جدید را شــروع کنید. از حدس و گمان اجتناب کنید، زیرا ریسک کردن باعث 

از بین رفتن خیلی چیزها می شود. در هیچ چیز عجله نکنید!

میزان
ممکن اســت فرصتی داشته باشید که مشــکالت مالی که اخیرا داشته اید 
را حل کنید. در حقیقت، وارد یک مشــارکت جدید می شوید. زمان خوبی 
برای تقویت روابط ها و شــروع دوستی های جدید است. از حدس و گمان 

اجتناب کنید و به حس ششم تان اطمینان کنید.

عقرب
به نظر می رسد که حس و حال خیلی خوبی دارید. زمان ان است که کارهای 
خانگی را شــروع کنید. شریک عاطفی تان از شما حمایت می کند و یکی از 
بستگان سالمند تمایل دارد که به شما کمک مالی کند و از شما حمایت کند. 

خوشبین و راز دار باشید.

قوس
به نظر می رســد که مصمم هستید تا مشکالت خانگی را حل کنید. یکی از 
اعضای سالمند خانواده کمکی که نیاز دارید را به شما می کند اما سعی دارد 

که بر ایده های تان تاثیر بگذارد. از بحث و درگیری با او اجتناب کنید.

جدی
احتمــاال قصــد خرید یک خانه جدیــد و یا تغییراتی را داریــد. از گرفتن 
تصمیمــات عجوالنه اجتناب کنیــد! باید نظر خانواده تــان را نیز در نظر 
بگیرید. از ســمت دیگر می خواهید که منابــع مالی که در اختیار دارید را 

نیز در نظر بگیرید.

دلو
یک پروژه کاری که اخیرا شروع کرده اید برای شما سود قابل توجهی به ارمغان 
آورده است. باید امروز از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید. تصمیمات عجوالنه 

ای نگیرید مخصوصا در طول بعد از ظهر!

2901

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

خانــه ـ خینه ـ خیمه ـ 
نامــه ـ میهن ـ همین ـ 
ماه ـ هما ـ نه ـ ماهی ـ 
رمه ـ مهر ـ ماهر ـ هرم 
ـ اره ـ راه ـ رها ـ خیره 
ـ نهر ـ نهار ـ هنر ـ نیمه 

ـ نهم ـ میانه.
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غضنفر کاظمی

حوت
خالقیت و توانایی به شما کمک می کند تا کسب و کار جدیدی را شروع کنید. 
احتماال با مشکالت مالی مواجه شوید. سعی کنید که از بستگان در خواست کمک 
کنید. اهمیتی ندارد که چقدر مشغول هستید و کار دارید شریک عاطفی تان را 

نادیده نگیرید.

 شطرنج                     3424

ا

آزادگیـ  استخارهـ  بدگوهرـ  پوزخندـ  تشبیهـ  ثالوثـ  جهنمـ  چوبدست 
ـ حوزهـ  خراسانـ  درندهـ  ذکاوتـ  رنجیدهـ  زیبندگیـ  ژنرالـ  سینماـ  
شکنجهـ  صیانتـ  ضرورـ  طرح نوـ  ظاهرـ  عاقدـ  غضبـ  فالکتـ  قریب 

ـ کلبه ـ گدام ـ لحظات ـ مضارع ـ نوبت ـ واضح ـ هرات ـ یکتا.

آ ح ض ا و خ ل ح ظ ا ت ژ

ه ر ا ت ر ت و ا ک ذ ج ص

ط د ت ا ک ز ی ب ن د گ ی

ر ق س ر ه ا ظ ژ ض ح ث ا

ح ا د ی ه آ ل ج ن غ آ ن

ن ع ب ث گ ج ب ف ه ر د ت

و ش و ا ب د ن ر پ ن ا ک

ت ه چ ل گ ی ا ک خ ج م ل

ب د ذ و ا خ ر ز ش ی ن ب

و ن ه ث ت پ و ق آ د ی ه

ن ر ف س ک پ ر غ ط ه س گ

گ د ا م ی م ض ا ر ع آ ژ

ک

نویسـنده اش برقـرار کننـد. 

سـنت،  از  آگاهـی  هیـچ  کـه  می دهنـد  را  آن هـا  خوانـدن  پـوز  حالـی   در 

در  ندارنـد.  اسـت،  افتـاده  اتفـاق  آن جـا  در  رمـان  کـه  مـکان  و  فرهنـگ 

صورتی کـه داسـتان نویسـان داخلـی مـا، دغدغه هـای درونـی خـود مـا و 

می گذارنـد.  منایـش  بـه  کتاب های شـان  در  را  مـا  جامعـه ی  وضعیـت 

رمان هـای خارجـی دسـت  از خوانـدن  کـه منی توانیـم  ایـن هـم درسـت 

برداریـم، امـا فکـر می کنـم پـس از خوانـدن و شـناخنت سـنت، فرهنـگ و 

دغدغه هـای اجتامعـی و تاریخـی خودماسـت کـه می توانیـم درون زندگی 

کسـانی دیگـری شـده و بـا آن ها احسـاس هـم دردی کنیم. خواننـده وقتی 

یـک رمـان را می خوانـد بایـد بـا منت رمـان زندگی کنـد و تصور کنـد که در 

حـال و احـوال خـودش نوشـته شـده اسـت. بـاور کند کـه در چنیـن جایی 

زیسـته و چنیـن چیزهـای را تجربـه کرده اسـت. 

در یک رمانی  که خارج از خطه زبانی و فرهنگی ما نوشـته شـده باشـد، به 

سـختی می تـوان این گونـه چیزهـا را تجربـه کـرد، در حالی کـه بـا خوانـدن 

رمان هـای داخلـی بـه خوبـی می توانیم در چنیـن رشایطی قـرار بگیریم. 

ما نویسندگانی چون ره نورد زریاب داشتیم. 

او کـه یکـی از رسدمـداران ادبیـات معـارص، صاحـب سـبک، دارای نـر 

منحـر بـه فـرد در بیـن فارسـی زبان هـا بـود و می تـوان آثـار او را هم تـراز 

کسـانی چـون محمـود دولـت آبـادی و دیگـر نویسـندگان زبردسـت خطـه 

فارسـی دانسـت. ما داستان  نویسـانی مثل محمدحسـین محمدی و آصف 

سـلطان زاده داریـم کـه در حـوزه زبـان فارسـی حرف هـای زیـادی بـرای 

گفـنت دارنـد و حتی فراتر از حوزه فارسـی پاگذاشـته و کتاب هـای  هرکدام 

بـه زبان هـای دیگـر نیـز ترجمـه شـده انـد. 

آصـف  کتاب هـای  خوانـدن  از  پـس  گلشـیری  هوشـنگ  کـه  اسـت  نقـل 

وقت هـا  ایـن  همـه ی  بـود:  گفتـه  داسـتان هایش  وصـف  در  سـلطان زاده 

نویسـندگان  از  کـه  بوده ایـم  بیرونـی  و  ترجمـه  رمان هـای  غـرق  این قـدر 

داسـتان   افغانسـتان  این کـه  از  بی خـر  و  مانـده   غافـل  همسـایه  کشـور 

دارد.  زاده  سـلطان  آصـف  مثـل  نویسـان 

محمـدی نیـز یکـی از نویسـندگان افغانسـتانی ا سـت کـه در ایـران بـرای 

خـودش اسـم و رسـمی دارد و نیـز یکـی از کسـانی اسـت کـه از ادبیـات 

معـارص کشـور بـه خوبـی منایندگـی می کنـد. 

رمـان نویسـان ما کسـانی ماننـد محمدجان تقـی بختیاری و جـواد خاوری  

اسـت کـه هـردو درد و رنـج مردمـش را بی صدا مویـه می کننـد. بختیاری با 

»گم نامـی« و »بلـوای خفتـگان« و نـر زیبایـش بلوایـی را بـه راه انداخـت و 

توانسـت خـودش را در خطـه زبـان فارسـی بـه خوبی ثابت سـازد.

تنهایـی«  »صدسـال  بـا  را  وی  »گم نامـی«  کتـاب  کـه  هسـتند  کسـانی 

گابریـل گارسـیا مارکـز مقایسـه می کننـد. خاوری نیـز جـدای از این که در 

نوشـنت رمـان دسـت باالیـی دارد، در بخش ادبیات فارسـی در افغانسـتان 

پژوهـش و تحقیقاتـی زیـادی انجـام داده اسـت کـه همه ی شـان قابـل قدر 

و خواندنـی انـد. 

چـه  افغانسـتانی ها  مـا  گفته انـد؛  کـه  شـنیده ایم  و  دیـده  بسـیار 

داریـم کـه نویسـنده و رمـان  نویـس خـوب داشـته باشـیم؛ وضعیـت 

افغانسـتان خـوب منی شـود چـون هیچ چیـزی رسجایـش نیسـت و 

هیچ کسـی هـم در بخـش خـودش نیسـت و از ایـن حرف هـا. بـاور 

مـن امـا، ایـن اسـت کـه ایـن گفته هـا بـه هرچیـز و هرکسـی صـدق 

کنـد، اما وصله ی سـت که به بخشـی از نویسـندگان خـوب و متعهد 

مـا منی چسـبد. البتـه بحـث اساسـی ایـن اسـت کـه نویسـندگان 

داخلـی را هـم بایـد بـه دو قسـمت تقسـیم کـرد. یـک، آن هایی کـه 

رسایـی  نوحـه  دربـار  مثـا  بـرای  و  دیگـران  بـرای  شـام  تـا  صبـح 

کـرده و می نویسـند. واقـع ایـن اسـت کـه این هـا نویسـنده نیسـتند 

نویسـنده  یـک  چـون  زده انـد،  جـا  نویسـنده  را  خودشـان  فقـط  و 

نیسـت.  آدم هـای  چنیـن  وجـود  در  کـه  دارد  رسـالت های  خـوب 

دو، آن هایی کـه رسـالت شـان را نویسـندگی برگزیـده و فقـط بـرای 

خـود، بـرای نویسـنده بـودن و گاه هـم بـرای آگاهـی جامعه شـان 

می نویسـند. 

مـن بـاور دارم کـه مـا نویسـنده و رمـان  نویـس خـوب زیـاد داریـم، 

امـا متأسـفانه خواننـده خـوب واقعا کم داریـم. ما ملتی هسـتیم که 

عـادت کرده ایـم هیـچ چیـز در داخل این کشـور، حتی نویسـندگان 

و داستان نویسـان داخلـی خـود را جـدی منی گیریـم. البته درسـت 

اسـت از جامعـه ای کـه دودمـان بزرگان چون موالنا و سـنایی اسـت 

انتظـار خیلـی بیشـر از ایـن داشـته باشـیم و می بایسـت اکنـون 

ادبیـات و هـر و نویسـندگی در زادگاه چنیـن آدم هـای کـه زبـان 

فارسـی را بـه اوج رسـاند، بیشـر از این هـا رسـمیت می داشـت و 

غنی تـر می بـود. امـا ایـن موضوعـات را نیـز نبایـد بـه باد فراموشـی 

سـپرد کـه سـال ها جنـگ و مهم تـر از آن در طـول چندیـن سـال 

متوالـی تیـغ تیـز تبعیـض بـر گلـوی زبـان و ادبیـات فارسـی در این 

این هـا،  همـه ی  بـا  زد.  زبـان  بـر  مهلکـی  بسـیار  کشـور رضبـه ای 

نویسـندگان بسـیاری در مهاجـرت و در خفقـان و جنـگ و بدبختـی 

ایـن کشـور، ققنـوس وار قـد کشـیده و اثرهـای بسـیار گران بهایـی 

خلـق کرده انـد. 

گرچنـد به صـورت کل وضعیت کتـاب و کتاب خوانی در افغانسـتان 

چنـدان خـوب نیسـت، امـا بدتـر از آن، طـرد کردن و جـدی نگرفنت 

نویسـندگان داخلی خود ماسـت. روزی در یکی از کتاب فروشـی ها 

در کابـل نشسـته بـودم کـه خامنـی وارد آن جـا شـد. دنبـال کتـاب 

بـود. فروشـنده یک کتاب از نویسـنده ای بسـیار پرآوازه افغانسـتانی 

در دسـت داشـت، برایـش داد و گفـت: ایـن کتـاب جدیـدا چـاپ 

نویسـنده اش هـم خیلـی خـوب می نویسـد. دخـر خانـم  و  شـده 

بـدون این کـه بـه شناسـه و محتـوای کتـاب مراجعـه کنـد پسـش 

داد و گفـت کـه هیـچ کتابـی از رمـان نویسـان افغانسـتان و ایـران 

منی خوانـد. چـون فارسـی زبان هـا منی توانند چیز خوب بنویسـند. 

از طـرز رفتـار خانـم محـرم بـه خوبـی هویـدا بـود کـه بـدون هیـچ 

آشـنایی از نویسـندگان فارسـی زبـان، آن حـرف را می گفـت. 

در آن  حالـت واقعـا حسـی بـدی به من دسـت داد و با خـودم گفتم، 

چطـور می توانیـم بـدون این کـه کتـاب یکـی را بخوانیـم در موردش 

چنیـن قضـاوت غیر منصفانـه ی بکنیم. 

بـاور دارم کـه بعضـی آدم هـا در حالـی رمان هـای ترجمـه و بیرونـی 

بـا دنیایـی کتـاب و  ارتباطـی  را می خواننـد کـه منی تواننـد هیـچ 

کسـانی هسـتند که کتـاب »گم نامی« وی را با »صدسـال تنهایی« نویسندگان خود را جدی بگیریم

گابریـل گارسـیا مارکـز مقایسـه می کننـد. خـاوری نیـز جـدای از 

این کـه در نوشـنت رمـان دسـت باالیـی دارد، در بخـش ادبیـات 

فارسـی در افغانسـتان پژوهـش و تحقیقاتـی زیـادی انجـام داده 

اسـت کـه همه ی شـان قابـل قـدر و خواندنـی انـد. 

و  »مـرگ  مانـی  خـرو  اخیـر  رمـان  دو  ببینیـم  واقع بینانـه  اگـر 

بـرادرش« و »خوابیـداری هفـت زن« هـم رمان های کمی نیسـتند. 

تکنیک هـای بـه کار رفته و سـبک نوشـتاری مانـی در این دو رمان 

واقعـا قابل سـتایش و مثال زدنی اسـت. 

رمانی سـت  جـران  کاوه  پشـه ها«ی  سـفارش  بـه  »زندگـی  رمـان 

در حـال و احـوال نقـد دیـن و این کـه علم بـرداران دیـن و مذهـب 

چـه روزگاری را بـر مـردم تحمیـل کرده انـد. بـرای مـن و خیلـی از 

منتقـدان ایـن نویسـنده، رمـان زندگی به سـفارش پشـه ها یکی از 

بهریـن رمان هایی سـت کـه بـه زبان فارسـی نـگارش یافته اسـت. 

و  حسـینی  خالـد  عثـامن،  اکـرم  مـا  دسـت  چیـره  نویسـندگان 

عتیـق رحیمـی کـه جایـگاه خودشـان را دارنـد. خالـد حسـینی 

از  هرکـدام  کـه  هسـتند  جهانـی  نویسـندگان  رحیمـی  عتیـق  و 

کتاب  های شـان صدهـا هـزار نسـخه بـه فـروش می رونـد. هرکـس 

کـه تـا اکنـون رمـان »کوچـه ی مـا« اکـرم عثـامن را خوانده اسـت، 

بسـیار سـخن می زنـد  نویسـنده  ایـن  اسـتعدادهای  و  در وصـف 

و می گویـد کـه وی در رمان هایـش بـا زیبایـی و سـادگی بسـیار 

تاریـخ و تحـوالت اجتامعـی دوره هـای مختلـف زندگـی مـردم را 

دقیـق بیـان کـرده اسـت.

بـاال  در  کـه  خـره ای  نویسـندگان  همـه ی  داشـت  نظـر  در  بـا 

ذکرشـان رفـت، بدون شـک منی توان از  نویسـندگان جـوان و تازه 

کار افغانسـتان نـام نـرد.

چنـدی قبـل فرصتـی دسـت داد و کتـاب »بگـذار برایت بنویسـم« 

از بانـو ناهیـد مهـرگان را خوانـدم. این کتاب اولین رمانی سـت که 

توسـط ناهیـد مهـرگان نگاشـته شـده اسـت. ایـن رمان وی شـاید 

سـیاه حکمروایـی  دوران  کـه  ا سـت  رمان هـای  بهریـن  از  یکـی 

طالبـان را در هـرات بـه منایش می گـذارد و این که زنـان جدای از 

بدبختـی خانوادگـی کـه داشـتند بـا وضعیت بـد که طالبـان برای 

زنـان بـه ارمغـان آورده بودنـد، نیـز رس می کردند. این اثـر به حد ی 

از نـر عالـی، اتفاقـات نـاب و تکنیک هـای مـدرن برخوردار اسـت 

کـه آدم بـه سـختی می توانـد بـاور کنـد که رمان توسـط یـک رمان 

نویـس تـازه کار و جـوان به نـگارش درآمده اسـت. 

بـا همـه ی ایـن چیزهایـی کـه گفتـه آمدیـم، حـاال مسـوولیتی کـه 

مـا  اسـت. مسـوولیت  داریـم چـه  نویسـندگان  ایـن  برابـر  در  مـا 

ایـن ا سـت کـه هیـچ یـک از نویسـندگان و حتـی کسـانی کـه تازه 

وارد ایـن عرصـه می شـوند را دسـت کـم نگیریـم و حتی االمـکان 

کتاب های شـان را بخوانیـم و بـه دیگـران نیـز سـفارش کنیـم کـه 

بخواننـد. بـا خوانـدن و بـاز هـم خوانـدِن خواننـدگان اسـت کـه 

وگرنـه  می شـوند،  پاالیـش  و  شـده  داشـته  نگـه   زنـده  کتاب هـا 

کـه  کتاب هـای  ندارنـد.  ارزشـی  کـه  خواننـده  بـدون  رمان هـای 

خوانـده منی شـوند، در واقـع هـامن هـر و آگاهـی هسـتند کـه 

در جهـل مرکـب گیـر مانـده و باالخـره رفتـه رفتـه نابود می شـوند. 

پـس برماسـت و رسـالت ماسـت کـه نویسـندگان خودمـان را قـدر 

کنیـم و بـا آن کـه از رمان هـای خارجـی و ترجمـه شـده ای دنیایـی 

بیـرون از افغانسـتان و فارسـی زبان هـا نیـز غافـل منانیم بایسـتی 

بـه تک تـک این هـا نیـز اهمیـت بدهیـم و بـه عنوانـی کسـانی  که 

از میـان فرهنـگ و سـنت های خـود مـا برخواسـته و درد، تفکـر و 

دغدغه هـای درونـی خودمـان را می نویسـند، جدی شـان بگیریم. 

بــاور دارم کــه بعضــی آدم هــا در حالــی 
ــد  ــی را می خوانن ــه و بیرون ــای ترجم رمان ه
ــی  ــا دنیای ــی ب ــچ ارتباط ــد هی ــه نمی توانن ک
کتــاب و نویســنده اش برقــرار کننــد. در حالــی  
ــچ  ــه هی ــد ک ــا را می دهن ــدن آن ه ــوز خوان پ
آگاهــی از ســنت، فرهنــگ و مــکان کــه رمــان 
ــد. در  ــت، ندارن ــاده اس ــاق افت ــا اتف در آن ج
ــا،  ــی م ــان داخل ــتان نویس ــه داس صورتی ک
ــت  ــا و وضعی ــود م ــی خ ــای درون دغدغه ه
بــه  کتاب های شــان  در  را  مــا  جامعــه ی 
ــه  ــت ک ــم درس ــن ه ــد. ای ــش می گذارن نمای
ــی  ــای خارج ــدن رمان ه ــم از خوان نمی توانی
ــس  ــم پ ــر می کن ــا فک ــم، ام ــت برداری دس
از خوانــدن و شــناختن ســنت، فرهنــگ و 
دغدغه هــای اجتماعــی و تاریخــی خودماســت 
کــه می توانیــم درون زندگــی کســانی دیگــری 
ــا آن هــا احســاس هــم دردی کنیــم.  شــده و ب

یادداشت

افغانسـتان ما: سمينار بني املللی بازخواين انديشـه هاي امريعيل شرينوايي 

روز چهارشـنبه 18 حمل در تاالر موالنا در شـهر هرات برگزار شـد. به گزارش 

آژانـس اطاعاتـی باخـر، درآغـاز ايـن سـمينار کـه بـا اشـراک شـامری از 

اعضـای کابينـه و شـورای مـيل جمهوری اسـامي افغانسـتان، سـاير اراکني 

بلنـد رتبـٔە دولتي، منايندٔە ويژٔە ریيس جمهوری ازبکسـتان براي افغانسـتان، 

سـفري ازبکسـتان مقيم کابل، استادان، دانشـمندان، محققان و پژوهشگران 

ريیـس  دفـر  رييـس  کارگـر  شـاکر  محمـد  برگزارشـد،  خارجـی  و  داخـيل 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان، بـه مهامنـان و اشـراک کننـدگان سـمينار 

خـوش آمديـد گفـت و در مـورد اهميـت سـمينار و بازخـواين انديشـه هـای 

امريعـيل شـرينوايي، صحبـت کـرد.  بعـد پيـام ويديويـي محمـد ارشف غنـي 

ریيـس جمهوري اسـامي افغانسـتان بـه نرش رسـید. همچنان مناينـدٔە ويژٔە 

رييـس جمهـوري ازبکسـتان بـراي افغانسـتان در سـخراين اش از حکومـت 

افغانسـتان بـه خاطـر برگـزاري ايـن سـمينار ابـراز امتنـان کرد. محمـد طاهر 

زهـري رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ در مـورد ابعاد مختلف شـخصيت 

امريعـيل شـرينوايي صحبـت کـرد و او را يـک عـارف، شـاعر، مديـر مدبـر و 

توانـا، موسـيقي دان وشـخصيت تاثريگذار عر تيموريـان ياد کـرد. او افزود: 

امريعـيل شـرينوايي بـه امور بازسـازي و توسـعه اي توجٔە ويژه مبـذول می کرد 

و توانسـت۳۶۰ پـروژە عـام املنفعـه را کـه شـامل مسـجد، مدرسـه، حـوض، 

خانقـاه و غـريه مـي شـد، اعـامر کند.محمـد طاهـر زهري بـه ادامـٔە صحبتش 

از کشـور دوسـت ازبکسـتان خواسـت کـه در ايجـاد موزيـم عـر تيموريـان و 

همچنـان کتـاب خانـٔە امريعلـی شـري نوايـي همـکاري کنـد. این سـمینار از 

روز چهارشـنبه 18 حمـل تـا روز جمعـه 20 حمـل ادامـه داشـت. ایـن برنامه 

 - از جملـه شـام فرهنگـی، منایشـگاه هـری  شـامل بخش هـای متفـاوت 

فرهنگـی، گذاشـنت اکلیـل گل بـر مقـره امیرعلـی شـیر نوایی، گردشـگری 

و بازدیـد از جاذبه هـای باسـتانی و تاریخـی والیـت هـرات و خوانـدن مقـاالت 

متعـدد در مـورد نوایـی می شـد.  در روز آخـر ایـن سـمینار محمـد طاهر زهري 

رسپرسـت وزارت اطاعات و فرهنگ در صحبتی کار سـمينار را ارزيايب کرد و 

از کميسـيون برگـزاري سـمينار و همه آنـاين که در اين روند به گونه ای سـهم 

گرفتـه اند، ابـراز امتنـان کرد. 

سمينار با صدور قطعنامه ده ماده ای به پايان رسيد.

عوامـل رسیـال »تـاج« بـرای سـاخت فصـل پنجـم دسـت بـه کار شـده اند و 

بنابـر اعـام تهیه کننـدگان تولیـد ایـن فصل تابسـتان امسـال کلیـد خواهد 

»تـاج« محصـول  پنجـم رسیـال  تولیـد فصـل  ورایتـی،  گـزارش  بـه  خـورد. 

نتفلیکـس از مـاه جـوالی رشوع می شـود. تهیـه کننـدگان رسیـال بـا تاییـد 

ایـن تاریـخ گفته انـد در ایـن فصـل نقـش چهره هـای سـلطنتی بـه بازیگران 

جدیـدی سـپرده می شـود. الیزابـت دبیکی بازیگـر »تنت« در نقش پرنسـس 

دایانـا، دومینیـک وسـت در نقـش پرنـس چارلـز، ایملـدا اسـتاوننت در نقش 

ملکـه و لسـلی منویـل در نقـش پرنسـس مـارگارت بـازی خواهنـد کـرد.

دسـت اندرکاران سـاخت اکنون اسـتقرار در اسـتودیو السـر در شامل لندن 

را رشوع کرده انـد و امیدوارنـد تـا تابسـتان پروتکل هـای شـدید کرونا تخفیف 

پیـدا کنـد و بتواننـد راحت تـر کار تولیـد را در پیـش بگیرنـد. بریتانیـا قـرار 

اسـت از ۱۲ اپریـل محدودیت هـا را کاهـش دهـد.

رویداد
سمینار بین المللی بازخواني 

اندیشه های امیرعلي شیرنوایي، 
در هرات برگزار شد

تولید فصل پنجم 
»تاج« تابستان آغاز می شود

رویداد



دختران  بستکتبال  رقابت هتای  روز  دومیتن  در 

درکابتل، تیتم التف کابتل تیتم کندهار را شکستت 

داد.

املپیتک  ملتی  کمیتته  عضتو  زاده  قتاری  مجیتب 

رادیتو  بته  حمتل   ۱۹ پنجشتنبه،  روز  افغانستتان 

آزادی گفتت کته ایتن رقابت هتا دیتروز بیتن هفتت 

ایتن  در  وی  گفتته  بته  استت.  شتده  آغتاز  تیتم 

مستابقات دو تیتم از کابتل و یک-یک تیم از غزنی، 

می کننتد.  رشکتت  بامیتان  و  بلتخ  کندهتار، 

بته گفتته آقتای قتاری زاده ایتن رقابت هتا پنتج روز 

بازیکنتان بترای تیم ملی استت.ادامته خواهند داشتت و هتدف آن انتخاب بهرین 

در رقابت های بسکتبال دختران 
درکابل، الف کابل کندهار را شکست داد

ورزش
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رسستختانه ای علیته مخالفتان و منتقدان دولتت در پیش 
گرفتته استت. هتزاران نفتر در مرص بته اتهام وابستتگی به 

بته رس می برنتد. اخوان  املستلمین در زندان هتا 

از حتال رفتت و پتس از انتقتال به شتفاخانه درگذشتت. 
عبدالفتتاح السیستی، رئیتس جمهتوری مترص از زمتان 
رویته  قتدرت،  گرفتن  دستت  بته  و  مرستی  رسنگونتی 

دادگاه قاهتره محمتود عتزت، رهتر اخوان املستلمین مترص را به 
اتهتام "تروریستم" بته حبتس ابتد محکوم کترد. نهادهتای حقوق 
بتری می گوینتد هتزاران نفتر در مترص بته اتهتام مشتارکت در 
تظاهترات یتا وابستتگی بته اخوان  املستلمین در زندان هتا به رس 

می برنتد.
خرگتزاری دولتتی "منتا" مترص گتزارش داد دادگاهتی در قاهتره 
محمتود عتزت را به اتهتام "تروریستم" مقرص شتناخته و به حبس 

ابتد محکوم کرده استت.
قضتات دادگاه جزایتی قاهتره محمتود عزت ۷۶ ستاله را در اتهام 
دامتن  زدن خشتونت های مرگبتار و مستلحانه در ستال ۲۰۱۳ 
مقترص دانستته اند. فعالیتت اخوان املستلمین در مترص، بعتد از 
ناآرامی هتای خونیتن، ممنتوع  و  ستقوط دولتت محمتد مرستی 

اعالم شتده استت.
محمتود عتزت مدت هتا مخفتی بتود تتا اینکته ستال گذشتته در 
قاهتره دستتگیر شتد. او قبتال نیتز دو بتار بته صتورت غیابتی بته 
از  پتس  اخوان املستلیمین  رهتر  بتود.  شتده  محکتوم  اعتدام 
دستتگیری مجتددا محاکمته شتده استت.  ستازمان های حقتوق 
بتری بارهتا به روند رستیدگی بته پرونده های زندانیان سیاستی 
در مترص اعتراض کرده انتد. آنهتا انتقتاد می کننتد کته متهتان 
به وکیل دسرستی نداشتته اند و اتهام  هایشتان غالبا ستاختگی 
و مبتنتی بتر انگیزه هتای سیاستی استت. محمتد مرستی رئیتس 
جمهتور ستابق مرص در جتون ۲۰۱۹ در هنگام حضور در دادگاه 

ــه وضعیت عادی برگردانم را ب پیولی: تالش می کنم میالن 

جلسه کمیسیون مشترک برجام پایان یافت؛ 
ادامه مذاکرات هفته آینده

وینیسیوس مزد درخشش برابر لیورپول را گرفت

ایران نفتکش توقیف شده کوریای جنوبی را آزاد کرد

پنجشتنبه )هفتم و هشتتم اپریل( بر رس مسائل 

مطروحته گفت وگتو و مذاکوریتای کترده بودنتد.

در جلسه روز جمعه چه گذشت؟

اطالعات دقیقی درباره مستائل گروهی نشست 

روز دوم کمیستیون مشترک برجتام در اختیتار 

رستانه ها قترار نگرفتته استت. گفتته شتده استت 

کته در ایتن روز، هتر دو کارگتروه یاد شتده نتایج 

اطتالع  بته  را  ختود  گفت وگوهتای  و  مذاکترات 

مناینتدگان سیاستی کشتورهای ۴+۱ و ایتران و 

امریکا رستانده اند. میخائیل اولیانتوف، مناینده 

سیاستی روستیه در شار نخستین کستانی بود 

کته با انتشتار یک پستت توییتری، ارزیابی خود 

را از ایتن نشستت بیتان کرد.

رضایتت  را  روز جمعته  نتایتج جلسته  اولیانتوف 

ایتن  نتایتج  بختش خوانتده و گفتته استت کته 

جلسته روز چهارشتنبه آینتده از ستوی معاونیتن 

سیاستی وزارت امتور خارجته کشتورهای ذیربتط 

می شتود. پی گیتری 

جمعته  روز  نشستت  روستیه  سیاستی  مناینتده 

بتا  هستته ای  مذاکترات  در  مثبتت  رابرهته ای 

ایتران عنتوان کرده استت. رستانه های جمهوری 

استالمی ایتران نیتز بته نقتل از عبتاس عراقچتی 

گفت وگوهتا  نتایتج  بتودن  ستازنده  دربتاره 

کرده انتد. خررستانی 

ایتران  استالمی  جمهتوری  رستمی  خرگتزاری 

معتاون  عراقچتی،  عبتاس  از  نقتل  بته  "ایرنتا" 

سیاستی وزارت امتور خارجه ایران نوشتته استت 

کته هیتات منایندگتی ایتران در ایتن اجتالس بر 

از  شتده  اعتال  تحریم هتای  همته  کامتل  لغتو 

ستوی امریتکا تاکیتد کترده استت.

نتیجته جلسته دوم کمیستیون  مناینتده روستیه 

مشترک برجتام را مثبت ارزیابی کرد. قرار استت 

روز چهارشتنبه آینتده گفت وگوهتا ادامته یابد. در 

ایتن جلسته نتایتج هتر دو کارگتروه "تحریم هتا" و 

"هستته ای" بته مناینتدگان سیاستی کشتورهای 

ذیربتط ارائه شتد.

سیاستی  مناینتدگان  اپریتل  نهتم  جمعته  روز 

کشتورهای ۴+۱ مذاکترات ختود را بتا دو کشتور 

ایتران و امریتکا بته طتور جداگانته دنبتال کردند. 

کشتورهای  سیاستی  مناینتدگان  آن  از  پتس 

برجتام  مشترک  کمیستیون  در  کننتده  رشکتت 

استت  قترار  بازمی گردنتد.  ختود  کشتورهای  بته 

روز چهارشتنبه ۱۴ اپریتل گفت وگوهتا در ستطح 

معاونیتن وزارت امتور خارجته کشتورهای رشکتت 

کننتده در توافتق هستته ای ستال ۲۰۱۵ ادامته 

جمعته،  و  سه شتنبه  جلستات  فاصلته  در  یابتد. 

بتود.  یافتته  ادامته  فنتی  ستطوح  در  مذاکترات 

موضتوع محتوری نشستت های جاری کمیستیون 

مشترک برجام، همتوار کردن راه بازگشتت ایران 

و امریتکا بته تعهتدات برجامی اعالم شتده استت.

در همیتن رابطته دو کارگتروه تشتکیل شتد. یتک 

کارگروه بررستی موضوع "تحریم ها" را در دستتور 

مستائل  بته  دیگتر  کارگتروه  و  داشتت  ختود  کار 

"هستته ای" پرداختت.

لغتو  بتر  ناظتر  فنتی  مستائل  نخستت  کارگتروه   

دولتت  ستوی  از  شتده  پیش بینتی  تحریم هتای 

و کارگتروه دوم،  کترد  دنبتال  را  امریتکا  پیشتین 

نحتوه بازگشتت ایتران بته تعهتدات و الزام هتای 

برجامتی ایتن کشتور را متورد بررستی قترار داد.

و  چهارشتنبه  روزهتای  در  کارگتروه  دو  ایتن 

نیتروی دریایی ستلطنتی بریتانیتا در مقابل کاخ 

باکینگهتام بتود. او و ملکته الیزابت چهتار فرزند، 

هشتت نتوه و ده نتیجته دارنتد و دوران حضتور او 

بته عنتوان "همرس ستلطنتی" طوالنی تریتن دوره 

در تاریتخ بریتانیتا بوده استت.

ملکته  و  فیلیتپ  پرنتس  کرونتا  پاندمتی  آغتاز  از 

الیزابتت بیشتر وقتت ختود را همتراه بتا تعتداد 

محتدودی از کارکنتان دربار در قلعته ویندزور در 

می گذراندنتد.  لنتدن  نزدیکتی 

زندگتی  طوالنتی  دوران  در  ستاملند  زوج  ایتن 

مشرکشتان بته نتدرت ایتن همته زمتان در کنتار 

ستال های  در  فیلیتپ  پرنتس  بودنتد.  یکدیگتر 

دچتار  قلبتی  ناراحتتی  جتز  بته  گذشتته، 

او  بتود.  هتم  دیگتری  گوناگتون  بیاری هتای 

مشتکل عفونتت مثانته داشتت، دستتش تحتت 

عمتل جراحتی قرار گرفت و در ستن ۹۶ ستالگی 

مجبتور شتد تتن بته عمتل جایگزینتی استتخوان 

شتدن  بستری  دوره  آخریتن  بدهتد.  لگتن 

پرنتس فیلیتپ کته بتا جراحتی قلتب همتراه بتود 

طوالنی تریتن آنهتا بود و چند هفته طول کشتید.

او دهتم جتون ۱۹۲۱ در جزیتره کورفتو یونتان به 

دنیتا آمتد و پتدرش شتاهزاده یونتان و دامنتارک 

بود.

همترس ملکته بریتانیتا پتس از یتک دوره طوالنتی 

بیتاری درگذشتت. 

کاخ باکینگهتام در بیانیته ای ختر مترگ پرنتس 

فیلیتپ را منتتر کترد. او مدتتی پیش بته خاطر 

ناراحتتی قلبتی در شتفاخانه بستری شتده بتود.

کاخ باکینگهتام در لنتدن در بیانیته ای اعالم کرد 

پرنتس فیلیتپ بامتداد جمعته نهم اپریتل در قلعه 

وینتدزور "در آرامتش" درگذشتته استت. او جتون 

امستال صد ستاله می شتد.

پرنتس فیلیتپ دچتار بیتاری قلبی بتود و پس از 

چند هفته بستری بودن و انجتام عملی جراحی 

بتر روی او، میانته متاه متارچ از شتفاخانه مرخص 

شتد. فیلیپ که عنوان رستمی او دوک ادینبورگ 

بتود ستال ۱۹۴۷ بتا شتاه دختت الیزابتت ازدواج 

کترد و ستال ۱۹۵۳ کته همترسش ملکته بریتانیا 

شتد لقب شتاهزاده را دریافتت کرد.

بازنشستگی در سن ۹۶ سالگی

همترس ملکته الیزابتت دوم بترای بیتش از شتش 

دهته همتراه و "در خدمتت" او بتود تتا ایتن که در 

ستن ۹۶ ستالگی ختود را بازنشستته اعتالم کرد و 

دیگتر در مراستم رستمی حضتور نیافت.

مراستم  یتک  در  فیلیتپ  پرنتس  آخریتن حضتور 

رستمی مربوط به اگوستت ۲۰۱۷ و متاشتای رژه 

نیمار برگردد؛ قهرمان چمپیونزلیگ می شویم

در بارستلونا هنتوز تعتداد زیادی از بازیکنان رویای بازگشتت نیار را در رس دارنتد. به نقل از موندودپورتیوو، 

نیتار تابستتان 2017 بتا قتراردادش 222 میلیتون یورویتی بارستا را بته مقصد پتی اس جی ترک کترد و به 

زعتم بستیاری مرتکتب خیانتتی بتزرگ شتد. یک ستال بعتد او از این انتقتال ابراز پشتیانی کرد و تابستتان 

2019 چیتزی تتا بازگشتت فاصلته نداشتت ولتی تقاضتای مالی بتاالی پتی اس جی مانع شتد. اکنتون اما 

رشایط تغییر کرده و نیار طبق ادعای رستانه های فرانستوی، چیزی تا متدید 4 ستاله با باشتگاه پاریستی 

فاصلته نتدارد. در ایتن بیتن برختی منابتع نیتز گتزارش داده انتد کته نیتار پتس از تردیدهایتی کته در مورد 

جدایتی لیونتل مستی از بارستا پیتدا کرده، فعتال مذاکرات متدیتدش را متوقف نگاه داشتته استت. در میان 

بازیکنتان بارستلونا یتا بهتر بگوییتم بختش عمتده ای از آنهتا، نیتار همچنتان بازیکنتی محبوب استت. به 

خصتوص میتان کستانی کته ستابقه هم تیمتی بتودن بتا او را دارند. این دستته معتقدنتد اگر نیتار برگردد، 

می توانند فصل بعد شتانس بستیار بیشتری برای فتح لیگ قهرمانان داشتته باشتند. منایش اخیر ستتاره 

برازیتل برابتر بایترن در بتازی رفتت یتک چهتارم نهایتی لیتگ قهرمانتان بتار دیگتر ارزش هتای او را بته اثبات 

رستاند. بختش کوچکتی از بازیکنتان بارستا هتم معتقدند جینتی واینالتدوم و ممفیس دیپای بیشتر به کار 

متی آینتد؛ بته خصتوص که جذب شتان بدون هزینته خواهد بتود. در مدیریت بارستلونا بازگردانتدن نیار را 

غیرممکتن منتی داننتد ولتی بترای ایتن مهتم بایتد بازیکنانی چون عثتان دمبلته و آنتتوان گریزمتان به پی 

اس جتی پیشتنهاد شتوند. بزرگریتن مانتع بترای بازگشتت نیتار اما دستتمزد بتاالی اوستت؛ در حالی که 

بارستلونای فعلتی به شتدت در تنگنتای اقتصادی قترار دارد.

می شتود. خرستاز  ایتران  علیته  امریتکا  تحریم هتای 
در متاه جنوری ستپاه این نفتکتش و خدمه آن را توقیف 

و دلیلتش را آلودگی محیط  زیستت عنوان کرد.
کته  جنوبتی،  کوریتای  خارجته  وزارت  مقتام  یتک 
خواستت نامتش فتاش نشتود، گفتته ایتران و کوریتای 
جنوبتی توافتق داشتته اند کته توقیتف نفتکتش و آزادی 
دارایی هتای ایتران بته هتم ارتباطتی ندارند امتا کوریای 
جنوبتی قتول داده کته بته آزادی دارایتی ایتران کمتک 

کنتد.
ایتران،  وزارت خارجته  ستعید خطیتب زاده، ستخنگوی 
گفتته ستارنوالی بتا "تکمیتل تحقیقتات" دستتور آزادی 

کشتتی را داده استت.
آقتای خطیتب زاده گفتته: "عتدم ستوء ستابقه ناختدا و 
کشتتی، زمینته نتگاه مثبتت ستانوال محترم را فراهتم 

کترد."
پیتش از ایتن و در جریتان ستفر معتاون وزیتر خارجته 
کوریتای  خارجته  وزارت  ایتران،  بته  جنوبتی  کوریتای 
اعتالم کترد ایتران خواهتان آزادی یتک میلیتارد دالتر از 
درآمدهتای بلوکته  شتده اش شتد تتا از آن بترای خریتد 

کنتد. استتفاده  پزشتکی  تجهیتزات 
چنتدی پیتش رستانه های کوریتای جنوبتی از "موافقت 
ایتران  دارایی هتای  آزادستازی  بتا  امریتکا  اصولتی" 
در  مالتی  کانالتی  از طریتق  آن  انتقتال  و  کوریتای  در 

دادنتد. ختر  ستوئیس 
ایتران پیشتر همته خدمته نفتکش، بته جز ناختدای آن 

را آزاد کترده بود.

گفتته استت کته آزادی ایتن کشتتی پتس از گفتگوهتا 
دربتاره رفتع توقیتف از ۷ میلیتارد دالر بلوکه شتده ایران 

انجام شتده استت.
مذاکترات  آستتانه  در  کوریتای جنوبتی  آزادی کشتتی 
ایتران و قدرت های جهانتی در وین رخ داده، مذاکراتی 
کته قترار استت دربتاره رفتع تحریم هتای امریتکا علیته 
ایتران و بازگشتت ایتران بته محدودیت هتای هستته ای 

تعییتن شتده در برجتام باشتد.
ایتن چندمیتن نفتکشتی استت کته از زمتان بازگشتت 

ایتران  در  متاه  سته  کته  جنوبتی  کوریتای  نفتکتش  یتک 
استت. شتده  آزاد  بتود،  شتده  توقیتف 

و  "ناختدا  می گویتد  جنوبتی  کوریتای  خارجته  وزارت 
ملوانتان همگتی در ستالمت کامتل هستتند". ستخنگوی 
تاییتد کترده  ایتران هتم آزادی کشتتی را  وزارت خارجته 

استت.
اطالعتات ناوبتری نشتان می دهتد کته ایتن کشتتی صبح 

دیتروز، جمعته، بندرعبتاس را تترک کرده استت.
یتک مقتام وزارت خارجته کوریتای جنوبتی بته خرنگاران 

وارد دروازه  را  تیتم  ایتن  درخشتید و دو گل 

کترد. لیورپتول 

پتس از ایتن درخشتش، او به عنتوان بهرین 

بازیکتن دیدار انتخاب شتد و بته عنوان یکی 

از نامزدهتای کستب جایتزه بهریتن بازیکتن 

هفتته ایتن رقابت هتا نیز معرفی شتد.

کیلیتان  از  باالتتر  نهایتت  در  وینیستیوس 

امباپته مهاجتم پتی اس جتی کته در مقابتل 

بروینته  کویتن دی  بتود،  کترده  دبتل  بایترن 

بازیکتن منچسرستیتی و ژروژینیتو هافبتک 

رفتت  دور  برتتر  بازیکتن  چلستی،  دفاعتی 

چمپیونزلیتگ  نهایتی  چهتارم  یتک  مرحلته 

گرفتت. لقتب 

بازیکتن  بهریتن  رئتال  برازیتل  ستتاره 

شتد. برگزیتده  قهرمانتان  لیتگ  هفتته 

امتتام  بتا  یوفتا،  اروپتا  فوتبتال  اتحادیته 

مستابقات دور رفتت مرحلته یتک چهتارم 

نهایتی لیتگ قهرمانتان اروپتا بته معرفتی 

بهریتن بازیکتن هفتته ایتن رقابتت ها با 

انتختاب آرای کاربتران پرداختت.

فوتبتال  تیتم   1-3 پیتروزی  جریتان  در 

در  لیورپتول  مقابتل  در  مادریتد  رئتال 

یتک  مرحلته  از  رفتت  دور  چارچتوب 

اروپتا،  قهرمانتان  لیتگ  پایانتی  چهتارم 

وینیستیوس جونیتور ستتاره جتوان و 20 

ستاله تیتم فوتبتال رئتال مادریتد ختوش 

 

فصل که تمام شود، باید به رئال برگردم

فهرست بارسا برای بازی با رئال؛ جرارد پیکه رسید

ستتاره رصبستتانی از بازگشتتش به رئتال مادرید 

در پایتان فصل ختر داد.

لتوکا یوویتچ بعتد از یتک ستال و نیتم ناموفتق در 

فرانکفتورت  آینراختت  بته  بازگشتت  در  و  رئتال 

را  العتاده ختود  فتوق  قابلیتت هتای  خیلتی زود 

در ایتن تیتم نشتان داد و در 12 بتازی، 3 گل 

بته مثتر رستانده و یتک پتاس گل داده؛ امتا نکتته 

قابتل توجه در متورد یوویچ نیمکت نشتینی های 

اوستت.  برختی معتقدند رسمربتی فرانکفورت به 

دلیتل قرضی بودن انتقتال یوویچ به او در ترکیب 

ایتن مهاجتم رصب  ثابتت میتدان منتی دهتد و 

تابستتان بته رئتال باز می گتردد. یوویچ تابستتان 

کته برای فترار از نیمکت نشتینی در رئتال مادرید 

و ختروج از زیتر ستایه کریتم بنزما به تیم ستابقش 

اینراختت فرانکفتورت پیوستته، در گفت و گتو بتا 

نریته بیلتد آملان اعتالم کرد که به رئتال مادرید 

بازخواهتد گشتت. یوویتچ بته ایتن نریته گفتت: 

متتام دنیتا می داننتد کته من رستاً بازیکتن رئال 

مادریتد هستتم و در پایتان فصتل هم بته این تیم 

بازخواهتم گشتت. کامتالً منطقتی استت کته بته 

رصف چنتد متاه بتازی در یتک تیتم دیگتر نتوانتم 

جترارد پیکته بتا پشتت رس گذاشتن مصدومیتت 

توانستت وارد فهرستت بارستلونا بترای بتازی برابر 

رئال مادرید شود. جرارد پیکه 13 حوت در بازی 

برگشتت بارستا برابتر ستویا در نیمته نهایتی کوپتا 

دل ری مصتدوم شتد و بتا وجتودی کته معاینتات 

پزشتکی اولیه نشتان متی داد مصدومیتت او چیز 

خاصتی نیستت ولتی تستت هتای دقیتق تتر پیچ 

خوردگتی ربتاط جانبتی زانتوی او را نشتان دادند 

تتا بته ایتن ترتیتب او مدتتی دیگتر را بته دور از 

دربتاره آینتده ام صحبتت کنتم.« یوویتچ تتا ستال 

2025 بتا رئتال مادرید قترارداد دارد اما آینده اش 

در ایتن تیتم مشتخص نیستت اگرچته او امیتدوار 

استت کته بته ستبب عملکترد خوبتش در دومیتن 

دوره حضتورش در اینراختت بتوانتد نظتر زیتدان 

را جلتب کنتد تتا بیتش از ستال های قبتل بته او 

بدهد. میتدان 

متن  بترای  آینراختت  افتزود:»  رصب  ستتاره 

باشتگاهی خاص استت. تابستتان ستال گذشتته 

متن پیشتنهاداتی از تیم هتای دیگتر داشتتم کته 

می توانستتند مترا در موقعیتت بهری قترار دهند 

امتا می دانستتم کته اینراختت هتان چیتزی که 

نیتاز دارم را بته متن می دهتد.«

میادیتن مبانتد. مدافتع کهنه کار بارستلونا در این 

فصتل پیشتر سته متاه نیتز بته دلیتل مصدومیتت 

زانتو از ترکیتب  ختارج شتده بتود. پیکته در چنتد 

روز گذشتته بته مترینات بارستا برگشتته بتود ولی 

بتازی کنتد،  رئتال  برابتر  بتوانتد  اینکته  متورد  در 

تردیدهایتی وجتود داشتت. در نهایتت بتا اعتالم 

فهرستت بارستا برای ال کالستیکو مشتخص شتد 

کته مصدومیتت او بته طتور کامتل برطرف شتده و 

مشتکلی بترای بتازی نخواهتد داشتت.

شاهزاده فیلیپ در سن ۹۹ سالگی درگذشت

شــد محکوم  بد  ا به حبس  مصر  لمســلمین  ن ا اخوا رهبــر 

استکودتو حترف متی زنیتد، ایتن حترف هتا بتاد هوا استت.

متن اینجتا خوشتحامل و داریتم تتالش متی کنیم تا میتالن را 

بته وضعیتت عتادی برگردانیتم، به رقابتت های مهتم اروپایی 

کته بته حستاب متی آینتد. متن احستاس خوبتی دارم و فکتر 

پیرفتت  بته  و  باشتم  تاثیرگتذار  توانتم  متی  کته  کنتم  متی 

باشتگاه و بازیکنتان کمتک کنتم."

ایتن حقیقتت کته وقتی منایش بتدی ارائه متی دهیم همه 

ناراحتت متی شتوند، یکتی از چیزهایتی استت کته دربتاره 

ایتن تیتم و گتروه دوستت دارم. متی دانیتم کته مرتکب چه 

اشتتباهاتی شتدیم و منتی خواهیم که دوباره آنهتا را تکرار 

کنیم."

ماریتو  و  کاالبریتا  داویتده  مصدومیتت  دربتاره  پیولتی 

مانژوکیتچ افتزود: "کاالبریا بهر استت و متی تواند از هفته 

دیگتر بته مترینات برگتردد. مانژوکیچ بدشتانس بتوده، اما 

او مترد بتزرگ و بازیکنتی حرفته ای استت، او هنتوز 100 

درصتد آمتاده نیستت امتا م یتوانتد بته متا کمتک کنتد.

اگتر چیتزی تغییتر نکنتد، کاالبریتا، رومانیولتی و مالدینتی 

تنهتا بازیکنتان مصتدوم متا هستتند که منتی تواننتد بازی 

کنند."

پیولتی در پاستخ بته ایتن ستوال کته آیتا از اینکه میتالن را 

در رده دوم جتدول رسی آ و دور از صتدر متی بیند ناراحت 

دربتاره  کته  هستتید  کستانی  تنهتا  "شتا  گفتت:  شتده، 

پیولتی،  استتفانو  و  رفتت  پارمتا خواهتد  مصتاف  بته  فتردا  میتالن 

رسمربتی ایتن تیتم، متی گویتد کته روستونری از اشتتباهات ختود 

استت. آگاه 

میتالن هفتته گذشتته بتا ستمپدوریا بته تستاوی 1-1 رستید و فردا 

بتا پارمتا دیتدار خواهتد کترد. رسمربتی میالن اعتالم کرده کته این 

تیتم در بتازی فتردا سته بازیکن ختود را در اختیار نخواهد داشتت.

پیولتی گفتت: "متن از این مفهوم و اصطالح "9 بتازی باقی مانده" 

خوشتم منتی آیتد. متا فقتط بته بتازی فتردا فکتر متی کنیم.پارمتا 

حریفتی بتا کیفیتت و چالتش برانگیتز استت. متا بایتد بتا کیفیت و 

هاهنگتی و رسعتت بتازی کنیتم. وقتتی که اینهتا را نداریتم دچار 

مشتکل می شتویم."

پیولتی در پاستخ بته ایتن ستوال کته در بتازی برابتر ستمپدوریا چه 

چیتزی غلتط پیتش رفتت، گفتت: "کمتی از همته چیتز غلتط پیش 

اگتر همیتن  فتردا مترکتز کنیتم.  بتازی  بایتد روی  امتا االن  رفتت 

متوستط امتیتاز را حفتظ کنیم بته 80 امتیاز خواهیم رستید. بازی 

فتردا بتازی پیچیتده ای استت.
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برگـزار کننـد و خود او نیـز در این انتخابات نامزد نباشـد. 

او بـار دیگـر تاکیـد کـرد کـه رهـر آینـده افغانسـتان بایـد 

مرشوعیـت خـود را از انتخابـات بگیـرد.

آقـای غنـی ترصیـح کـرد: هیـچ کس فکـر ایـن را نکند که 

رئیـس جمهـور منتخـب و معاونانش اسـتعفا می کنند و یا 

تـن بـه یـک معاهده ننگیـن می دهنـد. انتخابـات را پیش 

بیاوریـد کـه به صـورت مرشوع و بـر اسـاس اراده ای مردم، 

مـا اقتـدار ملی را تحویـل بدهیم.

برقـراری آتـش بـس یکـی از خواسـت های اصلـی دولـت 

افغانسـتان پیـش از رسـیدن توافـق صلـح با طالبـان بوده 

اسـت، گـروه طالبـان تـا کنـون بـه ایـن خواسـت جـواب 

مثبـت نـداده و بـر خـروج نیروهـای خارجـی تاکیـد کـرده 

است.

ارشف غنی با اشـاره به جنگ کنونی در افغانسـتان گفت 

کـه جنـگ جاری جهاد نیسـت بلکـه جنگی بـرای اهداف 

سیاسـی اسـت. او بـار دیگـر از گـروه طالبان خواسـت که 

بـه آتـش بـس تـن دهد تـا به جنـگ در کشـور پایـان داده 

شـود. بـه گفتـه وی، »آتش بـس یک رضورت ملی اسـت و 

طالبـان نبایـد از آتش بس ترس داشـته باشـند.«

رئیـس جمهـور افغانسـتان در ترشیـح طـرح صلـح خـود 

علـی اربـاش رئیـس سـازمان امـور دینـی ترکیـه نیـز در ایـن 

ویدیوکنفرانـس در رابطـه بـه ارتقـای ظرفیـت علـای افغـان 

و صلـح در افغانسـتان، نظریـات موثـر خویـش را ارایه منوده، 

گفـت کـه افغانسـتان و ترکیـه دو کشـور بـرادر هسـتند کـه 

مشـرکات مذهبـی و فرهنگـی نزدیـک دارنـد.

بـر اهمیـت قانـون اساسـی تاکیـد کـرد و گفـت کـه هـر 

گونـه طـرح صلحـی کـه بـدون قانـون اساسـی تهیه شـود 

بـا ارزش هـای جمهوریـت مغایـرت دارد. او افـزود کـه تـا 

زمـان برگـزاری انتخابـات و تعدیـل قانون اساسـی هرگونه 

مذاکـره و فیصلـه بایـد بـر اسـاس قانـون اساسـی کنونـی 

صـورت گیـرد.

نقـش سـازمان ملـل متحـد در تالش هـای صلـح دولـت 

افغانسـتان از دیگـر مسـایلی بـود کـه رئیـس جمهـور در 

ترشیـح طـرح صلـح خـود بـر آن تاکیـد کـرد و گفـت کـه 

او  نـدارد.  بـرای سـازمان ملـل متحـد وجـود  جایگزینـی 

نیازمنـد  افغانسـتان  در  پایـدار  صلـح  تامیـن  کـه  افـزود 

تضمیـن شـورای امنیـت سـازمان ملـل متحـد و جامعـه 

اسـت. جهانـی 

طـرح صلحـی کـه از سـوی ارشف غنـی ارایـه شـده دارای 

سـه بخـش ثبات سیاسـی، ایجـاد حکومت صلح و مشـوره 

دربـاره صلـح بـرای موفقیـت نهایی ایـن روند اسـت. گروه 

طالبـان طـرح آقـای غنـی را رد کـرده و گفتـه کـه جنبـه 

عملـی نـدارد. شـورای عالـی مصالحـه ملـی افغانسـتان 

می گویـد کـه عـالوه بـر طـرح صلـح آقـای غنـی و زملـی 

خلیـل زاد، مناینـده ویـژه آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، 

بیـش از ۳۰ طـرح دیگر از سـوی احزاب سیاسـی و جامعه 

مدنـی دریافـت کرده اسـت.

نشست صلح افغانستان در ترکیه

قـرار اسـت نشسـت »رسنوشت سـاز« ترکیـه در مـورد صلح 

در  حمـل(   ۲۷( اپریـل  شـانزدهم  تاریـخ  در  افغانسـتان 

اسـتانبول برگـزار شـود. ایـن نشسـت بـرای ده روز ادامـه 

دولـت  تـا  شـد  خواهـد  تـالش  آن  در  و  داشـت  خواهـد 

افغانسـتان، گـروه طالبـان و گروه هـای مختلـف سیاسـی 

برسـند.  توافـق  بـه  افغانسـتان  سیاسـی«  »آینـده  روی 

در  نشسـت ها  مهمریـن  از  یکـی  اسـتانبول  نشسـت 

مـورد آینـده صلـح افغانسـتان خوانـده شـده کـه جامعـه 

بین املللـی انتظـار دارد گروه های افغـان در آن بتوانند بر 

رس پایـان جنـگ و »تشـکیل دولت انتقالی صلـح« در این 

کشـور بـه توافـق برسـند.

عبداللـه عبداللـه، رئیـس شـورای عالی مصالـح ملی، نیز 

گفتـه کـه نشسـت صلـح افغانسـتان در ترکیـه رسنوشـت 

ایـن کشـور را رقـم خواهـد زد.

او وعـده سـپرده اسـت کـه بـرای تامیـن صلـح و پیـدا منودن 

راه حـل بـرای جنگ جـاری در افغانسـتان، کنفـراس علای 

جهـان اسـالم را دایـر مـی مناید.

وی در اخیـر افـزود کـه افغانسـتان باثبـات، قوت بـزرگ برای 

جهـان اسـالم تلقی مـی گردد.

 بـا نزدیـک شـدن بـه زمان برگـزاری نشسـت ترکیـه درباره 

طـرح  غنـی،  محمـدارشف  افغانسـتان،  سیاسـی  آینـده 

پیشـنهادی صلـح خـود را رشح داده و از آمادگـی کامـل 

دولـت افغانسـتان بـرای رشکـت در این نشسـت خر داده 

است.

رئیس جمهـوری افغانسـتان اخیـرا طرحـی سـه مرحلـه ای 

بـه نـام »دسـتیابی به موفقیـت نهایـی« را تهیه کـرده و دو 

روز پیـش آن را در مراسـمی در ارگ ترشیـح کـرد.

تصاویر و محتوای این نشسـت شـب گذشـته منترش شـد 

و آقـای غنـی در آن بـر لـزوم اسـتفاده از فرصـت بـه وجـود 

آمـده بـرای برقراری صلح در کشـور تاکید کـرد و گفت که 

دولـت بـا آمادگـی کامـل به نشسـت ترکیه رشکـت خواهد 

کـرد. او گفـت:« مـا برای رشکت در نشسـت ترکیه آمادگی 

کامـل داریـم و بـرای بحـث سـازنده همـرای آمریـکا هفته 

کابـل  بـه  دوبـاره  و همکارانـش  آینـده، زملـی خلیـل زاد 

خواهنـد آمـد. بحث ما پراکنده نیسـت و یـک بحث منظم 

است.«

رئیـس جمهـور افغانسـتان افـزود کـه اگـر خیـر کشـور در 

ایـن باشـد کـه حکومـت کنونـی دوره کاری اش کوتاه تـر 

زودهنـگام  انتخابـات  حارضنـد  همکارانـش  و  او  شـود، 

 رئیـس سـازمان امـور دینـی ترکیه وعده سـپرده اسـت که در 

مـورد یافـن راه حـل برای ختم جنـگ جاری در افغانسـتان، 

کنفـراس علـای جهان اسـالم را دایر مـی مناید.

در خرنامـه منتـرش شـدۀ وزارت ارشـاد، حـج و اوقـاف آمـده 

اسـت کـه محمـد قاسـم حلیمـی وزیـر ارشـاد، حـج و اوقاف، 

بـا دکتـور علـی اربـاش رئیـس سـازمان امـور دینـی ترکیـه 

در رابطـه بـه راه انـدازی کنفرانـس مشـرک علـای افغـان 

و ترکیـه کـه قـرار اسـت در همیـن نزدیکـی هـا دایـر گـردد، 

مفصـال صحبـت منودنـد.

در خرنامـه افـزوده شـده اسـت کـه وزیـر حـج و اوقـاف؛ از 

رئیـس سـازمان امـور دینـی ترکیـه خواسـت که بـرای رشیک 

بیـن علـای دو کشـور،  افـکار  تبـادل  و  نظریـات  سـاخن 

کنفرانـس مشـرک ترتیـب و دایر مناینـد؛ زیرا علـای ترکیه 

رول مثبـت پیرامـون قضایـای جهان اسـالم دارنـد و ترکیه در 

رابطـه بـه تقبیـح جنـگ جـاری در افغانسـتان، نظـر واضـح 

خویـش را ارایـه منایـد.

مذهـب  مشـهور  و  کـرام  علـای  کـه  اسـت  گفتـه  حلیمـی 

نیـز حضـور  ایـن کنفرانـس  حنفـی کشـورهای منطقـه، در 

داشـته باشـند و در رابطـه بـه جنـگ جـاری در افغانسـتان، 

ارایـه مناینـد. را  نظریـات خویـش 

در ایـن دیـدار، برعـالوۀ همـکاری در پروسـۀ حـج و ترتیـب 

سیسـتم آن بـا ایـن کشـور، در بخـش مدرن سـازی معـارف و 

مـدارس، رشیک سـاخن تجـارب و نقش کشـور بـرادر ترکیه 

مهـم و برجسـته گردید.

ترکیه کنفرانس علمای جهان اسالم در مورد افغانستان را دایر می کند

رییس جمهور غنی: 
از ›آمادگی کامل‹ برای نشست ترکیه خبر داد و  ــریح کرد  را تش طرح صلح خود 

 رشکـت برشـنا مـی گویـد کـه بـه اسـاس درخواسـت مـردم، 

بـل رصفیـۀ بـرق ماهوار شـد و این کار، پنجـاه در صد رصفیۀ 

بـرق مشـرکین را از حـد معمـول کاهش خواهـد داد.

در خرنامـه ای کـه از سـوی ایـن رشکـت، بـه آژانـس خـری 

پـژواک مواصلـت ورزیـده، آمـده اسـت کـه در گام نخسـت، 

ماهوار شـدن بل در والیت کابل و سـپس به تدریج در سـایر 

والیـات تطبیـق خواهد شـد.

منبـع افـزوده اسـت بـا وجـود اینکـه ماهوار شـدن بـل، زیان 

هـای مالـی را بـرای د افغانسـتان برشـنا رشکـت بـه بـار مـی 

آورد؛ امـا رهـری برشـنا بـا درک عمیق از وضعیت نابسـامان 

طبقـه  هموطنـان  ویـژه  بـه  رهایشـی  مشـرکین  اقتصـادی 

فقیـر، ایـن تصمیـم بـزرگ را اتخـاذ منـوده اسـت.

منبع نوشـته اسـت که بدون شـک، ماهوار شـدن بل برق در 

کنـار کاهـش رصفیۀ برق مشـرکین گرامی، نقـش بنیادی و 

بـرش  حقـوق  دیدبـان  سـازمان   

امریـکا  و  متحـد  ملـل  سـازمان  از 

زنـان  خواسـته کـه مشـارکت کامـل 

در رونـد صلـح افغانسـتان را یقینـی 

. کنـد

اعالمیـه ای  پخـش  بـا  سـازمان  ایـن 

تاکیـد کـرده کـه سـازمان ملـل بایـد 

بـرای مشـارکت زنـان افغـان در روند 

صلـح کارهـای مهمـی را انجام دهد.

هیدربار مسـئول بخـش زنان دیدبان 

حقـوق بـرش در ایـن مـورد بـه رادیـو 

بایـد  افغـان  زنـان  کـه  گفـت  آزادی 

در گفتگوهـای اصلـی صلـح، نقـش 

»سـازمان  گفـت:  او  باشـند.  داشـته 

جهانـی حقـوق بـرش نگرانـی عمیـق 

در  ترکیـه  کنفرانـس  امـور  کـه  دارد 

زنـان  ادامـه دارد کـه  بـدون وضاحـت  افغانسـتان  مـورد صلـح 

در آن چگونـه رشکـت خواهنـد کـرد. مـا در حاشـیه کنفرانـس 

سـخنان مشـارکت را می شـنویم کـه زنان در آن رشکـت خواهند 

کـرد. ایـن پذیرفتنی نیسـت و هم جـای که تصامیـم مهم گرفته 

می شـود بدیـل حضـور زنـان شـده منی توانـد.«

هیـدر بـار گفته اسـت کـه مقام های سـازمان ملل متحـد به ویژه 

انتونیـو گوتیـرش رسمنشـی، آمنـه محمـد معـاون، ژان آرنولـت 

سـفیر خـاص رسمنشـی سـازمان ملـل بـرای صلـح افغانسـتان، 

دیبـورا الینـز رئیـس یونامـا در افغانسـتان بـرای مشـارکت زنـان 

افغـان و جامعـه مدنـی در رونـد صلـح تـالش کننـد.

در همیـن حـال دیبـورا الینـز مناینده خاص رسمنشـی سـازمان 

ملـل متحـد بـرای افغانسـتان گفته که آنهـا برای مشـارکت زنان 

افغـان در رونـد صلح متعهد هسـتند.

هیئـت معاونت سـازمان ملـل متحد یومنا در صفحـه تویرش به 

نقـل از خانـم الینـز در ایـن مـورد نوشـته کـه بـه حضـور پررنـگ 

زنـان در رونـد صلـح متعهـد انـد و بـرای نشسـت ترکیـه در مورد 

صلـح افغانسـتان نیـز نـام شـاری از زنان در فهرسـت اشـراک 

کننـدگان گنجانیده شـده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه گـروه سـفیران همـکار زنـان افغـان که 

مناینـده کشـورهای گوناگـون اعضـای آن انـد، نیـز درخواسـت 

حیاتی در راسـتای توسـعۀ اقتصادی کشـور خواهد داشـت. 

بـل ماهـوار، پنجـاه درصـد رصفیـه بـرق مشـرکین را از حـد 

معمـول کاهـش خواهد داد.

در خرنامـه همچنـان ترصیح شـده اسـت که رهری برشـنا، 

باورمنـد و متعهـد اسـت تـا همـه افغانهـا بـه بـرق مطمـن، 

دوامـدار و ارزان دسـت یابنـد. روی همیـن ملحـوظ، برشـنا 

در گام نخسـت، بـل هـای رصفیـۀ بـرق را از دو مـاه بـه یـک 

مـاه تغییـر داد. رشکـت برشـنا از عمـوم مشـرکین بـه ویـژه 

مشـرکین کابـل خواسـته اسـت تا پـس از ایـن، در پرداخت 

رصفیـه هـای بـرق شـان، هیـچ نـوع تعلـل نناینـد؛ چـون 

ماهـوار شـدن بل، سـبب کاهـش رصفیۀ برق مشـرکین می 

شـود و پرداخـت رصفیـۀ بـرق بـرای همـه سـهل خواهـد بود.

ایـن رشکت همچنان میگوید که در گام بعدی، دافغانسـتان 

برشـنا رشکت، تعرفۀ یکسـان را روی دست خواهد گرفت.

کـرده اسـت کـه حضور زنـان باید در رونـد صلح پر رنگ باشـد و 

حقـوق و آزادی هـای آنهـا در نظـر گرفته شـود.

ایـن گـروه تاکیـد کرده که دسـت آورد هـای دو دهه گذشـته در 

بخـش زنـان بایـد حفـظ شـود و حـق تعیین رسنوشـت شـان در 

آینـده برای شـان داده شـود.

از سـویی هـم بلقیـس روشـن عضـو ولسـی جرگـه افغانسـتان و 

از فعـاالن حقـوق زن گفتـه کـه مشـارکت زنـان در رونـد صلـح 

منایشـی اسـت.

او افـزوده اسـت: »ایـن پروسـه بیشـر بـه پـروژه می مانـد. نقش 

زنـان در ایـن رونـد بسـیار کـم اسـت. بـه تعـداد از زنـان تنهـا 

بـرای زینـت نشسـت هـا حـق اشـراک داده شـده اسـت. در 

ایـن نشسـت هـا بایـد زنانی رشکـت مـی کردند که صـدای خود 

را بـاال می کردنـد، خانـواده قربانیـان جنـگ بایـد حضـور مـی 

یافتنـد و زنانـی می بودنـد کـه از زنـان دیگـر درسـت منایندگـی 

می کردنـد.« حکومـت افغانسـتان هنـوز در مـورد اعالمیـه تـازه 

سـازمان دیدبـان حقـوق بـرش چیـزی نگفتـه امـا پیـش از ایـن 

همـواره تاکیـد کـرده کـه بـه حضـور زنـان در رونـد صلـح متعهد 

اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه براسـاس گزارش ها، قرار اسـت 

نشسـت اسـتانبول در مـورد صلـح افغانسـتان در ۱۶ مـاه جاری 

میـالدی برگـزار شـود. 

بل صرفیه برق در کابل ماهوار شد

دیدبان حقوق بشر: 
سازمان ملل باید اشتراک زنان در روند صلح را یقینی کند


