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دبیـرکل ناتـو در سـومین روز عملیـات ارتش ترکیه در شـال سـوریه به این کشـور سـفر 

کـرد. واکنش هـای جهانـی بـه عملیات نظامـی ترکیه در سـوریه ادامـه دارد. در حمله به 

شـهرهای ترکیـه ۷۷ نفر زخمی و ۹ نفر کشـته شـدند.

ینس اسـتولتنربگ روز جمعه ۱۹ میزان )۱۱ اکترب( در اسـتانبول با مولود چاووش اوغلو، 

وزیـر خارجـه ترکیـه، دیـدار کـرد. اسـتولتنربگ بـرای رایزنـی بـا مقامـات ترکیـه دربـاره 

عملیـات ارتـش ایـن کشـور در شـال سـوریه بـه اسـتانبول سـفر کـرده و قـرار اسـت بـا 

رجـب طیـب اردوغـان رئیـس جمهـوری ترکیـه نیز مالقـات کند.

استولتنربگ ضمن فراخواندن ترکیه به "خویشتنداری" گفته ..... 

5

دبیرکل ناتو، ترکیه را به »خویشتن داری« فرا خواند

ابتکار صلح و پاسخ طالبان 

33

تروریسم، مواد مخدر و فساد اداری؛ 
مثلث بی ثباتی در افغانستان

 
ایـن بـرای بـار اول نیسـت کـه دولـت افغانسـتان از طالبـان دعـوت 

می کنـد دسـت از جنـگ بردارند، امـا گفتگوهای صلح همـواره به خاطر 

نبـود اعتمـاد بیـن طرفیـن مذاکـره بـی نتیجـه می مانـد. دهـه گذشـته 

شـاهد ارائـه چندیـن ابتـکار صلـح از سـوی حکومـت افغانسـتان بـود و 

هـدف عمـده از صلح بـا طالبان پایان دادن بـه کمپاین نظامی و متقاعد 

کـردن آن هـا بـرای تـرک خشـونت عنـوان می شـد. مذاکـرات گذشـته از 

فقـدان انگیـزه الزم و تالش هـای واقعـی رنـج می بـرد ....

گزارشی از برنامه نقد و رونمایی مجله 
»پایدیا« و کتاب های »سیاست حکومت« و 

»تاریخ هرات«

4

ما و همسایه بدکردار
2سرمقاله 

سـه  بـا  طوالنـی  سـال های  طـی  افغانسـتان 

چالـش بسـیار بـزرگ روبـرو بـوده اسـت کـه دو چالش 

اول نیازمنـد مبـارزه بین املللـی اسـت و تـالش دولـت 

افغانسـتان بـرای زدود ن آن کافـی نیسـت و چالـش 

سـوم کـه عبـارت از فسـاد اداری اسـت، زدودن آن اگـر 

..... از دو چالـش  مشـکل تر 

  

انتخابـات می گویـد کـه دو متخصـص  کمیسـیون مسـتقل 

انتقـال  رونـد  ترسیـع  بـرای  "درملـوک"  آملانـی  رشکـت 

بانـک اطالعـات  بـه  بایومرتیـک  از دسـتگاه های  اطالعـات 

کرده انـد. کار  بـه  آغـاز  کمیسـیون  ایـن  مرکـزی  دفـرت 

انتخابـات  کمیسـیون  سـخنگوی  حقپرسـت،  محمـد  میـرزا 

افغانسـتان روز پنجشـنبه )۱۸ میـزان( بـه بی بی سـی گفتـه 

کـه انتظـار مـی رود با آغـاز کار ایـن دو انجینیـر آملانی، روند 

انتقـال معلومـات دسـتگاه های بایومرتیـک رسیع تـر صـورت 

بگیرد.

پیـش از ایـن کمیسـیون انتخابـات گفتـه بـود کـه بـه دلیـل 

مشـکالت فنـی و نگرانـی از حمله هکرها بـه بانک اطالعاتی 

ایـن کمیسـیون، رونـد انتقـال مـواد دسـتگاه بایومرتیـک بـا 

احتیـاط و کنـدی پیش مـی رود. 

ابتدایـی  نتیجـه  قـرار اسـت   ، انتخابـات  تقویـم  بـر اسـاس 

و  شـود  اعـالم  میـزان   ۲۷ در  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 

نتیجـه نهایـی آن حدود سـه هفته بعد از آن و پس از بررسـی 

شـکایت ها اعـالم خواهـد شـد.

در همیـن حـال یـک نهـاد نظارتـی خواسـتار نظـارت بیشـرت 

بـر فعالیـت و محدودیـت بـر ارتباطـات اعضـای کمیسـیون 

انتخابـات شـده اسـت

نهـاد "دیده بان شـفافیت افغانسـتان" گفته اسـت که متاس 

اعضـای کمیسـیون بـا برخـی نامـزدان می تواند زمینـه تقلب 

را مهیـا کند.

کمیسـیون  اعضـای  کـه  کـرد  تاکیـد  امـا  آقـای حق پرسـت 

انتخابـات و دارالنشـای ایـن کمیسـیون، متعهـد بـه عملکرد 

و شـفاف هسـتند. بی طرفانـه 

مشـکالت  از  انتخابـات  کمیسـیون  گذشـته  روز  چنـد  در 

فنـی در بخـش رسور عمومـی اطالعـات ابـراز نگرانـی کـرده 

آوری  فـن  بخـش  مسـئول  پناهـی،  کبیـر  همچنیـن  بـود. 

بـرای  بـار تالش هایـی  بـود چندیـن  ایـن کمیسـیون گفتـه 

هـک کـردن رسور دسـتگاه های بایومرتیـک صـورت گرفتـه 

امـا ترصیـح کـرد کـه هکرهـا تاکنـون موفـق بـه هـک رسور 

نشـده اند.

همچنیـن براسـاس اطالعـات کمیسـیون انتخابـات تاکنـون 

مـواد ابتدایـی، ۲۲ هـزار دسـتگاه و مـواد نهایـی ۱۴ هـزار 

دسـتگاه بایومرتیـک بـه رسور عمومـی انتقـال یافتـه اسـت.

چنـد روز قبـل سـفارت آمریکا در کابل گفت کـه کارمندانش 

افغانسـتان و رونـد کار  انتخابـات  از کمیسـیون  تازگـی  بـه 

کـه  کـرد   اعـالم  سـفارت  ایـن  کرده انـد.  دیـدار  کمیسـیون 

"جایـی بـرای تقلـب در انتخابـات افغانسـتان وجود نـدارد". 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات نیـز تاکیـد دارد کـه بـا آزادی 

عمـل و شـفافیت کامـل کار می کنـد.

وزارت صحـت عامـه می گویـد، نیـم نفـوس کشـور به شـمول 

زندگـی  در  را  روانـی  مشـکالت  کـودکان،  و  مـردان  زنـان، 

وزارت صحـت  بررسـی  یـک  براسـاس  اسـت.  کـرده  تجربـه 

عامـه، حـدود چهـار درصد افرادی کـه با مشـکالت روانی در 

افغانسـتان روبـرو بـوده انـد، اقـدام بـه خودکشـی کـرده اند. 

ایـن آمـار همزمـان بـا تجلیـل از روز جهانی صحـت روانی در 

کابل اعالم شـده اسـت.

وزارت صحـت عامـه می گویـد  پیـکان، معـاون  فـدا محمـد 

والیـت   ۱۶ در  و   ۲۰۱۸ سـال  در  وزارت  ایـن  بررسـی  کـه 

افغانسـتان انجـام شـده کـه در آن بـا ۱۲ هـزار و ۶۶۶ نفـر 

مصاحبـه شـده اسـت. براسـاس آمـاری کـه از ایـن بررسـی 

بیـرون شـده، مشـکالت روانـی روی زندگـی ۲۰ درصـد افراد 

اسـت. داشـته  تاثیـر  مصاحبه شـونده 

از  دقیقـی  آمـار  اگرچـه  کـه  می گویـد  عامـه  وزارت صحـت 

امـا  نـدارد،  دسـت  در  کشـور  رسارس  در  خودکشـی  مـوارد 

اقـدام بـه خودکشـی کـه بـه دلیـل فشـارهای روانـی انجـام 

باشـد. کننـده  نگـران  می توانـد  می شـود، 

مقامـات وزارت صحـت عامـه گفتـه انـد کـه یـک اسـرتاتیژی 

توامننـد  و  از خودکشـی  بـرای جلوگیـری  را  ملـی ۵ سـاله 

سـازی افـرادی کـه بـا مشـکالت روانی دسـت و گریبـان اند، 

تهیه کرده اسـت. کمیسـیون مسـتقل حقوق برش افغانستان 

سـال گذشـته اعـالم کـرد کـه سـاالنه حـدود ۳۰۰۰ نفـر در 

افغانسـتان دسـت بـه خودکشـی می زننـد کـه ۸۰ درصـد آن 

را زنـان تشـکیل می دهنـد.

دو متخصص آلمانی برای تسریع 
روند انتقال اطالعات دستگاه های 

بایومتریک به کابل آمدند

وزارت صحت عامه: نیم نفوس کشور 
مشکالت روانی را تجربه کرده است

د چیـن پـه بیجینـګ کـې د پاکسـتان لومـړي وزیـر، 

عمـران خـان او د چیـن ولسـمرش، شـې جینګ پنـګ د 

افغانسـتان پـر حاالتـو خـربې کـړې دي. 

چیـن او پاکسـتان ټینګار چهارشـنبې)د تلـې په ۱۷مه 

نېټـه( ټینـګار کـړی چـې د افغانسـتان جګـړه پوځـي 

حـل الره نلـري.

د یـادو چارواکـو تـر لیدنـې وروسـته یـوې خپرې شـوې 

پاکسـتان  او  بیجینـګ  چـې  راغـي،  کـې  اعالمیـې 

هوکـړې ته رسـېديل چـې په افغانسـتان کـې رسارسي 

او تـل پآتـې سـوله د سـیمې امنیـت لپـاره حیـايت ده 

او پـه دغـه هېـواد کـې د جګـرې لـه الرې ثبـات نـي 

راتلـی.

د  کـې  افغانسـتان  پـه  چیـن  چـې  زیاتـوي،  اعالمیـه 

سـولې او ثبـات د راوسـتو برخـه کې د پاکسـتان هڅې 

سـتایي.

او دواړه لـوري بـاور لـري، چـې د سـولې یـوې داسـې 

پروسـه پیـل چـې مالیکیت یـې د افغانانو پـه الس وي، 

په افغانسـتان کې د سـولې او ثبات راوسـتو لپاره اړین 

دي.

د ننګرهـار مسـوولني وايـي، په پچرياګام ولسـوالۍ کې 

د بـې پيلوټـه الوتکـې پـه هوايـي بريـد کـې د داعـش 

شـپږ وسـله وال وژل شـوي دي.

د دغـه واليـت د وايل ويانـد عطاءاللـه خوږياڼي، پژواک 

خـربي اژانـس تـه وويـل چـې دغه بريـد د پچـرياګام په 

سـليان خېلـو سـيمه کـې تېره شـپه تررسه شـوى چې 

د شـپږو وسـله والـو پر وژل کېدو رسبېـره په کې د دوی 

وسـلې او مهـات هم لـه منځه وړل شـوي دي.

ده همـداراز زياتـه کـړه، د مخالفينـو لـه لـوري د غنـي 

خېلـو پـه اتـه ویشـتمه ویالـه کـې ځـای پر ځای شـوي 

پنځـه ماینونـه د امنیتـي ځواکونـو لـه خـوا کشـف او له 

زیـان پرتـه لـه منځـه وړل شـوي دي. 

لـه بلـې خـوا د جـالل ابـاد ښـار د درېيمـې ناحيـې پـه 

مربوطاتـو کـې نن سـهار کابو ٧:٣٠ بجـې دوه چاودنې 

وشوې.

د دې چاودنـو  اتـل  مبـارز  ويانـد  قومندانـۍ  امنيـه  د 

پخـى وکـړ او پـژواک تـه يـې وويل چـې د واليتي شـورا 

د غـړي سـهراب قـادري کور تـه مخامخ چاودنې شـوي 

چـې یـو ملکـي وګـړی په کې سـطحي ټپي شـوى دی.

د پـروان واليـت پـه شـينوارو ولسـوالۍ کې د وسـله والو 

طالبانـو د رسې قطعـې يـو غړى نيول شـوى دى.

د شـينوارو ولسـوال اکوګل محمدي نـن ازادي راډيو ته 

وويـل، د طالبانـو دغـه مـرش عزيـز محمد نومېـږي چې 

امنيتـي ځواکونـو پـه دراز ګرد سـيمه کـې نيولی دى. 

ښـاغى محمـدي وايـي، نيـول شـوي مشـکوک کس د 

غوربنـد درې پـه ناامنيـو کـې الس درلـود.

د ازادي راډيـو خربيـال وايـي، دغـه دره د پـروان واليـت 

پـه سـطحه لـه ناامنـو سـيمو ګڼـل کېـږي چې د وسـله 

والـو طالبانـو فعاليتونـه پـه کې محسوسـېږي.

د چین او پاکستان مرشانو پر 

افغان سولې بهیر خربې وکړې

پچیراګام کې شپږ داعش وسله 

وال وژل شوي

مسؤالن: په پروان کې د طالبانو د 

رسې قطعې يو غړى نيول شوى

خبرونه

 

نفـری  اعـالم کـرده کـه یـک گـروپ چهـار  امنیـت ملـی  ریاسـت عمومـی 

طالبـان کـه مسـئول انفجـار پایه بـرق در سـالنگ بودند، بازداشـت شـدند.

بـر اسـاس اعالمیـه کـه ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی دیـروز )جمعـه، 19 

میـزان( بـه رسـانه ها فرسـتاده، ایـن افـراد در یـک عملیـات قطعـات خـاص 

امنیـت ملـی از قریـه "آهنگـران" ولسـوالی سـالنگ بازداشـت شـدند.

در اعالمیـه امنیـت ملـی آمـده اسـت کـه "افـراد بازداشـت شـده بنام هـای 

دل آغـا مشـهور بـه ماتـی، فدامحمـد حیـران، محمـد شـفیع و آغا شـیرین 

اعـرتاف منـوده انـد کـه چنـدی قبل نظـر بـه هدایت رهربی شـان بـا رئیس 

برشـنا متـاس گرفتـه و از وی تقاضـا یکصد هـزار دالر امریکایـی منوده و وی 

را اخطـار دادنـد کـه اگـر بـرای شـان پـول پرداخت نگـردد  پایه هـای برق را 

انفجار خواهنـد داد."

امنیـت ملـی افـزوده کـه این افـراد در اعرتاف خـود گفته اند "ایـن که رئیس 

برشـنا از پرداخـت پـول ابـا ورزید آن ها بـه رسگروپی دل آغا دسـت به انفجار 

پایه های بـرق زدند."

در اعالمیـه ریاسـت عمومـی امنیت ملی همچنین آمده اسـت کـه این افراد 

اعـرتاف کرده انـد کـه "از مـاه جـوزا سـال روان بدین سـو تـا حال سـه مراتبه  

انفجاریـه  مـواد  توسـط  ولسـوالی سـالنگ  مربوطـات  را در  بـرق  پایه هـای 

انفجـار داده انـد و آخریـن بـاری که ایـن عمل را انجام دادند سـه شـب قبل 

بـوده کـه یکـی از پایه هـای بـرق را در سـاحه ِهیجان )سـنگ نقـش( انفجار 

داده و بـرق را مواصالتـی را بـروی همشـهریان مـا قطـع منودند."

ریاسـت امنیـت ملـی گفته اسـت کـه به هیچ گروهـی اجازه منی دهـد که به 

"تأسیسـات عـام املنفعـه" صدمـه بزنـد و گروه های تروریسـتی که دسـت به 

ایـن کار می  زننـد، در هـر نقطـه از کشـور که پنهان شـوند، توسـط نیروهای 

امنیـت ملـی "بـه زودتریـن فرصـت" پیـدا و بـه سـزای اعـال شـان خواهند 

رسید.

رشکـت برشـنا اعـالم روز سـه شـنبه هفتـه گذشـته اعـالم کـرده که دوشـنبه 

شـب یـک پایـه بـرق وارداتـی بـه کابـل توسـط افـراد ناشـناس انفجـار داده 

شـده و بـرق کابـل و شـاری ..... ادامـه در ص -2

درصفحه2

امنیت ملی: عاملین انفجار پایه برق در سالنگ، بازداشت شدند

افغانستان
کنسولگری خود 

در  پیشاور پاکستان را بست



کارتون روز

 

 

 

 

 

سـفارت کشـور در اسـام آباد اعـام کـرده کـه در پـی 

پاییـن کشـیدن پرچـم افغانسـتان از سـوی پولیـس 

پاکسـتان از سـاختامن یـک مرکـز خریـد افغان هـا در 

شـهر پیشاور، این سـفارت کنسـولگری افغانستان در 

پیشـاور را بسـته اسـت.

در اعامیـه سـفارت افغانسـتان آمـده کـه پنجشـنبه 

شـب)۱۸میزان( پولیـس پاکسـتان بـا انجـام عملیات 

در ایـن سـاختامن، دکان هـا را بسـت، دکان داران را 

لـت و کـوب کرده و پـس از آن پرچم افغانسـتان را از " 

افغـان مارکیـت" پاییـن آورده اسـت.

سـفارت  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه  ایـن  ادامـه  در 

افغانسـتان پیـش از ایـن هشـدار داده بـود کـه اگـر 

شـود،  آورده  پاییـن  بـازار  ایـن  از  افغانسـتان  پرچـم 

کنسـولگری افغانسـتان را در پیشـاور خواهـد بسـت. 

ایـن نهـاد اضافـه کـرده که پولیس پاکسـتان بـا وجود 

درخواسـت های مکـرر بـه خواسـته این سـفارت توجه 

نکـرده اسـت. 

سـفارت افغانسـتان ضمـن محکـوم کـردن ایـن عمـل 

گفتـه کـه ایـن کار خـاف اصـول دیپلوماتیـک بیـن 

کشـورها اسـت. گفتـه می شـود "افغـان مارکـت" در 

منطقـه فـردوس شـهر پیشـاور موقعیـت دارد.

خـان سـید مومنـد، رئیـس اتحادیـه دکان داران ایـن 

بـازار بـه بی بی سـی گفته کـه در این عملیـات پولیس 

دکان داران را از ایـن بـازار بـه زور بیـرون کـرده و بـه 

شـامری از دکان هـا نیـز زیـان رسـیده اسـت.

بـودن  مسـدود  از  پکتیـکا  و  غـور  مناینـدگان 

شـاهراه های مواصاتـی ایـن دو والیـت ابـراز نگرانی 

کـرده و از حکومـت مرکز می خواهنـد در زمینه اقدام 

کننـد.  جـدی 

کـرام الدیـن رضـازاده مناینـده مـردم غـور در مجلس 

می گویـد کـه شـاهراه های غـور- هـرات و غـور- کابل 

از مـدت زمـان طوالنـی به این طرف مسـدود اسـت و 

دولـت هیـچ اقدامی برای بازگشـایی این دو شـاهراه 

مسـدود  کـه  افـزود  رضـازاده  آقـای  اسـت.  نکـرده 

بـودن شـاهراه ها مـردم غـور را بـا مشـکات زیـادی 

مواجـه کـرده و مـردم مجبـور انـد از راه هـای سـعب 

العبـور مـواد مـورد نیـاز خـود را انتقـال دهنـد کـه بـا 

ایـن  برف باری هـا  احتـامل  و  زمسـتان  رسـیدن  فـرا 

مسـیرها فرعـی نیـز مسـدود خواهنـد شـد. بـه گفتـه 

غـور  شـاهراه های  بازگشـایی  بـرای  دولـت  اگـر  او، 

اقـدام فـوری نکند؛ مردم بـا افزایش رسسـام آور مواد 

غذایـی و سـایر مـواد مـورد نیاز خـود مواجـه خواهند 

شـد. به گـزارش جمهور، خالد اسـد مناینـده پکتیکا 

در مجلـس نیـز می گویـد کـه شـاهراه های پکتیـکا- 

غزنـی از چنـد سـال بـه ایـن طـرف مسـدود اسـت و 

اخیـراً شـاهراه پکتیـکا- گردیـز نیـز بـه شـدت ناامـن 

شـده اسـت. آقـای خالـد افـزود کـه مـردم پکتیـکا به 

ادامـه از ص 1- از والیـات قطـع گردیده اسـت. اما 

ریاسـت امنیـت ملـی کشـور دیـروز اعـام کـرد که 

عاملیـن انفجـار این پایـه برق، افراد گـروه طالبان 

بودند.

ریاسـت برشـنا تاکنـون نتوانسـته اسـت کـه ایـن 

پایـه بـرق را بـه صـورت کامـل ترمیم کنـد، اما برق 

مقام هـای امنیتـی کشـور اعـام کـرده انـد کـه در 

دو عملیـات هوایـی جداگانـۀ نیروهـای خارجـی 

 ۱۴ دسـت کم  غزنـی،  و  ننگرهـار  والیت هـای  در 

جنگجـوی طالبـان و داعـش کشـته شـده انـد. 

روز  کشـور  رشق  در  سـیاب   ۲۰۱ اردوی  قـول 

نیروهـای  کـه  اسـت  گفتـه  میـزان(   ۱۹( جمعـه 

طیاره هـای  هوایـی  عملیـات  یـک  در  خارجـی 

بـدون رسنشـین چندیـن پایـگاه گـروه داعـش را 

در ولسـوالی پچیـراگام والیـت ننگرهـار مببـاران 

انـد. کـرده 

بـه گفتـه ایـن قـول اردو در ایـن عملیـات هوایـی 

ولسـوالی  ایـن  سـلیامن خیل  روسـتای  در  کـه 

کشـته  داعـش  گـروه  جنگجـوی   ۶ شـده  انجـام 

انـد. شـده 

قـول اردوی ۲۰۱ سـیاب در اعامیـه ای افـزوده 

اسـت کـه در ایـن عملیات بـه غیرنظامیان آسـیب 

است. نرسـیده 

تفنـگ  کـه  مي گوينـد  پـروان  امنيتـى  مسـئوالن 

را در  امنیـت ملـی  ناشـناس یـک کارمنـد  داران 

رحیمـی  عبدالواسـع  کردنـد.  تیربـاران  پـروان 

آمـر امنیـت فرماندهـی پولیـس پـروان بـه پـژواک 

سـوی  از  ملـی  امنیـت  کارمنـد  ایـن  کـه  گفتـه 

تفنـگ داران ناشـناس شـام روز پنجشـنبه در تپـه 

گلغنـدی مرکـز والیـت پـروان تیربـاران شـده و بـه 

قتـل رسـیده اسـت. 

وى افـزوده کـه علـت ایـن ر ویـداد تـا هنوز روشـن 

بـه  پیونـد  در  را  هـا  بررسـی  پولیـس  و  نیسـت 

اسـت. کـرده  آغـاز  رویـداد  ایـن  چگونگـی 

امنیـت ملـی پـروان تـا هنـوز در رابطـه بـه قتـل 

اسـت. نکـرده  نظـر  اظهـار  نهـاد  ایـن  کارمنـد 

از سـوى ديگـر، پولیـس پـروان از کشـف و ضبـط 

مقـدار زیـاد سـاح و مهـامت در مرکـز ایـن والیت 

خـر مـی دهد.

عبدالواسـع رحیمی می گویـد، در نتیجه عملیات 

نیروهـای امنیتـی که پنجشـنبه شـب در روسـتای 

خواجه سـیاران شـهر چاریکار مرکـز والیت پروان، 

۱۳ فیـر مرمی راکت، سـه بسـته مرمی دهشـکه و 

پیـکا، دو فیـر مرمـی شـارتکی و یـک میـل پیکا به 

دسـت ایـن  نیروها افتاده اسـت.

او مـی گویـد، در پیونـد به این سـاح و مهامت به 

دسـت آمـده، تـا اکنـون کسـی را بازداشـت نکرده 

وزارت خارجه کشـور روز پنجشـنبه با نرش یک اعامیه 

مسـئوالنه"  غیـر   " را  پاکسـتان  پولیـس  اقـدام  ایـن 

خوانـده و آن را محکـوم کـرده اسـت.

در اعامیـه ایـن نهاد آمده اسـت که دولت افغانسـتان 

"مراتـب اعـراض شـدید خویـش را نسـبت بـه ایـن 

اقـدام و نیـز عـدم پاسـخگویی جانـب پاکسـتان در 

رابطـه بـه ایـن قضیـه ابـراز مـی دارد."

ایـن نهـاد اضافـه کـرده کـه دولـت افغانسـتان "یکبار 

دیگـر تاکیـد می کنـد کـه بـه اسـناد و دالیـل حقوقی 

جانـب افغانسـتان در جریـان دعـوای افغـان مارکیـت 

بنـا  انگیزه هـای سیاسـی توجـه نشـده اسـت.  بنابـر 

عدلـی  نهادهـای  قناعـت  موجـب  محاکـم  فیصلـه 

منی باشـد." افغانسـتان 

یکـی از شـهروندان پاکسـتانی مدعـی اسـت کـه این 

سـاختامن در سـال ۱۹۸۹ پـس از جـدا شـدن هند و 

پاکسـتان، از سـوی دولت این کشـور در بدل جایداد 

خانوادگـی ایـن شـخص کـه با خـاک هند یکجا شـد، 

به او داده شـده اسـت.

دولـت افغانسـتان امـا می گویـد در سـال ۱۹۴۶ ایـن 

ایـن  حـاال  و  هنـدی خریـده  تاجـر  یـک  از  را  زمیـن 

سـاختامن ملکیـت بانـک ملی افغانسـتان به حسـاب 

مـی رود.

گفته می شـود دادگاهی در پاکسـتان پس از بررسـی 

ایـن قضیـه دعـوا را بـه نفـع ایـن شـهروند پاکسـتانی 

فیصلـه کرده اسـت.

ویـژه کارمنـدان دولـت تنهـا همـراه بـا کاروان هـای 

نظامـی می تواننـد از شـاهراه پکتیـکا- گردیـز عبـور 

همـراه  بـه  زیـادی  مشـکاتی  بـا  آن هـم  کـه  کننـد 

اسـت. بـه گفتـه او، یـک کارمنـد دولتـی کـه بخواهد 

از شـاهراه پکتیـکا- گردیـز عبـور کنـد؛ بایـد هفته هـا 

منتظـر حرکـت کاروان هـای نظامی مبانـد در غیر آن 

عبـور از ایـن جـاده احتـامل مـرگ را در قبـال دارد.

طالبـان  کـه  می گوینـد  مجلـس  مناینـده  دو  ایـن 

مسـلح کامـاً بـر شـاهراه های یاد شـده تسـلط یافته 

انـد و اجـازه عبـور و مـرور را بـه کسـی منی دهنـد. 

هرچـه  کـه  می خواهنـد  امنیتـی  نهادهـای  از  آنـان 

عاجـل بـرای بازگشـایی ایـن شـاهراه ها اقـدام کنند 

تـا مشـکات مـردم رفـع گـردد.

ایـن در حالـی اسـت کـه طالبان مسـلح در بسـیاری 

قندهـار؛  کابـل-  جملـه  از  کشـور  شـاهراه های  از 

اکـر  همچنیـن  و  بامیـان  وردک-  میـدان  هـرات، 

شـاهراه ها در شـامل کشـور همـه روزه ایسـتگاه های 

بازرسـی ایجـاد می کننـد و از مسـافران و موترهـای 

می کننـد. اخـاذی  تجارتـی  امـوال 

هرچنـد دولـت گفتـه کـه مترکـز نیروهـای امنیتـی 

تامیـن امنیـت شـاهراه ها اسـت؛ امـا تا هنـوز امنیت 

کامـل در شـاهراه های کشـور تامیـن نشـده اسـت.

کابـل را بـه صـورت موقـت وصـل کـرده و کار روی 

سـاخته پایـه تخریـب شـده، جریـان دارد.

چنـد هفتـه پیـش نیـز گـروه طالبان تخریـب چند 

پایـه بـرق در والیـت بغان، بـرق وارداتی بـه کابل 

و 11 والیـت کشـور را قطـع کـرد و ایـن والیـات 

بـرای چندیـن روز بـرق نداشـت.

همزمـان بـا ایـن، مقام هـای محلـی والیـت غزنـی 

می گوینـد کـه پنجشـنبه شـب طیاره هـای بـدون 

رسنشـین نیروهـای خارجـی مواضع طالبـان را در 

ولسـوالی گیـرو هـدف قـرار داده اند.

محمـد عـارف نـوری، سـخنگوی والـی غزنـی بـه 

صـدای امریـکا گفتـه کـه در این حمـات هوایی، 

چندیـن موضـع طالبـان از بیـن رفتـه و در نتیجۀ، 

هشـت جنگجـوی طالبـان کشـته شـده اند.

آقـای نـوری افـزوده کـه عملیـات زمینـی نظامیان 

افغـان بـرای از بیـن بـردن جنگجویـان طالبـان و 

تصفیـه بخش هـای ایـن ولسـوالی از وجـود ایـن 

گـروه، از چندیـن روز بدیـن سـو ادامـه دارد.

ولسـوالی گیـرو والیت غزنـی با والیـت پکتیکا مرز 

باشـندگان محـل  ایـن  از  پیـش  و  دارد  مشـرک 

در ایـن ولسـوالی ادعـا کـرده بودنـد کـه در کنـار 

طالبـان، جنگجویـان خارجـی وابسـته بـه شـبکه 

القاعـده نیـز در برابـر نظامیان افغـان می جنگند.

انـد؛ امـا تحقیقـات آنـان در ایـن رابطـه آغاز شـده 

است.

طبـق يـک خـر ديگـر، پولیس پـروان از به دسـت 

تروتیـل  نـوع  انفجـاری  مـواد  بـوری  یـازده  آوردن 

در ولسـوالی سـیدخیل والیـت پـروان سـخن مـی 

گوید.

مسـئوالن پولیـس پـروان می گوینـد، در نتیجه ای 

عملیـات مشـرک امنیـت ملی و نیروهـای پولیس 

در ولسـوالی سـیدخیل والیـت پـروان یـازده بوری 

مـواد انفجـاری نو تروتیـل را که مقـدار مجموع آن 

۶۵ کیلوگـرام مـی شـود از یک خانه غیرمسـکونی 

در  بـرد،  منـى  رس  بـه  آن  در  اش  صاحـب  کـه 

روسـتای انچـوی ایـن ولسـوالی بـه دسـت آورده 

اند.

پـروان  پولیـس  امنیـت  آمـر  عبدالواسـع رحیمـی 

مـی گویـد، در پیونـد بـه مـواد بـه دسـت آمـده، تا 

پولیـس  و  بازداشـت نشـده اسـت  اکنـون کسـی 

بررسـی خـود را بـرای بازداشـت عامـان آن آغـاز 

کـرده اسـت.

سـیدخیل از شـامر ولسـوالی های امـن در والیت 

در  هـا  روسـتا  از  یکـی  اُنچـو  امـا  اسـت؛  پـروان 

این ولسـوالی اسـت که گـروه های مخالف مسـلح 

دولـت  هامننـد گـروه طالبـان در آن حضـور فعال 

دارند.

امنیت ملی: 
عاملین انفجار پایه برق در سالنگ، بازداشت شدند

حمالت هوایی ناتو بر مواضع داعش و طالبان در ننگرهار و غزنی

افراد ناشناس یک کارمند امنیت ملی را در پروان تیرباران کردند

افغانستان کنسولگری خود در پیشاور پاکستان را بست

نگرانی نمایندگان غور و پکتیکا
 از مسدود بودن شاهراه های این دو والیت
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پولیـس پاکسـتان دو روز پیـش یـک بـازار متعلـق بـه 

افغان ها را تعطیل کرده و ده ها شـهروند افغانسـتان را مورد 

لـت و کـوب قـرار داده و پرچـم افغانسـتان را از سـاختامن 

ایـن بـازار بـه زیر کشـیده اسـت. در برابـر این اقـدام پولیس 

پاکسـتان کنسـولگری افغانسـتان در شـهر پیشـاور تعطیـل 

شـده و حکومـت نیـز واکنش تند نشـان داده اسـت. اما باید 

یـادآوری کـرد کـه نه ایـن تنهـا اقـدام خصامنه پاکسـتان در 

برابـر مـردم افغانسـتان اسـت و نـه ایـن اقدامـات واکنشـی 

افغانسـتان کافی اسـت. دولت افغانسـتان بـه خصوص پس 

از انتخابـات اخیـر ریاسـت جمهـوری و بـا رس کار آمدن یک 

حکومـت مـرشوع و منتخـب در کشـور، تکلیـف بسـیاری از 

مناسـبات خـود را بـا ایـن کشـور روشـن کند. 

افغـان هـا و  بـه  تعطیـل کـردن یـک مارکیـت متعلـق 

بـه زیـر کشـیدن پرچـم افغانسـتان آخریـن اقـدام خصامنـه 

بـود.  نخواهـد  و  نبـوده  افغانسـتان  قبـال  در  پاکسـتان 

اقدامـات این کشـور در طول سـال های گذشـته علیه مردم 

افغانسـتان غیر قابل شـامرش اسـت. می توان از یک منظر 

متـام بحـران موجـود در افغانسـتان را بـه پاکسـتان نسـبت 

داد و رنجـی را کـه امـروز مـردم افغانسـتان می برد ریشـه در 

سیاسـت هـای خصامنـه و مداخلـه جویانه این کشـور دارد. 

پاکسـتان از روزی کـه بـه بهانـه حامیـت از مجاهدیـن وارد 

معادالت افغانسـتان شـده اسـت، تـا کنون ده ها گروه شـبه 

نظامـی و خـراب کار را حامیـت مالـی و تسـلیحاتی کـرده 

اسـت. بسـیاری از گـروه هـای تروریسـتی به شـمول طالبان 

در سـال های اخیر توسـط اسـتخبارات این کشـور تاسـیس 

و تجهیـز گردیـده اسـت. هیـچ یـک از گروه های ایجادشـده 

در ایـن کشـور دارای اهـداف بلنـد علیه متجاوزیـن خارجی 

نبـوده اسـت؛ بلکـه همـه آن هـا علیـه حکومت های مسـتقر 

در افغانسـتان بـه وجـود آمـده انـد. چـه در زمـان جهـاد و 

چـه در زمـان حکومـت جدیـد، ایـن گـروه هـا و تنظیـم های 

نظامـی همـواره علیـه منافـع مـردم افغانسـتان قـرار داشـته 

انـد. تـداوم ویرانـی افغانسـتان بـه مـدت چهـل سـال از این 

همیـن کشـور مدیریت شـده اسـت. 

اکنـون کـه پروسـه صلـح ظاهـرا توسـط ایـاالت متحـده 

بـه عنـوان متحـد اصلـی افغانسـتان و هـم چنیـن بـه عنوان 

متحـد تاریخـی پاکسـتان بـه تحـرک واداشـته شـده اسـت، 

چیـز  همـه  داشـت.  خواهـد  پاکسـتان  را  کلیـدی  نقـش 

بسـتگی بـه اقدامـات ایـن کشـور دارد و ایـن گفتـه مقامـات 

در  افغانسـتان  صلـح  کلیـد  کـه  نیسـت  گـزاف  افغانـی 

پاکسـتان اسـت. اگـر پاکسـتان واقعـا دسـت از مداخلـه در 

امـور افغانسـتان بـر دارد و بـه دشـمنی خود در قبال کشـور 

مـا خامتـه دهـد، صلـح نیـز آمدنـی خواهـد بـود. در غیـر آن 

صـورت هیـچ پیرشفتـی در رونـد صلح به وجـود نخواهد آمد. 

اگرچـه عنـان پاکسـتان نیـز در دسـت ایـاالت متحـده 

اسـت و اگـر این کشـور بخواهد که متحد تاریخـی خود را از 

مداخلـه در امـور افغانسـتان باز بـدارد، توانایـی اش را دارد. 

ولـی در وهلـه دوم ایـن مسـولیت دولـت افغانسـتان اسـت 

کـه تکلیـف خـود را بـا پاکسـتان روشـن کنـد. متاسـفانه در 

طـول سـال های گذشـته هـامن گونه کـه در برابر تروریسـم 

و افـراط گرایـی مولـود پاکسـتان مامشـات صـورت گرفتـه 

اسـت، در برابـر مداخـات پاکسـتان نیـز بیش از حد سـهل 

نتوانسـته  افغانسـتان هنـوز  انـگاری صـورت گرفتـه اسـت. 

اسـت در برابـر پاکسـتان یـک سیاسـت قـوی مقتدارانـه را 

در پیـش گیـرد. دلیـل ایـن ضعـف و سسـتی نیز تـا حدودی 

مشـخص اسـت. به محضی که افغانسـتان یک سیاسـت تند 

در برابـر ایـن کشـور بگیـرد، حمـات انتحـاری و تروریسـتی 

در افغانسـتان اوج مـی گیـرد و جبهه های جنـگ نیز داغ تر 

مـی شـود. افغانسـتان تا هنوز کشـوری اسـت که متاسـفانه 

هـای  کمـک  بـر  تکیـه  اسـت.  نیایسـتاده  خـود  پـای  روی 

خارجـی و احتامل فشـارهای مضاعف از سـوی همسـایگان 

همـواره بـر تصمیـامت سیاسـی در کشـور مـا تاثیر مسـتقیم 

است.  داشـته 

حـال کـه مـا در حـال عبـور از یـک گردنه مهم هسـتیم 

و انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـا مشـکات و چالـش هـای 

کـم برگـزار شـده اسـت، نخسـتین توقع مـردم افغانسـتان از 

حکومـت جدیـد ایـن اسـت کـه سیاسـت مامشـات در برابـر 

همسـایگان بدکـردار را کنـار بگـذارد و تکلیـف خـود را بـا 

آن هـا روشـن کنـد. پاکسـتان تنهـا کشـوری اسـت کـه در 

همـه امـور افغانسـتان دسـت دارد و بـه خصـوص در جنـگ 

و صلـح افغانسـتان بـه عنـوان عامـل اصلـی بـه شـامر مـی 

رود. از ایـن رو دولـت افغانسـتان و حکومـت جدیـد بایـد در 

قبـال پاکسـتان موضـع روشـن و شـفاف و مقتدرانـه داشـته 

یـک  صـدور  و  شـهر  یـک  در  کنسـولگری  بسـن  باشـد. 

اعامیـه مطبوعاتـی هرگـز کفایـت منـی کنـد. اگـر حکومت 

افغانسـتان در برابـر پاکسـتان از موضـع قدرت و با سیاسـت 

مقابلـه باملثـل برخـورد کنـد، مـردم افغانسـتان نیـز در همه 

هـای  از سیاسـت  و  بـود  دولـت خواهنـد  کنـار  در  حـاالت 

جهانـی  و  ای  منطقـه  جویـان  مداخلـه  برابـر  در  مقتدرانـه 

حامیـت خواهنـد کـرد. 

 

د کندهــار والیــت ســیمه ییــز چارواکــي د مــي امنیــت 

ځانګــړو ځواکونــو پوځــي عملیاتــو کــې د ۱۵ کــس  

کندهار کې د ترهګرو د ۱۵کس ییزې ډلې نیول کېدل

محمد هدایت  

سرمقاله

ما و همسایه بدکردار

ــوي.  ــر ورک ــدو خ ــول کې ــه نی ــې ل ــرې ډل ــزې ترهګ یی

ــې  ــه ک ــوې خرپاڼ ــره ش ــه خپ ــه پ ــام ن ــت مق ــه والی ل

نن)پنج شــنبې د تلــې په۱۸مــه نېټــه( راغــي دي چــې 

د مــي امنیــت ځانګــړو ځواکونــو د تېــرو دوو اوونیــو پــه 

تــرڅ کــې ځانګــړې عملیــات کــړې او پــه پایلــه کــې یــې 

یــوه ۱۵کســیزه ترهګــره ډلــه نیــول شــوې ده.

ــو کــي پنځــه  ــه دغــو عملیات ــدې کاږي، پ ــه وړان خرپاڼ

میلــه کاشــینکوف، ۲ زره د کاشــینکوف مرمــۍ، درې 

میلــه توفنګچــې او یــو موټرســایکل هــم د مــي امنیــت 

ځواکونــو الس تــه ورغــي دي.

خرپاڼــه وايــي چــې »نیــول شــویو ترهګــرو پــه کندهــار 

ــرشان،  ــي م ــراد، قوم ــي اف ــي دولت ــوالیو ک ــار او ولس ښ

دینــي عاملــان او روښــنفکران تــرور او پــه شــهادت یــې 

رســول.«

امنیتــي  د  ډيل  یــادي  چــې  شــوې  زیاتــه  راز  دغــه 

پوســتو  امنیتــي  او  موټــرو  اکــاماليت  پــر  ځواکونــو 

کــول. هــم  بریدونــه  ډله ییــز 

د مــي امنیــت ځواکونــو پــه عملیاتــو کــي پنځــه میلــه 

کاشــینکوف، ۲ زره د کاشــینکوف مرمــۍ، درې میلــه 

توفنګچــې او یــو هنــډا موټرســایکل هــم د مــي امنیــت 

ځواکونــو الس تــه ورغــي دي.

خرپاڼــه کــې همــداراز زیاتــه شــوې چــې نیــول ســویو 

ــي،  ــګ وی ــراف ترڅن ــو د اع ــو جرمون ــه خپل ــرو پ ترهګ

ــه موخــه څــو  ــو د زده کــړې پ ــزو فعالیتون چــي د ترهګری

ــو  ــې د ماینون ــه ی ــه هــم تلــي او هلت ــې پاکســتان ت ځل

ــه برخــه کــي زده  ــو پ ــکاره فعالیتون ــورو وران ــو او ن جوړول

ــړي دي. ــررسه ک ــړي ت ک



فعالیت هـای تروریسـتی قلـم داد منود. وقتـی اداراتی 

کـه مسـئولیت مبـارزه بـا تروریسـم را بـه عهده دارنـد، 

درگیـر فسـاد اداری باشـند به راحتی توسـط گروه های 

تروریسـتی تطمیـع می شـوند زیـرا هـدف اصلـی آن ها 

اسـت  هنگفتـی  و  سـیاه  پول هـای  آوردن  دسـت  بـه 

کـه ممکـن از دریچـه تروریسـم بـه دسـت بیایـد یـا از 

دریچـه قاچاقچیـان مـواد مخـدر. فرهنـگ مصونیت از 

اداری اسـت کـه  از منونه هـای فسـاد  مجـازات یکـی 

تروریسـم  گسـرش  امـر  در  گذشـته  سـال های  طـی 

اسـت. بـازی منـوده  فوق العـاده  نقـش 

اگـر  کـه  اسـت  افغانسـتان  دولت مـردان  بـر  بنابرایـن 

خواسـتار برقـراری ثبـات سیاسـی در کشـور هسـتند، 

نبایـد توقـع داشـته باشـند که بـدون مبـارزه قاطعانه و 

صادقانـه بـا متامـی اضالع این مثلث به ثبات سیاسـی 

در کشـور دسـت یابنـد. تروریسـم، مواد مخدر و فسـاد 

اداری دارای روابـط متقابـل هسـتند و هرکدام آن ها از 

وجـود دیگـر سـود می بـرد و تـداوم و حیـات هریـک از 

آن هـا بسـتگی به تـداوم دیگـری دارد.
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بـا سـه چالـش  افغانسـتان طـی سـال های طوالنـی   

اول  چالـش  دو  کـه  اسـت  بـوده  روبـرو  بـزرگ  بسـیار 

دولـت  تـالش  و  اسـت  بین املللـی  مبـارزه  نیازمنـد 

چالـش  و  نیسـت  کافـی  آن  زدود ن  بـرای  افغانسـتان 

آن  زدودن  اسـت،  اداری  فسـاد  از  عبـارت  کـه  سـوم 

از آن  نباشـد کمـر  اول  از دو چالـش  اگـر مشـکل تر 

نیـز نخواهـد بـود و حـل ایـن چالـش بیشـر بـه دولـت 

افغانسـتان برمی گـردد تـا رشکای بین املللـی آن. در 

مـاه گذشـته حمـالت هوایـی بـر مراکـز تروریسـتی و 

بسـته بندی مـواد مخـدر در جنـوب غـرب افغانسـتان 

شـدت یافتـه اسـت. در هر جامعـه ای کـه فعالیت های 

تروریسـتی وجـود داشـته باشـد، در آن جامعـه مـواد 

مخـدر و فسـاد اداری نیـز رسـوخ می منایـد و پرسـش 

اینجـا اسـت کـه اساسـاً چـرا وابسـتگی دوسـویه میـان 

ماننـد  بی ثبـات  جوامـع  در  عوامـل  ایـن  از  هریـک 

کـدام  پیش گیـری  در  بـا  دارد؟  وجـود  افغانسـتان 

راهکارهـا می تـوان بـا ایـن چالش هـا مبـارزه تـوأم بـا 

موفقیـت داشـت؟ بـرای یافـن پاسـخ بـه پرسـش های 

فـوق نیـاز اسـت کـه نسـبت هـر یـک از ایـن عوامـل با 

دو عنـر دیگـر موردبررسـی قـرار بگیـرد.

ازجملـه  آنهـا  هـردوی  مخـدر:  الف-تروریسـم-مواد 

فعالیت هـای غیرقانونـی و زیرزمینـی اسـت کـه حیـات 

تروریسـم  دارد.  بسـتگی  دیگـری  بـا  آن هـا  از  یکـی 

چنان کـه از نامـش پیداسـت بـه مجموعـه فعالیت های 

غیرقانونـی گفتـه می شـود کـه در آن یـک گـروه تبهکار 

بـا اسـتفاده از قتـل و ارعـاب شـهروندان یـک کشـور 

یـا  بـه یـک هـدف سیاسـی  بـرای رسـیدن  در تـالش 

قـرار دادن دولـت حاکـم در یـک جامعـه  تحت فشـار 

رشایـط  جامعـه  هـر  در  تروریسـم  متویـل  اسـت. 

متویـل  جوامـع  بسـیاری  در  و  دارد  را  خـود  خـاص 

تروریسـم منبـع واحـد نـدارد و از منابع مختلـف تغذیه 

یکـی  افغانسـتان  در  مخـدر  مـواد  قاچـاق  می شـوند. 

از کلیدی تریـن منابـع متویـل تروریسـم در کشـور بـه 

مخصوصـاً  مخـدر  مـواد  ازآنجایی کـه  مـی رود.  شـار 

تریاک در افغانسـتان به پیانه وسـیع کشـت می شـود 

و معمـوالً ایـن کشـتزارها در مناطقـی قـرار دارنـد کـه 

دولـت افغانسـتان در آن مناطق کنـرل ندارد از این رو 

تروریسـت هـا با دسـت بـاز فعالیت می مناینـد و وقتی 

کشـاورزان محصـوالت تریـاک را برداشـت می مناینـد، 

حلقـه دوم تجـارت کـه هانـا قاچاقچیـان مـواد مخـدر 

هسـتند از راه مـی رسـند کـه ممکـن در قالـب سـایر 

فعالیت هـای دولتـی باشـد و یا تجارت پیشـه ای که در 

از  افغانسـتان  دولـت  کـه  نیسـت  اول  بـار  بـرای  ایـن 

طالبـان دعـوت می کنـد دسـت از جنـگ بردارنـد، امـا 

گفتگوهـای صلـح همـواره بـه خاطر نبـود اعتـاد بین 

گذشـته  دهـه  می مانـد.  نتیجـه  بـی  مذاکـره  طرفیـن 

شـاهد ارائـه چندیـن ابتـکار صلـح از سـوی حکومـت 

بـا طالبـان  از صلـح  و هـدف عمـده  بـود  افغانسـتان 

پایـان دادن بـه کمپایـن نظامـی و متقاعد کـردن آن ها 

بـرای ترک خشـونت عنوان می شـد. مذاکرات گذشـته 

از فقـدان انگیـزه الزم و تالش هـای واقعـی رنج می برد. 

از سـوی دیگـر، گرچـه مترکـز اصلـی طالبان بـر حفظ 

کمپایـن نظامـی در برابـر فشـار نظامی آمریـکا اسـت، 

ولـی گـه گاهـی بـه گفتگوهای صلـح نیز متایل نشـان 

داده انـد. افتتـاح دفر سیاسـی در قطر و اشـراک در 

مذاکـرات دو مرحله ای بخشـی از همین اسـراتژی به 

می رود.  شـار 

وقتـی طالبـان گفتگـو بـا حکومـت رئیس جمهـور قبل 

یعنـی حامـد کـرزی را رد کردنـد، گام هـای برداشـته 

حامـد  گشـت.  وقفـه  دچـار  صلـح  سـمت  بـه  شـده 

کنـار سـایر کاالهـا بـه قاچـاق تریـاک نیـز می پردازند. 

معمـوالً در ایـن افغانسـتان مسـیرهایی که مـواد مخدر 

در آن انتقـال می یابـد در کنـرل تروریسـت هـا قـرار 

دارد کـه از ناحیـه عبـور تریـاک مقـدار هنگفـت پـول 

دریافـت می کننـد تـا بـه فعالیت هـای تروریسـتی خود 

بپردازنـد. قاچاقچیـان مـواد مخـدر در نبـود گروه هـای 

تروریسـتی منی تواننـد به راحتـی بـه فعالیـت بپردازنـد 

زیـرا تطبیـق قوانیـن باعث می شـود کـه فعالیـت آن ها 

بـا وقفـه روبـرو شـود. بـه هـان انـدازه کـه تروریسـم 

از ناحیـه مـواد مخـدر سـود می بـرد و یکـی از منابـع 

انـدازه  هـان  بـه  می شـود،  پنداشـته  آن  متویلـی 

بـرای تـداوم تجـارت مـواد مخـدر فضـای تحـت کنرل 

مـواد  تجـارت  تروریسـتان  زیـرا  اسـت  الزم  تروریسـم 

مخـدر را بـه نفـع خود می داننـد و از تـداوم آن حایت 

می مناینـد.

میلیاردهـا  گذشـته  سـال  هجـده  طـی  افغانسـتان   

دالـر را در راسـتای مبـارزه بـا مـواد مخـدر و تروریسـم 

هزینـه منـود امـا متأسـفانه در هـردو بخـش دسـتاورد 

در مقایسـه بـا هزینـه ای که صورت گرفته اسـت بسـیار 

نشـانگر  حـاالت  برخـی  در  حتـی  و  می منایـد  ناچیـز 

ایـن تجـارت و رونـق مـواد  بـر  عقب گـرد اسـت.عالوه 

مخـدر باعـث شـده اسـت بسـیاری از جوانان کشـور به 

مـواد مخـدر معتـاد شـوند و ایـن جوانـان بـرای تأمیـن 

بـه قتـل  بـه دزدی و گاهـی  مـواد مخدرشـان گاهـی 

می زننـد.  دسـت 

گونـه  بـه  تروریسـم  و  مخـدر  مـواد  بـا  مبـارزه  گاهـی 

می منایـد.  وارد  تلفـات  غیرنظامیـان  بـر  مسـتقیم 

پنـاه می گیرنـد و  تروریسـت ها در میـان غیرنظامیـان 

حمله بـر آن هـا موجـب کشـتار غیرنظامیـان می شـود. 

کارخانه هـای کـه در راسـتای تولید اجـزای مواد مخدر 

در کشـور فعالیـت می مناینـد گاهـی موردحملـه قـرار 

کسـانی  مخصوصـاً  غیرنظامیـان  آن  در  کـه  می گیـرد 

آن  هم جـواری  در  یـا  می کننـد  کار  مکان هـا  ایـن  در 

سـکنی گزیـن هسـتند بـه قتـل می رسـند. در هفتـه 

گذشـته حمله بـر کارخانه هـای مـواد مخـدر در نیمـروز 

و فـراه موجـب قتـل غیرنظامیـان از ایـن نـوع گردیـد.

ب- مـواد مخـدر و فسـاد اداری: افغانسـتان ازلحـاظ 

شـفافیت اداری در جایـگاه بسـیار بـدی قـرار دارد کـه 

فاسـدترین  رده  در  گذشـته  سـال های  طـی  آن  نـام 

کشـورهای جهـان قـرار دارد. یکـی از عواملـی که طی 

سـال های گذشـته مبـارزه بـا مـواد مخـدر و تروریسـم 

را بـا چالـش روبـرو منـوده اسـت همیـن موضوع فسـاد 

کـرزی بسـته پیشـنهادی صلحـش را بـا انجام سلسـله 

اقداماتـی ارائـه کـرد: برگـزاری اجالس بـزرگ صلح در 

سـال 2010 و سـپس لویـه جرگـه در سـال 2011. 

هـدف کـرزی از تشـکیل شـورای عالـی صلـح در جون 

سـال 2010 ایجـاد چارچـوب مشـورتی بـود کـه در آن 

عمـوم افغان هـا بتوانند دیـدگاه خود را راجـع به اتحاد 

توافـق  و همچنیـن  دارنـد  بیـان  بـا طالبـان  آشـتی  و 

ملـی و بیـن املللـی در ایـن راسـتا حاصـل شـود. در 

برنامـه آشـتی و همبسـتگی ملـی، محـور همبسـتگی 

بـرای  دولـت  مخالـف  گروه هـای  بـرای  انگیـزه  خلـق 

خـروج از بیعـت بـا طالبـان بود؛ محور آشـتی بـه دنبال 

عفـو رهـران طالبـان و پیشـنهاد مناصـب سیاسـی بـه 

آنـان بـود تـا از ایـن طریـق بسـر ورود آن ها بـه جریان 

سیاسـی غالب فراهم شـود. برنامه صلح و همبسـتگی 

ملـی کـرزی کـه مـورد حایـت صد در صـد آمریـکا نیز 

قـرار گرفـت، در صـدد آن بـود کـه در اجتـاع موقعیت 

البتـه  کنـد،  ارائـه  طالبـان  بـرای  احرامـی را  قابـل 

مـروط بـه آن کـه از پیـان بـا القاعـده خارج شـوند، 

      محمد سالم ناجی

اداری اسـت. بارهـا دیده شـده اسـت کـه قاچاقچیـان 

کشـور  امنیتـی  نیروهـای  توسـط  مخـدر  مـواد 

دستگیرشـده اند امـا مأموریـن فاسـد در دسـتگاه های 

قاچاقچیـان  ایـن  فربه شـدن  و  فـرار  زمینـه  امنیتـی 

مـواد مخـدر را فراهـم مناینـد و یـا فسـاد در دسـتگاه 

قضایـی کشـور باعـث شـده اسـت کـه تبهـکاران مـواد 

مخـدر بـدون این کـه بـه گونـه الزم مـورد مجـازات قـرار 

در  یافته انـد.  رهایـی  کشـور  زندان هـای  از  بگیرنـد 

بسـیاری حـاالت مأمـوران امنیتـی کشـور مخصوصاً در 

مناطـق مـرزی، بـا قاچاقچیـان مـواد مخـدر همدسـت 

می شـوند و زمینـه تـداوم فعالیـت آن گروه هـا را فراهـم 

می مناینـد.

 طـی سـال های گذشـته دولـت افغانسـتان بـا حایت 

مبـارزه  اداری  فسـاد  بـا  خـود  بین املللـی  متحـدان 

منـوده اسـت امـا ایـن مبـارزه بـه گونـه بایـد تـوأم بـا 

نتیجـه نبـوده اسـت کـه یکـی از دالیـل آن عـدم اراده 

سیاسـی در مبـارزه یکسـان با متامـی عوامل ذی دخل 

در فسـاد اداری کشـور بـوده اسـت. تـا وقتـی دسـتگاه 

دسـتگاه  و  قانـون  اجرایـی  بـازوی  به عنـوان  پلیـس 

قضایـی به عنـوان مجـازات کننـده خطـاکاران بـه گونه 

شـفاف عمـل ننایـد، نبایـد توقـع داشـته باشـیم کـه 

مـواد مخـدر یـا تروریسـم به عنـوان نیروهـای مخرب در 

کشـور از بیـن برونـد.

به عنـوان  تروریسـم  تروریسـم:  و  اداری  فسـاد  ج- 

پدیـده نامطلـوب در جامعـه ای رشـد می منایـد کـه در 

باشـد.  داشـته  وجـود  آن  تـداوم  و  بقـا  زمینه هـای  آن 

بـر  بایدوشـاید  گونـه  بـه  دولـت  کنـرل  ازآنجایی کـه 

مراکـز آموزشـی در گوشـه و کنـار کشـور وجـود نـدارد 

رشـد  زمینـه  فرهنگـی  لحـاظ  بـه  گفـت  می تـوان 

تروریسـم وجـود دارد امـا همـه ماجـرا بـه اینجـا ختـم 

منی شـود زیـرا بارهـا دیده شـده اسـت که تروریسـت ها 

به راحتـی از ایسـتگاه های بازرسـی نیروهـای امنیتـی 

سیاسـت مداران  برخـی  پـای  یـا  و  منوده انـد  عبـور 

تروریسـتی  فعالیت هـای  در  پلیـس  فرماندهـان  و 

و  اداری  فسـاد  را  آن  می تـوان  کـه  می شـود  دیـده 

راسـتای  در  دولتـی  صالحیت هـای  از  سوءاسـتفاده 

دسـت از خشـونت بردارنـد و اهـداف سیاسـی شـان را 

در چارچـوب قانون اساسـی افغانسـتان دنبال منایند.

پیشـنهاد عفو و مشـارکت در قدرت همراه با حذف نام 

رسان طالبـان از لیسـت سـیاه تروریـزم صـورت گرفت. 

امـا طالبـان بـا از رسگیـری حمـالت علیـه حکومـت بـه 

کلیـه ابتـکارات کـرزی نـه گفتنـد. بـه عنـوان مثـال، 

ربانـی  الدیـن  برهـان  صلـح،  عالـی  شـورای  رئیـس 

رئیـس جمهـور سـابق و یکـی از رهـران مـورد احـرام 

مجاهدیـن، چنـد هفتـه پـس از برگـزاری لویـه جرگـه 

در سـال 2011 بـه دسـت طالبـان تـرور شـد. ماهیـت 

سـطحی و متناقـض ابتـکارات فـوق، در کنـار فقـدان 

بیـن  ضعیـف  هاهنگـی  منسـجم،  اسـراتژی  یـک 

حکومـت افغانسـتان و نیروهـای بیـن املللـی و غیبـت 

تالش هـای  کلیـه  شکسـت  بـه  پروسـه،  در  شـفافیت 

مصالحـه ختـم شـد. 

یکـی دیگـر از عوامـل پیچیدگـی فرایند صلح، مشـکل 

شـکاف ها و مرزبندی هـای عمیـق و دیرینـه قومـی در 

این کشـور اسـت. 

پیشنهاد رئیس جمهور غنی و پاسخ طالبان

 28 در  صلـح  گفتگوهـای  پروسـه  دوم  دور  ترتیـب 

فـروری 2018 داده شـد. ابتـکار صلـح بـه رهریـت 

افغان هـا موفـق شـد نزدیـک به ده ها کشـور و سـازمان 

بیـن املللـی را بـه منظـور ترسـیم مسـیر صلـح پایـدار 

بـرای افغانسـتان گـرد هـم آورد. هـر چنـد میـدان دار 

حـارض  فـوق  اجـالس  در  –طالبـان-  جنـگ  اصلـی 

نشـدند، ایـن باعـث نشـد دولـت افغانسـتان از تقدیـم 

بـی قیـد و رشط شـاخه زیتون به آن ها خـودداری کند. 

بـه امیـد کشـاندن طالبـان به پـای میز مذاکـره، رئیس 

جمهـور غنـی نـه تنهـا طالبـان را از نظـر سیاسـی بـه 

رسـمیت شـناخت و بـه آن هـا وعده مشـارکت در قدرت 

داد، بلکـه بـا یکی از درخواسـت های همیشـگی شـان 

مبنـی بـر بازنگـری قانـون اساسـی نیـز موافقـت کـرد. 

اکنـون آسـتانه گفتگوهـای صلح در پایین ترین سـطح 

توقـع از طالبـان قرار دارد: ترک جنگ. اعالم برجسـته 

فـوق از سـوی رئیـس جمهـور غنـی بالفاصلـه پـس از 

درخواسـت مذاکـره بـا ایاالت متحـده از سـوی طالبان 

گرفت. صـورت 

برخـی از اجزای بسـته پیشـنهادی رئیـس جمهور غنی 

آشـنا هسـتند، امـا روی هـم رفتـه اقدامات اعتادسـاز 

بـی قیـد و رشط و جامعـی را بـه وجـود می آورنـد کـه 

اسـت.  شورشـی  گروه هـای  بـا  سـازش  آن  هـدف 

پیشـنهاد فعلـی بـا طرح هـای ناموفـق پیشـین از چنـد 

نظر متفاوت اسـت. طبق فرمول بندی سـابق، طالبان 

بایـد بیـن جنـگ و صلـح یکـی را انتخـاب می کردنـد؛ 

دعـوت جدیـد بـدون پیـش رشط اسـت و بـرای جـواب 

دادن طالبـان محدودیـت زمانـی وجـود نـدارد. ارصار 

دولـت قبلـی افغانسـتان بـر پذیـرش قانـون اساسـی از 

سـوی طالبـان یـک مانـع عمـده بـر رس راه صلـح بـه 

شـار می رفـت؛ رئیـس جمهـور غنی با رصاحـت خاطر 

نشـان سـاخت که مشـابه سـایر اسـناد، قانون اساسی 

نیـز محکـوم بـه اصالح و تعدیل اسـت. پیشـنهاد فعلی 

در نـوع خـود می توانـد یـک اسـتثنا باشـد چـون در آن 

از طالبـان خواسـته شـده اگـر می خواهنـد بـه عنـوان 

یـک گـروه مـروع سیاسـی بـه کار خـود ادامـه دهند، 

بایـد نقـش بـارزی در برقـراری صلـح در یک کشـور در 

حـال جنـگ ایفـا کنند. 

رهـری ارشـد طالبـان در واکنـش بـه ایـن پیشـنهاد 

هیجـان زده عمـل نکـرد، چـون رفتـار عجوالنـه از نظـر 

آن ها به رسـمیت شـناخن آشـکارای دولت افغانسـتان 

بـود. بـا ایـن وجـود برخـی از شـاخه های طالبـان در 

تعقیـب گفتگوهـای صلـح از خـود عالقمنـدی نشـان 

داده انـد. وزیـر دفـاع جیمـز متیـس بیـان داشـت کـه 

برخـی از گروه هـا در درون طالبـان یـا بـه ایـن پروسـه 

ملحـق شـده انـد و یا هم نسـبت بـه مذاکرات بـا دولت 

افغانسـتان عالقـه مندنـد. 

افـزون بـر ایـن، طالبـان سـکوت خـود را در قالب ترک 

موقتـی خشـونت بـه منایـش گذاشـتند. در پاسـخ بـه 

از رهـران مجاهدیـن و والـی  پیشـنهاد جدیـد یکـی 

سـابق شـهر هـرات محمـد اسـاعیل خـان مبنـی بـر 

ایـن کـه اگـر طالبان راجع به پاسـخ دادن به پیشـنهاد 

صلـح ارشف غنـی نظر مثبتـی ندارند، آن هـا می توانند 

بـا مجاهدیـن سـابق گفتگـو کننـد، سـخنگوی طالبان 

از متامی تالش هایـی  "مـا  اللـه مجاهـد گفـت:  ذبیـح 

کـه منجـر بـه ختم بحـران در این کشـور شـود حایت 

می کنیـم". ایـن اظهـارات کـه احتـاال بیانگـر متایـل 

نتیجـه  بـه  امیـد  اسـت،  اکـراه  روی  از  ولـو  طالبـان 

اگـر طالبـان  نگـه مـی دارد.  زنـده  را  مذاکـرات صلـح 

رسانجـام برنامـه کـم نظیـر و بـی سـابقه صلـح رئیـس 

جمهـور غنـی را بپذیرنـد، زمینـه بـرای تعامـل سـال ها 

در انتظـار میـان طالبـان و حکومت کابـل مهیا خواهد 

شـد. اگـر به پیشـنهاد رئیس جمهور غنی بـی اعتنایی 

شـود، او در یافـن راه حـل نظامـی و اعـال خشـونت 

سیاسـی  مروعیـت  ناپذیـر  سـازش  طالبـان  علیـه 

بیشـری خواهـد داشـت. 

بـا  نیویـورک  بـه  اخیـرش  سـفر  در  محـب  حمداللـه 

کـرده  نشـان  خاطـر  خارجـی  رسـانه های  از  یکـی 

اسـت کـه تصمیـم ترامـپ مبنـی بـر لغـو مذاکـرات بـا 

طالبـان تصمیـم خوبـی اسـت، زیـرا روز بـه روز غـرور 

طالبـان نسـبت بـه گذشـته زیـاد شـد. آن هـا کـم کـم 

شـعار پیـروزی می دادنـد و فکـر می کردنـد می تواننـد 

افغانسـتان را تحت سـیطره خود درآورند. طالبان دیگر 

آن اعتبـار الزم را ندارنـد، بـر رس مسـائلی چون تقسـیم 

قـدرت بـا از درون بـا هم مبـارزه می کنند. شـاخه هایی 

از ایـن گـروه مـروف اسـتخراج غیـر قانونـی و از بیـن 

عـده   انـد.  افغانسـتان  طبیعـی  جنگلزار هـای  بـردن 

ای هـم بـا دسـتور اربابـان خارجـی شـان بـا نیروهـای 

افغـان می جنگنـد. عملکـرد طالبـان بـا گفته هایشـان 

در تناقـض اسـت. آن هـا علیه اشـغالگران منی جنگند، 

افغانسـتان جـوی خـون  از شـهروندان  آن هـا هـر روز 

می کننـد. جـاری 

   وینای کآوورا
ترجمه از: عبداهلل غفاری

سال چهاردهم  شماره  3853  شنبه   20 میزان  1398 12 اکتبر 2019

 ابتکار صلح و پاسخ طالبان

 تروریسم، مواد مخدر   و فساد اداری؛ 
مثلث بی ثباتی در افغانستان
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فرهنـگ  اهـل  بـرای  محکـم  تکیـه  را  دانـش  اسـتاد 

دانسـت.

آقـای حسـینی نبـود مباحـث جـدی نظـری در حـوزۀ 

حـوزۀ  در  جـدی  نرشیـۀ  نبـود  و  افغانسـتان  علمـی 

ترجمه را از جمله دالیلی دانسـت که دست اندرکاران 

مجلـۀ »پایدیـا« را وا داشـتند تـا بـه نـرش و ترجمـۀ آثار 

زبـان  حـوزۀ  از  بیـرون  قلم به دسـتان  و  نویسـندگان 

فارسـی بپردازنـد و در ایـن عرصـه فعالیـت کنند. وی 

حـوزۀ فعالیـت مجلـۀ »پایدیـا« را حـوزۀ دیـن، فلسـفه 

و فرهنـگ دانسـت و جریـان پیوسنت شـان بـه بنیـاد 

اندیشـه را رشح داد.

سـخرنان دیگـر برنامـه آقـای حسـن رضایـی، مرتجـم 

و اسـتاد دانشـگاه بـود کـه در مـورد مجلـۀ »پایدیـا« 

بخـش؛  دو  در  را  خـود  سـخنان  وی  کـرد.  صحبـت 

نقـاط قـوت و نقـاط ضعـف مجلـه، بیـان کـرد. آقـای 

رضایـی ظاهـر و سـاختار کتـاب و مباحث شـکلی آن 

ایـن شـارۀ مجلـۀ »پایدیـا«  را سـتود و ترجمه هـای 

را سـلیس و روان و رضایتمنـد خوانـد. بـه گفتـۀ وی 

تحـت  کـه  »پایدیـا«  مجلـۀ  هشـتم  و  هفتـم  شـارۀ 

اسـت،  شـده  منتـرش   »2 خشـونت  و  »دیـن  عنـوان 

مقـاالت آن از زوایـای مختلـف به این مسـئله پرداخته 

اسـت که خشـونت در دین اسـت یا نیسـت؟ خشونت 

چـه نسـبتی به ادیان مختلـف، از جمله اسـام دارد؟ 

وی ترصیـح کـرد کـه رابطـۀ خشـونت بـا دیـن تنها در 

اسـام بررسـی نشـده اسـت، بلکـه در ادیـان دیگـر 

نظیـر مسـیحیت، یهودیـت و بودیـزم نیـز مطالعـه و 

 پنج شـنبه هجدهـم میـزان سـال 1398هــ.خ. بنیاد 

اندیشـه برنامـۀ نقـد و رومنایـی کتاب های »سیاسـت 

و  امان اللـه شـفایی  اثـر  افغانسـتان«  در  و حکومـت 

»تاریـخ هرات« اثر فاروق انصـاری و فصلنامۀ »پایدیا« 

حسـین  برنامـه  ایـن  در  کـرد.  برگـزار  کابـل  در  را 

رضایـی،  حسـن  حسـینی،  غام احیـا  حیدربیگـی، 

در  هدایـت  محمـد  و  داوودی  نـارصی  عبداملجیـد 

جمـع زیـادی از فرهنگیان، اسـتادان دانشـگاه، اهل 

صحبـت  هرنمنـدان  و  دانشـجویان  کتابـت،  و  قلـم 

کردنـد.

مجیـد  کام اللـه  از  چنـدی  آیـات  تـاوت  بـا  برنامـه 

آن  تعقیـب  بـه  و  شـد  رشوع  یوسـفی  توسـط 

ضمـن  اندیشـه  بنیـاد  مدیـر  حیدربیگـی،  حسـین 

خوش آمدگویـی مهانـان حـارض در تـاالر، بـه صورت 

مختـرص بـه دو نکتـه اشـاره کـرد؛ چگونگـی پیوسـنت 

بـه  »پایدیـا«  بنیان گـذاران مجلـۀ  و  تحریریـه  هیـأت 

و  سیاسـت  کتاب هـای  رومنایـی  و  اندیشـه  بنیـاد 

بررسـی شـده اسـت.

چگونگـی  بـه  سـخنانش  ادامـۀ  در  رضایـی  آقـای 

فلسـفیدن  تاریخـی  و سـیر  فلسـفه ورزی مسـلانان 

یـاد  را  پیش فرض شـان  چنـد  و  پرداخـت  مسـلان 

کـرد:

متشـخص  خالـق  توسـط  عـدم  از  جهـان  خلـق   .1

بـود؛ ابراهیمـی 

2. حقیقت پژوهشـی فلسـفه بـود کـه  ابونـرص فارابی 

فلسـفه  حقیقت یابـی  بـا  را  فلسـفه  حقیقت پژوهـی 

یکـی پنداشـت کـه بـه بـاور وی این اشـتباه فاحشـی 

دچـار  را  مسـلان  فیلسـوفان  از  تعـدادی  کـه  بـود 

رسدرگمـی کـرد؛

حقیقـت  واحـد  رسچشـمه های  فلسـفه  و  دیـن   .3

باشـند. داشـته  اختـاف  نبایـد  و  هسـتند 

بـه بـاور رضایـی، نتیجـۀ ایـن پیش فـرض این شـد که 

فلسـفه در دنیـای اسـام تبدیـل بـه تیولـوژی شـود 

ریاضیـات  شـامل  کـه  فلسـفه  اصلـی  بخش هـای  و 

و فیزیـک و ... می شـوند، از آن جـدا شـد. بـه بـاور 

مسـلان  فیلسـوفان  پیش فرض هـای  ایـن  رضایـی 

پیامدهایـی هـم در برداشـت و رسانجام ایـن پیامدها 

ایـن شـد کـه مرزهـای فلسـفه، تیولـوژی و الهایـت به 

کلـی از میـان رفـت. 

نیـز گفـت،  وی هان طـوری کـه در اول سـخنانش 

پنـج مقالـه از مقـاالت ایـن شـارۀ مجلـۀ »پایدیـا« را 

یک یـک بررسـی و نقـاط ضعـف آن هـا را برشـمرد.

سـخرنان دیگـر محفـل نقـد و رومنایـی تازه های نرش 

بنیـاد اندیشـه آقای عبداملجید نـارصی داوودی بود. 

وی در مـورد کتـاب »تاریـخ« هـرات صحبت کـرد و آن 

را تاریـخ محلـی دانسـت و از کتاب هایـی کـه پیش از 

ایـن نیـز در مورد یک شـهر خاص و به خصوص شـهر 

هـرات نوشـته شـده اند، نـام بـرد. او نیـز سـخنانش را 

حـول دو محـور، هـرن و عیـب کتـاب »تاریـخ هـرات« 

بیـان کـرد. وی نوشـنت کتـاب »تاریـخ هـرات« را از 

اینکـه الهام بخـش اسـت برای دیگـر قلم به دسـتان تا 

تاریـخ محـل و والیـت و شهرشـان را بنویسـند، قابـل 

قـدر دانسـت و پرداخـنت به هرات را بـه عنوان »قطب 

سـتودنی  و  سـتایش برانگیز  افغانسـتان  فرهنگـی« 

عنـوان کـرد. همچنـان افـزود کـه مؤلـف بـه عنـوان 

اسـتاد تاریـخ، در کتـاب »تاریخ هـرات« خـود رویکرد 

علمـی نسـبت بـه تاریـخ دارد. او جامع نگـری، قلـم 

روان و رویکـرد علمـی بـه قضایـا، کـه هـان رویکـرد 

ایـن  قـوت  نقطه هـای  جملـه  از  اسـت،  بی طرفانـه 

دانسـت. کتاب 

و  مشـکات  بـه  سـخنانش  ادامـۀ  در  داوودی  آقـای 

بـه تعبیـر خودشـان بـه نـکات بایسـته ای نیـز اشـاره 

می بودنـد،  یـا  منی بودنـد  کتـاب  در  اگـر  کـه  کـرد 

کتـاب کامل تـر و بهـرتی عرضه می شـد. او مشـکات 

سـاختاری کتـاب را باورنکردنـی تلقـی کـرد و گفـت: 

»آقـای انصـاری بـه راحتـی می توانسـت هـرات امـروز 

را بـه عنـوان کلیـات مطـرح کنـد کـه خـودش یـک 

می کنـد.  برابـر  چنـد  را  کتـاب  ارزش  و  اسـت  بـاب 

چـه  می کنـد،  زندگـی  انصـاری  کـه  امـروزی  هـرات 

شـهری اسـت؟ دارای چـه مردمـی اسـت، از لحـاظ 

حکومـت و تاریـخ هـرات. بـه گفتـۀ حیدربیگی شـش 

بـا رویکـرد ترجمـه در حـوزۀ  شـارۀ مجلـۀ »پایدیـا« 

از ایـن در مشـهد  دیـن و فلسـفه و فرهنـگ، پیـش 

بنیـاد  اعضـای  بـا  اواخـر  ایـن  در  می شـد.  منتـرش 

کـه  رسـیدند  تفاهـم  بـه  و  کردنـد  صحبـت  اندیشـه 

زیرمجموعـۀ بنیـاد اندیشـه و بـه عنـوان نرشیـۀ بنیـاد 

اندیشـه فعالیـت کننـد. این گفتگوها به مثر نشسـت 

و شـارۀ هفتـم و هشـتم آن به صاحب امتیـازی بنیاد 

نهـاد منتـرش شـده اسـت.  ایـن  از سـوی   اندیشـه، 

بنیـاد  نـرش  تازه هـای  اشـاره کـرد کـه  همچنـان وی 

اندیشـه کـه »سیاسـت و حکومـت« و »تاریـخ هـرات« 

نیـز شـامل آن می شـدند، پیـش از ایـن، برنامـۀ نقد و 

رومنایـی آن هـا گرفته شـد؛ اما بنابر یکرسی شـایعات 

ناامنـی در اطـراف دانشـگاه، برنامـه بی موعـد پایـان 

آن  از سـخرنان  تعـدادی  و صحبت هایـی  داده شـد 

از  ماندنـد؛  باقـی  ناشـنیده  و  بیان ناشـده  برنامـه، 

ایـن رو اینـک بـار دیگـر در ایـن برنامه در مـورد آن ها 

صحبـت خواهـد شـد.

هیـأت  عضـو  حسـینی،  غام احیـا  برنامـه  ادامـۀ  در 

تحریریـۀ مجلـۀ »پایدیـا« نکاتـی چنـدی را در مـورد 

دیگـر  جمـع  در  پایدیـا  نرشیـۀ  پیوسـنت  جریـان 

نرشیه هـای بنیـاد اندیشـه و رضورت فعالیـت چنیـن 

نرشیـه ای در حـوزۀ دین، فلسـفه و فرهنگ بـا رویکرد 

ترجمـه، اظهـار داشـت. او ضمـن تشـکر از همـکاری 

جالت مـآب اسـتاد رسور دانـش، معاون دوم ریاسـت 

اندیشـه،  بنیـاد  دسـت اندرکاران  دیگـر  و  جمهـوری 
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و  شـهری  ویژگی هـای  لحـاظ  از  مردم شناسـی، 

بنیادهـای شـهری، از لحاظ خدمـات و مراکز علمی، 

تحقیقاتـی، اقتصـادی، زبـان، فرهنـگ و هـرن در چه 

وضعیتـی اسـت؟ یـک کلیـت را اول مطـرح می کـرد، 

فوق العـاده الزم بـود، بـه جایـی کـه مسـتقیاً بـرود 

روی این کـه آریایی هـا آمدنـد و شـهر آریـا را سـاختند 

و ...«. بـه گفتـۀ داوودی آقای انصـاری هرات را بدون 

شناسـایی موقعیـت جغرافیایـی شـهر هـرات، بـدون 

تعریـف وضعیـت کنونـی و موقعیـت آن، ترسـیم کرده 

و تنهـا و تنهـا بـه گذشـتۀ هـرات بـر اسـاس منابـع 

قدیمـی، متکـی بـوده اسـت.

نداشـنت  عنـوان  را  کتـاب  دیگـر  مشـکل  داوودی 

بخش هـای ایـن کتـاب دانسـت و اضافـه کـرد، چـون 

فلسـفۀ  بنابرایـن،  نـدارد،  عنـوان  کتـاب  بخش هـای 

زیـر سـؤال رفتـه اسـت  نیـز  ایـن بخش هـا  وجـودی 

و بـه همیـن شـکل، بخش هایـی هـم هسـتند کـه بـا 

درنظرداشـت عنـوان کتاب، مـوردی نـدارد. همچنان 

فصل هـای کتـاب »تاریـخ هـرات« نیـز عنـوان نـدارد.

نـارصی داوودی »عـدم توجـه بـه شـبهات« را مشـکل 

بـه  انصـاری  آقـای  وی  بـاور  بـه  برشـمرد.  آن  دیگـر 

شـک و تردیدهـا و نظریه هـای جدیـد هیـچ متـاس 

پنجـاه  یـا  چهـل  کتـاب  ایـن  گویـا  و  اسـت  نگرفتـه 

در  وی  گفتـۀ  بـه  اسـت.  شـده  نوشـته  پیـش  سـال 

مـورد آریـا و آریایی هـا تردیدهـای جـدی مطرح شـده 

و حتـا بعضی هـا ایـن مباحـث را برسـاختۀ غربی هـا 

و محافـل غـرب زده دانسـته اسـت. در ایـن مـوارد و 

بسـی مـوارد نظیر ایـن، جناب انصاری هرگـز التفاتی 

نکـرده اسـت. از ایـن لحـاظ هیچ نـوآوری هـم در این 

بی پاسـخ  زیـادی  و سـؤال های  نـدارد  کتـاب وجـود 

می ماننـد.

کتـاب  در  کـه  افـزود  سـخنانش  ادامـۀ  در  داوودی 

کـه  شـده اند  آورده  زیـادی  مطالـب  هـرات  تاریـخ 

امـکان  و  زمینـه  حالی کـه  در  نشـده اند؛  تحلیـل 

تحلیـل بـه شـدت رضور بـوده اسـت. بـه گفتـۀ وی 

انصـاری بـه درویش علی خـان هزاره اشـاره می کند و 

می نویسـد کـه احمدشـاه ابدالـی هیـچ راه و چاره ای 

جـز والـی سـاخنت درویش علی خـان هـزاره نداشـت. 

ابعـاد ایـن مسـئله هرگـز موشـکافی نشـده اسـت.

هدایـت،  محمـد  آقـای  برنامـه  ایـن  دیگـر  سـخرنان 

مشـاور مطبوعاتـی اسـتاد رسور دانـش، معـاون دوم 

ریاسـت جمهـوری بـود کـه پیرامـون کتاب »سیاسـت 

و حکومـت در افغانسـتان« صحبـت کـرد. وی نگارش 

کتـاب یادشـده را بـرای دانشـجویان علـوم سیاسـی 

ارزشـمند تلقـی کـرد و کار امان اللـه شـفایی را قابـل 

معرفـی  بـا  را  دانسـت. هدایـت سـخنان خـود  قـدر 

بـه  سـپس  و  کـرد  رشوع  کتـاب  ایـن  سـاختاری 

آقـای  پرداخـت.  آن  نقطه ضعف هـای  و  نقطه قوت هـا 

هدایـت کتـاب سیاسـت و حکومت را از نـگاه ظاهری 

انشـایی  و  امایـی  اشـتباهات  و  نـوع کتاب آرایـی  و 

پـاک و منـزه دانسـت. بـه بـاور وی »پرداخـنت بـه یک 

موضـوع مغفـول یکی از امتیـازات این کتاب اسـت«؛ 

یعنـی در افغانسـتان کتابـی بدیـن عنـوان تـا هنـوز 

نوشـته نشـده اسـت. بـه گفتۀ آقـای هدایت، شـفایی 

از یـک کتـاب دیگر نـام می برد؛ اما بازهـم به زعم وی 

اقناع کننـده و کامـل نبـوده اسـت. از ایـن رو، کتـاب 

سیاسـت و حکومت در افغانسـتان، ارزشـمند اسـت. 

همچنیـن آقـای هدایـت زبـان روان و نـر سـلیس و 

مزیت هـای  را  فـراوان  و  رسشـار  منابـع  از  اسـتفاده 

دیگـر کتـاب برشـمرد. بـه گفتـۀ وی در میـان منابـع 

زیـادی کـه اسـتفاده شـده، کتاب هـا و منابعـی هـم 

وجـود دارنـد کـه ارجـاع دادن و حوالـه دادن بدان ها 

از ارزش و اعتبـار اثـر می کاهـد؛ امـا بـه صـورت کل 

در کتاب سیاسـت و حکومت در افغانسـتان از منابع 

زیـادی اسـتفاده شـده اسـت.

آقـای هدایـت در ادامـۀ سـخنانش بـه نقطه ضعف هـا 

بـه گفتـۀ هدایـت  اثـر اشـاره کـرد.  یـا کاسـتی های 

می شـوند،  نوشـته  افغانسـتان  در  کـه  کتاب هایـی 

بـه خصـوص یـک حـوزۀ خـاص آن هـا را می نگارنـد و 

روایـت می کننـد، تأثیـر و رد پـای ایـن مرجـع و راوی 

در رسارس کتـاب مـوج می زنـد. کتـاب شـفایی اگـر 

چنیـن نیسـت و جایـی از کتاب به این شـکل نوشـته 

نشـده یـا روایـت نشـده اسـت، امـا بـه صـورت نامرئی 

ایـن نـگاه در آن وجـود دارد و ایـن نقـد وارد اسـت؛ 

یعنـی وقتـی خواننـده کتـاب را می خوانـد، تأثیـر این 

»بـر  گفـت:  وی  می کنـد.  حـس  را  روایـت  بـر  نـگاه 

اسـاس روایـت این کتـاب، بر متام تحوالت سیاسـی، 

اجتاعـی، حکومتـی و حقوقـی کـه در ایـن رسزمین 

صـورت گرفتـه، یـک نـگاه قبیله گرایانـه و قوم گرایانـه 

وجـود داشـته اسـت؛ یعنـی متـام تغییـرات نظام های 

سیاسـی و تحوالتـی که در افغانسـتان بـه وجود آمده 

و  بـه سیاسـت  قوم گرایانـه  نـگاه  می آینـد، رسارس  و 

حکومـت وجـود دارد. گویـا همـۀ کسـانی کـه در این 

بـه قـدرت می رسـند، سـعی می کننـد کـه  رسزمیـن 

میراثـی کـه بـه دوش او گذاشـته شـده و تاریخـی که 

بـه دوش او گذاشـته شـده، میراثـی کـه مربـوط بـه 

یـک قوم خاص اسـت، متـام دغدغۀ ایـن رسدمداران 

ایـن اسـت کـه ایـن میـراث را حفـظ کننـد.« بـه بـاور 

هدایـت از یـک نـگاه ممکـن درسـت باشـد، امـا اگـر 

نـگاه انتقـادی بـه موضـوع داشـته باشـیم، هیـچ گاه 

وی  اسـت.  نگرفتـه  شـکل  شـکل،  ایـن  بـه  تاریـخ 

افـزود: »تاریـخ بیـش از اینکـه در پیوسـت ها شـکل 

باشـد، در گسسـت ها شـکل گرفتـه اسـت«.  گرفتـه 

یـک  تاریـخ  بـه  می توانیـم  زمانـی  هدایـت  بـاور  بـه 

نـگاه انسـانی و انتقـادی داشـته باشـیم کـه خـود را 

از قیـد آن پیش فرض هـا رهـا کنیـم: »حتـا اگـر تاریـخ 

را بـا عدالـت هـم بسـنجیم، بـه نظـرم بـه تاریـخ یـک 

یـک  باشـیم؛  داشـته  می توانیـم  ایدئولوژیـک  نـگاه 

نـوع  ایـن  هدایـت،  گفتـۀ  بـه  جانب دارانـه.«  نـگاه 

بـدی  پیامدهـای  تاریخـی  واقعیت هـای  بـا  برخـورد 

می توانـد داشـته باشـد. خوانندگانـی هـم کـه کتـاب 

را می خواننـد، منی تواننـد خـود را از »زیـر بـار گـران 

به گونـه ای  را  تاریـخ  بنابرایـن،  کننـد،  رهـا  تاریـخ« 

سـلطه  ایـن  و  اسـت  نوشـته  مـورخ  کـه  می خواتنـد 

و هژمونـی کـه مـورخ بـدان بـاور دارد، بـرای ابـد در 

می ماننـد. دیگـران  ذهن هـای 
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کتاب های  »پایدیا« و   گزارشی از برنامه  نقد     و      رونمایی مجله 
»سیاست حکو         مت« و »تاریخ هرات«

سال چهاردهم  شماره  3853  شنبه   20 میزان  1398 12 اکتبر 2019

ثور
 به افرادی که از کشــوری دیگر آمده اند از لحاظ روحی به طور جدی عالقه 
مند می شــوید. بنابرایــن می توانید در انتظار اتفاقات زیادی باشــید .البته 

اگرمجرد هستید. اگر هم متاهل هستید کمی مشکل ساز می شوید.

جوزا
 امروز ســتارگان بر قسمت تفریح، سرگرمي، فرزندان و احساسات چارت شما 
تاکید دارند. در چند روز آینده تاخیر زیادي در این موارد وجود دارد. احتماالًَ 
کم تر هم جدي هســتید. فرصت مهماني رفتن داریــد بنابراین حتماً از این 

فرصت استفاده کنید.
سرطان

 اگر فکر می کنید که بهتر از همه می دانید . باعث ایجاد مشــاجره می شود. 
البته شــاید درست باشد اما اگر به نظرات دیگران گوش کنید، ضرر نمیکنید. 
حتی اگر هم هنوز فکر میکنید درســت می گویید نظــر یک نفردیگر نیز با 

ارزش است.

اسد
 امروز میزان احساســات شما بســیار باال رفته و باید از تشدید اثر سیاره ها 
تشکر کرد. در نتیجه این امر شما باید عصبانیت خود را کنترل کنید. چرا که 

همه چیز بیش از همیشه برایتان اهمیت پیدا کرده است.   

سنبله
  امروز همه مشکالت را قبل از رسیدن به خانه حل می کنید.مراقب باشید زیرا 
کمی زورگو هم هستید.اگر محیط اطرافتان کمی نامرتب و شلوغ باشد،تا زمانی 

که آنها را مثل اول مرتب ومنظم نکنید،استراحت نخواهید کرد.

حمل
  تصمیم دارید به مسائل احساسي جدي تر نگاه کنید و کارهاي خالق انجام 
دهید. تاثیر یک فرد مســن تر مي تواند به نفع شــما باشد زیرا از تحربه آن 
ها اســتفاده مي کنید. بنابراین به حرف هاي او گوش کنید. به فکر سالمتي 

خود هم باشید.

میزان
 امروز مایل اید که پشــت چیزهای واضح را جســتجو کنید تا دریابید که 
پشت پرده چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است.اگر مظنون به رفتار شخصی 

شده اید،راحت نخواهید نشست تا ته قضیه را بفهمید.

عقرب
 درچند هفته آینده الزم اســت که در مورد عشــق تان تصمیم بگیرید یا 
در مورد موضوعی که انتظارش را می کشیدید.شــاید مجبور شوید برنامه 
هایتان را تغییر دهید.اگر فرد جدیدی را امروز ببینید احساسات و نیازهای 

شما را برطرف می کند.

قوس
  حس ششم و قوه الهام گیري خود را فراموش نکنید چون خدا آنرا بدلیل 
خاصي به شــما داده و بخصوص وقتي که پاي مسایل احساسي پیش مي 
آیــد. اگر به قضاوت دروني خود اعتماد کنید انســان عاقل تر و قوي تري 

خواهید بود.

جدی
 امروز آرام و شاد هستید و تصوراتتان بي وقفه فعالیت دارند. در حالي که 
به کارهایتان رســیدگي مي کنید در عین حال رویاپردازي هم ادامه مي 
دهیــد. از آنجایي که معموالً کمتر به صداي درونتان توجه مي کنید این 

رویاپردازي اصاًل بد نیست.

دلو
 شــما در مرحله ای هســتید که ذهنتان را به دقت بررسی می کنید و از 
بررســی موقعیت احساسی حال حاضر خود شــود زیادی می برید.ببینید 
چرا افراد خاصی هنوز در زندگی تان حضور دارند آیا یک دوســت صمیمی 
حمایت و رضایتی را که از یک رابطه دوستی می خواهید به شما می دهد؟

حوت
 اگر از روابط جاری یا از خودتان بودن ناراحت هستید هم اکنون ستارگان 
دارند در راه شــما فرصت های عشقی را پخش می کنند.)مانند یک غبار 

ستاره ای (

ت
ا

آموختن ـ اســطوره ـ برومند ـ پایان ـ تسلیم ـ ثروتمندان ـ جهان نما ـ 
چهارگل ـ حبیب ـ خشونت ـ دانشمند ـ ذاللت ـ رعدوبرق ـ زنگ ـ ژاله ـ 
سرایتـ  شرابـ  صورتـ  ضمانتـ  طالعـ  ظرافتـ  عبارتـ  غنچهـ  فقیر 
ـ قرابتـ  کاشفـ  گسترشـ  لیثـ  میراثـ  نثارـ  وحدتـ  همتـ  یادبود.
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ه ا ح ز آ ا ل ق ا ج ه ت

و ج ص ژ و ص ن د پ ه ل ض

ث گ ذ ن ا د غ ا ر چ ا ا

آ پ ا و ع م ل ا ظ ی ل ی

ث خ ف پ ه ت غ گ ع ذ ژ ر

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

وجود داشته باشد.
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 یورگن کلوپ و پیر امریک اوبامیانگ به عنوان بهرتین 

های ماه سپتمرب لیگ برتر انگلیس معرفی شدند.

اتحادیـه فوتبـال انگلیـس امـروز اعـام کـرد کـه پیـر امریک 

اوبامیانـگ سـتاره گابنی آرسـنال عنوان بهرتیـن بازیکن ماه 

سـپتامرب لیگ برتر را به دسـت آورده اسـت. او در این ماه 4 

بـازی بـرای توپچـی ها انجام داد و موفق به زدن 5 گل شـد. 

او یـک گل به منچسـرتیونایتد، یک گل بـه تاتنهام، یک گل 

بـه اسـتون ویـا و دو گل نیز به واتفورد زد تـا بهرتین بازیکن 

ماه سـپتامرب شود.

 یورگـن کلـوپ رسمربـی آملانـی لیورپـول هم بهرتیـن مربی 

مـاه سـپتمرب شـد. او مـاه آگوسـت نیـز بهرتیـن مربـی لیـگ 

فوتبـال  در  حضـورش  مجمـوع  در  حـاال  و  بـود  شـده  برتـر 

انگلیس)از دسـمرب 2016( 5 بار این عنوان را کسـب کرده 

اسـت.لیورپول در مـاه سـپتامرب سـه بـازی برابـر بورمنـوث، 

چلسـی و لسرتسـیتی انجـام داد و در هر سـه نیـز به پیروزی 

رسـید. لیورپـول بـا هشـت بـرد از هشـت بـازی و اختـاف 

هشـت امتیـازی بـا سـیتی، صدرنشـین بامنـازع لیـگ برتـر 

است.

 همچنیـن عنـوان بهرتیـن گل مـاه هـم بـه  موسـی جنپـو 

گرفـت.  تعلـق  سـاوتهمپتون  باشـگاه  مالیایـی  مهاجـم 

 واکنش پیکه 
به شایعه

 اختالف با مسی
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طـور کامـل بـه انجـام رسـاندیم! حـاال ترکیـه بـه کردهـا حملـه 

کرده، و اینها دویسـت سـال اسـت که با یکدیگر جنگ دارند."

رئیـس جمهـوری آمریـکا افـزوده اسـت: "مـا سـه گزینـه داریـم: 

هـزاران نظامـی را اعـزام کنیـم و بـه پیـروزی نظامـی برسـیم، 

ترکیـه را از لحـاظ مالـی و از طریـق تحریـم بـه شـدت تحـت 

فشـار قـرار دهیـم، یـا بـرای کسـب توافـق بیـن ترکیـه و کردهـا 

بیـن آنهـا میانجیگـری کنیـم!"

کـه  می شـود  منتـر  حالـی  در  ترامـپ  دونالـد  پیشـنهاد 

مشـغول  گفته انـد  آمریـکا  کنگـره  جمهوری خـواه  مناینـدگان 

تدویـن تحریم هایـی علیـه ترکیـه هسـتند. آنـان اقـدام دولـت 

محکـوم  را  کردنشـین  مناطـق  بـه  نظامـی  حملـه  در  ترکیـه 

دانسـته اند. نیروهـای دموکراتیـک سـوریه، کـه عمدتـا شـامل 

مدنـی و تعمیـم عدالـت اجتامعی در اتیوپی به سـمت نخسـت 

وزیـری منصـوب شـد. او پیـش از ورود بـه صحنـه سیاسـت، بـه 

عنـوان افـر اطاعاتـی در ارتـش این کشـور خدمت کـرده بود 

و بعـدا بـه منایندگـی پارملـان اتیوپـی و رهـربی حـزب "جبهـه 

دموکراتیـک انقابـی خلـق اتیوپی" رسـید.

از او بـه عنـوان سیاسـتمداری بـا برنامه هـای پیـرو نـام بـرده 

می شـود کـه در دوره کوتـاه زمامـداری خـود دسـتاوردهایی هم 

است. داشـته 

اخیـر،  دهه هـای  طـی  اتیوپـی  مشـکات  مهم تریـن  از  یکـی 

جنـگ بـا اریـرته بـوده اسـت. اریـرته زمانـی بـه عنـوان بخشـی 

از اتیوپـی بـه این کشـور واگذار شـده بـود، اما در سـال 1٩61 

اعـام اسـتقال کـرد کـه به جنگی سـی سـاله با اتیوپـی منجر 

شـد. رسانجـام در سـال 1٩٩٣، سـازمان ملـل متحـد اریـرته را 

بـه عنـوان یـک کشـور مسـتقل پذیرفـت امـا اختـاف مـرزی بـا 

اتیوپـی همچنـان باقـی ماند.

جنـگ بیـن دو کشـور ده هـا هـزار کشـته و خسـارات گسـرتده 

"نگرانی هـای  ناتـو  کـه  اسـت   - از ص1  ادامـه 

می کنـد. درک  را  ترکیـه"  موجـه 

چاووش اوغلـو در دیـدار بـا دبیـرکل ناتـو رصیحا 

ایـن  بـا  ناتـو  اعضـای  همبسـتگی  خواسـتار 

کشـور شـد و گفـت اعـام همبسـتگی از سـوی 

متحـدان ترکیـه در ناتو "حق طبیعـی و قانونی" 

ایـن کشـور اسـت. وزیـر خارجـه ترکیـه در ادامه 

مـروع  "نگرانی هـای  کـه  ایـن  گفـن  افـزود، 

ترکیـه را درک می کنیـم"، کافـی نیسـت.

اسـتولتنربگ  بـه  خطـاب  ترکیـه  خارجـه  وزیـر 

نگرانی هـای  »در متـام مذاکـرات همـه  گفـت: 

بـه جـا و مـروع می داننـد.  امنیتـی ترکیـه را 

وقتـی ایـن نگرانی هـای مـا مـروع اسـت پـس 

مسـلم  حـق  تروریسـتی  گروه هـای  بـا  مبـارزه 

ماسـت.«

بـا  گفتگـو  در  هـم  اسـتولتنربگ  ینـس 

چاووش اوغلـو تاکیـد کـرد: »هیـچ کشـور عضـو 

ناتـو بـه انـدازه ترکیـه از تروریسـم آسـیب ندیده 

اسـت«.

در  داعشـی  زندانیـان  دربـاره  همچنیـن  او 

سـوریه  شـامل  در  ترکیـه  عملیاتـی  مناطـق 

خاطرنشـان کـرد: »بایـد راه حلـی بـرای باقـی 

مانـدن جنگجویـان زندانـی داعـش در سـوریه 

کـرد«. پیـدا 

خربگـزاری آناتولـی از قول اسـتولتنربگ نوشـته 

حامیـت  ترکیـه  از  ناتـو  متحـدان  کـه  اسـت 

خواهنـد کـرد و ترکیـه برای همـه اعضای پیامن 

قـرار  مهـم"  مبـارزه  یـک  مقـدم  "در خـط  ناتـو 

گرفتـه اسـت. واکنش هـای جهانـی بـه عملیات 

ارتـش ترکیـه در شـامل سـوریه ادامـه دارد.

رجـب طیـب اردوغـان، رئیـس جمهـوری ترکیه، 

میـزان،   ۱۸ پنجشـنبه  روز  در  سـخنانی  طـی 

در  داعـش،  یـا  اسـامی«  »دولـت  گـروه  گفـت 

داشـت. نخواهـد  شـامل رشق سـوریه حضـور 

بـه گـزارش رویرتز، او در سـخنان خـود تضمین 

از  پـس  داعـش  جهـادی  نیروهـای  کـه  کـرد 

تکمیـل حمله ترکیه به گروهی از شـبه نظامیان 

کـرد در منطقـه، فرصـت حضور در شـامل رشق 

سـوریه را پیـدا منـی کننـد.

حـزب  مقامـات  بـه  سـخنانی  در  اردوغـان 

گفـت  توسـعه«  و  »عدالـت  حـزب  یعنـی  خـود 

حبـس  در  اسـت  الزم  کـه  داعـش  زندانیـان 

دربـاره  کـه  بـود  کـرده  اعـام  قبـا  ترکیـه 

والدیمیـر  بـا  در شـامل سـوریه  عملیـات خـود 

پوتیـن رایزنـی کـرده اسـت. روسـیه بعـد از آغـاز 

عملیـات ترکیـه ایـده "گفت وگـو میـان آنـکارا و 

دمشـق" را مطـرح کـرد. امـا والدیمیـر پوتیـن، 

رئیـس جمهـوری روسـیه روز جمعـه ۱۹میـزان 

دربـاره احتـامل فـرار اعضـای داعـش از منطقه 

عملیاتـی ترکیـه در شـامل سـوریه هشـدار داد 

خطـر  سـوریه  در  ترکیـه  عملیـات  کـه  گفـت  و 

داعـش را احیـا می کند. بسـیاری از کشـورهای 

جهـان از جمله کشـورهای اروپایـی اقدام ترکیه 

عملیـات  توقـف  و خواسـتار  کردنـد  محکـوم  را 

نظامـی ارتـش ترکیـه در خـاک سـوریه شـدند. 

ترکیـه در سـوریه در  بـه عملیـات  امـا واکنـش 

میـان کشـورهای اسـامی متفـاوت بوده اسـت. 

محکـوم  را  آن  شـدت  بـه  مـر  و  عربسـتان 

کردنـد. امـا بـه نوشـته رسـانه های ترکیـه قطر و 

جمهـوری آذربایجان از عملیـات ارتش ترکیه در 

شـامل سـوریه حامیـت کرده انـد.

تلفنـی  متـاس  از  ترکیـه  آناتولـی  خربگـزاری 

بـن  ترکیـه و خالـد  آکار وزیـر دفـاع   خلوصـی 

حمـد العطیـه وزیـر دفاع قطـر خرب داده اسـت. 

آناتولـی نوشـته اسـت کـه وزیـر دفـاع قطـر در 

ایـن متاس تلفنـی حامیت کشـورش از عملیات 

ارتـش ترکیـه را اعـام کـرده اسـت.

هـم  آذربایجـان  امـور خارجـه جمهـوری  وزارت 

از  پشـتیبانی  ضمـن  میـزان   ۱۹ جمعـه  روز 

عملیـات ترکیـه اعـام کـرد: »مطمـن هسـتیم 

کـه عملیـات ترکیـه در سـوریه بـه صلـح و ثبـات 

کـرد.« کمـک خواهـد 

مباننـد، همچنـان زندانـی باقـی خواهنـد مانـد 

و آن دسـته کـه کشورهایشـان بازگشـت آنهـا را 

پذیرفتـه باشـند، بـه آن کشـورها پـس فرسـتاده 

شـد. خواهنـد 

منابـع  از  نقـل  بـه  رویـرتز  حـال،  همیـن  در 

پـی  در  کـه  اسـت  داده  گـزارش  دیپلامتیـک 

انتقـادات بیـن املللـی از اقـدام نظامـی ترکیـه 

در شـامل سـوریه، وزارت خارجه فرانسـه، سفیر 

ترکیـه را بـرای حضـور در یـک جلسـه احضـار 

یـگان هـای  ترکیـه گـروه کـردی  اسـت.  کـرده 

مدافـع خلـق را سـازمان تروریسـتی مـی داند و 

تهاجـم نظامـی را علیـه آنهـا آغـاز کـرده اسـت.

دبیرکل ناتو، ترکیه را  به »خویشــتن داری« فرا خواند

اردوغان »تضمین« داد، داعش
 در شــمال شرق سوریه حضور نخواهد داشت

جایزه صلح نوبل به نخست وزیر اتیوپی داده شد

ورزش
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جایـزه صلـح نوبـل بـرای سـال 201٩ بـه ابیـی احمـد علـی، 

نخسـت وزیـر جمهـوری دموکراتیـک فـدرال اتیوپـی اعطا شـده 

. ست ا

کمیتـه نـاروی صلـح نوبـل در بیانیـه ای کـه امـروز، جمعـه 1٩ 

میـزان )11 اکتـرب( منتر کرد تاش ابیی احمد "در دسـتیابی 

بـه صلـح و همـکاری بین املللـی و بـه خصـوص ابتـکار قاطعانه 

بـرای حـل و فصـل اختاف مرزی با کشـور همسـایه، اریـرته" را 

دلیـل اعطـای ایـن جایزه عنـوان کرده اسـت.

این جایزه طی مراسـمی در روز 10 دسـامرب، سـالروز درگذشت 

آلفـرد نوبـل، مخـرتع سـویدن و پایه گـذار جایـزه ای بـه همیـن 

نـام، در اسـلو، پایتخـت نـاروی، بـه نخسـت وزیـر اتیوپـی داده 

خواهـد شـد. آلفـرد نوبـل، مخـرتع دینامیـت، در سـال 1٨٩5 

درگذشـت.

ارزش مادی جایزه نوبل حدود نهصد هزار دالر آمریکاست.

ابیـی احمـد علی، در ماه آوریل سـال 201٨ بـا برنامه ای حاوی 

ارتقـاء حقـوق  اقتصـادی،  بهبـود اصاحـات سیاسـی، رشایـط 

دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری آمریـکا میانجیگری بیـن ترکیه 

و کردهـای سـوریه را یکـی از گزینه هـای دولـت خـود عنـوان 

اسـت. کرده 

در حالیکـه رئیـس جمهـوری آمریـکا بـه خاطـر تصمیم بـه خارج 

کـردن نظامیـان آمریکایـی از مناطـق تحـت اختیـار نیروهـای 

دموکراتیـک سـوریه در شـامل رشق آن کشـور بـا انتقاداتـی در 

داخـل و خـارج آن کشـور مواجه شـده، وی در توییـرت خود گفته 

اسـت کـه میانجیگـری بیـن کردهـا و دولـت ترکیـه یکـی از سـه 

گزینـه در برابـر آمریکاسـت.

آقـای ترامـپ نوشـته اسـت: "مـا خافـت داعـش را صـد در صـد 

شکسـت دادیـم و هیـچ نیرویـی در منطقـه مـورد حملـه ارتـش 

ترکیـه نداریـم." وی افـزوده اسـت: "مـا ماموریـت خودمـان را به 

اقتصـادی بـرای هـر دو طـرف بـه همـراه داشـت. رسانجـام در 

ماه جوالی سـال گذشـته، دو کشـور در مورد خط مرزی توافق 

کردنـد و قـرارداد صلـح بیـن آنهـا امضا شـد.

آقـای احمـد علـی 4٣ سـال دارد. پـدر او از رهـربان مسـلامنان 

از  پـدرش(  همـر  چهـار  از  )یکـی  مـادرش  و  اورمـو  اقلیـت 

کلیسـای ارتدوکـس اتیوپـی پیـروی می کـرد. ابیـی احمـد بعدا 

بـه مسـیحیت گرویـد و از پیـروان یکـی از فرقـه هـای اقلیـت 

مسـیحی در اتیوپـی اسـت.

از  می شـد،  خوانـده  حبشـه  گذشـته  در  کـه  اتیوپـی  کشـور 

کشـورهای باسـتانی و در شـامل غـرب قـاره آفریقـا و منطقـه 

شـاخ آفریقـا واقـع شـده اسـت. جمعیـت ایـن کشـور بـه بیـش 

آنـان  درصـد   60 از  بیـش  کـه  می سـد  نفـر  میلیـون   102 از 

مسـیحی، نزدیـک بـه ٣4 درصـد مسـلامن و بقیـه پیـرو ادیـان 

هسـتند. بومـی  دین هـای  جملـه  از  دیگـر 

اتیوپـی از کشـورهای کـم درآمد جهان اسـت و درآمـد رسانه آن 

کمـرت از هزار دالر در سـال اسـت.

از  داعـش  نفـرات  علیـه  جنـگ  در  اسـت،  کـرد  شـبه نظامیان 

بودنـد. برخـوردار  آمریـکا  حامیـت 

روز دوشـنبه ایـن هفته دونالـد ترامپ، رئیس جمهـوری آمریکا، 

اعـام کـرد کـه نظامیـان آمریکایـی را کـه ماموریـت کمـک بـه 

منطقـه  از  داشـتند  برعهـده  را  سـوریه  دموکراتیـک  نیروهـای 

خـارج کـرده اسـت. نیروهـای دموکراتیـک ترکیـه یـک تشـکل 

نظامـی اسـت کـه عمدتـا از شـبه نظامیان کرد سـوریه تشـکیل 

یافتـه و در جنـگ بـا داعـش از حامیـت آمریـکا برخـوردار بـود. 

دولـت ترکیـه ایـن تشـکل را با حـزب کارگـران کـرد - پ ک ک - 

مرتبـط می دانـد و نسـبت بـه قدرت گرفـن آن در مجـاورت مرز 

خـود بـا سـوریه ابـراز نگرانـی کـرده بود.

نیروهـای دموکراتیک سـوریه توانسـتند بخش هـای عمده ای از 

منطقـه را از نیروهـای داعش پاکسـازی کنند و در حال حارض، 

چنـد هـزار تـن از اعضـای داعـش در زندان هـای ایـن تشـکل 

اسـت. برخـی از ناظـران ابـراز نگرانـی کرده انـد کـه عملیـات 

تشـکل  ایـن  کـه  شـود  باعـث  اسـت  ممکـن  ترکیـه  نظامـی 

امکانات الزم برای حفاظت از اسـیران داعش را نداشـته باشـد 

و ایـن افـراد بتواننـد در زنـدان دسـت بـه شـورش بزننـد یـا فرار 

. کنند

دولـت ترکیـه گفتـه اسـت کـه هـدف از حملـه به مناطـق مرزی 

بـا سـوریه ایجـاد یـک نـوار مـرزی امـن اسـت کـه بتـوان چنـد 

میلیـون پناهجـوی سـوری را کـه از جنـگ داخلـی آن کشـور به 

ترکیـه گریخته انـد در آن اسـکان داد.

عملیـات ترکیـه علیه مناطق تحت اختیـار نیروهای دموکراتیک 

سـوریه بـا حمـات هوایی و توپخانه در روز چهارشـنبه آغاز شـد 

شـبه نظامیان  بـا  همـراه  زمینـی  واحدهـای  روز گذشـته،  از  و 

ارتـش ملـی سـوریه، از مخالفان حکومـت آن کشـور و برخوردار 

از حامیـت ترکیـه، عملیـات خـود را آغـاز کردند.

بـا  ارتـش ترکیـه گفتـه اسـت کـه ایـن عملیـات طبـق برنامـه 

مـی رود. پیـش  موفقیـت 

ترامپ میانجیگری بین ترکیه و کردها را پیشنهاد کرد

 تساوی برزیل و سنگال در بازی دوستانه

سیمئونه: رئال برای هازارد 30 ساله، صد میلیون داد

سال چهاردهم  شماره  3853  شنبه   20میزان  1398 12 اکتبر 2019

 بهتریــن هــای مــاه ســپتامبر لیــگ 
ــدند ــره معرفی ش جزی

او برابـر خنـک تنهـا 70 دقیقـه در زمیـن بـود و سـه گل زد تا 

بـه جـوان تریـن بازیکـن تاریـخ لیـگ قهرمانـان تبدیـل شـود 

کـه موفـق بـه هت تریـک شـده اسـت. او از این حیـث رکورد 

آنـدره شـوچنکو سـتاره اوکراینـی سـابق میـان را شکسـت.

هاالنـد بـا 1.٩4 مـرت قـد که در آینده چند سـانتی نیـز به آن 

افـزوده خواهـد شـد، تبدیـل به یک قاتـل در محوطـه جریمه 

حریفـان شـده اسـت. پـدر او نیـز فوتبالیسـت خوبـی بـود و 

در تیـم هـای سـیتی و لیدزیونایتـد انگلیـس  سـابقه بـازی 

دارد. خـود ارلینـگ هـم متولـد شـهر لیـدز اسـت. در اتریس 

انـد و برخـی  ابراهیموویـچ داده  او لقـب زالتـان  بـه  برخـی 

نیـز معتقدنـد شـباهت هـای زیـادی بـه مارکـو فـان باسـن 

اسـطوره فوتبـال هلنـد دارد.

سـالزبورگ سـال گذشـته بـرای خریـد او تنها 5 میلیـون یورو 

هزینـه کـرد و ارزش او در وبسـایت ترانسـفرمارکت فعـا 12 

میلیـون یـورو اسـت و قطعـا در صـورت ادامه درخشـش او در 

پایـان فصـل چنـد برابر خواهد شـد.

رسان رئـال بـه دقـت بـازی هـای هاالنـد را زیـر نظـر دارنـد و 

مـی خواهنـد قبـل از اینکـه قیمـت او سـیر صعـودی فزاینده 

پیـدا کنـد، بـرای خریـدش اقـدام کننـد. در پسـت او کریـم 

بنزمـا ٣2 سـاله اسـت و لـوکا یوویـچ نیـز بـه زودی 22 سـاله 

خواهـد شـد. رئـال برای جذب هاالنـد چند تیم انگلیسـی به 

خصـوص منچسـرتیونایتد را رقیـب خـود مـی بینـد. 

 پـس از مصاحبـه دو روز پیـش لیونـل مسـی بـا رادیـو راک 

1 ایـن شـایعه منتـر شـد مبنـی بـر اینکـه مسـی و پیکـه بـا 

یکدیگـر دچـار اختافـات جـدی شـده انـد.

جـرارد پیکـه چنـدی پیـش در انتقـاد غیرمسـتقیم از مدیریت 

باشـگاه بارسـلونا گفـت که بهرت اسـت کسـی به دنبـال جنگ 

بـا بازیکنان نباشـد و اینکـه هرچقدر در باشـگاه آرامش برقرار 

جـوزپ  او  دیـد.  خواهنـد  تیـم  نتایـج  در  را  تاثیـرش  باشـد، 

بارتومئـو رئیس باشـگاه را متهـم کرده بود کـه از طریق رفقای 

رسـانه ایـش، بازیکنـان را تحـت فشـار می گـذارد.

مسـی در مصاحبـه بـا راک 1 تاکیـد کـرد کـه اگـر جـای پیکه 

بـود، بـه آن رصاحـت انتقـاد منـی کـرد و اکنـون این شـبهه به 

وجـود آمـده اسـت کـه بین ایـن دو اختـاف نظر جـدی وجود 

دارد. پیکـه در جریـان یـک برنامـه تلویزیونـی و در واکنـش به 

ایـن شـایعه گفـت:» مـن هـر چـه در ذهـن دارم را بیـان مـی 

کنـم و چیـزی کـه بایـد بگویـم را همیشـه گفتـه ام امـا مسـی 

کاپیتـان اول تیـم اسـت و نظـرات خـودش را دارد. او بهرتیـن 

دوسـت مـن در رختکـن اسـت و بر خاف شـایعات، با یکدیگر 

متحـد هسـتیم. از 1٣ سـالگی یکدیگر را می شناسـیم و فکر 

منـی کنـم ایـن مـورد دلیلی بـر اختاف بیـن ما باشـد«.نیامر 

در رئـال:» جـدای از تـرس از ایـن انتقـال بایـد بگویـم که این 

شـانس را داشـت تـا بـه رئـال بـرود و مـا هـم در رختکـن در 

مـوردش صحبـت می کردیـم. در نهایـت نیـامر تصمیم گرفت 

در پـی اس جـی مبانـد. ارتبـاط بیـن مـا فـوق العـاده اسـت و 

امیـدوارم فصـل خوبـی را در پاریس داشـته باشـد.« 

و ... اکنـون نوبـت بـه ارلینـگ هاالند ناروی رسـیده اسـت تا 

در رادار کهکشـانی هـا قـرار بگیـرد. هاالند پدیـده این فصل 

فوتبـال اروپاسـت و در 11 بـازی بـرای سـالزبورگ موفـق بـه 

زدن 1٨ گل شـده اسـت؛ از جمله هت تریک برابر خنک در 

هفتـه اول لیـگ قهرمانـان و یـک گل بـه لیورپـول در آنفیلد. 

 ارلینگ هاالند مهاجم نروژی و بلندقامت 1٩ سـاله باشـگاه 

سـالزبورگ اتریـش مـورد توجـه مسـئوالن رئـال مادریـد قـرار 

گرفته اسـت.

رئـال همچنـان به سیاسـت خرید بازیکنان جـوان خود ادامه 

مـی دهـد. پـس از رودریگـو، وینسـیوس، کوبـو، فـده والورده 

 پدیده نروژی به فهرست خرید رئال اضافه شد
دیـداری  در  سـنگال  و  برازیـل  ملـی  هـای  تیـم   

رضایـت   1-1 تسـاوی  بـه  سـنگاپور  در  دوسـتانه 

در   امـروز  سـنگال  و  برازیـل  هـای  دادند.تیـم 

دیـداری دوسـتانه در کشـور سـنگاپور بـه مصـاف 

رفتنـد. هـم 

ادرسـون،  بـا  مصـدوم  آلیسـون  غیـاب  در  برازیـل 

الکـس  سـیلوا،  تیاگـو  مارکینیـوش،  آلـوز،  دنـی 

و  نیـامر  ژسـوس،  آرتـور،  کاسـیمیرو،  سـاندرو، 

بازیکـن  یـازده  و  بـود  حـارض  میـدان  در  فیرمینـو 

سـنگال را هـم گومیـس، کولیبالی، گئیه، سـالیف 

سـانه، شـیخ کویاتـه، رایسـن کولـی، دیاتـا، سـار، 

مـی  تشـکیل  دیـو  دیـه  و  مانـه  سـادیو  گاسـاما، 

اول  بـه گل  بـازی   ٩ دقیقـه  هـا  برازیلـی  دادنـد. 

رسـیدند. حرکـت از فیلیپـه کوتینیـو رشوع شـد و 

پاس او در سـمت راسـت به ژسـوس رسـید. سـتاره 

روبرتـو  عمقـی  پـاس  یـک  بـا  نیـز  منچسرتسـیتی 

فیرمینـو را بـا گلـر سـنگال تـک بـه تـک کـرد تـا او 

بـا نـوک پـا تـوپ را از روی رس او عبـور داده و گل 

اول بـازی را بـه شـکل فـوق العـاده زیبـا بـه ثبـت 

برسـاند. سـنگال پـس از ایـن گل هجومـی تـر کار 

کـرد و دقیقـه 45 با خطـای مارکینیـوش روی مانه 

صاحـب رضبـه پنالتـی شـد تـا دیـه دیـو آن را بـه 

گل تسـاوی بـدل کنـد. دو دقیقـه بعـد نیـامر یـک 

موقعیـت تـک بـه تـک را از دسـت داد تـا بـازی بـا 

تسـاوی در نیمـه اول بـه امتـام برسـد. دو تیـم در 

نیمـه دوم نیـز بـازی مهیـج و جذابـی را بـه منایش 

بـه  نیـز  و شـانس هـای مسـلم گلزنـی  گذاشـتند 

دسـت آوردنـد؛ از جملـه شـوت از بیـرون محوطـه 

جریمـه سـادیو مانـه کـه بـه تیـر برخـورد کـرد یـا 

دو شـوت از ریچارلیسـون و نیـامر کـه بـا اختافـی 

انـدک راهـی اوت شـدند. در نهایـت ایـن بـازی بـا 

تسـاوی 1-1 بـه امتـام رسـید.

بـه  رس  کادنـا  بـا  مصاحبـه  در  سـیمئونه  دیگـو   

مقایسـه خریـد گران قیمـت تیمش ژوائـو فلیکس 

بـا ادن هـازارد پرداخـت.

در  بزرگـی  تحـول  بـا  تابسـتان  مادریـد  اتلتیکـو 

تیمـش روبـرو شـد. خیلـی از سـتاره هـای قدیمی 

ایـن تیـم از جمله دیگـو گودین، لـوکاس هرناندز، 

خـوان فـران، فیلیپه لوئیس و  گریزمـان از این تیم 

جـدا شـدند و در عـوض چهره های جوانـی به این 

تیـم پیوسـتند کـه مهمرتیـن شـان ژوائـو فلیکـس 

مهاجـم 1٩ سـاله پرتـگال اسـت کـه بـرای جـذب 

او 126 میلیـون یـورو هزینـه شـد. دیگو سـیمئونه 

رسمربـی اتلتیکو جدایی سـتاره ای مثـل گریزمان 

را خیلـی دردنـاک منی داند ولی پیوسـن لوکاس 

هرنانـدز بـه بایـرن را اتفاقـی تلخ تـر عنـوان کرد:» 

انتقالـی کـه بیـش از همـه مـن را آزرد، مربـوط بـه 

لـوکاس اسـت. او محصـول آکادمـی باشـگاه بـود 

و حتـی از جدایـی گریزمـان بیشـرت ناراحتـم کرد. 

دوسـت نداشـتم لـوکاس را از دسـت بدهیـم ولـی 

او بـه دنبـال چالشـی جدیـد در یـک کشـور دیگـر 

بـود.« گریزمـان:» از وقتـی او بـه بارسـا رفتـه، در 

چنـد نوبـت بـا او حـرف زده ام. او هـامن جایـی 

اسـت کـه دوسـت داشـت باشـد. گریزمـان یـک 

انسـان متواضـع اسـت و خیلـی اهـل حـرف زدن 

نیسـت. او شـخصیتی آرام دارد. شـک نـدارم کـه 

در بارسـا خواهـد درخشـید ولـی خـوب، گریزمـان 

ارنسـتو  بـه  ایـن  و  نیسـت  مـن  مشـکل  دیگـر 

 126 اسـت.«  مربـوط  بارسـا(  والورده)رسمربـی 

میلیـون یـورو بـرای فلیکس:» ما هرگز تـوان رقابت 

مالـی بـا رئـال و بارسـا را نداریـم. شـاید بتوانیـم 

بـرای جـذب یـک بازیکن این مقـدار هزینـه کنیم 

ولـی ایـن همیشـگی نیسـت. در ضمـن مـا بـرای 

یـک بازیکن 1٩ سـاله که هنوز سـال هـای زیادی 

هزینـه  را  رقـم  ایـن  دارد،  رو  پیـش  را  فوتبـال  از 

کردیـم ولـی رئـال بـرای ادن هـازارد کـه ٣0 سـاله 

اسـت، بیـش از 100 میلیـون یـورو پرداخت کرد.«

سـیمئونه در حالی ادن هازارد را ٣0 سـاله عنوان 

کـرد کـه سـتاره بلجیـم، جنـوری پیـش رو قـدم در 

2٩ سـالگی خواهد گذاشـت.



 

 

 

32 oC 

13 oC

27 oC 

10 oC
22 oC
3 oC

28 oC
8 oC

32 oC
13 oC

29 oC
17 oC

34 oC
16 oC

17 oC
-2 oC

مزارشریف جالل آباد

کابل غزنی بامیان

فراه هراتقندهار

در  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد 

جلسـه ای کـه بـه منظـور چگونگی پیرشفـت کار فاز 

بامیـان-  کـوه- چغچـران و رسک  فیـروز  دوم رسک 

میـدان وردک برگـزار شـده بـود، گفـت کـه جریـان 

نیسـت. بخـش  قناعـت  کار رسک هـا 

وزارت  مسـئوالن  بـه  نشسـت  ایـن  در  غنـی  آقـای 

حـل  قسـمت  در  کـه  گفـت  اراضـی  و  شهرسـازی 

مشـکل اسـتمالک رسک هـای فـوق الذکـر رسعـت 

بـه خـرج داده شـود و در اولویـت کاری وزارت قـرار 

گیـرد. 

رئیـس جمهـور کشـور همچنیـن افـزود: برای سـایر 

موضوعـات کـه باعـث کنـدی رونـد کار شـده اسـت 

نیـز راه حل هـای عاجـل در نظـر گرفتـه شـود.

گـزارش پیرشفـت کار ایـن رسک را مسـئوالن وزارت 

چالش هـای  و  مشـکالت  اراضـی،  و  شهرسـازی 

ارائـه  را  متذکـره  رسک هـای  خصـوص  در  موجـود 

کردنـد.

گفتنـی اسـت کـه کار سـاخت شـاهراه کابـل، بـه 

بامیـان و رسانجـام بـه والیت هـرات برای نخسـتین 

بـار در سـال 1384 خورشـیدی آغـاز شـد امـا ایـن 

بـه  ارگ  در  میـزان   18 پنجشـنبه  روز  جلسـه  ایـن 

از  بعـد  او  و  بـود  شـده  برگـزار  غنـی  آقـای  ریاسـت 

کـه  گفـت  رسک هـا،  ایـن  کاری  گـزارش  شـنیدن 

جریـان پیرشفـت کار را قناعـت بخـش نیسـت و در 

زمینـۀ حـل مشـکالت موجـود، عاجـل اقـدام شـود. 

رسک بـه دالیـل نامعلـوم کارش بـه تعویـق افتـاد.

رسانجـام در سـال 1390 دوبـاره فـاز اول ایـن رسک 

شـاهراه  اول  قسـمت  سـال  ایـن  در  و  شـد  افتتـاح 

میـدان– بامیـان بـه طـول 54 کیلومـر و بـه ارزش 

بیـش از 36 میلیـون یـورو بـا کمـک ایتالیـا سـاخته 

. شد

دولـت افغانسـتان تصمیم دارد ایـن رسک را تا والیت 

مقام هـا  دهـد.  امتـداد  افغانسـتان  غـرب  در  هـرات 

می گوینـد در صورتـی کـه ایـن شـاهراه اعـار شـود 

فاصلـه میـان کابـل تـا هـرات بیـش از 500 کیلومر 

کوتاه تـر خواهـد شـد.

طـول ایـن شـاهراه 700 کیلومـر اسـت و بـا عـرض 

10 مـر تـا والیـت غـور امتـداد خواهـد یافـت. ایـن 

شـاهراه یکـی از دو مسـیری اسـت که کابـل پایتخت 

را بـه والیـات مرکـزی افغانسـتان وصـل می کنـد. 
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کشـورهای  سـفیران  از  جمعـی 

مسـتقل  کمیسـیون  از  اروپایـی 

بازدیـد و  ایـن کمیسـیون  انتخابـات و جریـان کار 

حایـت شـان را از کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 

کردنـد. اعـالم 

مقـر  در  میـزان   18 پنجشـنبه  روز  دیـدار  ایـن 

کشـورهای  سـفیران  و  شـد  انجـام  کمیسـیون 

اتحادیـه اروپـا یـک بـار دیگـر از تـداوم همـکاری بـا 

دادنـد. اطمینـان  کمیسـیون، 

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـا نـرش خربنامـه ای 

نوشـته اسـت کـه اعضـای رهـربی کمیسـیون نیـز 

از حایت هـای بیـن املللـی بـه خصـوص اتحادیـه 

کشـور  در  سـاالری  مـردم  تحکیـم  جهـت  اروپـا 

قدردانـی کردنـد و از شـفافیت رونـد انتخابـات بـه 

دادنـد. اطمینـان  ایشـان 

امیـدواری  ابـراز  اروپـا  اتحادیـۀ  دیگـر،  سـوی  از 

کرده اسـت کـه بحـران انتخابـات ریاسـت جمهوری 

انتخابـات  نتیجـۀ  اعـالم  از  پـس   ،۲۰۱۴

نشـود.  تکـرار  کشـور  در  امسـال  ریاسـت جمهوری 

پیـری مایدون، سـفیر اتحادیـۀ اروپا در افغانسـتان، 

خواسـت  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  نامـزدان  از 

تـا نگذارنـد بحرانـی کـه پـس از برگـزاری انتخابـات 

رخ  افغانسـتان  ۲۰۱۴در  سـال  ریاسـت جمهوری 

داد، تکـرار شـود.

بـه گزارش طلوع نیـوز، آقای مایـدون از این نامزدان 

خواسـته به نتیجه ای که توسـط کمیسـیون مستقل 

انتخابـات اعالم می شـود، احـرام بگذارند: »۲۰۱۹ 

کامـأ متفـاوت از سـال ۲۰۱۴ اسـت. شـهروندان 

از  روز،  هـر  بـا گذشـت  یکجـا  هـم  بـا  ایـن کشـور 

صلـح ثبـات و اتحـاد ملـی الهـام می گیرنـد. آنان به  

رویارویـی سیاسـی احساسـات خیابانی و خشـونت 

خشـونت  کافـی  انـدازۀ  بـه  زیـرا  ندارنـد؛  عالقـه 

دیده انـد.«

پسـا  تنش هـای  بـه  اروپـا  اتحادیـۀ  سـفیر  اشـارۀ 

انتخاباتی سـال ۲۰۱۴ میان ارشف غنی و عبدالله 

عبداللـه اسـت که با وجـود برگـزاری انتخابات برای 

دوبـار برنـده ای نداشـت و رس انجـام بـا پادرمیانـی 

انتخابـات ریاسـت جمهوری به بحـران خواهد رفت: 

کمیسـیون های  بـه  مـا  پیام هـای  از  دیگـر  »یکـی 

مـا  مباننـد.  بی طـرف  کـه  اسـت  ایـن  انتخاباتـی 

مسـتقل  ]کمیسـیون  نهادهـا  ایـن  بـه  چنـان  هـم 

شـکایت های  مسـتقل  کمیسـیون  و  انتخابـات 

متعهـد  میـان خودشـان  کـه  انتخاباتـی[ گفته ایـم 

باشـند و هـر دوی آن هـا بـا در نظـر داشـت اوضـاع، 

درک یکسـان از یـک دیگـر داشـته باشـند.«

بـه  انتخابـات  مسـتقل  در کمیسـیون  کارهـا  رونـد 

شـناخت  دسـتگاه های  از  اطالعـات  انتقـال  ویـژه 

حکومـت  امریـکا،  وقـت  خارجـۀ  وزیـر  کـری  جـان 

وحـدت ملـی شـکل گرفـت.

سـفیر اتحادیـۀ اروپـا در کابـل، بـه کمیسـیون های 

رونـد  در  تـا  می کنـد  توصیـه  هـم  انتخاباتـی 

بی طرفـی  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نهایی سـازی 

کننـد. حفـظ  را  شـان 

او می گویـد کـه اگـر کمیسـیون مسـتقل انتخابـات 

احتـال  دهـد،  ادامـه  کارهایـش  بـه  همین گونـه 

دارد کـه نتیجـۀ انتخابـات ریاسـت جمهوری بـا کمی 

تأخیـر اعـالم شـود؛ اما اگر ایـن تأخیر طوالنی باشـد 

بایومریـک بـه بانـک اطالعـات مرکزی این نهـاد، به 

کنـدی بـه پیـش مـی رود.

بـود  قـرار  دسـتگاه ها  ایـن  اطالعـات  انتقـال  رونـد 

یـک روز پـس از برگـزاری انتخابـات بـه امتام برسـد، 

انتخابـات  ایـن  از  امـا حـاال کـه در حـدود دوهفتـه 

نشده اسـت. تکمیـل  رونـد  ایـن  می گـذرد، 

مسـتقل  کمیسـیون  زمان بنـدی  جـدول  بربنیـاد 

انتخابـات  ابتدایـی  نتایـج  اسـت  قـرار  انتخابـات، 

ریاسـت جمهوری بـه تاریـخ ۲۷میزان و نتایـج نهایی 

بـه تاریـخ ۱۶ عقـرب اعـالم شـوند.

سفرای اتحادیه اروپا حمایت شان را از کمیسیون انتخابات اعالم کردند

وزارت مالیـه کشـور اعـالم کرده اسـت کـه دروازۀ 

تورخـم در جالل آبـاد بـه طور ۲۴ سـاعته باز بوده 

و فعالیت هـای آن بـه شـکل عادی ادامـه دارد. 

ایـن وزارت روز پنجشـنبه 18 میـزان بـا نـرش خربنامـه ای نوشـته 

و  بـرای صـادرات  بـه طـور ۲۴ سـاعته  تورخـم  دروازه  کـه  اسـت 

واردات و عبـور و مـرور مسـافران بـاز اسـت و حکومـت متعهـد بـه 

فعالیـت شـبانه روزی ایـن دروازه مهـم اسـت.

رسـانه ها،  از  شـاری  و  شـهروندان  از  برخـی  ایـن،  از  پیـش 

خربهایـی مبنی بر مسـدود شـدن دروازه تورخـم در فضای مجازی 

منتـرش کـرده بودنـد.

کـه  می گویـد  مالیـه  وزارت  سـخنگوی  مسـجدی  شـمروزخان 

مالـی،  الزم  ظرفیت هـای  و  منابـع  دارای  افغانسـتان  حکومـت 

تخنیکـی و انسـانی بـرای فعالیـت ۲۴ سـاعته دروازه تورخم اسـت 

و متـام تسـهیالت مـورد نیـاز جهت طـی مراحل امـوال صادراتی و 

وارداتـی را ایجـاد کـرده اسـت.

آقـای مسـجدی گفـت که طـی مراحل امـوال صادراتـی و وارداتی 

بـه شـکل عـادی آن جریان داشـته و هیچ نوع سـکتگی غیرقانونی 

در طـی مراحـل امـوال بـه طـور ۲۴ سـاعته از دروازه متذکره وجود 

ندارد .

او همچنیـن افـزود کـه تراکم محموله هـا در دروازه تورخم و گمرک 

ننگرهـار بـه خاطـر عـدم اظهار امـوال توسـط برخـی واردکنندگان 

بـر  نافـذه مبنـی  قوانیـن  و تطبیـق  قانونـی  جهـت طـی مراحـل 

ترشیـح صددرصـدی اموال مطابق بـه قانون گمـرکات، طرزالعمل 

و کودهـای تعرفوی اسـت.

سـخنگوی وزارت مالیـه تاکید کـرد که این وزارت، متام تسـهیالت 

ادارات  در  امـوال  رسیـع  مراحـل  طـی  بـرای  را  الزم  امکانـات  و 

مربوطـه فراهـم کـرده اسـت و از متـام تاجـران می خواهـد تـا از 

قوانیـن نافـذه اطاعـت کننـد و امـوال تجارتـی شـانرا مطابـق بـه 

قوانیـن نافـذه، طرزالعمل هـای مربوطـه و کود            هـای تعرفوی معین 

طـی مراحـل کننـد، در غیر آن هرنوع مسـئولیت متوجه خودشـان 

بود. خواهـد 

گفتنی اسـت که شـاری از تاجـران، اقداماتـی را انجام می دهند 

تـا از مالیـات فـرار کنند. تاکنـون گزارش های فراوانـی در پیوند به 

فـرار مالیاتی تاجران منترش شـده اسـت.

اداره امـور زنـان ننگرهـار می گویـد که سـطح بیـکاری زنان تحصیل 

کـرده، 51 در صـدر بلند رفته اسـت.

بـه گفتـۀ مسـؤلین ایـن ادراه، دلیل ایـن افزایش را عـدم موجودیت 

برنامـه هـای کاری و توقـف فعالیت عدۀ از نهادهای خارجی اسـت.

در حالـی حـارض حـدود ۱۰۰۰ زن در دوایـر دولتـی و غیـر دولتـی 

زنـان  امـور  اداره  آمـار  امـا مطابـق  انـد،  کار  ایـن والیـت مشـغول 

ننگرهـار، ۵۱ درصـد زنـان تحصیـل کـرده وظیفـه رسـمی ندارنـد. 

فتانـه عزیـز، رئیـس امـور زنـان ننگرهـار، بـه صـدای امریـکا گفتـه 

اسـت کـه فرصـت های کاری نسـبت بـه تعـداد زنان تحصیـل کرده 

در ایـن والیـت کمـر اسـت و بـه همین دلیل یـک تعـداد از زنان به 

فعالیتهـای شـخصی و پیشـه صنعـت پرداختـه اند.

مؤسسـه  شـش  دولتـی،  پوهنتـون  کنـار  در  ننگرهـار  والیـت  در 

تحصیـالت عالـی خصوصـی و بیشـر از ۱۰ مؤسسـه تحصیـالت 

دارد. فعالیـت  عالـی  نیمـه 

براسـاس معلومـات اتحادیـۀ مؤسسـات تحصیالت عالـی خصوصی 

ننگرهار، همه سـاله صدها دخر از این مؤسسـات فارغ می شـوند.

بیـکاری  بلنـد  میـزان  از  نیـز  رشق  زون  در  افغـان  زنـان  شـبکه 

زنـان تحصیـل کـرده ابـراز نگرانـی کـرده و دلیـل ایـن امـر را 'عـدم 

اسـت. کـرده  عنـوان  کاری'  هـای  پـروژه  موجودیـت 

وزارت مالیه:
 دروازه تورخم به طور 24 ساعته باز است

میزان بیکاری زنان 
در ننگرهار افزایش یافته است


