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 دونالـد ترامـپ و امانوئـل مکـرون بر رس مناقشـه  امتـی تحریم ها علیه ایـران و همچنین 

تامیـن امنیـت کشـتیرانی در تنگـه هرمـز گفت وگـو کردنـد. رئيـس جمهـوری آمریـکا 

رصاحتـا لغـو تحریم هـای ایـران در رشایـط کنونـی را رد کـرد.

فدریـکا  بـه  ایـران  امـور خارجـه  وزیـر  نامـه محمدجـواد ظریـف،  ارسـال  بـا  همزمـان 

موگرینـی، هامهنـگ کننـده سیاسـت خارجـی اتحادیـه اروپـا دربـاره گام سـوم کاهش 

تعهـدات برجامـی ایـران، دونالـد ترامـپ، رئيـس جمهـوری آمریـکا بـا همتای فرانسـوی 

خـود، امانوئـل مکـرون متاسـی تلفنـی داشـته اسـت.

رسانه های آمریکا اعالم کرده اند که ترامپ در این متاس تلفنی...

5

گفت وگوی ترامپ و مکرون بر سر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز 

  

 کنگـره آمریـکا از زملـی خلیلـزاد، مناینـده ویـژه ایـن کشـور 

بـا  ارایـه جزئیـات توافـق  بـرای صلـح افغانسـتان خواسـتار 

طالبـان شـده اسـت.

مجلـس  خارجـی  روابـط  کمیتـه  رئیـس  اینـگل،  الیـوت 

خلیلـزاد  آقـای  از  نامـه ای  در  آمریـکا  کنگـره  مناینـدگان 

خواسـته اسـت تـا بـا حضـور در جلسـه علنـی ایـن کمیتـه، 

جزئیـات توافـق با طالبـان را در اختیار کنگـره و مردم آمریکا 

قـرار دهـد. حـزب دموکرات - حـزب مخالف رئیـس جمهوری 

- دارای اکرثیـت در مجلـس مناینـدگان اسـت. امریـکا 

در ایـن نامـه آمده اسـت که کنگـره می خواهد مطمنئ شـود 

کـه آمریـکا توافـق صلـح را در افغانسـتان امضـا مـی کنـد نه 

توافقـی  برای عقب نشـینی از آن کشـور. 

او گفتـه اسـت کـه اگر آقای خلیلـزاد برای ارایـه معلومات در 

مـورد توافـق صلـح با طالبان حارض نشـود او را رسـام احضار 

خواهـد کرد.

آقـای اینـگل در نامـه خـود گفتـه اسـت: "مـن می خواهـم 

رصاحتـا بگویـم کـه حضـور شـام در ایـن جلسـه را اختیـاری 

ایـن کمیته...ادامـه ص2 منی   دانـم. حضـور شـام در 

 کنگره آمریکا خواستار دریافت جزئیات 
توافق صلح با طالبان از خلیلزاد شد

ابـاد ولسـوالۍ   امنيتـي مسـوولينو د کنـدوز د خـان 

د سـقوط خـره رد کـړه او وايـي چـې تـر اوسـه پـه دې 

ولسـوالۍ کـې 2٠ وسـله وال طالبان وژل شـوي دي.

نـن سـهار شـاوخوا څلـور بجـې وسـله والـو طالبانـو د 

کنـدوز پـر خـان ابـاد ولسـوالۍ ډلـه ييـز بريدونـه پيـل 

کـړل چـې جګـړه اوس هـم روانـه ده.

پـه دې ولسـوالۍ کـې يـوې رسچينـې پژواک تـه وويل 

چـې طالبانو دغه ولسـوالۍ په بشـپړه توګـه نيولې ده.

د  رحيمـي  نـرت  ويانـد  وزارت  چـارو  کورنيـو  د  خـو 

يـادې ولسـوالۍ د سـقوط خـره رد کـړه او ويـې ويـل 

تـه  ابـاد  خـان  ځواکونـه  ځانګـړي  او  کومانـډو  چـې 

رسـېديل او د طالبانـو پـر وړانـدې يې جګـړه پيل کړې 

ده. 

يـوې  پـه  لـوري  لـه  وزارت  دفـاع  مـي  د  تـه  لـور  بـل 

خپـره شـوې خرپاڼـه کـې هـم راغـي چـې خـان ابـاد 

ولسـوالۍ دا مهـال د امنيتـي ځواکونو پـه کنټرول کې 

ده او د طالبانـو پـر وړانـدې چاڼيـز عمليات پيل شـوي 

دي.

اردو  قـول  پامـر   2١٧ د  کـې  کنـدوز  پـه  راز  دغـه 

مرسـتيال ويانـد هـادي جـامل پـژواک تـه وويـل چـې 

د  کـې  ولسـوالۍ  ابـاد  خـان  پـه  ځواکونـو  ځانګـړو 

دي. کـړي  پيـل  عمليـات  الرې  لـه  هـوا  او  ځمکـې 

هغـه وايـي چـې پـه دغـو عملياتـو کـې تـر اوسـه 2٠ 

وسـله وال طالبـان وژل شـوي او ١٧ نـور يـې ټپيـان 

پـژواک  رسچينـې  بلـې  يـوې  همدارنګـه  دي.  شـوي 

تـه وويـل چـې د خـان ابـاد پـه جګـړه کـې د طالبانـو 

وژل شـوى دى. هـم  شـېر الال  مسـوول  عمليـايت 

امنیتي مسوولینو د کندوز د خان 

اباد ولسوالۍ د سقوط خرب رد کړ 

خبرونه

درصفحه2

 سفر رئیس جمـهور به امریکا 
به تعویق افتاد



کارتون روز

 

 

 

 

 

یـک منبـع معتـر در ارگ ریاسـت  

جمهوری به روزنامه "افغانسـتان ما" 

گفـت کـه سـفر محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور 

کشـور بـه امریـکا، بـه تعویـق افتـاده و هنـوز زمـان 

دقیق آن مشخص نیست.

شـاری از رسـانه ها دیـروز گـزارش دادنـد کـه قـرار 

اسـت رئیـس جمهـور امـروز )شـنبه، 16 سـنبله( بـه 

امریـکا بـرود. دلیـل تعویـق سـفر رئیـس جمهـور بـه 

امریـکا هنـوز روشـن نیسـت.

ایـن منبع، شـام دیروز بـه روزنامه افغانسـتان ما گفت 

کـه رئیـس جمهـور در ایـن سـفر بـا دونالـد ترامـپ، 

رئیـس جمهـور امریـکا دیـدار و گفتگـو می کنـد.

بـه گفتـه این منبـع، در میـان گذاشـن نگرانی مردم 

امریـکا  تفاهمنامـه  مـورد  در  افغانسـتان  و حکومـت 

و طالبـان، تـداوم همـکاری میـان ایـاالت متحـده و 

افغانسـتان و مدیریـت وضعیـت فعلـی جنـگ و صلح 

در افغانسـتان، از عمده تریـن موضوعاتـی اسـت کـه 

رئیـس جمهـور غنـی بـا دونالـد ترامـپ در مـورد آن 

گفتگـو خواهـد کـرد.

او گفـت، بـرای مـردم و حکومـت افغانسـتان در مـورد 

تفاهمنامـه امریـکا و طالبـان نگرانی هـای بـه وجـود 

آمـده کـه بایـد بـا رهـری آن کشـور مطـرح شـود و به 

همیـن دلیـل گفتگو میـان رئیس جمهور افغانسـتان 

و امریـکا در وضعیـت فعلـی "یـک رضورت" اسـت.

بـه قـول این منبـع، حکومـت افغانسـتان به ایـن باور 

اسـت کـه تفاهمنامـه صلـح، نبایـد زمینـه سـاز یـک 

جنـگ دیگـر در افغانسـتان شـود و ایـن امـر زمانـی 

ممکـن اسـت که دیـدگاه دولت افغانسـتان به صورت 

جـدی و اساسـی، در نظـر گرفتـه شـود.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور 

تروریسـتی  حملـه  پـی  در  کشـور 

گـروه طالبـان در شـهر کابـل گفتـه اسـت کـه جامعه 

بین املللـی بـا توجـه بـه عملکردهـای طالبـان، بایـد 

بداننـد کـه بـا چـه گـروه "جنایت پیشـه و خون خـوار" 

در حـال معاملـه هسـتند.

شورشـیان گـروه طالبـان، روز پنجشـنبه 14 سـنبله 

یـک موتـر نـوع تونـس را در حـوزه نهـم امنیتـی شـهر 

کابـل منفجـر کـرد که 12 غیرنظامی کشـته و 42 تن 

دیگـر زخمی شـدند.

بعـد  سـنبله   14 پنجشـنبه  روز  جمهـوری  ریاسـت 

از وقـوع رویـداد، بـا نـر اعالمیـه ای نوشـته اسـت: 

"طالبـان ادعـا کـرده کـه کاروان نیروهـای خارجـی را 

هـدف قرار داده اسـت، در حالی که بـه گونه ی واضح 

رویـداد خونیـن،  ایـن  قربانیـان  کـه  دیـده می شـود 

افـراد ملکـی هسـتند."

"دشـمنان  عنـوان  بـه  طالبـان  گـروه  از  اعالمیـه  در 

صلـح و ثبـات افغانسـتان" نـام بـرده و گفتـه اسـت 

کـه ایـن گـروه همـه روزه بـر افـراد ملکی و تاسیسـات 

عام املنفعـه، حمـالت تروریسـتی انجـام می دهـد و 

مـردم بی گنـاه را بـه خـاک و خـون می کشـاند و از 

افغانسـتان دریـغ منـی ورزد.  ویرانـی 

رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد  از  نقـل  بـه  اعالمیـه  در 

جمهـور نوشـته اسـت کـه توقـع جامعـه جهانـی ایـن 

جنایتکارانـه  اعـال  گونـه  ایـن  برابـر  در  کـه  اسـت 

اصلیـت  و  مناننـد  خامـوش  طالبـان  وحشـیانۀ  و 

ایـن گـروه تروریسـتی را کـه بـه غیـر از کشـتار مـردم 

بشناسـند. ندارنـد،  دیگـری  هـدف  مـا  بی گنـاه 

وزارت  نـرت رحیمـی، سـخنگوی  دیگـر،  از سـوی 

 ادامـه ازص1- در یـک محیـط آزاد بـرای توانایـی 

مـا در ایفـای مسـئولیت های نظارتی خـود الزامی 

است."

در ادامـه ایـن نامـه آمـده اسـت: "اگـر ایـن نامـه 

نیسـت،  کافـی  شـا  حضـور  از  اطمینـان  بـرای 

ایـن  تـا  گزینه هـای دیگـری را در نظـر می گیـرم 

جلسـه بـه موقـع برگـزار شـود."

کمیتـه  نیـز  ایـن  از  پیـش  نامـه،  ایـن  براسـاس 

از  دوبـار  مناینـدگان  مجلـس  خارجـی  سیاسـت 

آقـای خلیلـزاد برای حضور در این نشسـت دعوت 

کـرد امـا او در هیـچ یـک از این نشسـت ها حضور 

نیافتـه اسـت.

زملـی خلیلـزاد، مناینـده ویـژه آمریـکا بـرای صلح 

افغانسـتان پـس از پایـان دور نهـم مذاکـرات بـا 

گـروه طالبـان اعـالم کـرد کـه در آسـتانه توافـق با 

طالبـان اسـت، توافقـی کـه بـه گفته او "خشـونت 

خواهـد  افغان هـا  بـرای  را  راه  و  داده  کاهـش  را 

گشـود تـا بـرای مذاکـرات در مـورد یـک صلـح بـا 

عـزت و پایـدار و یک افغانسـتان متحـد و با اقتدار 

کشـور  هیـچ  و  متحدینـش  متحـده،  ایـاالت  کـه 

دیگـری را تهدیـد نکنـد، بـا هـم بنشـینند".

بـا  از آخریـن دور مذاکـرات  آقـای خلیلـزاد پـس 

مناینـدگان طالبـان در قطـر، بـه کابـل آمـد و در 

تلویزیونـی طلوع نیـوز گفـت  بـا شـبکه  مصاحبـه 

بـه  اصـول  در  طالبـان  و  آمریکایـی  هیـأت  کـه 

توافقنامـه  ایـن  ولـی  رسـیده اند  نهایـی  توافـق 

بـرای اجرایـی شـدن بایـد توسـط دونالـد ترامـپ، 

 وینـی کـار، سـفیر هنـد در کابـل در دیـداری 

بـا رئیس جمهـور غنـی گفتـه اسـت کـه کشـورش 

در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  از 

می کنـد. حایـت  افغانسـتان 

در این دیدار که شـام روز پنج شـنبه )۱۴ سـنبله( 

در ارگ انجـام شـده اسـت، دو طـرف در رابطـه به 

گسـرش روابـط، تجـارت و حایـت هنـد از رونـد 

انتخابـات افغانسـتان بحـث و گفت وگـو کرده انـد. 

اسـت:  آمـده  ریاسـت جمهوری  ارگ  اعالمیـه   در 

حایـت  ضمـن  هنـد  سـفیر  کـار،  »وینـی 

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  از  همه جانبـه 

افغانسـتان، اطمینـان داد که روابـط تجاری میان 

هنـد و افغانسـتان بیشـر از پیـش توسـعه خواهد 

کـرده   اعـالم  ملـی  دفـاع  وزارت 

اسـت که در دو رشـته عملیات در 

والیت هـای بدخشـان و بغالن، والیـان نام نهاد این 

شـدند. کشـته  همراهانـش  از  شـاری  بـا  گـروه 

ایـن وزارت روز جمعه ۱۵سـنبله با نر خرنامه ای 

نوشـته اسـت کـه کـه قـاری فصیح الدیـن، یکـی از 

نام نهـاد  والی هـای  خطرناک تریـن  و  مهم تریـن 

طالبان برای والیت بدخشـان کشـته شـده اسـت.

در بیانیـه وزارت دفـاع آمـده اسـت کـه ایـن والـی 

نام نهـاد حوالـی سـاعت ۳ روز جمعه همـراه با یک 

محافـظ ش در نتیجـه حملـه هوایـی در ولسـوالی 

وردوج والیـت بدخشـان کشـته شـده اسـت.

نـر  بـا  پنجشـنبه  روز  همچنیـن  وزارت  ایـن 

خرنامـه ای نوشـته بـود کـه بـر اثـر حملـه هوایـی، 

مـال عبیداللـه والـی نام نهـاد گـروه طالبـان بـرای 

بغـالن همـراه بـا 45 تروریسـت دیگـر کشـته شـد.

دو  طـی  طالبـان  گـروه  بـه  وابسـته  شورشـیان 

هفتـه اخیـر حمـالت گسـرده ای را در مناطـق از 

والیت هـای کنـدز، بغـالن و بدخشـان راه انـدازی 

عـالوه بـر حکومت و مردم افغانسـتان، اتحادیـه اروپا، 

سـازمان ناتـو، کنگـره امریـکا و شـش سـفیر پیشـین 

امریـکا در افغانسـتان نیـز در مـورد تفاهمنامه امریکا 

و طالبـان، نگرانی هـای شـان را مطـرح کرده انـد.

زملـی  از  نامـه،  یـک  فرسـتادن  بـا  امریـکا  کنگـره 

صلـح  امـور  در  امریـکا  ویـژه  مناینـده  خلیـل زاد، 

افغانسـتان خواسـته کـه در یک جلسـه علنـی کمیته 

بـا  تفاهمنامـه  جزئیـات  مـورد  در  خارجـی  روابـط 

طالبـان، بـه کنگـره و مـردم امریـکا، معلومـات دهـد.

زملـی خلیـل زاد، مناینـده ویـژه وزارت خارجـه امریکا 

در امـور صلـح افغانسـتان، بعـد از پایـان نهمیـن دور 

مذاکـرات بـا طالبان گفت که پیش نویـس تفاهمنامه 

بـا طالبـان تهیـه شـده و بـرای نهایـی شـدن، منتظـر 

دیـدگاه دونالـد ترامـپ رئیس جمهـور امریکا اسـت.

بـه نظـر می رسـد حکومـت افغانسـتان قبـل از نهایی 

نگرانی هـای  تفاهمنامـه،  ایـن  نویـس  پیـش  شـدن 

خـود را بـا رئیـس جمهـور امریکا مطرح می کنـد تا در 

نسـخه نهایـی آن در نظـر گرفته شـود. هنـوز جزئیات 

ایـن تفاهمنامه روشـن نیسـت.

در روزهـای پس از پایـان نهمین دور مذاکرات امریکا 

بـا طالبـان، مجلـه تایـم در گزارشـی اختصاصـی و به 

نقـل از منابـع مطلـع در آمریـکا، اروپا و افغانسـتان از 

عـدم متایـل مایـک پومپئـو، وزیـر امورخارجـه ایـاالت 

متحـده بـه امضـای توافـق صلح بـا طالبان خـر داد.

بـه نوشـته تایـم، خطـر بـاالی بـه هـم خـوردن ایـن 

توافـق نامـه وعـدم پایبنـدی طالبـان بـه آن از جملـه 

علت هـای بی عالقگـی آقـای پومپئـو بـه امضـای آن 

اسـت. وزارت خارجـه آمریـکا بـه ایـن گـزارش واکنش 

نشـان نـداده اسـت.

داخلـه ایـن حملـه "تروریسـتی " خوانـده و گفتـه کـه 

در نتیجـه آن ۱۲ موتـر افراد غیرنظامی تخریب شـده 

است.

جـان بـس، سـفیر آمریـکا در کابـل نیـز در واکنش به 

ایـن رویـداد در صفحه توییـرش ضمن محکوم کردن 

حمله نوشـته: ایـن چنین حمالت "بی مـورد" مدت ها 

قبل بایـد پایـان می یافت.

دو روز پیـش از ایـن حمله تروریسـتی نیز یک تراکتور 

مملـو از مـواد انفجـاری در شـهر کابـل منفجـر شـد و 

در نتیجـه آن ۱۶ غیرنظامـی و کارکنـان کمپ کشـته 

و ۱۱۹ نفـر دیگـر زخمی شـده اند.

حـدود یـک مـاه قبـل منایندگـی سیاسـی سـازمان 

ملـل در افغانسـتان )یونامـا( در گزارشـی اعـالم کـرد 

یـا  و  مـاه جـوالی 1500 غیرنظامـی کشـته  کـه در 

زخمـی شـده اند کـه در مقایسـه بـا ماه هـای دیگـر از 

سـال 2017 بـه ایـن سـو، افزایـش شـدیدی داشـته 

اسـت.

سـازمان ملـل در گـزارش خود نوشـته شـده اسـت که 

"عامـل اصلـی افزایش شـدید تلفـات افـراد ملکی در 

مـاه جـوالی، عنـارص مخالـف دولـت بوده اند."

سـازمان ملـل افـزوده کـه یـک سـوم غیـر نظامیـان 

کشـته شـده کـودکان هسـتند. در ایـن مـدت ۳۲۷ 

کـودک کشـته و ۸۸۰ کـودک دیگـر زخمـی شـدند.

ایـن نهـاد گفتـه بـود کـه عامـل ۵۲ درصـد تلفـات 

کـه  بـوده  دولـت  مخالـف  نیروهـای  غیرنظامیـان، 

۳۸ درصـد آن توسـط نیروهـای طالبـان، ۱۱ درصـد 

بـه دسـت افـراد وابسـته بـه گـروه موسـوم بـه دولـت 

اسـالمی )داعـش( و سـه درصـد نیز توسـط گروه های 

ناشـناس انجـام شـده اسـت.

شـود. تاییـد  آمریـکا،  رئیس جمهـوری 

بـر اسـاس گـزارش هـای منتـر شـده، در صورت 

موافقـت آقـای ترامـپ با مفـاد توافق نامـه، حدود 

خـارج  افغانسـتان  از  آمریکایـی  نظامـی   ۵۴۰۰

خواهنـد شـد و پنـج پایگاه این کشـور هم برچیده 

خواهد شـد.

همچنیـن گـروه طالبـان خواهـان امضـای توافـق 

نامـه بـه وسـیله مایـک پومپئـو بـه عنـوان مناینده 

آمریکاسـت. امـا چنـد روز قبـل مجلـه تایـم نیز در 

گزارشـی اختصاصـی و بـه نقـل از منابـع مطلـع 

متایـل  عـدم  از  افغانسـتان  و  اروپـا  آمریـکا،  در 

مایـک پومپئـو، وزیـر امورخارجـه ایـاالت متحـده 

بـه امضـای توافـق صلـح بـا طالبـان خـر داد. بـه 

نوشـته تایـم، از جملـه دالیـل بی عالقگـی آقـای 

پومپئـو بـه امضـای ایـن توافقنامه خطر فـراوان به 

هـم خـوردن وعـدم پایبنـدی طالبان به آن اسـت.

آمریکایـی  ارشـد  دیپلـات   ۹ نیـز  قبـل  روز  سـه 

شـتابزده  خـروج  بـه  نسـبت  مشـرک  بیانیـه  در 

کـه  گفتنـد  آنـان  دادنـد.  هشـدار  افغانسـتان  از 

از افغانسـتان،  خـروج شـتابزده نیروهـای آمریـکا 

عیـار"  متـام  داخلـی  "جنـگ  بـه  را  کشـور  ایـن 

. ند می کشـا

در بیانیـه مشـرک ایـن سـفیران آمـده کـه خـروج 

کامـل نیروهـای آمریکایـی پیـش از آنکـه دولـت 

افغانسـتان بـا طالبـان بـه توافـق "صلـح واقعـی" 

دسـت یابنـد، ایـن کشـور را بـه "جنـگ داخلـی 

می کشـاند. عیـار"  متـام 

یافـت.«

در همیـن حـال رئیس جمهـور غنـی نیـز بـا اشـاره 

بـه روابـط دیرینـه  افغانسـتان و هنـد گفتـه اسـت 

کـه دهلـی نـو دوسـت خـوب و اسـراتژیک کابـل 

اسـت. براسـاس اعالمیـه  ارگ ریاسـت جمهوری، 

مـردم  و  حکومـت  از  منایندگـی  بـه  غنـی  آقـای 

افغانسـتان از همکاری هـای همه جانبـه  هنـد در 

بخش هـای مختلـف از جملـه پروژه هـای زیربنایی 

بـا افغانسـتان قدردانـی کـرده اسـت.

سـفیر هند در کابل در حالی از حایت کشـورش 

افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  رونـد  از 

خـر داده اسـت کـه قـرار اسـت ایـن انتخابـات تا 

۲۱ روز دیگـر )ششـم میـزان( برگـزار شـود.

کـرده بودنـد کـه بـه نقـل از مقام هـای امنیتـی، بـا 

تلفـات سـنگینی، تـن بـه شکسـت دادنـد.

گفتنی اسـت که شورشـیان گروه طالبـان همزمان 

بـا گفتگوهـای صلـح در دوحـه قطر، حمـالت خود 

سـه  مراکـز  بـه  تاکنـون  و  اسـت  کـرده  بیشـر  را 

اقـدام  ایـن  کارشناسـان  کرده انـد.  والیـت حملـه 

گـروه طالبـان را طبیعـی می داننـد و می گویند که 

آنـان می خواهنـد از ایـن طریق در مذاکـرات صلح 

امتیـاز بیشـری بگیرنـد. امـا محمـد ارشف غنـی 

تروریسـتی  پـی حملـه  در  رئیـس جمهـور کشـور 

گـروه طالبـان در شـهر کابل گفته اسـت که جامعه 

بین املللـی بـا توجه بـه عملکردهای طالبـان، باید 

بداننـد کـه با چه گـروه "جنایت پیشـه و خون خوار" 

در حـال معامله هسـتند.

بـر اسـاس آمارهـای منایندگـی سیاسـی سـازمان 

ملـل در افغانسـتان )یوناما( در ماه جـوالی 1500 

غیرنظامـی کشـته و یـا زخمـی شـدند کـه "عامـل 

اصلـی افزایـش شـدید تلفـات افـراد ملکـی در ماه 

جـوالی، عنـارص مخالـف دولـت بوده انـد."

 کنگره آمریکا خواستار دریافت جزئیات توافق صلح با 
طالبان از خلیلزاد شد

هند از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان 
حمایت می کند 

 والیان نام نهاد طالبان برای بدخشان و بغالن کشته شدند

 سفر رئیس جمهور به امریکا به
 تعویق افتاد

رئیس جمهور: جامعه بین المللی باید بداند که با چه گروه 
خونخواری در حال معامله است
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 برخـی منابـع پیـش از ایـن اعـالم کـرده بـود کـه قـرار 

اسـت محمـد ارشف غنـی رییـس جمهـور همـراه بـا یـک 

هیـات ۱۳ نفـره امـروز شـنبه عـازم آمریـکا مـی شـود و بـا 

دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری ایـن کشـور دیـدار کنـد.

ایـن منابـع گفتـه بودنـد کـه دو طـرف در مـورد توافـق 

صلـح بـا گروه طالبان و روند انتخابات افغانسـتان گفت وگو 

خواهنـد کـرد و رئیـس جمهـوری افغانسـتان نگرانی هـای 

خـود را در مـورد ایـن توافـق بـا همتـای آمریکایـی اش در 

میـان خواهـد گذاشـت. امـا ایـن سـفر اکنـون بـه تأخیـر 

افتـاده و دلیـل تأخیـر سـفر هـم مشـخص نشـده اسـت و 

معلـوم هـم نیسـت کـه چـه وقـت انجـام خواهد شـد.

مذاکـرات صلـح میـان امریـکا و طالبـان بـا واکنـش 

هـای داخلـی و خارجـی روبـرو شـده اسـت. ارگ ریاسـت 

مدنـی  جامعـه  و  سیاسـتمداران  از  بسـیاری  و  جمهـوری 

ابـراز  توافقنامـه صلـح  ایـن  پیامـد  بـه  نسـبت  افغانسـتان 

نگرانـی کـرده و حتـا مقامـات پیشـین امریکایـی و تعدادی 

از کارشناسـان مطـرح آن کشـور ایـن توافقنامـه را آغاز یک 

دانسـته  افغانسـتان  در  دیگـر  عیـار  داخلـی متـام  جنـگ 

بودنـد.

توافقنامـه  بـه مـن  ابهامـات و سـؤاالتی کـه نسـبت 

وجـود دارد، گفتگوهـای رو در رو میـان مقامـات بلندپایـه 

افغانسـتان  سـازد.  مـی  رضوری  را  امریـکا  و  افغانسـتان 

و امریـکا دو کشـوری اسـت کـه طـی نزدیـک بـه دو دهـه 

یگدیگـر  بـا  عمیـق  و  گسـرده  بسـیار  تعامـالت  گذشـته 

داشـته انـد. امریـکا تـا کنـون میلیاردهـا دالـر را بـه ایـن 

کشـور کمـک کـرده اسـت و نزدیـک بـه چهـار هـزار نفـر 

نیروی نظامی آن کشـور در افغانسـتان کشـته شـده اسـت. 

امریـکا و افغانسـتان بـا همدیگـر پیـان اسـراتژیک امضـا 

کـرده و در ضمـن ایـن پیان، پیان امنیتـی دیگری را نیز 

بـه امضـا رسـانده اسـت. 

عـالوه بـر آن امریـکا در قالـب تعهـدات بیـن املللـی 

حایـت از دولـت و نیروهای امنیتی افغانسـتان را تا سـال 

2024 متعهـد شـده و بـر حضـور نیروهـای نظامـی اش تـا 

برقـراری امنیت کامل در افغانسـتان و اطمینـان از توانایی 

نیروهـای امنیتـی در دفـاع از کشـور و مقابلـه با گـروه های 

تروریسـتی، تأکیـد کرده اسـت.

مـن مسـوده توافقنامـه صلـح امریـکا و طالبان نشـان 

مـی دهـد کـه امریـکا بـه گونه ای مـی خواهـد از مسـؤلیت 

هایـش در قبـال مـردم افغانسـتان و در مبـارزه با تروریسـم 

شـانه خالـی کند و به گونه ای راه را بـرای خروج نیروهایش 

از ایـن کشـور فراهـم سـازد. ایـن توافقنامه اعتـاد مردم را 

از امریـکا کاهـش داده اسـت. این مسـأله سـبب می شـود 

کـه در آینـده کشـورهای دیگـر نیـز بـه تعهـدات آن کشـور 

اطمینـان و اعتـاد نکننـد. ایـن تصـور در افـکار عمومـی 

جهـان بـه وجـود مـی آید کـه امریـکا از شـعار حقـوق بر، 

تروریسـم، خشـونت گرایـی و  بـا  امنیـت جهانـی، مبـارزه 

افراطـی گـری رصف در راسـتای تأمیـن اهداف سیاسـی و 

امنیتـی خـود بهره می بـرد و راه مداخله سیاسـی و نظامی 

خـود را در مناطق اسـراتژیک و سـوق الجیشـی جهان باز 

مـی کند.

امریـکا در آن  ادامـه حضـور نظامـی  بنابرایـن وقتـی 

منطقـه بـه سـود و منفعـت آن کشـور متـام نشـود، فـورا بـه 

مداخالتـش در آن منطقـه و کشـور خامته مـی دهد و دیگر 

بـه امنیـت جانـی و مالـی مـردم و حیـات و ثبـات نظـام و 

پیامدهـای خونبـاری که ممکن اسـت پس از خـروج نیروها 

بـه وجـود بیایـد، کمریـن اهمیتی منـی دهد. بـا آن که در 

طـول دو دهـه متـام مقامـات امریـکا بـه تکـرار اعـالم کرده 

از افغانسـتان و  تـا پاکسـازی گـروه هـای تروریسـتی  کـه 

ایجـاد یـک دولـت بـا ثبـات در ایـن کشـور، امریـکا حضـور 

خـود را در ایـن کشـور حفـظ خواهـد کـرد و هرگـز مـردم 

افغانسـتان را در برابـر تروریسـم تنهـا نخواهـد گذاشـت؛ 

امـا ایـن توافقنامـه و رفتارهـای سیاسـی امریـکا در قبـال 

افغانسـتان ایـن گانـه را تقویـت کـرده کـه امریـکا تنها در 

فکـر خـروج آبرومندانـه و بـدون دردرس از افغانسـتان اسـت 

و سـایر تعهـدات خـود را در برابـر مردم این کشـور فراموش 

اسـت. کرده 

دیـدار رییـس جمهـور کشـور بـا ترامپ رییـس جمهور 

امریـکا و سـایر مقامـات بلنـد پایـه آن کشـور، حداقـل مـی 

ذهنیـت  و  داده  پایـان  هـا  زنـی  ایـن گانـه  بـه  توانسـت 

عمومـی را نسـبت بـه مفـاد توافقنامـه بـا طالبـان روشـن 

سـازد. مسـأله مهـم دیگـر ایـن اسـت کـه ایـن توافقنامـه 

و اظهـارات مناینـده ویـژه آن کشـور در مـورد انتخابـات و 

صلـح، آسـیب جدی را بـه روند انتخابات ریاسـت جمهوری 

اسـت.  کـرده  روبـرو  تردیـد  و  بـا شـک  را  آن  و  کـرده  وارد 

سـفر رییـس جمهـور بـه امریـکا مـی توانسـت متـام شـک 

وتردیدهـا نسـبت بـه انتخابـات را از بیـن بـرد.

 حـاال کـه ایـن سـفر بـه تأخیـر افتـاده بایـد از راه های 

دیگـر بـه این پرسـش ها پاسـخ داده شـود و افـکار عمومی 

نسـبت بـه سیاسـت امریکا روشـن گردد.

 

جــرم او کــران و منجــان ولســوالیو کــې هــم عملیــات پیل 

شــوي دي.

ــمېر  ــر ش ــو ډې ــو ی ــړه:»د طالبان ــه ک ــان زیات ــاغيل ام ښ

پټن ځایونــه او مورچلــې له منځــه تلــيل دي او ډېــرې 

ــو  ــوې دي. د دغ ــې ش ــتونه پاک ــه ش ــوی ل ــیمې د هغ س

عملیاتــو پــه دوام یــوازې تېــره شــپه پــه وردوج ولســوالۍ 

ــې د درې  ــه ک ــه پایل ــو پ ــو د بریدون ــو ځواکون ــې د دغ ک

ــي وژل  ــب اورپک ــډون ۲۸ طال ــه ګ ــو پ ــب قومندانون طال

شــوي دي.«

مــيل دفــاع وزارت وايــي چــې امنیتــي ځواکونــو لــه څلورو 

ــايل  ــه( بری ــه ۱۵م ــه )د وږي پ ــن جمع ــته ن ــو وروس کلون

شــول چــې د بدخشــان وردوج ولســوالۍ لــه طالبانــو 

بېرتــه ونیــي.

ــو کــې چــې د دغــې  ــو عملیات ــه هغ ــي پ ــه وزارت واي دغ

ولســوالۍ د بېرتــه نیولــو لپــاره پــه الره اچــول شــوي وو، د 

ــې دي.  ــه تلل ــه او اډې له منځ ــم مرکزون ــو مه طالبان

د مــيل دفــاع وزارت د ویانــد مرســتیال فــواد امــان وايــي 

ــارک،  ــه به ــان پ ــره، د بدخش ــو رسبې ــې د دې عملیات چ

حکومت له څلورو کلونو وروسته د بدخشان وردوج ولسوالۍ ولکه کړه 

امنیتــي بنســټونه وايــي چــې د بدخشــان لپــاره د طالبانو 

ــد کــې وژل  ــوه هوايــي بری ــه ی نومــول شــوی وايل هــم پ

شــوی دی.

خــو طالبــان دا خــر ناســم ګڼــي او وايــي چــې پــه 

بدخشــان کــې د دغــې ډلــې تــش پــه نــوم وايل تــه زیــان 

ــېدلی. ــه دی رس ن

د کورنیــو چــارو وزارت وايــي چــې پــه دې عملیاتــو کــې 

ــو شــمېر  ــه اوښــتې ده او ی ــرګ ژوبل ــه م ــه درن ــو ت طالبان

ــوي دي. ــم وژل ش ــې ه ــله وال ی ــرين وس به

ــي:»د  ــي واي ــرت رحیم ــد ن ــارو وزارت ویان ــو چ د کورنی

افغانســتان د ګــډو امنیتــي او دفاعــي ځواکونــو پــه 

عملیاتــو کــې ۲۸ کــورين او ۲۱ بهــرين طالبــان وژل 

شــوي دي. دم ګــړۍ د ولســوالۍ پــه شــاوخوا کــې زمــوږ 

عملیــات پــه شــدت رسه روان دي.«

ــاک  ــارک، زیب ــم، به ــرم، اشکاش ــه ج ــوايل ل وردوج ولس

او شــهدا ولســوالیو رسه ګــډه پولــه لــري. د بدخشــان دا 

ــه ســټراټیژیکو هغــو ګڼــل کېــږي. ــو ل ولســوايل ی

ــل:»د  ــم ووی ــدالله ندی ــنوونکی اس ــایلو ش ــي مس د پوځ

دغــو برخــو د اوږدمهالــې ســتانې لپــاره بایــد ټولــې هڅې 

ــوې وي.« ارزول ش

بدخشــان د هېــواد لــه شــال ختیځــو والیتونــو دی چــې 

لــه پاکســتان، چیــن او تاجکســتان رسه ګــډه پولــه لــري. 

پــه څــو وروســتیو کلونــو کــې پــه بدخشــان کــې امنیتــي 

ــت  ــه والی ــوه ناامن ــر ی ــواد پ ــت د هې ــه والی ــونو دغ ګواښ

بــدل کــړی دی.

حفیظ اهلل زکی 

سرمقاله

ضرورت شفاف سازی سیاست های 
امریکا در افغانستان 
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پـس از نهمیـن دور مذاکـرات میـان مناینـده ویژه 

آمریـکا و طالبـان در دوحـه قطـر، خلیـل زاد مناینـده 

ویـژه آمریـکا در امـور صلـح افغانسـتان بـه کابـل سـفر 

منـوده و بـا رهـران حکومـت وحـدت ملی دیـدار منود 

امـا ایـن دیدار بـه معنای رشیـک سـازی متامیجزئیات 

مـن توافق نامـه صلـح آمریـکا و طالبـان، بـا رهـران 

حکومـت وحـدت ملـی نبـود زیـرا آنـان رصفاً توانسـتند 

بـر مـن مذکـور مـرور مناینـد و بـرای بررسـی جزئیـات 

بیشـر آن، نتوانسـتند کپـی آن را در اختیـار داشـته 

مـورد  در  کلیـدی  پرسـش های  از  رصف نظـر  باشـند. 

از  آن  نادیده گیـری  و  افغانسـتان  حاکمیتـی  مسـائل 

سـوی آمریـکا، در اذهـان عمومیافغانسـتان راجـع بـه 

و  آمریـکا  میـان  توافق نامـه  پیش نویـس  آن  محتـوای 

طالبـان دلهـره و تـرس ایجاد شـده اسـت و این که چرا 

آمریـکا منی خواهـد مـن آن توافق نامـه آشـکار شـود. 

علی رغـم این کـه آمریـکا بارهـا گفتـه اسـت کـه خـروج 

نیروهـای آن کشـور از افغانسـتان مسـئوالنه و بـا توجـه 

بـه رشایـط و اقتضـاات امنیتـی افغانسـتان خواهد بود 

امـا رویکردهـای متناقـض رئیس جمهور ترامـپ در این 

نگرانـی  اسـت.  بیشـر منـوده  را  باوری هـا  بـی  مـورد 

در بـاب خـروج زودهنـگام آمریـکا از افغانسـتان رصفـاً 

بـه مجامـع داخلـی افغانسـتان محـدود منانـده اسـت 

و اخیـراً نـه دیپلـات برجسـته آمریکایـی کـه قبـا در 

در  جمعـی  به طـور  منوده انـد،  مأموریـت  افغانسـتان 

مـورد پیامدهـای ویرانگـر خـروج زودهنـگام نیروهـای 

رایـان  دادهانـد.  هشـدار  افغانسـتان  از  آمریکایـی 

کراکـر و جیمـز دابینـز ازجملـه کسـانی هسـتند کـه 

خـروج زودهنـگام نیروهـای آمریکایـی را از افغانسـتان 

در  داخلـی  جنگ هـای  شـدن  شـعله ور  معنـای  بـه 

منظـر  از  کـه  اسـت  اینجـا  پرسـش  کشـور می داننـد. 

از  بسـیاری  و  آمریکایـی  اسـبق  دیپلات هـای  ایـن 

شـهروندان افغانسـتان، چرا خروج زودهنـگام نیروهای 

بین املللـی از افغانسـتان، باعث برافراشـته شـدن علم 

می شـود؟ در کشـور  داخلـی  جنگ هـای 

الزم  ابتـدا  پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  یافـن  بـرای 

و  کشـور  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  نسـبت  اسـت 

و  گیـرد  قـرار  بررسـی  مـورد  قـدرت  خـأ  شـکل گیری 

سـپس پـی آمد هـای ایـن خـأ قـدرت بررسـی شـود. 

چهـار دهـه قبـل وقتـی شـیرازه دولـت در افغانسـتان 

نتوانسـت  بعـدی  متامی تاش هـای  پاشـید،  هـم  از 

نظـم ازدسـت رفته را بازگردانـد و یـا قـادر بـه خلق نظم 

جدیـد تـوأم بـا کارآمـدی شـود. کودتـای کمونیسـتی 

جدیـد  تحـوالت  شـکل گیری  باعـث   1978 سـال  در 

کمونیسـتی  نظـام  ازآنجایی کـه  و  افغانسـتان شـد  در 

خـود  اقتـدار  نبـود  قـادر  افغانسـتان  تأسـیس  تـازه 

بیرونـی  کمـک  نیازمنـد  منایـد،  محکـم  کشـور  در  را 

شـد و شـوروی سـابق در آن زمـان مناسـب ترین نیـرو 

بـرای پـر کـردن ایـن خأ قـدرت محسـوب می شـد که 

درنتیجـه کودتـای کمونیسـتی در کشـور شـکل گرفته 

بـود. اشـتباه راهری شـوروی در افغانسـتان و دخالت 

قدرمتنـد آمریـکا و متحـدان آن در افغانسـتان باعـث 

گردیـد شـوروی در ایـن مأموریت نـاکام مبانـد. پس از 

خـروج نیروهـای شـوروی از افغانسـتان، مجاهدیـن نـه 

ظرفیـت الزم و نـه اراده کافـی بـرای پر کـردن این خأ 

قـدرت داشـتند و نتیجـه آن جنـگ داخلـی متام عیـار 

خاطـرات  کشـور  شـهروندان  از  بسـیاری  کـه  بـود 

 1990 دهـه  نیمـه  در  دارنـد.  دوران  آن  از  غمبـار 

و  پاکسـتان  مسـتقیم  همـکاری  بـا  طالبـان  میـادی 

حـدودی  تـا  دیگـر  کشـورهای  برخـی  مسـاعدت های 

ایـن خـأ قـدرت را پـر منوده بـود؛ اما شـکنندگی آن با 

حضـور نیروهـای القاعده و دشـمنی طالبان بـا جامعه 

یازدهـم  حادثـه  این کـه  تـا  شـد  تشـدید  بین املللـی 

سـپتامر بهانـه قوی برای آمریکا شـد تا در افغانسـتان 

سیاسـت خـود را مبنـی بر تغییـر رژیم پیگیـری مناید. 

در سـال 2001 آمریکایی ها بیشـر بـه حمات هوایی 

اتـکا منودنـد و در بخـش زمینـی نیروهـای مجاهدیـن 

سـابق، به کمـک آمریکا شـتافتند و طالبان را در مدت 

 زمـان کوتـاه خلـع قـدرت منودنـد. از سـال 2001 بـه 

افغانسـتان  در  نیـرو  مسـلط ترین  آمریـکا  این طـرف 

بـوده اسـت و خـأ قدرتـی کـه پـس از سـقوط طالبـان 

بـه میـان آمده بـود توسـط نیروهـای آمریکایـی برطرف 

گردیـد امـا بـرای انتقـال ایـن کار ویژه شـتاب بـه خرج 

داده شـد و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان پیش ازایـن 

کـه بـه ظرفیـت الزم برسـند و یـا توانایـی حفـظ امنیت 

کشـور را داشـته باشـند، متقبل این مسئولیت سنگین 

شـدند و علی رغـم این که حایت نیروهـای آمریکایی و 

ناتـو از نظامیـان افغانسـتان، ادامـه یافت امـا نیروهای 

افغانسـتان قـادر نشـدند ازآنچـه تحویـل گرفتـه بودنـد 

حراسـت و پاسـداری مناینـد کـه ایـن موضوع خـود به 

سیاسـی سـازی نیروهای امنیتی کشـور، عـدم آموزش 

قـدرت  از  بیـرون  گروه هـای  بـه  وفـاداری  رزمـی الزم، 

امنیتـی  نهادهـای  رهـری  در  بی لیاقتـی  مرکـزی، 

گروه هـای  برابـر  در  تـرع  و  مسـامحه  سیاسـت  و 

نظامیـان  برمی گـردد.  طالبـان،  ازجملـه  تروریسـتی 

و  امنیتـی  مسـئولیت های  متامـی   2014 در  کشـور 

دفاعـی کشـور را بـه عهـده گرفتنـد کـه در آن زمـان 

ولسـوالی ها  مطلـق  اکرثیـت  و  شـهری  متامی مراکـز 

تحـت کنـرل دولـت افغانسـتان بـود امـا عوامـل کـه 

قبـاً ذکـر گردیـد از آن زمـان به این طـرف باعث قدرت 

گیـری طالبـان و تضعیـف حاکمیـت دولت افغانسـتان 

بـر جغرافیـای کشـور گردیـد.

افغانسـتان در سـال 2014 متامی مسئولیت های 

امـا چالش هایـی  بـه عهـده گرفـت  را  امنیتـی کشـور 

کـه وجـود داشـت باعـث گردید، خـأ قدرت در کشـور 

تشـدید شـود و حایت مداوم ناتو و آمریکا از نیروهای 

امنیتـی افغانسـتان باعـث گردیـد کـه ایـن خـأ قدرت 

توافـق  مسـأله  کـه  اکنـون  نشـود.  برجسـته  آن چنـان 

آمـده  میـان  بـه  و طالبـان  آمریـکا  میـان  صلـح رصفـاً 

اسـت و طالبـان در مـورد حسـن نیت شـان در قبـال 

مـردم و دولت افغانسـتان هیچ گونـه اقدامی نکردهاند، 

از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  از  ناشـی  قـدرت  خـأ 

افغانسـتان برجسـته تر شـده اسـت. ایـن خـأ قـدرت 

مـردم  ذهنـی  دغدغه هـای  بـه  بـردن  پـی  بـرای 

نسـبت بـه موافقـت نامـه صلح با نـگاه به ماهیـت نظام 

نـگاه  اسـامی در  نظـام جمهـوری  و  طالبانـی  امـارت 

نظـری و اجرایـی جامعـه، حقانیـت ایـن نگرانی هـا را 

بیشـر می تـوان درک منـود. ابتـدا بـه نـوع دیـدگاه دو 

بصـورت  جامعـه  اداره  بـه  و جمهـوری،  امارتـی  نظـام 

اجالـی و مختـر در سـیره عملـی و نظری ایـن دو را 

در نوشـته حـارض بـه تحلیـل می¬گیـرم. 

موقـف  در  گـذاری  قانـون  تقنیـن:  عرصـه  در 

امـارت طالبانـی؛ شـورای حـل و عقـد و یـا تعـداد از 

در  تصامیـم  حـق  دینـی  علـوم  کرده هـای  تحصیـل 

می توانـد  شـورا  ایـن  دارد.  را  گـذاری  قانـون  عرصـه 

قوانیـن نظـارت مناینـد.  و  بـه متامی مقـررات  نسـبت 

گزینـش مناینـدگان پارملـان قانـون گـذاری معنـی و 

مفهومی نـدارد. در حالـی کـه در نظـام جمهـوری یکی 

از ارکان مهـم دولـت در امور قانون گـذاری، قوه مقننه 

اسـت کـه اعضـای آن از طرف مردم انتخاب می شـوند. 

امارتـی  نظـام  در  قاضـی  قضایـی:  عرصـه  در 

رشعیـات  کـرده  تحصیـل  و  دیـن  عـامل  طالبـان، 

اصـول  رعایـت  بـدون  را  مـردم  دعـاوی  کـه  اسـت 

محاکـات و قوانیـن موضوعـه، بـا توجـه بـه برداشـت 

و تفسـیر شـخصی از کلیـات دسـتورات دینـی، احـکام 

مـردم  مرافعـات  و  دعـاوی  درحـل  را  ای  سـختگیرانه 

قـوه  جمهـوری  نظـام  در  می مناینـد.  حکـم  صـدور 

قضائیـه یکـی از ارکان مهـم قـوای سـه گانـه اسـت که 

بـا توجـه بـه قوانیـن و رعایـت اصـول محاکـات صدور 

می مناینـد. حکـم 

در عرصـه اجرایـی : رییـس قـوه مجریـه یـا هـان 

رییـس کشـور در نظـام امارتـی طالبـان خلیفـه خـود 

خوانـده اسـت کـه خـود را جانشـین خلفـای راشـدین 

همـه  در  اجرایـی  دسـتورات  بـه  نسـبت  و  خوانـده 

نامحـدود  و  جانبـه  همـه  صاحیـت  دارای  عرصه هـا 

مافـوق  املومنیـن  امیـر  یـا  خلیفـه  فرمـان  اسـت. 

متامی قوانیـن اسـت. امیر نسـبت به قوانیـن هیچگونه 

نـدارد، کـه متامی قـوای سـه گانـه  خـود محدودیتـی 

کشـور  مدیریـت  امـور  انجـام  بـه  وی  نظـارت  تحـت 

مـردم  رضایـت  بـه  وی  انتخـاب  می مناینـد.  فعالیـت 

بسـتگی نداشـته و بلکـه بـا تصمیـم شـورای احـل حل 

و عقـد بـر گزیـده می شـود بـدون تعیین پایـان خافت 

کسـب  بـا  جمهـور  رییـس  جمهـوری،  درنظـام  وی. 

قانـون  بـرای دوره معیـن کـه در  آرای مـردم  اکرثیـت 

مشـخص گردیـده، انتخـاب می شـود. صاحیت هـای 

در  کـه  اسـت  مـواردی  بـه  محـدود  جمهـور  رییـس 

قانـون اساسـی مشـخص می گـردد. رییس¬جمهـور با 

شـهروندان در برابـر قانـون برابرانـد. باتوجـه بـه همین 

مـوارد  چنیـن بـه دسـت می آیـد کـه :

جمهـوری  نظـام  در  انتخابـات  وجـود  رضورت 

اولویـت اول را دارا اسـت و رأی مـردم در نظـام مبتنـی 

بـر دموکراسـی نقش محوری دارد؛ امـا در نظام امارتی 

انتخابـات هیـچ جایگاهی نـدارد.. یکـی از تفاوت های 

دو نظـام اینسـت کـه در نظـام حقوقـی طالبانـی حـق 

اعـراض بـرای مردم نسـبت به قوانیـن و رفتار حکومت 

وجـود نـدارد. حکومت مجری قوانین آسـانی اسـت و 

هرچـه از ناحیـه آنها وضـع می گـردد، غیرقابل اعراض 

و  مقبولیـت  میـزان  دموکراتیـک  حکومـت  در  اسـت. 

مرشوعیـت حکومـت، بـر اسـاس خواسـت و نظرمـردم 

آزادیهـای  و  حقـوق  بـا  معـارض  کـه  قوانینـی  اسـت. 

شـهروندان باشـد از اعتبـار سـاقط می گـردد. حکومت 

در حـدود قوانیـن نافـذه حـق اعـال حاکمیـت دارد. 

لـذا حریـم خصوصـی مـردم از قبیل؛ ملکیت، مسـکن، 

آزادی هـای  سـایر  و  عقایـد  پوشـش،   ، وآمـد  رفـت 

عمومـی در قالـب قانـون موضوعـه مـورد احرام اسـت. 

در نظـام امارتـی؛ اجـرای قوانیـن بـر مبنـای تشـخیص 

می گیـرد.  انجـام  امـارت  رییـس  فتـوای  و  مولـوی 

نیاز هـای تقنینـی و خاء هـای قانونـی بـر مبنـای نظـر 

امیـر در هررشایطـی قابل تغییر و تفسـیر اسـت. اما در 

نظـام دموکراتیـک هر کـدام، مکانیسـم حقوقی خاص 

خـود را دارد. 

بـر  حاکمیـت  مبنـای  دموکراتیـک  حکومـت  در 

ابـزار  بـا  و  بـوده  اسـتوار  داد جمعـی  قـرار  بـر  مـردم، 

قـرار  ارکان  در  مـردم  اراده  و  خواسـت  دموکراسـی 

سـه  بـر  دموکراسـی  اصـول  می گـردد.  محقـق  داد 

اصـل اساسـی اسـتوار اسـت؛ حاکمیـت مـردم، آزادی 

انتخابـات  مکانیسـم  بـا  مـردم  حاکمیـت  برابـری.  و 

اراده مـردم در  و مظهـر  پیـدا منـوده  مصـداق عینـی 

می یابـد.  مصـداق  و  تحقـق  قابـل  رأی  صندوقهـای 

بـدون بـر گـزاری انتخابات و یا همه پرسـی، مرشوعیت 

حقوقـی  لحـاظ  از  و  گشـته  دار  خدشـه  حکومـت 

شـهروندان می تواننـد نسـبت بـه اعـال حکومـت نافر 

مانـی مدنـی مناینـد. امـا مبنـای حاکمیـت در نظـام 

امارتـی طالبـان، امیـر در مقام خلیفه خدا قرار داشـته 

و وی مجـری رشیعـت دینـی کـه  قابل تفسـیر برمبنای 

امیـر اسـتوار اسـت می باشـد.  سـلیقه و روش خـاص 

اجـرای  در  امیـر  کـه   اینسـت  مبنایـی  پیامـد چنیـن 

قوانیـن مکلـف بـه رعایـت هیچگونـه خواسـته و اراده 

مـردم منی باشـد و آنچـه را کـه امیـر فرمـان دهـد الزم 

االطاعـه می باشـد زیـرا فرمـان امیر بـا پشـوانه وحیانی 

و آسـانی همـراه بـوده کـه هرنوع پرسـش و اعراض را 

بـر منی تابـد. نافرمانـی از فرمـان امیـر قابل گذشـت و 

بخشـش منی باشـد. اعـراض بـر حکـم امیـر اعـراض 

بـر حکـم خـدا اسـت و جـزای اعـراض بـر حکـم خـدا 

کـه  می کنـد  اثبـات  را  معـرض  بـودن  مهدورالـدم 

فتـوای قتـل هـر شـخص معـرض را مهیـا می سـازد. 

امـارت طالبانـی،  ایدئولـوژی  بـر مبنـای  در حکومـت 

مجازات هـا بـر مبنـای تشـخیص ونظر مولـوی و مفتی، 

قابـل تشـدید و یـا تخفیـف می باشـد. امـا در حکومـت 

دموکراتیـک هرگونـه مجـازات بایـد بصـورت عادالنـه، 

بـر مبنـای اصـول محاکات حقوقـی و مطابـق باحکم 

قانـون صـورت گیـرد. چنانچـه در مـاده بیسـت و پنجم 

قانـون اساسـی افغانسـتان آمده اسـت کـه؛ برائت ذّمه 

حالـت اصلـی اسـت  ومتهـم تـا وقتـی کـه بـه حکـم 

بـی  نگیـرد،  قـرار  علیـه  باصاحیـت محکـوم  محکمـه 

می شـود.  شـناخته  گنـاه 

نظـام  در  شـده  پذیرفتـه  اصـول  از  یکـی  آزادی؛ 

زندگـی  متامی عرصه هـای  در  آزادی  حـق  جمهـوری 

اسـت. البتـه اسـتفاده ازایـن حـق مطلـق نیسـت بلکه 

مقیـد بـه قوانیـن اسـت کـه تعـرض بـه حقـوق دیگـران 

را مجـاز منیدانـد. عرصـه آزادی در قوانیـن طالبانـی 

سـختگیرانه  برداشـت  و  تفسـیر  هـان  مبنـای  بـر 

مسـائل  از  بسـیاری  در  کـه  اسـت  دینـی  احـکام  از 

اجتاعـی، اقتصـادی، فرهنگـی، وسیاسـی آزادیهـای 

فـردی و اجتاعـی را بـا محدودیت هـای اعتقـادی غیر 

قابـل انعطـاف روبـرو می سـازد. دربـاب حقـوق زنـان، 

مالکیـت، مالیـات، بـر خـورد بـا حقـوق اقلیت هـا، بـر 

هـان دیـد گاه ایدئولوژیـک دینـی تبییـن و تحمیـل 

می گـردد. در پـی همیـن بحـث یکـی از مباحـث مهـم 

حـق اشـتغال زنـان اسـت. بـا برداشـت سـخت گیرانـه 

غیـر قابـل انعطـاف از دیـن، زنـان در اسـتفاده از ایـن 

حـق بـا محدودیت هـای زیـادی روبـرو اسـت. 

برابـری: برابـری انسـانها بـا توجـه بـه تفاوت هـای 

کـه دارد، در اسـتفاده از حقـوق و امتیـازات، بایـد از 

فراهـم  برابـر  بصـورت  رشایـط  سیاسـی  نظـام  سـوی 

گـردد. ایـن نـوع نـگاه مبتنـی بـر آنسـت کـه برابـری 

درعیـن  خـود  حقـوق  از  اسـتفاده  در  شـهروندان 

تفاوت هـای  گیـرد.  قـرار  پذیـرش  مـورد  تفاوت هـا، 

جنسـیتی، مذهبـی، لسـانی، سـمتی و نـژادی نبایـد 

در  گـردد.  حـق  ایـن  از  محرومیـت  و  تبعیـض  سـبب 

نظـام امـارت طالبانـی متامی ایـن تفاوت هـا بـا توجـه 

بـه دیـدگاه متحجرانـه و عقـب گـرای کـه به ایـن موارد 

دارنـد، بـا تعصـب و تبعیـض جاهانه و فاشیسـتی غیر 

قابـل انکار زنـان و اقلیت هـای قومی مذهبی و لسـانی 

از  کامـل  بصـورت  شـان  ظاملانـه  امـارت  دوران  در 

حقـوق مسـلم خـود محـروم گردیـده و چه بسـا در اکرث 

بـوده  روبـرو  روانـی  بـا خشـونت های جسـمی و  مـوارد 

انـد. البتـه مطالـب فـوق بـرای کسـانی قابـل درک و 

ملس اسـت کـه دوره از زندگی خود را در سـایه تاریک 

امـارت جاهانه خشـن طالبانی گذرانده باشـند. حال 

قضـاوت بـا شاسـت کـه آیا می تـوان بـا این نـوع نگاه 

بـه اداره کشـور بـه خرد منـدی امارت طالبـان در آینده 

آمیزایـن  خشـونت  رفتار هـای  منشـأ  شـد؟  وار  امیـد 

گـروه، بـا ور هـای غلـط و جاهانـه آنـان از دیـن اسـت 

کـه بـا هیـج منطقـی قابـل توجیـه منی باشـد. 

موجـب برجسته سـازی عواملی می شـود که زمینه سـاز 

جنگ هـای داخلـی در کشـور هسـتند و ایـن عوامـل 

از؛ عبارت انـد 

گـذاری  معـرض  در  و  طالبـان  تشـجیع  الـف- 

نیروهـای  خـروج  اکنون کـه  دولتـی:  نیروهـای 

طالبـان  اسـت،  مطرح شـده  افغانسـتان  از  آمریکایـی 

ایـن امـر را بـه معنـای پیروزی خـود می دانند و با شـور 

و حـرارت مضاعـف بـه کشـتار مـردم افغانسـتان ادامـه 

خواهنـد داد. قبـاً بیشـرین تـرس طالبـان از ناحیـه 

حمـات هوایـی مخصوصـاً نیروهـای بین املللـی بـود. 

سیاسـی سـازی نهادهـای امنیتـی کشـور مانـع از آن 

رسکـوب  نظام منـد  به صـورت  طالبـان  کـه  می شـود 

شـوند. در آن سـوی جبهه نیروهـای دولتی افغانسـتان 

را  آن هـا  بیشـر  نبـود حمـات هوایـی  کـه  دارد  قـرار 

نیروهـای  می دهـد.  قـرار  آسـیب پذیری  معـرض  در 

دولتـی افغانسـتان در شـجاعت و فـداکاری بی نظیـر 

هسـتند امـا رهـری نادرسـت و عـدم همـکاری الزم در 

سـطوح تصمیم گیـری باعـث تضعیـف روحیـه آن هـا در 

میدان هـای نـرد می شـود. خـروج نیروهـای آمریکایی 

از افغانسـتان می توانـد ایـن چالـش را بیشـر بنایـد.

و  مرکزگریـز  نیروهـای  ارادیـت  خـود  ب- 

تجربـه  کشـور:  در  خان خانـی  نظـام  شـکل گیری 

تاریخـی نشـان داده اسـت کـه در نبـود یـک قـدرت 

فائقـه، بازیگـران سـهیم در دولت یا بیـرون از آن تاش 

می مناینـد کـه حیطـه نفـوذ و اقتدارشـان را بیشـینه 

در  گذشـته  دهـه  دو  طـی  موجـود  واقعیـت  بسـازند. 

افغانسـتان نشـان داده اسـت کـه بسـیاری بازیگـران 

درون دولتـی یـا غیردولتـی بـه خاطـر تـرس از ناحیـه 

بودنـد.  شـده  نظم پذیـر  حـدودی  تـا  آمریکایی هـا 

بارهـا دیده شـده اسـت کـه مقامـات بـر حـال یا سـابق 

حکومتـی، دولـت مرکـزی را تهدیـد منوده انـد و هـرگاه 

قـدرت مرکزی در کشـور نباشـد، ایـن افـراد و نظامیان 

تحـت امرشـان حداقـل توانایـی بـه چالـش کشـیدن 

دولـت مرکـزی رادارند. وقتی در یک کشـور خأ قدرت 

بـه میـان بیایـد، متامی ایـن بازیگـران بـر آن می شـوند 

تـا ایـن خـأ را پـر مناینـد کـه نتیجـه آن برخـورد ایـن 

نیروهـا و جنـگ داخلـی در کشـور می شـود.

ج- همسـایگان بـا دسـت ودل بازتر بـه دخالـت 

می پردازنـد: افغانسـتان به لحـاظ موقعیت جغرافیایی 

در وضعیتی قرار دارد که همسـایگان آن تشـنه دخالت 

در امـور ایـن کشـور هسـتند. طـی سـال های گذشـته 

همسـایگان افغانسـتان بـرای پرهیـز از مواجهـه شـدن 

بـا مجـازات و یـا عمـل متقابـل آمریـکا در افغانسـتان، 

کمـر به مداخله گری آشـکار در افغانسـتان پرداختند. 

خـروج نیروهایـی بین املللـی از افغانسـتان و نبود یک 

قـدرت فائقـه کـه بتواند جلـو ایـن دخالت هـا را بگیرد، 

باعـث شـکنندگی بیشـر می شـود و دخالـت بیرونـی 

زمینه هـای فـوری جنگ هـای داخلـی را در افغانسـتان 

فراهـم می مناینـد.

بنابرایـن نخبگان سیاسـی افغانسـتان مسـئولیت 

ملـی و میهنـی دارنـد کـه نسـبت بـه خـروج نیروهـای 

چشـم انداز  ترسـیم  در  و  افغانسـتان  از  آمریکایـی 

سیاسـی در کشـور، مسـئوالنه رفتـار مناینـد و نگذارند 

رونـد  ترسیـع  باعـث  فـردی  منافـع  یـا  عواطـف  کـه 

مسـئولیت  شـوند.  کشـور  در  داخلـی  جنگ هـای 

بین املللـی آمریـکا به عنـوان بزرگ ترین قـدرت جهانی 

کـه ادعـای تحکیم نظـم جهانـی، برقراری دموکراسـی 

ایجـاب  دارد،  جهانـی  سـطح  در  را  بـرش  حقـوق  و 

می منایـد کـه در مورد خـروج شـتاب زده نیروهای خود 

از افغانسـتان تأمـل منـوده و مسـئوالنه رفتـار منایـد.

 محمد سالم ناجی

 محمد اسحاق دانش

تقابل مفکوره امارت و جمهوریت
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حفاظـتوحراسـتمیکنـد.

روحانـیعمـرقانوناساسـیرادرجهاندوونیمسـده

ودرافغانسـتانیکسـدهبیانکردوافزود،افغانسـتان

ازلحـاظپیدایـشقانـوناساسـیدرجمـعکشـورهای

عقبمانـدهنیسـت؛امـاازنـگاهپایاییوپویایـیجایگاه

مناسـبیندارد.

آقـایروحانـی،ضمـنبررسـیدهقانوناساسـیکشـور

کـهاولیـنآندرسـال1301دردورۀامیـراماناللـه

خـانوآخریـنآندرسـال1382دردورۀحامـدکرزی

ازطریـقلویهجرگـهتصویـبوبـهاجـراگذاشـتهشـد،

سـیرآنهـاراغیرتکاملـیخوانـدوبهگفتـۀویازهامن

نظامنامـۀدورۀامیـراماناللـهخـانتاآخرینآنباسـیر

تکاملـینـهبلکـهبایـکنوسـانروبهروهسـتیم.

روحانـیدرادامـۀسـخنانشبـهویژگیهـایدهقانـون

اساسـیافغانسـتانو»طـرحقانـوناساسـیجمهـوری

فدرالیاسـامیافغانسـتان«کهازسـویحـزبوحدت

دردورۀشـهیدوحـدتملـیاسـتادعبدالعلـیمـزاری

قانـون طـرح آنکـه بـا گفـت و کـرد اشـاره شـد، ارائـه

اساسـیحزبوحدتدرسـنگرهایجهادنوشـتهشده

بـودازجملـهبهرتیـنقانـوناساسـیدرکشـوراسـتو

بـرایاولیـنبـارسـخنازبرابـریزنومـرددرقانـون

اساسـیبـهمیـانآمد.

لویهجرگـۀ »رویـداد کتـاب مـورد در امیـری، علـی

دارالسـلطنۀ1303هــ.خ.«ولویهجرگـۀدورۀاماناللـه

و بحثهـا و گرفـت صـورت آن در کـه کارهایـی

کـرد. صحبـت شـد، انجـام کـه جدلهایـی

آقـایامیـریگفـت،اینکتـابازنظرمـوادکتابغنی

وجالـباسـتومتشـکلازسـهبخـشمیباشـد؛بخش

اولبـهمسـائلخارجـیومعاهـداتدولـتافغانسـتان

بـادولتهـایخارجـیپرداختـهاسـت؛بخـشدومکـه

بخـشاساسـیهـمهسـت،مربـوطنظامنامـۀاساسـی

لویهجرگـۀ1301جالآبـاد افغانسـتاناسـتکـهدر

تصویـبشـدودرحـدودهفتادنظامنامـهدراینبخش

است.

امیـریخاطرنشـانکـردکـهبـهرغـمادعایدیگـرانکه

اماناللـهرابنیانگـذارمرشوطهخواهـیوهـوادارنظـام

مرشوطیـتمیداننـد،بـاتکیـهبهاینسـندیکـهازآن

دورهروایـتمیکنـدوموضعگیریهاوسـخناناورادر

لویهجرگـهبازتـابمیدهـد،نشـانهایازمرشوطیـتدر

گفتـهوعمـلاووجـودندارد.

ویعـاوهکـردکـهدرایـنجلسـهاندیشـۀخافتگـرا

بخـش در و مرشوطیتطلبـی تـا اسـت بیشـرت

نظامنامههـادربیشـرتمـواردبحثهـایجـدیصـورت

منیگیـردوفقـطرویچنـدموردمحدودبحـثوتبادل

میگیرنـد. صـورت نظـر

امیـریدرادامـۀسـخنانشبـهمرشوطیـتورشایـطآن

بـادرنظرداشـتکتـاب»رویـدادلویهجرگـه پرداخـتو

امیـر مرشوطیتخواهـی 1303هــ.خ.« دارالسـلطنۀ

اماناللـهخـانرازیـرسـؤالبـرد؛زیـراحقـوقفـردی

وجـودنـداردوکرامـتذاتـیانسـانیبـهصـورتمطلـق

دموکراتیـک هـم فرایندهـا و میشـود گرفتـه نادیـده

و دنبـال رشعـی مجـرای از مسـائل متـام و نیسـت

پیگیـریمیشـودوذرهایهـمازکرامـتانسـانیوجود

نـدارد.

بـهبـاورامیـریازنـگاهماهیـتدرحکومـتحبیبالله

وعبدالرحـامنوجـودنـدارد؛امـاازلحاظفـرمامانالله

انگیـزۀ هـم اماناللـه زیـرا دارد؛ تفاوتهایـی خـان

انتقـالقـدرترانـداردودوسـتداردهمـۀقدرتهـاو

صاحیتهـادردسـتخـودشباشـد.

سـومینسـخرنانبرنامهدکـرتعبداللهشـفایی،مصحح

دارالسـطلنۀ1303هــ.خ.« لویهجرگـۀ »رویـداد کتـاب

کتـاب تصحیـح بـر مبنـی انگیزههایـش از وی بـود.

مذکـوروپیشـینۀآشـناییاشبـااینکتابسـخنگفت

ورضورتچـاپآنرابیـانکـرد.

بـهگفتۀشـفاییکتـاب»رویدادلویهجرگۀدارالسـلطنۀ

وزوایـای نـکات و تاریـخحقـوقاسـت 1303هــ.خ.«

افغانسـتان در حقـوق تاریـخ مـورد در کـه را زیـادی

منیدانسـتم،بـاخوانـدنوتصحیـحایـنکتاببـاآنها

بخشهـای نیـز وی دانسـتم. و شـدم آشـنا و روبـهرو

کتـابرامعرفـیکردوسـخنانیراازجریـانبهتصویب

رسـیدنعهدنامههـاونظامنامههـابیـانکـرد.

شـفاییخاطـرنشـانکـردشـاهاماناللهخـانصادقانه

امـامولویهـاسـدراه بیـاورد؛ میخواسـتاصاحـات

اوبـودومنیگذاشـتندشکـهبـادسـتبـازآنچـهراکـه

میخواهـد،اعـاملوتطبیـقکنـد.بـهباورویشـاهدر

برابـرخیلـیازچیزهـاینفاقانگیزوتباهکنندایسـتاد.

ویبـهعنـوانمنونـهازقومیسـازیاردویـادکـردکـه

شـاهاماناللـهدربرابـرشایسـتاد.

درآخـربرنامـهرسورجـوادی،دربـارۀمجموعـۀنهجلدی

»درمسـیرتحـول«صحبـتکـردوگفـتکـهمجموعـه

نـهجلـدی»درمسـیرتحـول«حـدودپنـجهـزارصفحـه

میشـودکـهمحتـوایآندرچنـدمحـوراسـت:

بـر در را رئیسجمهـور معـاون سـخرنانیهای .1

میگیرنـد.ویاسـتاددانـشرابنیانگـذارسـخرنانی

همـۀ وی کـه داشـت اظهـار و دانسـت مکتـوب

و میکنـد ارائـه کـرده مکتـوب را سـخرنانیهایش

نیسـتند. آنـی سـخنانش

2.بیانیههـاوپیامهـایویهسـتندکـهدرمواردخاص

موضعگیریکردهاسـت.

مقـاالت و گفتوگوهـا و مصاحبههـا آخـر محـور .3

اسـت. دانـش اسـتاد

جـوادیگفـت،یـکجلـدایـنمجموعـهبـهدورۀوالیت

ووزارتاسـتاددانـشبرمیگـرددوباقـیهشـتجلـد

دیگـرآنمربـوطبـهدورۀمعاونـتایشـانمیشـود.

ویخاطرنشـانکـردکـههمـۀبیانیهها،سـخرنانیهاو

پیامهایـیکـهدراینجـاآمدهانـد،بااسـتثناهمۀآنها

راخـوداسـتاددانـشبـهقلـمخـودنوشـتهاسـت؛امـا

درمـواردموضعگیریهـایسیاسـیکـهجنبـۀمردمـی

داشـتهاند،پیـشازتهیـۀایـنبیانیههـاوسـخرنانیها

میکـرده مشـورتهایی همکارانشـان بـا پیامهـا و

ویادداشـتبرداریمیکـردهوسـپسآنهـارابـاقلـم

خـودشنوشـتهاسـت.

مجموعـه ایـن اهمیـت بـه سـخنانش ادامـۀ در وی

و بـاال ظرفیـت مجموعـه ایـن وی بـاور بـه پرداخـت.

توانایـیجنـاباسـتاددانـشرانشـانمیدهـدکـهدر

کنـارآنهمـهمسـئولیتمردمـیودردرسهایـیدیگـر،

ایـنهمـهمـنراتولیـدکـردهاسـت.همـۀاینهـابـا

مطالعـهوتحقیـقدقیـقنوشـتهشـدهاسـتودرمـوارد

الزممسـتندبحـثدنبـالوپیشـکششـدهاسـت.ایـن

مجموعـۀنـهجلـدیاحاطـۀمعلوماتـیوثبـاتفکـری

اسـتاددانـشرانیـزنشـانمیدهـد.

درایـنبرنامـهقـراربـوددکـرتسـیدعسـکرموسـوی،

دکـرتفـاروقانصـاری،فاضـلکیانـیوقاسـمعرفانـی

نیـزصحبـتکنندکهبهدلیلشـایعهناامنـیدراطراف

دانشـگاه،خامتـهپیـداکـردوجـاداردازایـنبزرگواران

هـممعذرتخواهـیوهـمتشـکرکنیـموباشـدتـاوقت

دیگـرکـهدربـارۀکتابهـایباقیامنـدهمفصـلبحـث

شـد. خواهد
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در حـارض افغانسـتانی کارگـردان کریمـی« »صحـرا از »آنجلینـاجولـی«

جشـنوارهفلـمونیـزحامیـتکـرد.

بـهنقـلازورایتـی،آنجلیناجولیهرنپیشـهمعروفهالیـوودیکهچندین

بـاربـاادعـایسـفیرحسـننیـتسـازمانملـلبـهافغانسـتانسـفرکرده

اسـت،دیـروزدراولیـناکرانفلمیازافغانسـتانازکارگـردانآنحامیت

کـرد.»آنجلینـاجولـی«از»صحـراکریمـی«کارگـردانافغـانکـهبـافلـم

»حـّوا،مریـم،عایشـه«درجشـنوارهفلـمونیـزرشکـتکـردهاسـت،حامیت

کـردوگفـت:ایـنفلـماثریاسـتکهباظرافتسـاختهشـدهودرحرکت

اسـتکـهزندگـیزنـانجـواندرافغانسـتانمعـارصرارشحمیدهد.این

فلـمهمچنیـنبخشـندگی،زیبایـیوروحیـهزنـانافغانرانشـانمیدهد

تصویـر بـه زیبایـی بـه را مـادری و ازدواج،عشـق،دوسـتی،خانـواده و

میکشـد.

ایـنفلـمبـابازیگـرانوعوامـلکامـاًمحلیافغانسـاختهشـدهوتوسـط

کتایـونشـهابیتولیدکننـدهومناینـدهفروشتولیدشـدهاسـت.

آنجلینـاجولـیدرادامـهسـخرنانیاشدراکـراناینفلمگفـت:هرفلمی

کـهدرافغانسـتانسـاختهمیشـودپیـروزیبـرفرصتهاسـت.درزمانـی

کـهآینـدهافغانسـتاندرحـالتعـادلاسـت،مـارابهیـادهمهآنچـهکهبر

میلیونهـازنافغانگذشـتهمیانـدازد،زنانیکهلیاقتآزادی،اسـتقال
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3244    بازی با کلمات  

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

دارند.

صحـراکریمـیکارگردانفلم»حّوا،مریم،عایشـه«گفت:مـاازآلربتوبارِبرا

وجشـنوارهونیـزبخاطـردعـوتازفلـممـنودراختیارگذاشـنتریبونی

بـرایتوجـهبـهمسـائلیکـهکشـورمـنبـاآنروبـرواسـتـازجملـهنیـاز

بـهتضمیـنحقـوقاساسـیزنـاندرافغانسـتانــتشکرمیکنیـم.برابری

جنسـیتیکشـورراقادرمیسـازدبـهموفقیتبرسـدوهمیـنبرابریبرای

صلحجهانیاساسـیاسـت.

کتابهـاوفصـلنامههـایبنیـاداندیشـهطـییـکسـمینارویـژهوبـا»آنجلینا جولی« از کارگردان زن افغانستانی حمایت کرد

حضـوردهـاتـنازاسـتاداندانشـگاه،نویسـندگان،فرهنگیـان،جوانانو

دانشـجویاندردانشـگاهابنسـینادرکابـلرومنایـیشـد.

ایـنسـمینارکـهروزپنـجشـنبه14سـنبلهبـاهمـکاریبنیـاداندیشـهو

دانشـگاهابـنسـینابرگـزارشـدند،کتابهـای»درمسـیرتحـول«،»مـن

»رویـداد حکومـت«، و »سیاسـت افغانسـتان«، اساسـی قوانیـن کامـل

لویهجرگـۀدارالسـلطنۀ1303«و»تاریـخهـرات«؛ازسلسـلهکتـابهـای

تـازهمنتـرششـدهخویـشرارومنایـیکردنـد.

امیـری،دکـرتعلـیرضـاروحانـی،دکـرتعبداللـه برنامـهعلـی ایـن در

شـفاییورسورجـوادیازجملـهکسـانیبودنـدکـهپیرامـونکتابهـای

یـادشـدهصحبـتکردنـد.

اساسـی قوانیـن کامـل »مـن کتـاب دربـارۀ روحانـی، علیرضـا دکـرت

افغانسـتان«صحبتمنودوسـیرتصویبقوانیناساسـیافغانسـتانرااز

آغـازتـاپایـانبررسـیکـرد.

آزادی بـه امنیـتجمعـیوارجگـزاری آقـایروحانـی،برقـرارینظـمو 

ومنزلـتفـردیرادوپدیـدۀمهـموچالشبرانگیـزخوانـدوراهرسـیدن

قانـون یـا دسـتورگرایی را چالشبرانگیـز ظاهـر بـه پدیـدۀ دو ایـن بـه

کـرد. عنـوان اساسـیگرایی

بـهگفتـۀویقانـوناساسـیگراییدرپـیآناسـتکـهچگونـهقـدرت

حاکمیـتسیاسـیراموجـهبنامیانـدوچطـوریسـاختارمندونظاممنـد

کنـد.درضمـنایـنقانوناساسـیحقـوقوآزادیهـایشـهروندیرانیز

ثور
دوستان تان ممکن است شما را دعوت کنند که بعد از ظهر را با هم سپری 
کنید. روابط با شــریک عاطفی تان ممکن است به دلیل سپری کردن زمان 
کم با او کمی تنش زا شــود. احتماال تمایل داشــته باشید که عصبی شوید. 

سعی کنید که بیشتر درک کنید.

جوزا
مهارت های برقراری ارتباطی تان امروز خوب نیســت، بنابراین ممکن است 
بر زندگی عاطفی و اجتماعی تان تاثیر بگذارد. احتماال احساس خستگی می 

کنید و روی مود دیدن دوستان تان نیستید.

سرطان
ممکن اســت آماده رفتن به یک سفر کوتاه مدت شوید. توصیه های اعضای 
خانواده را در نظر بگیرید. در طول شــب ممکن است به یک مهمانی دعوت 
شــوید. ممکن اســت این دعوت را رد کنید، اگر می خواهید که فردا صبح 

زودتر از خواب بیدار شوید. چمدان و اسناد و مدارک خود را چک کنید.

اسد
می توانید در تمام امور داخلی موفق شــوید. اگر تمایل دارید که به یک سفر 
بروید ســعی کنید آن را به تاخیر بیاندازید، زیرا بنظر می رســد که اتفاقات 
ناخوشایندی خواهد افتاد. باید به حس ششم تان اطمینان کنید و بدون توجه 

به آن چیزی که دیگران می گویند راه خود را پیش بگیرید.

سنبله
در طــول صبح احتماال با شــریک عاطفی تان بحث خواهید کــرد. باید با 
سیاســت و صبور باشید. از شانس تان استفاده نکنید زیرا مقدار زیادی پول 
از دســت خواهید داد و یا دچار مشــکالت قانونی خواهید شد. با یک رژیم 

کوتاه مدت حل خواهد شد. احساس بهتری صبح روز بعد خواهید داشت.

حمل
نباید درگیر کارهای تجاری شــوید زیــرا اتفاقات غیر منتظره ای رخ خواهد 
داد. احتماال متوجه خواهید شــد که یکی از بســتگان مریض است. به این 
معنی اســت که باید به یک ســفر کوتاه برای مالقات با او بروید و مقداری 

پول خرج کنید.

میزان
به نظر می رسد که تا قبل از ظهر بسیار مشغول هستید و با مشکالت کار 
مواجه خواهید شــد. حتی تمایل دارید که خانواده تان را نادیده بگیرید. 
در طول بعد از ظهر جو خانه تنش زاســت، اما همه چیز در شب به حالت 
نرمال باز خواهد گشت. باید آرام باشید و از استراحت کردن اجتناب کنید.

عقرب
 امروز صبح ممکن است مشــکالت سالمتی را تجربه کنید و برنامه های 
تــان تغییر کند. در طول بعد از ظهر اخبــاری در ارتباط با ارث و میراث 
دریافت خواهید کرد. برنامه ای برای آینده نریزید تا زمانیکه پول به دست 

تان نرسیده است.

قوس
شــرایط مالی تان به نظر می رسد که خوب نیست - ممکن است به دنبال 
راه های کســب درآمد بیشتر باشــید. احتماال تمایل دارید که بیشتر پول 
کسب کنید. سعی کنید که بیشتر محتاط باشید - و قانون را زیر پا نگذارید.

جدی
شکست در پروژه های کاری تان شما را ناراحت و عصبی کرده است. این 
مسئله را وارد خانواده تان نکنید! بهتر است که علت اصلی این شکست را 
پیدا کنید. سعی کنید که آرام باشید و توصیه ها و نظرات شریک عاطفی 
تان را در نظر بگیرید. در طول بعد از ظهر زمانیکه دوستان تان را مالقات 

می کنید می توانید ریلکس باشید.

دلو
با شــریک عاطفی تان بحث خواهید داشت، به دلیل اینکه زمان زیادی را 
به کار اختصاص می دهید و نسبت به تعهدات خود بی توجهی می کنید 
شــما را سرزنش خواهد کرد. سعی کنید نسبت به نیازتان به پول متعادل 

باشید و بیشتر به نزدیکان تان توجه کنید.

حوت
ممکن است ابتکارات شریک تجاری تان را درست متوجه نشوید و همین 
موضوع منجر به بحث و دعوا شــود. سعی کنید به ارامی صحبت کنید، 

وگرنه مشارکت ها تمام می شود.
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حروف زیــر را ترکیب 
نمــوده و کلماتــی را 
بســازید کــه در آنها 
الزامًا حرف وسط جدول 

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 27  کلمه: عالی 
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گــردش ـ گــرد ـ در ـ 
دیر  ـ  دری  ـ  رد  ـ  دیگر 
ـ شــاگرد ـ شاد ـ شاید 
ـ داش ـ دریــا ـ دیار ـ 
شیدا ـ گدا ـ گردن ـ ندا 
نادی ـ دانش ـ دین ـ  ـ 
داین ـ رند ـ نادر ـ رشاد 

ـ رشید ـ رشد ـ راشد.

اختراع ـ برومند ـ پریدوش ـ تیــوری ـ ثریا ـ جراید ـ چنبر ـ حوادث ـ 
خلبانـ  دخالتـ  ذلیلـ  ردیفـ  زیباییـ  ژولیدهـ  ساریـ  شمعـ  صداقت 
ـ ضیافت ـ طریقه ـ ظاهر ـ عدلیه ـ غوزه ـ فردا ـ قند ـ کعبه ـ گرجستان 

ـ لولو ـ موازی ـ نمایش ـ وارث ـ هوش ـ یاد.

مجموع 9 جلد کتاب و فصلنامه  بنیاد اندیشه رونمایی شد
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ادامـه از ص 1- رصاحتـا بـه امانوئل مکـرون گفته 

اسـت کـه آمریـکا در رشایـط کنونی حـارض به لغو 

تحریم هـای پیـش بینی شـده علیه ایران نیسـت.

پیـش از آن نیـز، برایـان هـوک، رئيس گـروه اقدام 

ایـران در وزارت امـور خارجـه آمریـکا رسـا اعـام 

حداکـری  فشـارهای  سیاسـت  کـه  بـود  کـرده 

علیـه ایـران همچنـان بـه قوت خـود باقی اسـت و 

آمریـکا برنامـه ای بـرای قائل شـدن معافیت خرید 

نفـت از ایـران نـدارد.

امنیـت  تامیـن  بین املللـی  ماموریـت  موضـوع 

بـزرگ خـود نامیـده بود.

پیشـین  جمهـور  رئیـس  شـده،  منتـر  گزارش هـای  پایـه  بـر 

زیمبـاوه، روز جمعـه ۶ سـپتمرب ) ۱۵ سـنبله( در شـفاخانه ای در 

رابرت موگابه در سـن ۹۵ سـالگی در اثر بیاری در شـفاخانه ای 

در سـنگاپور درگذشـت. او کـه نزدیـک بـه ۴ دهـه در زیمبابوه در 

مسـند قـدرت بـود، در سـفری بـه ایـران، ایـن کشـور را دوسـت 

مواضـع اتحادیـه اروپـا دربـاره حزب اللـه لبنان، از سیاسـتی که 

از سـوی کشـورهای بریتانیـا و هلنـد دنبـال می شـود، پیـروی 

کـرده و فعالیـت حزب اللـه لبنـان را در آملـان ممنـوع کند.

ایـن نخسـتین بـاری نیسـت کـه آمریـکا خواسـتار ممنوعیـت 

کامـل حزب اللـه از سـوی دولـت آملـان شـده اسـت. ریچـارد 

گرنـل در ایـن بـاره نوشـته اسـت:

»ممنـوع کـردن حزب اللـه باعـث آن می شـود کـه ایـن سـازمان 

نتوانـد در آملـان نیـرو و کمـک مالـی کسـب کنـد.«

بـه بـاور سـفیر آمریـکا در برلین، ممنـوع کردن حزب اللـه لبنان 

از سـوی دولـت آملـان همزمـان حامـل پیامـی روشـن و رصیـح 

است.

صحیـح. پاسـخ های 

آنـگا مـرکل، صدراعظـم آملـان در راس گروهـی از نخبـگان و 

مسـئوالن ارشـد سیاسـی و اقتصـادی این کشـور بـرای دیدار و 

گفت وگـو بـا مقامـات چینـی بـه پکـن سـفر کرده اسـت.

او در هـان بـدو ورود بـا لی که چیانگ، نخسـت وزیر جمهوری 

خلـق چیـن دیـدار و گفت وگـو کـرد. پـس از آن قـرار اسـت در 

ضیافـت شـام بـا شـی جیـن پینـگ، رئيـس جمهوری چیـن نیز 

دیـدار و گفت وگـو کنـد. مسـائل گوناگونـی بـرای گفت وگـو و 

مذاکـره بیـن مـرکل و مسـئوالن چیـن وجـود دارد. مسـائلی که 

تنهـا بـه جنـگ تجـاری بیـن آمریـکا و چیـن و تاثیـرات آن بـر 

بازرگانـی جهانـی محـدود منی شـود. مسـئوالن و مناینـدگان 

سـنگاپور درگذشـته اسـت. به گزارش رویرتز، او در این شـفاخانه 

بـه دلیـل بیـاری رسطـان تحـت درمـان بـود.

در نخسـتین واکنش هـا بـه مـرگ او، امرسـون منانگاگـوا، رئیـس 

جمهـور کنونـی زیمبابـوه در پسـتی توییرتی، " با نهایت تأسـف" 

از درگذشـت موگابـه، ایـن سیاسـتمدار خودکامه را "منـاد آزادی 

و طرفـدار جنبـش پان آفریقـا نامیـده" کـه "زندگـی اش را وقـف 

می نویسـد:  منانگاگـوا  اسـت."  کـرده  ملتـش  تقویـت  و  رهایـی 

»سـهم او در تاریـخ ملـت و قاره مـا، هرگز فراموش نخواهد شـد.«

موگابـه را ملی گـرای آفریقایـی و سوسیالیسـتی می شـناختند که 

از سـال ۱۹۷۵ اتحادیـه ملـی آفریقایـی زیمبابـوه جهبـه میهنـی 

"زانـو پـی اف" )حـزب حاکـم( را رهـربی می کـرد. او را روزی بـه 

عنـوان مبـارزی در راه اسـتقال و آزادی زیمبابـوه می شـناختند.

تـا  از سـال ۱۹۸۷  او  زیمبـاوه حکومـت کـرد.  بـر  او ۳۷ سـال 

۲۰۱۷ زمـام قـدرت را در زیمبـاوه در سـمت رئیـس جمهـور در 

دسـت داشـت و پیـش از ریاسـت جمهـوری، تـا سـال ۱۹۸۷ بـه  

مـدت ۷ سـال نخسـت وزیـر زیمبـاوه بـود.

در سـال ۲۰۱۳ موگابـه بـرای هفتمین بار رئیـس جمهور زیمباوه 

بازداشـت  و  ارتـش دسـتگیر  توسـط  نوامـرب ۲۰۱۷  در  او  شـد. 

خانگی شـد و ۷ روز پس از دسـتگیری در ۲۱ نوامرب  از ریاسـت 

جمهـوری اسـتعفا داد. موگابـه در زمـان خلـع قـدرت، پیرتریـن 

رهـرب سیاسـی بـر رس قـدرت، در جهـان بـود.

آمـار رسـمی مـرگ و میـر ناشـی از توفنـد دوریـن 

در باهامـا به دسـت کم ۳۰ نفر رسـیده و مقامات 

از افزایـش شـار کشـته ها خـرب داده اند.

جزایـر آباکـو بیـش از سـایر مناطـق تحـت تاثیـر 

سـکونت  غیرقابـل  و  گرفتـه  قـرار  طوفـان  ایـن 

گـزارش شـده اسـت. آب و برق قطع شـده و برای 

شـده  تشـکیل  نیـرو  امـوال  غـارت  از  جلوگیـری 

اسـت.

اجسـاد  دریافتـی  گزارش هـای  براسـاس 

آباکـو روی  توفنـد دوریـن در جزایـر  کشـته های 

هـم انباشـته شـده اسـت. دویسـت کیسـه جسـد 

اسـت. شـده  فرسـتاده  منطقـه  ایـن  بـه 

مقامـات می گوینـد کـه صدهـا و احتاال هـزاران 

نفـر هنـوز در آباکـو و گرند باهاما ناپدید هسـتند.

صـادرات ایـران بـه ترکیـه بـا احتسـاب نفـت خام 

۳۰ درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت امـا حجـم 

واردات ایـران از ترکیـه تغییـری نکـرده و بـه تـراز 

تجـاری مثبـت بـه نفـع ترکیـه انجامیـده اسـت. 

بـه  ترکیـه  صـادرات  نوشـتند  ترکیـه  رسـانه های 

ایـران سـخت تر خواهـد شـد.

متوسـط صـادرات ماهانـه ایـران بـه ترکیـه طی ۷ 

ماهـه نخسـت ۲۰۱۹، حـدود ۴۰۳ میلیـون دالر 

بـوده کـه در مقایسـه با متوسـط صـادرات ماهانه 

ایـران بـه ایـن کشـور در سـال ۲۰۱۸ حـدود ۳۰ 

واردات  متوسـط  اسـت.  داشـته  کاهـش  درصـد 

ماهـه  هفـت  طـی  نیـز  ترکیـه  از  ایـران  ماهانـه 

نخسـت ۲۰۱۹، حـدود ۲۰۰ میلیـون دالـر بـوده 

کـه نسـبت بـه متوسـط واردات ماهانـه در سـال 

۲۰۱۸ تغییـر چندانـی نداشـته اسـت.

بـه  ایـن دو کشـورهمچنان  تجـاری  تـراز  اگرچـه 

بـه  نفتـی،  نفـت و محصـوالت  واسـطه صـادرات 

نفـع ایـران مثبت اسـت، اما تراز تجـاری میان دو 

کشـور  حـدود یـک میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون دالـر 

بـه زیـان ایـران کاهـش یافتـه اسـت.

آمارهـای تجـارت ایـران و ترکیـه ماهانـه گـزارش 

داده می شـود. طبـق ایـن آمـار در مـاه جنـوری 

یوونتـوس  پولنـدی  بـان  دروازه  شـزنی  ووژچـک 

خـود را بهرتیـن دروازه بـان تاریـخ قلمـداد کـرد.

در  و  اسـت  پولنـد  ملـی  تیـم  اول  گلـر  شـزنی 

امـا  بـه شـهرت جهانـی رسـید  بـود کـه  آرسـنال 

بـرای یوونتـوس  اکنـون  سـپس راهـی رم شـد و 

بـازی مـی کنـد. او که 42 بازی ملـی دارد در تیم 

ملـی فابیانکسـی را رقیب خود می بیند. از سـال 

گذشـته شـزنی تبدیـل به گلـر اول یوونتوس شـد 

یعنـی زمانـی کـه بوفـون بـه پـی اس جـی رفـت.

شـزنی در مصاحبـه بـا خربنـگاران پولنـدی و بـا 

لحـن شـوخی خـود را بهرتیـن دروازه بـان تاریـخ 

آلیسـون  بـودم  رم  در  وقتـی  دانسـت:»  فوتبـال 

نیمکـت  دنیـا  بـان حـال حـارض  دروازه  بهرتیـن 

نشـین مـن بـود. حـاال در یوونتـوس بوفـون کـه 

ادن هـازارد کـه پیـش از اولین بازی رسـمی رئال 

بـه  بـود، دیـروز  در فصـل جـاری مصـدوم شـده 

مترینـات گروهـی برگشـت.

ادن هـازارد سـتاره بلژیکـی کـه تابسـتان امسـال 

بـا قـراردادی بـه ارزش 100 + 30 میلیـون یـورو 

از چلسـی بـه رئـال پیوسـت، قبل از بازی با سـلتا 

بـا  بـازی  و  دچـار مصدومیـت همسـرتینگ شـد 

وایادولیـد و ویارئـال را هـم از دسـت داد. وقفـه 

بـازی هـای ملی ایـن فرصت را بـه او داد تا بتواند 

بـا رسـیدن بـه مـرز آمادگـی بـرای بـازی مقابـل 

لوانتـه در فهرسـت زیـدان قرار بگیـرد و همینطور 

هم شـد.

متریـن  انفـرادی  اخیـر  روزهـای  در  کـه  هـازارد 

مـی کـرد، دیروز بـه مترینـات گروهی اضافه شـد 

و مرحلـه اول متریـن را بـدون مشـکل پشـت رس 

وانـدا نـارا، همـر و مدیـر برنامـه مائـورو ایـکاردی 

در مـورد انتقـال همـرش بـه پـاری سـن ژرمـن 

صحبـت کـرد.

نقـل و  بـازار  ایـکاردی در آخریـن دقایـق  مائـورو 

انتقـاالت تابسـتانی و بعد از ناامیـدی از ماندن در 

اینـرت، بـا قـراردادی قرضـی راهی پاری سـن ژرمن 

شـد. امـا بـه نظر می رسـد واندا نـارا خیلـی از این 

انتقـال راضـی نیسـت زیـرا قـرار اسـت بـه دلیـل 

تحصیـل فرزندانـش، بین پاریس و میـان در رفت 

و آمد باشـد.

از  بازوبنـد  گرفـن  "دلیـل  گفـت:  نـارا  وانـدا 

ایـکاردی؟ وی در مـاه ژانویـه پیشـنهادی داشـت 

تنگـه  و  فـارس  خلیـج  آب هـای  در  کشـتیرانی 

گفت وگـوی  مـورد  مسـائل  دیگـر  از  نیـز  هرمـز 

تلفنـی ترامـپ و مکـرون بـوده اسـت. فرانسـه از 

بـه  اسـت کـه حـارض  اروپایـی  جملـه کشـورهای 

مشـارکت در نـاوگان دریایـی خلیـج فـارس تحـت 

فرماندهـی آمریـکا نشـده اسـت. در همیـن رابطـه 

و بـرای هاهنـگ کـردن سیاسـت های دو کشـور 

در عرصـه تامیـن امنیـت کشـتیرانی و تـردد آزاد 

نفتکش هـا در خلیـج فـارس، مـارک اسـپر، وزیـر 

دفـاع آمریـکا بـه فرانسـه سـفر کـرده اسـت.

ایـن توفنـد با رسعـت ۲۵۰ کیلومرت در سـاعت به 

جزایـر باهامـا رسـید و آباکـو و گرنـد باهامـا را دو 

روز کامـل در هـم کوبید.

از  یکـی  را  دوریـن  توفنـد  باهامـا  وزیـر  نخسـت 

بزرگرتیـن سـوانح طبیعـی در تاریـخ ایـن کشـور 

اسـت. خوانـده 

توفند دورین که از یکشـنبه تا سـه شـنبه گذشـته 

شـال باهامـا را تخریـب کـرد، حـال بـا کاسـته 

شـدن از شـدتش بـه سـواحل کارولینـای جنوبی 

وشـالی در آمریکا رسـیده اسـت.

بـه  ایـن توفنـد درحـال حـارض  رسعـت بادهـای 

۱۷۵ کیلومرت در سـاعت رسـیده ولی کارشناسان 

آب و هـوا مـی گوینـد قـدرت آن بـه مـرور و نهایتـا 

در چنـد روز آینـده کمـرت خواهـد شـد.

۲۰۱۹ رونـد تـراز تجـاری بیـن دو کشـور کـه ۱۸ 

مـاه بـه نفع ایـران بوده بـه نفـع ترکیه تغییـر پیدا 

اسـت. کرده 

ایـران  و  ترکیـه  میـان  تجـارت  حجـم  باالتریـن 

در سـال ۲۰۱۴ بـوده کـه تـا ۱۴ میلیـارد دالـر 

رسـیده بـود. امـا بعـد از آن هیچوقت تبـادالت دو 

کشـور همسـایه بـه ایـن میـزان نرسـیده  و افـت و 

خیزهـای زیـادی داشـته و بیشـرت در سـطح ۱۰ 

میلیـارد دالـر باقـی مانـده اسـت.

ترکیـه  و  ایـران  تجـاری  تبـادالت  کل  ارزش 

نخسـت  ماهـه  هفـت  در  واردات(  و  )صـادرات 

۲۰۱۹ حـدود ۴ میلیـارد دالـر بـوده کـه نسـبت 

بـه مـدت مشـابه سـال قبـل بیـش از ۳۳ درصـد 

کاهـش یافته اسـت. بخـش بزرگ ایـن کاهش به 

زیـان ایـران بوده اسـت. علـت نیز آن اسـت که به 

دلیـل تحریم هـای آمریـکا، ترکیـه از ایـران نفـت 

اگـر  کمـرتی می خـرد. پیش بینـی می شـود کـه 

طـی ماه هـای باقیانـده سـال ۲۰۱۹ نیـز رونـد 

ارزش صـادرات و واردات ایـن دو کشـور مشـابه 

هفـت ماهه اول ۲۰۱۹ باشـد حجـم تجارت ایران 

و ترکیه در سـال ۲۰۱۹ نسـبت بـه ۲۰۱۸ حدود 

یـک چهـارم کاهـش خواهـد یافـت.

یکـی از بهرتیـن های تاریخ اسـت نیمکت نشـین 

مـن اسـت. نتیجـه مـی گیریـم کـه احتـاال مـن 

فوتبـال  تاریـخ  نیـز  و  دنیـا  بـان  دروازه  بهرتیـن 

هسـتم.«

پولنـد  ملـی  تیـم  اردوی  در  روزهـا  ایـن  شـزنی 

حضـور دارد و خـود را بـرای بـازی برابـر اسـلوونی 

آمـاده مـی کنـد. یـورو 2020  در مقدماتـی 

گذاشـت. او البتـه بنـا بـه صاحدیـد زیـدان در 

مرحلـه دوم مترین حارض نشـد و انفـرادی مترین 

کـرد. خامـس رودریگـز دیگـر مصـدوم رئـال نیـز 

رشایـط مشـابه ادن هـازارد داشـت. بـه نظـر مـی 

رسـد کـه هـر دو هیـچ مشـکلی بـرای بازی شـنبه 

هفتـه بعـد برابـر لوانتـه نداشـته باشـند. رئـال در 

غیـاب هـازارد و خامـس رودریگـز تیـم رسحـال و 

مـورد انتظـار هوادارانـش نشـان نـداده اسـت.

همچنیـن براهیـم دیـاز نیـز دیـروز بـدون مشـکل 

حضـور  شـانس  فعـا  ایسـکو  ولـی  کـرد  متریـن 

انفـرادی  در مترینـات گروهـی را پیـدا نکـرده و 

متریـن مـی کنـد. آسنسـیو هـم کـه احتـاال کل 

فصـل را از دسـت داده، زیـر نظـر فیزیوتـراپ هـا 

قـرار داشـت و امیدوار اسـت بتواند بـه چند بازی 

انتهـای فصـل برسـد.

کـه آن را رد کـرد، امـا مدیـران اینـرت قصـد فـروش 

بـه  وی  خواسـتند  منـی  و  داشـتند  را  ایـکاردی 

کنـد. تـرک  را  اینـرت  تیـم،  کاپیتـان  عنـوان 

بـرای انتقـال بـه پـاری سـن ژرمـن، مائـورو یـک 

چمـدان کوچـک را بسـت و بقیـه مـوارد را بـه مـن 

واگـذار کـرد. بچـه هـا در ایتالیـا بـه مدرسـه مـی 

رونـد، بنابرایـن مـا بیـن میـان و پاریـس زندگـی 

 PSG ،خواهیـم کـرد. از سـه گزینه ای که داشـتیم

بـرای مـن بدتریـن بـود، زیـرا مـن مجبـورم بـرای 

زندگـی در میـان بـه همـراه بچـه هـا به این شـهر 

بازگـردم، امـا من معتقدم پاری سـن ژرمن بهرتین 

گزینـه بـرای ایـکاردی بـود.

گفت وگوی ترامپ و مکرون
 بر سر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز

توفند دورین؛ احتمال افزایش بیش از حد شمار کشته ها

تراز تجاری ایران و ترکیه به زیان ایران تغییر کرده است

سفیر آمریکا در برلین خواستار ممنوعیت کامل حزب اهلل در آلمان شد

چالش های فراروی صدراعظم آلمان در سفر به چین

ورزش
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قـراردادش را تـا 2020 متدیـد کـرده بـود، بـا رشط متدید 

یـک سـاله تـا 2021 امـا بـرای سـال 2022 هیـچ بنـدی 

گنجانـده نشـده اسـت و بارسـا بایـد بـرای متدیـد قـرارداد 

مسـی، بـار دیگـر بـا او وارد مذاکـره شـود.

بنـد مهـم قـرارداد مسـی ایـن اسـت کـه او از اول جنـوری 

2020 یعنـی چنـد مـاه دیگـر مـی توانـد بـا هر باشـگاهی 

بنـد  ایـن  گنجانـدن  از  هـدف مسـی  مذاکـره شـود.  وارد 

ادامـه حضـور در  بـرای  بدنـی خـود  از رشایـط  اطمینـان 

بارسـا و نیـز آزادی بـرای تصمیـم گیری در مـورد آینده اش 

بـود. در بارسـلونا خوشـبین هسـتند کـه مسـی تـا 2021 

بـه حضـورش در بارسـا ادامـه دهـد و حداقـل از حـاال تا دو 

سـال دیگـر روی او به صورت 

انـد  کـرده  حسـاب  جـدی 

یعنـی زمانـی که او 34 سـاله 

خواهـد بـود.

بـا این وجود بارسـلونا سـخت 

قبـل  تـا  اسـت  تـاش  در 

قـرارداد   2020 جنـوری  از 

مسـی را متدید کنـد چون به 

خوبی آگاه اسـت که باشـگاه 

هـای متمـول اروپایـی با علم 

بـه اینکـه مسـی بازیکـن آزاد 

جـذب  رویـای  بـود،  خواهـد 

همیشـه  از  تـر  نزدیـک  را  او 

در  بـازی اش  نخسـتین  در  کشـور،  فوتبـال  ملـی  تیـم 

رقابت هـای مقدماتـی جـام جهانی ۲۰۲۲ از  قطـر میزبان 

خـورد. شکسـت 

ملـی پوشـان کشـور از گـروۀ )ای( رقابت هـای مقدماتـی 

۲۰۲۳آسـیا،  ملت هـای  جـام  و   ۲۰۲۲ جهانـی  جـام 

)پنج شـنبه، ۱۴سـنبله( در ورزشـگاۀ السـد بـه مصاف قطر 

قدرمتنـد رفـت و در پایـان بـا نتیجـۀ شـش بر صفـر مغلوب 

قهرمـان آسـیا شـد.

در دیگـر بـازی ایـن گـروه، تیم ملـی هند در آخریـن دقایق 

بـازی، بـا نتیجـۀ دو بـر یک مغلوب عان شـد.

ایـن  در  بازی شـان  دومیـن  در  کشـور،  پوشـان  ملـی 

رقابت هـا، سه شـنبه آینـده، از بنگادیـش در تاجیکسـتان 

می کننـد. پذیرایـی 

جدایی احتمالی مسی؛ عرق سرد روی پیشانی بارسا

ریچـارد گرنـل، سـفیر آمریکا در برلیـن از دولت آملان خواسـت 

تـا همچـون بریتانیـا و هلنـد، فعالیت هـای حزب اللـه را ممنـوع 

کنـد. فعالیـت شـاخه نظامـی حزب اللـه در آملـان ممنـوع بوده 

حـال آنکـه فعالیـت بخش سیاسـی این سـازمان مجاز اسـت.

ریچار گرنل، سـفیر آمریکا در آملان درخواسـت دولت ترامپ در 

خصـوص ممنوعیـت کامـل حزب اللـه را بـه اطاع دولـت آملان 

رسـانده اسـت. ریچـارد گرنـل مواضـع سیاسـی خـود را بارها به 

طـور رصیـح و آشـکار بیان کـرده و در بیان خواسـت های دولت 

آمریـکا از دولـت آملـان توجـه چندانی هم به قواعد دیپلاسـی 

نـدارد. سـفیر آمریـکا در آملـان در مقالـه ای کـه بـرای روزنامـه 

"دی ولـت" نوشـته، از دولت آملان خواسـته اسـت در فراسـوی 

بـرای آنـگا مـرکل شـاید هیـچ سـفری را نتـوان سـفری آسـان 

سـفرهای  شـار  در  چیـن  بـه  سـفر  بی تردیـد  کـرد.  تلقـی 

چالش برانگیـز او بـه شـار می آیـد. او بایـد بـرای بیان مسـائل 

مختلـف واژه های مناسـب را بیابد و برای پرسـش های حسـاس 

گلر یوونتوس: من بهترین دروازه بان تاریخم

بازگشت ادن هازارد؛ بهترین خبر برای زیدان

واندا نارا و افشای دلیل خلع بازوبند ایکاردی در اینتر

او دربـاره اهمیـت ممنـوع کـردن حزب الله توسـط دولـت آملان 

نوشـته اسـت: »ایـن اقـدام حکایـت از آن دارد که اروپـا مخالف 

هرگونـه خشـونت، تـرور و نفرت پراکنـی علیه یهودیان اسـت.«

سیاسـی و اقتصـادی دو کشـور آملـان و چین در جریـان دیدار 

مـرکل از آن کشـور اقـدام به امضای ۱۱ قـرارداد خواهند منود.

قراردادهـای همکاری هـای دو کشـور حوزه هـای گوناگونـی را 

شـامل می شـود. بـر اسـاس اخبـار و گزارش های منتر شـده، 

هوانـوردی،  عرصه هـای  در  کرده انـد  متایـل  ابـراز  کشـور  دو 

بـر مسـائل  ناظـر  برقـی، بخش هـای  کشـتیرانی، خودروهـای 

مالـی و بیمـه بـا یکدیگـر همـکاری کننـد.

از  امتنـاع  در عرصـه  فعالیـت  و همچنیـن  موترهـای خـودران 

تولیـد پس مانـد و زبالـه و همچنیـن بازیافـت زباله هـا نیـز از 

دیگـر محورهایـی اسـت کـه قـرار اسـت دو کشـور در دسـتور 

دهنـد. قـرار  خـود  متقابـل  همکاری هـای 

لیونـل مسـی از جون 2020 بازیکـن آزاد خواهد بود و می 

توانـد بـه راحتـی بارسـلونا را تـرک کنـد. این بنـدی بود که 

به خواسـت خود او در قراردادش گنجانده شـده اسـت.

ابهـام  از  ای  هالـه  در  بارسـلونا  در  مسـی  حضـور  ادامـه 

قـرار دارد. در مـاه هـای گذشـته اخبـاری در مـورد وجـود 

بنـدی در قـرارداد مسـی کـه به وی اجـازه جدایی از بارسـا 

را خواهـد داد، بـه بیـرون درز کـرده بـود و روز گذشـته ال 

پائیـس تاییـد کـرد که مسـی در پایـان قـراردادش در جون 

2020، بازیکـن آزاد خواهـد بـود.

در واقـع هرچنـد بارسـلونا اعام کـرده بود مسـی تا 2021 

قـراردادش را متدیـد کـرده ولـی در واقعیـت قرارداد مسـی 

تنهـا تـا جـون 2020 اعتبـار دارد و او مـی توانـد آن را تـا 

2021 نیـز متدیـد کنـد و یـا از بارسـا جـدا شـود. بنـدی 

در قـرارداد مسـی وجـود دارد کـه بـه او اجـازه مـی دهـد 

آزاد  بازیکـن  عنـوان  بـه  را  بارسـا  پایـان همیـن فصـل  در 

تـرک کنـد بـه طوریکـه از جنـوری 2020 مـی توانـد بـا هر 

باشـگاهی وارد مذاکـره شـود بـدون اینکـه نیـاز بـه اطـاع 

بارسـلونا باشـد.موندودپورتیوو چند ماه پیش فاش سـاخته 

بـود کـه چنیـن بنـدی بـه مسـی اجـازه مـی دهـد او بـه 

باشـگاه هـای غیـر اروپایـی منتقـل شـود نظیـر اتفاقـی که 

بـرای ژاوی و اینیسـتا رخ داد امـا ایـن نریـه روز گذشـته 

تاییـد  نشـد  حـارض  پائیـس،  ال  گـزارش  انتشـار  از  پـس 

کنـد کـه مسـی فقـط قـادر بـه رفـن بـه لیـگ هـای غیـر 

اروپایـی اسـت. طبـق اخبار موثق رسـیده به مارکا،  مسـی 

افغانستان در نخستین بازی مقدماتی جام جهانی فوتبال

رابرت موگابه دیکتاتور پیشین زیمباوه درگذشت

مـی بیننـد. مسـی بـه متدیـد بـا بارسـا فکـر مـی کنـد ولی 

فعـا هیـچ عجلـه ای برای ایـن کار ندارد. بـه نظر هم منی 

رسـد کـه او حداقل تـا جنـوری اقدامی جدی بـرای متدید 

قـراردادش انجـام دهـد.

تـا االن تعهـد مسـی بـه بارسـا بـه انـدازه ای بوده اسـت که 

بتـوان ادعـا کـرد او بـه قـراردادش پایبنـد خواهـد مانـد اما 

بـدون شـک اینکـه او از جـون 2020 بازیکـن آزاد خواهـد 

بـود، او را بـه یکـی از گزینـه هـای طایـی نقـل و انتقاالت 

بـدل خواهـد کـرد و فرصتـی بـی نظیـر را در اختیـار دیگـر 

باشـگاه هـا قـرار مـی دهـد. ایـن هـان ریسـکی اسـت که 

بارسـا قصـد دارد از آن اجتنـاب کنـد.
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رسپرسـت   امیـری،  عبدالصمـد 

کمیسـیون  غـور  والیتـی  دفـر 

مسـتقل حقـوق بـر در جلریز والیت میـدان وردک 

رسـید. قتـل  بـه  و  دسـتگیر  طالبـان  توسـط 

آقـای امیـری روز سه شـنبه )12 سـنبله( در مسـیر 

بـرای نخسـتین بار  روز پنجشـنبه ) 14 سـنبله( یک 

آهـن  از طریـق خـط  افغانسـتان  تجارتـی  محمولـه 

حیرتـان بـه چین صادر شـد. این محموله که شـامل 

۱۱۰۰ تُـن کاالی تجارتـی بـه شـمول سـنگ هـای 

قیمتـی 'تالک' بـود، تا 12 روز دیگـر به چین خواهد 

وزارت امـور داخلـه می گویـد حملـٔه طالبـان به شـهر 

فراه از سـوی نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور عقب 

زده شـده و در ایـن درگیـری بـه جنگجویـان طالبان 

تلفات سـنگینی وارد شـده است.

طالبـان شـب گذشـته از چندین اسـتقامت بـر مرکز 

والیـت فـراه حملـه کـرده کـه نـرد میـان دو طـرف 

برای چندین سـاعت در داخل شـهر جریان داشـت. 

نـرت رحیمـی، سـخنگوی وزارت داخلـه می گویـد 

کـه بـا وجـود عقـب زدن حملٔه طالبـان، درگیـری در 

حومـٔه شـهر جریـان دارد.

آقـای رحیمـی افـزود: "صبـح دیـروز طالبان به شـهر 

فـراه حملـه کردنـد کـه بـا مقاومـت شـدید نیروهـای 

 ۸۵ نتیجـه  در  و  شـدند  روبـرو  امنیتـی  و  دفاعـی 

عمـل را بـا شـدیدترین الفـاظ محکـوم کـرده و آن را 

اسـت. خوانـده  غیرانسـانی"  و  "ددمنشـانه 

ایـن کمیسـیون همچنین از آقای امیـری، به عنوان 

همـکاری "صـادق، پرتـاش و از مدافعـان متعهـد 

حقـوق بـر" نـام بـرده اسـت و گفتـه اسـت کـه در 

روابـط تجارتـی میـان دو کشـور را گشـوده اسـت". 

محمولـه  نخسـتین  مراسـم  در  کـه  حاقـوان  آقـای 

صحبـت  چیـن   بـه  آهـن  خـط  طریـق  از  تجارتـی 

صـادرات  میـزان  روابـط  که"ایـن  افـزود  می کـرد، 

افغانسـتان را بـه چیـن نیـز افزایش داده اسـت. تنها 

در همیـن حال غام فاروق بارکزی، سـخنگوی والی 

فـراه بـه صـدای امریـکا گفتـه کـه نیروهـای امنیتـی 

عملیـات تصفیـوی را در حومـٔه شـهر فـراه آغـاز کرده 

انـد. او گفتـه کـه ایـن عملیـات بـا حامیـت هوایـی 

طالبـان  گـروه  شورشـیان  توسـط  غـور  کابـل-  راه 

در جلریـز والیـت میـدان وردک ربـوده شـد و شـب 

بـه قتـل رسـید. پنجشـنبه 14 سـنبله 

روز  افغانسـتان  بـر  حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون 

ایـن  اعامیـه ای،  نـر  بـه  سـنبله   14 پنجشـنبه 

رسـید. قبـل از ایـن، نخسـتین دهلیـز هوایـی میـان 

افغانسـتان و چیـن بتاریـخ۱۵ عقـرب سـال گذشـته، 

افتتـاح شـده بـود. بـه گفتـۀ ینـگ حاقوان،مناینـده 

تجارتـی سـفارت چیـن، "تبادلـۀ کاالهـای تجارتـی از 

مسـیر حیرتـان میان افغانسـتان و چیـن، فصل جدید 

زخمـی  دیگـر  تـن  و ۳۰  کشـته  تروریسـت  طالبـان 

شـدند." بـه گفتـه آقـای رحیمی "اجسـاد طالبـان در 

میـدان جنـگ باقـی اسـت."

صبـح دیـروز طالبـان تروریسـت بـه شـهر فـراه حملـه 

و  دفاعـی  نیروهـای  شـدید  مقاومـت  بـا  کـه  کردنـد 

طالبـان   ۸۵ نتیجـه  در  کـه  شـدند  روبـرو  امنیتـی 

شـدند. زخمـی  دیگـر  تـن  و ۳۰  کشـته  تروریسـت 

محـب الله محـب، سـخنگوی فرماندهی پولیـس فراه 

روز جمعـه )۱۵ سـنبله( بـه صـدای امریـکا گفـت کـه 

متامـی سـاختامن های دولتـی در مرکـز شـهر فـراه 

"مجـددا بـه کنـرول قـوای افغـان درآمـده" و طالبـان 

بـه قریه هـای "ده یـک، برنگتـوت، رج و گینهـکان" در 

حومـه ایـن شـهر متـواری شـده اند.

پـی گـردآوری معلومـات بیشـر دربـاره ایـن حادثـه 

فجیـع اسـت.

در اعامیه کمیسـیون آمده اسـت که "شـهید امیری 

سـال ها بـه عنـوان مدافـع حقـوق بـر بـرای تعمیـم 

و تأمیـن حقـوق بـر در افغانسـتان کار کـرده بـود. 

کمیسـیون خواسـتار تحقیـق گسـرده در مـورد ایـن 

و  مجـازات عامـان  پاسـخ دهی  و  جنایـت هولنـاک 

است."

همچنیـن در اعامیـه نوشـته شـده کـه کمیسـیون 

حادثـه  ایـن  دربـاره  خویـش  یافته هـای  نتیجـه 

دلخـراش را در روزهـای آینـده به وسـیله رسـانه ها در 

داد. قـرار خواهـد  مـردم  اختیـار 

ریاسـت جمهـوری نیـز بـا نـر اعامیه ای نوشـته که 

"بـه شـهادت رسـاندن عبدالصمد امیری که سـال ها 

بـه خاطـر دفاع از حقوق بر و تأمیـن حقوق بر در 

افغانسـتان فعالیـت کرد، نشـان دهنده این اسـت که 

گـروه طالبـان بـه هیـچ عنـوان بـه ارزش هـای حقوق 

بـری باورمند نیسـت.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور ضمن تسـلیت به 

خانـواده او؛ بـه نهادهای امنیتی دسـتور داده اسـت 

کـه چگونگـی ایـن رویداد را مورد بررسـی قـرار دهد.

مسـیر  در  کـه  جلریـز  ولسـوالی  کـه  اسـت  گفتنـی 

قـرار  غـور(  و  دایکنـدی  )بامیـان،  مرکـزی  مناطـق 

دارد یکـی از گذرگاه هـای ناامـن برای مسـافران این 

اسـت. مناطـق 

بـر اسـاس گزارش هـای منتـر شـده، تاکنـون ده ها 

حادثه تروریسـتی در این مسـیر به وقوع پیوسـته که 

بـر اثـر آن ده هـا کشـته و یا زخمی شـده اند.

از نوامـر گذشـته تا حال، چیـن ۱۳۵۰ تن جلغوزه به 

ارزش مجموعـی ۱۵ میلیـون دالـر، از افغانسـتان وارد 

کـرده اسـت". قبل ازایـن در سـال 2٠1٦ میادی، به 

تعـداد دو هـزار واگـن، کاالهـای چیـن بـه افغانسـتان 

وارد شـده بـود.

نیروهـای خارجـی انجـام می شـود.

دو  درگیری هـا  ایـن  در  کـه  افـزوده  بارکـزی  آقـای 

نظامـی افغـان کشـته شـده و چندیـن تـن دیگـر زخم 

انـد. برداشـته 

 شورشیان طالبان 
سرپرست دفتر والیتی کمیسیون حقوق بشر در غور را کشتند

صدور اولین محموله تجارتی افغانستان به چین از طریق خط آهن

وزارت داخله: حملۀ طالبان بر مرکز فراه عقب زده شد

 ارگ ریاسـت جمهـوری اعـام کـرده کـه محمد ارشف غنـی، رئیس 

جمهور کشـور، اسـتعفای معصوم اسـتانکزی، رئیس عمومی امنیت 

ملی را پذیرفته اسـت.

همچنین، رئیس جمهور در صفحه رسـمی تویر خود نوشـته اسـت 

کـه : "بـه عنـوان یـک دولـت مسـئول، تلفـات غیرنظامیان بـرای ما 

قابـل تحمل نیسـت. متاسـفانه اسـتعفای رئیس امنیت ملـی، آقای 

اسـتانکزی را کـه در بخش هـای دیگـر کارش موفق بـود، پذیرفتم." 

آقـای اسـتانکزی پس از عملیات چهارشـنبه شـب نیروهـای "قطعه 

۰۲" امنیـت ملـی در حـوزه چهـارم امنیتـی شـهر جـال آبـاد، مرکز 

والیـت ننگرهار در رشق کشـور که در نتیجـه آن چهار نفر از اعضای 

یک خانواده کشـته شـدند، اسـتعفا داد.

رئیس جمهوری همچنین گفته است که در این مورد نشستی فوری 

بـا مسـئوالن ارشـد امنیتـی، رئیس سـره محکمـه، و لوی سـارنوال 

دربـاره ایـن رویـداد برگـزار کـرده اسـت. او اضافـه کرده:"رویـداد 

تراژیـک جـال آبـاد بـا وجـود تغییـرات در دسـتورالعمل های قبلی 

عملیات هـای امنیتـی و بازرسـی رخ داد."

ایـن رویـداد واکنش گسـرده مـردم جال  آبـاد را به دنبال داشـت. 

ده هـا نفـر در اعـراض به این رویداد، اجسـاد قربانیـان را در مقابل 

اداره والیـت ننگرهـار انتقـال داده و خواهان دسـتگیری عامان آن 

شدند.

رئیـس جمهـور همچنین گفته که به لوی سـارنوالی دسـتور داده تا 

ایـن رویـداد را به گونه جـدی پیگیری کند.

معصوم استانکزی

محمـد معصـوم اسـتانکزی در سـال ۱۳۳۷ در ولسـوالی محمد آغه 

والیـت لوگـر در جنـوب افغانسـتان به دنیا آمده اسـت.

او تحصیاتـش را تـا سـطح دکـرا در رشـته انجینیـری سـاختامنی 

ادامـه داده اسـت. گفته می شـود کـه او در انسـتیتوت مخابرات هم 

تحصیـل کـرده و آمـوزش هـای نظامـی نیز دیده اسـت.

آقـای اسـتانکزی پیـش از ایـن در پسـت هـای وزارت مخابـرات و 

مشـاور رئیـس جمهور در زمـان حکومت حامد کـرزی رئیس جمهور 

پیشـین ، رئیـس داراالنشـای شـورای عالـی صلـح و وزارت دفاع نیز 

کار کرده اسـت.

اخیـراً پـس از حمـات پی در پـی در نقاط مختلف کشـور و ناکامی 

بـرای  فشـار شـدید  تحـت  اسـتانکزی  آقـای  آن،  از  در جلوگیـری 

اسـتعفا قرار داشـت.

فرمانده پولیس قندهار برخالف دستور 
وزارت داخله 10 عراده موتر زرهی را 

توقیف کرده است
مسـئوالن یـک رشکـت لوژسـتیکی می گوینـد کـه فرمانـده پولیـس 

آن  از  و  کـرده  توقیـف  را  زرهـی  موتـر  عـراده  ده  قندهـار،  والیـت 

می کنـد. شـخصی  اسـتفاده 

آنان در یک عمل اعراضی، روز پنجشنبه 14 سنبله در چهارراهی 

زنبـق کـه منتهی به ارگ ریاسـت جمهـوری می شـود، تجمع کردند 

و خواهان برقراری عدالت شـدند.

پولیـس قندهـار، حدود سـه سـال پیش، ده عـراده موتـر زرهی یک 

رشکـت لوژسـتیکی را بـه اتهـام حمـل مـواد مخـدر توقیـف کـرد اما 

بعدهـا وزارت داخلـه دسـتور آزادی ایـن وسـایط را داد.

علـی محمـد بافیـض، رئیـس ایـن رشکـت لوژسـتیکی در تجمـع 

اعراضـی گفت که تادیـن خان، فرمانده پولیس قندهـار، ده عراده 

موتـر زرهـی این رشکـت را برخـاف دسـتور آزادی وزارت داخله، در 

تـرف خـود دارد و از آن اسـتفاده می کنـد.

او گفـت کـه "وقتـی  کـه زورگویـی، قابـل قبـول ملـت نیسـت، قابل 

قبول شـخص رییس جمهور نیسـت، پس این زورگویی نیسـت، چه 

اسـت که وسـایط ما را سـه سـال شـده گرفته و تـا فعا به مـا دوباره 

تسـلیم منی کند".

بـه  نهـادی  هیـچ  تاکنـون  کـه  می دهـد  هشـدار  بافیـض  آقـای 

پرونـده اش رسـیدگی نکـرده و در صورتـی کـه تـا سـه روز دیگـر بـه 

درخواسـتش رسـیدگی نشـود، او و هوادارانش مسـیر کابل-قندهار 

را مسـدود خواهنـد کـرد. خواسـتیم دیـدگاه وزارت امـور داخلـه و 

فرماندهـی پولیـس قندهـار را در ایـن مـورد داشـته باشـیم، امـا بـا 

وجـود متاس هـای مکرر موفق نشـدیم تـا نظر ایـن وزارت را در مورد 

ادعـای ایـن رشکـت لوژسـتیکی داشـته باشـیم.

رئیس جمهور استعفای رئیس عمومی 
امنیت ملی را منظور کرد 


