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وزیر جدید تجارت جاپان پس از متهم شدن به نقض قانون انتخابات،استعفا کرد.

به گزارش رسـانه ها، اسشـو سـوگاوارا به برخی از رای دهندگان در توکیو خربوزه، مالته، 

خاویار و شـاه انگبین گرانقیمت هدیه داده اسـت.

همچنیـن گفتـه شـده کـه آقای سـوگاوارا مبلـغ ۲۰ هـزار ین جاپـان را به عنـوان "عرض 

تسـلیت" بـه خانـواده یکـی از حامیانـش که فـوت کرده بـود پیشـنهاد داده بود.

براسـاس قانـون انتخابـات در جاپـان، ارسـال پول و هدایا از سـوی نامزدهـای انتخابات 

بـه رای دهندگان ممنوع اسـت.

اتهام پیشنهاد پرداخت ۲۰ هزار ین به ...

5

وزیر جاپانی به خاطر هدیه دادن خربوزه استعفا کرد

مثلث صلح مسلح 
آمریکاـ  طالبانـ  افغانستان

33

دغدغه های هند از قدرت گیری دوباره 
طالبان

بـا این کـه مـردم افغانسـتان ماننـد هر ملتـی خواهان صلح اسـت و  

از جنـگ متنفـر انـد، با آن هم جنگ و صلح دو پدیده ایسـت که همیشـه 

بـر احوال مردم افغانسـتان تحمیل شـده اسـت،. از این که گفتیم جنگ 

و صلـح هـردو به زندگی مردم افغانسـتان تحمیل شـده؛ بدین معناسـت 

کـه در افغانسـتان نـه جنـگ بر سـر منافـع آحاد مـردم اتفاق افتـاده و نه 

صلحـی برای کسـب و حفظ ...

اختصاص وام 15 میلیارد دالری 
برای تولید محتوا

4

عبور از بحران در گرو گام آخر 
کمیسیون های انتخاباتی

سرمقاله 

راسـتای  در  غنـی  ارشف  هـای  تـاش  از  هنـد 

برقـراری صلح اعام حامیت کرده اسـت. با این وجود، 

دهلـی نـو منـی خواهـد شـاهد نقـش آفرینـی مجـدد 

آبـاد در فیصلـه نهایـی ایـن مذاکـرات بـدون  اسـام 

ارائـه تضمینـات الزم بـه هنـد باشـد؛ زیرا دولـت مرموز 

برنامه هـای.... پاکسـتان 

 

نهـان  نرګـس  وزيـرې  رسپرسـت  پټروليـم  او  کانونـو  د 

اسـتعفا کـړې او ولسـمرش غنـي هـم د هغـې اسـتعفا 

ده. کـړې  منظـور 

خـري  پـژواک  رسچينـې  بـاوري  يـوې  وزارت  دې  د 

اژانـس د پورتـه موضـوع د تاييدولـو ترڅنـګ وويل چې 

د نرګـس نهـان د شـخيص سـتونزو لـه کبلـه اسـتعفا 

تلـې  د  هـم  غنـي  ارشف  محمـد  ولسـمرش  او  ورکـړې 

مياشـتې پـه ٣٠مـه منظـور کـړې ده.

هغـه زياتـه کـړه، د دې اسـتعفا منظـوري تېـره ورځ د 

کانونـو وزارت تـه رسـېدلې او د ولسـمرش غنـي په حکم 

د  مومنـد  اللـه  عنايـت  معـن  تخنيکـي  وزارت  دې  د 

کانونـو او پټروليـم وزارت رسپرسـت ټـاکل شـوى دى. 

نهـان د ١٣٩٦ کال پـه وري مياشـت کـې د ولسـمرش 

لـه خـوا د يـاد شـوي وزارت د رسپرسـت وزيرې پـه توګه 

وټـاکل شـوه. هغـه د همـدې کال پـه لينـدۍ مياشـت 

کـې ولـي جرګې تـه د اعتامد رايـې د اخيسـتلو لپاره 

معـريف شـوه، خـو د تاييـد رايـه يې وانخيسـته.

د  وزارت  دې  د  هغـې  راهيسـې  وخـت  همـدې  لـه 

ورکـړ. دوام  تـه  کار  خپـل  توګـه  پـه  رسپرسـتې 

د مـي يـووايل حکومـت د کابينـې لـه غـړو تېـره ورځ د 

بهرنيـو چـارو رسپرسـت وزيـر صـاح الديـن ربـاين هـم 

ورکړه. اسـتعفا 

د تخـار پـه اشـکمش ولسـوالۍ کـې د مـي امنیـت او 

ځانګـړو قطعـو ځواکونو پر پوسـتو د طالبانو پـه بریدونو 

کـې ۱۱ رستېـري وژل شـوي او لـس نـور ټپیـان شـوي 

دي. 

د تخـار د امنیـې قوماندانـۍ ویانـد خلیـل اسـیر د لـړم 

پـه ۳مـه پـژواک خري اژانـس ته وویـل چې دغـه برید 

تېره شـپه د اشـکمش ولسـوالۍ د بندقشـا سیمه کې د 

مـي امنیـت او ځانګـړو قطعو ځواکونو پر پوسـتو شـوی 

دی.

د اسـیر پـه خـره، په یاده ولسـوالۍ کې د مـي امنیت 

موظفیـن او د ګژدمـک پـه نوم یوې قطعـه کې ځانګړي 

ځواکونـه مېشـت دي چې تېره شـپه د دښـمن تـر برید 

النـدې راغلل.

د خلیـل اسـیر د معلوماتـو له مخـې، د طالبانـو په دغه 

پنځـه د مـي  او  بریـد کـې شـپږ د ځانګـړو ځواکونـو 

امنیـت رستېـري وژل شـوي او یـادو ځواکونـو شـاوخوا 

لـس رستېـري ټپیـان شـوي دي.

اسـیر پـژواک تـه وویـل: ))تـازه دمـي ځواکونـه سـیمې 

تـه رسـېديل څـو د ډېـرې مرګ ژوبلـې مخـه ونیي.((

د  او  ده  روانـه  اوس هـم  وینـا، جګـړه  پـه  د رسچینـې 

نـور  تـه  لپـاره سـیمې  د مخنیـوي  بریدونـو  د  دښـمن 

دي. شـوي  لېـږل  رستېـري 

طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ويي.

پـه رسپـل واليـت کـې د مـي اردو يـو قومانـدان د يـوه 

بـل رستېـري پـه ډزو وژل شـوى دى.

د ٢٠٩ شـاهن قـول اردو ويانـد محمـد حنيـف رضايي 

نـن ازادۍ راډيـو تـه وويـل، د مـي اردو د درېيم کنډک 

د ثقليـې ټـويل پـر قومانـدان تـورن حشـمت الـه دغـه 

حملـه تېره شـپه شـوې ده: 

ټـويل  ثقليـې  د  کنـډک  درېيـم  د  مرغـه  بـده  ”لـه 

قومانـدان تـورن حشـمت الـه تېـره شـپه د سـيد موىس 

پـه نـوم د خپـل يـوه بريدمـل په ډزو شـهيد شـوى دى. 

زمـا د معلوماتـو لـه مخـې دا کومـه سـيايس يـا نفـوذي 

نـه  تعـادل  رواين  بريدمـل  دغـه  يـوازې  وه.  نـه  قضيـه 

درلـود.“

ښـاغىل رضايـي وايـي حملـه کوونکـى نيـول شـوى او 

د دې قضيـې پـه اړه ورڅخـه پوښـتنې ګروېږنـې روانـې 

دي.

د کانونو او پټروليم رسپرست 

وزيرې نرګس نهان استعفا کړې

تخار کې د ځانګړو ځواکونو او 

ميل امنیت ۱۱ رستېري وژل 

شوي

په رسپل کې د ميل اردو 

قوماندان وژل شوی

خبرونه

 

وزیـران دفـاع کشـورهای عضـو سـازمان ناتـو، در دومیـن 

روز نشسـت شـان در بروکسـل، از ادامـه حامیـت مالـی و 

نظامـی از افغانسـتان، اطمینـان دادنـد و گفتند که کمک هـای به نیروهای 

امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان تـا سـال ٢٠٢4 ادامـه خواهنـد داشـت.

دومیـن روز نشسـت وزرای دفـاع ناتـو دیـروز )جمعـه، ٣ عقـرب( در شـهر 

بروکسـل، پایتخـت بلجیـم، برگـزار شـد و وزرای دفـاع ناتو بر تـداوم حامیت 

از افغانسـتان، تأکیـد کردنـد.

اسـدالله خالـد، رسپرسـت وزارت دفـاع ملـی کشـور و جـرال اسـکات میلر، 

فرمانـده عمومـی نیروهـای امریکایـی و ناتـو نیـز در ایـن نشسـت حضـور 

داشـتند.  وزارای دفـاع ناتـو در دومین روز نشسـت شـان گفتند که تا سـال 

٢٠٢4 میـادی، کمـک ٢.٩ میلیـارد دالـری بـه نیروهای امنیتـی و دفاعی 

افغانسـتان را ادامـه می دهنـد.

ناتـو  عضـو  کشـورهای  نیروهـای  کاهـش  موضـوع  روی  نشسـت،  ایـن  در 

در افغانسـتان نیـز بحـث شـد. امـا وزارای دفـاع ناتـو گفتنـد کـه کاهـش 

نیروهـای کشـورهای عضو این سـازمان در افغانسـتان، بسـتگی به پیرشفت 

گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان دارد.

ینـس اسـتولتنرک، دبیـرکل ناتـو در ایـن نشسـت گفـت کـه " "حامیـت مـا 

از افغانسـتان، هـم از نظـر نیـرو و هـم از نظـر منابـع مالـی، محکـم و پایـدار 

است."

او همچنیـن در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفـت کـه "ناتـو از تاش هـای 

صلـح بـه رهـری امریکا حامیت کرده اسـت و اگـر این گفتگوهـا از رسگرفته 

شـود، مـا از آن اسـتقبال می کنیـم."

دبیـرکل ناتـو گفـت، باوجـود اینکـه ایـن سـازمان از آغـاز دوبـاره گفتگـو بـا 

طالبـان اسـتقبال می کنـد، امـا تأکیـد کـرد کـه بـرای پیرشفـت گفتگوهـا، 

صلـح  تأمیـن  بـرای  افـزود  او  دهـد.  کاهـش  را  خشـونت ها  بایـد  طالبـان 

اراده واقعـی بـرای کاهـش خشـونت ها نشـان دهنـد." بایـد  "طالبـان 

وزیـران دفـاع بـا اشـاره بـه تأمیـن امنیـت انتخابـات ریاسـت جمهـوری از 

سـوی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان، گفتنـد کـه این نیروهـا ثابت 

کردنـد کـه می تواننـد بـا هـراس افگنـی و تروریـزم مبـارزه کنند و بـا حامیت 

می تواننـد امنیـت افغانسـتان را نیـز تأمیـن کننـد.

انتخابات ریاسـت جمهوری کشـور به تاریخ ششـم میزان برگزار شـد و برای 

اولیـن بـار، نیروهای امنیتی کشـور مسـئولیت تأمیـن امنیت ایـن انتخابات 

را بـه صـورت کامـل بـه عهـده داشـتند و توانسـتند موفقانـه امنیـت پروسـه 

انتخابـات را تأمیـن کنند.

ناتوتاسال2024حمایتمالیونظامیخودازافغانستانراادامهمیدهد

درصفحه2

 

در  کـه  می گوینـد  ننگرهـار  والیـت  در  دولتـی  مقام هـای 

نتیجـه یـک رشـته حملـه انتحـاری در شـهر جـال آبـاد بـر 

نیروهـای قطعـه ٠٢ امنیـت ملـی، 5 نفـر کشـته و ٢١ نفـر 

شـدند  زخمـی 

عطااللـه خوگیانـی سـخنگوی والـی ننگرهـار روز جمعـه )٣ 

عقـرب( بـه رسـانه ها گفـت که ایـن حملـه حوالی سـاعت دو 

بعـد از ظهـر در مربوطـات حـوزه چهـارم امنیتی شـهر جال 

آبـاد بـه وقوع پیوسـت .

بـه گفتـه آقـای خوگیانـی کـودکان نیـز شـامل قربانیـان این 

حمله تروریسـتی هسـتند.

در  رویـداد  ایـن  کـه  گفته انـد  ننگرهـار  محلـی  مقام هـای 

نزدیکـی میـدان هوایی شـهر جال آبـاد و در نزدیکـی پایگاه 

ایـن نیروهـا صـورت گرفتـه اسـت.

شـاهدان عینـی گفتـه انـد کـه پـس از ایـن انفجـار صـدای 

جاده هـای  سـاعت  یـک  از  بیـش  و  شـده  شـنیده  شـلیک  

منتهـی بـه محل رویداد به روی ترافیک مسـدود بوده اسـت.

گرفتـه  عهـده  بـر  طالبـان  گـروه  را  انفجـار  ایـن  مسـوولیت 

اسـت. 

ریاسـت جمهـوری کشـور بـا نـرش یـک اعامیـه مطبوعاتـی، 

ایـن حملـه را محکـوم کـرده و جنایـت ضـد بـرشی خوانـده 

اسـت. ریاسـت جمهـوری همچنیـن تأکیـد کـرده کـه ایـن 

حملـه نشـان می دهـد کـه طالبـان از کشـتار افـراد بی گنـاه 

دسـت بـر منی دارنـد و هیـچ اراده ای بـرای تأمیـن صلـح و 

ثبـات در افغانسـتان ندارنـد.

والیـت ننگرهـار جمعۀ گذشـته نیـز گواه یک حملـۀ انفجاری 

ولسـوالی  در  مسـجد  یـک  در  کـه  حملـه  ایـن  در  بـود. 

تـن دیگـر  هسـکه مینه رخ داد، 7٢ منازگـزار کشـته و ٣٦ 

شـدند. زخمـی 

عهـده  بـه  گروهـی  یـا  فـرد  هیـچ  را  ایـن حملـه  مسـئولیت 

نگرفـت، امـا ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی روز پنجشـنبه در 

یـک اعامیـه مطبوعاتـی ادعـا کـرد که ایـن حملـه کار گروه 

داعـش بـود.

تبعـه  کننـده  حملـه  ملـی،  امنیـت  خرنامـه  اسـاس  بـر 

در  خارجـی  نیروهـای  هوایـی  حملـه  در  و  بـوده  پاکسـتان 

بـا دو همراهـش، کشـته  ننگرهـار  اچیـن والیـت  ولسـوالی 

اسـت. شـده 

حملـه بـر منازگزاران واکنش هـای گسـرده ای را در داخل و 

خـارج کشـور به همراه داشـت.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـوری در پـی این رویـداد، به 

ولسـوالی هسـکه مینـه والیـت ننگرهار رفـت و بـا بازماندگان 

ایـن رویـداد ماقـات کـرد. قـرار بـر عـاوه اعطـای یـک منره 

زمیـن رهایشـی بـه هـر خانـواده، اعضـای خانواده هـا به حج 

عمـره نیز فرسـتاده  شـوند.

مجلـس مناینـدگان نیـز در پـی ایـن انفجـار در ننگرهـار، از 

حکومـت خواسـت کـه عملیات هـای نظامـی علیـه دشـمنان 

کشـور را تشـدید کنـد.

وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده کـه نیروهـای امنیتـی کشـور 

صبـح روز جمعـه کنـرول ولسـوالی درقـد والیـت تخـار در 

شـامل رشق  را از گـروه طالبـان پـس گرفته انـد.

عقـرب(   ٣ جمعـه،  دیـروز)  کـه  خرنامـه ای  در  وزارت  ایـن 

از چنـد  امنیتـی کشـور  نیروهـای  کـه  گفتـه  کـرد،  منتـرش 

روز بـه اینسـو عملیـات تصفیـه ای را در نقـاط مختلـف ایـن 

بودنـد.  کـرده  راه انـدازی  ولسـوالی 

وزارت دفـاع در ایـن خرنامـه مدعـی شـده اسـت کـه در این 

عملیـات ۵۰ عضـو طالبـان کشـته و ده هـا نفر دیگـر از افراد 

ایـن گـروه زخمـی شـده اند و مقداری سـاح و مهـامت گروه 

طالبـان نیز تخریب شـده اسـت.

ایـن خـر  تاییـد  بـا  والـی تخـار  جـواد هجـری، سـخنگوی 

پایگاه هـای  "از  درقـد  ولسـوالی  کـه  گفتـه  بی بی سـی  بـه 

قـوی و اساسـی مخالفیـن دولـت محسـوب می شـد و آنـان 

اکـرا برنامه هـای جنگی شـان را در ایـن ولسـوالی مدیریـت 

می کردنـد."

حـدود دو مـاه قبـل گـروه طالبـان با حملـه به ولسـوالی های 

ینگـی قلعـه و درقـد والیـت تخـار ایـن ولسـوالی ها را تـرف 

کردند.

سخنگوی والی تخار ... ادامه در ص -٢

حمله بر نیروهای امنیت ملی در ننگرهار؛ 
5نفرکشتهو21نفرزخمیشدند

نیروهای امنیتی ولسوالی درقد تخار را 
از کنترل طالبان خارج کردند

رئیس جمهور در اجالس سران جنبش عدم انسالک: 

افغانستانآمادگیکامل
برایرهبریپروسهصلحدارد
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محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور 

کشـور در هجدهمیـن اجالس رسان 

کشـورهای عضـو جنبـش عـدم انسـالک، گفـت کـه 

افغان هـا آمادگـی عـام و تـام دارنـد تـا پروسـه صلح به 

رهـری و مالکیـت افغان هـا را رهـری کننـد.

ارگ  ریاسـت جمهـوری، روز جمعـه 3 عقـرب بـا نـر 

ایـن  در  غنـی  آقـای  کـه  اسـت  نوشـته  خرنامـه ای 

نشسـت کـه در شـهر باکـو پایتخـت آذربایجـان برگزار 

افغانسـتان  و حکومـت  مـردم  کـه  بـود، گفـت  شـده 

در همـکاری بـا متـام رشکا پروسـه صلـح را بـه پیـش 

خواهـد بـرد تـا بـه یـک صلـح پایـدار بیانجامـد.

در سـال های گذشـته حکومـت افغانسـتان بارهـا از 

طالبـان خواسـته اسـت کـه دسـت از جنگ بکشـند و 

حـارض بـه گفتگـو در مـورد صلح شـوند، اما ایـن گروه 

بـا حکومـت  مسـتقیم  گفتگـوی  بـه  تاکنـون حـارض 

افغانسـتان نشـده اسـت. یکـی از رشایـط اصلـی ایـن 

گـروه در گفتگـو بـا امریکایـی هـا نیـز خـروج کامـل 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان بـوده اسـت.

رئیـس جمهـور کشـور در اجـالس رسان کشـورهای 

عضـو جنبـش عـدم انسـالک با اشـاره به ایـن موضوع 

گفت، در صورتی که طالبان و حامیان شـان پیشـنهاد 

بین املللـی  قـوای  را می پذیرفتنـد، شـار  مـا  صلـح 

بیشـر از اکنـون کاهـش می یافـت. 

آقـای غنـی افزود که متأسـفانه، طالبان با اسـتفاده از 

پناهگاه هـا و رابطـه با شـبکه های تروریسـتی، کشـتار 

غیرنظامیـان افغـان را هـدف گرفته  و در حال توسـعه 

تفکـر خشـونت و ویرانگـری بـه خاطـر نابود کـردن ما، 

هستند.

رئیـس جمهوری گفـت "به همین منظـور تامین صلح 

پایـدار از اولویت هـای اساسـی حکومـت افغانسـتان 

مـردم  بـرای  صلـح  آوردن  بـرای  کامـالً  مـا  و  اسـت 

افغانسـتان و منطقـه متعهـد هسـتیم."

او افـزود کـه افغانسـتان بـر اسـاس اصـول و قواعـد 

متـام  بـه  دوسـتی  دسـت  انسـالک  عـدم  جنبـش 

همسـایگان خویـش داده اسـت و مجـدداً پیشـنهاد 

می کنیـم. پیشـکش  طالبـان،  بـرای  را  صلح مـان 

آقـای غنـی در قسـمتی دیگـر از سـخنان خـود گفت، 

در صورتـی کـه بـه شـکل مثبـت عـدم انسـالک )بـی 

طرفـی( و قواعـد بـازی که خـود ما 60 سـال پیش بنا 

گذاشـتیم، پایبند باشـیم؛ افغانسـتان نبایـد به عنوان 

میـدان جنـگ نیابتـی نیروهـا و میدان بـرای صادرات 

کـه  بادغیـس  پولیـس  فرمانـده  چمتـو،  رشیف اللـه 

بـرای سـپری کـردن رخصتی در کابل بـه رس می برد، 

مسـلح  افـراد  توسـط  عقـرب(  )دوم  پنجشـنبه  روز 

ناشـناس تـرور شـد. 

عبداللـه افضلـی، معـاون شـورای والیتـی بادغیـس 

بـه رسـانه ها گفته: ایـن رویـداد در منطقـه "کمپنی" 

داده  رخ  ناشـناس  تفنگـداران  توسـط  کابـل  شـهر 

. ست ا

همـراه با فرمانـده پولیس بادغیس، یـک محافظ وی 

کـه  بـود  گفتـه  زمـان  آن  در   -1 ص  از  ادامـه 

نیروهـای امنیتـی بـه منظـور جلوگیـری از تلفـات 

ایـن نیروها، سـاحات مرکـزی ولسـوالی های درقد 

و ینگـی قلعـه را تـرک کردند و طالبـان نیز مدعی 

امنیتـی  نیروهـای  از  شـاری  کـه  بودنـد  شـده 

شـده اند. کشـته  درگیری هـا  آن  در  افغـان 

نیروهـای امنیتـی در بیسـت و سـوم مـاه جـوزای 

سـال جـاری کنـرل ولسـوالی خواجـه غـار ایـن 

والیـت را نیـز از گـروه طالبان پـس گرفتند. وزارت 

وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه نیروهـای امنیتـی  

کشـور کنـرل ولسـوالی دهنه غوری والیـت بغالن 

گـروه  از  سـال  سـه  از  پـس  را  کشـور  در شـال 

طالبـان پـس گرفته انـد. 

ایـن وزارت در خرنامـه ای کـه روز پنجشـنبه )۲ 

عقـرب( منتـر کـرده، گفته که عملیـات نیروهای 

امنیتـی افغـان از یـک هفتـه بـه این سـو در بغالن 

راه انـدازی شـده و تا پاک سـازی کامـل این والیت 

از وجـود طالبـان ادامـه خواهد داشـت.

در ادامـه ایـن خرنامـه آمـده اسـت کـه در نتیجـه 

"تلفـات  طالبـان  گـروه  افـراد  بـه  عملیـات  ایـن 

سـنگین" وارد شـده اسـت. گـروه طالبـان تاکنون 

در ایـن مـورد اظهـار نظـری نکـرده اسـت.

حنیـف کوهگدای، منشـی شـورای والیتـی بغالن 

بـه بی بی سـی گفتـه: "ولسـوالی دهنـه غـوری هم 

اکنـون بـه ترصف دولـت درآمـده و مخالفین دولت 

سـاحه را تـرک کرده اند."

آقـای کوهگـدای اضافـه کرده کـه مخالفین دولت 

از چندیـن سـال بـه ایـن سـو در ایـن ولسـوالی 

فعالیـت داشـتند و دهنـه غـوری بـه "مرکـز تجمع 

مخالفیـن دولـت در بغـالن" مبـدل شـده بـود.

شـاهد  اخیـر  سـال های  در  بغـالن  والیـت 

و  افغـان  نیروهـای  میـان  زیـادی  درگیری هـای 

رياسـت امنيـت مـى مـى گويـد کـه طـراح حملـۀ 

خونـن در يـک مسـجد در ولسـواىل هسـکه مينه 

شـده  کشـته  هوايـى  حملـه  در  ننگرهـار،  واليـت 

. ست ا

جمعـۀ گذشـته در نتيجـه يـک حملـۀ مرگبـار بـر 

منازگـزاران در مسـجد جامـع جـودرى ولسـواىل 

هسـکه مينـه واليـت ننگرهـار حـدود يـک صـد تن 

کشـته و زخمـى شـدند.  در خرنامـه اى امنيـت 

مـى ننگرهـار کـه روز جمعـه )3عقـرب( منتـر 

شـد، آمـده اسـت کـه طـراح ايـن حملـه در نتيجه 

نريوهـاى  رسنشـن  بـدون  طيـاره  هوايـى  حملـۀ 

خارجـى کشـته شـده اسـت.

يـاد  کـه حملـۀ  اسـت  افـزوده شـده  در خرنامـه 

شـده روز پنجشـنبه در منطقـه گاودره ولسـواىل 

اچـن ايـن واليـت انجـام شـده اسـت.

مسـجد  بـر  حملـۀ  طـراح  خرنامـه،  از  نقـل  بـه 

عنـارص ناخواسـته از کشـورهای همسـایه و جهـان، 

اسـتفاده شـود. او تأکیـد کـرد کـه مـا حـق زندگـی در 

صلـح و رفـاه را داریـم و ایـن هـدف خویـش را بـرآورده 

می کنیـم.

رئیـس جمهـور خاطرنشـان کـرد که مـردم افغانسـتان 

و  آشـفتگی  از  دنیایـی  بـا  بدین سـو  سـال  چهـل  از 

بی نظمـی مقابـل شـده اسـت و بـه عنـوان میـدان بـه 

خاطـر خلـق یکـی از بزرگ تریـن فجایـع زمـان، مـورد 

اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. 

او افـزود کـه افغانسـتان یکـی از اعضـای جنبش عدم 

انسـالک و حامـی رسسـخت بی  طرفی بود، امـا تجاوز 

زندگـی   سـقف   ،۱۹۷۹ در  افغانسـتان  بـه  شـوروی 

مـا را فـرو نشـاند. سـطح و انـدازه ویرانـی کـه مـردم 

مـا متقبـل شـدند، وحشـتناک اسـت؛ 1.5 میلیـون 

شـهید، 1 میلیون معلول، حـدود 10 میلیون مهاجر و 

میلیون هـا تـن بیجاشـده داخلـی. 

بر اسـاس تخمین بانک جهانی، هزینه  خسـاراتی که 

افغانسـتان در عرصه زیربنایی و فرصت های از دسـت 

رفته بین سـال های ۱۹۷۸ الی ۲۰۰۱ متقبل شـده، 

بالـغ بر ۲۴۰ میلیارد دالر اسـت.

در خرنامـه ریاسـت جمهوری نوشـته شـده که رئیس 

جمهـور کشـور به اعضای جنبش عدم انسـالک گفت 

کـه افغانسـتان در حـال تحول بـه چهـارراه اقتصادی 

منطقـه اسـت. یـک کشـور محـاط بـه خشـکه حـاال 

افتخـار دارد کـه بـه یـک مرکـز اتصـال آسـیای میانه و 

آسـیای جنوبـی مبدل می شـود. 

رئیـس جمهـور همچنـان گفـت کـه مـا توانایـی بـاال 

بـردن عوایـد خویـش تـا ۹۰ درصـد داریـم. در کوتـاه 

ثبـات  بـا  و  امـن  سـاالر،  مـردم  افغانسـتان  مـدت 

رسمایه ای برای کشـورهای همسـایه و رشکای آسیایی 

بـا اعتـاد جامعـه  بـود و همچنـان رشیـک  خواهـد 

جهانـی و جنبـش عـدم انسـالک خواهـد بـود.

گفتنـی اسـت کـه در 1961 میـالدی اولیـن اجـالس 

رسان جنبـش عـدم انسـالک/ عـدم تعهـد در شـهر 

بلگـراد در کشـور یوگسـالویا برگـزار شـد کـه محمـد 

رشکـت  افغانسـتان  از  منایندگـی  بـه  خـان  داوود 

داشـت.

جنبـش عدم انسـالک 120 عضو دارد که افغانسـتان 

یکـی از اعضـای آن اسـت و هـدف ایـن جنبـش در 

مجمـوع انکشـاف همکاری های امنیتـی، اقتصادی و 

فرهنگـی در جهان اسـت.

هم جان خود را از دسـت داده اسـت.

معـاون شـورای والیتـی بادغیـس گفتـه کـه تاکنـون 

مشـخص نشـده کـه چـه کسـی در ایـن تـرور دسـت 

داشـته اسـت.

اداره محلـی بادغیـس هم خـر ترور فرمانـده پولیس 

ایـن والیـت در پایتخت کشـور را تأیید کرده اسـت.

بـرای  چمتـو  آقـای  گفته انـد  اداره  ایـن  مقام هـای 

سـپری کـردن رخصتـی خـود بـه خانـه خود در شـهر 

کابـل رفتـه بـود.

دفـاع در آن زمـان گفـت کـه در آن عملیـات ۱۹ 

نفـر از گروه طالبان کشـته و ۱۲ نفـر دیگر زخمی 

شدند.

بـا  مـرز  هـم  والیـت  و  کشـور  شـال  در  تخـار 

چندیـن  اخیـر  ماه هـای  در  اسـت.  تاجیکسـتان 

ولسـوالی ایـن والیـت از جملـه ولسـوالی چـاه آب، 

قـرار  طالبـان  گـروه  حملـه  مـورد  بهـارک  درقـد، 

گرفـت و بخش هایـی از ایـن مناطـق بـرای مدتـی 

بودنـد. گـروه طالبـان  تـرصف  در 

گـروه طالبـان بـوده اسـت. طالبـان چندیـن بـار 

کنـرل ولسـوالی ها و محـالت مختلف ایـن والیت 

گرفته انـد. دسـت  در  را 

ولسـوالی دهنـه غـوری والیـت بغـالن سـه سـال 

قبـل پـس از حمالت شـدید طالبان به دسـت این 

گـروه افتاد. برخـی منابع در آن زمـان گفته بودند 

کـه طالبـان بـا ورود بـه دهنـه غـوری کشـتزارهای 

مـردم را بـه آتـش کشـیده و عکس هایـی از بـازار 

ایـن منطقـه نیـز در شـبکه های اجتاعـی منتر 

حـال  در  یـا  سـوخته  مغازه هـای  کـه  بـود  شـده 

سـوخنت را نشـان مـی داد.

از چنـد  گـروه طالبـان  نیـز  قبـل  مـاه  دو  حـدود 

بغـالن  والیـت  مرکـز  پلخمـری،  شـهر  بـه  طـرف 

حملـه کردنـد، هرچنـد کـه ایـن گـروه موفـق بـه 

تـرصف شـهر نشـد، و نیروهـای دولتی حملـه آنان 

را دفـع کردنـد امـا جنگجویـان طالبـان چنـد روز 

پـس از آن نیـز در ولسـوالی های اطـراف پلخمری 

و بخصـوص مسـیر کابـل بـه والیت هـای شـالی 

حضـور داشـتند.

بـه دلیـل ایـن درگیری چنـد روزه در اطراف شـهر 

پلخمری، مسـیر کابل-شـال که شـهر کابل را به 

۹ والیـت شـالی وصـل می کنـد، بـرای چنـد روز 

مسـدود شـده بود.

هسـکه مينـه قـارى شـاکر نـام داشـت و باشـندۀ 

بـود. پاکسـتان  اورکـزى  منطقـه 

بـر بنيـاد معلومات منبـع، با قارى شـاکر دو تن از 

همکارانش نيز کشـته شـده اند.

امنيـت مـى خاطرنشـان کـرده کـه قـارى شـاکر 

بخـش  مهـم  عضـو  پاچـا  قـدرت  بـه  مشـهور 

پالنگـذارى گـروه داعـش بـود و در حملـه خونـن 

داشـت. دسـت  مينـه  هسـکه  مسـجد  بـاالى 

بـه اسـاس معلومـات خرنامـه، از نـزد فـرد کشـته 

نشـان  کـه  اسـت  آمـده  بدسـت  اسـنادى  شـده 

ميدهـد، وى عضـو گـروه داعـش و تبعه پاکسـتان 

مـى باشـد.

هرچنـد گـروه داعش تا کنـون در مـورد اين حمله 

اظهـار نظـر نکـرده اسـت امـا در خرنامـه امنيـت 

مـى بشـکل واضـح ادعـا شـده کـه ايـن حملـه از 

سـوى داعـش انجام شـده اسـت.

نیروهای امنیتی ولسوالی درقد تخار را از کنترل طالبان خارج کردند

وزارت دفاع:
 ولسوالی دهنه غوری را پس از سه سال از طالبان پس گرفتیم

امنیت ملی: طراح حملۀ مرگبار در هسکه مینه ننگرهار در حمله 
هوايی کشته شد

رئیس جمهور در اجالس سران جنبش عدم انسالک: 
افغانستان آمادگی کامل برای رهبری پروسه صلح دارد

2
سال چهاردهم  شماره  3865  شنبه   4 عقرب  1398 26 اکتبر 2019

 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی در روزهـای گذشـته بخش 

مهـم کار خـود را بـه خوبـی انجـام داده انـد و نزدیـک بـه 

2میلیـون رای پـاک مـردم وارد دسـتگاه رسور مرکـزی شـده 

اسـت. در ایـن قسـمت همـه حساسـیت هـا در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت و ناظـران تیـم هـای انتخاباتـی تـا ایـن مرحلـه 

در  انـد.  کـرده  تاییـد  را  انتخاباتـی  هـای  کمیسـیون  کار 

ایـن بخـش البتـه همـکاری و نظـارت جامعـه بیـن املللـی و 

نیـز بخـش تخنیکـی رشکـت طـرف قـرارداد درملـوک نقـش 

مهمـی در اعتباردهـی رونـد انتخابـات و شـارش آرا داشـته 

انـد. اکنـون آخریـن مرحلـه یعنی تصفیـه آرای وارد شـده در 

رسور مرکـزی جریـان دارد و امید مـی رود که آخرین گام که 

هـان اعـالن نتیجـه انتخابـات اسـت، از سـوی کمیسـیون 

بـه گونـه شـفاف برداشـته  و  بـا قاطعیـت  انتخاباتـی  هـای 

شـود. اگرچـه ایـن مرحله هم گام نهایی نیسـت و گام نهایی 

پـس از بازشـاری آرا پـس از اعالن نتیجه ابتدایی برداشـته 

مـی شـود، امـا مـی تـوان بـه صـورت واضـح نتیجـه نهایـی 

انتخابـات را حـدس زد. 

اعـالن نتایـج انتخابـات در زودتریـن زمـان ممکـن مهم 

تریـن مرحلـه و یـک دسـتاورد تاریخی برای کمیسـیون های 

انتخاباتـی نیـز اسـت. زیرا از یک سـو احتـال جنجال های 

از سـوی  و  ماننـد سـال 2014 وجـود دارد  پسـاانتخاباتی 

دیگـر بسـیاری از جنـاح هـای سیاسـی و برخـی از حامیـان 

طالبـان و گـروه هـای تروریسـتی در پـی اخـالل انتخابـات 

بـوده انـد و تـا کنون نیـز در کمین نشسـته اند. دسـت های 

بسـیاری در کار انـد تـا شـاید بتواننـد بـه مهـم تریـن رونـد 

دموکراتیـک و در حسـاس تریـن رشایـط افغانسـتان آسـیب 

بزننـد. آسـیب رسـانی بـه انتخابـات افغانسـتان و بـه بحـران 

دشـمنان  از  بسـیاری  بـرای  مهـم  اسـراتژی  آن  کشـاندن 

افغانسـتان اسـت کـه در راسـتای آن هـر روز سـنگ انـدازی 

شـود.  می 

از  پـس  انتخاباتـی  بحـران  احتـال  دیگـر  سـوی  از 

اعـالن نتایـج توسـط تیـم هـای بازنـده نیـز محتمـل اسـت. 

غوغاسـاالری و تـالش بـرای بـی اعتبـار کـردن کمیسـیون 

قانونـی و هـم چنیـن تـالش  نهادهـای  و  انتخاباتـی  هـای 

بـرای بـی اعتبـار کـردن آرای مـردم بخشـی از طـرح هایـی 

اسـت کـه در راسـتای بحـران سـازی از اکنـون صـورت مـی 

گیـرد. 

در سـوی دیگـر گروه های تروریسـتی از جملـه طالبان 

تـالش دارد کـه جنگ و حمـالت انتحاری را تشـدید کنند تا 

در مذاکراتی که احتاال دوباره در حال رشوع شـدن اسـت، 

امتیـازات بیشـر به دسـت بیاورنـد و یا حداقـل جایگاه خود 

را دو بـاره در عرصـه سیاسـی و دیپلاتیـک تثبیـت کننـد. 

طالبـان اگرچـه در روزهای اخیر شکسـت های سـختی را از 

سـوی نیروهـای امنیتـی افغانسـتان متحمـل شـده انـد ولی 

حمـالت انتحـاری در ننگرهـار بیانگـر تـالش هـای آن ها در 

عرصـه جنگ اسـت. 

بحـران  هـدف  بـا  کـه  مخـرب  هـای  تـالش  بـر  عـالوه 

بیـن املللـی  از رشکای  سـازی صـورت مـی گیـرد، برخـی 

افغانسـتان نیـز هـم چنـان تـالش مـی ورزنـد کـه صلـح را بر 

رونـد انتخابـات مقـدم بدارنـد. چنان کـه مقامـات آمریکایی 

پیـش از برگـزاری انتخابـات نیـز گفتـه بودنـد کـه اولویـت 

اصلـی بـرای آنـان صلح اسـت نـه انتخابـات. اکنـون نیز این 

تـالش دو بـاره جـان گرفتـه اسـت و احتـال مـی رود کـه به 

زودی مذاکـرات از رس گرفتـه شـود. بـرای ایـاالت متحـده و 

برخـی دیگـر از رشکای بیـن املللـی افغانسـتان فعـال صلـح 

در اولویـت قـرار دارد و حتـی اگر انتخابات قربانی شـود هم 

بـرای آنـان چنـدان اهمیتـی نـدارد. بایـد اذعـان داشـت که 

فعـال انتخابـات ریاسـت جمهـوری به عنـوان مهـم ترین گام 

دموکراتیک در راسـتای نهادینه سـازی دموکراسـی و حرمت 

نهـادن بـه اراده مـردم از چهار طرف در معرض آسـیب جدی 

قـرار دارد.  

بـا توجـه بـه آن چـه گفتـه شـد مـی تـوان درک کـرد که 

گام آخـر کمیسـیون هـای انتخاباتـی بـرای آینـده کشـور و 

دارد.  اهمیتـی  چـه  افغانسـتان  مـردم  سیاسـی  رسنوشـت 

عملکـرد کمیسـیون هـای انتخاباتـی تـا کنـون تـا حـدودی 

بـرای همه طـرف های انتخاباتـی قناعت بخش بوده اسـت. 

اگرچـه در رونـد انتخابـات و شـارش آرا مشـکالتی پیـش 

آمـد ولـی بـه اعـراف متـام طـرف هـای انتخاباتـی تـا کنون 

ایـن پروسـه دارای عـوارض تخنیکـی بسـیار کم بوده اسـت. 

بنابرایـن کمیسـیون هـای انتخاباتـی بایـد آخریـن گام را بـا 

جسـارت متـام و بـه خاطـر آینـده کشـور بـه گونـه قاطـع بـر 

دارنـد و نتیجـه انتخابـات را در زودتریـن زمـان ممکن اعالن 

صـورت  تعلـل  ایـن  از  بیـش  نتایـج  اعـالن  در  اگـر  کننـد. 

گیـرد ممکـن اسـت کسـانی کـه تـا کنـون فـراروی انتخابات 

سـنگ انـدازی کـرده انـد، بـه اهـدف خویـش دسـت یابنـد. 

اکنـون عبـور از بحـران های موجـود و احتالـی تنها در گرو 

عملکـرد کمیسـیون هـای انتخاباتـی اسـت. امیدواریـم کـه 

کمیسـیون هـای انتخاباتـی گام آخـر را جـدی بـر دارنـد. 

 

د هــرات والیــت امنیــه قوماندانــۍ ادعــا کــړې چــې پــه 

دغــه والیــت کــې د افغــان امنیتــي ځواکونــو پــه هوایــي 

بریدونــو کــې لســګونه طالبــان وژل شــوي دي.

ــل  ــل ووی ــه امرخې ــن الل ــدان امی ــه قومان ــرات امنی د ه

چــې تېــره شــپه شــاوخوا دوه بجــې طالبانــو د یــاد 

ــي  ــې د امنیت ــوالۍ ک ــف ولس ــت رشی ــه چش ــت پ والی

ځواکونــو پــر »کرکــي« پوســته لــه څــو لوریــو بریــد کــړی 

دی.

ــس  ــژواک خــري اژان ــه دویمــه پ ــړم پ ــن د ل ــوړي ن نوم

تــه وویــل، امنیتــي ځواکونــه د طالبانــو لــه دغــه بریــده 

مخکــې خــر وو او د بریــد پــر مهــال جنګــي چورلکــو پــر 

ــه وکــړل. ــو هوایــي بریدون طالبان

د هــرات امنیــه قومانــدان زیاتــه کــړه چــې د طالبانــو پــر 

ســیمو پنځــه ځلــه مببــار شــوی، چــې لــه املــه یــې ۶۰ 

وســله وال طالبــان وژل شــوي.

هغــه زیاتــه کــړه چــې د ډېــری طالبانــو جســدونه د 

جګــړې پــه ډګــر کــې پاتــې دي.

ــالين  ــد جی ــرات د وايل ویان ــې د ه ــت ک ــه وخ ــه ورت پ

فرهــاد پــژواک تــه وویــل چــې د پشــتون زرغــون، اوبــه، 

ــو  ــات شــمېر وســله وال ــک او فــردويس ولســوالیو زی تول

ــځ کــې د  ــه شــال ختی ــو د چشــت ولســوالۍ پ طالبان

ــل کــړي دي. ــه پی ــراخ بریدون ــر پوســته پ »کرکــي« پ

هغــه زیاتــه کــړه چــې پــه دغــه جګــړه کــې د څــو 

موټرســایکلونو، وســلو، مهاتــو او مــايل زیانونــو رسبېــره، 

حکومت په هرات کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو ادعا وکړه

محمد هدایت  

سرمقاله

عبور از بحران در گرو گام 
آخر کمیسیون های انتخاباتی

۶۲ طالبــان وژل شــوي او ۱۵ نــور ټپیــان دي. 

نومــوړي وویــل چــې پــه دې جګــړه کــې امنیتــي رستېــرو 

تــه زیــان نــه دی اوښــتی.

طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویيل.

ــدې  ــې وړان ــې دوه ورځ ــې ده چ ــال ک ــې ح ــه داس دا پ

د هــرات والیــت پــه کشــک کهنــه ولســوالۍ کــې د 

امنیتــي ځواکونــو پــر یــوه مرکــز د طالبانــو پــه بریــد کــې 

ــوي وو. ــري ووژل ش ــي رستې اووه امنیت

فرمانده پولیس
 بادغیس و یک محافظش

 در کابل ترور شدند



بـا ایـن وجـود، طالبـان بـه گفتگو بـا رژیم کابـل عالقه 

نشـان نـداده انـد و بـر مذاکـرات رو در رو بـا ایـاالت 

متحـده پافشـاری مـی کننـد. پیشـنهاد صلـح بـزرگ 

رییـس جمهـور غنـی بایـد بتوانـد بـر این چالـش های 

بـه ظاهـر الینحـل فایـق آیـد.

و  انسـجام  حفـظ  در  غنـی  ارشف  دولـت  توانایـی 

یکپارچگـی درونـی، ارائـه خدمـات اساسـی بـه مـردم 

موجـب  هـا  آن  بـرای  امنیـت  تامیـن  و  افغانسـتان 

کنـرل و تضعیـف مـوج طالبـان مـی گـردد. علـی رغم 

همچنـان  کابـل  رژیـم  عدیـده،  هـای  چالـش  وجـود 

از ایـن رو،  مـورد حامیـت جامعـه جهانـی قـرار دارد. 

از  جنـگ  دوامـدار  مشـکل  حـل  کـه  ای  هنگامـه  در 

طریـق نظامـی در کمریـن حـد ممکـن اسـت، تقویت 

نهادهـای دولتـی بـه کابـل ایـن فرصـت را مـی دهـد 

در مالکیـت و رهـری پروسـه صلـح بـا وضعیـت بهری 

ارشف  توسـط  خوبـی  بـه  کـه  گونـه  آن  شـود.  ظاهـر 

حیـدری اجـامال بیـان شـده اسـت "مـا منـی توانیم در 

امـا بـدون مکاتـب،  زمـان جنـگ مکاتـب را بسـازیم؛ 

جنـگ ادامـه پیدا خواهد کرد.... سـهم غیر متناسـبی 

از کمـک هـای بیـن املللـی بـه رضر اشـتغال زایـی، 

بـه عملیـات نظامـی تخصیـص مـی یابـد .... امـا ایـن 

مشـاغل بیشـر اسـت - نـه مرمـی هـای بیشـر- کـه 

شورشـیان را متقاعـد مـی کنـد سـالح هایشـان را بـر 

بـه دلیـل سـابقه طوالنـی بدگامنـی  بگذارنـد.  زمیـن 

شـدید بیـن اسـالم آبـاد و کابـل، طالبـان و کابـل بـه 

سـختی مـی تواننـد بـه عرصه هـای سـازنده همـکاری 

هـای دوجانبـه ورود پیـدا کننـد.  بـه هـر حال، سـابقه 

طوالنـی بدگامنـی خصامنـه مـی توانـد توجیـه خوبـی 

بـرای اعـامل تغییـرات در مواضع مسـتحکم دو طرف و 

اصـالح تصـورات نادرسـت متقابل از هم باشـد.  هر دو 

طـرف باید شناسـایی زمینـه هایی که ظرفیت مناسـب 

را بـرای اقدامـات اعتـامد سـاز توسـعه مـی دهنـد، در 

اولویـت دسـتور کار خود قرار دهند. جنگ افغانسـتان 

دارای ابعـاد مختلفـی اسـت و عوامـل محلـی، منطقـه 

ای و جهانـی را در بـر مـی گیـرد. بـه خاطـر پیچیدگی 

هـای ذاتـی ایـن جنـگ، کلیـد حـل آن فقط در دسـت 

یکـی از عوامـل فـوق قـرار نـدارد. از این رو، هر پروسـه 

صلحـی در افغانسـتان طوالنـی مـدت و بـا مشـکالت 

همـراه اسـت و همواره راجع به اسـتحکام آن تشـکیک 

و تردیدهایـی وجـود خواهـد داشـت. 

حقیقـت ایـن اسـت کـه هیـچ طرفی منـی توانـد پیروز 

میـدان جنـگ باشـد و تنهـا بدیل بـرای پایـان دادن به 

خـون ریـزی و بـی ثباتـی، زمینـه سـازی بـرای پروسـه 

صلـح و ترسیـع آن اسـت.
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 هنـد از تـالش هـای ارشف غنـی در راسـتای برقـراری 

صلـح اعـالم حامیـت کرده اسـت. با این وجـود، دهلی 

نـو منی خواهد شـاهد نقـش آفرینی مجدد اسـالم آباد 

در فیصلـه نهایـی این مذاکـرات بدون ارائـه تضمینات 

پاکسـتان  مرمـوز  دولـت  زیـرا  باشـد؛  هنـد  بـه  الزم 

برنامه هـای خـاص خـودش را در منطقـه دنبـال مـی 

. کند

در  امنیـت  و  صلـح  کـه  سـاخت  نشـان  خاطـر  بایـد 

افغانسـتان شـدیدا بر روابط با پاکسـتان مبتنی است. 

عالقمنـد  پاکسـتان  در  نظامـی  و   رهریـت سیاسـی 

و  پاکسـتان  روابـط  بـه  را  افغانسـتان  تحـوالت  اسـت 

رقیـب دیرینـه اش هنـد پیونـد بزنـد. 

خارجـی  سیاسـت  مسـلم  اصـول  از  یکـی  واقـع،  در 

پاکسـتان لـزوم برقـراری روابط حسـنه بیـن رژیم کابل 

و پاکسـتان اسـت و ایـن که جلـو روابط دوسـتانه کابل 

بـا هنـد بـه هـر قیمـت ممکـن بایسـتی گرفتـه شـود. 

متامـی دولـت ها در پاکسـتان این اسـراتژی را دنبال 

خاقـان  شـهید  رهـری  بـه  فعلـی  اداره  و  انـد  کـرده 

عباسـی نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نخواهـد بـود. 

ازیـن رو، دهلـی نـو منـی خواهـد طالبـان بـا انحصـار 

امـارت  پاکسـتان،  نفـع  بـه  افغانسـتان  در  قـدرت 

اسـالمی بـه وجـود آمده در دهـه 1990 را مجـددا برپا 

کننـد و بسـر امنـی را بـرای گـروه هـای اسـالم گـرای 

تنـدرو نظیـر القاعده و لشـگر طیبه مهیـا منایند. نباید 

اجـازه داد حکومـت برآمـده از پروسـه صلـح بـاز تولیـد 

امـارت اسـالمی باشـد.

 یکـی از بزرگرین چالش های هند پیرامون اسـراتژی 

اش در افغانسـتان، دور شـدن از مواضع روسـیه و هند 

اسـت. هنـد، روسـیه و ایران در حامیـت از جبهه اتحاد 

شـامل علیـه طالبان با هم متحـد بودند.

هـر سـه کشـور خواسـتار برقـراری صلـح و امنیـت در 

افغانسـتان انـد ولـی در روش هـای دسـتیابی بـه ایـن 

هـدف بـا هـم اتفاق نظـر ندارنـد. دهلی نو مایل اسـت 

صالحیـت نهایـی در تعییـن رشایـط صلـح بـا طالبـان 

ایـران مـی  و  ولـی روسـیه  باشـد،  آِن دولـت کابـل  از 

خواهنـد در جنـگ علیـه دولـت اسـالمی خراسـان یـا 

داعـش بـا طالبـان همـکاری کنند؛ چون خطـر داعش 

بـرای ایـن دو بـه مراتـب بیشـر از طالبـان اسـت. 

و  تاکتیکـی  منافـع  ایـران  و  روسـیه  بـرای  واقـع،  در 

دارد.  رجحـان  اسـراتژیک  بـر خطـرات  مـدت  کوتـاه 

از سـوی روسـیه و  افغانسـتان،  از  آمریـکا  اگـر خـروج 

ایـران هـدف گـذاری و بـر دولـت افغانسـتان تحمیـل 

شـود، هنـد آخرین کشـوری اسـت کـه از این سیاسـت 

حامیـت مـی کنـد؛ زیـرا دهلـی نـو همـواره تـالش مـی 

 بـا اینکـه مـردم افغانسـتان مانند هـر ملتـی خواهان 
صلـح اسـت و از جنـگ متنفـر انـد، با آن هـم جنگ و 
صلـح دو پدیده ایسـت کـه همیشـه بـر احـوال مـردم 
این کـه گفتیـم  از  اسـت،.  افغانسـتان تحمیـل شـده 
جنـگ و صلـح هـردو بـه زندگـی مـردم افغانسـتان 
تحمیـل شـده؛ بدیـن معناسـت کـه در افغانسـتان نه 
جنـگ بـر سـر منافـع آحـاد مـردم اتفـاق افتـاده و نه 
صلحـی بـرای کسـب و حفـظ منافـع ملـی، جنگ در 
افغانسـتان همیشـه بـا موضعیـت قـوم، زبـان، مذهب، 
حـزب و... بـه اسـاس منافـع و مصلحـت قدرت هـای 
خارجـی اتفـاق افتـاده اسـت. امریـکا در سـال 2001 
بعـداز حمـات نیـوراک و بـه اسـاس راهبـرد )جنـگ 
جهانـی علیـه ترور( و با حـس انتقام جویـی از القاعده 
ـ کـه طالبـان نیز شـریک جـرم و متحد القاعـده بودـ  
در افغانسـتان حملـه کـرد. در آن زمـان حرف و هدف 
مبـارزه بـا تروریسـم و طالبـان، همچنیـن محـو آنهـا 
بـود تا آنجـا که بـوش گفته بـود: »نزد ما تروریسـتان 
امریـکا  ایاالت متحـده  انـد«.  یکـی  آن هـا  و حامیـان 
بعـد از حادثـه یـازده سـپتامبر متوجـه تهدیـدات تازه 
علیـه امنیـت ملـی و پرسـتیژ سیاسـی خـود شـد که؛ 
ایـن تهدیـدات نـه بـه وسـیله موشـک های بالسـتیک 
قاره پیمـا و نـه به وسـیله رقیبان شناخته شـده بلکه از 
آدرس بازیگـری جدیـد و نامتعارف کـه از آن به عنوان 
تروریسـم بین الملـل یـاد مـی کننـد، انجـام می شـد. 
عجالتـاً بعـد از ایـن رویـداد و بر اسـاس طـرح دفاعی 
چنـد الیـه و گـذار از الگوی دفاعـی مبتنی بـر تهدید 
بـر الگـوی دفاعـی مبتنی بـر توانایـی  بود؛ کـه آمریکا 
حمـات نظامی خـود را در افغانسـتان و به تعقیب آن 
در عـراق آغـاز کـرد. در حقیقـت نفس حضـور امریکا 
در افغانسـتان، نـه برای دفـاع از حقوق بشـر و تحیکم 
دموکراسـی بلکـه بـرای جنـگ بـا تروریسـم بـود، اما 
از ایـن هـرود بـه عنوان پوشـش اسـتفاده ابـزاری می 
کـرد. حـال ایـن پرسـش مطرح مـی گردد کـه جنگ 
علیـه تروریسـم چـه شـد، مبـارزه بـا طالبـان بـه کجا 
رسـید و تحقـق دموکراسـی و حمایـت از حقوق بشـر 

بـه چـه نتایجـی منتـج گردید؟
مسـائله میـان افغانسـتان و امریـکا از جنگ بـا طالبان 
شـروع شـد که بعـد از سـاخت قانـون اساسـی، ایجاد 
دولـت ملـی،  ارتش ملـی و مسـائل دیگـر... امـروز بـه 
میـان  نزدیکـی  اسـت.  رسـیده  صلـح  بسـت  بمـب 
امریـکا و طالبـان بـه عنـوان یک گـروه دهشـت افگن 
مطلـب تـازه ی نیسـت، نکته آشکاریسـت کـه طالبان 
از گذشـته ها )بـدو شـکل گیـری( در ارتبـاط نزدیـک 
بـا متحـدان امریـکا )پاکسـتان وسـعودی( و بـه تبـع 
می بـرد.  سـر  بـه  امریـکا  بـا  نزدیـک  ارتبـاط  در  آن 
امـا مطلـب تـازه ایـن  اسـت اسـت کـه آیـا طالبـان از 
دیـد امریـکا یـک گـروه ترویسـتی اسـت یـا نـه؟ اگر 
اسـت پـس ایـن امـر ممکـن اسـت کـه امریـکا بـا هر 
القاعـده،  داعـش،  ماننـد  دیگـری  تروریسـتی  گـروه 
النصـره و سـایر گروه هـای که در لیسـت سـیاه امریکا 
ایـران( در  پاسـداران  قـرار دارد )حـزب اهلل و سـپاه 
میـز مذاکـره بنشـیند و سـاز سـازگاری بزننـد. اگـر 

کنـد در سیاسـت هایش در افغانسـتان بـا اداره ترامپ 

انتظـار  هنـد  چنـد  هـر  بـرد.  رس  بـه  هامهنگـی  در 

فشـارهای بیشـری را بـر پاکسـتان دارد ولـی آمریـکا 

در توسـل بـه ابـزار تهدیـد به منظـور کاهش وابسـتگی 

پاکسـتان بـه نیروهـای جهـادی، بـا محدودیـت هایـی 

نیـز مواجـه اسـت.

واشـنگنت از ایـن حقیقـت غافـل نیسـت کـه رویه های 

سـختگیرانه تـر مـی توانـد او را از اسـتفاده از خـاک 

افغانسـتان  بـرای عملیـات نظامـی اش در  پاکسـتان 

محـروم کنـد.

بـه  تـدارکات  حیاتـی  مسـیر  کـه  نکتـه  ایـن  درک  بـا 

بندرچابهـار  و  گـذرد  مـی  پاکسـتان  از  افغانسـتان 

بـه دلیـل روابـط خصامنـه آمریـکا بـا ایـران خـارج از 

بـا  خـود  برخوردهـای  در  واشـنگنت  اسـت،  دسـرس 

هـم طالبـان تروریسـت نیسـت چـرا در سـال 2001 
بـا اتخـاذ جنـگ جهانـی علیـه تـرور در افغانسـتانن 
حملـه صـورت گرفـت؟ مسـئله دیگـر این کـه امریـکا 
بـا پرداخـت چـه قیمتـی و روی چـه مسـائلی حاضـر 
بـه صلـح بـا گروه های تروریسـتی اسـت؟ ایـن مطلب 
در کناره گیـری امریـکا از گفتگوهـای صلـح بـه خاطر 
کشـته شـدن یـک سـربازش در کابل روشـن شـد که 
بـا قیمـت جـان هرچـه انسـان غیـر امریکایـی امـا نه 

یـک نفـر سـرباز امریکایی. 
و  سـبتامبر  یـازده  حادثـات  میـان  عجیبـی  تشـابه 
نتیجـه  بـی  ظاهـر  بـه  کـه  امریـکا  صلـح  مذاکـرات 
از  )قبـل  زمـان  آن  در  دارد.  وجـود  شـده،  گذاشـته 
تسـلط  تحـت  افغانسـتان  2001( حـدود 90 خـاک 
طالبـان بـود و امریـکا هـم هیـچ مشـکلی بـا اوضـاع 
داخلی، خفقان و اسـتبداد آن روز افغانسـتان نداشـت 
و در برابـر آن بی تفـاوت بـود آنچنانی کـه جیمـز دابنز 
اشـتباهاتش  بـه  امریـکا  »ایاالت متحـده  بـود:  گفتـه 
مبنـی بـر فراموش کـردن افغانسـتان در سـال 1989 
پـی بـرده و حمـات یـازده سـپتامبر نمایانگـر ایـن 
تغافـل امریکاسـت و امریـکا بـار دیگـر بـه این کشـور 
پشـت نخواهـد کـرد.«  امـا حادثـات یـازده سـبتامبر 
یـک شـبه همه چیـز را عوض کـرد و امریکا بـا این که 
بـا طالبـان ـ  را  گزینـه گفتگـو و تماس هـای مکـرر 
مبنـی بـر اجتنـاب از حمایـت القاعده ـ امتحـان کرد، 
امـا کار بـه جای نرسـید و آتـش جنگ میـان امریکا و 
تروریسـم )طالبـان( شـعله ور شـد. قضیـه گفتگوهای 
صلـح قطـر نیـز بـه یـک چنیـن سرنوشـت سـردچار 
شـد، تـا زمانی کـه سـرباز امریکایی در حملـه انتحاری 
کابـل کشـته نشـده بـود همـه چیـز سـر بـه راه بـود 
و گفتگوهـی صلـح بـه خوشـی و بـا کمـال امیـدواری 
جریـان داشـت و از این کـه هـر روز در افغانسـتان ده 
هـا انسـان اعم از ارتـش، پولیس و مردم عادی کشـته 
می شـد، هیـچ نگرانیـی وجـود نداشـت و کسـی نبـود 
کـه موقـف جـدی و منصفانـه ی در مورد ایـن واقعات 
در گفتگوهـای قطـر بگیـرد. عـدم اتخـاذ موقف جدی 
امریـکا بـرای کاهـش حمـات غیـر نظامـی طالبـان 
برقـراری  بـرای  آتش بـس  نـدادن  قـرار  مشـروط  و 
صلـح؛ طالبـان را هرچـه بیشـتر روحیـه داد و دایـره 
خواسـتهای خـود را وسـعت بخشـید، اگـر نـه طالبان 
قبـل از گفتگوهـای قطـر نیـز بـاری حاضـر بـه انجـام 

    وینای کآنوورا
    ترجمه از عبداهلل غفاری

دغدغه های هند از قدرت گیری دوباره طالبان

از  بگیـرد.  نادیـده  نبایـد  را  احتیـاط  پاکسـتان جنبـه 

ایـن رو بایـد دیـد آیـا انتخـاب مایـک پامپئـو بـه عنوان 

وزیـر امـور خارجـه، جایگزینـی او بـا گینـا هاسـپل بـه 

بولتـون  جـان  تعییـن  و  سـیا  سـازمان  رییـس  عنـوان 

بـه عنـوان مشـاور امنیـت ملـی مـی توانـد مانـع قبضه 

انحصـاری قـدرت در افغانسـتان از سـوی طالبـان و به 

گـردد؟ پاکسـتان  نفـع 

بـر رس  از توافـق  انـد قبـل  طالبـان ظاهـرا در تـالش 

صلـح به موضـع باالتری از قدرت دسـت یابنـد. ایاالت 

متحـده هم اسـراتژی مشـابهی را دنبال مـی کند. در 

سـایه تـالش هـای غیـر مـوازی طالبـان و آمریـکا برای 

سـناریوی  صلـح،  مطلـوب  رشایـط  بـه  یافـنت  دسـت 

پیوسـنت رسیـع طالبـان بـه کاروان صلـح از پشـتوانه 

الزم برخـوردار نیسـت.

موضـع  از  طالبـان  ورود  سـناریوی  زمـان،  عیـن  در   

قـدرت بـه مذاکـرات صلـح، بـه احتـامل زیـاد از سـوی 

آمریـکا قابـل قبـول نخواهـد بـود. اگـر طالبـان قبـل از 

حضـور در پـای میـز گفتگـو، بـر خواسـت هـای اولیـه 

شـان ارصار بورزنـد -نظیـر مذاکره مسـتقیم بـا آمریکا و 

خـروج کامل نیروهـای خارجی از افغانسـتان- وضعیت 

کنونـی ادامـه مـی یابـد.

 برگـزاری انتخابـات پارملانـی و ریاسـت جمهـوری بـه 

آسـان  رشایطـی  چنیـن  تحـت  آزاد  و  عادالنـه  شـکل 

نخواهـد بـود. پیشـنهاد بـدون پیـش رشط صلح رییس 

جمهـور غنـی بـه طالبـان در فـروری 2018، حامیـت 

بـا خـود داشـته  نفعـان  از سـوی ذی  را  همـه جانبـه 

اسـت. بـه طـرز مشـابهی، کنفرانـس تاشـکن در مـارچ 

2018 اعـالم حامیـت سیاسـی از پروسـه کابـل بـود. 

گفتگـو بـا مقامـات داخلـی افغانسـتان نیـز شـده بود، 
در حالی کـه این بـار دم از تعدیـل نظام و خواسـت های 
باالتـر از آن مـی زد . البتـه مسـئله صلـح بـا طالبـان از 
دور دوم ریاسـت جمهـوری آقای کرزی شـروع شـد و 
ایشـان بـرای اظهار حسـن نیتـش شـورای عالی صلح 
را ایجـاد نمـود تـا این که به دسـتی آقـای غنی منحل 
شـد. امـا گفتگوهـای صلـح ده مـاه اخیـر رسـم و راه 
دیگـری را می پیمـود، طرفین گفتگو امریـکا و طالبان 
بـود امـا موضـوع صلـح افغانسـتان؛ کشـوری کـه در 
خـاء ذهنـی به سـر نمی بـرد، جامعه، دولت، سـاختار 
و حضـور فزیکـی داشـت و یک حکومتی ولـو با بحران 
ایـن  امـا  می کـرد؛  اداره  را  کشـور  ایـن  مشـروعیت 
حکومـت بی آنکـه از ایـن روندها مطلع باشـد در جای 
دیگـری خبرهـای از صلـح داده می شـد. از همان آغاز 
گفتگو هـای صلـح جاجـای کار می لنگید، و شـبه های 
تحقـق صلـح  امـکان  آیـا  کـه  را می خراشـید  ذهـن 
وجـود دارد؟ یکـی از مـوارد کـه بـه نظـر مـن نسـبت 
بـه آن اغفـال و اغمـاض صـورت گرفتـه بـود، نگاهـی 
طالبـان  متحجرانـه  ائدولوژیـک  ماهیـت  تحـول  بـر 
بـود. آنچه  کـه در گفتگوهـای صلـح ظاهـراَ بـه نظـر 
می رسـید تأکیـد بر صلح صـوری و شاکله سـازی برای 
آن بـود نه کوشـش بـرای دریافت راه حلـی ذهنی. در 
ایـن گفتگوهـا بیشـتر صحبت هـا روی خـرج نیروهای 
خارجـی و عـدم حمایـت طالبـان از سـایر گروه هـای 
تروریسـتی بـود اما از ایـن که طالبان چگونه با دسـت 
آوردهـای جدیـد؛ حقـوق زنـان، جامعه مدنـی، آزادی 
بیـان، کثـرت گرایـی، حاکمیـت قانـون و دموکراسـی 
کنـار خواهـد آمـد کمتـر تمرکز شـده بود. گذشـته از 
همـه، ایـن پرسـش مبنایـی مطـرح می شـود کـه آیـا 
بـا طالبـان صلـح ممکـن اسـت؟ آیـا از میـزان تحجـر 
فکـری و افراطگرایـی طالبـان چیزی کم شـده اسـت؟ 
باشـد   2001 از  قبـل  طالبـان  همـان  طالبـان  اگـر 
کـه بـه کرسـی نشـاندن ایـن مهـم گذشـتن از هفـت 
خـوان رسـتم اسـت. جـواب سـوال دوم از عملکـرد و 
نگـرش  در  کـه  گردیـده  آشـکار  طالبـان  گفته هـای 
تندروانـه و موقـف ائدولوژیـک طالبـان تغیـری نیامده 

ست. ا
بـرای تحقق صلـح باید مقدماتی را چیـد و میکانیزمی 
را بـرای رسـیدن بـه مقاصد کـه مدنظر طرفین اسـت 
مطـرح کـرد. قبـل از همه انگیزه سـلبی و حسـن نیت 

ایجابـی مهـم اسـت کـه طرفیـن بپذیرنـد؛ جنـگ راه 
حـل نیسـت و نکاتـی وجـود دارد کـه می توانـد مـا را 
بـه هـم نزدیـک کنـد. مقدمـه صلـح بـا آتـش بـس و 
توقـف جنـگ فراهـم می شـود و بعـداز ایـن میکانیزم 
رسـیدن بـه صلح کامل ترسـیم می گـردد، در مکانیزم 
گفتگوهـای صلـح بـا حضـور میانجی، دو طرف سـعی 
می کنـد تـا مسـائل اختافـی را حـل بکننـد و به حد 
اقـل برسـانند تـا صلـح محقق شـود. امـا ایـن کاروزار 
در مذاکـرات صلـح افغانسـتان وجـود نداشـت، حتـی 
از نـگاه روشـی ناقـص و از نـگاه ماهـوی نامشـروع بود 
چـون یکـی از طرفیـن که حکومـِت ـ می شـود گفت 
منتخـب ـ افغانسـتان بـود حضـور نداشـت و امریـکا 
داشـت بـا طالبـان سـر بـی صاحـب می تراشـید. نکته 
دوم این کـه انگیـزه سـلبی مبنـی بـر نفـی جنـگ و 
اجتنـاب از درگیری، در عملکرد طالبان وجود نداشـت 
و بـا تمـام قوت بـا نیروهـای حکومـت می جنگیدند و 
هیـچ گونـه آتـش بسـی که نشـان دهنده حسـن نیت 
طرفیـن برای برقراری صلح باشـد اتفاق نیفتاده اسـت. 
بـا ایـن وجـود در قطر حـرف و حدیث از صلـح بود اما 
در افغانسـتان آتـش معرکـه برپـا کـه دود آن گلوگیـر 
مـردم شـده بود. در یـک چنین سـازوکاری هیچ گونه 
رنـگ و بـوی از صلـح حـس نمی شـود و فقـط دهـن 
را بـا گفتـن صلـح شـیرین می کننـد، ایـن حالـت را 
می تـوان بـه صلـح مسـلح مصطلـح کـرد کـه در آن با 
این کـه حرف هـای از صلـح زده می شـود امـا طرف هـا 
همچنـان در سـنگرهای جنـگ بـه سـرمی بردند، در 
عیـن این کـه طرفیـن سـاح بـه دسـت دارنـد امـا به 
زبـان از صلـح سـخن می گوینـد. البتـه اصطـاح صلح 
مسـلح از نـگاه تاریخـی دوره ۴۳ سـاله یعنـی فاصلـه 
سـال های 18۷1 ـ 191۴ را کـه جنـگ جهانـی اول 
شـروع شـد، شـامل می شـود، امـا منطقـاَ یـک چنین 
تناقضـی درسـت نیسـت و نتیجه اش کـه آوردن صلح 
اسـت بدسـت نمی آیـد. صلـح گـرم یـا صلـح مسـلح 
بـدون  دولت هـا  کـه  اسـت  حالتـی   Armed peace

درگیـری نظامـی، خـود را برای نبـرد احتمالـی آماده 
می کننـد. در فاصلـه ۴۳ سـال صلـح مسـلح در اروپـا، 
اگرچـه بیـن دولت هـای بزرگ اروپـا جنگـی رخ نداد، 
امـا کشـورهای بـزرگ بـا گسـترش ارتـش و تجهیـز 
زرادخانـه هـای جنگـی خـود، بـرای نبـرد آمـاده می 
صلـح  گفتگوهـای  بنگریـم  کـه  نـگاه  آن  از  شـدند. 

افغانسـتان مسـلح تـر از آن دوران اروپـا بـود/ اسـت. با 
ایـن وجـود از همان آغـاز نتایج کار روشـن بود که یک 
چنیـن مذاکراتـی بعیـد اسـت بـه نتیجـه منتج شـود، 
چون کـه نـه مقدمـات صلح فراهم شـده بود، نه حسـن 
نیـت بـرای آوردن صلـح وجـود داشـت و نـه مکانیـزم 
مشـخص و راه کاری بـرای تحقق صلح مطـرح بود. نگاه 
صفـر تـا صـدی طالبـان ایـن معنـی را می رسـاند کـه 
بـرای آن هـا یـا سـیاه باشـی یـا سـفید، در ایـن وسـط 
خاکسـتری وجـود نـدارد. در حالی کـه گفتگوهای صلح 
جمـع میـان سـیاه و سـفید یـا جمـع نقضیـن بـود. از 
حواشـی گفتگوهـای صلـح قطر پیـدا بود کـه در آن جا 
یـک بـازی بـا حاصـل جمـع جبـری صفـر )بـرد یکـی 
در برابـر باخـت دیگـری( جریـان دارد و هـر طـرف در 
تـاش بـرد خـود و باخـت دیگری اسـت. با ایـن وجود 
امریـکا تمثیـل صلح می کرد و می خواسـت نشـان دهد 
که ما خواهان جنگ در افغانسـتان نیسـتیم و حاضریم 
از جملـه طالبـان کنـار  بـا گروه هـای درگیـر جنـگ 
بیآییـم، امـا بـا چه هـدف و با چـه قمیتی اصـَا حدود 
و صغـور آن معلـوم نبـود/ نیسـت و ایـن ایده هـای بلند 
پروازانـه خلیـل زاد بـود کـه طالبـان را پـر توقـع کـرد 
کـه در فرجـام سرنوشـت گفتگوهـای صلح قطـر به بن 
بسـت رسـید و بـدون نتیجـه خاتمه یافت. حـال بعد از 
گذشـت یـک مـاه روزنـه جدیـدی از گفتگوهـای صلح 
بـا میزبانـی پاکسـتان آغـاز شـده اسـت، آنچنانی کـه 
رشته ایسـت  پاکسـتان  و  عربسـتان سـعودی  گفتیـم، 
معمـاالت  تـاب  و  پیـچ  در  همیشـه  را  طالبـان  کـه 
سیاسـی امریـکا قـرار می دهـد، طبـق جملـه معـروف: 
دوسـِت دوسـتم دوسـت من، بدین اسـاس، در مسـایل 
افغانسـتان کمتـر اتفـاق افتـاده کـه امریکا بـدون رأی 
ایـن دو دسـت بر اقدامی زده باشـد. بعداز لغـو گفتگوها 
توسـط دونالـد ترامـپ، طالبـان بـه مسـکو و بـه دنبال 
آن بـه تهـران سـفر کـرد کـه در ایـن دیدارهـا کـدام 
راهبـردی جدیـد مرتبـط با صلـح در افغانسـتان مطرح 
نشـد، امـا در فرجـام دوبـاره به همـان پهلـوی افتاد که 
برخاسـته بـود. طـرح دوبـاره گفتگوهـای صلـح بعـد از 
سـفر عمران خـان نخسـت وزیـر پاکسـتان در نشسـت 
مجمـع عمومـی سـازمان ملل آغاز شـد، از سـفر زلمی 
خلیلـزاد در اسـام آباد و ورود هیـأت طالبـان در آن جا، 
این چنـن بـه نظـر می رسـد کـه مقامـات امریکایـی و 
پاکسـتانی روی اجندای جدید بـرای گفتگوهای دوباره 
صلـح بـه توافق رسـیده اند. امـا آنچه  که مهم و مشـابه 
بـه ماقبل اسـت؛ بی خبـری کابـل از ایـن دور گفتگوها 
و عـدم حضورشـان در آن جا سـت. بـا این کـه این بـار 
آوردن  بـر  مبنـی  طالبـان  نیـت  حسـن  از  خبرهـای 
صلـح وجـود دارد، امـا تجارب گذشـته به کرات نشـان 
داده، هـر نشسـت، گفتگـو و تصمیمـی کـه پیرامـون 
انجـام  پاکسـتان  توسـط  و  پاکسـتان  در  افغانسـتان، 
شـده، بـه نفـع این کشـور تمام نشـده اسـت، بـا آن هم 

بـه مصـداق این شـعر:   
 خـوش بـود گـر محـک تجربـه آید بـه میـان *** تا 
سـیه روی شـود هـر که در او غش باشـد. بـار دیگر این 

گزینـه را بـه آزمـون تجربه می نشـیم.

سال چهاردهم  شماره  ۳865  شنبه   ۴ عقرب  1۳98 26 اکتبر 2019

 محمدرسول حسنیار ماستر روابط بین الملل

مثلث صلح مسلح
آمریکا ـ طالبان ـ افغانستان



 فلـم  مسـتند »اِکُسـدوس« بـه کارگردانـی و تهیه کنندگی 

داوران  هیـات  ویـژه  جایـزه  برنـده  کیارسـتمی،  بهمـن 

سـی اُمین دوره جشـنواره فلـم  »نیواورلئـان« آمریـکا شـد.

سـی اُمین دوره جشـنواره فلـم   نیواورلئـان از ۲۴ تـا ۳۰ 

میـزان ۱۳۹۸ در ایالـت لوئیزیانـای آمریـکا برگـزار  شـد و 

مسـتند »اِکُسـدوس« سـاخته بهمـن کیارسـتمی، ضمـن 

منایـش در بخـش مسـابقه مسـتندهای بلنـد جشـنواره، 

موفـق بـه دریافـت جایزه ویـژه هیـات داوران ایـن رویداد 

. شد

پذیـرای ۲۰۰  کـه همه سـاله  نیواورلئـان  فلـم   جشـنواره 

فلـم  از رسارس دنیـا می شـود، از جشـنواره های مورد تایید 

صـورت  در  منتخـب  فلم  هـای  و  اسـت  اسـکار  آکادمـی 

دریافـت جایـزه، رشایط حضـور در جوایز آکادمـی علوم و 

هرنهـای سـینامیی اسـکار را پیـدا می کننـد.

موسـوم  جایـزه ی  »اِکُسـدوس«  مسـتند  گذشـته  هفتـه 

بخـش   Award of Excellence تعالـی«  »جایـزه  بـه 

جشـنواره  دوره  شـانزدهمین  آسـیا«  نـو  »جریان هـای 

بـود. کـرده  دریافـت  نیـز  را  ژاپـن  »یاماگاتـا« 

مهاجـران  بازگشـت  مرکـز  دربـاره ی  فلـم   ایـن  موضـوع 

افغـان اسـت که توسـط اداره اتبـاع خارجی وزارت کشـور 

و  ثبت نـام  مسـئولیت  مرکـز  ایـن  می شـود.  گردانـده 

اعـزام مهاجـران افغان کـه بصـورت غیرقانونـی وارد ایران 

دارد... برعهـده  را  شـده اند 

پخـش بین املللی »اِکُسـدوس« برعهده ی مرکز گسـرش 

سـینامی مسـتند و تجربی است.

جایزه ویژه »نیواورلئان«
 به »اِکُسدوس« رسید

هـدف

جایزه بهترین فلم  کوتاه
 به »ذبح« رسید

آدام درایور به فلم
 ریدلی اسکات می پیوندد
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 بازی با اعداد              3032
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3383    بازی با کلمات  

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

 شطرنج                                       3114

 جواب شطرنج   3113  

3584

جواب هدف         3032
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حمل
 فرصـت خوبـی داریـد که در انجـام کارهای خانگـی و تجاری موفق شـوید. تغییراتی  
را ایجـاد خواهیـد کـرد کـه دیگـران از شـما قدردانـی مـی کننـد اما مـی خواهد که 

توصیـه هـای دیگـران را نیز در نظـر بگیرید.  

ثور
 امـروز روز خوبـی بـرای مالقـات بـا دوسـتان و یـا درگیـر شـدن بـا کارهـای تجاری 
نمـی باشـد.  دیگـران از تغییراتـی کـه مـی خواهیـد اجـرا کنیـد دچـار سـوتفاهم 
خواهنـد شـد.  همـه چیـز در زندگی عاطفی شـما خوب اسـت باید بیشـتر به وظایف 

حرفـه ای تـان توجـه کنید.

جوزا
امـروز صبـح آشـنای قدیمی را مالقـات خواهید کرد کـه مدت زمان زیادی اسـت که 
او را ندیـده ایـد. بـه یـک مهمانـی دعوت خواهید شـد. باید بـه روابـط رمانتیک خود 

بیشـتر اهمیت دهید.  صادق باشـید و اشـتباهات خـود را بپذیرید. 

سرطان
 بـا مدیریتـی کـه داریـد مـی توانیـد تغییـرات را در زندگـی عاطفیتـان ایجـاد کنید.  
مالقـات دلپذیـری بـا یکـی از دوسـتان تـان خواهید داشـت.  بـه دیگران نیـز فرصت 
صحبـت کـردن بدهیـد.  از دعـوا بـا یکـی از اعضـای سـالمند در اطرافتـان اجتنـاب 

. کنید

اسد
 برنامـه بزرگـی داریـد و امـروز صبـح تغییراتـی را ایجـاد خواهیـد کرد که مشـکالت 
خانگـی تـان حل میشـود.  معامله سـودآوری را امضـا خواهید کرد کـه موفقیت آمیز 

اسـت امـا باید احتیـاط کنید.

سنبله
امـروز روز مطلوبـی بـرای ایجـاد تغییـرات در خانـه مـی باشـد.  تعمیـرات و تغییـر 
دکوراسـیون و نقاشـی و غیـره را شـروع خواهیـد کـرد.  روی حمایـت دوسـتان تـان 

حسـاب کنیـد.  همـه کارهـا را بـرای فـردا موکـول نکنیـد. 

میزان
بـرای امـروز بـه صـورت فشـرده برنامه ریـزی نکنیـد فرصـت موفـق شـدن شـما 
محـدود اسـت.  امـروز صبـح مشـغول حل مشـکالت شـریک عاطفی تان هسـتید 

حتـی بایـد مشـکالت مالـی خانـواده تـان را نیـز حـل کنید.   

عقرب
 ایـده هـای کارسـازی داریـد کـه دیگران دوسـت دارند در مـورد آن با شـما بحث 
کنـد. یـک شـخص سـالمند در خانـواده تـان  با پیشـنهاد مالی شـما را سـورپرایز 
مـی کنـد و باعـث بـاال آمـدن روحیـه شـما میشـود. امـروز بـرای سـرمایه گذاری 

روز مطلوبی اسـت.  

قوس
 وظایـف حرفـه ای کـه داریـد زمـان زیـادی را از شـما مـی گیـرد اما دلیـل نمی 
شـود کـه زندگـی عاطفی تـان را نادیـده بگیرید. در حقیقـت زمـان مطلوبی برای 
انجـام کارهـای تجـاری نمـی باشـد. زیرا در خطـر از دسـت دادن مبلـغ عمده ای 

پول هسـتید.  

جدی
 امروز درگیر کارهای چالش برانگیز نشــوید. اگر فرصتی دارید امروز بعد از ظهر را 

حتما با شریک عاطفی خود را سپری کنید.

دلو
روز مطلوبـی برای کسـب و کار می باشـد. امروزصبح بسـیار خوشـبین خواهید بود 
امـا احسـاس مـی کنـم کـه هیچ چیـز مثبتـی سـر راه شـما قـرار نـدارد.  روابط با 

شـریک عاطفـی تان بسـیار عالـی پیش خواهـد رفت.  

حوت
  امـروز برنامـه هـای بسـیار زیـادی داریـد امـا دلیلـی بـرای نگرانی وجـود ندارد. 
بسـیار سـرحال هسـتید. سـختی هایی در برقـراری ارتباطـی تان تجربـه خواهید 

کـرد. بیشـتر بـه زندگـی عاطفیتان توجـه کنید.
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آراســته ـ اتباع ـ بارانی ـ پاســخ ـ تاســوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ 
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ 
شــعورـ  صحنهـ  ضربـ  طاقهـ  ظــروفـ  عقدهـ  غذاـ  فندکـ  قدرـ  

کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: خوب 

 12 کلمه: متوسط 
 18  کلمه: عالی 

مبارک ـ اکبر ـ بام ـ تبر ـ 
برات ـ نبات ـ بن ـ تب ـ 
بتـ  مبناـ  بناـ  نابـ  باک 
ـ کبراـ  برکتـ  تابـ  رب 

ـ منبر.
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B7         وزیر سفید 

 آدام درایـور در حـال مذاکـره اسـت تـا بـه فلـم »آخریـن 

دوئـل« سـاخته ریدلـی اسـکات بپیونـدد.

بـه نقـل از روایتـی، آدام درایـور در صـورت خـوب پیـش 

فلـم  در  را  دیمـون  مـت  مقابـل  نقـش  مذاکـرات  رفـن 

می گیـرد. برعهـده  فاکـس  دیزنـی-  دوئـل«  »آخریـن 

ایـن فلـم درامـی تاریخـی بـه کارگردانـی ریدلی اسـکات 

است.

گفتـه شـده بـن افلـک بـه ایـن نقش اصلـی که اکنـون به 

درایور پیشـنهاد شـده اسـت، چشـم داشـت و با این حال 

اکنـون در نقشـی مکمـل در کنـار جـودی کومـر بازیگـر 

»کشـن ایـو« ظاهـر خواهد شـد.

و  می گـذرد  فرانسـه  چهاردهـم  قـرن  در  داسـتان  ایـن 

داسـتانی حامسـی از خیانـت و داوری اسـت کـه بـر ۲ 

و درایـور مترکـز دارد. بـازی دیمـون  بـا  شـوالیه 

چنـدی پیـش خربهایـی مبنـی بـر این کـه مـت دیمون و 

بـن افلـک بار دیگـر پس از فلـم »ویل هانتینـگ خوب« با 

هـم همبـازی می شـوند، منتـر شـد و همـه فکـر کردنـد 

ایـن ۲ نقش هـای اصلـی ۲ شـوالیه را بـازی می کننـد. 

البتـه نـه اسـتودیو و نـه بازیگـران در ایـن بـاره سـخنی 

نگفتند.گفتـه شـده تولیـد این فلم در اوایل سـال ۲۰۲۰ 

انجـام می شـود.

نیکـول هولوفسـرن فلمنامـه را با همـکاری دیمون و افلک 

نوشـته اسـت. این ۲ از تهیـه کنندگان فلم هم هسـتند.

درایـور بـا بـازی در »داسـتان ازدواج« بـرای نت فلیکـس 

همچنیـن  وی  اسـت.  شـده  روبـرو  منتقـدان  اقبـال  بـا 

بازیگـر »گـزارش« بـرای آمـازون هـم بـوده کـه هـر ۲ فلـم 

بازیگـران  از  او  اسـکار محسـوب می شـوند.  مدعیـان  از 

»جنـگ سـتارگان: ظهـور اسـکای واکـر« هم اسـت که به 

می شـود. رشوع  اکرانـش  زودی 

فلـم   بین املللـی  جشـنواره  کوتـاه  فلـم   بهریـن  جایـزه   

Ireneusza Radzia پولنـد بـه فلـم  کوتـاه »ذبح« سـاخته 

مشـرک آکـو زندکریمـی و سـامان حسـین پور رسـید.

انجمـن  تهیـه کنندگـی مشـرک  بـه  فلـم  کوتـاه »ذبـح« 

سـینامی جوانان سـنندج و حـوزه هرنی کردسـتان موفق 

بـه کسـب جایـزه بهریـن فلـم  کوتـاه بیسـت و ششـمین 

 Ireneusza مسـتقل  فلـم   بین املللـی  جشـنواره  دوره 

پولنـد شـد.  Radzia

بـرای  کـه  اسـت  روسـتایی  ای  خانـواده  داسـتان  ذبـح 

بـه فـروش و ذبـح  گـذران یـک زمسـتان سـخت مجبـور 

تنهـا گاوشـان مـی شـوند، امـا پرس خانـواده از ایـن ماجرا 

ناراحـت مـی شـود و گاو را فـراری مـی دهـد.

فلـم   بین املللـی  جشـنواره  دوره  ششـمین  و  بیسـت 

 ۲۷ و  اکتـرب)۲۶   ۱۹ و   ۱۸ پولنـد   Ireneusza Radzia

شـد. برگـزار  کازل  شـهر  در  میـزان( 

 

و  جمهـور  رئیـس  از  حفاظـت  وظیفـه  کـه  آمریـکا  مخفـی  رسویـس  پلیـس 

مقام هـای حکومتـی را دارد از امینـم، سـتاره مشـهور موسـیقی رپ بـه علـت 

مـن ترانـه  او کـه در آن ایوانـکا ترامـپ را "کودن" خوانـده و در جایی گفته "او 

را در دریاچـه انداختـه شـد" سـوال و جـواب کـرده اسـت.

بنابـر اسـنادی کـه وبسـایت خـربی بازفیـد مدعـی اسـت بـه دسـت آورده، 

مامـوران رسویـس مخفـی به علت من ترانـه "فریمـد" )Framed – ۲۰۱۷(به 

رساغ ایـن هرنمنـد رفته انـد.

در مـن ایـن ترانـه امینـم می خوانـد که چـرا دخـر دونالد ترامـپ در صندوق 

عقـب خودرو اوسـت و بعـد ادامه می دهـد "دخرک بلوند کودن "بـه "دریاچه 

شد". انداخته 

بنابـر ایـن گـزارش، پی گیـری رسویـس مخفـی در حد همین جلسـه سـوال و 

جـواب بـا امینـم باقی مانـده و فراتـر از آن نرفته اسـت.

برنامـه تولیـد می کنـد.

دفـر مرکـزی این رشکت در شـهر لـوس گاتوس، کالیفرنیا، قرار دارد و سـهام 

آن در بـازار بـورس »نزدک« معامله می شـود.

را  خـود  دی وی دی  یک میلیاردمیـن   ۲۰۰۷ فوریـه   ۲۵ در  نت فلیکـس 

ارسـال کـرد. در آوریـل ۲۰۱۱ تعـداد ۲۳ میلیـون مشـرک در آمریـکا و ۲۶ 

میلیـون مشـرک در جهـان داشـت. در سـال ۲۰۱۱ درآمـد فـروش خدمـات 

دیجیتالـی ایـن رشکـت بـه یک و نیـم میلیارد دالر  رسـید. نت فلیکـس در ۲۳ 

اکتـرب ۲۰۱۲ اعـام کـرد کـه سـود خالصـش در سـه ماهه سـوم ۸۸ درصـد 

شده اسـت. در ژانویه ۲۰۱۳ اعام کرد با افزایش ۲ میلیون مشـرک نسـبت 

بـه سـال قبـل مجموع مشـرکان این رشکـت در آمریکا بـه ۲۷٫۱ میلیون نفر 

و در مجمـوع جهانـی ۲۹٫۴ میلیون نفر شـده  اسـت. عاوه بر ایـن با افزایش 

۸ درصـد سـود درآمـدش بـه ۹۴۵ میلیـون دالر  رسـیده  اسـت.

در اواسـط مـارس ۲۰۱۳ مشـرکان ایـن رشکـت بـه ۳۳ میلیـون نفـر رسـید. 

ایـن عـدد کمـی بعـد در آوریل ۲۰۱۳ بـه ۳۶٫۳ میلیـون نفـر )۲۹٫۲ میلیون 

نفـر در آمریکا( رسـید. 

در گـزارش سـپتامرب ۲۰۱۳ ایـن رشکت اشـاره شـد که تعداد مشـرکانش به 

۴۰٫۴ میلیـون )۳۱٫۲ در آمریـکا( رسـیده  اسـت. در گـزارش مالـی سـه ماهه 

چهـارم سـال ۲۰۱۳ اعـام شـد کـه مشـرکان ایـن رشکـت در آمریـکا از مـرز 

 نت فلیکـس بـرای تولیـد محتـوا بودجه خـود را از طریـق وام به صـورت اوراق 

قرضـه بـه رقـم هنگفت ۱۵ میلیـارد دالر  افزایش داد تا سـیطره خـود را هرچه 

بیشـر بر سـینام و تلویزیون گسـرش دهد.

بـه نقـل از روایتی، نت فلیکس دو میلیارد دالر  دیگـر به بودجه تولید محتوای 

خـود می افزایـد تـا به رقـم هنگفـت ۱۵ میلیارد دالـر ی برسـد.نت فلیکس اما 

بـرای افزایـش ایـن بودجـه و افـزودن دو میلیارد دالـر  به آن خـود را زیر بدهی 

می بـرد. روز دوشـنبه ۲۱ اکتـرب، نت فلیکـس اعـام کـرد قصـد دارد تقریباً  ۲ 

میلیـارد دالـر  مبلـغ اوراق قرضـه پربهـره و کـم اعتبـار، بـه واحد دالـر  آمریکا و 

یورو ارائـه دهد.

از سـی ام سـپتامرب نت فلیکـس مبلـغ ۱۲ میلیارد و ۴۳۰ میلیـون دالر  بدهی 

را گـزارش کـرده کـه این میـزان بدهی تا پایان سـال ۲۰۱۸ مبلغ ۱۰ میلیارد 

و ۳۶۰ میلیـون دالر  بوده اسـت.

آخرین وام نت فلیکس که هشـتمین مورد آن طی ۵ سـال گذشـته محسـوب 

می شـود بـرای اولیـن بـار بیـش از یـک میلیـارد دالـر  اسـت. ایـن وام کـه ۲ 

میلیـارد و ۲۰۰ میلیوکـن دالـر  اسـت در آوریـل ۲۰۱۹ بـا اوراق قرضـه بهـره 

بـاال، تامین شـده اسـت.

نت فلیکـس همچنیـن میلیاردهـا دالر  را رصف برنامه نویسـی می کنـد، زیرا با 

موجـی از رقبـای جدیـد در ایـن حوزه مواجه اسـت کـه از جمله آنهـا می توان 

بـه دیزنـی، اپل، وارنر مدیا و ان بی سـی یونیورسـال اشـاره کرد.

نت فلیکـس بـرای تأمیـن بودجه محتوای پیش بینی شـده در سـال ۲۰۱۹ بر 

مبنـای سـود ناخالص ۱۵ میلیـارد دالر  به رسمایه گـزاری نیاز دارد.

هفتـه گذشـته و در اعـام نتایـج سـه ماهه سـوم سـال ۲۰۱۹، نت فلیکس به 

رسمایه گـذاران گفـت که قصـد دارد وام بیشـری بگیرد.

بازپرداخـت  تاریـخ هیـچ گونـه  ایـن  تـا  ایـن در حالیسـت کـه نت فلیکـس 

اسـت. نداشـته  دریافتـی  وام هـای  از  شـاخصی 

نت فلیکـس یـک رشکـت جهانـی رسـانه سـیال و تولیدکننـده مجموعه هـای 

تلویزیونـی آمریکایـی اسـت کـه تـا آغـاز سـال ۲۰۱۶ بیـش از ۷۵ میلیـون 

مشـرک دارد. ایـن رشکـت فعالیـت اش را از سـال ۱۹۹۸ بـا ارسـال پسـتی 

دی وی دی آغـاز کـرد و در سـال ۲۰۰۷ رسویـس رسـانه سـیال را ارائـه کـرد. 

در سـال ۲۰۱۰ حـوزه فعالیـت اش را بـه کانـادا گسـرش داد و هم اکنـون 

در ۱۹۰ کشـور دنیـا خدماتـش را ارائـه می دهـد. نت فلیکـس اولیـن رسیـال 

خود، »خانه پوشـالی« را در سـال ۲۰۱۳ ارائه کرد و هم اکنون صدها سـاعت 

رسویس مخفی آمریکا

ترامپ سوال و جواب کرد امینم را به علت ترانه ایوانکا 

اختصاص وام ۱۵ میلیارد دالر ی برای تولید محتوا

۳۳٫۱ میلیـون نفـر گذشـت. ایـن رشکت در سـپتامرب ۲۰۱۴ فعالیتـش را در 

۴۰ کشـور گسـرش داد. نت فلیکس در گزارش اکترب ۲۰۱۵ اشـاره می کند 

کـه مشـرکین ایـن رشکـت ۶۹٫۱۷ میلیون نفـر در دنیا و ۴۳ میلیـون نفر در 

آمریـکا اسـت. در ژانویـه ۲۰۱۶ ایـن عـدد از ۷۴ میلیون نفر گذشـت.

پربیننـده  رسیـال  همچـون  موفقـی  رسیال هـای  توانسـت  نت فلیکـس 

»بریکینـگ بـد« را بـه صورت دی وی دی ارائه دهد که با اسـتقبال مشـرکان 

همـراه شـد. ایـن غول فضـای مجازی رسیال هـای موفقی چون »شـکارچیان 

ترول« و »خانه پوشـالی« و »نارنجی هامن سـیاه« اسـت و »عجایب و غرایب«، 

»۱۳ دلیل برای اینکه«، »بچه رئیس: بازگشـت به کار« و »بازگشـت سـفرهای 

علمـی« نیـز تولید کرده  اسـت.

نت فلیکـس بخشـی از رسیال هـای مـارِول را هـم تولیـد کـرده  اسـت. ایـن 

رسیال هـا کـه موسـوم بـه »رسیال هـای مارول-نت فلیکـس« هسـتند عبارتند 

از: »بیبـاک«، »لـوک کیـج«، »مشـت آهنـی«، »جسـیکا جونـز«، »مدافعـان« و 

»پانیـر«.

اوایـل ورود نت فلیکـس و آمـازون بـه حـوزه تولید محتـوا هیچ گونـه واکنش یا 

سـوگیری خاصـی از جانـب هالیـوود به دنبال نداشـت اما امروز ایـن دو غول 

دنیـای مجـازی از مـرز تهدیـد گذشـته و بخش اعظمـی از تولید محتـوا را در 

اختیـار گرفته اند.

بنابـر اسـنادی که بازفیـد منتر کرده پلیس رسویس مخفی پـس از آن رساغ 

امینـم رفتـه کـه "یک شـهروند نگـران" ایـن ترانه و محتـوای آن را بـه این نهاد 

حفاظتـی گزارش کرده اسـت.

بنابرایـن گـزارش، ایـن "شـهروند نگـران" در حقیقـت خربنـگار نریـه اخبـار 

هـرنی "تـی ام زی" )TMZ( بـوده کـه بـه دنبـال واکنـش و اظهارنظـر دربـاره 

محتـوای ایـن ترانـه بـوده اسـت.

ایـن خربنـگار حـوزه هـرنی در حقیقـت بـا ارسـال یـک ایمیـل از رسویـس 

مخفـی پرسـیده بـود "آیا شـام در حال تحقیقـات درباره مـن تهدیدآمیز ترانه 

امینـم دربـاره ایوانـکا ترامـپ، دخـر اول کشـور هسـتید؟".

آن طـور کـه مدارک نشـان می دهـد موضوع ایـن مصاحبـه دو روز بعد در یک 

جلسـه سـازمانی رسویـس مخفـی مطرح می شـود امـا حـارضان نتیجه گیری 

می کننـد کـه موضـوع "قابل ارجـاع به اف بی آی نیسـت".
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از  یکـی  خانـواده   ...1 صفحـه  از  ادامـه 

رای دهنـدگان کـه فـوت کرده بـود ابتـدا در یکی 

بونشـون  شـوکان  نـام  بـا  هفتگـی  نرشیـات  از 

عنـوان  بـه  پـول  دادن  جاپـان  در  شـد.  منتـرش 

بـه خانـواده شـخصی کـه فـوت  عـرض تسـلیت 

اسـت. مرسـوم  امـر  یـک  شـده، 

خربزه های هدیه در یک فروشگاه در توکیو

مجلـه بونشـون همچنیـن لیسـتی از هدایـا کـه 

را  شـده  ارسـال  سـوگاوارا  آقـای  دفـر  توسـط 

منتـرش کـرد، ایـن لیسـت شـامل خاویـار، مالتـه 

و مـوارد دیگـری اسـت کـه وی بـه رای دهنـدگان 

کـه  اسـت  نامه هایـی  همچنیـن  و  داده  هدیـه 

 اتحادیـه اروپـا بـا درخواسـت بریتانیـا برای متدیـد موعد خروج 

از ایـن اتحادیـه موافقـت کـرده و بـه ایـن ترتیـب برگزیـت بـار 

دیگـر بـه تعویـق می افتـد.

سـاجد جاویـد، وزیـر دارایـی بریتانیـا، اذعـان کـرده اسـت کـه 

دولـت محافظـه کار بوریـس جانسـون منی توانـد برگزیـت را در 

تاریخـی کـه وعـده داده بـود، یعنـی ٣1 اکتـر )هفتـه دیگـر( 

کند. محقـق 

برخـاف  هـم  هـم محافظـه کار  قبلـی  نخسـت وزیر  مـی،  تـرزا 

بـود. برگزیـت شـده  تعویـق  بـه  ناچـار  وعده هـای چندبـاره 

بریتانیـا درخواسـت سـه مـاه تعویـق کـرده )تـا پایـان جنـوری 

٢٠٢٠( امـا مشـخص نیسـت کـه اتحادیـه اروپـا مهلـت خـروج 

را چقـدر متدیـد می کنـد. اعضـای اتحادیـه اروپـا گفته انـد کـه 

آینـده دربـاره مهلـت جدیـد برگزیـت تصمیـم خواهنـد  هفتـه 

گرفـت.

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیر، از منایندگان پارملـان بریتانیا 

 در اسـرالیا جمعیـت کثیـری برای آخرین بـار از کوه صخره ای 

ایـن  بومیـان  خواسـته  بـه  احـرام  بـرای  رفتنـد.  بـاال  اولـورو 

منطقـه، از ایـن پـس صعـود بـه این صخره ممنوع شـده اسـت.

ایـن صخـره عظیـم کـه به صخـره آیـرز هم شـناخته می شـود از 

امروز )شـنبه ۲۶ اکتر( بطور دائم از دسـرس خارج می شـود.

کـوه صخـره ای از جنـس ماسـه سـنگ و به رنگ رسخ اسـت که 

در منطقـه "قلمـرو شـالی" در نواحـی مرکـزی اسـرالیا واقـع 

شـده اسـت. اولورو ۳۴۸ مـر ارتفاع دارد و بـه خاطر رنگ رسخ 

آن شـهرت جهانـی دارد. کـوه صخـره ای اولـورو بـرای آنانگوهـا، 

بومیـان ایـن منطقـه، مقـدس اسـت. آن هـا مدت هـای مدیدی 

خواسـتار توقـف صعـود توریسـت ها به ایـن صخره شـده بودند.

 تیـم ملـی فوتسـال افغانسـتان یـک بـار دیگـر شـانس خـود را 

بـرای صعـود بـه جـام ملت هـای آسـیا آزمایـش خواهـد کـرد.

٢ عقـرب ایـن تیـم در ورزشـگاه "غدیـر" شـهر ارومیه ایـران، کار 

خـود را بـا دیـداری دشـوار مقابـل ازبکسـتان آغـاز کـرد کـه بـا 

نتیجـه ٦ بـر ٢ مغلـوب ازبکسـتان شـد. اکـر کاظمـی دو گل 

تیـم افغانسـتان را بـه مثـر رسـاند. بـازی بـا تاجیکسـتان را بـا 

نتیجـه 5 بـر ٢ از دسـت داد ودیـروز جمعـه در مقابـل تیـم نپال 

قـرار گرفـت کـه ایـن بـازی بـا برتـری افغانسـتان بـا نتیجـه ٦ بر 

٢ بـه پایـان رسـید.

هنـوز تیـم فوتسـال افغانسـتان راه دراز امـا تـوام بـا خوشـبینی 

در این مسـابقات پیش رو دارد.ملی پوشـان فوتسـال افغانسـتان 

در دور گذشـته ایـن رقابت هـا بـا دو شکسـت مقابـل ایـران و 

تاجیکسـتان از رسـیدن بـه جام  ملت های آسـیا بازمانـده بودند.

شـاگردان عبدالـرزاق ممـرک، در گـروه اول حـوزه مرکـز آسـیا با 

تیم هـای ازبکسـتان، تاجیکسـتان و نپـال هم گـروه هسـتند.

فوتسـال افغانسـتان در طـی چند سـال گذشـته پیرشفـت قابل 

ماحضه ای در سـطح آسـیا داشـته که در نهایت توانسـته پاسخ 

تاش هایـش را بـا نائـب قهرمانـی چنـد مـاه پیش در مسـابقات 

جـام ملت هـای آسـیا در رده سـنی نوجوانـان بگیرد.

خواسـته اسـت کـه بـرای عبـور از بن بسـت سیاسـی برگزیت از 

پیشـنهاد او بـرای انتخابـات زودرس حایـت کنند.

برگـزاری انتخابـات زودرس بـه رای دو سـوم منایندگان پارملان 

نیـاز دارد، یعنـی بایـد منایندگان حـزب کارگر هـم از انتخابات 

حایـت کننـد. رهـر حـزب کارگـر گفتـه تـا وقتی خطـر خروج 

بـدون توافـق از اتحادیـه اروپـا وجـود دارد از انتخابـات حایت 

منی کنـد.

انتخابـات  بـرای  جانسـون  بوریـس  پیشـنهاد  کـه  اسـت  قـرار 

شـود. گذاشـته  رای  بـه  پارملـان  در  دوشـنبه  روز  زودرس 

آقـای جانسـون گفتـه ترجیح می دهـد که تعویـق برگزیت کوتاه 

و تنهـا دو هفتـه تا یک ماه باشـد.

اصولـی  موافقـت  عیـن  در  گفتـه  اروپـا  اتحادیـه  سـخنگوی 

اتحادیـه بـا تعویـق برگزیـت، هـر گزینـه ای درباره مـدت تعویق 

اتحادیـه  عضـو  رهـران کشـورهای  او  گفتـه  اسـت.به  ممکـن 

منی خواهنـد بـرای تصمیم گیـری دربـاره مـدت تعویق نشسـت 

هیـات اداره کننـده کـوه صخره ای اولورو در سـال ۲۰۱۷ صعود 

بـه ایـن کـوه را به خاطـر اهمیت معنـوی این محـل و همچنین 

بـه دالیـل محیط زیسـتی ممنوع اعـام کرد.

کـوه  ایـن  فـرد  بـه  منحـر  خصوصیـات  خاطـر  بـه  یونسـکو 

اسـت. شـناخته  جهـان  فرهنگـی  میـراث  را  آن  صخـره ای، 

یکـی از بومیـان آنانگـو بـه بی بی سـی گفتـه کـه اولـورو "مکانی 

بسـیار مقـدس هاننـد کلیسـا بـرای ماسـت. مـردم از رسارس 

جهـان بـه ایـن جـا می آینـد و از این صخره بـاال می رونـد. آن ها 

هیـچ احرامـی قائل نیسـتند." تصمیـم به توقف صعـود به کوه 

اولـورو پـس از ده سـال مبـارزه گروهـی از سـاکنان بومـی ایـن 

بخـش گرفته شـده اسـت.

 سـیان ماسـی اِلیـس، کمـک داور انگلیسـی، بـا قضـاوت در 

بـازی امشـب لیـگ اروپـا بیـن دو تیـم آیندهـوون و السـک بـه 

اولیـن داور زن تاریـخ تبدیـل شـود کـه در لیـگ اروپـا قضـاوت 

کـرده اسـت. او دیشـب و در زمیـن آیندهـوون، کریـس کاوانا را 

بـرای قضـاوت در ایـن بـازی همراهـی کـرد. 

پیش از این اسـتفانی فراپارت، داور زن و ۳۵ سـاله فرانسـوی، 

به عنوان داور وسـط، قضاوت دیدار حسـاس سـوپرجام اروپا را 

بیـن تیـم های چلسـی و لیورپـول بر عهـده گرفته بود.

ماسـی آلیـس ۳۴ سـاله پـس از انتخـاب خـود به عنـوان کمک 

داور بـازی دیشـب گفـت: " وقتی این موضوع را شـنیدم بسـیار 

هیجـان زده شـدم. من خیلی خوشـحال هسـتم.

هنگامـی کـه مطلع شـدم بایـد به عنـوان کمک کاوانـا در بازی 

حـارض باشـم، فـوراً بـه او زنـگ زدم و ایـن اولیـن متـاس بیـن 

مـن و او بـود. ایـن بـرای مـن یـک دسـتاورد بـزرگ بـه حسـاب 

مـی آیـد و از گذشـته آرزوی ایـن را داشـتم کـه در یـک رقابـت 

اروپایـی بـزرگ حضـور داشـته باشـم و حـاال خوشـحال هسـتم 

ایـن آرزوی خـود رسـیده ام."در مـاه آگوسـت ماسـی  بـه  کـه 

الیـس بـرای اولیـن بار در دیـدار حسـاس بین دو تیـم لیورپول 

و منچسرسـیتی حـارض بـود و بـه اولیـن زنـی تبدیـل شـده بود 

کـه در رقابـت هـای جام اتحادیـه انگلیس قضاوت کرده اسـت.

او در ادامـه گفـت: مـن فکـر می کنم که با گذشـت زمان حضور 

افغانسـتان در سـال ۲۰۱۷ در رقابت هـای داخـل سـالن آسـیا 

در عشـق آبـاد بـا ازبکسـتان بـازی کرد کـه موفق شـد حریفش 

را شکسـت دهـد و در مقابـل تاجیکسـتان نیـز کارنامـه بـدی 

داوران زن در مسـابقات حسـاس اروپایـی مـردان عـادی شـود. 

بـه نظـر مـن مهـم نیسـت کـه از چـه جنـس، نـژاد یـا مذهبـی 

باشـید. فقـط مهـم این اسـت که بـه موقع در یک مـکان حارض 

شـده و کار خـود را بـه درسـتی انجـام دهید.

مـن از زمانـی کـه فهمیـدم بایـد درایـن دیـدار حـارض شـوم، 

از لبانـم محـو نشـده اسـت.  لبخنـد 

مـن بسـیار خوشـحال و هیجـان زده هسـتم." وی همچنیـن 

در پایـان تریـح کـرد:» ایـن بـرای مـن شـخصاً یـک موفقیـت 

بـزرگ اسـت ، ایـن یک آرزوی من بوده اسـت کـه در یک رقابت 

اروپایـی حضور یابم و خوشـحامل که توانسـتم بـه چنین آرزویی 

دسـت پیـدا کنم .

مـن معتقـدم در نهایـت مهم نیسـت کـه از چه جنسـیتی ، نژاد 

یـا مذهبـی باشـید ، ایـن مهـم اسـت کـه بـه آنجـا برویـد و کار 

خـود را بـه بهریـن شـکل ممکـن انجـام دهید.« 

 

نـدارد، هـر چنـد تاجیکسـتان در دوره گذشـته رقابت هـا باعـث 

شـد تـا تیـم افغانسـتان جـواز حضـور در رقابت های آسـیایی را 

نکند. کسـب 

 نیروهـای امنیتـی عـراق بـا توسـل بـه گاز اشـک آور در صـدد 

متفـرق کـردن معرضانـی برآمدنـد کـه قصـد نزدیـک شـدن بـه 

سـاختان هـای دولتـی در منطقه بشـدت حفاظت شـده سـبز 

را در بغـداد داشـتند.

معرضـان، اعراضـات روز جمعـه را دومیـن مـوج مخالفت هـا 

علیـه فسـاد اقتصـادی در کشـور خوانده انـد.

از زمـان وقـوع اعراضـات تاکنـون بیـش از ۱۵۰ نفـر کشـته 

شـدند.

روز پنج شـنبه هـم صدها معـرض در خیابان های بغداد دسـت 

بـه اعـراض زده و ده هـا نفـر بـه سـوی منطقـه حفاظـت شـده 

سـبز رفتند.

منطقـه سـبز محـدوده ای در بغـداد اسـت کـه سـاختان های 

بـه شـدت  آن  از  و  واقـع شـده  آن  در  و سـفارتخانه ها  دولتـی 

در  اعراضاتـی  برگـزاری  از  همچنیـن  می شـود.  محافظـت 

می رسـد. خـر  جنـوب  در  نارصیـه  و  دیوانیـه  شـهرهای 

یـک گـزارش دولتـی در هفتـه جـاری تاییـد کـرد کـه مقامـات 

عراقـی بـا توسـل به زور در صـدد مقابله بـا اعراضاتـی برآمدند 

کـه در اوایـل مـاه اکتـر برگزار شـد.

از زمـان روی کار آمـدن دولـت جدید در عراق، این شـدیدترین 

اعراض هـای مردمـی اسـت. تظاهرکنندگان به بیکاری، فسـاد 

مالـی و ناکارآمـدی خدمات عمومی اعـراض دارند.

اضطـراری برگـزار کننـد.

درخواسـت دولـت بریتانیـا بـرای تعویق برگزیـت مطابق مصوبه 

بوریـس  نظـر  مـورد  برخـاف سیاسـت  و  ایـن کشـور  پارملـان 

موظـف  را  دولـت  پارملـان  مناینـدگان  شـد.  انجـام  جانسـون 

کردنـد کـه اگـر نتوانسـت توافقـی را بـا اتحادیـه اروپـا نهایـی 

کنـد، بایـد مهلـت بیشـری از ایـن اتحادیـه بخواهـد.

موافقـت  بوریـس  پیشـنهادی  توافـق  کلیـات  بـا  مناینـدگان 

کرده انـد امـا بـرای بررسـی جزئیـات و نهایـی کـردن توافق، که 

متنـی طوالنـی و جزئیات فنی بسـیاری دارد، با مهلت سـه روزه 

مـورد نظـر بوریـس جانسـون مخالفـت کردنـد.

بوریس جانسـون پیشـر گفته بـود ترجیح می دهـد در گودالی 

مبیـرد تـا برگزیت را به تاخیـر بیندازد.

او در اقدامـی کـه انتقاد بسـیاری را برانگیخت نامه درخواسـت 

تعویـق برگزیـت را بـه اتحادیه اروپا فرسـتاد اما نامه درخواسـت 

را امضـا نکرد.

منـع صعـود گردشـگران از روز ٢٦ اکتـر سـال ٢٠1٩، یعنـی 

درسـت سـی و چهار سـال پس از انتقال مالکیت آن به بومیان 

می شـود. اجرا 

ایـن کـوه تنهـا حـدود ٢٠ درصـد از اوقـات بـرای صعـود بـاز 

بـه خاطـر رشایـط خطرنـاک جـوی  مـوارد،  در سـایر  و  اسـت 

داده  صعـود  اجـازه  گردشـگران  بـه  فرهنگـی  ماحظـات  یـا 

منی شـده اسـت.صعود بـه ایـن کـوه بـدون خطـر نیسـت و از 

زمـان آغـاز ثبـت حـوادث کوهنـوردی در ایـن صخـره در دهـه 

1٩5٠ تـا کنـون، ٣٦ نفـر در اثـر حـوادث ناشـی از صعود جان 

باختـه و شـاری نیـز زخمـی شـده اند. آخریـن مـورد از مـرگ 

هنـگام صعـود بـه ایـن صخـره در سـال ٢٠1٠ ثبـت شـد.

 ' کانـری  'وایـن  در  گسـرده  آتش سـوزی 

از  نفـر  هـزار   ۲ تخلیـه حـدود  باعـث  کالیفرنیـا، 

سـاکنان ایـن مناطق شـده اسـت. به گفتـه اداره 

موجـب   ' 'کینکیـد  آتش سـوزی  آتش نشـانی، 

از بیـن رفـن حـدود ۱۰ هـزار هکتـار در بخـش 

سـونوما شـده کـه هـر لحظـه بـر میـزان آن نیـز 

می شـود. افـزوده 

گفتـه  کالیفرنیـا  آتش نشـانی  اداره  سـخنگوی 

اسـت کـه آتـش بخاطـر بادهـای شـدید در حـال 

حرکـت بـه سـمت جنـوب اسـت.

سـال گذشـته نیـز ایالـت کالیفرنیـا دچـار آتـش 

آن  اثـر  در  نفـر   ۱۰۰ کـه  شـد  بزرگـی  سـوزی 

حـال  در  امسـال  آتش سـوزی  باختنـد.  جـان 

حرکـت بـه سـمت ۱۲۰ کیلومـری شـال شـهر 

اسـت. سان فرانسیسـکو 

بادهایـی  وزش  بعلـت  رسـانه ها،  گـزارش  بـه 

متامـی  سـاعت،  بـر  کیلومـر   ۱۱۲ رسعـت  بـا 

تاش هـای بـرای خامـوش کـردن آتـش بی نتیجه 

بوده اسـت. پیش بینی شـده که رسعـت بادها در 

روز جمعـه پاییـن بیایـد امـا وزش بـاد در روزهـای 

شـنبه و یکشـنبه مجـددا شـدت خواهـد گرفـت.

محـل  تخلیـه  بـه  مجبـور  کـه  گیزرویـل  اهالـی 

بخاطـر  کـه  گفته انـد  شـده اند،  خـود  سـکونت 

کلیـه  از  را  ایـران  جـودو  جهانـی  فدراسـیون   

رقابت هـا و فعالیت هـای اداری و اجتاعـی ایـن 

رشـته محـروم کرد. ایران بیسـت و یـک روز فرصت 

دارد تـا در دادگاه عالـی ورزش درخواسـت تجدید 

گفته می شـود از طـرف رای دهندگان بـرای آقای 

سـوگاوارا ارسـال شـده اسـت.آقای سـوگاوارا روز 

جمعـه بـه خرنـگاران گفـت کـه هنـوز مطمـن 

آیـا آقـای قانـون انتخابـات را نقـض  نیسـت کـه 

کـرده اسـت یا نـه، اما تصمیـم گرفته اسـت که از 

سـمت خـود اسـتعفا دهـد.

باعـث  مـن  مشـکات  "منی خواهـم  گفـت:  وی 

پارملـان شـود". کار  رونـد  کنـد شـدن 

گفتـه:  جاپـان  وزیـر  نخسـت  آبـه،  شـینزو 

برعهـده  را  سـوگاوارا  آقـای  انتخـاب  "مسـئولیت 

جاپـان  مـردم  از  قلـب  صمیـم  از  و  می گیـرد 

می کنـد". عذرخواهـی 

متعلقاتشـان  جمـع آوری  امـکان  تخلیـه  رسعـت 

ایـن  سـاله   ۶۸ سـاکنان  از  نداشـته اند.یکی  را 

شـهر بـه لس آنجلـس  تایمـز گفتـه اسـت، زمانیکه 

حـال  در  آتـش  از  گریـز  بـرای  خانـواده اش  و  او 

ابتـدای  بـه  آتـش  بودنـد،  شـدن   ماشـین  سـوار 

بـود.  رسـیده  زمین هایشـان 

هلدزبـرگ  شـهر  سـاکنان  بـرای  تخلیـه  دسـتور 

نیـز صـادر شـده اسـت. مایـک مک گوایـر یکـی 

از سـناتورهای ایالـت در توییتـی نوشـته اسـت: 

بـه رسعـت در حـال حرکـت اسـت،  آتـش  "ایـن 

مـردم لطفـا بـه دسـتورات مربـوط به تخلیـه توجه 

کننـد". وی همچنیـن خواسـتار کمک رسـانی و 

ارسـال ماشـین آالت و نیروهـای آتـش نشـان بـه 

ایـن منطقـه شـده اسـت.

تاکنـون بـرق و گاز نزدیـک بـه ۱۸۰ هـزار خانـه 

آتش سـوزی های  وقـوع  از  جلوگیـری  بخاطـر 

اتفاقـی در منطقـه جنوبـی کالیفرنیـا قطـع شـده 

اسـت.

یـک  کـه  ادیسـن،  کلیفرنیـا  سـادرن  گفتـه  بـه 

رشکـت تامیـن کننـده بـرق و گاز اسـت، احتـال 

بیـش  انـرژی  قطـع  بـه  مجبـور  آنهـا  کـه  دارد 

۳۰۸ هـزار مشـرک خـود در ۷ بخـش از جملـه 

شـوند. ونچـورا  و  برناردینـو  سـن  لس آنجلـس، 

   

کند. نظـر 

کمیتـه انضباطـی فدراسـیون جهانی جـودو امروز 

در پایـان جلسـه خـود بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 

تصمیـم اولیـه ایـن فدراسـیون برای تعلیـق موقت 

ایـران را تاییـد کنـد.

فدراسـیون جهانـی جـودو، دهم سـپتامر تصمیم 

گرفـت پرونـده ایـران را بـه کمیتـه انضباطـی خود 

ارجـاع دهـد و سـه روز بعـد فدراسـیون جـودوی 

شـد.  مطلـع  انضباطـی  بررسـی  رشوع  از  ایـران 

ایـن کمیتـه در هجدهـم سـپتامر ایـران را از متام 

رقابت هـا معلـق کـرد.

رسـیدگی بـه این پرونده وقتی آغاز شـد که سـعید 

مایـی جـودکار وزن منهـای ٨1 کیلوگـرم ایـران 

کمیتـه  رئیـس  جـودو،  فدراسـیون  رئیـس  گفـت 

ملـی املپیـک و مربی تیـم ملی به او دسـتور داده 

بودنـد از مسـابقه با حریف ارسائیلی در مسـابقات 

قهرمانـی جهـان ٢٠1٩ در توکیو خـودداری کند. 

وزیر جاپانی به خاطر هدیه دادن خربوزه استعفا کرد

آتش سوزی کالیفرنیا؛ هزاران نفر مجبور به تخلیه شدند

فدراسیون جهانی جودو، ایران را از تمام فعالیت ها محروم کرد

موافقت اتحادیه اروپا با تعویق برگزیت؛ مهلت جدید هنوز مشخص نیست

صعود گردشگران به  »کوه مقدس«  در استرالیا ممنوع شد

داشـت.

سـال  در  و  اسـت  قانونـی  بلژیـک  در  اتانـازی 

بـه  کـه  کـرد  امضـا  را  اسـنادی  ورووورت   ۲۰۰۸

موجـب آنهـا بـه پزشـکی ایـن اجـازه را مـی داد تـا 

او خامتـه دهـد. بـه زندگـی 

بلژیـک بـه مـرگ خودخواسـته نوجـوان مبتـا بـه 

بیـاری العـاج کمـک کـرد 

دادگاه عالـی ایتالیـا: اتانـازی در مـواردی مجـاز 

است.

 ماریکـه وروورت، قهرمـان پاراملپیـک بلژیـک در 

۴۰ سـالگی بـه زندگـی خـود پایـان داده اسـت.

پاراملپیـک  مـدال  چندیـن  کـه  وروورت  خانـم 

بـه  خودخواسـته(  )مـرگ  اتانـازی  بـا  داشـت 

اسـت. داده  پایـان  زندگـی اش 

پاراملپیـک  مسـابقات  در  کـه  وروورت  ماریکـه 

و  نقـره  و  طـا  کسـب  بـه  موفـق   ۲۰۱۲ لنـدن 

 ، ریـو ۲۰۱۶ شـد  دو مـدال دیگـر در املپیـک 

بیـاری غیرقابـل عـاج دیسـروفی ماهیچـه ای 

ماریکه وروورت، قهرمان پارالمپیکی
 با اتانازی به زندگی خود پایان داد

قضاوت اولین زن در تاریخ رقابت های اروپایی

ورزش

 جام ملت های آسیا؛ تیم ملی فوتسال افغانستان تاریخ سازی می کند؟ 

عراق: رویارویی نیروهای امنیتی برای جلوگیری از ورود معترضان به منطقه سبز

سال چهاردهم  شماره  3865  شنبه   4 عقرب  1398 26 اکتبر 2019
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سال چهاردهم  شماره  3865 شنبه   4 عقرب  1398 26 اکتبر  2019 قیمت 20 افغانی

افغانسـتان کشـوری  اسـت کـه بیـش از 75 درصـد 

جمعیت آن روسـتا نشـین هسـتند و صنایع دسـتی 

مهـم  منابـع  از  یکـی  مالـداری  و  زراعـت  کنـار  در 

خانواده هاسـت. عایداتـی 

در جامعـه سـنتی افغانسـتان، اکـر مـردان وظایف 

بیـرون از خانـه را انجـام می دهنـد و زنـان بیشـر 

در چهاردیـواری خانه هـا مشـغول فعالیـت هسـتند. 

اکـر ایـن زنـان عـاوه بـر کارهـای خانـه، مشـغول 

صنایـع دسـتی نیـز هسـتند.

سـوزن دوزی یکـی از کارهایـی اسـت کـه اکر زنان 

بـر  و عـاوه  آن هسـتند  روسـتایی کشـور مشـغول 

نیـز  خانواده شـان  مـردان  خـرج  کمـک  رسگرمـی، 

می شـوند.

از  کـه  اسـت  صدیقـه کریمـی، خامنـی 57 سـاله 

سـوزن  خانـه،  کارهـای  کنـار  در  کودکـی  دوران 

دوزی را نیز آغاز کرده اسـت و انواع و اقسـام سـوزن 

می دهـد. انجـام  را  دوزی هـای 

او کـه اکنـون در یـک منایشـگاه پاییـزی محصوالت 

بـه  اسـت،  گذاشـته  منایـش  بـه  را  خـود  دسـتی 

مناطـق  در  کـه  گفـت  افغانسـتان ما  روزنامـه 

روسـتایی، دخـران هنگامـی کـه کمـی "هوشـیار" 

شـوند، در کنـار کارهـای خانه بـه سـوزن دوزی و یا 

از چنـد سـال گذشـته کـرد  یـادی  خانـم کریمـی 

فـروش  پیـش  سـال  چنـد  دوزی  سـوزن  گفـت،  و 

درآمـد  اینکـه  دلیـل  بـه  مـردم  و  داشـت  خوبـی 

مـورد  بومـی  و  سـنتی  کاالهـای  داشـتند،  خوبـی 

توجـه قـرار می گرفـت. او یـادآوری کـرد کـه در آن با 

وجـود اینکـه در حـدود پانـزده نفر همزمـان فعالیت 

می کردنـد ولـی بـا آنهـم منـی توانسـتند، جوابگوی 

باشـند. مشـریانش 

ایـن خانـم دسـت دوز هـم اکنـون نیـز از کار خـود 

راضـی اسـت و می گویـد: "دسـتم خالـی منی ماند" 

فـروش سـوزن دوزی ها کمـک خـرج خانـواده  بـا  و 

می شـوم.

خامنـی دیگـر کـه در عرصـه صنایـع دسـت دوزی 

می شـود  سـال  یـک  تقریبـا  او  می کنـد،  فعالیـت 

کـه در بخـش صنایـع دسـتی بـه خصـوص سـوزن 

دوزی فعالیـت می کنـد. او گفـت کـه سـوزن دوزی 

خانـواده  کارهـای  کنـار  در  نوجوانـی  دوران  در  را 

بـا سـوزن  او نیـز می گویـد کـه  یـاد گرفتـه اسـت. 

دوزی هـای خـود توانسـته اسـت کمـک خـرج خانـه 

باشـد. 

انـواع گراف دوزی، قندهـاری دوزی، ترکمن دوزی، 

دکمـه دوزی، پختـه دوزی، بلوچـی دوزی، زنجیرک 

می شـوند. وادار  بافتنـی 

ایـن خانـم مسـن اکنـون نیـز با دقـت فراوان، سـوزن 

را در بیـن تارهـای پارچـه/ تکـه می دوانـد تـا نقـش و 

نگارهایـی کـه در دل فرهنگ یـک جامعه جای دارد، 

منایـان کند.

او قـادر اسـت بـر روی شـال های نـازک، رسپتلونـی، 

بـا  زنانـه(  و  )مردانـه  لبـاس  یقه هـای  یخـن/  کاه، 

فرهنگ هـای  تـا  کنـد  نقـش  را  نگاره هایـی  سـوزن  

سـنتی و بومـی کشـور زنـده مبانـد و از طـرف دیگـر 

عایـدی بـرای خانـواده اش تامیـن کنـد. 

خانـم کریمـی گفت کـه انـواع مختلف خامـک دوزی، 

چوبـک دوزی، پختـه دوزی و خنجـردوزی نیـز در بیـن 

زنـان مناطـق مرکـزی کشـور مرسـوم اسـت کـه هـر 

کـدام نظـر بـه نـوع آن از یـک هفتـه الـی یـک مـاه 

زمـان می بـرد تا به بـازار عرضه  شـود؛ قیمت هـای این 

دسـت دوزی ها بیـن 150 تـا 5 هـزار افغانـی اسـت.

بـه  کـه  مردانـه  یخن هـای  افـزود،  همچنـان  او 

خامک هـای پتنوسـی معـروف اسـت، دو مـاه زمـان 

می بـرد تـا تکمیـل شـود و قیمـت آن حـدود 5 هـزار 

افغانـی اسـت. وی امـا تاکیـد کـرد که قیمـت صنایع 

دسـتی )سـوزن دوزی( در بـازار نسـبت بـه رشایـط و 

زمـان آن متفـاوت اسـت.

و  می شـود(  اسـتفاده  گل هـا  تزییـن  )بـرای  دوزی 

شیشـه دوزی کارهایـی اسـت کـه خانم هـا از طریـق 

آن نـان در می آورنـد.

ایـن خانـم می گویـد کـه هـر کـدام از ایـن صنایـع با 

توجـه بـه مقدار سـوزن دوزی که شـده اسـت، قیمت 

دارد.

او در مـورد اینکه طرح های دسـت دوزی  شـده تاریخ 

مـرف نـدارد، گفـت که مـدل  کاالهـای صنعتی هر 

سـال تغییـر می کند و سـال دیگر مشـری نـدارد اما 

صنایـع دسـتی مـا بـا وجـود اینکه سـالیان زیـادی را 

طـی کـرده بـا آن هـم بـازار خـودش را دارد، و بیشـر 

تشـکیل  خانم هـا  را  دسـتی  صنایـع  عاقمنـدان 

می هنـد.

او همچنیـن اشـاره کـرد که بیشـر مشـریان صنایع 

کـه  اسـت  هموطنانـی  دوزی هـا،  سـوزن  و  دسـتی 

اینکـه  یـا  و  می کننـد  زندگـی  کشـور  از  خـارج  در 

شـهروندان دیگـر کشـورها کـه بـه فرهنـگ و سـنت 

هسـتند. دارنـد،  عاقـه  افغانـی 

گفتنـی اسـت کـه هـر چنـد کـه کاالهـای صنعتـی 

می شـود  تبلیـغ  گسـرده  صـورت  بـه  رسـانه ها  در 

امـا لباس هـای محلـی بـا طـرح  و نگارهـای داخلـی 

عاقمنـدان زیـادی دارد. شـهروندان کشـور در اکـر 

محافـل از لبـاس محلـی بـا یخن هـای دسـت دوزی 

می کننـد. اسـتفاده  شـده، 

اجمیراحمـد اریوبـی از والیـت پکتیـا که لباسـی غیر 

محلـی بـر تـن داشـت امـا در جسـتجوی طرح هـای 

دسـت دوزی بـود، او بـه روزنامـه افغانسـتان ما گفـت 

کـه فرهنـگ، رسـوم و عنعنات مـان را بایـد زنـده نگـه 

داریـم. اگـر فرهنـگ یـک ملـت از بیـن برود خـود آن 

ملـت نیـز از بیـن خواهـد رفت.

او تاکیـد کـرد کـه درسـت اسـت کـه هـر روز طـرح و 

مدلـی جدیـد از لباس بـه بازار عرضه می شـود ولی ما 

نبایـد فرهنـگ و عنعنات آبایی خـود را فراموش کنیم.

کـه  می گوینـد  نیـز  شـهروندان  از  دیگـر  شـاری 

در  محلـی  و  دسـتی  صنایـع  منایشـگاه های  بایـد 

نقـاط مختلـف کشـور برگـزار شـود تـا عاوه بـر تبلیغ 

فرهنـگ، راهـی بـرای تامیـن معیشـت زنـان شـود.

وحیـده شـیرزاد رئیـس رشکـت میرگـه ملـی کابل که 

منایشـگاه صنایـع دسـتی زنـان را در کابـل برگـزار 

کـرده اسـت، می گوید، چنیـن منایشـگاه هایی نقش 

مهمـی در حایـت از تولیـدات زنـان دارد.

زنـان  اینکـه  دلیـل  بـه  کـه  گفـت  شـیرزاد  خانـم 

دسرسـی خوبـی بـه بـازار ندارنـد، برگـزاری چنیـن 

منایشـگاه هایی می توانـد تولیـدات آنـان را بـه مـردم 

کنـد. معرفـی 

او افـزود، اکـر زنانـی کـه در قسـمت صنایع دسـتی 

آور  نـان  می کننـد،  فعالیـت  دوزی  سـوزن  یـا  و 

خانواده شـان هسـتند و اگـر تولیداتشـان بـه فـروش 

نرسـد، بـا مشـکات فراوانـی مواجـه خواهنـد شـد.

ایـن خانـم تجـارت پیشـه تاکیـد کـرد کـه هـر قـدر 

منایشـگاه بیشـر برگـزار شـود، فروشـات نیـز بیشـر 

قـرار  حایـت  مـورد  بیشـری  زنـان  و  می شـود 

. می گیرنـد

بـه  امیـدی  و  چشـم  چنـد  هـر  افغانسـتان  زنـان 

برگـزاری منایشـگاه ها و تبلیـغ تولیداتشـان دارد امـا 

از طـرف دیگـر، رشـد صنعـت باعـث شـده اسـت کـه 

تولیـد  را  مشـابهی  جنس هـای  زیـادی  دسـتگاه ها 

کننـد. ایـن تولیـدات منی توانـد بـا دسـت دوزی هـا 

رقابـت کنـد امـا تولیـد مشـابه می توانـد بـازار صنایع 

دسـتی را تحـت تاثیـر قـرار بدهـد.

کهازنوکشانپولمیترواد

)اوچـا(  متحـد  ملـل  بـری  کمک هـای  امـور  هاهنگـی  دفـر 

می گویـد کـه بـه دلیـل ادامـه درگیری هـا و تهدیدهـای امنیتـی، 

۲۵ مرکـز صحـی در سـمنگان و نیمـروز مسـدود شـده اسـت. 

یافته هـای تـازٔه ایـن سـازمان نشـان می دهـد کـه بـا بسـته شـدن 

ایـن مراکـز صحـی ۱۸۰ هـزار نفـر در والیـت سـمنگان و ۸۰ هزار 

صحـی  خدمـات  بـه  دسرسـی  از  نیمـروز  والیـت  در  دیگـر  نفـر 

محـروم شـده انـد.

دفـر هاهنگـی امـور کمک هـای بـری ملـل متحـد گفته اسـت 

کـه تاش هـا بـرای بازگشـایی این مراکـز جریـان دارد.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت که پنچ مرکـز صحی کـه در هفته های 

گذشـته بـه دلیل درگیـری و تهدید مخالفین در والیت زابل بسـته 

شـده بود دوباره باز شـده اسـت.

ملـل متحـد از افزایـش بیجاشـدگان داخلـی بـه دلیـل جنـگ در 

والیت هـای شـالی و غربـی کشـور ابـراز نگرانـی کـرده اسـت. بـا 

ایـن حـال، ایـن سـازمان گفته کـه به هـزاران نفر از بی جاشـدگان 

داخلـی کمک هـای بردوسـتانه   رسـانده اسـت.

در  صحـی  مراکـز  شـدن  بسـته   از  حالـی  در  نگرانی هـا  ایـن 

بخش هـای از افغانسـتان مطـرح می شـود کـه پیـش از ایـن دفـر 

افغانسـتان  در  متحـد  ملـل  بـری  کمک هـای  امـور  هاهنگـی 

گفتـه بـود کـه از آغـاز سـال روان میـادی تـا ۱۱ سـپتمرب، ۳۱۹ 

حملـه بـر امدادرسـانان در رسارس افغانسـتان انجـام شـده اسـت.

در ایـن گـزارش آمـده اسـت کـه در جریـان سـال ۲۰۱۹ میادی، 

۱۹ امدادرسـان کشـته، ۳۱ نفـر زخمـی و ۳۳ امدادرسـان دیگـر 

ربـوده شـده اند.

برنامـۀ  کـه  می گویـد  حـوادث  بـا  مبـارزه  امـور  در  دولـت  وزارت 

ماین پاکـی در افغانسـتان بـا وجـود موفقیـت، بـا کمبـود بودجـه 

اسـت. مواجـه 

نجیب آقـا فهیـم، وزیـر دولـت در امور مبـارزه با حـوادث، در گفتگو 

بـا صـدای امریـکا گفتـه اسـت کـه از سـال 2014 بـه ایـن طـرف 

کمک هـا بـه برنامـۀ ماین پاکـی کشـور محـدود شـده اسـت؛ امـا 

تاش هـا جریـان دارد کـه کمبـود بودجـه بـه نحـوی جربان شـود. 

او افـزوده: "مـا بـا همـکاران مشـوره هایی داشـته ایم که مـا چگونه 

ایـن کمبـود را بـه شـکلی جربان بکنیـم، تعهد آنها این بـوده که ما 

می توانیـم بـا اسـتفاده از تجاربـی کـه از گذشـته بـه دسـت آوردیم 

و نوآوری هایـی کـه در تطبیـق پروژه هـای ماین پاکـی مـورد نیـاز 

اسـت، بخشـی از ایـن کمبودی هـا را جـربان بکنیـم؛ امـا هنوز هم 

یـک خـای قابـل ماحظه وجـود دارد که می تواند اسـباب نگرانی 

باشد".

بـر بنیـاد ارقـام وزارت دولـت در امـور مبـارزه بـا حـوادث، سـاالنه 

بـرای تطبیـق برنامـۀ ماین روبـی در کشـور بـه 93.2 میلیـون دالـر 

ایـن وزارت 43 میلیـون دالـر در  نیـاز اسـت کـه اکنـون  بودجـه 

اختیـار دارد و 52.3 میلیـون دالـر هنـوز کمبـود اسـت.

آقـای فهیـم افـزوده کـه ماهانـه بـه صـورت پیوسـته 118 شـهروند 

افغـان بـه دلیـل انفجار ناشـی از ماین و مـواد منفجر ناشـده جان 

می بازنـد و یـا هـم اعضـای بـدن شـان را از دسـت می دهنـد.

معلومـات ایـن وزارت نشـان می دهـد کـه در سـال های قبـل متام 

بودجـه برنامـۀ ماین پاکـی توسـط جامعـۀ جهانـی متویل می شـد؛ 

امـا در سـال روان مالـی 98 بـرای نخسـتین بار کابینۀ افغانسـتان 

حـدود 20 میلیـون افغانـی را بـه ایـن برنامه اختصـاص داد.

میلیـون   18 اکنـون  تـا   1989 سـال  از  کـه  گفتـه  فهیـم  آقـای 

از  از جنـگ و 733 هـزار مایـن  بـه جـا مانـده  مهـات منفجـرۀ 

رسارس افغانسـتان پـاک کاری شـده اسـت کـه مسـاحت بیـش از 

می گیـرد. بـر  در  را  مربـع  کیلومـر   838 و  دوهـزار 

امـا بـر بنیـاد آمـار ایـن وزارت، هنوز هم مسـاحت یک هـزار و 450 

کیلومـر مربـع در رسارس افغانسـتان آلوده با مایـن و مواد منفجره 

ناشـده باقی مانده اسـت.

ایـن وزارت همچنـان نگرانـی دارد کـه در برخـی مناطـق سـاحات 

دولـت  مسـلح  مخالفـان  توسـط  دوبـاره  مایـن  از  پاک شـده 

بـه  غیرنظامیـان  قربانی شـدن  سـبب  کـه  می شـود  ماین گـذاری 

می گـردد. کـودکان  ویـژه 

نگرانیسازمانمللمتحد
ازادامهبستهشدنمراکزصحی
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