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 ترامپ کاخ سفید را در همان روز مراسم تحلیف 
جو بایدن ترک می کند

کابینه هالند استعفا کرد 
دونالـد  امریـکا  رسـانه های  گـزارش  بـه   
ترامـپ قصـد دارد، در روز مراسـم تحلیف 
جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری جدیـد این 
رویتـرز  تـرک کنـد.  را  واشـنگتن  کشـور 
گـزارش داده کـه ترامـپ به احتمـال قوی 
راهـی اقامتـگاه شـخصی خـود در فلوریدا 

شـد.... خواهد 

 تنهـا دو مـاه مانـده بـه انتخابـات پارلمانـی 
هالنـد، دولـت ائتالفـی این کشـور بـه دلیل 
و  یارانـه  بازپرداخـت  پرونـده  در  رسـوایی 
خانـواده،  صدهـا  گذاشـتن  فشـار  تحـت 
کناره گیـری کـرد. قـرار اسـت والدینـی کـه 
نـاروا بـه تقلـب متهـم شـده بودنـد غرامـت 

بگیرنـد....

یک شنبه  28 جدی 1399  17 جنوری 2021  قیمت: 20 افغانی  سال پانزدهم    شماره 4135  

پیامدهای منفی بازی با
 بودجه ملی 

انارشیسم به نفع کشور و کمک
 به صلح نیست 

عدالت انتقالی و حقوق بشر؛ 
بستربرای صلح پایدار در افغانستان 

 بـرای دومین بـار پیش نویـس بودجـه ملـی سـال مالی 
1400 توسـط ولسـی جرگه در 27 جـدی 99 رد شـد. 
هـر چند در سـال های گذشـته مرسـوم بود کـه در دور 
اول ارائـه مسـوده بودجـه توسـط حکومت بـه پارلمان، 
مسـوده رد می شـد و پـس از در نظرگرفتـن مالحظـات 

نماینـدگان، بـار دوم بـه تصویب می رسـید...
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سرمقاله

 توسلی غرجستانی

کالف سردرگم؛ آینده نامعلوم 
ستاره مغضوب اینتر

برگزاری رقابت های اسکی 
در بامیان 

 وزارت دفـاع ایـاالت متحـده امریـکا/ پنتاگـون گفتـه اسـت 

کـه تعـداد رسبـازان امریـکا در افغانسـتان به کمرتیـن رقـم 

آن در دو دهـه گذشـته رسـیده اسـت.

کـه  کـرد  اعـام  رسـمی  به گونـه  جنـوری   ۱۵ روز  امریـکا 

تعـداد رسبازانـش را در افغانسـتان بـه دو و نیـم هـزار نفـر 

کاهـش داده اسـت. بر اسـاس اعامیه وزارت دفـاع امریکا/ 

پنتاگـون در دو دهـه گذشـته ایـن کمرتیـن تعـداد رسبازان 

امریکایـی در افغانسـتان اسـت.

وزارت  میلـر رسپرسـت  قـول کرسـتوفر  از  اعامیـه  ایـن  در 

بـه  قوماندانـان  می گویـد :  کـه  اسـت  آمـده  امریـکا  دفـاع 

همیـن تعـداد، چیـزی را دارنـد کـه می تواننـد منافـع ایـن 

کننـد. حفـظ  را  امریکایی هـا  و  کشـور 

آقـای میلـر افـزود همـراه بـا متحدیـن ناتـو و دیگـر متحدین 

و  تعلیـم  و  تروریـزم  بـا  مبـارزه  ماموریـت  مشـرتک  به گونـه 

مشـوره بـه قـوای افغـان را دوام خواهـد داد. او گفـت ایـن 

دیگـر هیچـگاه  تروریسـتان  کـه  بخاطریسـت  ماموریـت  دو 

تواننـد بـا اسـتفاده از خـاک افغانسـتان بـه امریـکا رضبـه 

بزننـد.

امریـکا از زمان هـا به این سـو بـرای بیـرون کـردن رسبازانش 

از افغانسـتان تصمیـم گرفتـه بـود و بـا امضـای موافقتنامـه 

صلـح بـا طالبان در ۲۹ فـروری سـال ۲۰۲۰ مرحله خروج 

رسبازانـش را به گونـه آغـاز کرد.

در اعامیـه وزارت دفـاع امریـکا آمـده که امروز نسـبت به هر 

زمانـی دیگـر بـه ختـم دو دهـه جنـگ و پروسـه صلـح تحـت 

رهـری افغانهـا نزدیـک شـده ایـم کـه در نتیجـه آن میتوان 

بـه یـک تفاهـم سیاسـی و آتـش بـس دایمی دسـت یافت.

امریـکا در  قـول کرسـتوفر میلـر رسپرسـت وزارت دفـاع  از 

اعامیـه آمـده بـا کـم کـردن رسبـازان در افغانسـتان امریکا 

تعهـد خـود را بـرای حامیـت از پروسـه صلـح افغانسـتان و 

عملـی کـردن موافقتنامـه بـا طالبـان و اعامیـه مشـرتک بـا 

حکومـت افغانسـتان، نشـان می دهـد. امریـکا متعهد اسـت 

کـه تعـداد رسبـازان خـود را تـا پایـان مـاه مـی سـال جاری 

در افغانسـتان بـه صفـر برسـاند.

امـا طـوری کـه در گذشـته گفتـه در اعامیه دیـروز پنتاگون 

امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  دفـاع  وزارت  اعـام  به دنبـال   

)پنتاگـون( مبنـی بـر کاهـش شـامر نیروهـای ایـن کشـور 

در افغانسـتان، دفـرت شـورای امنیـت ملـی می گویـد کـه 

بـر وضعیـت جنـگ در کشـور  کاهـش نیروهـای خارجـی 

تأثیـر منفـی نـدارد.

رحمت اللـه انـدر، سـخن گوی دفـرت شـورای امنیـت ملـی 

روز شـنبه، ۲۷ جـدی در یـک پیـام ویدیویـی گفتـه اسـت 

نیروهـای  توسـط  عملیـات  درصـد   ۹۶ هم اکنـون  کـه 

امنیتـی و دفاعـی افغـان راه انـدازی می شـود و بـه همیـن 

خاطـر »افزایـش و کاهـش نیروهـای خارجـی« تأثیـر منفی 

بـر وضعیـت جنـگ در کشـور نـدارد.

قـوای خارجی درافغانسـتان آنقـدر نیاز نیسـت. او افزود که 

کمک هـای تخنیکـی جهانـی بـه قـوای افغـان دوام خواهـد 

کرد. 

او افـزوده اسـت: »کومانـدوی مـا، قطعـات خاص مـا، خـود 

کـه  رسـیده  سـطح  یـک  بـه  همـه  پولیس مـا  اردوی مـا، 

خودشـان تامیـن امنیـت را کـرده می تواننـد و در آن سـطح 

رضورت بـه نیروهـای خارجـی نداریـم. بـه کمک هایـی کـه 

رضورت داریـم کمک هـای تخنیکـی اسـت کـه او انشـا الله 

می کنـد.« دوام 

آقـای محـب همچنـان گفـت قوای افغان نسـبت بـه آن وقت 

حضـور  درافغانسـتان  امریکایـی  رسبـاز  هـزار   ۱۵۰ کـه 

می کننـد. بهـرت حفـظ  را  امنیـت  داشـتند، 

نقـاط  در  افغانسـتان  نظامـی  حارضقـوای  حـال  در  امـا 

مناطـق  در  هـم  امنیـت  و  درگیرانـد  طالبـان  بـا  مختلـف 

مختلـف افغانسـتان بدتر شـده. یـک تعداد مـردم می گویند 

کشـتارهای  افزایـش  و  شـهرها  در  مبـی  انفجارهـای  کـه 

زده.  رضبـه  جنـگ  ختـم  بـرای  را  امیـدواری  هدفمنـد 

گفتـه بـود کـه ایـن شـامر نیروهـا بـرای مأموریت مبـارزه با 

تروریـزم امریـکا و تصمیـم ایـن کشـور بـا رشکای ناتو برای 

حامیـت از نیروهـای امنیتـی افغـان کـه بـرای تأمین صلح 

در کشورشـان کار می کننـد، سـودمند اسـت.

امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  رییس جمهـور  ترمـپ،  دونالـد 

گفتـه  سـفید  کاخ  رسـمی  وبسـایت  در  بیانیـه ای  در  نیـز 

اسـت که شـامر نیروهـای ایاالت متحـده در افغانسـتان به 

پایین تریـن رقـم در ۱۹ سـال اخیـر رسـیده اسـت.

خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان از موارد اساسـی 

توافق نامـه ی صلـح میـان امریـکا و گـروه طالبان اسـت که 

در تاریـخ ۱۰ حـوت سـال گذشـته به امضا رسـید. 

هـم تاکیـد شـده که کاهش رسبـازان با رشایـط ارتباط دارد 

و او می گویـد کـه متـام طرفهـا بایـد تعهـدات خـود را بـرای 

صلـح عملـی کنند.

یـک  در  طالبـان  سیاسـی  دفـرت  سـخنگوی  نعیـم  محمـد 

اسـتقبال  امریکایـی  رسبـازان  تعـداد  کاهـش  از  پیامـی 

کـرده و گفتـه امیـدوار اسـت تعـداد باقـی مانـده رسبـازان 

امریکایـی هـم بر اسـاس موافقتنامه از کشـور خارج شـوند. 

کـردن  عملـی  از  همچنـان  خـود  پیـام  در  نعیـم  محمـد 

نیـز  مقابـل  طـرف  از  و  داده  اطمینـان  طالبـان  تعهـدات 

دارد. را  خواسـت  همیـن 

امریـکا در یـک زمانی شـامر رسبازان خود را در افغانسـتان 

اظهـار  آن  مـورد  در  ناتـو  پیـامن  رهـری  کـه  داد  کاهـش 

نگرانـی کـرد و مقامـات افغـان هـم از رشیـک سـرتاتیژیک 

مسـئوالنه  بطـور  بایـد  رسبـازان  کـه  خواسـتند  خـود 

کننـد. تـرک  را  افغانسـتان 

مشـاور امنیـت ملـی افغانسـتان حمداللـه محـب بـه تازگـی 

در یـک برنامـه بی بی سـی گفتـه کـه اکنـون بـرای حضـور 

بـرای  امریـکا  اقـدام  از  طالبـان  گـروه  ایـن،  بـا  همزمـان 

آن  و  کـرده  اسـتقبال  افغانسـتان  در  نیروهایـش  کاهـش 

ایـن گـروه  را گام عملـی در جهـت تطبیـق توافق نامـه ی 

بـا امریـکا خوانـده اسـت. محمدنعیـم، سـخن گوی دفـرت 

مفـاد  عملی شـدن  کـه  اسـت  گفتـه  طالبـان  سیاسـی 

توافق نامـه بـه نفـع هـر دو طرف اسـت و طالبـان اطمینان 

باشـند. پابنـد  تعهدات شـان،  بـه  کـه  می دهنـد 

وزارت دفـاع امریـکا روز )جمعـه، ۲۶ جـدی( اعـام کـرد 

کـه شـامر نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان بـه دوهـزار 

تویتـی  ایـن وزارت در  یافتـه اسـت.  نفـر کاهـش  و ۵۰۰ 

بـه نقـل از کریسـتوفر میلـر، رسپرسـت وزارت دفـاع امریکا 

نیمـی از مهلـت نقـل و انتقـاالت زمسـتانی گذشـته بـدون 

اینکـه رسنوشـت کریسـتین اریکسـن مشـخص شـده باشـد.

کریسـتین  جدایـی  مـورد  در  تردیـدی  تقریبـا  ایتالیـا  در 

اریکسـن در هفتـه هـای پیـش رو از اینـرت وجود نـدارد و این 

بازیکـن دیگـر جایـی در رختکـن ایـن تیـم نخواهـد داشـت. 

ماروتـا مدیـر ورزشـی اینـرت چنـدی قبـل بـا اعـام ایـن خـر 

مدعی شـد کریسـتین اریکسـن نتوانسـته در ترکیب این تیم 

جـا بیفتـد و چـاره ای جـز جدایـی ایـن ...

پرواز کمره های درون بر 
حریم ارگ ممنوع شد

 افزایـش حمله هـای طالبـان با کارگیـری از درون، حکومت 

را وادار ساخته اسـت کـه به گونـۀ رسـمی، پـرواز کمـرۀ درون 

را بـر »اطـراف و حریـم« ارگ ریاسـت جمهـوری منع کند. 

مرکـز رسـانه های حکومت با فرسـتادن نامه ای به رسـانه ها، 

هشـدار داده اسـت کـه اگر کمره هـای درون بـر فضای ارگ 

دیـده شـوند، نیروهـای امنیتی کاخ ریاسـت جمهوری آن ها 

را رسنگـون خواهند کرد.

در تازه تریـن حملـه طالبان با به کارگیـری از این کمره های 

درون، قـول اردوی ۲۱۷پامیـر در کنـدز آمـاج قـرار گرفـت. 

در والیتـی کـه هم زمـان، در یـک حملـۀ دیگـر طالبـان در 

ولسـوالی امـام  صاحب، سـیزده  تن از نیروهـای دولتی جان 

باختنـد و دوازده تـن دیگرشـان زخم برداشـتند. 

افزایـش  از  کنـدز  امـام  صاحـب  ولسـوالی  باشـند گان 

ناامنی هـا در ایـن ولسـوالی ابـراز نگرانـی می کننـد: »امـام 

صاحـب بـه پایـگاه اصلـی جنگ مبدل شـده؛ به وزیرسـتان 

ثانـی امـام  صاحـب مبـدل شـده.«

باشـندۀ دیگـر کنـدز نیز گفت: »شـاهد بودیم دیـروز هم در 

قـول اردوی دوصـد و هفـده پامیر، پهپادهای گـروه طالبان 

بـر فـراز قول اردو بـه پرواز درآمـده بودند.«

از کمره هـای  به کارگیـری  بـا  طالبـان  افزایـش حمله هـای 

اسـت. آورده  به بـار  را  نگرانی هایـی  درون، 

و  داخلـی  امنیـت  کمیسـیون  رییـس  رضایـی،  خان آغـا 

اسـتخباراتی مجلـس مناینـد گان »در حدود سـی کیلوگرام 

وزن را بـاال می کنـد، هـم کمـره دارد و هـم می توانـد کـه 

مرمـی راکـت رسشـانه یی را می برد که شـارتکی اسـت و فیر 

می کنـد.«

پایتخـت  در  مقام هـا  از  شـامری  پیـش،  دومـاه  حـدود  در 

از  نیـوز،  طلـوع  بـا  گفت وگـو  در  کشـور،  والیـت  چنـد  و 

حمله هـای طالبـان بـا کمره هـای درون بر برخـی از نهادها 

برداشـتند. پـرده  والیت هـا  ایـن  در  نظامـی  پایگاه هـای  و 

در آن زمـان، شـورای امنیـت ملـی گفت که بـرای جلوگیری 

حمله هـا،  چنیـن  از  مهـم  بخش هـای  آسـیب پذیری  از 

شـده اند.  گرفتـه  تدابیـری 

 رقابت هـای اسـکی زیـر نـام »جـام صلـح و دوسـتی و بامیان 

امـن آرزوی ماسـت« در والیـت بامیـان برگزار شـدند.

در ایـن رقابت هـا بیـش از ۶۰ اسـکی باز دخـرت و پرس رشکت 

کـرده بودنـد و در دامنه هـای کـوه بابا به رقابـت پرداختند.

آمریـت  و  عقـاب  ورزشـی  باشـگاۀ  سـوی  از  رقابت  هـا  ایـن 

شـدند. برگـزار  بامیـان  ورزشـی 

زهـرا نـوری، مقام نخسـت در میـان بانوان را گرفت و سـحر و 

سـومن به ترتیب دوم و سـوم شـدند....

ورزش

هنری

5

5

پنتاگون: شمار سربازان امریکا در افغانستان به »کمترین رقم« کاهش یافته است

کاهش نیروهای خارجی بر وضعیت جنگ در افغانستان تأثیر منفی ندارد

 در خانـه ی مـا آلبوم هایـی بودنـد پر از عکس هـای کودکی برادران 

و خواهـران و جوانـی پـدر و مـادر و اقـوام دیگـر. نـگاه  کردنـش 

حسـی خوبـی بـه مـن مـی داد. ایـن آلبوم هـا را پـدر در برگشـت از 

ایـران بـا خـودش آورده بـود. مـن در ایـن چندسـال پسـین هـر بار 

کـه می رفتـم روسـتا حتـام نگاهـی می انداختـم ...

 جایـزه فلم هـای خارجـی زبـان اسـکار کـه قبـا ده فلـم را بـرای 

فلم هـای  امسـال  می کـرد  انتخـاب  نامـزدی  بخـش  بـه  یابـی  راه 

بیشـرتی را بـه  فهرسـت خـود افـزوده اسـت. همه گیـری ویـروس 

کرونـا چالش هـای زیـادی را در زمینـه ی متاشـای فلم هـای واجـد 

رشایـط و همچنیـن رأی دادن بـه آنهـا ایجاد کرده اسـت. به همین 

دلیـل امسـال کمیتـه مقدماتـی شـاخه بهرتیـن ...

خانه ی پدری
کودکی ، کار و شادی های سرمستانه

افزایش فلم های بخش 
بین الملل اسکار 

1400
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مسوده دوم بودجه 1400 نیز رد شد

مالـی  سـال  بودجـه  دوم  مسـوده  طـرح   

مجلـس  توسـط  دوم  بـار  بـرای   1400

شـد. رد  مناینـدگان 

مجلـس مناینـدگان در جلسـه روز شـنبه 27 جـدی بـا 

اکرثیـت آرا طـرح دوم بودجـه سـال مالـی 1400 کشـور 

را رد کـرده اسـت. 

میـر رحمـن رحامنـی، رئیس مجلـس مناینـدگان در این 

نشسـت گفـت دولـت ۱۷ مـورد اصالحاتـی را که مجلس 

خواسـتار آن بـود، در سـند کنونی در نظر نگرفته اسـت.

تـا طـرح یکسـان سـازی  بـود کـه  او قبـال اعـالم کـرده 

حقـوق کارمنـدان دولتـی در طـرح بودجـه ۱۴۰۰عملی 

آقـای  کـرد.  نخواهنـد  تصویـب  را  بودجـه  آنهـا  نشـود، 

رحامنـی در نشسـت روز شـنبه نیـز گفـت کـه دولـت بـه 

ایـن خواسـت آنـان توجـه نکـرده اسـت.

در  مالیـه  وزارت  سـخنگوی  مسـجدی،  خـان  شـمعروز 

اعضای هیئت های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان تکمیل شد

وزارت دفاع: 43 جنگجوی گروه طالبان در نقاط مختلف کشور کشته شدند

دو پولیس در اثر انفجاری در شهر کابل کشته شدند

سرمقاله

 1400 مالـی  سـال  ملـی  بودجـه  پیش نویـس  دومین بـار  بـرای   

در  چنـد  هـر  شـد.  رد   99 جـدی   27 در  ولسـی جرگه  توسـط 

سـال های گذشـته مرسـوم بود که در دور اول ارائه مسـوده بودجه 

در  از  پـس  و  می شـد  رد  مسـوده  پارملـان،  بـه  حکومـت  توسـط 

نظرگرفـن مالحظـات مناینـدگان، بـار دوم بـه تصویـب می رسـید. 

امـا ایـن بـار اعضـای ولسـی جرگه آنچه را کـه »عدم اصـالح نواقص 

موجـود در پیش نویـس دوم بودجـۀ مالی سـال ۱۴۰۰ می خوانند« 

در نشسـت عمومـی خـود آن  را رد کردنـد. 

کـه  مالـی ۱۴۰۰ خورشـیدی  بودجـۀ سـال  دوم  پیش نویـس  در 

نسـبت به مسـوده نخسـتین در حـدود 21 میلیارد افغانـی افزایش 

یافتـه اسـت، هفتـۀ پیـش بـرای تصویـب بـه ولسـی جرگه فرسـتاده 

 452 حـدود  در  بودجـه  مجمـوع  نخسـت  پیش نویـس  در  شـد. 

میلیـارد افغانـی بـود )296 میلیـارد افغانـی بودجـه عـادی و 158 

بودجـه  انکشـافی(. در پیش نویـس دوم  بـو دجـه  میلیـارد دیگـر 

بـرای سـال مالـی ۱۴۰۰ مجمـوع بودجـه در حـدود ۴۷۳ میلیارد 

افغانـی در نظـر گرفتـه شـده  اسـت.)بیش از ۳۱۱ میلیـارد افغانی 

بودجـۀ عـادی و 161 میلیـارد افغانـی بودجـۀ انکشـافی(.  

یکـی از دالیـل رد کـردن مسـوده بودجـه مالـی سـال 1400 کـه 

ولسـی جرگه بـر آن تأکیـده داشـته اسـت، یکسان سـازی معاشـات 

کارمنـدان دولتـی اعـم از ملکی و نظامی اسـت. این دلیل در ذات 

خـود امـری اسـت پسـندیده و حکومـت نیـز بـر آن تأکید داشـته و 

دارد. چنان کـه وزارت مالیـه حـدود دو سـال قبـل، طـرح افزایـش 

معاشـات کارمنـدان دولتـی را بـه کابینـه حکومـت پیشـنهاد کـرد 

و کابینـه نیـز ایـن طـرح را تصویـب و بـه وزارت مالیـه و کمیسـیون 

اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی وظیفـه سـپرد تـا ایـن طـرح را 

نهایـی و تطبیـق کننـد. بـر بنیـاد ایـن فیصلـه دو کمیتـه عالـی و 

تخنیکـی شـکل گرفـت. هـدف از ایجاد ایـن طرح،  هم سان سـازی 

افـراد  نگه داشـن  مـوازی،   سیسـتم های  انحـالل  معاشـات،  

شایسـته،  جـذب افـراد متخصص و مسـلکی در چوکات تشـکیالت 

دولـت،  کاهـش کارمنـدان قـراردادی )NTA(،  خـروج کارمنـدان 

پایین رتبـه از زیـر خط فقـر و تنظیـم ثبـات مالـی در زمـان کاهـش 

کمک هـای بین املللـی عنـوان شـده اسـت.   

در  فاصلـه  کاهـش  و  معاشـات  همسان سـازی  نفـس  چنـد  هـر 

امتیـاز کارمنـدان دولتـی امری اسـت منطقـی و نزدیک بـه عدالت 

اجتامعـی و توجـه بـه توامننـدی افـراد امـا ناگزیری هـای حکومت 

را نیـز از لحـاظ تأمیـن منابـع پولـی ایـن همسان سـازی بایـد در 

نظـر گرفـت. در پیش نویـس فعلـی بودجـه در حـدود 34 درصـد 

بودجـه، بودجـه انکشـافی اسـت و 66 درصـد دیگـر بودجـه جاری 

و عـادی دولـت. 

از طـرف دیگـر تـا هنـوز بودجه ملی بـا کرسی نسـبی منابع متویل 

مالـی  ملـی سـال  بودجـه  و در حـدود 50 درصـد  اسـت  مواجـه 

بـرای  و  می شـود  تأمیـن  خارجـی  کمک هـای  طریـق  از   1400

یکسان سـازی معاشـات بایـد منابعـی وجـود داشـته باشـد و بدون 

در نظـر گرفـن منابـع کشـور با چالـش بزرگـی روبرو خواهد شـد. 

از این رو اگر وزارت مالیه و کمیسـیون اصالحات اداری پس از دو 

سـال موفـق نشـده اند کـه طرحـی را برای یکسان سـازی معاشـات 

کارمنـدان ارائـه مناینـد، دلیل آن کم بـود منابع درآمـدی حکومت 

می باشـد. هـر نوع تغییر و افزایش در معاشـات 410 هـزار کارمند 

خدمـات ملکـی بـه عـالوه بخش هـای امنیتـی کـه 24 درصـد کل 

بودجـه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت؛ بودجه ملـی به خصوص 

بودجـه انکشـافی را که خـود منایندگان بر انکشـاف متوازن تأکید 

می کننـد، بـا مشـکل جـدی روبـرو خواهـد سـاخت. راه حـل ایـن 

همسان سـازی معاشـات ایـن اسـت کـه طبـق یک بـازۀ زمانی سـه 

الـی پنـج سـال تطبیـق شـود در غیـر ایـن صـورت تطبیـق آن در 

کمـر از آن بـازه، بودجـه ملـی را بـا چالـش جـدی به خصـوص در 

پروژه هـای انکشـافی و توسـعه متـوازن روبـرو خواهـد کـرد. امیـد 

مـی رود کـه حکومـت و پارملـان بر اسـاس منافـع و مصالـح علیای 

مثـل  را  الزم  همـکاری  زمینـه  در  موجـود  واقعیت هـای  و  کشـور 

گذشـته داشـته باشد. 

هـر چنـد تصویـب و رد پیش نویـس بودجـه بـه صـورت یـک بسـته 

و  ولسـی جرگه  قانونـی  اختیـارات  از  آن  مـرف  از  نظـارت  و 

مرشانوجرگـه اسـت امـا در رشایـط فعلـی بهـر اسـت هـر دو قـوه 

در ایـن زمینـه و زمینه هـای دیگـر تعامـل سـازنده داشـته باشـند و 

مصالـح کالن ملـی را در نظـر بگیرنـد. 

بـر اسـاس مـاده نودوهشـتم قانـون اساسـی رد مسـوده بودجـه از 

سـوی پارملان دارای میعاد معین اسـت و ولسـی جرگه منی تواند 

بـه طـور مطلـق بودجـه ملـی را رد کنـد و یـا بـرای آن خـط قرمـز 

تعییـن کنـد. ایـن مـاده مـی گوید:«هـرگاه نظـر به عوامـل تصویب 

بودجـه قبـل از آغـاز سـال مالـی صـورت نگیـرد، تا تصویـب بودجۀ 

جدیـد، بودجـۀ سـال گذشـته تطبیـق می گـردد. ... ولسـی جرگه 

منی توانـد تصویـب بودجـه را بیـش از یـک مـاه و اجـازۀ اخـذ و یـا 

اعطـای قرضـه را کـه شـامل بودجـه نباشـد، بیـش از پانـزده روز به 

انـدازد.«  تأخیر 

قانـون بـرای خـارج شـدن از بن بسـت در چنیـن مـواردی راهـکار 

بـر  بودجـه  تصویـب  عـدم  پیامدهـای  امـا  اسـت  گرفتـه  نظـر  در 

سـایر  و  تطبیـق  حـال  در  پروژه هـای  و  انکشـافی  بخش هـای 

فعالیت هـای مرتبـط از جملـه انکشـاف متـوازن منفـی خواهد بود 

کـه بـه برخـی از آن هـا تنهـا اشـاره می شـود:  

1. عـدم تطبیـق بـه موقـع پروژه هـای در حـال تطبیـق بـه دلیـل 

انویس هـا،  اجـرای  عـدم 

بـه دلیـل روشـن  پروژه هـا  2. عـدم پیرشفـت کارهـای داوطلبـی 

نبـودن بودجـه آن هـا، 

3. عـدم رسوی و مطالعـه نقطـه بـه نقطـه پروژه هـای زیربنایـی و 

انکشـافی بـه دلیـل نبـود بودجـه الزم، 

4. عدم تطبیق پالیسی ها انکشافی و اقتصادی. 

براینـدی کـه بر مـوارد باال مرتب می شـود عبارت اسـت از افزایش 

بیـکاری، عـدم تطبیـق به موقـع پروژه هـای انکشـافی، کاهش نرح 

رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی و افزایـش بی اعتـامدی بـه نهاهـای 

مالـی  نهادهـای  و  مرشانوجرگـه  ولسـی جرگه،  ماننـد  رسـمی 

کشـور. بنابرایـن یکسان سـازی معاشـات کارمنـدان دولتـی امـری 

اسـت رضوری امـا در یـک چارچـوب منطقـی زمانـی و بـا کمریـن 

آسـیب ها و پیامدها. از این رو از ولسـی جرگه که مظهر اراده مردم 

و عقالنیـت جمعـی اسـت توقـع بـرده می شـود کـه ضمـن تصویب 

هرچـه عاجـل پیش نویـس بودجـه مالـی سـال 1400، در طـول 

سـال بـا هـدف یکسان سـازی معاشـات کارمنـدان دولـت نظـارت 

جـدی داشـته باشـد تـا هـر دو هـدف بـه تدریـج حاصل شـود.   

از صفحه1

د بلـخ پـه مرکز مزاررشيف ښـار کـې الريون کوونکو غوښـتنه وکړه 

چـې د دغـه واليـت د عامـې روغتيـا رييـس بايد د فسـاد لـه امله 

له دندې ګوښـه کـړاى يش.

دغـه معرضـن د مرغومـي پـه ۲۷مـه د بلـخ واليتـي شـورا مخې 

تـه راټـول شـوي وو او زياتـه يـې کـړه کـه يـې غوښـتنې ونـه منل 

يش، خپـل مـدين حرکتونـه بـه پـراخ کړي.

د الريـون يـوه سـمبالوونکي نصرياحمـد پـژواک تـه وويـل چې په 

عامـې روغتيـا رياسـت او د بلـخ ملکـي روغتون کې فسـاد اوج ته 

دی. رسېدلی 

هغـه زياتـه کـړه چې د همدې فسـاد له املـه د روغتيايي خدماتو 

کيفيت خراب شـوی دی.

نومـوړي وويـل: ))د بلـخ په روغتيايـي اداره کې مـايل او اخالقي 

فسـاد اوج تـه رسـېدلی، مـوږ د دغـه وضعيـت بدلـون غـواړو او 

دا هغـه وخـت کېـدای يش چـې د عامـې روغتيـا رييـس تبديـل 

يش.((

هغـه زياتـه کـړه چـې پـه عامـې روغتيـا رياسـت  کـې د فسـاد په 

تـړاو پـوره اسـناد لـري چـې عـديل او قضايـي ارګانونـو تـه بـه يې 

وسپاري.

د شـفيع اللـه پـه نـوم يـوه بـل الريـون کوونکـي پـژواک اژانس ته 

وويـل چـې د بلـخ عامـې روغتيـا رياسـت او د بلخ ملکـي روغتون 

کـې ډېـری مقرريانـې د پيسـو پـه بدل کـې کېږي.

هغـه وغوښـتل چـې د کرونـا ويـروس په شـته ناسـم وضعيت کې 

بايـد د صحـي برخـو خدمـات ښـه يش؛ خـو د هغـه پـه وينـا بلـخ 

کـې دغـه خدمـات ورځ تـر بلـې خرابېږي.

نومـوړي وويـل: ))کـه څـوک غـواړي د بلـخ ملکـي روغتـون کـې 

نـو  کـړي؛  تـررسه  دوره  سـتاژ  خپلـه  هلتـه  يـا  او  واخـي  دنـده 

او  ښـځې  ډول  ځانګـړي  پـه  کېـږي،  ورنـه  غوښـتنې  نامـرشوع 

ځورېـږي.(( ډېـرې  اړخـه  دې  لـه  نجونـې 

د هغـه پـه وينا، که غوښـتنې يـې ونه منـل يش او د عامې روغتيا 

رييـس تبديـل نـي؛  نـو دوی بـه خپـل مـدين حرکتونـه پـراخ 

کړي.

د بلـخ واليتـي شـورا وايـي چـې پـه عامـې روغتيـا رياسـت کـې د 

شـته فسـاد پـه اړه ورتـه اسـناد رسـېديل دي.

د واليتـي شـورا مرسـتيال سـيد عبداللـه مـرسور پـژواک تـه وويل 

چـې معرضينـو د خپلـو ادعـاوو پـه اړه يـو شـمېر اسـناد واليتـي 

شـورا تـه سـپاريل دي.

هغـه زياتـه کـړه چـې واليتـي شـورا بـه لـه قانـون رسه سـم دغـه 

موضـوع و څېـړي او پـه دې اړه بـه خپـل راپـور اړونـدو ارګانونو ته 

کړي. وړانـدې 

د مـرسور پـه خـره، کـه د بلـخ د عامـې روغتيـا پـر رييـس خليل 

اللـه حکمتـي شـوې ادعـاوې رښـتيا ثابتـې يش؛ نـو دوی بـه يې 

پـه اړه قانـوين اقدامـات وکړي.

 ناپېژانـدو وسـله والـو د ننګرهـار پـه مرکـز جالل ابـاد کې دوه 

پوليـس وژيل، بلخـوا پـه خوسـت کـې پـه یـوه بریـد کـې یـو 

ډاکـر ټپـي شـوی دی. د ننګرهـار پـه مرکـز جـالل ابـاد ښـار 

کـې ناپېژانـدو وسـله والـو دوه پوليس پـر ډزو وژيل او خپله له 

سـيمې پـه تېښـته بريـايل شـوي دي. عينـي شـاهدان وايـي 

چـې بريدګـر پـه ريکشـا کې سـپاره وو او د پوليسـو وسـلې يې 

هـم لـه ځـان رسه وړې دي.د ننګرهـار د امنيـې قوماندانـۍ 

ويانـد فريـد خـان د مرغومـي پـه ۲۷مـه پـژواک اژانـس تـه 

وويـل، وسـله والـو نـن غرمـه شـاوخوا يـوه بجـه د جـالل ابـاد 

ښـار د پنځمـې ناحيـې اړونـد پـه انګوربـاغ سـيمه کـې دوه 

پوليـس پـر ډزو وژيل دي. هغـه زياتـه کـړه، بريدګر له سـيمې 

تښـتېديل خـو پوليسـو يـې د نيولـو پـه تـړاو هڅـې پيـل کړې 

دي. د پېښـې یـو عینـي شـاعد قـدرت اللـه وایـي، بريدګـر 

پـه ريکشـا کـې سـپاره وو او لـه بريـد وروسـته يـې د پوليسـو 

امنيـه  ننګرهـار  د  خـو  وړې دي.  لـه ځـان رسه  هـم  وسـلې 

قومانـداين ويانـد وايـي چـې د دغه بریـد په اړه څېرنـې روانې 

دي او جزئیـات بـه یـې وروسـته لـه رسـنیو رسه رشیـک يش. 

دغـه راز د يـو بـل خـر لـه مخې، په خوسـت کـې يـو ډاکټر د 

ناپېژانـدو وسـله والـو پـه بریـد کـې ټپي شـوی دی. پـر ډاکر 

محمـد ماليـار دغـه بریـد نن له غرمـې مخکې د مرکـز اړوند د 

متـون ګلـزار اکا پـه سـيمه کې شـوی دی. د خوسـت امنیتي 

چارواکـي وايـي، یـاد ډاکـر له کوره ښـار تـه پـر الره وو چې د 

وسـله والـو تـر بریـد النـدې راغلـی دی. هغـوی دغـه راز وايي 

چـې پـه دغـه وسـله وال بريـد کـې د  نومـوړي ډاکټـر ورور هم 

ټپـي شـوی دی. د دوی پـه وینـا، ټپيـان په  خوسـت ښـار کې 

يـوه خصـويص کلينيـک تـه وړل شـوي دي. بـل لـور تـه د ياد 

کلينيـک يـوه موظف ډاکټر لـه پژواک رسه خرو کـې د ټپيانو 

حالـت د ډاډ وړ وبالـه. د يادو پېښـو مسـووليت تـردې دمه چا 

پـر غاړه نـه دی اخیسـتی.

یـک منبـع آگاه در قطـر بـه رادیـو آزادی گفـت کـه ممکـن 

اسـت ایـن دو گـروه تـا پایـان روز دوباره بـا هم دیـدار کنند.

ایـن منبـع همچنـان تأیید کرد کـه اعضای غیـر حارض گروه 

طالبـان نیـز بـه دوحه رسـیدند. اما گـروه طالبـان می گویند 

آنـان اکنـون و پیش از ایـن نیز آماده مذاکـرات بودند.

محمـد نعیـم سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان در قطـر در 

ایـن بـاره می گویـد کـه تیم مذاکـره  کننـده طالبـان و رئیس 

دفـر سیاسـی ایـن گـروه در قطـر نیـز حارض اسـتند.

 ۱۲ در  بین االفغانـی  مذاکـرات  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

سـپتمر سـال گذشـته در قطر آغاز شـد و پس از حدود سـه 

مـاه گفت وگـو، دو طـرف روی طرزالعمـل مذاکـرات توافـق 

کردند.

بـا وجـود انتظـارات افغان هـا از دور دوم گفت وگوهـای صلح 

در دوحـه مبنـی بـر برقـراری آتش بـس، سـطح خشـونت ها 

در افغانسـتان همچنان بلند اسـت. سـفارت ایـاالت متحده 

امریـکا در کابـل گفتـه که این کشـور خواسـتار پایـان فوری 

خشـونت ها و برقـراری أتش بس در افغانسـتان شـده اسـت.

بـا ایـن حـال وزارت دفـاع امریـکا اعـالم کـرده کـه تعـداد 

رسبازانـش را در افغانسـتان بـه ۲،۵۰۰ تـن کاهـش داده 

اسـت. ناتـو در اعالمیـه ای در رابطـه بـه کاهـش نیروهـای 

امریکایـی اعـالم کـرد کـه موضـع خـود را در زمینـه آمـوزش 

و مشـاوره بـه نیروهـای افغـان تغییـر نـداده اسـت. در ایـن 

اعالمیـه آمـده اسـت کـه آنهـا بـه کمـک بـا نیروهـای افغـان 

ادامـه خواهنـد داد و بـا توجـه بـه رشایـط موجـود، حضـور  

شـان را در ایـن کشـور در ماه هـای آینـده ارزیابـی خواهنـد 

کرد. 

کـه  قصـد حمله بر یـک پوسـته نیروهای امنیتی را داشـت، 

اقـدام عاجـل  بـا  بـه هـدف شناسـایی و  پیـش از رسـیدن 

نیروهـای امنیتـی کشـور از بیـن برده شـد.

در اعالمیـه عـالوه شـده اسـت کـه چهـار تـن از انتحاری هـا 

کـه پـس از بیـن رفـن موتر مبـب باالی پوسـته حملـه کرده 

بودنـد، نیـز در ایـن درگیری کشـته شـدند. در خرنامه قید 

شـده اسـت کـه در ایـن حملـه تروریسـتی هیـچ آسـیب بـه 

نیروهـای دفاعـی و  امنیتـی نرسـیده اسـت. منابـع امنیتـی 

کشـور می گوینـد کـه طالبـان حمـالت انفجاری و اسـتفاده 

از ماین هـای مقناطیسـی را در ماه هـای اخیـر افزایش داده 

اسـت و ترورهـای هدفمنـد را بـه عنـوان عامل بحران سـازی 

اجتامعـی و آوردن فشـار بـر حکومـت بـرای گرفـن امتیـاز 

حمـالت  قربانیـان  اسـت.  برگزیـده  صلـح  گفتگوهـای  در 

خرنـگاران،  غیـر  طالبـان  هدفمنـد  ترورهـای  و  انفجـاری 

فعـاالن مدنـی، فعـاالن حقـوق زن، فعـاالن حقـوق بـرش و 

غیرنظامیـان بـوده انـد.

واکنـش بـه ایـن تصمیـم مجلس مناینـدگان گفتـه که با 

در نظـر داشـت امکانـات مالـی، فنـی و حقوقـی تـالش 

سـند  در  را  مناینـدگان  مجلـس  نظـرات  کـه  می کنـد 

جدیـد در نظـر گیـرد و بعـد از منظـوری کابینـه دوباره به 

مجلـس بـرای تصویـب خواهـد فرسـتاد.

یکسان سـازی  به نـام  را  طرحـی  مجلـس  ایـن  قبـال 

معاشـات بـه تصویـب رسـانده بود که براسـاس خواسـت 

مجلـس بایـد شـامل سـند بودجـه سـال مالـی 1400 

می شـد. امـا ایـن طـرح توسـط حکومـت جـدی گرفتـه 

نشـد و یـا هـم چنـدان عملـی بـه نظـر نرسـید.

اواخـر هفتـه پیـش میـر رحـامن رحامنـی رئیـس مجلس 

یکسان سـازی  طـرح  کـه  بـود  گفتـه  مناینـدگان کشـور 

معـاش کارمنـدان، خـط رسخ خانـه ملـت اسـت.

آقـای رحامنـی چهارشـنبه 24 جـدی تأکیـد کـرده بـود 

تـا زمانـی کـه حکومـت بـه خواسـت مأمـوران، اجیـران، 

گیزاب والیت ارزگان را از وجود تروریسـتان پاکسـازی شـده 

اسـت. در اعالمیـه گفتـه شـده کـه در پـی یـک عملیـات 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در والیـت ارزگان، بـازار 

گیزاب، مسـجد سـفید، دره  سـنجد، دره سـیدان و قریه کاخ 

از و جـود طالبـان پاکسـازی شـده اسـت.این در حالیسـت 

کـه ایـن وزارت روز گذشـته در اعالمیـه ای گفتـه بـود کـه در 

۲۴ سـاعت گذشـته ۱۱۸ تروریسـت طالبـان کشـته شـده، 

۳۶  تـن زخمـی و ۱۰ تـن دیگـر ایـن تروریسـتان دسـتگیر 

شـده انـد. در اعالمیـه قیده شـده اسـت که ایـن طالبان در 

والیت هـای کـر، غزنـی، ارزگان، قنـدز، قندهـار و هلمنـد 

کشـته و زخمـی شـده اند.

منهدم کردن یک موتر مبب گذاری شده

وزارت دفـاع ملـی همچنیـن در یک خرنامـه جداگانه اعالم 

کـرده اسـت کـه از یک حمله موتـر مبب در ولسـوالی دامان 

والیـت قندهـار جلوگیـری شـد. در خرنامـه نوشـته شـده 

اسـت کـه نیروهـای اردوی ملـی یک  موتر مبب گذاری شـده 

عهـده طالبـان می گذاشـت. شـواهد نیـز نشـان می دهنـد 

کـه گروه هـای متعـددی توسـط طالبـان برای هـدف گرفن 

غیـر  کارمنـدان  و  امنیتـی  نیروهـای  رسبـازان  و  افـرسان 

نظامـی دولتـی و غیردولتـی در شـهرکابل مامـور شـده اند.

ناامنـی  ایجـاد حـس  انفجارهـا  ایـن  از  جدی تریـن هـدف 

روانـی عمومـی و افزایـش فشـار بـر حکومت اسـت. آگاهان 

میدان هـای  در  از شکسـت  پـس  طالبـان  کـه  دارنـد  بـاور 

جنـگ مسـتقیم بـرای گرفـن امتیـاز بیشـر در گفتگوهـای 

مایـن  انفجارهـای  افزایـش  هدفمنـد،  ترورهـای  صلـح، 

مقناطیسـی و حتا کشـن غیرنظامیان را بـه عنوان تاکتیک 

جدیـد روی دسـت گرفتـه اسـت.

مذاکـرات  دوم  دور  بدین سـو  روز  ده  از  کـه  حالـی  در   

تـا  امـا  شـده  آغـاز  قطـر  پایتخـت  دوحـه  در  بین االفغانـی 

اکنـون دو طـرف تنهـا یـک جلسـه مقدماتـی و یک نشسـت 

انـد. فنـی برگـزار کـرده 

طـرف  دو  میـان  نشسـت ها  تاخیـر  چرایـی  از  اینکـه  بـا 

معلوماتـی در دسـت نیسـت امـا فریـدون خوزون سـخنگوی 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی افغانسـتان می گویـد تعـداد 

روزهـای  در  کـه  کننـده  گفت وگـو  اعضـای  از  محـدودی 

نخسـت غایـب بودنـد، اکنـون بـه دوحـه رسـیده انـد.

اعضـای هیئـت جمهـوری  از  »تعـداد محـدودی  افـزود:  او 

اسـالمی افغانسـتان كـه بـه دلیـل مشـکالت صحی و سـایر 

مشـكالت شـخصی به دوحـه نیامده بودند، هـم اكنون همه 

بـه دوحـه رسـیده و در حـال انجـام گفت وگوهـا هسـتند.«

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در 

درگیـری بـا نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور، 

در والیت هـای قندهـار، هـرات، بلـخ و لوگـر 43 تروریسـت 

طالبان کشـته شـده و 23 تروریسـت دیگر این گروه زخمی 

شـده اند.

ایـن وزارت روز شـنبه 27 جـدی بـا نـرش چندیـن خرنامـه 

نتیجـه حملـه  در  کـه 3 جنگجـوی طالبـان  اسـت  نوشـته 

هوایـی در لوگـر، 18 تروریسـت طالبـان در ولسـوالی ژیری 

در  دیگـر  تروریسـت   8 و  هـرات  در  تروریسـت   7 قندهـار، 

بـا  بـا نیروهـای امنیتـی کشـور و  والیـت بلـخ در درگیـری 

حامیـت نیروهـای هوایـی بـه قتـل رسـیدند.

در ایـن اعالمیه هـا اضافه شـده اسـت که در ایـن درگیری ها 

7 جنگجـوی طالبـان در قندهـار، 5 جنگجـو ایـن گـروه در 

هـرات و 11 ترویسـت دیگـر ایـن گـروه در ولسـوالی چهـار 

بولـک والیـت بلـخ زخـم برداشـته اند. همچنیـن ایـن وزارت 

در اعالمیه دیگری گفته اسـت که سـاحات وسـیع ولسـوالی 

 پولیـس کابـل تاییـد کـرده اسـت کـه بـر اثـر 

دو  کابـل  شـهر  سـوم  ناحیـه  در  انفجـاری 

پولیـس کشـته شـده و یـک پولیـس دیگـر زخـم برداشـته 

اسـت. فـردوس فرامرز، سـخنگوی پولیس کابل به رسـانه ها 

گفـت کـه ایـن انفجـار سـاعت 9:30 صبـح روز شـنبه 27 

جـدی در جـاده دانشـگاه کابـل رخ داده اسـت. 

آقـای فرامـرز افـزود کـه هـدف ایـن انفجـار موتـر لندکـروزر 

از فرماندهـی پولیـس کابـل بـود. مسـئولیت ایـن انفجـار را 

فـردی یـا گروهی بـه عهـده نگرفتـه اسـت. وزارت داخله نیز 

تاکنـون در مـورد اظهـار نظـری نکـرده اسـت.

پیـش از ایـن امـا مسـئولیت چنیـن انفجارهـا را حکومـت به 

و  رتبـه، معلـامن، رسبـازان  پاییـن  معلـامن، کارمنـدان 

افـرسان بـرای یک سـان سـازی معاشـات توجـه نکنـد، 

مجلس منایند گان بودجه سـال مالـی ۱۴۰۰ را تصویب 

نخواهـد کـرد.

کـه  بـود  افـزوده  همچنـان  مناینـدگان  مجلـس  رییـس 

از  دولـت  کارمنـدان  معاشـات  یک سان سـازی  طـرح 

تـا ۲۵ بودجـه اجـرا خواهـد شـد. کودهـای ۹۱ و ۲۱ 

ایـن در حالیسـت کـه سـه شـنبه 23 جـدی وزارت مالیه 

کشـور اعـالم کـرده بـود کـه مسـوده دوم بودجـه سـال 

مالـی ۱۴۰۰ بـا ازدیـاد ۲۰ میلیـارد افغانـی بـه مجلـس 

فرسـتاده شـد. اما با این هم مسـوده دوم توسـط مجلس 

رد شـده اسـت. مسـوده دوم بودجـه در حالـی از سـوی 

مجلس منایندگان رده شـده اسـت که معـاش کارمندان 

دولتـی از مـاه جـدی هنـوز پرداخـت نشـده و حکومـت 

منتظـر تصویـت مسـوده بودجـه از سـوی مجلس اسـت.

رمضـان و سـید فرهـاد نـام بـرده شـده و گفتـه شـده کـه از 

مدتـی بدینسـو ناحیه هـای سـیزده هم و هجده هـم شـهر 

کابـل فعالیـت داشـتند، دسـت بـه دزدی هـای مسـلحانه 

شـهروندان  منـازل   و  خانم هـا  دسـتکول  پـول،  موبایـل، 

می زدنـد و تحـت تعقیـب پولیـس قـرار داشـتند.

از  در اعالمیـه نوشـته همچنیـن نوشـته شـده اسـت کـه 

نـزد ایـن افـراد  ۱۸ سـیت موبایـل رسقت شـده، یـک میل 

سـالح کمـری و یک عـراده موتـر رساچـه به دسـت پولیـس 

اسـت. افتاده 

افـراد بازداشـت شـده در جریـان تحقیقـات ابتدائـی ۴۱ 

مـورد دزدی مسـلحانه از جملـه ۱۱ مـورد دزدی منـزل و 

۳۰ مـورد دزدی موبایـل و دسـتکول را اعـراف کـرده انـد.

امراللـه صالـح معـاون نخسـت ریاسـت جمهـوری نیـز در 

اعالمیـه جلسـات شـش و نیـم بـا اشـاره بـه ایـن دسـتآورد 

پولیـس کابـل، ایـن اقـدام پولیـس را در خـور سـتایش و 

توصیـف خوانـده اسـت.

تأییـد  را  رویـداد  ایـن  وقـوع  هـرات  پولیـس  فرماندهـی 

ارائـه  مـورد  ایـن  در  بیشـری  جزییـات  امـا  می کنـد، 

. منی کنـد

اسـت.  هـرات  ناامـن  ولسـوالی های  جملـه  از  غوریـان 

هفتـه ی گذشـته نیـز طالبـان بر بـازار این ولسـوالی حمله 

کردنـد. در جریـان ایـن حملـه ی طالبان، فرمانـده پولیس 

ایـن ولسـوالی کشـته شـد.

همچنـان، غوریـان از جمله ولسـوالی های نزدیک به شـهر 

هـرات اسـت. هراتیـان نگران انـد کـه بـا افزایـش حمـالت 

طالبـان بـر ولسـوالی غوریـان، جغرافیـای جنگ بـه داخل 

شـهر هـرات گسـرش یابد. 

 پولیـس کابـل اعـالم کـرده اسـت کـه یـک 

گـروه چهـار نفـری دزدان مسـلح در کابـل 

توسـط پولیـس بازداشـت شـده اسـت.

ایـن نهـاد روز شـنبه 27 جـدی در اعالمیـه ای گفته اسـت 

کـه یـک گروه چهار نفـری دزدان حرفوی که سـابقه دزدی 

41 مـورد را دارد، توسـط پولیـس کابـل بازداشـت شـده 

است.

در اعالمیـه از این دزدان بـه نام های قدرت، عبدالرحامن، 

افـراد  نتیجـه شـلیک  در  کـه  مردمـی می گوینـد  منابـع   

نفـوذی گـروه طالبـان در ولسـوالی غوریـان والیـت هرات، 

۱۲ نیـروی خیـزش مردمـی کشـته شـده اند.

خـود  کـه  هـرات  والیتـی  شـورای  عضـو  بهـادری،  رسدار 

سـاکن ولسـوالی غوریـان اسـت، گفـت کـه ایـن رویـداد 

فرماندهـی  مـری   ۲۰۰ در  جـدی(   ۲۶ )جمعـه،  شـب 

اسـت. داده  رخ  ولسـوالی  ایـن  پولیـس 

نفـوذی گـروه  افـراد  از  تـن  افـزود کـه دو  بهـادری  آقـای 

طالبـان ایـن شـامر از نیروهـای خیزش مردمی را کشـته و 

متـام تجهیـزات جنگی شـان را نیـز بـا خـود برده انـد.

سـخن گوی  ولـی زاده،  عبداالحـد  حـال،  همیـن  در 

پولیس: گروه چهار نفری دزدان مسلح در کابل بازداشت شد

۱۲ نیروی خیزش مردمی در غوریان هرات کشته شدند

کارتون

 بلخ کې الریون کوونکي: 

د عامې روغتیا رییس دې له دندې 

ګوښه يش

جالل اباد ښار کې دوه پوليس 

وژل شوي، خوست کې یو 

ډاکرت ټپي شوی

پیامدهای منفی بازی 
با بودجه ملی

توسلی غرجستانی 
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انارشیسم به نفع کشور و کمک به صلح نیست

نتیجــه-ی آن، بــرای افغانســتان بدبخــت و مــردم بیچــاره¬ی 

آن انقطــاع نظــم سیاســی و آمــدن انارشیســم کامــل سیاســی 

شــد. 

از بیــن رفــن نظــم سیاســی کــه انضبــاط نســبی را در کشــور 

بــه عنــوان دولــت در اختیــار داشــت در اواخــر حکومــت 

ــا مشــکالت  داکــر نجیــب اتفــاق افتــاد. ایــن نظــم گرچــه ب

فــراوان رو بــرو بــود؛ امــا از نبــود آن در جامعــه بودنــش بهــر 

ــل  ــی در اوای ــم سیاس ــن نظ ــن ای ــمت فروریخ ــود. در قس ب

ــاهی  ــاب از پادش ــده¬ی کت ــیدی چکی ــاد خورش ــه هفت ده

ــه  ــک افغانســتان ب ــوری دموکراتی ــی ســقوط جمه ــه ال مطلق

قلــم عبدالوکیــل وزیــر خارجــه دولــت داکــر نجیــب اینگونــه 

آمــده اســت: "...ســیوان و رشکایــش زیــر پوشــش پــالن 

پنــج فقره¬یــی بــه اصطــالح صلــح رسمنشــی ســازمان ملــل 

ــف  ــرای تضعی ــه¬اش را ب ــراب کاران ــای خ ــد، فعالیت ه متح

و ســقوط دولــت جهــوری افغانســتان، بخصــوص، بعــد از 

اعــالم قطــع ارســال ســالح از جانــب شــوروی بــه افغانســتان و 

بغــاوت نیروهــای ملیشــه در شــال کشــور، هدفمندانــه پیش 

 می بردنــد. از جانــب دیگــر اعتــاد، اتــکأ و خوش باوری هــای 

ــه  ــالن ب ــدن پ ــی ش ــورد عمل ــی در م ــی و دولت ــران حزب ره

ــا  ــرأت داد ت ــا را ج ــش، آنه ــیوان و رشکای ــح س ــالح صل اصط

خواســته های نــا معقــول و خطرنــاک شــان را، یکــی پــی 

دیگــری بــاالی رهــران حزبــی و دولتــی تحمیــل مناینــد، تــا 

زمینــه¬ی ســقوط تدریجــی دولــت جمهــوری افغانســتان را 

افغانســتان گسســت نظــم سیاســی را بــا هزینه هــای 

جانــکاه در خاطــرات تاریخــی خــود دارد. ایــن قســمت 

ــوده اســت کــه  ــن روزگاری ب ــن و دشــوار تری ــخ تری از تل

ــار  ــن ب ــته چندی ــرن گذش ــک ق ــتان در ی ــردم افغانس م

ــا متــام وجــود آن را تجربــه منــوده اســت. ظلــم اســت  ب

ــردم  ــن م ــر ای ــار ب ــرات غمب ــر آن خاط ــار دیگ ــر یکب اگ

ــرای  ــی ب ــدرت خواه ــگاه رسرسی و ق ــردد. ن ــل گ تحمی

موجودیــت افغانســتان واحــد و پیکــر سیاســی واحــد 

ــتفاده  ــن اس ــود. بنابرای ــد ب ــنده خواه ــور کش ــن کش ای

ــی،  ــع زمان ــن مقط ــی در ای ــای تاریخ ــت از عرت ه مثب

کشــور را از نابودگاهــای کــه قابــل پیشــی بینــی نیســت 

نجــات  می دهــد. پــس! دلســوزی و مــروت بــه ایــن 

خــاک و مردمــان ایــن خــاک یکــی از شــاخصه های 

ــت  ــد. فرص ــد باش ــک  می توان ــن مل ــان ای ــی صاحب اصل

ــران  ــل بح ــرای ح ــت ب ــزرگ تاریخیس ــت ب ــح، غنیم صل

ایــن  در  انســانی  کشــتار های  قطــع  و  افغانســتان 

ــی و  ــا ضانت هــای بیــن امللل ــن فرصــت را ب خــاک. ای

ــود  ــه س ــه ب ــی در منطق ــتان های سیاس ــده بس ــوازن ب ت

ــروز  ــط ام ــد در رشای ــدون تردی ــم. ب ــم زنی ــتان رق افغانس

مناســبات جهانــی، ایجــاب  می کنــد کشــور افغانســتان 

ــی  ــل و نظــم منطقه¬ی ــن املل ــا نظــام بی در همســوی ب

بایســت اقــدام بــه حــل بحــران خــود منایــد؛ زیــرا 

ــه  ــالت، در آن دو الی ــتگی ها و تعام ــتان در وابس افغانس

ــأله  ــود مس ــای خ ــد بــه تنه ــرد و ن می توان قــرار  می گی

خویــش را حالجــی و راه حــل برایــش پیــدا منایــد. امــا 

ــش  ــد و برای ــدا منای ــه پی ــدر وزن ــد آنق ــوع نبای ــن موض ای

نقــش داده شــود کــه منافع هــا در میــدان افغانســتان در 

تقابــل هــم قــرار گیــرد. بدیــن معنــا که مــردم افغانســتان 

اگــر واقعــا  می تواننــد و ایــن جســارت را دارنــد کــه 

جنــگ کننــد و کشــور خــود را بــه بحران هــای نیــم قرنــه 

بکشــاند، امــروز بایــد ثابــت کننــد کــه توانــای ایــن را هــم 

ــه  ــا روحیــه ملــی باوران ــار همدیگــر و ب ــد کــه در کن دارن

و درک از تاریــخ شــان، دور میــز مذاکــره  می نشــینند 

ــان  ــه پای ــده نقط ــق ش ــران خل ــه بح ــح ب ــد صل ــا رون و ب

 می گزارنــد و از همــه مهــم تــر اینکــه بــا درایــت سیاســی 

و همبســتگی ملــی بــه آینــده ایــن خــاک، شــفاف، 

ــگاه منــوده و سیســتم و  ــه و انســانی ن ــه، منصفان عادالن

نظــم سیاســی بهبــود بخــش را بــرای مدیریــت سیاســی 

ترســیم  می کننــد.  عمو می افغانســتان  و 

انقطــاع نظــم سیاســی تجربــه¬ی خونیــن دهــه¬ی 

ــرای آینــده افغانســتان عــدم  ــاد؛ هــراس اساســی ب هفت

ــته  ــل توانس ــد اق ــه ح ــت ک ــی اس ــدرت سیاس ــم و ق نظ

باشــد نظــم عمو مــی و نســبی را در کشــور حفــظ داشــته 

باشــد. قیچــی منــودن تــار و پــود یــک نظــم بافتــه 

شــده بــه مراتــب آســانر از بافــن و خلــق یــک رشــته¬ 

ــی،  ــم سیاس ــت نظ ــظ و تقوی ــاس حف ــن اس ــت. برای اس

ــات  ــرا حی ــت. زی ــوردار اس ــت برخ ــور از اولوی ــرای کش ب

ــت.  ــی آن اس ــم سیاس ــه نظ ــته ب ــور وابس ــی کش سیاس

ــردم  ــه م ــد، درصورتیک ــته باش ــد داش ــیوان  می توان ــا س ب

و سیاســیون وطــن دوســت افغانســتان از گردونه هــای 

عــرت آور تاریــخ درِس درســت نگرفتــه باشــند و در ایــن 

ــی  ــک اندیش ــه نی ــدام ب ــی اق ــت تاریخ ــا اهمی ــع ب مقط

و خیــر جمعــی نناینــد؛ اوضــاع آینــده افغانســتان را 

کســی ن می توانــد دقیــق پیــش بینــی منایــد. لــذا از 

ــه¬ی  خــود گــذری، گذشــن از سیاســت های دکانداران

ــار و انحصــار طلبی هــای قبیلــه محــور  مــروج در ایــن دی

نیــاز اصلــی در برخــورد سیاســیون در ایــن کشــور اســت. 

آمــدن هــرج و مــرج سیاســی بــه نفع هیــج کســی نخواهد 

بــود و افغانســتان را بــه بحران هــای جدیــد مبتــال خواهــد 

ــه  ــه ب ــاهل مداران ــی و تس ــیع مل ــد وس ــا دی ــر ب ــرد. اگ ک

آینــده ایــن ُملــک نــگاه شــود و در خلــق سیســتم مناســب 

ــه  ــود جامع ــای موج ــت واقعیت ه ــا درنظرداش ــی ب سیاس

افغانســتان ســعی گــردد، بــه یقیــن فرصــت پیــش آمــده 

ــای  ــار طلبی ه ــی انحص ــر نوع ــت. اگ ــر اس ــرار ناپذی تک

خــود خواهانــه و دیگــر ســتیزی های رایــج دخیــل در 

ســاخن نظــام سیاســی آینــده افغانســتان باشــد، توقــع 

از دوحــه بــه حــد ژنیــو کاهــش  می یابــد و پیامــد آن 

بدتــر از نتایــج صلــح ســیوان متصــور خواهــد بــود. قطــع 

ــح آرزو و خواســت هــر افغانســتانی اســت،  کشــتار و صل

ــم  ــاد انارشیس ــام و ایج ــاع نظ ــا انقط ــأله ب ــن مس ــا ای ام

ــود.      ممکــن نخواهــد ب

مســاعد ســازد. 

بینــن ســیوان بــه اتــکای اعالمیه پنــج فقره¬یی، رسمنشــی 

ســازمان ملــل متحــد پیوســته دکتــور نجیب¬اللــه را تحــت 

فشــار قــرار  مــی داد تــا عــدم اشــراکش را در هــر نــوع 

ــه  ــد، ک ــالم منای ــی اع ــی و حزب ــده دولت ــاختار های آین س

ــی و  ــران حزب ــده¬ی از ره ــد. ع ــم ش ــن ه ــره چنی باالخ

دولتــی از ابتــدای اعــالم آن پــالن، شــک و تریدهــای شــان 

ــد. ســیوان  ــراز داشــته بودن را در مــورد عملــی شــدنش، اب

ــه خصــوص پاکســتان و  ــی اش، ب و پشــتیبانان بیــن امللل

ــوری  ــت جمه ــی دول ــل از فروپاش ــای قب ــکا، در ماه ه امری

افغانســتان، خــوش باوری هایــی را بــه رهــری حزبــی و 

ــی  ــا، عمل ــه گوی ــد ک ــرده بودن ــا ک ــتان الق ــی افغانس دولت

شــدن پــالن پنــج فقره¬یــی بــه اصطــالح صلــح ملــل 

در  کشــور  می گــردد.  در  جنــگ  ختــم  باعــث  متحــد، 

حالیکــه اتــکا و بــاور بــاالی آن پــالن و بینــن ســیوان و 

رشکایــش عمــال بــه حیــث عامــل دیگــر خارجــی فروپاشــی 

ــد". ــتان گردی ــوری افغانس ــت جمه دول

بــا توجــه بــه ایــن تکــه¬ی از تاریــخ، هم اکنــون افغانســتان 

ــی و  ــای درون ــرار دارد و عامل ه ــاس ق ــه¬ی حس در مرحل

ــه در  ــته/ دارد ک ــود داش ــکارا وج ــورت آش ــه ص ــی ب خارج

ــوند  ــهیم ش ــور س ــی در کش ــبی سیاس ــم نس ــت نظ گسس

ــش  ــرار تاریخ ــه تک ــور ب ــر مجب ــار دیگ ــتان را یکب و افغانس

منایــد. آقــای خلیلــزاد و حیطــه¬ی مأموریــت وی شــباهت 

بدبختانــه مــردم مــا بــه صــورت واضــح از گســخن های 

ــت.  ــورده اس ــم خ ــن زخ ــغ زهرآگی ــا تی ــی ب ــم سیاس نظ

ــط  ــور توس ــاهی در کش ــنتی ش ــم س ــردن نظ ــن ب از بی

خ  1352ه  ســال  تابســتان  در  داوودخــان  کودتــای 

ــم  ــد. نظ ــور گردی ــا در کش ــی از بدبختی ه ــاز خیل رسآغ

ــای  ــید و بج ــم پاش ــتان از ه ــدر در افغانس ــن و مقت که

ــی  ــان روی ــاهانه¬ی داوود خ ــوری و ش ــا جمه آن رسیع

ــه عنــوان رئیــس جمهــور  کار آمــد. گرچــه داوود خــان ب

افغانســتان توانســت خــأ قــدرت و خــأ نظــم سیاســی را 

در افغانســتان ترمیــم کنــد و نگــذارد بــه شــکاف و هــرج 

و مــرج تعویــض شــود؛ امــا در تــداوم کار روحیــه انحصــار 

آن  طلبــی و تک¬روی هــای سیاســی ســبب گردیــد 

ــازد.  ــاکام س ــی ن ــه داخل ــل در عرص ــد اق ــا را ح تالش ه

ــک  ــف ت ــال 1355 و تعری ــی س ــون اساس ــب قان تصوی

ــون در افغانســتان، زمینه هــای  ــن قان ــق ای ــی مطاب حزب

جمهــوری دیکتاتورانــه و شــاهی را فراهــم ســاخت. تنهــا 

حزبــی بنــام حــزب انقــالب ملــی افغانســتان کــه رهــری 

فرصــِت  داشــت  عهــده  بــه  خــان  داوود  رسدار  را  آن 

ــه رو ســاخت. در  ــه چالــش رو ب موجــود افغانســتان را ب

حاشــیه قــرار دادن نیروهــای فعــال سیاســی کــه در 

تقابــل بــا حــزب داوود خــان بــود و همچنــان عــدم توجــه 

ــبب  ــتان، مس ــی در افغانس ــی اجتاع ــط واقع ــه رشای ب

ایــن گردیــد کــه نظــم سیاســی خلــق شــده توســط داوود 

خــان بــا میکانیــزم جمهــوری نیــز دچــار افــت و پارگــی 

شــود. افــزون براینکــه عوامــل و بازی هــای سیاســی 

غیــر متــوازن در عرصــه سیاســت خارجــی افغانســتان در 

َآن زمــان، همــه عامــل گردیــد تــا دســت آورد هــای نظــام 

ــه ســوی هــرج و  ــود گــردد و افغانســتان ب ــوری ناب جمه

ــرود.  ــه پیــش ب مــرج سیاســی ب

ــیوه  ــتمرار ش ــک، اس ــرش ایدئولوژی ــا نگ ــا ب ــداوم کودت ت

کودتــا در افغانســتان صــورت گرفــت و نظــام جمهــوری 

 1357 ســال  ثــور  هفتــم  کودتــای  بــا  خــان  داوود 

فروپاشــانده شــد. نظــم سیاســی دچــار تخلل هــای 

جــدی گردیــد. بــا آنکــه کودتاچیــان حــزب خلــق و پرچم 

ســعی وافــر منودنــد کــه مطابــق ایدئولــوژی شــان کشــور 

ــی  ــم سیاس ــای نظ ــق پایه ه ــش و خل ــوی آرام ــه س را ب

ــاد در  ــای زی ــیت و تنش ه ــا حساس ــد، ام ــکل دهن را ش

برابــر نظــام سیاســی بنــام سوسیالیســتی در افغانســتان 

ــل  ــه تقاب ــود ک ــن ب ــر ای ــه مهم ــد. از هم ــر گردی بیش

گروهــی و عــوام فریبی هــای رهــران خلــق و پرچــم، 

کلنگــی بــود بدســت خــود آنــان و بــا آن گــور نظــم 

دادن  تقلیــل  کندنــد.  را  شــان  و حکومــت  سیاســی 

آلــوده¬ی  ذهــن  قالــب  در  سوسیالیســتی  اندیشــه 

صــوب  بــه  را  فضــا  افراطــی،  و  منحــط  نشنلیســتی 

مدیریــت منــود کــه در جریــان حاکمیــت شــان بــه 

جــان همدیگــر افتادنــد و زیــر نــام سوسیالیســم، تفکــر 

ــیای  ــت در س ــون و وحش ــیوه خ ــا ش ــور را ب ــه مح قبیل

افغانســتان عمــال ترســیم  می کردنــد. 

مهدی بابک

مصطفی شفیق

مزیت هــای  و  مثبــت  نــکات  همــۀ  رغــم  بــه  بنابرایــن، 

و  کاســتی ها  از  پاییــن  بــه  بــاال  از  رویکــرد  شــده،  گفتــه 

بــه  جهــت،  ایــن  از  می بــرد،  رنــج  نیــز  محدودیت هایــی 

مهم تریــن نــکات عمــدۀ ایــن رویکــرد در برنامــه اجــرای 

عدالــت انتقالــی از بــاال بــه پاییــن بــرای اســتقرارصلح پایــدار 

می کنــم.  اشــاره 

ارادۀ  فقــدان  و  زده  بحــران  دولت هــای  یکــم:  گفتــار 

سیاســی؛ عــدم تطبیــق عدالــت انتقالــی بــرای صلــح 

ســازی بومــی؛

معمــوالً  جنــگ،  از  پــس  دولت هــای  کلــی،  صــورت  بــه 

و  انــواع  کــه  دولت هایی انــد  زده انــد،  بحــران  دولت هــای 

گونه هــای متنــوع بحــران، بحــران هویــت، بحــران مشــارکت، 

بحــران مرشوعیــت، بحــران نــا کار آمــدی و حتــی بحــران 

ــب  ــله مرات ــت سلس ــن وضعی ــد. در چنی ــه ان ــی مواج فروپاش

اولویــت بنــدی بــرای دولــت هــا تغییــر مــی کنــد؛ در سلســله 

مراتــب جدیــد کــه ناشــی از واقعیت هــای پیچیــدۀ اجتاعــی 

ــه دلیــل ظرفیــت و امکاناتــی کــه تطبیــق و اجــرای  اســت، ب

در  معمــوالً  دارد،  خیــزی  بحــران  بــرای  انتقالــی  عدالــت 

اولویت هــای اول یــا بــاال قــرار منی گیــرد. 

ایــن امــر باعــث می شــود کــه رفتــه رفتــه هــم ارادۀ سیاســی 

ــا و  ــم زمینه ه ــود و ه ــف ش ــق آن ضعی ــرای و تطبی ــرای اج ب

ــرو  ــه مشــکالت رو ب بســرهای تحقــق آن در ســطح جامعــه ب

شــود. در چنیــن رشایطــی بــه احتــال بســیار زیــاد هرگونــه 

ــه  ــی ب ــت انتقال ــه عدال ــداف برنام ــق اه ــردن تحق ــوط ک من

دولت هــا، پیشــاپیش پــروژه را در معــرض شکســت و ناکامــی 

قــرار می دهــد. 

ــده و  ــکل عم ــا دو مش ــوالً ب ــس از جنــگ معم ــای پ دولت ه

اساســی داخلــی و بیرونــی مواجــه انــد، کــه باملــأل آن هــا را 

ــی  ــدار دولت ــال اقت ــد و اع ــر و کار آم ــات مؤث ــه خدم در ارائ

نــاکام می گــذارد. 

ــه  ــت ک ــن اس ــگ ای ــس از جن ــای پ ــی دولت ه ــکل داخل مش

ــور  ــه ط ــت، ب ــکیالتی دول ــاختار تش ــات و س ــا، تأسیس نهاده

ــب و  ــا تخری ــق و ی ــیب عمی ــار آس ــگ دچ ــر جن ــب در اث اغل

ویــران گردیــده انــد. نبــود تأسیســات مناســب، فقــدان منابــع 

مالــی، ظرفیــت اداری پاییــن، فســاد مالــی و اداری بــاال، 

ــت،  ــه دول ــاالر در بدن ــگ س ــد و جن ــای قدرمتن ــوذ گروه ه نف

از  پــس  نهایــت دولت هــای  مجموعــه عواملی انــد کــه در 

ــازد.  ــی س ــه م ــی مواج ــاختاری داخل ــران س ــا بح ــگ را ب جن

ــا  ــگ ب ــس از جن ــای پ ــت ه ــی، دول ــکل داخل ــار مش در کن

بحران هــای عمیــق بیرونــی نیــز مواجــه انــد، از آن جملــه 

می تــوان بــه بحــران مرشوعیــت، بحــران ملــت ســازی، بحــران 

رسمایــه اجتاعــی و بحــران جزیره هــای اقتــدار در بیــرون از 

ــز اشــاره کــرد.  ــت نی دول

از مشــکالت و  ایــن بحران هــا در کنــار هــم مجموعــه ای 

ــار  ــه ب ــی را بــرای دولت هــای پــس از جنــگ ب گرفتاری های

مــی آورد کــه پــروژه ای عدالــت انتقالــی بــه یــک مســألۀ 

مــروک و مغفــول و در بهریــن حالــت بــه یــک اولویــت دســته 

ــود.  ــدل می ش ــارم مب ــا چه ــوم ی س

بنابرایــن، هــر نــوع گــره خــوردن رسنوشــت عدالــت انتقالــی 

از جنــگ  پــس  دولت هــای  برنامه هــای  و  بــه سیاســت ها 

ــد،  ــت نکن ــه شکس ــوم ب ــر محت ــروژه را اگ ــن پ ــاپیش ای پیش

بحران هــای  آمــدی می ســازد.  نــاکار  بــه  محتــوم  مســلاً 

درآمد

رسشــت  کــه  می دهــد  نشــان  بــرش  زیســتۀ  تجربــۀ 

ــای  ــات و رفتاره ــا، منازع ــان ها از جنگ ه ــت انس عقالنی

خشــونت آمیــز؛ نفــرت و انزجــار داشــته اســت و بــه دنبــال 

ــی و  ــات سیاس ــی، حی ــی جمع ــیس زندگ ــی تأس آن در پ

زیســت مســاملت آمیــز و عــاری از خشــونت بــا همــۀ 

اختالفــات، تنوعــات و تکــرات شــکلی و ماهــوی بوده انــد 

و در نظام هــای سیاســی، اجتاعــی، فرهنگــی، مذهبــی- 

ــش  ــات خوی ــتمرار حی ــرای اس ــی ب ــی و زبان ــی، قوم دین

هــم در بعــدی داخلــی و هــم بعــدی بیــن املللــی؛ در پــی 

پایــان دادن بــه جنگ هــا و دســتیابی بــرای  اســتقرارصلح 

ــدار در جامعــۀ انســانی اســت.  پای

از ایــن منظــر؛ زندگــی اولیــه و ابتــدای همــۀ جوامــع 

انســانی مملــو از جنگ هــا، منازعــات و خشــونت های 

ــد و  ــی بوده ان ــی و بیــن امللل ــاری در دو ســطح داخل رفت

امــروزه هــم ایــن هیــوالی وحشــتناک بــه نحــوی دامن گیر 

جوامــع بــرشی هســتند امــا میــزان شــدت و ضعــف آن در 

متــام کشــورها متفــاوت هســتند و ایــن جریــان منازعــات 

ــکل  ــه ش ــا ب ــد ام ــه دارن ــان ادام ــم چن ــونت ها، ه و خش

مــدرن و امــروزی اســت. 

تحلیــل؛  اساســی ترین  و  بنیادی تریــن  در  بنابرایــن، 

و خشــونت ها  منازعــات  و جوهــرۀ جنگ هــا،  ماهیــت 

از دو حالــت خــارج نیســتند: یکــی ماهیــت و جوهــرۀ 

بنیــادی  و  ماهیــت  دیگــری  و  دارد  دینــی  و  مذهبــی 

ــه  ــد و هــر دو جنب سیاســی، اجتاعــی و اقتصــادی دارن

هــم بیشــر بــه دنبــال تســلط و دســتیابی کامــل بــه 

ــادی و  ــی و اقتص ــد و رشط سیاس ــی قی ــق ب ــدرت مطل ق

ــود  ــر خ ــای درگی ــر دو طیف ه ــرا ه ــتند، زی ــی هس مذهب

را مســتحق بــه دســت آوردن می دانــد و هــر مانــع رس 

راه شــان قــرار بیگیرنــد بــر می دارنــد و ایــن خــود بــه 

ــدت و  ــی م ــات طوالن ــا و منازع ــه جنگ ه ــر ب ــود منج خ

رفتارهــای خشــونت آمیــز شــده اند و دامــن برشیــت را 

گرفتــه اســت. امــا بــه مــروز زمــان ماهیــت جنگ هــا، 

ــرات  ــط و تغیی ــا رشای منازعــات و خشــونت ها متناســب ب

کــه بــا بــه واســطه پیرشفــت تکنولوژیکــی بــا رسعــت 

چشــم گیــر زندگــی جمعــی و حیــات سیاســی همــۀ 

جوامــع بــرشی را دچــار تحــوالت شــگرف کرده انــد و 

حرکــت رو بــه جلــو و بهبــود را در دســتورکار خویــش قــرار 

داده اســت. بنابرایــن، بــا وجــود آن کــه برشیــت همــواره 

در مســیر رســیدن بــه اســتقرارصلح پایــدار، تــالش کــرده 

و ســودای وصــال آن را در رس پرورانــده اســت، عمــالً 

مــدت قابــل توجــه از زندگــی بســیاری از جوامــع در 

ــرس از شــبح  ــل ت ــا حداق ــان جنــگ ســپری شــده و ی زم

خوفنــاک جنــگ بــر زندگــی انســان ها ســایه افکنــده 

اســت. بــه دلیــل ایــن کــه صلــح همــواره در معــرض 

ــه  ــری و چ ــاظ نظ ــه لح ــه ب ــوده، چ ــره ب ــد و مخاط تهدی

بــه لحــاظ عملــی، تاریــخ شــاهد تالش هــای مســتمر 

ــت.  ــوده اس ــح ب ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــان ها ب انس

ــر  ــا غی ــتقیم ی ــورت مس ــه ص ــح ب ــه صل ــوم و اندیش مفه

اســت.  بــرشی  علــوم  از  بســیاری  موضــوع  مســتقم، 

حقــوق بیــن امللــل بــه صــوت کلــی و نظــام بیــن امللــل 

حقــوق بــرش بــه صــورت خــاص از جملــه رشــته های 

ایجابــی  یــا صلــح  مثبــت  بــه ســمت صلــح  گرایــش 

افزایــش پیداکــرد. بررســی رویــۀ مجمــع عمومــی ســازمان 

ملــل نیــز بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن رکــن ســازمان ملــل 

ســازمان  تأســیس  از  بعــد  اول  ســال های  در  حداقــل 

ملــل متحــد، صلــح را بــه معنــای جلوگیــری از عمــل 

ــلحانه  ــای مس ــری زور و روش ه ــه کارگی ــه و ب تجاوزکاران

تلقــی می کــرد. در قطــع نامــۀ اتحــاد بــرای صلــح در 

ســال 1950 کــه توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملل به 

تصویــب رســید. مفهــوم صلــح بــه جلوگیــری از مناقشــات 

ــای  ــری از دخالت ه ــا و جلوگی ــه جنگ ه ــان دادن ب و پای

مســلحانه محــدود شــده اســت. گرایــش بــه صلــح مثبــت 

ــان  ــد از پای ــوص بع ــه خص ــاده و ب ــاق افت ــج اتف ــه تدری ب

جنــگ رسد، مجمــع عمومــی طــرز تلقــی قدیــم خــود 

ــح  ــح از صل ــورت رصی ــه ص ــته و ب ــار گذاش ــح را کن از صل

ــه»  ــه عنــوان منون ــان آورده اســت؛ ب ــه می مثبــت ســخن ب

در اعالمیــه و برنامــۀ عمــل فرهنــگ صلــح مصــوب دهــم 

ســپتامر 1999 مجمــع عمومــی آمــده اســت: »صلــح 

فقــط نبــود جنــگ نیســت؛ بلکــه یــک رونــد مثبــت و پویــا 

ــد  ــویق می کن ــو را تش ــت وگ ــه گف ــت ک ــارکتی اس و مش

ــز  ــاملت آمی ــق مس ــا را از طری ــل درگیری ه ــل و فص و ح

ــر می ســازد.«  ــکان پذی ــل ام ــا تفاهــم و همــکاری متقاب ب

ــۀ  ــک اندیش ــوان ی ــه عن ــرش ب ــوق ب ــابقۀ حق ــن، س بنابرای

ــالدی  ــم می ــرن هفده ــه ق ــی، ب ــفی- اخالق ــجم فلس منس

بــر مــی گــردد کــه در ضمــن نظریــۀ قــرارداد اجتاعــی، 

مفهــوم حقــوق طیبعــی توســط برخــی از فیلســوفان 

و اندیشــمندان مطــرح شــد. بــه دلیــل این کــه متــام 

نظریــه پــردازان قــرارداد اجتاعــی، رضایــت مــردم را 

منبــع اصلــی قــدرت سیاســی می دانســتند، در قالــب 

نظریــۀ قــرارداد اجتاعــی، رشــتۀ پیونــد میــان حکومــت 

و خــدا کــه قبــل از آن مبنــای مرشوعیــت قــدرت سیاســی 

ــح هــم در گذشــته و هــم  ــود، ازهــم گسســته شــد. صل ب

اکنــون بــرای توســعۀ حقــوق بــرش و بهــره منــدی جمعیــت 

جهــان از حقــوق بــرشی شــان، یــک رشط الزم تلقــی 

می شــود. در رشایــط صلــح آمیــز اســت کــه انســان ها 

می تواننــد از حقــوق بــرشی خــود بهــره منــد شــوند. نــوع 

دیگــری از تأثیرکــذاری متقابــل حقــوق بــرش و صلــح، 

بــرش  حقــوق  نهادینه ســازی  مثبــت  نقــش  قالــب  در 

ــل  ــدار قاب ــح مثبــت، دوام دار و پای ــه صل ــرای رســیدن ب ب

تصــور اســت. )حیــدری،1398، 144(. بنابرایــن، بســط 

ــوق  ــناخن حق ــمیت ش ــه رس ــرش و ب ــوق ب ــعۀ حق و توس

شــهروندی همــۀ اتبــاع ســاکن در افغانســتان، بســر 

و زمینه ســاز خوبــی بــرای اســتقرارصلح پایــدار اســت، 

زیــرا اولیــن و مهم تریــن موضــوع در اســتقرارصلح پایــدار 

کاهــش خشــونت ها بــه صــورت مطلــق مــی باشــند و 

ــه همــۀ حقــوق بــرشی و شــهروندی،  احــرام گذاشــن ب

آزادی عقیــده و بیــان، پذیــرش تکرگرایــی سیاســی، 

ــل دوم  ــه فص ــه ب ــی، قومــی و مذهبــی و مراجع اجتاع

قانــون اساســی؛ یکــی از مهم تریــن بنیادهــای تحقــق 

ــان در افغانســتان اســت، از  ــا گــروه طالب ــدار ب ــح پای صل

مهرپایان گذاشــته  فرهنگ خشــونت  بــه  رهگــذر  ایــن 

ــه و  ــز را نهادین ــاملت آمی ــی مس ــح و زندگ ــگ صل و فرهن

ــم. ــازی منایی ــگ س فرهن

دولــت  بــرای  کافــی  انــدازۀ  بــه  بیرونــی  و  داخلــی 

بســیج  دولــت  کــه  می آفرینــد  دردرسهــا  و  دشــواری ها 

بیش تــر منابــع و امکانــات، تــوان رویارویــی بــا آن را نداشــته 

باشــد. در چنیــن وضعیــت، انتظــار ایــن کــه دولــت، بتوانــد 

عدالــت انتقالــی را کامــل و بــی عیــب و نقــص اجــرا کنــد، 

ــن،  ــت. بنابرای ــت اس ــدور از واقعی ــدودی ب ــا ح ــاری ت انتظ

انتقالــی  عدالــت  برنامــۀ  جــدی  کاســتی های  از  یکــی 

و رویکــرد حاکــم بــر آن، دولــت محــور بــودن آن اســت. 

ــی، خــواه ناخــواه آن را  دولــت محــور شــدن عدالــت انتقال

ــار  ــر، در کن ــن ام ــد. ای ــدل می کن ــی ب ــروژه ای سیاس ــه پ ب

بســرها و رشایــط حقوقــی، بی گــان بــرای تحقــق خــود، 

ــی اســت  ــن در حال ــاز دارد. ای ــه ارادۀ جــدی سیاســی نی ب

کــه دولت هــای پــس از جنــگ بــه دو دلیــل فاقــد ارادۀ 

ــی  ــی انتقال ــت انتقال ــق عدال ــرای تحق ــدی ب ــی ج سیاس

انــد. )جــوادی و حیــدری،1393، 29(. 

بنابرایــن، وضعیــت و رشایــط جنــگ و صلــح در افغانســتان 

در همیــن قلمــرو قابــل تحلیــل و ارزیابــی اســت، زیــرا 

جــدی  چالش هــای  و  مشــکالت  بــا  افغانســتان  دولــت 

انتقالــی  برنامــه عدالــت  اجــرای  بیرونــی در  و  داخلــی 

و تطبیــق آن در آجنــدای اســتقرارصلح پایــدار بــا گــروه 

طالبــان؛ هــم بــه لحــاظ سیاســی و هــم بــه لحــاظ حقوقــی 

رو بــرو اســت و همیــن طــور دو عوامــل داخلــی و بیرونــی؛ 

ــن  ــورد تأمی ــی را در م ــت انتقال ــه عدال ــق برنام ــد تطبی رون

حقــوق قربانیــان جنــگ و خشــونت و هــم چنــان در التیــام 

بخشــی بــه دردهــا و رنج هــای بــی پایــان خانواده هــای 

قربانیــان جنــگ و خشــونت بــا مشــکل جــدی مواجــه 

ــت. ــاخته اس س

گفتــار دوم: گســرۀ تحــول حقــوق بــر و حقــوق بیــن 

ــه  ــدار در جامع ــح پای ــرای صل ــدی ب ــش درآم ــل؛ پی املل

انســانی؛

بــه صــورت کلــی، مــرور مــن معاهــدات بیــن املللــی صلــح 

و ســیاقی کــه در آن معاهــدات منعقــد شــدند، نشــان 

می دهــد کــه تــا نیمــۀ قــرن بیســتم، یعنــی زمــان تصویــب 

منشــور ملــل متحــد و تأســیس ســازمان ملــل متحــد، 

مفهــوم صلــح رصفــاً بــه نبــود جنــگ و تجــاوز کشــوری بــه 

ــور  ــب منش ــگام تصوی ــود. در هن ــدود ب ــر مح ــوری دیگ کش

ملــل متحــد در کنفرانــس سانفرانسیســکو نیــز دیــدگاه 

ــود و  ــگ ب ــدان جن ــح، فق ــوم صل ــوص مفه ــب در خص غال

مؤسســان ســازمان ملــل نیــز بــا چنیــن دیدگاهــی مبــادرت 

ــن  ــوان ای ــی ت ــد. »م ــد کردن ــل متح ــور مل ــن منش ــه تدوی ب

ــوق  ــی حق ــوع اصل ــح، موض ــه صل ــرد ک ــتدالل ک ــه اس گون

بیــن امللــل و هــدف عمــدۀ همــکاری ســازمان یافتــۀ بیــن 

املللــی اســت. زمانــی کــه ســازمان ملــل متحــد در پایــان 

جنــگ جهانــی دوم تأســیس شــد، تصــور بــر ایــن بــود کــه 

مهم تریــن کارکــرد ایــن ســازمان بیــن املللــی، حفــظ صلــح 

و پیش گیــری از جنــگ دیگــر اســت. مــادۀ اول منشــور ملــل 

متحــد، اهــداف ایــن ســازمان را بــر شــمرده اســت و اولیــن 

هدفــی کــه فهرســت شــده، عبــارت اســت از: حفــظ صلــح 

ــۀ  ــا نیم ــه ت ــی ک ــن دیدگاه ــی.« چنی ــن امللل ــت بی و امنی

قــرن بیســتم دیــدگاه غالــب در عرصــۀ حقــوق و روابــط بیــن 

امللــل بــود، بــه مــرور زمــان و بــه تدریــج تغییــر یافــت. بــه 

ــتی،  ــام کمونیس ــی نظ ــگ رسد و فروپاش ــس از جن ــژه پ وی

ــل  ــدار در داخ ــح پای ــراری صل ــر ق ــه ب ــت ک ــی اس علم

ــوان یکــی  ــه عن قلمــرو کشــورها و ســپس در جهــان را ب

از مهم تریــن موضوعــات و یکــی از اهــداف اصلــی خــود 

ــت.  ــرار داده اس ق

بنابرایــن، واژۀ صلــح در معنــای لغــوی بــه معنــای رهایــی 

از جنــگ، آشــتی، دوســتی و ســازش بــه کار مــی رود در 

نــگاه ابتدایــی، صلــح یعنــی نبــود جنــگ و درگیــری در 

روابــط انســان هــا و اســتفاده از روش هــای سیاســی 

یعنــی مذاکــره، بحــث و گفــت وگــو بــرای حــل اختالفــات 

موجــود. در فرهنــگ سیاســی، صلــح بــه معنــای حالــت 

آرامــش در درون کشــورها و روابــط عــادی بــا کشــورهای 

دیگــر، نبــود جنــگ و نیــز فقــدان تهدیــد اســت. 

ــراز  ــح، اح ــود از صل ــل، مقص ــن املل ــط بی ــر رواب از نظ

ــت.  ــورها اس ــایر کش ــا س ــدید ب ــورد ش ــالف و برخ از اخت

بــه عبــارت دیگــر، صلــح در روابــط بیــن املللــی مــرادف 

همزیســتی مســاملت آمیــز در روابــط میــان کشــورها 

بــا نظــام هــای مختلــف اســت کــه از طریــق رعایــت 

برابــری حقــوق، مصونیــت،  اصــول حــق حاکمیــت، 

ــدم  ــزرگ، ع ــا ب ــک ی ــور کوچ ــر کش ــی ه ــت ارض متامی

فیصلــۀ  و  کشــورها  ســایر  داخلــی  امــر  در  مداخلــه 

مســاملت آمیــز مســائل بیــن املللــی حاصــل می شــود.

 .)138 )حیــدری،1398، 

بنابرایــن، جنــگ و صلــح دولــت جمهــوری اســالمی 

افغانســتان و مــردم بــا گــروه طالبــان در افغانســتان؛ بــا 

ــا و  ــا، پیش نیازه ــودن پیش رشط ه ــم من ــم فراه مکانیس

بــا رعایــت متــام اصــول حــق حاکمیــت، برابــری حقــوق 

شــهروندی، بــا اصــل رعایــت حقــوق بــرش و حقــوق 

برشدوســتانۀ بیــن املللــی، تأمیــن حقــوق خانوده هــای 

قربانیــان جنــگ و خشــونت، اجــرای برنامــه عدالــت 

و  جنــگ  قربانیــان  خانواده هــای  حــق  در  انتقالــی 

تــرور و خشــونت های مکــرر، پی در پــی و هــم چنــان 

و  انفجــاری  و  تروریســتی  حمــالت  تشــدید  کاهــش 

انتحــاری؛ در جریــان مذاکــرات صلــح بیــن االفغانــی بــا 

گــروه تروریســتی طالبــان؛ قابــل بحــث و گفت وگــو و 

دســتیابی بــه اســتقرارصلح پایــدار می باشــند. 

عدالت انتقالی و حقوق بشر؛ بستربرای صلح پایدار در افغانستان
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 بازی با اعداد              3198
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3093    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3368
شاه سفید را در خانه  b5 حرکت دهید. 

3397
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ثور
به نظر می رســد که سرشار از انرژی هستید و در هر کاری که در دست دارید 

موفق خواهید شد. اگر به شما شغلی پاره وقت پیشنهاد شد، آن را رد نکنید! 

جوزا
ممکن اســت نتوانید برنامه های کاری تــان را حفظ کنید، بنابراین همکاران و 
رئیس تان عصبانی خواهند شد. به نظر می رسد که فاقد شور و ذوق هستید و 
در شرایط خیلی حساســی قرار دارید. سعی کنید که مشکالت دیگران را بهتر 

بفهمید مخصوصا زمانی که از شما مشاوره می خواهند.

سرطان
ممکن اســت نسبت به نگرش یکسری افراد حساسیت نشان دهید و عصبی 
شــوید. امروز بعــد از ظهر مبلغ عمده ای پول از بســتگان نزدیک دریافت 
می کنید. شــریک عاطفــی تان با خرید یــک مورد گران قیمت با شــما 

کند. نمی  موافقت 

اسد
ممکن اســت در محیط کاری به دلیل کامل نکردن وظایف تان عصبی باشــید. 
از همکاران تان دریافت کمک کنید. ســعی کنید احساســات خود را نسبت به 

شریک عاطفی تان بیشتر بروز دهید. کالفه نباشید.

سنبله
سعی کنید تمام مشکالت مهم را تا قبل از ظهر حل کنید، زمانی که انرژی زیادی 
دارید! امروز بعد از ظهر، نیاز بیشتری به آزادی دارید که این احساسات تان تاثیر 

زیادی بر روی ارتباطات دیگران خواهید گذاشت.

حمل
مشــکالت زیادی برای حل کردن هم در خانه و هم در محیط کاری دارید، اما 
ممکن اســت در بهترین شکل ممکن نباشــید. حتی احتماال عصبی باشید و با 

همه دعوا کنید. 

میزان
تغییــرات مهمی در زندگی عاطفی تــان رخ خواهد داد. قبل از ظهر ممکن 
است شخص خاصی را مالقات کنید که در اولین نگاه عاشقش شوید. عجله 

نکنید! باید توصیه های دوستان تان را در نظر بگیرید.

عقرب
ممکن است به دلیل جوی که همکاران تان به وجود آورده اند ناراحت باشید. 
از هر گونه حدس و گمان که شما را وارد به بحث های شدید می کند اجتناب 

کنید! نیاز شما به استقالل بیشتر دوستان تان را دور می کند.

قوس
ممکن اســت بحثی با شــریک عاطفی تان به دلیل یکسری سوتفاهم داشته 
باشید. سعی کنید آرام باشید. امروز بعد از ظهر ممکن است مجبور باشید که 
به چندین ســفر مربوط به کار بروید. باید از هر گونه حدس و گمان اجتناب 

کنید.

جدی
اگر در حال رفتن به سفری هستید، خوشبین باشید: همه چیز با برنامه جلو 
خواهد رفت. روابط با دوستان تان بسیار خوب پیش خواهد رفت، اما ممکن 
است با شریک عاطفی تان به دلیل قبول نکردن کمک بستگان دعوا کنید. 

دلو
اگر از دستورالعمل های رئیس تان اطاعت نکنید به مشکل خواهید خورد. سعی 
کنید که معامالت مالی یا تصمیمات مهم کاری را به زمان دیگری موکول کنید. 

بهترین کار این است که به شریک عاطفی تان بیشتر توجه کنید.

2846

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

وجود داشته باشد.
 6 کلمه: متوسط 
 12 کلمه:  خوب
 19  کلمه: عالی 

والی ـ اول ـ مال ـ الری ـ 
ریال ـ مالیه ـ الیه ـ روال 
ـ هوا ـ ما ـ ام ـ ماه ـ هما 
ـ رها ـ راه ـ روا ـ هموار ـ 
مال ـ الهور ـ مایل ـ مار ـ 
مرا ـ امر ـ یار ـ ریا ـ رای 
ـ امل ـ او ـ رویا ـ راوی ـ 
یــاور ـ الی ـ ای ـ امیر ـ 

مایهـ  هار.
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غضنفر کاظمی

حوت
یکی از دوستان نزدیک تان به شما کمک می کند تا سوتفاهم میان شما و شریک 
عاطفی تان را برطرف شــود. صبور باشید! همه چیز به زودی به حالت نرمال باز 

خواهد گشت. احتماال بخواهید که توصیه های دیگران را نیز گوش دهید.

 شطرنج                     3369

د

آژانس ـ اجتهــاد ـ بره ـ پاورقی ـ تبخال ـ ثمره ـ جلگه ـ چارک ـ حذر 
ـ خرمن ـ دولت ـ ذوق ـ رهبر ـ زیبا ـ ژنده ـ ســوت ـ شریف ـ صدا ـ 
ضیافــتـ  طریقهـ  ظرفیتـ  عطفـ  غرامــتـ  فغانـ  قالبـ  کوفتهـ  

گلپری ـ الجورد ـ میخکوب ـ نقطه ـ واگذار ـ همیشه ـ یازده.
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رمضـان از رس شـب چپـر را می بسـتند و مـا کوچک ترهـا تـا صبـح مجبـور 

بودیـم بـرای هزارمین بـار در آن رسدی طاقت فرسـا و خواب شـیرین و عمیق 

دور خودمـان و دور خرمن جـای بچرخیـم. گاهـی ایـن اتفـاق تـا ده هـا روز 

دوام می کـرد و ایـن شـاید بدتریـن کابوسی سـت کـه از آن زمـان در ذهنـم 

خلـق  گنـدم  نـام  بـه  چیـزی  کاش  ای  کـه  می کـردم  آرزو  دمل  در  اسـت. 

منی شـد تـا بـه ایـن خاطـر آدم و حـوا از بهشـت رانـده منی شـدند و من هم 

بـه چنیـن بالیـی کـه خـواب و آرامـش را بـه همه ی مـان حـرام کـرده بـود، 

گرفتـار منی شـدم. بـه یـاد دارم شـبی را کـه از فـرط بی خوابـی بسـیار در 

پشـت  رس چپـر و گاوهـا خوابم سـنگین شـده و افتـاده بـودم. در آن تاریکی 

شـب اگـر دیگـران متوجـه منی شـدند اکنـون شـاید اتفاقاتـی بـدی افتـاده 

بـود و مـن هـم تـا بدین جـای کار منی رسـیدم.

بـا آن کـه کارهـای شـاقه  زیـادی روی دوش کـودکان در روسـتا اسـت، اما از 

شـادی ها و خوشـی های مقطعـی کـه گاهـی اوقـات پـا بـه ده می گذاشـت 

نیـز بی نصیـب منی ماندیـم. خصوصـا روزهـای عیـد کـه شـامل عیـد نـوروز، 

شـادی  مـا  بـرای  می شـد  غدیـر  عیـد  و  فطـر  سـعید  عیـد  قربـان،  عیـد 

وصف ناشـدنی بـا خـودش مـی آورد. در این روزهـا همـه مـردم لباس هـای نو 

شـان را می پوشـیدند و منـاز را در پشـت بـام مسـجد می خواندنـد و پـس از آن هـم 

هرکسـی از خانه ی شـان بـه مقـدار تـوان  غذاهـای متفاوتـی پختـه  کـرده و به مسـجد 

می آوردنـد. همـه دور یک دسـرخوان جمع شـده و طبق  میل مـان از غذاهای متنوع 

کـه چنیـن اتفاقـی در یـک وعـده  غذایـی معجـزه می منـود می خوردیـم و پـس از آن 

سـاعت ها بـه بازی هـای کودکانـه و خوشـی های رسخوشـانه کـه هیـچ منی دانسـتیم 

از کجـا می آیـد، مشـغول بودیـم. 

در روسـتای مـا و روسـتاهای دور و اطـراف آن، ماننـد هرجـای دیگـر در هزارجـات، 

محـرِم هـر سـال بـرای ده روز برنامه ی با شـکوهی بـرای نکوداشـت از حادثه ی کربال 

گرفتـه می شـود. بـرای بچه هـا شـب و روز محـرم و بـودن در کنـار یک دیگـر، شـوخی 

و صحبـت از هـر دری بیشـر لـذت داشـت. در مـدت ده روز چنـد خانـه یک جا شـده 

و همـه روزه بـه نوبـت خیـرات می کردنـد. توزیـع خیرات کـه معموال شـوربا می پختند 

طـوری بـود کـه نزدیکی های چاشـت صاحبـان نذر صـدا می کردند و ما هم سـطل ها 

در دسـت می رفتیـم و بـه انـدازه اعضـای خانـواده نـان خشـک و شـوربا می  آوردیـم. 

ایـن لـذت زمانـی بیشـر بـود کـه نوبـت خیـرات در دهکـده ی دورتـر از ده مـا می بود 

و این گونـه بـا بچه هـا می توانسـتیم از گوشـت و نـان خیـرات در راه خانـه بـه صـورت 

پنهانـی تنـاول کنیـم و ایـن لـذت رفـت و آمـد را دو چنـدان می کرد.

و  بـرادران  کودکـی  عکس هـای  از  پـر  بودنـد  آلبوم هایـی  مـا  خانـه ی  در 

خواهـران و جوانـی پـدر و مـادر و اقـوام دیگـر. نـگاه  کردنش حسـی خوبی 

بـه مـن مـی داد. ایـن آلبوم هـا را پـدر در برگشـت از ایـران با خـودش آورده 

بـود. مـن در این چندسـال پسـین هر بار کـه می رفتم روسـتا حتام نگاهی 

و  ایـن کار حـس خـوب  آلبوم هـای دوران کودکـی؛  ایـن  بـه  می انداختـم 

نوسـتالژیکی برایـم مـی داد. امـا این بار که رفتـه بودم خانه، هر چه گشـتم 

نتوانسـتم رسنخـی از ایـن آلبوم هـا کـه در دوره هـای متفاوتـی ثبـت شـده 

بودنـد، بیابـم. انـگار دود شـده و رفتـه بودند هـوا و انگار متـام خاطرات آن 

دوران زیبـا و سـخت را بـا خودشـان بـرده بودنـد به نیسـتی. 

یـادم اسـت قـرار بـود یکـی از اقـوام بـرای کار بـه ایران بـرود. رفتـه بودند و 

عکاسـی را از شـهر بـا قیمتـی گزافـی آورده بودنـد کـه از اعضـای خانـواده 

عکـس بگیـرد تـا بربنـد بـه پـدر و بـرادر در ایـران و آن هـا هـم از دیدنـش 

از  انـد  دور  این کـه  از  کننـد  غصـه  کننـد.  غصـه  بیشـر  و  شـوند  خـوش 

خانـه و منی تواننـد ببیننـد قـد کشـیدن بچه هـای کوچکـش را کـه زمانـی 

منی توانسـتند روی پـا بایسـتند و اکنـون امـا موزه هـای رسخ و سـبزی بـه 

پـا دارنـد و در زمسـتان رسد روسـتا روی درخت هـای بیـد و بـادام باال شـده 

و شـکلک های  خنـده داری در می آورنـد. خـوش شـوند از این کـه آمده انـد 

ایـران و دارنـد نـان حـالل در می آورنـد و فرزندان شـان هـم با خیـال راحت 

قـد می کشـند و بـه زندگی شـان می رسـند و  هم چنـان افتخـار کننـد بـه 

این کـه نان درآوردن شـان بـا دزدی و گرفـن راه مـردم بـه دسـت منی آیـد و 

بـا غرغه کشـیدن و سـیامن کاری در مهاجـرت، پـول در می آورنـد و این کـه 

رسشـان پیـش مردمـان روسـتا و مهم تـر از آن پیـش خـود خدا خم نیسـت.

یـاد ایـن خاطـره مرا بـرد بـه دوران کودکی در روسـتا. کودکـی خصوصا در 

روسـتا بسـیار متفاوت از دیگر جاهاسـت. دوسـت دارم کودکی در دهکده 

را بـه دو بخـش تقسـیم کنم. یکـی کار و دیگری هم بازی ها و خوشـی های 

رسمسـتانه ی کودکانـه. از کار رشوع می کنم: 

یـک آدم وقتـی کـه در روسـتا بـه دنیـا می آیـد، بـا فهمیـدن دسـت راسـت 

و چـپ مسـوولیت هایی نیـز بـه او واگـذار می شـود. در سـن شـش-هفت 

سـالگی مجبـورت می کننـد کنـار گهـواره بـرادر، خواهـر یـا برادرزاده هـای 

کوچک تـر از خـودت بنشـینی. در هـامن ایـام هـم مکلـف اسـتی تـا بـه 

حیوانـات اهلـی خانگـی رسـیدگی کنـی. با کمی بـاال رفن سـن، کودکان 

در روسـتا بایـد بـز و گوسـفند بـه چـرا بربنـد و از بهـار سـال تـا آخرهـای 

خـزان هیـزم از صحراهـای دور و نزدیـک بـرای گـرم نگهداشـن تنـور بـه 

خانـه بیاورنـد. زمسـتان ها هـم کـه همیشـه در راه انـد. از پـارو کـردن برف 

هولنـاک زمسـتان گرفتـه تـا آوردن آب از چشـمه  و رسـیدگی بـه حیوانـات 

در  می شـوی،  کـه  بزرگـر  کمـی  همه و همـه.  و  قـرآن  الزامـی  خوانـدن  و 

کنـار رفـن بـه مکتـب بایـد مسـوولیت های بیشـری را قبـول کنـی. طبـق 

از  انـد.  خانـه   از  دور  خانواده هـا  بیشـر  رسپرسـتان  روسـتا  در  معمـول 

همیـن رو مسـوولیت می افتـد بـه دوش کودکانـی کـه هـم بایـد کار کننـد 

و هـم آن هایی کـه کمـی شـیمه دارنـد و نیـز خانـواده ی دارنـد که بـا مکتب 

رفن شـان مشـکل ندارنـد،   بـه درس و مشق شـان برسـند. 

از همـه ی این  سـختی ها بـرای من چپر کردن گندم  کابوسـی وحشـتناکی 

بـود کـه تـا اکنـون بـه یـادش دارم. شـاید الزم باشـد تـا بـرای برخـی از 

مخاطبـان رشح داده شـود کـه چپـر کـردن هـامن روال قدیمـی نـرم کردن 

گنـدم توسـط یـک بسـته ی پـر از خـار اسـت کـه روی همدیگـر قـرار گرفته 

و بـه وسـیله ی دو گاو بـر روی گندم هـا دور داده مـی شـود. معمـوال در ماه 

افزایش فلم های بخش 
بین الملل اسکار

کودکی ، کار و شادی های سرمستانه

افغانسـتان مـا: جایـزه فلم هـای خارجـی زبان اسـکار کـه قبال 

ده فلـم را بـرای راه یابـی بـه بخـش نامـزدی انتخـاب می کـرد 

امسـال فلم هـای بیشـری را بـه  فهرسـت خـود افـزوده اسـت.

همه گیـری ویـروس کرونـا چالش هـای زیـادی را در زمینـه ی 

متاشـای فلم هـای واجـد رشایـط و همچنیـن رأی دادن به آنها 

ایجـاد کـرده اسـت. بـه همین دلیـل امسـال کمیتـه مقدماتی 

از  اسـکار  بین املللـی جوایـز سـینامیی  فلـم  بهریـن  شـاخه 

طریـق یـک رأی گیـری مخفـی، 15 فلـم راه یافتـه بـه فهرسـت 

کوتـاه ایـن شـاخه را انتخاب خواهـد کرد. این در حالی اسـت 

 که در سـال های گذشـته فهرسـت کوتاه این شـاخه شامل 10 

فلـم بـود. بـه گـزارش هالیـوود ریپورتر، در سـال های گذشـته، 

رأی گیـری مقدماتـی بـه صـورت شـخصی انجـام می شـد امـا 

امسـال بـه دلیـل نگرانی هـای مرتبـط بـا همه گیـری ویـروس 

کرونـا، ایـن رأی گیـری بـه صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد 

و در نتیجـه کمیتـه اجرایـی اسـکار بیـن املللـی بـرای افزایش 

برگـزار  نشسـتی  کوتـاه  فهرسـت  در  حـارض  فلم هـای  تعـداد 

نخواهـد کـرد.  از سـال 2008، پـس از اعـالم فلم هایـی کـه 

بین املللـی  فلـم  بهریـن  شـاخه  در  را  آراء  تعـداد  بیشـرین 

در  بین املللـی  اسـکار  اجرایـی  کمیتـه  کرده انـد،  کسـب 

جلسـه ای پشـت درهـای بسـته بـا بحـث و گفت وگـو در نهایت 

فلم هـای راه یافتـه بـه فهرسـت کوتـاه اسـکار بین املللـی )فلم 

می توانسـتند  و  می کردنـد  انتخـاب  را  زبـان(  غیرانگلیسـی 

فلم هایـی را کـه از نظـر آکادمـی دور مانده اند به فهرسـت وارد 

کننـد کـه منونـه آن فلـم »زیبایـی بـزرگ« بـود کـه مـورد تأییـد 

آکادمـی قـرار نگرفت اما توسـط کمیته اجرایی اسـکار خارجی 

وارد رقابـت شـد و بـه اصطـالح »نجـات« یافـت و در نهایـت نیز 

برنـده ایـن شـاخه نـام گرفـت.  امـا بـر اسـاس قانـون جدیـد، 

15 فلمـی که بیشـرین آراء را کسـب کرده باشـند به فهرسـت 

کوتـاه اسـکار بین املللـی راه خواهنـد یافـت و کمیتـه اجرایـی 

اسـکار جلسـه ای بـرای اضافـه کـردن تعـداد فلم های فهرسـت 

کوتـاه و بـه اصطـالح »نجـات« برخـی فلم هـا و جـربان حـذف 

آنهـا در مرحلـه مقدماتـی رأی گیـری نخواهـد داشـت. 

بین املللـی  فلـم  بهریـن  شـاخه  نامزدهـای  کوتـاه  فهرسـت 

نودوسـومین دوره جوایز سـینامیی اسـکار روز 9 فربوری اعالم 

فلم هـای  غیررسـمی 93 کشـور،  رکـورد  امسـال  خواهدشـد. 

بین املللـی  فلـم  بهریـن  شـاخه  در  رقابـت  بـرای  را  خـود 

کرده انـد.  معرفـی  اسـکار  آکادمـی  بـه  زبـان(  )غیرانگلیسـی 

فهرسـت نامزدهـای نهایـی اسـکار 2021 روز 15 مـارچ اعـالم 

می شـود و مراسـم پایانـی نودوسـومین دوره جوایـز سـینامیی 

اسـکار نیـز 25 اپریـل برگـزار خواهد شـد.

خانه ی پدری
اصلـی رشوع  برنامـه  کـه  بـود  غـذا  و خـوردن  نـذر  تقسـیم  از  پـس 

همـه  کـه  »جیـل«  در  شـدن  وارد  و  علمـی  گِـرد  خوانـدن  می شـد. 

و  نوحه خوانـی  و  می چرخیدنـد  منـرب  علـم  دور  گویـان  یاحسـین 

سـینه زنی از لذت هـای دیگـری این روزهـا بـود. شـب ها امـا همیشـه 

متفـاوت و چیـزی دیگـری بودنـد. بچه هـا همـه قبـل از این کـه مـردم 

روسـتا بـه منـرب تجمـع کننـد، می آمدنـد بخاری هـا را روشـن کـرده و 

بـرای  خودشـان میلـه می گرفتنـد. در ایـن مـدت بلندگـو رسنوبت در 

اختیـار همـه ی بچه هـا قـرار می گرفـت و هرکسـی می توانسـت بـرای 

خـودش چیزهـای بخواننـد و دور از جمع بزرگان که مانع همیشـگی 

بودنـد، زنجیـر زنـی کننـد.

از فضیلـت و از خصوصیـات محرم و از این کـه چه چیزی در این دوره 

تاریخـی اتفـاق افتـاده هیچ چیـزی منی دانسـتیم. گرچنـد آخوندهـا 

بسـیار تـالش می ورزیدنـد بچپاننـد بـه گـوش همـه کـه هـای مـردم 

این روزهـا بـزرگ انـد و شـمر چنیـن اسـت و یزید چنـان و پول رصاط 

از مـوی باریک تـر اسـت و بایـد بیسـت و چهـار سـاعته گریسـت و از 

ایـن  حرف هـا و البتـه بـه گـوش بزرگ ترهـا می چپاندنـد، امـا گـوش 

مـا  کـودکان بدهـکار ایـن حرف هـا نبـود و سـخنان مالهـا هیـچ بـار 

معنایـی بـرای ما نداشـت.

شـب های قـدر بیشـر از دیگـر شـب ها بـرای مـا  روسـتایی ها رویایی 

نـه  می نشسـتند  شـب  تـا  صبـح  از  بچه هـا  بـود.  هیجـان  دارای  و 

این کـه بـه درگاه خـدا مناجـات کننـد، از ایـن رو که بخندنـد و خوش 

بگذراننـد. خـوب بـه یـاد دارم کـه یکـی از شـب ها بچه ها حملـه برده 

بودنـد بـه دهکـده ی دورتر از روسـتای ما بخاطر دزدیدن سـیب یکی 

از سـاکنان آن جـا. آن شـب را مـا به معنـای واقعی سـیب خوردیم، به 

انـدازه ای کـه تـا صبـح عـده ای از بچه هـا دچـار شـکم دردی شـدید 

شـده بودنـد، امـا نتیجـه ی ایـن دزدی بسـیار بدتـر از آن چـه بـود کـه 

مـا می پنداشـتیم. هـامن شـب صاحـب سـیب آمـده و پیـش بـزرگان 

قریـه شـکایت کـرده بـود. پـس از فهمیـدن بـزرگان قریـه، عـده ای از 

مـا بچه هـا فـرار کـرده و بـه کوه هـا پنـاه بـرده بودنـد و بخشـی هـم 

مثـل مـن گیـر افتـاده بودیـم که لت وکـوب آن شـب را تا هنوز بسـیار 

خـوب بـه یـاد دارم. ایـن قضیـه البتـه به همین جـا خامته پیـدا نکرد. 

پـس از آن از تـرس صاحـب درختان سـیب تـا روزها منی توانسـتیم از 

آن روسـتا کـه در راه مکتـب قـرار گرفتـه بـود بگذریم و ایـن دردرسی 

بزرگـی شـده بـود بـرای همـه بچه ها.

به هر روی متأسـفانه در آن روسـتاها کمر روزگار بر وفق مراد اسـت 

و کمـر کسـی آن جـا می توانـد بـدون فقـر و تنگ دسـتی بـه زندگـی 

و مهم تـر از آن بـه درس ادامـه بدهـد. از دوران نیـاکان چندیـن قـرن 

گذشـته تـا اکنـون همین گونـه بـوده اسـت. آن هایـی کـه می آیند در 

مـدارج  باالتـری می خواننـد از نـان و مـال و زندگی شـان می زننـد تـا 

بدین جـا برسـند. 

متأسـفانه بـرای هم نسـالن من نیـز روزگار بـد چرخیـد. در این مدت 

تنگ دسـتی  و  فقـر  زمیـن،  روی  شـاقه    کارهـای  به خاطـر  بسـیاری 

و ده هـا مشـکالت دیگـر از مکتـب و تحصیـل بـاز ماندنـد و اکنـون 

بیشـری هم  سـن و سـال های من در روسـتا  کار می کنند و بخشـی 

هـم بـرای یافـن تکه نانـی »تیت وپـرک«  شـده اند در چهار گوشـه ای 

از دنیـا. 

البتـه بسـیاری  هـم بـا خواندن دانشـگاه و تالش هـای مکـرر خانواده 

نرسـیدند.  جایـی  بـه  نیـز  علمـی  بـاالی  مـدارج  بـه  رسـیدن  بـرای 

بسـیاری بچه هـا آمدنـد بـه شـهر و بـا تحمـل رنـج و زحـامت فـراوان 

در دانشـگاه های بلندمرتبـه دولتـی و خصوصـی تحصیـل کردند، اما 

پـس از چنـد مـاه و حتی چندسـال عالفـی، بیـکاری و درد رس دوباره 

برگشـتند بـه هـامن روسـتا و هامننـد پدران شـان مشـغول کارهـای 

زمیـن داری و مـروف رسـیدگی بـه گاو و گوسـفندان شـدند. 

سینما



گامنـه  متـام  رغـم  علـی  رونالـدو  کریسـتیانو 

زنـی هـا قـراردادش را یـک سـال دیگـر متدیـد 

خواهـد کـرد. گویا باالرفنت سـن هیـچ تاثیری بر 

درخشـش رونالـدو نگذاشـته و او هـر سـال تـک 

سـتاره تیـم خـود اسـت. در حال حـارض حرف ها 

و گامنـه زنی هـای زیـادی درباره متدید قـرارداد 

ایـن بازیکـن 35 سـاله شـنیده می شـود. برخـی 

می گوینـد ممکـن اسـت او متدیـد کنـد و برخی 

هـم می  گوینـد او در باشـگاه دیگـری بـه فوتبـال 

ادامـه می دهـد. در همیـن زمینـه رسـانه کالچـو 

مرکاتـو اعـام کـرده رونالـدو در یـووه می مانـد و 

قـراردادش را سـال بـه سـال متدید خواهـد کرد.

قـرارداد فصلـی رونالـدو تـا انتهـای فصـل 22-

معتـر  منبـع  چندیـن  امـا  دارد  اعتبـار   2021

کـرده  ادعـا  پرتگالـی  سـتاره  فـوق  بـه  نزدیـک 

انـد کـه او یـک سـال دیگـر بـا یوونتـوس متدیـد 

باشـگاه  هـا،  گـزارش  ایـن  کـرد. طبـق  خواهـد 

یوونتـوس مشـکل مالـی بـرای متدیـد او نـدارد و 

قصـد دارد بندهای متغیر جذابی نیـز در قرارداد 

آدیـداس  و  جیـپ  بـا  اخیـرا  یـووه  بگنجانـد.  او 

قـراردادی جدیـد امضا کـرده و بودجـه الزم برای 

متدیـد بـا رونالـدو را فراهـم آورده اسـت.

یکـی از منابـع ادعـا مـی کنـد کـه رونالـدو بحث 

بـر رس متدیـد قرارداد بـا یوونتوس را آغـاز کرده و 

از طریـق ژرژمنـدز مدیـر برنامه هایش با باشـگاه 

در ارتباط اسـت. او قراردادش را یک سـال دیگر 

بـه  ادامـه  در  اسـت  ممکـن  و  می کنـد  متدیـد 

آمریـکا بـرود. رونالـدو آمـاده مذاکره اسـت و یووه 

هـم از متدیـد بـا آغـوش بـاز پذیرایـی مـی کنـد. 

ایـن امـکان دارد وجـود دارد کـه تـا  انتهـای مـاه 

مـی، همـه مشـکات حل شـده باشـد.

CR7 رونالدو تا 2023 در یوونتوس؛ تمدید سال به سال

ورزش
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اولویـت نخسـتین جـو بایـدن نیسـت". ترامـپ پنجمیـن 

از  کـه  اسـت  متحـده  ایـاالت  تاریـخ  در  جمهـور  رئیـس 

خـودداری  خـود  جانشـین  تحلیـف  مراسـم  در  حضـور 

می کنـد. سـه مـورد در قـرن نوزدهـم میـادی )سـال های 

۱۸۰۱، ۱۹۲۹ و ۱۸۶۹( ثبـت شـده اسـت. آخرین مورد 

بـه غیـاب ریچـارد نیکسـون در مراسـم تحلیـف جانشـین 

او جرالـد فـورد در سـال ۱۹۷۴ میـادی برمی گـردد.

ماجـرای  در  قـدرت  از  سوءاسـتفاده  دلیـل  بـه  نیکسـون 

بـه کنـاره گیـری شـد. ناگزیـر  واترگیـت 

جنـوری  مـاه  اوایـل  در  ترامـپ  اسـت.  کـرده  رد  را 

اعـام کـرده بـود کـه در مراسـم تحلیف بایـدن حضور 

مطابـق  مراسـم  ایـن  در  او  حضـور  یافـت.  نخواهـد 

اجـرا  همیشـه  تقریبـا  کنـون  تـا  کـه  می بـود  سـنتی 

شـده اسـت. البتـه حضـور ترامـپ در برگـزاری تحلیف 

نیـز  جدیـد  جمهـور  رئیـس  و  نیسـت  الزامـی  بایـدن 

ظاهـرا اهمیـت زیـادی بـه ایـن مسـئله منی دهد. جن 

سـاکی، سـخنگوی جـو بایـدن پیـش از آن گفتـه بـود 

کـه "حضـور ترامـپ در این مراسـم به هیـچ وجه از ده 

بـه گـزارش رسـانه های امریـکا دونالـد ترامپ قصـد دارد، در روز 

مراسـم تحلیـف جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری جدیـد ایـن کشـور 

بـه  ترامـپ  کـه  داده  گـزارش  رویـرز  کنـد.  تـرک  را  واشـنگنت 

احتـامل قـوی راهـی اقامتگاه شـخصی خـود در فلوریـدا خواهد 

گـزارش  آگاه  منابـع  بـه  اسـتناد  بـا  امریـکا  رسـانه های  شـد. 

داده انـد کـه دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـوری امریـکا قصد دارد 

برگـزاری مراسـم تحلیـف جانشـین  را در صبـح روز  کاخ سـفید 

بـا فـرش رسخ و برگـزاری  البتـه  بایـدن تـرک کنـد،  خـود، جـو 

مراسـم وداع بـا ترشیفـات نظامـی.

بـه گـزارش روزنامـه واشـنگنت پسـت و خرگزاری هـای فرانسـه و 

رویـرز ترامـپ قصـد دارد واشـنگنت را از طریـق فـرودگاه واقـع 

در پایـگاه شـکاری انـدروز تـرک گویـد. رویـرز گـزارش داده که 

ترامـپ تصمیـم گرفتـه اسـت کـه از آنجـا راهـی مار−ئه−الگـو، 

اقامتـگاه شـخصی خـود در فلوریـدا شـود.

کاخ  در   CNN سـی ان ان  شـبکه  گزارشـگر  آکوسـتا،  جیـم 

ترامـپ  وادع  از  توییـر  پیامـی در شـبکه  انتشـار  بـا  نیـز  سـفید 

اسـت؛  گفتـه  سـخن  جنـوری   ۲۰ روز  بامـداد  در  واشـنگنت  بـا 

روزی کـه جـو بایـدن، رئیـس جمهـوری جدیـد امریکا قرار اسـت 

کنـد. یـاد  سـوگند 

آکوسـتادر پیـام خـود همچنیـن نوشـته اسـت کـه خداحافظـی 

ترامـپ بـا کاخ سـفید بـا برگـزاری مراسـمی همـراه خواهـد بـود 

و  قرمـز  فـرش  بـا  دارد؛  شـباهت  ترشیفاتـی  دیدارهـای  بـه  کـه 

نظامـی. ترشیفـات 

خرگـزاری رویـرز بـا اسـتناد بـه گفته هـای منبعـی آگاه گزارش 

داده کـه مشـاوران ترامـپ قصـد داشـته اند، او را متقاعـد کننـد 

کاخ  در  بایـدن  جـو  بـا  تحلیـف،  مراسـم  برگـزاری  از  پیـش  کـه 

سـفید دیـدار و خوشـامد گویی کنـد. ترامـپ امـا ایـن پیشـنهاد 

ترامپکاخسفیدرادرهمانروزمراسمتحلیفجوبایدنترکمیکند

کالفسردرگم؛آیندهنامعلومستارهمغضوباینتر

امریکا دو کشور امارات و بحرین 
را 'شرکای امنیتی استراتژیک کلیدی' خود اعالم کرد

برگزاری رقابت های اسکی در بامیان

کابینه هالند استعفا کرد
بودنـد غرامـت بگیرنـد. مـارک روتـه، نخسـت وزیر هالنـد 

روز جمعـه ۱۵ جنـوری بـا انتشـار بیانیـه ای از اسـتعفای 

جمعـی کابینـه ائتافـی خـر داد. مسـئله بـه جنجالی باز 

آن  موجـب  هالنـد  مالیاتـی  بازرسـی  اداره  کـه  می گـردد 

مالـی  پرونـده  یـک  در  هـزار خانـواده   ۲۰ از  بیـش  بـود. 

تقاضاهـای کمـک هزینـه  تقلـب در  و  بـه "حساب سـازی 

کـودکان و کامپیوتـر هـای درمانـی" متهـم شـده بودنـد.

بعـد از مطـرح شـدن ایـن "تقلـب"، یارانه ها قطع شـدند و 

از والدیـن خواسـته شـد کلیـه دریافتی ها از سـال ۲۰۱۳ 

تـا ۲۰۱۹ را پـس بدهنـد؛ مبلغـی کـه بالـغ بـر ۲۰هـزار 

یـورو می شـد.

امـا یـک کمیسـیون تحقیـق در مـاه دسـمر به ایـن نتیجه 

خانواده هـای  ناعادالنـه،  شـکلی  بـه  دولـت  کـه  رسـید 

باتقصیـر را هـم قربانـی کـرده اسـت.

امـور  در  مشـاور  وزیـر  هوفله لـن،  فـون  الکسـاندرا  خانـم 

بـه  بی اسـاس  اتهامـات  جـران  بـرای  کـه  گفتـه  مالـی 

ایـن والدیـن، هـر خانـواده ظـرف چهار مـاه ۳۰هـزار یورو 

گرفـت. خواهـد  غرامـت 

رویکـرد دولـت  در ایـن موضوع، شـکافی جدی در احزاب 

ائتافـی ایجـاد کـرد. فشـارها بـه دولـت وقتـی بـاال گرفت 

کـه رئیـس حزب سوسـیال دمکـرات که اپوزیسـیون دولت 

اسـت، در واکنـش بـه موضوع اسـتعفا داد.

کـرد.  کناره گیـری  خانـواده،  صدهـا  گذاشـنت  فشـار 

قـرار اسـت والدینـی کـه نـاروا بـه تقلـب متهـم شـده 

تنهـا دو مـاه مانـده بـه انتخابـات پارملانـی هالنـد، دولـت ائتافی 

ایـن کشـور بـه دلیل رسـوایی در پرونـده بازپرداخت یارانـه و تحت 

پـاردس  لئانـدرو  بـا  خـود  دامنارکـی  هافبـک  معاوضـه 

امیـدوار  و  بـوده  پاری سـن ژرمن  آرجانتاینـی  هافبـک 

انجـام شـود. انتقـال در جنـوری  ایـن  اسـت 

اینـر  بـا   2024 سـال  تـا  کـه  تاتنهـام  پیشـین  هافبـک 

قـرارداد دارد، ایـن فصـل در 14 بـازی )513 دقیقـه از 

1350 دقیقـه ممکـن( بـرای نراتـزوری بـه میـدان رفتـه 

اسـت.

مشـکاتی دسـت و پنجـه نـرم می کننـد.

کـه  پوچتینـو  مائوریسـو  می شـود  گفتـه  همچنیـن 

پاری سـن ژرمن  جدیـد  رسمربـی  عنـوان  بـه  اخیـراً 

معرفـی شـد بـا اریکسـن متـاس گرفتـه و بـا او دربـاره 

همـکاری  و  پاری سـن ژرمن  در  حضـورش  احتـامل 

اسـت. کـرده  صحبـت  مجددشـان 

آنتونیـو کونتـه رسمربـی ایتالیایـی اینـر امـا بـه دنبال 

نیمـی از مهلـت نقـل و انتقـاالت زمسـتانی گذشـته بـدون اینکـه 

ایتالیـا  در  باشـد.  اریکسـن مشـخص شـده  کریسـتین  رسنوشـت 

در هفتـه  اریکسـن  مـورد جدایـی کریسـتین  در  تردیـدی  تقریبـا 

هـای پیـش رو از اینـر وجـود نـدارد و ایـن بازیکـن دیگـر جایـی 

در رختکـن ایـن تیـم نخواهـد داشـت. ماروتـا مدیـر ورزشـی اینر 

چنـدی قبـل بـا اعـام ایـن خـر مدعـی شـد کریسـتین اریکسـن 

نتوانسـته در ترکیـب ایـن تیـم جـا بیفتـد و چـاره ای جـز جدایـی 

ایـن بازیکـن در فصـل زمسـتان وجـود نـدارد. طبق ادعای شـبکه 

کریسـنت  بازگشـت  خواهـان  مورینیـو  ژوزه  اسـپورت،  اسـکای 

اریکسـن در جنـوری اسـت، اما دسـتمزد بـاالی ایـن بازیکن روند 

مذاکـرات را کنـد کـرده اسـت. اریکسـن بـا انتقالـی 20 میلیـون 

یورویـی و حـدود یـک سـال پیـش از تاتنهام بـه اینر پیوسـت، اما 

فصـل بـرای این سـتاره خـاق هرگز خـوب پیش نرفت و کریسـنت 

اریکسـن بیشـر بـازی هـای اینـر را از روی نیمکـت متاشـا کـرد. 

اسـپورت  اسـکای  تلویزیونـی  شـبکه  خرنـگار  رومانـو  فابریتزیـو 

در ایـن رابطـه خـر داد کـه اریکسـن بـه دنبـال پایـان دادن بـه 

دوران ناموفقـش در اینـر اسـت و مدیـر برنامه هـای او در حـال 

بررسـی احتـامل بازگشـت او بـه تاتنهـام اسـت امـا مشـکل بـزرگ 

در ایـن راه، دسـتمزد بـاالی ایـن هافبـک دامنارکـی اسـت. پیش 

از ایـن روزنامـه مـارکا مدعـی شـده بود کـه مدیـران باشـگاه اینر 

رئـال  باشـگاه  دو  بـه  را  سـاله   28 اریکسـن  اخیـر  هفته هـای  در 

بـه  بعیـد  اتلتیکومادریـد پیشـنهاد داده انـد، هـر چنـد  و  مادریـد 

ایـن  از  یکـی  بـه  دامنارکـی  هافبـک  ایـن  انتقـال  می رسـد  نظـر 

بـا  مالـی  لحـاظ  بـه  باشـگاه  دو  هـر  چـون  شـود  عملـی  تیـم  دو 

و  صلـح  »جـام  نـام  زیـر  اسـکی  رقابت هـای 

در  ماسـت«  آرزوی  امـن  بامیـان  و  دوسـتی 

شـدند. برگـزار  بامیـان  والیـت 

در ایـن رقابت هـا بیـش از ۶۰ اسـکی باز دخـر 

دامنه هـای  در  و  بودنـد  کـرده  رشکـت  پـر  و 

کـوه بابـا بـه رقابـت پرداختنـد.

ایـن رقابت  هـا از سـوی باشـگاۀ ورزشـی عقـاب 

و آمریـت ورزشـی بامیـان برگزار شـدند.

زهـرا نـوری، مقـام نخسـت در میـان بانـوان را 

گرفـت و سـحر و سـومن بـه ترتیـب دوم و سـوم 

. ند شد

قـرار  کـه  می گویـد  اسـکی  ملـی  فدراسـیون 

اسـت بزرگ تریـن رقابـت تیم ملی اسـکی را در 

مـاه فـروری سـال جـاری میـادی در بامیـان 

برگـزار کننـد.

الئوتـارو مارتینـز، سـتاره آرجانتاینـی بـه شـایعاتی که در تابسـتان پیرامـون انتقال لیونل مسـی به 

ایـن تیـم وجـود داشـت واکنش نشـان داد. قـرارداد لیونل مسـی با باشـگاه بارسـلونا در تاریخ 30 

جـون بـه امتـام می رسـد و فـوق سـتاره آرجانتاینـی می توانـد در پایـان فصل به شـکل رایـگان این 

تیـم را تـرک کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در تابسـتان 2020 نیـز شـایعاتی در رابطه بـا جدایی 

لیونـل مسـی و انتقـال او بـه تیـم هایـی نظیـر اینـر یـا منچسرسـیتی بـه گـوش رسـید امـا ایـن 

بازیکـن در نهایـت بـه کارش در بارسـلونا ادامه داد. الئوتـارو مارتینز، سـتاره آرجانتاینی اینر حاال 

در مصاحبـه جالبـی در مـورد لیونـل مسـی مـی گویـد: " اینکـه در اینـر کنـار لیونـل مسـی بازی 

کنـم یـک رویـای بـزرگ برایـم بـه حسـاب مـی آمـد. بـازی در کنـار او واقعـا شـگفت انگیـز اسـت. 

او بهریـن بازیکـن جهـان اسـت و خـوش شـانس هسـتم کـه در تیـم ملـی کنـار او بـازی می کنم. 

مسـی یـک بازیکـن الهـام بخـش بـرای بازیکنـان جـوان محسـوب مـی شـود." متدیـد قـرارداد بـا 

اینـر: " مـن در اینـر خوشـحامل. میـان شـهر بزرگـی اسـت. مدیـر برنامه مـن و باشـگاه در حال 

مذاکـره هسـتند و آرام هسـتم.  مـن فقـط مـی خواهـم همـه تـوان خـود را بـرای اینـر ارائـه دهم؛ 

سـپس توافـق خواهیـم کـرد." حضـور کنـار روملـو لوکاکـو در خـط حملـه اینـر: " رابطـه مـن با او 

درون و بیـرون زمیـن واقعـا خـوب اسـت. او پـر خوبـی اسـت و می توانـد به هشـت زبـان مختلف 

صحبـت کنـد کـه در اینـر امـری مهـم محسـوب مـی شـود. او انسـان بسـیار فروتنـی اسـت و از 

طـرف دیگـر گذشـته مـان شـباهت زیـادی بـه یکدیگر دارنـد چراکه هـر دو مـا از هیـچ کار خود را 

آغـاز کردیم."

شایعات در تابستان؟ رویایم بازی کنار لئو مسی بود

نسـل اسـحاق و اسـامعیل، فرزنـدان ابراهیـم 

پیغمـر عرانـی می داننـد. مقامـات امریکایـی 

هنـوز در مـورد مفهـوم عملی این بیانیـه و تاثیر 

احتاملـی آن بـر روابـط ایـن کشـور و دو کشـور 

امـارات و بحریـن جزئیاتـی منتـرش نکرده انـد و 

مشـخص نیسـت کـه ایـن تصمیـم شـامل چـه 

تعهـدات جدیـدی بـرای دو طـرف خواهـد بود.

در سـال ۲۰۱۲ و دوره ریاست جمهوری باراک 

اوبامـا، ایاالت متحده و شـورای همکاری خلیج 

فـارس تشـکیل "مجمـع همکاری اسـراتژیک" 

)SCF( را اعـام کردنـد. منظـور از ایـن اقـدام 

رسـمیت بخشـیدن بـه تعامـل دو طرف بـود که 

زمان تشـکیل تأسـیس شـورای همکاری خلیج 

فـارس در سـال ۱۹۸۱ وجـود داشـت. برنامـه 

هسـته و موشـکی ایـران و آنچـه کـه "اقدامـات 

بـی ثبـات کننده" جمهوری اسـامی در منطقه 

توصیـف می شـد از جملـه انگیزه های تشـکیل 

ایـن مجمـع بـود بـا ایـن هـدف کـه سـاختاری 

منطقـه  در  امنیتـی  همـکاری  بـرای  جدیـد 

ایجـاد شـود. بـا آغـاز ریاسـت جمهـوری دونالد 

خاورمیانـه  منطقـه  بـه  بیشـر  توجـه  ترامـپ، 

بخـش عمـده تـری از سیاسـت خارجـی امریکا 

در  رشکـت  بـا  ترامـپ  آقـای  و  داد  تشـکیل  را 

اجاس مشـرک رسان شـورای همکاری خلیج 

فـارس و امریـکا، بر لـزوم همـکاری نزدیک بین 

کشـورهای ایـن شـورا بـا امریـکا تاکیـد نهـاد. 

پیشـنهاد  نشسـت  همیـن  در  ترامـپ  آقـای 

اتحـاد اسـراتژیک خاورمیانـه بـا حضـور سـایر 

و  تقویـت  منظـور  بـه  را  منطقـه  کشـورهای 

گسرش "مشـارکت اسـراتژیک ایاالت متحده 

بـا شـورای همکاری خلیـج فارس" مطـرح کرد. 

پایانـی  روزهـای  در  سـفید  کاخ  امـروز  بیانیـه 

دوره ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ صـادر 

شـده و احتـامال بـه معنـی تاکیـدی مجـدد بـر 

اهمیـت منطقـه خاورمیانـه برای امنیـت ایاالت 

متحـده از دیـدگاه اوسـت. او وعـده داده بـود 

کشـورهای  از  دیگـری  شـامر  زودی  بـه  کـه 

عـرب روابـط عـادی بـا ارسائیـل برقـرار کننـد و 

همچنیـن با به نتیجه رسـیدن "سیاسـت فشـار 

جمهـوری  دولـت  ایـران"  رژیـم  بـر  حداکـری 

اسـامی را وادار کنـد که، به گفته او، سیاسـت 

داخلـی و خارجـی خـود بـه خصـوص در زمینـه 

دسـتیابی بـه تسـلیحات هسـته ای، گسـرش 

برنامـه موشـکی بالسـتیکی و "بی ثبات سـازی 

منطقـه" تغییـر دهـد.

مشـخص نیسـت کـه آیا سیاسـت دولـت بعدی 

اساسـی  تغییـری  خاورمیانـه  مـورد  در  امریـکا 

خواهـد داشـت یـا نـه اما ایـن نظر مطرح شـده 

کـه حتـی اگـر روابـط آن بـا "متحـدان" امریـکا 

در منطقه به خصوص کشـورهای عضو شـورای 

همـکاری خلیج فـارس و ارسائیل گرمی سـابق 

همـکاری  و  ارتبـاط  حفـظ  باشـد،  نداشـته  را 

از  ای  عمـده  بخـش  رویکـرد  آنهـا  بـا  نزدیـک 

اسـراتژیک بلندمـدت ایـاالت متحـده اسـت و 

قاعدتا نباید دسـتخوش تحولی اساسـی شـود.

رئیـس  دفـر  سـفید،  کاخ  مطبوعاتـی  منشـی 

جمهـوری امریکا، بـا صدور بیانیه ای دو کشـور 

"رشکای  را  بحریـن  و  عربـی  متحـده  امـارات 

ایـاالت متحـده" خوانـده  اسـراتژیک کلیـدی 

اسـت. ایـن بیانیـه مـی افزایـد کـه بـه عنـوان 

رشکای امنیتـی اصلـی امریـکا "امـارات متحده 

عربـی و کشـور پادشـاهی بحریـن در موقعیتی 

منحـر بـه فرد قـرار می گیرنـد و این شـاهدی 

ایـن  بـا  مـا  اسـتثنایی  امنیتـی  همـکاری  بـر 

کشورهاسـت." کاخ سـفید بـه عنـوان منونـه ای 

از ایـن همـکاری اسـتثنایی بـه "میزبانـی ایـن 

کشـورها از هـزاران تن از نفـرات نیروی زمینی، 

دریایـی و هوایـی و تفنگـداران ایـاالت متحده" 

بـا  مقابلـه  بـرای  متقابـل  "تعهـد  همچنیـن  و 

خشـونت افراطگرایان در رسارس منطقه" اشـاره 

کـرده اسـت. ایـن بیانیـه یـادآور مـی شـود کـه 

هر دو کشـور در سـی سـال گذشـته در ائتاف 

هـای بیـن املللی مختلف تحـت رهری ایاالت 

متحـده عضویت داشـته انـد. ظاهرا اشـاره این 

بیانیـه به مـواردی مانند حامیت و همکاری این 

کشـورها، در کنـار شـامری دیگـر از کشـورهای 

منطقـه، در ائتـاف نظامـی بـرای پایـان دادن 

بـه اشـغال نظامی کویت توسـط عـراق و مقابله 

بـا گروه موسـوم بـه "دولـت اسـامی" )داعش(

اسـت. سـتاد فرماندهی مرکزی نیـروی دریایی 

نیـروی  پنجـم  نـاوگان  فرماندهـی  سـتاد  و 

مسـتقر  بحریـن  در  متحـده  ایـاالت  دریایـی 

اسـت. کاخ سـفید در ایـن بیانیـه تاکیـد دارد 

کـه "تصمیـم امـروز حاکی از سـطح جدیدی از 

مشـارکت بیـن ایـاالت متحـده، امـارات متحده 

عربـی و پادشـاهی بحریـن و تعهـدی پایـدار به 

همـکاری های اقتصـادی و امنیتی و همچنین 

مهـر تاییـدی بر شـهامت، عـزم راسـخ و رهری 

فـوق العـاده این کشـورها در پیوسـنت به توافق 

نامـی  ابراهیمـی  توافـق  اسـت."  ابراهیمـی 

روابـط  عادی سـازی  معاهـدات  بـه  کـه  اسـت 

بحریـن  و  امـارات  کشـور  دو  و  ارسائیـل  بیـن 

داده می شـود کـه بـا میانجیگری دولـت ایاالت 

متحـده و در چارچـوب برنامـه دونالـد ترامـپ، 

رئیـس جمهـوری، بـرای حـل بحـران خاورمیانه 

از  بـه دسـت آمـد. یهودیـان و اعـراب خـود را 

ادعای منابع انگلیسی؛ اوزیل با آرسنال فسخ کرد

در  حضـورش  پایانـی  روزهـای  اوزیـل  مسـوت 

گـذارد. مـی  پشـت رس  را  آرسـنال 

مسـوت  بـرای  را  ای  آینـده  منی تـوان  دیگـر 

بـا  او  بـود.  اوزیـل در باشـگاه آرسـنال متصـور 

وجـود آمادگـی کامـل از مـاه مـارس در ترکیـب 

توپچی هـا بـه میـدان نرفتـه و حتـی از لیسـت 

ایـن تیـم بـرای رقابت هـای لیـگ اروپـا و لیـگ 

برتـر انگلیـس نیـز خـط خـورده اسـت. اکنـون یک 

سـوال بـزرگ در مـورد سـتاره آملانـی وجـود دارد 

و آن هـم ایـن اسـت کـه آیـا او در مـاه جنـوری از 

آرسـنال جـدا خواهـد شـد یـا پایـان فصـل بـا امتام 

قـراردادش ایـن تیـم را تـرک می کنـد؛ با ایـن حال 

میـکل آرتتـا اخیـراً اعام کرد کـه اگر آنها پیشـنهاد 

مناسـبی برای اوزیـل دریافت نکننـد او در این تیم 

مانـدگار خواهـد شـد. بـا وجـود متـام شـایعات در 

مـورد مسـوت اوزیـل، گفتـه مـی شـود کـه باشـگاه 

او  جـذب  بـرای  شـانس  بیشـرین  از  فرنباغچـه 

برخـوردار اسـت و از طـرف دیگـر خـود ایـن بازیکن 

نیـز بـه ایـن انتقـال چـراغ سـبز نشـان داده اسـت.

سـاعاتی پیـش چنـد رسـانه انگلیسـی ادعـا کردند 

کـه آرسـنال و مسـوت اوزیـل هافبـک آملانـی بـه 

توافـق رسـیده انـد تا قرارداد او فسـخ شـود.  انتظار 

مـی رود اوزیـل 32 سـاله انتقال خود بـه فرنباغچه 

ترکیـه را در آخـر هفتـه نهایـی کند.

اوزیـل از سـال 2013 بازیکـن آرسـنال  اسـت. او 

قهرمانـی جـام جهانی 2014 و عنوان سـومی جام 

جهانـی 2010 بـا آملـان را کسـب کرده اسـت، 
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در بـن مـواد خوراکـى، قيمـت آرد پايـن آمـده؛ امـا قيمـت 

بـوره و روغـن بلنـد رفتـه اسـت.

محمـد اميد حسـن يک تن از عمده فروشـان مـواد خوراکه 

در بـازار منـدوى شـهر کابـل، گفـت کـه نسـبت بـه شـنبۀ 

گذشـته، قیمـت فـروش عمـدۀ ٤٩ کيلوگـرام آرد قزاقـی از 

١٧٤٠ بـه ١٧٣٠ افغـاىن کاهـش پيـدا کـرده اسـت.

بـه گفتـۀ وى، بـه دليـل افزايـش واردات و کاهـش تقاضـا 

قيمـت آرد کاهـش پيـدا کـرده اسـت.

امـا وى افـزود کـه نسـبت بـه هفـت روز قبـل، قيمـت فروش 

در سـال مالـی ۱۴۰۰ خورشـیدی ۴۰ میلیـون افغانـی بـرای 

بازسـازی مکان هـای مذهبـی و عبادت گاه هـای هندوهـا در 

نظـر گرفته شـده اسـت. حکومـت در سـند بودجه سـال مالی 

۱۳۹۹ خورشـیدی ۵۰ میلیـون افغانـی را در بـرای بازسـازی 

نیایش گاه هـای هندوهـا در نظـر گرفتـه بـود.

سـخنگوی وزارت گفـت کـه از ۵۰ میلیـون بودجـه اختصـاص 

یافتـه در سـال گذشـته مالـی، حـدود ۳۹ میلیـون افغانـی آن 

مـردم بـه زور بـاج هـم می گیرنـد. عبدالصبـور از باشـندگان 

دوراهـی ولسـوالی بنگـی گفـت: »خواسـت مـا ایـن اسـت کـه 

مـا را از همیـن مـردم اول خدا و دوم شـا نجـات بدهید. ترس 

مـا ایـن اسـت اگـر شـا این هـا را پی گیـری نکنیـد. وضعیـت 

مـا از بـد، بدتـر می شـود.« گرچنـد مـردم محـل می گوینـد که 

مکـرراً بـه اداره محلـی تخـار در مـورد آزار و اذیـت افراد مسـلح 

غیـر مسـوول شـکایت کرده انـد، امـا تاهنـوز جلو این گـروه در 

منطقـه گرفته نشـده اسـت.

از سـوی  تاهنـوز  امـا مسـووالن محلـی تخـار می گوینـد کـه 

سـاکنان سـاحاتی یـاد شـده در خصوص خودرسی هـای افراد 

مسـلح غیـر مسـوول برای شـان شـکایتی نرسـیده اسـت.

عبدالخلیـل اسـیر سـخنگوی قوماندانـی امنیـه تخـار گفـت: 

»درسـاحه ای سـین  زیی گاه نـا گاه گروه طالبـان تحرکات خود 

 قیمـت برخـی از مواد سـوختی کـه در دوران شـیوع ویروس 

کرونـا کاهش چشـمگیری داشـت، بـا کاهش ویـروس کرونا 

افزایـش ١5 درصدی یافته اسـت.

بـه اسـاس معلومـات کارکنـان تانک تيـل هاشـمی در چهار 

راهـى تایمنـی شـهر کابـل، قیمـت یک لیـر تیل نسـبت به 

شـنبۀ گذشـته، از ٣٦ بـه ٤٠ افغـاىن، و قيمـت يـک ليـر 

ديـزل از ٣٨ بـه ٤٣ افغـاىن افزایـش يافتـه اسـت.

بـه گفتـۀ وى؛ قيمـت تيـل بـه دنبـال افزایـش قيمـت آن در 

بازارهـاى جهـاىن، در شـهرکابل نيـز بلنـد رفتـه اسـت.

امـا محمـد رشیـف یـک تـن از گاز فروشـان در سـاحۀ کلوله 

پشـتۀ شـهر کابل، گفت که قیمت گاز چون شـنبۀ گذشـته، 

يـک کيلـو گاز مايـع را ۵۵ افغانـی مى فروشـد. قيمت چوب 

ارچـۀ رسخ افزايـش و قيمـت چوب بلوط کاهش يافته اسـت 

.

قـدرت الله از چوب فروشـان چهار راهى شـهيد شـهر کابل، 

گفـت کـه قيمـت یـک خـروار چـوب بلـوط ىب پوسـت، بـه 

دليـل کاهـش تقاضـا از ٨٢٠٠ بـه ٨٠٠٠  افغـاىن، کاهـش 

پيـدا کرده اسـت .

امـا وى افـزود کـه قيمـت یـک خـروار چـوب ارچـۀ رسخ، از 

٧٩٠٠ بـه ٨٠٠٠ افغـاىن بـه دليـل افزايـش تقاضـا، بلنـد 

رفتـه اسـت.

بـه گفتـۀ وی؛ امـروز چـون هفـت روز قبـل، قیمـت یـک تُـن 

زغـال سـنگ ٦5٠٠ افغانـی مـی باشـد.

 حکومـت ۴۰ میلیـون افغانی را برای بازسـازی نیایش گاه های 

هندوها و سـیک های کشـور اختصاص داده اسـت. مسـووالن 

وزارت مالیـه می گوینـد کـه ایـن مقـدار پـول بـرای بازسـازی و 

مرمـت عبادت گاه  هـا و اماکـن مذهبـی هندوهـا و سـیک های 

افغانسـتان در بودجه سـال ۱۴۰۰ اختصاص داده شده است 

و بـرای ایـن هـدف مرصف خواهد شـد.

شـمرروز خـان، مسـجدی سـخنگوی وزارت مالیـه، گفـت کـه 

 شـاری از باشـندگان ولسـوالی بنگـی و باشـندگان برخـی 

مناطـق مربـوط شـهر تالقـان مرکـز والیـت تخـار می گویند که 

افـراد مسـلح غیـر مسـئول فضـای زندگـی را برای شـان تنـگ 

اسـت. کرده 

سـاحاتی  سـاکنان  و  بنگـی  ولسـوالی  باشـندگان  از  برخـی 

څین زیـی، شـینواری، جبارخیـل و سـاکنان برخـی قریه هـای 

دیگـر مربوط شـهر تالقان مرکـز والیت تخـار از خودرسی های 

تفنـگ داران خـودرس بـه سـتوه آمده انـد.

آنـان می گوینـد کـه بـه دلیـل بی بندوباری هـای افـراد مسـلح 

سـاحاتی  تـرک  بـه  مجبـور  خانـواده  صدهـا  مسـئول  غیـر 

شـده اند. شـان  مسـکونی 

از باشـندگان قریـه لوگری هـای ولسـوالی بنگـی  محمداللـه 

تخـار ادعـا دارد کـه گروه های افراد مسـلح غیرمسـوول در این 

والیـت از حایـت حکومـت برخـورددار هسـتند.

وقت هـا  در همیـن  غیـر مسـوول  »مسـلح   محمداللـه گفـت: 

خیلـی زیـاد شـده اسـت. افـراد مسـلح مـردم را آزار می دهند. 

دسـت بـه هـر نـوع کار خـاف می زننـد. هیچ کس پرسـان هم 

منی کنـد. چندیـن دفـع مـا با مسـئوالن تخـار متـاس گرفتیم 

و بـا قوم هـا رفتیـم بـه تخار امـا هیچ کسـی به صدای ما پاسـخ 

نداد.«

براسـاس گفته هـای آنـان در ایـن والیـت شـاری از مقام های 

مناطـق  برخـی  در  منافـع شخصی شـان  به خاطـر  حکومتـی 

افـراد مسـلح غیرمسـوول را اداره می کننـد.

څین زیـی  منطقـه ای  باشـندگان  از  سـاله،   ۴۰ محمدعمـر 

تالقـان درایـن باره گفت: »مسـلح غیر مسـوول قتـل می کنند، 

حکومـت منی گیرنـد. اگـر در جیبـت چیـز خوبـر باشـد آن را 

از پیشـت می گیرنـد و لـت و کوبـت می کننـد. حتـا تهدیـد بـه 

مـرگ هـم می کننـد. یکـی را آزار می دهنـد و یکـی را اذیـت 

می کننـد. یکـی را راهـش را می گیرنـد. این جـا اصـاً هیـچ 

حکومـت نیسـت خلـص برایـت بگویـم.«

بـه گـزارش رادیـو آزادی؛ آن هـا می گوینـد، افـراد مسـلح غیـر 

مسـوول کـه در منطقـه فعالیـت دارنـد برعـاوه لـت و کـوب از 

عمـدۀ ٤٩ کيلوگرام بورۀ هندی، از ۲۲۰۰ به ٢٢٧٠ افغاىن 

 ١5٨٠ ١55٠بـه  از  مالیزیایـی  روغـن  لیـر   ١٦ قيمـت  و 

افـزود کـه قيمـت  یافتـه اسـت. موصـوف  افزایـش  افغـاىن 

ايـن مـواد، در بازارهـاى کشـورهاى صـادر کننده)مالیزیـا و 

پاکسـتان( نيـز افزایـش پیدا کرده اسـت. اما وى عـاوه کرد 

کـه امـروز چـون هفـت روز قبـل، قیمـت فـروش عمـدۀ ٢٤ 

کيلوگـرام برنـج سـيله اول پاکسـتاىن۲۴۰۰ افغـاىن، قيمت 

يـک کيلوگـرام چـاى سـياه افريقايـى ٣٢٠ افغـاىن، و يـک 

کيلوگـرام چـاى سـبز اندونيزيايـى ۳٠۰ افغـاىن می باشـد.

بـه مـرصف رسـیده اسـت. بودجه سـال مالـی ۱۴۰۰ از سـوی 

مجلس منایند گان تصویب نشـده اسـت. مجلس مناینده گان 

بودجـه را بـه دلیـل عـدم تـوازن، یک سـان سـازی معاشـات 

کدهـای  در  هنگفـت  مبالـغ  اختصـاص  و  دولـت  کارمنـدان 

احتیـاط رد کرده اسـت. سـال گذشـته وزارت مالیـه اعام کرد 

کـه قـرار اسـت ۵۰ میلیـون بـرای بازسـازی عبادت گاه هـای 

هـرات،  خوسـت،  ننگرهـار،  کابـل،  والیت هـای  در  هندوهـا 

قندهـار، پکتیـا، لغـان و غزنـی مـرصف شـود.

امـور مربـوط بـه بازسـازی عبادت گاه هـای هندوها به مشـورت 

و اولویـت  خودشـان از سـوی حکومـت بـه پیش برده می شـد.

از شـهروندان هنـدو در  در گذشـته جمعیـت قابـل توجهـی 

افغانسـتان زنده گـی می کردنـد. ایـن اقلیـت مذهبـی و قومی 

قندهـار،  غزنـی،  لغـان،  ننگرهـار،  کابـل،  والیت هـای  در 

پکتیـا، کنـدز، هـرات، خوسـت، ارزگان و برخـی از والیت های 

دیگـر عبادت گاه هـای فعـال داشـته اسـت.

از جنـگ  در سـال های اخیـر در پـی هرج ومرج هـای ناشـی 

داخلـی، برخـی از عبادت گاه هـای شـهروندان هنـدو تخریـب 

شـده و نیـز برخـی از جایدادهـای ایـن اقلیـت مذهبـی غصب 

شـده اسـت. در جریـان سـال جاری پـس از حملـه مرگ بار به 

درمسـال سـیک ها در منطقـه شـوربازار شـهر کابـل، هندوهـا 

وسـیک های افغانسـتان به صورت گروهی کشـور ترک کردند. 

را می داشـته باشـند. امـا ایـن کـه بـاالی کسـی ایـن هـا ادعـا 

داشـته باشـند، بطـور رسـمی بـه اداره پولیـس تاهنـوز کـدام 

اوراقـی را نـه آورده انـد. درصورتی کـه این هـا مراجعـه کننـد، 

ان شـاءالله مشـکل شـان از سـوی نیروهای امنیتی رسـید گی 

صـورت می گیـرد.«

در والیـت تخـار فعالیـت گروه هـای افـراد مسـلح غیر مسـوول 

موضـوع تـازه ای نیسـت، بلکـی از چندیـن سـال بـه این سـو 

ایـن  حضـور  از  والیـت  ایـن  مختلـف  سـاحاتی  باشـندگان 

مـورد  در  بارهـا  کـه  می گوینـد  مـردم  دارنـد.  شـکایت  گـروه 

ادار  مقام هـای  بـه  خـودرس  تفنـگ داران  بی بندوباری هـای 

در  تاهنـوز  امـا  کرده انـد،  شـکایت  مرکـز  حکومـت  و  محلـی 

خصـوص پرچیـدن ایـن چالـش هیـچ اقـدام صـورت نگرفتـه 

اسـت. 

افغانسـتان  تجـارت  و  صنعـت  وزارت   

بـرای  افغانسـتان  زعفـران  کـه  می گویـد 

بـار چهـارم بهریـن زعفـران جهـان از سـوی انسـتیتیوت 

جهانـی سـنجش ذایقـه و کیفیـت مـواد غذایـی اتحادیـه 

اروپا شـناخته شـد. این انسـتیتوت گفته اسـت که زعفران 

اسـت. جهـان  زعفـران  تریـن  مرغـوب  افغانسـتان 

فواد احمدی، سـخنگوی وزارت صنعت و تجارت روز شـنبه 

٢٧ جـدی بـه رسـانه ها گفته اسـت کـه زعفران افغانسـتان 

جایزه نخسـت »سـه سـتاره طایی« انسـتیتوت بین املللی 

ذایقـه اتحادیـه اروپـا را در سـال ۲۰۲۱ میـادی به دسـت 

است.   آورده 

از  بـه منایندگـی  افغانسـتان  او جایـزه زعفـران  بـه گفتـه 

)کیهـان  زعفـران  خصوصـی  رشکـت  یـک  بـه  افغانسـتان 

اسـت. شـده  داده  زعفـران( 

ایـن چهارمیـن بـار اسـت کـه زعفران افغانسـتان در سـطح 

جهـان جایـگاه نخسـت را از آن خـود می کند. انسـتیتیوت 

جهانـی ذایقـه و کیفیت مـواد غذایی اتحادیـه اروپا زعفران 

افغانسـتان را در میـان ٣٠٠ نـوع زعفـران از نفـاط مختلف 

جهـان بهریـن و مرغـوب ترین زعفـران برگزیده اسـت.

زعفـران  بـا  افغانسـتان  زعفـران  اخیـر  سـال  چنـد  طـی 

کشـورهای ایران و اسـپانیا در رقابت تنگاتنگ قرار داشـته 

بهریـن  و  نخسـتین  مقـام  چهارمیـن  بـرای  ولـی  اسـت 

زعفـران جهـان را از نـزد دو رقیـب رسسـخت و بـا تجـارب 

طوالنـی کسـب کـرده اسـت.

زعفـران افغانسـتان اکنـون یکـی از اقـام صادراتـی مهـم 

کشـور اسـت کـه دارای اعتبـار بین املللی اسـت. بـه گفته 

 ISO منابـع مسـئول زعفـران کشـور دارای تصدیـق نامـه

نـام  اینکـه  کنـار  در  اخیـر  سـال های  در  زعفـران  اسـت. 

افغانسـتان را در لیسـت تولیـدات زراعتـی برتـر دنیـا قـرار 

داده اسـت، ظرفیـت شـغلی باالیـی را نیـز در بـازار بیکاری 

افغانسـتان ایجـاد کـرده اسـت. 

اکنـون شـار زیـاد از دهقانـان زمین هـای خـود را تحـت 

زنـان  نقـش  میـان  ایـن  و در  آورده اسـت  کشـت زعفـران 

در چیـدن و پـرورش زعفـران برجسـته تر از مـردان دیـده 

می شـود. گفتنـی اسـت کـه شـار زنانیکـه در افغانسـتان 

در مـزارع زعفـران مـرصوف انـد بیشـر از مـردان اسـت.

گفتـه می شـود کـه قـرار گرفـن زعفـران افغانسـتان بـرای 

سـال های متواتـر در جایـگاه نخسـت، موجـب شـده اسـت 

کـه ایـران کشـور همسـایه افغانسـتان کسـانی را کـه بـه 

افغانسـتان پیـاز زعفـران بفروشـند بـه اتهـام قاچـاق پیـاز 

زعفـران مـورد مجـازات قـرار می دهـد.

زعفـران افغانسـتان هم اکنـون در بازارهـای داخلی معادل 

بازارهـای  قیمـت  کـه  می رسـد  فـروش  بـه  دالـر  هـزار   ٢

جهانـی ایـن گیـاه تـا ٢ هـزار و 5٠٠ دالـر می رسـد. ایـن 

در حالیسـت که نرخ زعفران افغانسـتان نسـبت به زعفران 

ایـران و اسـپانیا حـدود 5٠٠ دالـر باالتـر در مارکت هـای 

جهانـی بـه فـروش می رسـد.

قيمت تيل ديزل و پطرول در شــهر کابل حدود ١٥درصد افزايش يافته است

ــازی نيايش گاه های هندوها اختصاص داده است ۴۰ ميليون افغانی را برای بازس حکومت 

انتقادها از فعاليت افراد مســلح غير مسوول؛ مردم تخار به ستوه آمده اند

طالبان مانع عملی شدن برنامه دسرتخوان ملی در برخی مناطق شدند

موج دوم کرونا؛ در شبانه روز گذشته 3 فوتی و  46مبتال ثبت شد

 برخـی منابـع حکومتـي مـی گوینـد کـه طالبـان، مانـع عملـی 

شـدن برنامـه دسـرخوان ملـی در ولسـوالی جلریـز والیـت میدان 

وردک و ولسـوالی هـای تالـک و شـهرک والیـت غـور شـده انـد.

همچنیـن یـک منبـع دیگـر ادعـا مـی کنـد کـه طالبـان عـاوه 

هـای   والیـت  ولسـوالی   ۱۰ قریـه   ۱۳۵ در  والیـت،  دو  ایـن  بـر 

بغـان، کنـدز، کندهـار، هلمنـد و بلـخ، مانـع عملی شـدن برنامه 

دسـرخوان ملـی شـده انـد و خواسـت ۱۰ درصـد پول ایـن برنامه 

را کـرده انـد.

امـا یافتـه هـای پـژواک نشـان مـی دهـد کـه ایـن برنامـه تاکنـون 

بـه ولسـوالی هـای هلمنـد نرسـیده اسـت؛ بـه دلیـل جنـگ، در 

ولسـوالی پنجوايـی کندهـار آغـاز نشـده اسـت؛ در کنـدز بـه طـور 

عـادی عملـی مـی شـود؛ و در بغـان و بلـخ، زورمنـدان چالش ها 

را بـه میـان آورده بودنـد؛ امـا بـزگان قومـی آنـرا حـل کـرده انـد.

منابـع حکومتـی مـی گوینـد کـه از طریـق ایـن برنامـه کـه بتاریخ 

۳۰ اسـد سـال روان آغاز شـده اسـت، به ۹۰ درصد از خانوارهای 

کشـور، بـا هزینـۀ چهـار هـزار افغانـی )روغـن، برنـج، لوبیـا، آرد و 

صابـون دستشـویی(، داده می شـود، کـه متام هزینۀ ایـن برنامه، 

بـه ۲۴۶ میلیـون دالـر امریکايـى می رسـد.

امـا یـک منبـع حکومتـی ادعـا مـی کند کـه طالبـان در ولسـوالی 

هـای بغـان جدیـد و پلخمـری والیـت بغان، ولسـوالی علـی آباد 

والیـت کنـدز، در ولسـوالی هـای شـهرک و تالـک والیـت غـور، 

میـدان  جلریـز  ولسـوالی  کندهـار،  والیـت  پنجوایـی  ولسـوالی 

والیـت  نـاوۀ  ولسـوالی  و  بلـخ  والیـت  مارمـل  ولسـوالی  وردک، 

هلمنـد، از عملـی شـدن ایـن برنامـه جلوگیـری کـرده انـد.

برخـی منابـع تاییـد مـی کننـد کـه طالبـان از عملی شـدن برنامۀ 

دسـرخوان ملـی، در یـک ولسـوالی میـدان وردک و دو ولسـوالی 

غـور جلوگیـری کـرده انـد؛ امـا طالبـان ایـن ادعاهـا را بی اسـاس 

اند. خوانـده 

رشیـف اللـه هوتـک عضـو شـورای والیتـی میـدان وردک گفت که 

طالبـان مسـلح، برنامـۀ دسـرخوان ملـی را در ولسـوالی جلریـز 

متوقـف کـرده اند.

وی افـزود: “طالبـان خواسـتار  ۱۰ـ درصـد پـول عملی شـدن این 

برنامـه شـدند، مـردم منطقـه، شـورای والیتـی، ریاسـت انکشـاف 

دهـات و مقـام والیـت در تـاش انـد تـا ایـن مشـکل را برطـرف 

کننـد، و در ایـن مـورد گفتگوهـا جریـان دارد.”

بـه گفتـه وی، طالبـان مسـلح در اکـر مناطـق ناامن، یـک مقدار 

پـول از پـروژه هـای انکشـافی اخذ مـی کنند.

حمیداللـه عظیمـی رئیـس برنامـه دسـرخوان ملـی در غـور نیـز 

گفـت کـه طالبـان ایـن برنامـه را در برخـی قریـه هـای ولسـوالی 

هـای شـهرک و تالـک ایـن والیـت، متوقـف کـرده انـد.

غـام سـخی صبوریـار ولسـوال شـهرک گفـت: “طالبـان از مـردم 

بـاج مـی خواهنـد، مـردم به مـا شـکایت کردند کـه طالبـان اجازۀ 

آنهـا منـی  برنامـه دسـرخوان ملـی را در مناطـق  عملـی شـدن 

دهنـد.”

یکـی از باشـندگان ولسـوالی شـهرک گفـت: “طالبـان اجازه منی 

دهنـد کـه کمـک دولـت برای مـا توزیع شـود، آنهـا مـی گویند که 

بایـد از ایـن کمـک هـا، به آنهـا باج داده شـود، حاال شـا قضاوت 

کنیـد کـه اگـر بـه آنهـا بـاج داده شـود، پـس به ایـن کمـک ناچیز 

مـا چـه بکنیم.”

در بغـان و بلـخ افـراد قدرمتنـد مشـکل ایجـاد کـرده بودنـد؛ امـا 

بـزرگان قومـی آنـرا حـل کـرده اند

محمـد رسـول رئیـس احیـا و انکشـاف دهـات بغـان گفـت کـه 

شـاری از افـراد مسـلح غريمسـئول، در قریـۀ تاجـکان ولسـوالی 

بغـان مرکـزی؛ مانـع عملـی شـدن برنامـۀ دسـرخوان ملی شـده 

بودنـد؛ امـا بعـداً ایـن مشـکل بـا میانجيگـری بـزرگان قومـی حل 

است. شـده 

وی افـزود کـه طالبـان در توزیـع مـواد، از طریـق دسـرخوان ملی 

بـا آنهـا همـکاری مـی کننـد و از ایـن برنامه پـول هم منـی گیرند.

وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه 

در بیسـت و چهـار سـاعت گذشـته، ٣ فـرد مبتـا 

بـه بیـاری کوید-١٩ در نقاط مختلف کشـور جـان باختند و ٤٦ 

فـرد مبتـا به ویـروس شناسـایی شـده اند. 

ایـن وزارت روز شـنبه ٢٧ جـدی بـا نـر گـزارش روزانـه مبتایان 

و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونا، نوشـته اسـت کـه ٣ تن در 

سـه والیـت کابـل، بلـخ و خوسـت جـان باخته اند. 

بـر اسـاس آمارهـای این وزارت، شـار جـان باختگان بـه دوهزارو 

٣٣٩ تـن رسـیده کـه از متامـی والیت هـای کشـور قربانـی گرفته 

تلفـات را در  بـا یـک قربانـی کمریـن  اسـت. والیـت نورسـتان 

کشـور دارد. کابـل بـا ٧٦٣ تـن بیشـرین تلفـات را دارد.

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت کـه در ٢٤ سـاعت گذشـته 

از ١٣٤١ فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده کـه نتیجـه ٤٦ تـن 

مثبـت اعـام شـده  اسـت. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گوید کـه تاکنون 5٣ هـزار و ٩٨١ 

تـن بـه ویـروس کرونا مبتا شـده اند کـه ٤5 هـزارو ٤٦5 تن آنان 

بهبـود یافته انـد. حـدود ١٠ هـزار تـن همچنـان بـا ایـن ویـروس 

مصاب هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش ٢٢٤ هـزار فرد مشـکوک به 

انجنیـر باسـط عینـی رئیس احیا و انکشـاف دهـات والیت بلخ نیز 

گفـت کـه برخی “قدرمتنـدان و قوماندانـان محلی” در ولسـوالی 

هـای بلـخ و چارکنـت ایـن والیـت، بـرای برنامـه دسـرخوان ملـی 

مشـکات ایجـاد مـی کردنـد؛ امـا بـزرگان قومـی از آن جلوگیـرى 

کردند.

بـه گفتـه وی، عملـی شـدن برنامـۀ دسـرخوان ملـی در ولسـوالی 

هـای دیگـر ایـن والیـت، بـه طـور عـادی جریـان دارد و به شـمول 

طالبـان، کسـی بـه آن مشـکلی ایجـاد نکرده اسـت.

هلمند، کندز و کندهار

برنامـۀ دسـرخوان ملـی تاکنـون به ولسـوالی های هلمند وسـعت 

نیافتـه اسـت؛ به دلیل جنگ، در ولسـوالی پنجوايـی کندهار آغاز 

نشـده و در کنـدز، بـه طور عـادی جریان دارد.

عطاءاللـه افغـان رئیـس شـورای والیتـی هلمنـد گفـت کـه برنامـۀ 

ایـن والیـت آغـاز  دسـرخوان ملـی، تاکنـون در ولسـوالی هـای 

نشـده و در آغـاز مـاه روان جـدی، در مرکز این والیت افتتاح شـده 

است.

نسـیم ایوبـی رئیـس احیـا و انکشـاف دهـات کندهـار، ایـن خـر 

را رد کـرد کـه گویـا طالبـان مسـلح، مانـع عملـی شـدن برنامـۀ 

دسـرخوان ملـی در ۵۲ قریـه ولسـوالی پنجوايی این والیت شـده 

انـد، و گفتـه اسـت کـه بایـد بـه آنهـا ۱۰ درصـد سـهم داده شـود.

وی گفـت کـه در ولسـوالی یادشـدۀ کندهـار، از اثر درگیـری ها و 

مشـکات امنیتـی، تاکنـون عملـی شـدن برنامه دسـرخوان ملی 

آغاز نشـده اسـت.

دوسـت محمـد ریحـان رئیـس انکشـاف دهـات در والیـت کنـدز 

گفـت کـه در ولسـوالی هـای علـی آباد و کنـدز این والیـت، عملی 

شـدن برنامـۀ دسـرخوان ملـی، بـه طـور عـادی جریـان دارد و بـا 

کـدام مشـکلی مواجه نشـده اسـت.

وی گفـت: “بـرای ایـن برنامـه، تاکنـون از سـوی طالبـان یـا گـروه 

دیگـری کـدام تهدیـد بـه میـان نیامـده اسـت و اگـر چنین شـود، 

پـس مـا هرگـز بـه کسـی بـاج منـی دهیم.”

برنامـه دسـرخوان ملـی، توسـط پروگـرام میثـاق شـهروندی، در 

چـوکات وزارت احیـا و انکشـاف دهـات عملـی می شـود.

پوپـل حبیبـی معـاون برنامه هـای ایـن وزارت گفـت کـه به اسـاس 

تعـداد  یـک  در  را  ملـی  دسـرخوان  برنامـه  مشـکات،  برخـی 

انـد. کـرده  متوقـف  والیـات،  برخـی  ولسـوالی های 

وی افـزود: “در برخـی از ولسـوالی های بعضـی والیات، با مشـکل 

روبـرو شـده ایم و مـا ایـن برنامـه را در آنجـا متوقف کرده ایـم، فقط  

تنهـا ایـن بحـث نخواهـد بـود، )خواسـت ۱۰ درصـد پول از سـوی 

طالبـان(، هـوای رسد، ناامنـی و دیگـر چالـش هـا هـم موجـود 

اسـت، شـایعاتی به ما رسـیده اسـت که طالبـان در برخی مناطق 

خواسـت پـول کـرده انـد؛ امـا رسـاً بـه مـا چيـزى گفتـه نشـده 

اسـت، مـا بـه مسـئولین والیتـی وظیفـه داده ایـم که ایـن موضوع 

را بررسـی کننـد.”

وی اظهـار نکـرد کـه برنامـۀ دسـرخوان ملـی، در کـدام والیـت ها 

بـا چالـش رو بـه رو می باشـد.

بکتـاش مصـور مسـئول روابط عامه میثاق شـهروندی، بـدون ارایه 

ای جزئیـات گفـت: “مـا ایـن را رد مـی کنیم که طالبـان در برخی 

مناطـق جزیـه مـی خواهنـد، و تاکنـون مـا بـا کدام مشـکل جدی 

مواجه نشـده ایم.”

وی افـزود کـه در اوایـل، در یکتعـداد والیـات با ناامنی هـا، هوای 

رسد و دیگـر بخـش هـا بـا مشـکات رو بـه رو بـوده انـد کـه بـا 

میانجيگـری بـزرگان قومـی آنـرا برطـرف کـرده انـد.

ذبیـح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان مـی گویـد: “اصـاً ایـن 

برنامـه هايـی کـه عملـی می شـود، در مناطـق ما رشط این اسـت 

کـه بـا مـا بایـد هاهنگـی باشـد و شـفافیت داشـته باشـد، افـراد 

فقیـر بایـد شناسـایی شـوند و کمـک هـا توسـط افـراد بیطـرف به 

آنهـا توزیـع شـود، اگـر با رشایـط ما برابر نباشـد، احتـال دزدی و 

اختـاس در آن موجـود باشـد، پـس مـا اجـازه منـی دهیـم.” 

ویـروس کرونـا آزمایـش گرفته اسـت. پیـش از این گفته شـده بود 

کـه هـر کیـت ازمایش حدود ٣٠ دالر اسـت و هـر ازمایش نزدیک 

بـه سـه هـزار افغانی بـرای وزارت صحـت عامه هزینه بـر می دارد.

وزارت صحـت عامـه هفتـه گذشـته گفتـه بـود کـه آمـار واقعـات و 

تلفـات کاهـش یافتـه اسـت امـا اگر توجه نشـود، موج سـوم کرونا 

نیـز دوبـاره دامن گیـر کشـور می شـود.

اواسـط  تـا  کـه  بـود  گفتـه  ایـن  از  پیـش  عامـه  صحـت  وزارت 

سـال جـاری میـادی واکسـین کرونـا بـه کشـور خواهـد رسـید. 

ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افـرادی کـه در خطـر هسـتند، 

شـد. خواهنـد  واکسـین 

مـوج دوم ویـروس کرونـا سـه ماه پیـش رشوع شـد و وزارت صحت 

عامـه بـرای جلوگیـری از شـیوع دوبـاره ویـروس کرونـا، اقـدام بـه 

مسـدود کـردن تاالرهـای عروسـی کـرد. ایـن وزارت گفتـه بود که 

یکـی از عوامـل انتشـار ویـروس، تجمع در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال ایـن اقـدام و بـه تصمیـم کابینـه، مکتب هـای دولتـی 

نیـز  دولتـی(  و  )خصوصـی  دانشـگاه ها  متامـی  و  خصوصـی  و 

مسـدود شـدند. اولیـن فـرد مبتـا بـه ویـروس کرونـا اوایـل سـال 

جـاری خورشـیدی در والیـت هـرات شناسـایی شـد. ایـن ویروس 

بـا رسعتـی بـاال بـه متامـی کشـور رسایـت کـرد.

زعفران افغانســتان برای چهارمین بار بهترین زعفران جهان شد


