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سه شنبه  ۲۴ جدی ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۸۸۶

اصالحات در وزارت 
خارجه سیاسی نباشد

وزارت  اصالحی  بسته ی  بربنیاد 
گسترده  اصالحات  است  قرار  خارجه، 
تورم  رفع  شود.  اعمال  وزارت  این  در 
است  کارهایی  از  یکی  تشکیالتی 
لغو  تشکیل   ۱۷۸ آن  مبنای  بر  که 
خارجی  سیاست  سند  تدوین  می شود. 
روندهای  بازتعریف  اقتصادمحور، 
کاری، اصالحات در نظام مالی و اداری 
وزارت برای شفاف سازی بیش تر، ایجاد 
ایجاد  آنالین،  معیاری  کنسولی  سیستم 
زیربنای تکنالوژی معلوماتی از مهم ترین 
تازه ی  بسته  در  که  است  اصالحاتی 
اصالحی وعده ی آن داده شده است. در 
این  شکی نیست که اصالحات گسترده 
این  در وزارت خارجه ضرورت است. 
نهاد به عنوان دستگاه دیپلماسی افغانستان 
درستی  به  گذشته  سال   ۱۸ از  بیش  در 
کند.  تثبیت  را  خود  جایگاه  نتوانست 
پنج سال گذشته، وزارت  مخصوصا در 
غیرکارآمد  نهاد  یک  به  عمال  خارجه 
بود. عادی ترین کارهای که  تبدیل شده 
توسط  بود،  خارجه  وزارت  مسئولیت 
امنیت  ملی  شورای  مثل  دیگر  نهادهای 
انجام  ریاست جمهوری  ارگ  توسط  یا 
مخالفت های  همین  نتیجه ی  در  می شد. 

سیاسی...

۲

قربانی خشونت کالمی 
جاده های کابل ام

معضل نابودی جنگل های پسته در بادغیس؛ 
صدها درخت با تبر حکومت 

قطع شـده اسـت

قتل سلیمانی؛ 
ترور نامشروع یا اقدام موجه؟

بود  گذاشته  تصویری  کسی  پیش  روز  چند 
که ترافیک هوایی را در فضای کشورهای مختلف 
)البته  بود  خالی  تقریبا  ایران  فضای  می داد.  نشان 
پس از سقوط طیاره ی اواکراینی در تهران(. بخشی 
ترس  علت  به  ایران  فضای  بودن  خالی  این  از 
مردم است. افراد در روزها و شب های نزدیک به 

فاجعه ی سقوط طیاره از پرواز می ترسند. 
فرض کنید که یک طیاره ی غیرنظامی در اثر 
یک اشتباه توسط موشک زمین به هوای یک دولت 

ساقط می شود یا آن طیاره...

سطح  در  پرطرفدار  بسیار  هنرهای  از  یکی 
جهان هنر باال بردن است. مثال فرض کنید همین 
صد سال پیش اکثریت قریب به تمام مردم افغانستان 
وقتی تشناب می رفتند با خود کلوخ می بردند. بعد 
بر  ترحم  مسأله ی  جهان  سطح  در  آهسته  آهسته 
این  هم  ما  هم وطنان  از  تعدادی  و  شد  پیدا  خود 
مسأله را شنیدند و کوشش کردند به جای کلوخ از 
تکه استفاده کنند. کمی بعدتر، ذهنیت ها انکشاف 
یافت و جای تکه را آب گرفت. البته این تغییرات 

با مقاومت شماری از...

حدود نیم قرن قبل، وقتی تحقیقات مجلس سنا نقشه ی 
سازمان سیا برای ترور »فیدل کاسترو«، دیکتاتور کوبا و سایر 
رهبران را افشا کرد، رییس جمهور »جرالد فورد« در اقدامی 

ترورهای سیاسی را ممنوع قرار داد.
نیم قرن بعد از آن، دولت های امریکا، چه جمهوری خواه 
اجرایی  فرمان  بحث برانگیز  استثناهای  از  دموکرات،  چه  و 
استثناها  این  برده اند.  بهره  فورد  رییس جمهور   ۱9۷6 سال 
را  جمهور  رؤسای  بین المللی،  قوانین  حدود  محک زدن  با 
در  مرگ بار  نیروی  از  استفاده  برای  فوق العاده  اختیارات  از 

خارج از مرزهای ایاالت متحده برخوردار می کند.
با این حال، این استراتژی پیش گیرانه که اکنون به عنوان 
»قتل هدف مند« شناخته می شود، پیش از حمالت ۱۱ سپتامبر 
دبلیو بوش،  نداشت. رییس جمهور جورج  خریدار چندانی 

باراک اوباما و...

جنگالت زیادی در والیت بادغیس طی چهار دهه اخیر 
قطع شده است. در تازه ترین مورد بر بنیاد فیصله ی شورای 
میدان  جوار  در  پسته  جنگالت  از  بخشی  بادغیس،  نظامی 

هوایی شهر قلعه نو توسط ارتش ملی قطع شده است.
روز  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس  محلی  مقام های 
و  هوایی  میدان  توسعه  درختان،  این  قطع  دلیل  می گویند 
نیروهای  هواپیماهای  برخاست  و  نشست  در  مشکالت 
حمایت قاطع است. اما نمایند گان مردم بادغیس در شورای 
ملی و شورای والیتی می گویند این  کار »تأسف  بار« و »غیر 

قابل جبران« است. 
میرویس مشکوانی، رییس محیط زیست بادغیس نیز به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که بیش تر از حد تعیین شده 

در شورای نظامی، درختان قطع شده...

با خشونت گره خورده  سال هاست که جاده های کابل 
اتفاقات خشونت آمیز  است. شاید جاده ها، شاهد بیش ترین 
در این شهر باشد. اگر از انفجار و انتحار، دزدی، راهزنی... 
خشونت های  با  قدم  هر  در  که  هستند  دخترانی  بگذریم، 

کالمی برخی از مردان مواجه می شوند.
که  می رود  به حساب  کشورهایی  از  افغانستان  هرچند 
دارای قوانین در بخش های مختلف منع خشونت به صورت 
عموم و به ویژه منع خشونت و آزار و اذیت زنان و کودکان 
قربانیان خشونت  به  کمکی  قوانین  این  عمل  در  اما  است، 

نکرده است. 
تنفیذ قانون های منع خشونت علیه زنان در سال ۲۰۰9، 
منع آزار و اذیت زنان و کودکان در سال ۲۰۱۷ و کد جزای 
جدید در سال ۲۰۱۸ از قوانین است که از زنان و کودکان 

دفاع کرده، اما رسید گی نشدن جدی به...
مرگ هایی که تصویر نمی دهند

هنر »باال بردن« | طنز
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۳

دادگاهی در پاکستان 
از ابـطال حکم اعـدام 
پرویز مشرف خبر داد

اطالعات روز: دادگاه عالی پاکستان 
روز دوشنبه ۱۳ جنوری حکم اعدام 

پرویز مشرف، رییس جمهور...
۶

عبدالله: 
تالش ها برای مبارزه با 
آلودگی هوا متوقف نشود

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس 
اجرایی کشور گفته است که همزمان 

با آغاز برف باری در...
۲

بارسا ۴۱ فیصد گل هایش 
را از دست داد

از  یکی  سوارس  لوییس 
تاثیرگذارترین بازیکن های بارسلونا 

در این فصل بود که به دلیل...
۷

ستاره  منچسترسیتی،  سرمربی 
اسطوره  یک  را  تیمش  آرجانتینی 

زنده توصیف کرد...

گواردیوال: 
آگوئرو برای ما اسطوره 

زنده است

۷

۳

جان باختن 24 تن بر اثر بارش؛ 
وزارت رسیدگی به حوادث از کمبود 

تشکیالت شاکی است



صفحه ویـژه جـوانان
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بودجه ی وزارت صنعت و تجارت از سوی مجلس نمایندگان تعلیق شد
اطالعات روز: نمایندگان مجلس با اکثریت آرا، بودجه ی وزارت صنعت و تجارت را 
تعلیق کردند. دلیل این اقدام نمایندگان مجلس، بی اعتنایی اجمل احمدی، سرپرست این 

وزارت به فراخوان مجلس نمایندگان گفته شده است.
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست دیروز )دوشنبه، ۲۳ جدی( 
این مجلس گفت که آقای احمدی در پنج ماه گذشته چندین بار استجواب شده است، اما 

از حاضرشدن در این مجلس سر باز زده است.
نمایندگان مجلس در نهایت تصویب کردند که پس از این اجمل احمدی را به عنوان 
سرپرست وزارت صنعت و تجارت به رسمیت نمی شناسند. براساس این مصوبه، پس از 
این امضای آقای احمدی در تقرری ها و قراردادها اعتبار ندارد. اعضای مجلس از ادارات 

دولتی نیز خواست که به امضای اجمل احمدی اعتبار ندهند.

مقامش  از  خارجه  وزارت  سرپرست 
کناره گیری کند. صالح الدین ربانی در 
استعفانامه اش نوشت که در مدت پنج 
افغانستان  خارجه  وزیر  به عنوان  سال 
موازی  شبه ساختارهای  ایجاد  »شاهد 
اساسی  نهادهای  حاشیه راندن  به  و 
حکومت« بوده و دیگر ادامه کار را به 

صالح نمی داند. 
تا کنون برخورد سیاسی و قومی 
در وزارت خارجه باعث شده دستگاه 
نهاد  یک  به  افغانستان  دیپلماسی 
بخش  کند.  پیدا  تنزیل  غیرحرفه ای 
برجسته ی بسته اصالحی این وزارت 
برمی گردد به استخدام های سلیقه ای و 
سیاسی. اما بسته ی اصالحی روی کاغذ 
باید  عمل  در  نمی کند.  دوا  را  دردی 
اصالحات بر مبنای معیارهای حرفه ای 
تنظیم شود. روز گذشته تلویزیون طلوع 
گزارشی را نشر کرد که رییس جمهور 
تصمیم دارد افرادی را به نمایند گی های 
سیاسی معرفی کند. فهرستی که طلوع 
به آن دست یافته، نشان می دهد کسانی 
دیپلمات های  به عنوان  است  قرار  که 
بلندپایه به بیرون از افغانستان فرستاده 
رییس جهمور  به  نزدیک  افراد  شوند، 
است. اگر چنین  چیزی باشد، متأسفانه 
استخدام ها سلیقه ای و سیاسی صورت 
گرفته است. افراد برگزیده شده قومی و 
از متحدان انتخاباتی آقای غنی است. 
دوباره مهره چینی های قومی و سیاسی 
از یک جناح به جناح دیگر نقل مکان 
مشکل  نه تنها  کار  این  است.  کرده 
وزارت خارجه را حل نمی کند که بر 
پیچید گی و مشکالت آن می افزاید. از 
به عنوان  اجراییه  ریاست  حاال  همین 
شریک حکومت وحدت  ملی مدعی 
تصفیه  خارجه  وزارت  در  که  است 
قومی جریان دارد. از این رو، تغییرات 
در وزارت خارجه باید مبتنی بر اصل 
شایستگی، عدالت اجتماعی و اعتماد 
کمک  کار  این  باشد.  افغانستان  مردم 
می کند از یک  طرف اصالحات واقعی 
در وزارت خارجه رونما شود تا این 
نهاد به عنوان دستگاه دیپلماسی جایگاه 
به  دیگر  از طرف  و  یابد  باز  را  خود 
تحول  که  می دهد  پایان  نگرانی هایی 
در وزارت خارجه اصالحی است، نه 

تصفیه قومی. 
دارد  تأکید  غنی  رییس جمهور 
که روند استخدام در وزارت خارجه 
این  شود.  انجام  رقابت  براساس 
در  باید  که  است  کاری  درست ترین 
نه تنها  شود.  گرفته  دست  روی  عمل 
در وزارت خارجه که در تمام نهادها. 
قرار  که  دیپلمات هایی  فهرست  اگر 
است به خارج از کشور فرستاده شود، 
که  است  این  معنایش  باشد،  درست 
که  حرفی  به  عمل  در  رییس جمهور 
می زند، باور ندارد. افغانستان کمیسیون 
دارد.  را  خدمات  و  اداری  اصالحات 
و باید تشکیالت بروکراسی افغانستان 
معیاری شود. مشکل اصلی افغانستان تا 
کنون این بوده که عزل و نصب توسط 
افراد صورت گرفته و این کار بسیاری 
هم  است.  کرده  تخریب  را  نهادها  از 
از عزل و نصب ها در  اکنون بسیاری 
حکومت وحدت ملی از طریق فرمان 

صورت می گیرد، نه رقابت آزاد. 
سال  به ۱۸  که  رسیده  آن  وقت 
خارجه  وزارت  در  سامانی  بی سرو 
به عنوان مهم ترین نهاد حکومتی پایان 
داده شود. فرصتی که پیش آمده، نباید 
سیاسی،  نگاه  به جای  برود.  دست  از 
افراد فنی باید در این وزارت گنجانده 
رییس جمهوری  که  است  نیاز  شوند. 
جهانی  پذیرفته شده ی  نورم  مطابق 
بدهد  صالحیت  وزارت خانه  این  به 
و  تشریفات  بخش  مسئول  فقط  و 
خارجه  وزارت  برای  نباشد.  سفر 
تعریف  کاری  روشن  دیدگاه  یک 
شود. دورنمای اصالحات در وزارت 
خارجه باید شفاف، عادالنه و عاری از 

سیاست زدگی باشد. 

www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.com

اطالعات روز: رابرت اوبراین، مشاور 
ممکن  که  گفته  سفید  کاخ  ملی  امنیت 
با  میالدی  جاری  سال  در  امریکا  است 
یابد،  دست  صلح  توافق  یک  به  طالبان 
اما در صورتی که این توافق انجام نشود، 
نیروهایش  است  آماده  همچنان  واشنگتن 

را در افغانستان کاهش دهد.
اختصاصی  مصاحبه  یک  در  اوبراین 
ظرفیت های  که  است  گفته  »اکسیوس«  با 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افزایش 
موقعیت  یک  در  به زودی  امریکا  و  یافته 

تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.
این  که  است  کرده  تأکید  اوبراین 
»بدون  و  »معامله«  با  می تواند  موقعیت 
معامله« باشد، اما امریکا می خواهد رد پای 

نظامی اش را در افغانستان کاهش دهد.
مشاور امنیت ملی امریکا در حالی به 
افغانستان  در  کشور  این  سربازان  کاهش 
یکی  موضوع  این  که  است  کرده  اشاره 
ترمپ،  دونالد  اصلی  شعارهای  از 
این کشور در کمپین های  رییس جمهوری 
جریان  در  ترمپ  آقای  بود.  او  انتخاباتی 

کاهش  به  نیز  افغانستان  به  سفرش 
سربازانش در این کشور تأکید کرده بود.

از سویی هم، مشاور امنیت ملی کاخ 
سفید گفته است که امریکا در حال حاضر 
او  کار می کند.  با طالبان  توافق  روی یک 
تأکید کرده است که این توافق باید »توافق 

خوب« باشد.
دونالد  است  افزوده  اوبراین  رابرت 
ترمپ بر کاهش خشونت ها پیش از امضای 
توافقنامه و آغاز مذاکرات بین االفغانی پس 
از امضای توافقنامه تأکید دارد. به گفته ی 

او، در نهایت امر تأمین صلح در افغانستان 
به عهده ی خود مردم افغانستان است.

حکومت  که  است  حالی  در  این 
سوی  از  آتش بس  اعالم  نیز  افغانستان 
مذاکره  پیش شرط  به عنوان  را  طالبان 
ارگ  است.  کرده  اعالم  گروه  این  با 
که  زمانی  تا  است  گفته  ریاست جمهوری 
کاهش  گونه  هر  نشود،  اعالم  آتش بس 

خشونت جنبه ی عملی ندارد.
گروه طالبان تا کنون به این خواست 

حکومت افغانستان پاسخ نداده است. 

»امریکا ممکن است بدون توافق با طالبان نیروهایش را در افغانستان کاهش دهد«

خالد،  اسداهلل  روز:  اطالعات 
سرپرست وزارت دفاع از نیروهای ارتش 
در  که  خواست  کماندو  نیروهای  به ویژه 
جریان درگیری با مخالفان مسلح دولت از 

تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند.
 ۲۳ )دوشنبه،  دیروز  که  خالد  آقای 
از  تن  فراغت یک هزار  مراسم  در  جدی( 
نیروهای کماندو در کابل صحبت می کرد، 
همچنان از نیروهای ارتش خواست که در 
جریان درگیری ها حقوق بشر را رعایت و 

با جنگ جویان  نامناسب حتی  برخورد  از 
دشمن خودداری کنند.

سرپرست وزارت دفاع در این مراسم 
در  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  که  افزود 
و  بوده  بی طرف  سیاسی  روندهای  تمامی 
پس از این نیز بی طرف خواهند بود. آقای 
خالد از روند انتخابات به عنوان نمونه یاد 
دخالت  بدون  روند  این  که  گفت  و  کرد 

نهادهای امنیتی برگزار شد.
اشاره  با  سخنانش  از  بخشی  در  او 

سال  از  که  گفت  نیز  صلح  روند  به 
گذشته به این طرف مذاکرات صلح میان 
امریکا و طالبان در قطر در جریان است. 
سرپرست وزارت دفاع از نیروهای امنیتی 
بحث ها  مورد  در  که  خواست  دفاعی  و 
نیروهای  خروج  بر  مبنی  گزارش هایی  و 
نداشته  تشویش  افغانستان  از  خارجی 
امریکا  با  »ما  گفت:  خالد  آقای  باشند. 
پیمان های استراتژیک داریم، شریک منافع 
نداشته  تشویشی  هیچ  هستیم.  یک دیگر 

باشید، کدام گپی نیست که آنها می روند، 
ولی این را بفهمید که امریکایی برای این 
نیامده اند که تا ابد این جا باشند یا ناتو یا 

دیگر خارجی ها.«
طرح  از  حمایت  ضمن  همچنان  او 
صلح دولت افغانستان، گفت که نیروهای 
نخواهند  اجازه  معامله ای  هیچ  به  ارتش 
داد تا ارزش های دو دهه ی اخیر از جمله 
بیان و حقوق  ارتش، حقوق زنان، آزادی 

بشر از مردم افغانستان گرفته شود.

اسدهللا خالد به نیروهای ارتش: 
از تلفات غیرنظامیان در جریان درگیری ها جلوگیری کنید

عبدهللا: 
تالش ها برای مبارزه با آلودگی هوا متوقف نشود

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، 
رییس اجرایی کشور گفته است که 
همزمان با آغاز برف باری در نقاط 
مختلف کشور، تالش ها در زمینه ی 
متوقف  هوا  آلودگی  با  مبارزه 
عنوان یک  به  باید  آن  از  بلکه  نه، 

فرصت استفاده شود.
اظهارات  این  عبداهلل  آقای 
در  )دوشنبه، ۲۳ جدی(  دیروز  را 
شورای  اقتصادی  کمیته ی  جلسه 
در  است.  کرده  مطرح  وزیران 
اداره ی  مسئوالن  نشست،  این 

از  زیست  محیط  حفاظت  ملی 
اقدامات اخیر این اداره در راستای 
شهر  هوای  آلودگی  از  جلوگیری 

کابل گزارش داده است
این گزارش، در سه  براساس 
سوخت  سیستم  گذشته  هفته ی 
۲۱۸ مرکز مختلف دودزا به شمول 
ساختمان ها و شهرک ها، داشت های 
دولتی  ادارات  گچ،  و  خشت پزی 
و... مورد ارزیابی و نظارت جدی 

قرار گرفته است.
اداره ی  مسئوالن  گفته ی  به 

در  زیست،  محیط  حفاظت  ملی 
از  آگاهی دهی  روند  حاضر  حال 
ارایه ی  و  هوا  آلودگی  پیامدهای 
ادامه  آن  از  راهکارهای جلوگیری 

دارد.
آلودگی  است  حالی  در  این 
برابر  هوا به یک چالش جدی در 
مردم شهر کابل تبدیل شده است. 
شهر کابل در زمستان سال جاری 
به عنوان  برای چندین روز پی هم 
شناخته  جهان  در  شهر  آلوده ترین 

شد.

ملی  اداره ی  آن،  دنبال  به 
به  زیست  محیط  از  حفاظت 
همکاری وزارت داخله، شهرداری 
عامه  صحت  وزارت  و  کابل 
هوا  آلودگی  کاهش  به منظور 
چندین مرکز »آلوده کننده ی هوا در 

شهر کابل را ُمهر و الک کرد.
از سویی هم، حدود یک هفته 
پیش رییس جمهور اشرف غنی دو 
کاهش  به منظور  را  جداگانه  حکم 
آلودگی هوای شهر کابل و حفاظت 

از محیط زیست صادر کرد.

احکام،  این  براساس 
پالستیک  و  رابر  تایر،  سوختاندن 
ادارات  و  شهرک ها  خانه ها،  در 
مرکز  سیستم  دارای  که  دولتی ای 

گرمی است ممنوع شده است.
دولتی،  ادارات  همچنان 
شهرک های  و  بلندمنزل ها  مالکان 
نیز  گرمی  مرکز  سیستم  دارای 
مکلف شده اند تا آله ی تصفیه کننده 
کنند  نصب  را  معیاری«  »فلتر  دود 
بیشتر  دود  انتشار  از  بتواند  که 

جلوگیری کند.

وزارت دفاع از تخریب یک گمرک طالبان در فراه خبر داد
طالبان  وجود  از  فراه  والیت  از  زیادی  بخش های  کنون  تا 
وارد  این گروه  به جنگ جویان  »تلفات سنگین«  و  پاکسازی 

شده است.
گروه طالبان تا کنون در مورد ادعای وزارت دفاع مبنی بر 

تخریب گمرک این گروه در فراه چیزی نگفته است.
والیت فراه در غرب افغانستان از والیت های ناامن کشور 
به حساب می آید که گروه طالبان در بخش هایی آن حضور و 

فعالیت تروریستی دارد.

اطالعات روز: وزارت دفاع کشور اعالم کرده است که 
یک گمرگ گروه طالبان در ولسوالی »شیب کوه« والیت فراه 
تخریب شده  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  عملیات  نتیجه ی  در 

است.
اعالمیه ای  در  جدی(   ۲۳ )دوشنبه،  دیروز  وزارت  این 
گفته است که این گمرک طالبان در نتیجه ی عملیات نیروهای 
برده  بین  از  فراه  بختور« در والیت  »عملیات  نام  زیر  امنیتی 

شده است.

به گفته ی وزارت دفاع، طالبان از این گمرک روزانه بیش 
مسیر  این  از  که  موترهایی  مالکان  از  افغانی  میلیون  سه  از 

رفت وآمد داشتند، با »جبر و زور« اخاذی می کردند.
در  بدین سو  روز  بیست  حدود  از  بختور«  »عملیات 
بخش های مختلف والیت فراه راه اندازی شده و تا کنون ادامه 
وجود  از  فراه  والیت  پاکسازی  به منظور  عملیات  این  دارد. 

جنگ جویان گروه طالبان راه اندازی شده است.
عملیات  این  نتیجه ی  در  که  است  افزوده  دفاع  وزارت 

عیسا قلندر

ولسوالی های  برخی  راه های  سالنگ،  شاهراه  شدید  باری 
بدخشان، بامیان، دایکندی و غور بر روی رفت وآمد مسدود 
است: »سالنگ ها از پنج عصر روز یک شنبه تا کنون )عصر 
احتمال  نیز  مسدودیت  دلیل  است.  مسدود  دوشنبه(  روز 
برف کوچ  است. به خاطر پیش گیری از فاجعه احتمالی انسانی 
راه مسدد است. پاک کاری به شدت جریان دارد. انشااهلل اگر 

خطری نباشد، راه باز می شود.«
مسدودشدن راه ها در غور و بادغیس 

مقام های محلی غور به گزارش گر روزنامه ی اطالعات 
روز در غرب کشور گفته اند که برف باری های اخیر باعث 
دولینه،  ولسوالی های  مواصالتی  راه های  شدن  مسدود 
شهرک، تولک، پسابند، ساغر و تیوره این والیت شده است.
عبدالحی خطیبی، سخن گوی والی غور گفته تالش ها 
برای بازگشایی مسیرهای مسدودشده در نقاط »بند باین« و 
»غوک« در ولسوالی شهرک جریان دارد، اما امکانات کافی 
برای پاکسازی برف وجود ندارد و به همین خاطر، پاکاری 

این مسیرها زمان بر خواهد بود.
که  می گویند  غور  محلی  مقام های  حال  همین  در 
مسیرهای  بازگشایی  اجازه  طالبان  گروه  جنگ جویان 
آقای خطیبی می گوید که طالبان  نمی دهند.  را  مسدودشده 
عملیات  مسدودشده،  مسیرهای  بازگشایی  با  که  نگران اند 

پاکسازی نیروهای دولتی در این والیت راه اندازی شود.
برف باری  به دلیل  غور  ارتباطی  راه های  مسدودشدن 
شدید، باعث بلند رفتن قیمت مواد اولیه در این والیت نیز 
شده است. فضل الحق احسان، رییس شورای والیتی غور به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که مردم فقیر غور توانایی 
خریداری مواد غذایی و گاز مایع را ندارند و باید قیمت این 

مواد کاهش یابد.
رفته  بلند  غذایی  مواد  »قیمت  می افزاید:  احسان  آقای 
است. یک کیلو گاز مایع تا 9۰ افغانی به فروش می رسد. 
یک کیسه برنج حاال به سه هزار افغانی است و یک هزار 
بلند رفته است. دیگر موادها هم بلند رفته و اگر راه ها باز 

نشود، قیمت این مواد بیش تر از این بلند می رود.«
به  بادغیس  والیت  محلی  مقام های  هم  سوی  از 
گزارش گر اطالعات روز گفته که بر اثر برف باری شدید و 
برف کوچ شاهراه هرات- قلعه نو در دره بند سبزک مسدود 
در  تأخیر  از  بادغیس،  والیتی  شورای  اعضای  است.  شده 
پاک کاری برف در مسیر بند سبزک، انتقاد می کنند و می گویند 
که ده ها موتر و مسافر در این بند گیر مانده اند. نجم الدین 
برهانی، سخن گوی والی بادغیس به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که در راستای بازگشایی شاهراه هرات – قلعه نو 

فرار  در  نیز  بیرون  از  افرادی  آیا  که  این  و  زندانیان  این 
آنان نقش داشته اند یا خیر، مشخص نیست. هویت افراد و 

نوعیت جرم آنان نیز تا کنون مشخص نیست.
یک  دیروز  صبح  که  افزود  پکتیا  والی  سخن گوی 
جلسه ی اضطراری به ریاست والی این والیت در این زمینه 

دایر شده است.
به گفته ی او، در نتیجه ی این جلسه یک هیأت مختلط 
شده  تعیین  قضیه  این  بررسی  برای  مختلف  نهادهای  از 

یکی از هنرهای بسیار پرطرفدار در سطح جهان هنر باال 
بردن است. مثال فرض کنید همین صد سال پیش اکثریت قریب 
کلوخ  خود  با  می رفتند  تشناب  وقتی  افغانستان  مردم  تمام  به 
ترحم  مسأله ی  جهان  سطح  در  آهسته  آهسته  بعد  می بردند. 
را  مسأله  این  هم  ما  هم وطنان  از  تعدادی  و  پیدا شد  بر خود 
کنند.  استفاده  تکه  از  کلوخ  به جای  کردند  کوشش  و  شنیدند 
کمی بعدتر، ذهنیت ها انکشاف یافت و جای تکه را آب گرفت. 
البته این تغییرات با مقاومت شماری از مخالفان بدعت مواجه 
بود. مخالفان بدعت از ترس این که مرتکب گناه نشوند، تا پایان 
عمر از روش قدیمی کار می گرفتند. بعدها، تشناب ها عصری تر 
شد. امروز بیش تر مردم وقتی تهداب تشناب شان را می گذارند، 
به کشیدن لوله ی آب نیز فکر می کنند. اگر بخواهیم دامن بحث 
را جمع کنیم، می بینیم که فرهنگ رفتن به تشناب به مرور زمان 
باال رفته. همین طور شما می توانید در موارد دیگر نظیر آشپزی، 
ساخت وساز، صنعت،  درسی،  مضامین  کیفیت  پوشیدن،  لباس 

قوانین و... نیز ببینید که معیارها باال رفته است.
اما  نرفته،  باال  موارد  از  خیلی  هرچند  ما  عزیز  کشور  در 
بزرگواران جامعه و دولت طی چند سال گذشته روی باال بردن 

دو مورد بسیار تالش کرده اند.
مورد اول، رهبران جهادی، مقامات دولتی، وکالی پارلمان 
و متنفذین محلی را شامل می شود که تمام این ها در باالبردن 
جایگاه و مقام خود و عزیزان شان تالش کرده اند. به طور مثال، 
طی سال های گذشته، اکثریت ارجمندان مقامات قومی و دولتی 
در  را  خوب  نسبتا  بست  یک  شده اند  فارغ  دانشگاه ها  از  تا 
که  می کنند  فکر  خودشان  کرده  اند.  اشغال  افغانستان  حکومت 
با اشغال کردن آن بست، مصدر خدمت به مردم خود می شود. 
زورمندزاده،  و  مقام زاده  یا  رهبرزاده  همین  بعد،  یک سال 
این که  از  فارغ  فقیرزاده ها  درحالی که  و  رسید  باالتر  بست  به 
سرگردان  کار  دنبال  همچنان  حرفه ای اند،  و  باسواد  چقدر 
می گشتند، رهبرزادگان و زورمندزادگان همچنان پله های ترقی 
را می پیمودند و در تمام این مدت بر مردم هم منت می گذاشتند 

که مصدر خدمت به وطن و وطن داران خویش اند. 
مورد دوم قیمت است. تاجران ملی ما با هوش خدادادی 
خویش متوجه شدند که در این مملکت حساب نیست و سر 
هر خری در آخور خودش است، به شکار فرصت ها پرداختند. 
آن ها شش  رفت،  باال  درصد  یک  دالر  تبادله ی  نرخ  وقتی  هر 
درصد قیمت کاالها، مخصوصا کاالهای ضروری را باال بردند. 
قیمت  آن ها  گرفت،  را  شاهراه  از  قسمتی  کنترل  طالبان  اگر 
را  قیمت  آن ها  آمد،  پیش  مرزی  مشکالت  اگر  بردند.  باال  را 
افزایش دادند. اگر روابط با پاکستان تنش آلود شد، آن ها قیمت 
آن ها  شد،  اعالن  دیر  انتخابات  نتیجه ی  اگر  دادند.  افزایش  را 
قیمت را باال بردند. اگر پایه ی برق را مماتی سالنگ یا برف کوچ 
یا طالبان منهدم کردند، آن ها قیمت ها را باال بردند. اگر رانندگان 
لغزید،  کوه  اگر  بردند.  باال  را  قیمت ها  آن ها  کردند،  اعتصاب 
اگر سیل آمد، اگر باد وزید، اگر هوا سرد شد، اگر سوختاندن 
بیفتد،  مملکت  این  در  اتفاقی  هر  اگر  شد،  ممنوع  زغال سنگ 
به  مجبور  مردم  می دهند.  افزایش  را  قیمت ها  ما  ملی  تاجران 

خرید است و دولت سرش جای دیگر گرم است.
در این دو مورد از بس مثال زیاد است، آدم هنگ می کند 
از وزیرزاده های دوره  کند. مثال من یکی  بیان  را  اول کدامش 
به دلیل  دانشگاه هم  در  را می شناسم که  آقای کرزی  حکومت 
پدرش کامیاب می شد و تا از دانشگاه فارغ شد، بورس ماستری 
کی  فرزند  شما  نیست  مهم  دیگر  کشورهای  در  گرفت. چون 
نخوانید  درس  اگر  و  است  مهم  آدم  چقدر  پدرتان  یا  هستید 
حتما ناکام می مانید، ایشان هم بنا بر نداشتن لیاقت، ناکام ماند و 
به  وطن برگشت. تا چشم باز کردیم، ایشان آمر یک بخش در 
یک وزارت مقرر شد. سال بعدش، معاون یکی از رؤسا شد و 
هنوز سال به آخر نرسیده بود که نفر رییس مقرر شد. یک سال 
دیگر هم دندان روی جگر گذاشت تا به معینیت رسید. از آن 

پس همواره مشاور مقرر می شود. 
از هر  مافیای گاز هم  قیمت گاز هم عین ماجرا را دارد. 
تنها گاز نیست،  افزایش داده.  فرصتی بهره برده و قیمت ها را 
که  این روزها  تبادله می شود.  قاعده  ذیل همین  کاالها  بیش تر 
حکومت  برآمده،  مردم  فغان  و  رسیده  آسمان  به  گاز  قیمت 
روی  گاز  قیمت  کاهش  برای  عملی  پالن های  گرفته  تصمیم 
رسانه ها  به  دیروز  حکومت  مسئوالن  از  یکی  بگیرند.  دست 
مردم  بیش تر  ازین  که  است  این  تجار  از  ما  »خواهش  گفت: 
پایین  را  گاز  قیمت  و  کنند  رحم  مردم  باالی  ندهند،  جور  را 
گفته  پاسخ  در  افغانستان  گازفروشان  اتحادیه ی  اما  بیاورند.« 
است: »ما قیمت ها را به زودی کاهش می دهیم، اما پیش از آن، ما 

هم خدا داریم، ما هم باالی خدای خود روزی داریم.«

ارگان های  اداره مستقل  )دوشنبه، ۲۳ جدی(  به تازگی 
محلی از وقوع سیالب در والیت های فراه، هرات، نیمروز، 
»هشدار  که  گفت  و  داد  هشدار  قندهار  و  هلمند  ارزگان، 
درجه یک« از وقوع سیالب در این والیت ها وجود دارد. 
همچنان ریاست هواشناسی کشور روز جمعه، ۲۰ جدی از 
احتمال بارش برف و باران شدید در ۱۴ والیت در جریان 

پنج روز آینده خبر داده بود.
پس از برف باری ها شدید، سردی شدید هوا و وقوع 
سیالب در دو روز اخیر در برخی از والیت ها بیش از ۲۰ تن 

جان داده و بیش از ۳5 تن دیگر زخمی شده اند.
دوشنبه  روز  عمومی  نشست  در  مجلس  نمایندگان 
حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  از  پارلمان 
خواستند که به صورت فوری به آسیب دیدگان بارش برف و 

باران در والیت ها کمک رسانی کند.
از  نمایندگان  مجلس  خواست  و  اخیر  رویدادهای 
در حالی ست  به حوادث  امور رسیدگی  در  وزارت دولت 
انسانی برای  نیروی  از کمبود تشکیالت و  این وزارت  که 
در  طبیعی  رویدادهای  آسیب دیدگان  به  کمک رسانی 
هر والیت  در  وزارت  این  هرچند  می کند.  کشور شکایت 
کمک رسانی  برای  که  می گوید  اما  دارد،  کارمند  سه  تنها 
به  و  دارد  آمادگی  اخیر  برف باری های  آسیب دیدگان  به 

آسیب دیدگان کمک رسانی کرده است.
نافع، رییس مرکز حاالت اضطرار وزارت  احمد خان 
دولت در امور رسیدگی به حوادث در صحبت با اطالعات 
و ۲۳ جدی ۱۰ والیت  روزهای ۲۲  در  که  می گوید  روز 
شاهد حوادث ناشی از بارش برف و باران بوده که در هفت 
والیت تلفات انسانی در پی داشته است. آقای نافع می افزاید 
هرات،  بدخشان،  غزنی،  هلمند،  زابل،  والیت های،  در  که 
قندهار و ارزگان در مجموع ۲۴ تن بر اثر بارش شدید برف، 
سردی هوا و جاری شدن سیالب جان باخته، ۳9 نفر دیگر 

زخمی و ۱۰ منزل مسکونی تخریب شده  است.
براساس خبرهای منتشرشده در رسانه ها، روز یک شنبه، 
۲۲ جدی شش عضو یک خانواده در پی فروریختن سقف 
اثر  بر  روز  این  در  شدند.  کشته  هرات  در  خانه ی شان 
جاری شدن سیالب در ولسوالی کجکی والیت هلمند سه 
در  همچنان  شدند.  زخمی  دیگر  نفر   9 و  باخته  جان  نفر 
خانه های شان  سقف  فروریختن  اثر  بر  نفر  هشت  روز  آن 
در والیت قندهار جان باختند. در این روز همچنان هشت 
از  زابل  والیت  در  قندهار  کابل-  شاهراه  مسیر  در  راننده 

سردی هوا جان باختند.
احمد خان نافع می گوید که در حال حاضر بر اثر برف 

اطالعات روز: منابع محلی در والیت پکتیا می گویند 
که هفت زندانی از زندان عمومی این والیت در شهر گردیز 
فرار کرده اند. فرار این زندانیان دو شب پیش )یک شنبه، ۲۲ 

جدی( اتفاق افتاده است.
روزنامه  به  پکتیا  والی  سخن گوی  حسرت،  عبداهلل 
اطالعات روز گفت که هفت زندانی از زندان شهر گردیز 

بین ساعات ۷:۳۰ تا 9:۰۰ دو شب پیش فرار کرده اند.
آقای حسرت همچنان گفت که تا کنون چگونگی فرار 

تالش می کنند.
آماده  حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت 

کمک رسانی است؟
دولت  وزارت  مسئوالن  نمایندگان  مجلس  است  قرار 
در امور رسیدگی به حوادث را در جلسه بعدی این مجلس 
به  کمک رسانی  برای  آمادگی ها  مورد  در  پاسخ گویی  برای 

آسیب دیدگان حوادث اخیر فرا بخواند. 
رییس مرکز حاالت اضطرار می گوید که وزارت دولت 
در امور رسیدگی به حوادث یک برنامه عملیاتی منظم در 
بین المللی  مؤسسه های  و  مرتبط  داخلی  ادارات  با  تفاهم 
که  مناطق  تمام  در  است.  اجرا  حال  در  که  کرده  تدوین 
برنامه های  بود،  شده  پیش بینی  حوادث  وقوع  احتمال 
کمک رسانی روی دست گرفته شده و منابع و امکانات نیز 
برای کمک رسانی موجود است: »در مناطق که حوادث رخ 
داده، کمک رسانی شده. پاسخ گوی به موقع صورت خواهد 

گرفت.«
به گفته ی او، اگرچه بودجه سال جدید مالی این وزارت 
و در کل بودجه سال مالی جدید از سوی پارلمان تصویب 
نشده، اما منابع احتیاطی سال گذشته این وزارت طی یک 
»فعال  منتقل شده است:  به ۲۴ والیت کشور  هفته گذشته 
در تمام والیت افغانستان پول فیزیکی و بودجه اضطراری 
داریم. مواد غذایی و غیرغذایی تهیه و در گدام ها جابه جا 
شده است. در حاالت اضطرار از آن منابع توسط کمیته های 

والیتی استفاده خواهد شد.«
به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  که  می شود  گفته 
حوادث با کمبود بودجه برای کمک رسانی به آسیب دیدگان 
رویدادهای طبیعی مواجه است. آقای نافع می گوید که کمبود 
کالن  مشکل  بلکه  نیست،  وزارت  این  مشکل  تنها  بودجه 
فرا راه این وزارت کمبود منابع انسانی و کمبود تشکیالتی 
است: »والیت ها که واحدهای دومی این وزارت است، در 
هر والیت سه نفر تشکیل داریم. فکر کنید هر والیت که 
سه نفر تشکیل داشته باشد، با چالش مواجه نمی باشد. نیاز 
نیست.  کافی  تشکیالت  این  و  است  بیش تر  تشکالت  به 
افزایش تشکیل به رهبری دولت پیشنهاد شده، اگر منظور 

شود، وضعیت بهتر می شود.«
والیتی  کمیته های  والیت ها  در  اضطرار،  حاالت  در 
متشکل از مسئوالن ۱۷ نهاد دیگر به ریاست والی تشکیل 
می شود که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث را در 
امر کمک رسانی به آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی کمک 
وزارت  این  والیات  و  مرکز  تشکیالت  مجموع  می شود. 

حدود ۳۸۰ نفر است.

بعدا  هیأت  این  تحقیقات  نتایج  که  گفت  حسرت  است. 
اعالم خواهد شد.

در همین حال، گروه طالبان ادعا کرده است که هفت 
زندانی فراری از زندان گردیز، اعضای این گروه هستند و 

توسط »یک تکتیک خاص« از زندان فرار کرده اند.
مورد  چندین  در  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی 
و  هرات  سرپل،  بلخ،  والیت های  زندان های  از  زندانیان 

قندهار فرار کرده اند. 

هنر »باال بردن«

عصمت اهلل سروش

جان باختن 24 تن بر اثر بارش؛ 
وزارت رسیدگی به حوادث از کمبود تشکیالت شاکی است

عالوه بر  که  است  معتقد  فرزام  آقای 
آلودگی هوای پایتخت، تولید روزانه ی 
انبارشدن  و  کابل  در  زباله  ُتن  صدها 
شهر،  نزدیکی  در  زباله  ُتن  هزاران 
تهدیدی جدی تر و غیرملموس تری برای 
زندگی  و  است  کابل  زیست  محیط 

ساکنان پایتخت را تهدید می کند.

ارزیابی خدمات صحی سال 19 – 
2018 در افغانستان دریافته است 
که 30 درصد مراکزی که خدمات 
می کنند،  ارایه  را  خانواده  تنظیم 
دست کم یک نفر از کارمندان آن 
در دو سال گذشته آموزش داده 
گفته  عین حال  در  است.  نشده 
از  درصد   15 در  که  است  شده 
مریض  کودکان  که  مراکز صحی 
را مراقبت می کند، دست کم یک 
نفر از کارمندان آن ها آموزش دیده 
در  ارزیابی،  این  براساس  است. 
مراکزی که خدمات پیش از والدت 
را ارایه می کنند، نیز دست کم یک 
نفر از کارمندان آن ها آموزش دیده 

است.

شاهراه سالنگ به دلیل برف باری و وزش باد شدید به روی ترافیک مسدود شد
در  بعدی  اطالع  تا  که  است  شده  خواسته  رانندگان  از 
مورد بهبود وضعیت و بازشدن شاهراه، از این مسیر رفت وآمد 

نکنند.
در  برف  ضخامت  حاضر  حال  در  اعالمیه،  از  نقل  به 
بوده  سانتی متر   ۸۸ تا   ۴۷ بین  جونبی  و  شمالی  سالنگ های 
درصد   ۸۰ نیز  آینده  ساعت   ۲۴ در  برف  ریزش  احتمال  و 

پیش بینی شده است.
شاهراه سالنگ از بزرگ ترین شاهراه های افغانستان است 
که کابل را با دست کم 9 والیت در شمال این کشور وصل 

می کند.
شاهراه سالنگ همه ساله در فصل زمستان هر از گاهی به 
دلیل بارش برف سنگین و وقوع برف کوچ ها در سالنگ های 

شمالی و جنوبی به روی ترافیک مسدود می شود.

اطالعات روز: ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها اعالم 
و  سنگین  برف باری  دلیل  به  سالنگ  شاهراه  که  است  کرده 

وزش باد شدید به روی تمامی موترها مسدود شده است.
در اعالمیه ی ریاست حفظ و مراقبت از سالنگ ها آمده 
دقیقه ی عصر دو روز  از ساعت 5:۳۰  این شاهراه  است که 
از  جلوگیری  به منظور  بدین سو  جدی(   ۲۲ )یک شنبه،  پیش 

تلفات جانی به روی ترافیک مسدود شده است.
در اعالمیه همچنان آمده است که در برخی نقاط شاهراه 
به دلیل بارش برف و وزش باد امکان آغاز عملیات برف پاکی 
وجود ندارد، اما در شماری دیگر از نقاط این شاهراه تیم های 

برف پاکی مصروف پاک کاری جاده هستند.
براساس اعالمیه، تیم های نجات شاهراه سالنگ وسایط و 

مسافران را به مکان امن منتقل کرده اند.

هفت زندانی از زندان پکتیا فرار کردند



صفحه ویـژه جـوانان
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به صورت آشکارا به شخصیت زنان و دختران 
توهین می کنند. 

مکاتب،  دانش آموزان  شامل  سوم  بخش 
دانشجویان دانشگاه ها، کارمندان دفاتر می شود. 
افراد  را  خودشان  که  افراد  این  از  بعضی 
روشن فکر جامعه معرفی می کنند گاهی کلمات 
خیلی رکیک و زشتی و حتا دور از تصور حواله 

دختران و زنان می کنند. 
هر صبح که از خانه بیرون می شوم عالوه بر 
دیگر نارسایی های که در این شهر وجود دارد 
اذیت خیابانی  آزار و  به سمت  ذهنم خودآگاه 
با  که  گاهی  می رود.  کالمی  خشونت های  و 
توان  چقدر  دختر  یک  مگر  می اندیشم،  خودم 
و حوصله داشته باشد که بتواند روز حداقل ده 

ساالنه ۳۷ هزار نفر در تصادفات جاده ای کشته 
رویداد  این  از  واضحی  تصویر  ما  می شوند، 
نداریم. نمی توانیم به روشنی تصور کنیم که ۳۷ 
کشته  جاده ای  تصادفات  در  چگونه  نفر  هزار 
می شوند. اما وقتی می بینیم یا حتا می شنویم که 
کشته  بوئینگ  طیاره  یک  سقوط  در  نفر   ۱۷۸
شده اند، تصویر واضحی از وقوع فاجعه داریم. 
یک طیاره است که در آسمان منفجر و متالشی 
می شود یا به سرعت به طرف زمین فرو می افتد 
و ده ها نفر با آن منفجر می شوند یا همراه با طیاره 
بر زمین کوفته می شوند. این وضوح بر ادراک ما 
تأثیر می گذارد و به ما می گوید که سفر با طیاره با 

خطر بیش تر همراه است تا سفر با موتر. 
این »اثِر وضوح« را در واکنش سیاست مدارها 
هم می بینیم. در حادثه ی سقوط طیاره ی اواکراینی 
به  ایران  دولت  آن که  از  قبل  تهران،  آسمان  در 
اشتباه خود در سقوط دادن آن طیاره اعتراف کند، 

که  می گویند  بادغیس  محلی  مقام های 
برای  نو  قلعه  هوایی  میدان  جوار  در  درختان 
برای  بزرگ  هوایی  عملیات های  راه اندازی 
حمایت  نیروهای  حمایت  با  طالبان  سرکوب 
هوایی  میدان  رنوی  خط  گسترش  و  قاطع 

صورت گرفته است.
والی  سخن گوی  برهانی،  نجم الدین 
بادغیس به روزنامه اطالعات روز می گوید که 
خط رنوی میدان هوایی بادغیس کوچک بود و 
درختان مانع نشست طیاره های نظامی و ملکی 
بود: »وزارت دفاع و داخله از قطع این درختان 
قطع  برای  ملی  اردوی  وسایل  از  است.  مطلع 

این درختان استفاده شده است.«
حفظ  به  بی پروایی  و  ناامنی  جنگ، 
یک  بین رفتن  از  باعث  بادغیس،  در  جنگالت 
است.  شده  جنگالت  این  از  زیادی  قسمت 
آمار ریاست زراعت بادغیس نشان می دهد که 
تنها  از 9۰ هزار هکتار جنگل پسته  اکنون  هم 
آمار  است.  مانده  باقی  هکتار  هزار   ۳۰ حدود 
نشان می دهد که جنگالت ارچه نیز از 9 هزار 

به کم تر از ۳ هزار هکتار رسیده است.
بادغیس،  رییس زراعت  تائب،  عبدالتواب 
ناامنی ها و عدم آگاهی مردم از اهمیت جنگالت 
را از دالیل عمده ی نابودی جنگالت ارچه در 
اطالعات  روزنامه  به  او  می داند.  والیت  این 
توسط  جنگالت  این  بیش تر  که  می گوید  روز 
باشندگان محل قطع می شود و از آن ها به جای 

چوب سوخت استفاده می کنند.
احیای جنگالت پسته 

برای  را  تن   ۸۰ بادغیس  زراعت  ریاست 
است.  گماشته  بادغیس  جنگالت  از  محافظت 
بادغیس  زراعت  رییس  تائب،  عبدالتواب 
از  جلوگیری  بخش  در  افراد  این  که  می گوید 
او  بوده اند.  موثر  ارچه  و  پسته  جنگالت  قطع 
می افزاید که طی سال ۱۳9۸ مالی ۱6۰ هکتار 
مالی  احیا شده و در جریان سال  پسته  جنگل 
پسته  جنگل  هکتار   ۸۰۰ حدود  در  نیز   ۱۳99
احیا خواهد شد. او بیان داشت: »باید مردم با 
ما همکاری کنند و نگذارند که جنگالت پسته 
در بادغیس قطع شود. متأسفانه در جریان 5۰ 
جنگالت  از  زیادی  قسمت  یک  گذشته  سال 
که  می کنیم  تالش  ما  است.  رفته  بین  از  پسته 
دوباره این جنگالت را احیا کنیم، اما به زودی 

واضح باشد که حمله علیه شما حتمی است. ]در 
خصوص قتل سلیمانی[ ما هنوز نمی دانیم ]ایاالت 
خطر  حتمی بودن  بر  دال  مدرکی  چه  متحده[ 
]از جانب سلیمانی[ داشته اما هرچه باشد، فکر 

نمی کنم ایران را متقاعد کند.«
قتل  به  منجر  که  حمالتی  به  پمپئو  اشاره ی 

سلیمانی شد
خارجه  وزیر  گذشته،  هفته ی  سه شنبه  روز 
»مایک پمپئو« به نظر می رسید که از ادعای قبلی 
جانب  از  فوری  تهدیدات  این که  بر  مبنی  خود 
سلیمانی، توجیه گر حمله به وی بوده، به عقب 
برگشته. در عوض او در سخنانش به سابقه ی این 
جنرال ایرانی در حمله به امریکایی ها تمرکز کرد.

پمپئو به خبرنگاران گفت: »سواالت بسیاری 
درباره ی اطالعات و خطر قریب الوقوع ]از جانب 
سلیمانی[ مطرح شده ]اما[ کافی ست به وقایع چند 
نگاه  ما شد،  علیه  به حمله  منجر  که  پیش  روز 
کنید.« اشاره ی پمپئو به حمله ی راکتی شبه نظامیان 
در  عراقی  پایگاه  یک  به  ایران  حمایت  مورد 
کشته شدن  به  منجر  که  دسامبر   ۲۷ در  کرکوک 
یک پیمان کار امریکایی شد، بود. همین حمله ی 
راکتی شبه نظامیان، به نوبه ی خود منجر به حمله ی 

معترضان عراقی به سفارت امریکا در بغداد شد.
کرده  تأکید  همچنین  پومپئو  این حال،  با 
است که عملیات علیه سلیمانی به درستی توسط 
مورد  آن،  قانونی بودن  به لحاظ  حقوقی،  مقامات 
بررسی قرار گرفته. او گفت که چنین بررسی برای 

»فعالیتی با چنین ماهیت« قابل قبول بوده است.
روز سه شنبه   هفته ی گذشته، »رابرت اوبراین«، 
مشاور امنیت ملی ترمپ از تصمیم ترمپ به کشتن 
سلیمانی در نشست گزارش دهی در کاخ سفید 
دفاع کرد، اما حاضر نشد از اطالعات استخباراتی 
باور  مقامات  آن  براساس  که  ببرد  نام  مشخصی 
کردند که سلیمانی در حال طرح ریزی حمله به 

نیروهای امریکایی بوده.
قوی  اطالعات  و  »شواهد  گفت:  اوبراین 
حاضر  حال  در  ما  متأسفانه  و  بود  موجود 
روش ها صحبت  و  منابع  مورد  در  نمی خواهیم 
کنیم، اما می توانم به شما بگویم که... ]اطالعات[ 

بسیار قوی بود.«
ترمپ نیز از تصمیم خود پشیمان نیست.

سه شنبه  روز  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
بسیاری  اطالعات  »ما  گفت:  گذشته  هفته ی 
محرمانه  اطالعات  این  در حال حاضر،  داشتیم. 
است... ما جان های بسیاری را نجات دادیم.« او 

نیز حاضر به ارائه جزئیات نشد.
قوانین ایاالت متحده اختیارات گسترده ای را 

برای انجام چنین حمالتی می دهد
امور  وزارت  سابق  مشاور  بلینجر«،  »جان 

حرف خشن، ناروا و دردناک بشنود و به دیگر 
فراموش  نباید  برسد؟  هم  فعالیت اش  کار  و 
این  روانی  و  روحی  تأثیرات  نگاه  از  که  کنیم 
مسأله خیلی جدی و در عین حال پیامد منفی 
و تخریبی روی ذهن و روان یک انسان دارد. 
ناپسند  و  زشت  حرف  که  روزهایی  من  مثال 
می شنوم تا شب ذهنم آسوده نیست و آرامش 

ذهنی ندارم. 
باری یکی از دوستانم می گفت از بس که 
از  است،  مواجه  مردان  کالمی  با خشونت های 
در  که  بفهمد  راحتی  به  می تواند  متری  چند 
پستوی ذهن آن مرد در مورد زنان چه می گذرد. 
به قول او، ژست کالمی مردان در خیابان های 
مایوس کننده تر  و  ناراحت کننده تر  خیلی  کابل 

جعبه ی  که  خواست  ایران  از  افغانستان  دولت 
بررسی کننده ی  تیم  اختیار  در  را  طیاره  آن  سیاه 
افغانستان قرار بدهد )چند تن از کشته شدگان آن 
حادثه شهروندان افغان بودند(. مقصود از چنان 
دولت  شود  داده  نشان  که  بود  این  درخواستی 
شهروندان  امنیت  و  حیات  به  نسبت  افغانستان 
خود حساسیت دارد. سوال اما این است که چرا 
همین دولت در برابر ده ها خطر دیگری که تعداد 
می کنند،  تهدید  را  شهروندانش  بیش تر  بسیار 
آمارها  نمی دهد؟  نشان  این دست  از  حساسیتی 
مادران در هنگام  میزان مرگ  نشان می دهند که 
پایتخت  باالست. در  بسیار  ما  زایمان در کشور 
به ضرب  کشور هر روز و هر شب شهروندان 
چاقوی تبه کاران و دزدان از پا درمی آیند. هر سال 
موترهای  بهار(  و  زمستان  فصل  در  )مخصوصا 
خرد و کالن بسیاری در راه های خطرناک مناطق 
این  افراد زیادی در  کوهستانی چپه می شوند و 

این کار شدنی نیست.«
در  جنگالت  قطع  با  نیز  پسته  حاصالت 
بادغیس به پایین ترین حد رسیده است. رییس 
تُن   ۱5 امسال  که  می گوید  بادغیس  زراعت 

پسته از این والیت برداشت شده است. 
خطر قطع درختان ارچه 

تا  المان  دره  مسیر  در  که  ارچه  درختان 
ولسوالی قادس والیت بادغیس موقعیت دارد، 
بیش تر در خطر قطع و از بین رفتن قرار دارد. 
سبزک  بند  به  سبز  چشم انداز  درختان  این 
والیت بادغیس بخشیده اند. درختان ارچه مثمر 
نیست و باشندگان بادغیس به همین خاطر این 
درختان را قطع می کنند. مسئوالن محیط زیست 
بادغیس می گویند که احیای جنگالت ارچه به 

مراتب دشوارتر از جنگالت پسته است. 
بادغیس  زراعت  رییس  تائب،  عبدالتواب 
نباید قطع شود.  نیز  ارچه  می گوید: »جنگالت 
ارچه خود به خود رشد می کند و هنگامی این 
جنگالت احیا می شود که قطع نشود و مواشی 

به اطراف این جنگالت نرود.«
از  بادغیس،  والیتی  شورای  اعضای 
احیای  به  ویژه  توجه  که  می خواهند  حکومت 
داشته  والیت  این  در  ارچه  و  پسته  جنگالت 

باشد. 
بها الدین قادسی، عضو این شورا به روزنامه 
جنگالت  باید  که  می گوید  روز  اطالعات 
دارایی های  جنگالت  »این  شود:  احیا  دوباره 
باعث  جنگالت  این  داشتن  و  است  ما  مردم 
افتخار ما است. اما این جنگالت همه روز قطع 

می شوند.«
با  که  می گویند  بادغیس  محلی  مقام های 
اهمیت  برای  آگاهی دهی  برنامه های  راه اندازی 
برای  مردم  متقاعدکردن  تالش  در  جنگالت، 

قطع نکردن این جنگالت هستند. 
کمک رسان  نهادهای  از  مقام ها  این 
به  سوختی  مواد  بخش  در  تا  می خواهد 

باشند گان نیازمند این والیت همکاری کنند.
قطع  که  معتقدند  محیطی  زیست   آگاهان 
سبب  خودرو  بته های  و  درختان  جنگالت، 
سرازیرشدن  خاک،  فرسایش  آب،  کاهش 
و  می شود  محیط  زیست  آلود گی  و  سیالب ها 
باید مردم در راستای نگهداری از جنگالت و 

درختان تالش کنند.

با  متحده،  ایاالت  ملی  امنیت  و شورای  خارجه 
اشاره به اختیارات گسترده ای که قانون اساسی به 
قوای  اعالی  سرقوماندان  به عنوان  رییس جمهور 
مسلح برای دفاع از منافع امریکا می دهد، می گوید 
که ترمپ طبق قوانین داخلی از اختیارات کافی 

برخوردار بود.
مشاور امنیت ملی ترمپ گفته است که مجوز 
سال ۲۰۰۲ کنگره برای جنگ در عراق، حمله به 
می گوید  بلینجر  اما  می کند،  توجیه  را  سلیمانی 
که این مجوز برای یک »دوره حقوقی استثنایی« 
است و تکیه بر مجوز ۱۸ سال پیش برای استفاده 
از نیروی نظامی می تواند »به لحاظ سیاسی بسیار 

تحریک آمیز« باشد.
بلینجر می گوید که در خصوص قتل سلیمانی، 
ممکن است بزرگ ترین نگرانی  از جانب قوانین 
بین المللی متوجه ترمپ باشد. او می گوید که این 
نگرانی روز سه شنبه  هفته ی گذشته، وقتی پومپئو 
به نظر می رسید که از فوریت قبلی که به تهدیدات 
از جانب سلیمانی نسبت داده شده بود، به عقب 

برمی گردد، جدی تر شد.
داخلی  قوانین  »طبق  می گوید:  بلینجر 
اختیارات واضح است. اما اینجا مسأله قوانین و 
حقوق بین الملل است و پرسش های مرتبط به آن 
براساس اظهارات خود دولت ترمپ روز به روز 

افزایش می یابد.«
بین المللی  قوانین  این که  با  بلینجر می گوید 
در  خود  از  دفاع  برای  کشورها  می دهد  اجازه 
برابر حمالت پیش بینی شده، اقدام کنند اما حتمی  
به  باشد.  باید واضح  تهدید  قریب الوقوع بودن  و 
عبارت دیگر، خطر باید در کمین باشد نه این که 

بگوییم احتمال دارد با خطر مواجه شویم.
بلینجر می گوید: »به نظر می رسد وزیر خارجه 
پمپئو از گفته اش برگشته. اگر تهدیدی حتمی و 
قریب الوقوع نباشد، طبق قوانین بین المللی مجاز 
که  است  این  نمی دانیم  هنوز  ما  آنچه  نیست. 
)دولت امریکا( با تکیه بر چه اطالعاتی« سلیمانی 

را به قتل رسانده.
مقامات  گذشته،  هفته ی  چهارشنبه  روز 
دولت امریکا به قانون گذاران در مورد اقدامی که 

خاورمیانه را به جوش آورده، توضیح دادند.
سناتور »کریس مورفی« می گوید: »حاال این 
به رییس جمهور فشار  وظیفه ی کنگره است که 
اقدام و  این  برای  قانونی خود را  مبنای  تا  آورد 
آن،  عواقب  مدیریت  برای  را  دولت  برنامه ی 
توضیح دهد. من شک دارم که این حمله با مجوز 
کنگره صورت گرفته باشد و من شک دارم که 
آینده رخ  در  آنچه  برای  برنامه ای  رییس جمهور 
که  است  پرسشی  این  اما  باشد.  داشته  می دهد، 

کنگره باید مطرح کند.«

فیزیکی یک مرد  به خشونت های  است نسبت 
و  روشنفکری  ادعای  وقت  هیچ  که  روستایی 

آقایی ندارد. 
افغانستان  جامعه  این که  به  توجه  با 
جامعه  یک  به  معروف  عموم  به صورت 
خشونت های  موجودیت  اما  است،  خشونت زا 
کالمی سال هاست که گریبان گیر زنان و دختران 
است و تا کنون هیچ مرجع و یا نهادی نتوانسته 
شود  مهم  مسأله ی  این  پی گیر  به گونه ی جدی 
به گونه ی  هم  خشونت  نوع  این  متضررین  و 
بسیار بی رحمانه و بیش تر از سر ناگزیری با آن 
آن هیچ  به صورت جدی  کنون  تا  و  آمده  کنار 
نتوانسته لب به شکایت و اعتراض،  کسی حتا 

بگشاید.

مهاجر  ده ها  ساله  هر  می بازند.  جان  حوادث 
جاهای  و  ایران  و  پاکستان  در  افغان  آواره ی  و 
دیگر کشته و زخمی می شوند و مورد آزارهای 
وحشتناک قرار می گیرند. و صدها نمونه ی دیگر. 
حساسیت  موارد  این  در  افغانستان  دولت  چرا 
بگذریم، یک  که  دیگر  علل  از  نمی دهد؟  نشان 
علت اصلی همان »اثِر وضوح« است. از سویی 
تأثیر  افراد  عموم  بر  وضوح  اثر  چون  دیگر، 
می گذارد، با هر فاجعه ی پرسروصدا و »واضح« 
)نظیر سقوط طیاره ی ملکی توسط موشک زمین 
که  می آید  پیش  فرصتی  دولت ها  برای  هوا(  به 
کم تر  مسایل  از  را  ذهن شهروندان کشور خود 
واضح و کمتر هیجانی دور کنند. مرگ هایی که 
است(،  زیاد  تعدادشان  )اما  نمی دهند  تصویر 
تصویرهای  که  می روند  مرگ هایی  تحت الشعاع 
بسیار روشن دارند )هرچند تعدادشان بسیار کم تر 

باشد(.

طی  بادغیس  والیت  در  زیادی  جنگالت 
تازه ترین  در  است.  قطع شده  اخیر  دهه  چهار 
مورد بر بنیاد فیصله ی شورای نظامی بادغیس، 
بخشی از جنگالت پسته در جوار میدان هوایی 
شهر قلعه نو توسط ارتش ملی قطع شده است.

روزنامه  به  بادغیس  محلی  مقام های 
اطالعات روز می گویند دلیل قطع این درختان، 
نشست  در  مشکالت  و  هوایی  میدان  توسعه 
حمایت  نیروهای  هواپیماهای  برخاست  و 
در  بادغیس  مردم  نمایند گان  اما  است.  قاطع 
این  می گویند  والیتی  شورای  و  ملی  شورای 

 کار »تأسف  بار« و »غیر قابل جبران« است. 
زیست  محیط  رییس  مشکوانی،  میرویس 

حدود نیم قرن قبل، وقتی تحقیقات مجلس 
»فیدل  ترور  برای  سیا  سازمان  نقشه ی  سنا 
افشا  را  رهبران  کوبا و سایر  دیکتاتور  کاسترو«، 
اقدامی  در  فورد«  »جرالد  رییس جمهور  کرد، 

ترورهای سیاسی را ممنوع قرار داد.
امریکا، چه  آن، دولت های  از  بعد  قرن  نیم 
استثناهای  از  دموکرات،  چه  و  جمهوری خواه 
 ۱9۷6 سال  اجرایی  فرمان  بحث برانگیز 
استثناها  این  برده اند.  بهره  فورد  رییس جمهور 
رؤسای  بین المللی،  قوانین  حدود  محک زدن  با 
جمهور را از اختیارات فوق العاده برای استفاده از 
نیروی مرگ بار در خارج از مرزهای ایاالت متحده 

برخوردار می کند.
با این حال، این استراتژی پیش گیرانه که اکنون 
به عنوان »قتل هدف مند« شناخته می شود، پیش از 
نداشت.  چندانی  خریدار  سپتامبر   ۱۱ حمالت 
رییس جمهور جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و 
حاال دونالد ترمپ رهبران گروه های تروریستی را 
برای جلوگیری از حمله ی آنان به خاک ایاالت 
متحده و حفاظت از منافع ایاالت متحده در خارج 

از کشور، به قتل رسانده اند.

بادغیس نیز به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که بیش تر از حد تعیین شده در شورای نظامی، 
به  امنیتی  »نهادهای  است:  شده  قطع  درختان 
ریشه  از  را  درخت ها  اکثریت  می روند،  ساحه 
از فیصله نظامی، درختان در  می کشند. بیش تر 
جای  این  و  شده  قطع  هوایی  میدان  نزدیکی 
تأسف است و نباید این کار می شد و این کار 

محیط زیست را ضربه زده است.«
احمد عرفان، از مسئوالن ریاست زراعت 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  بادغیس 
نابودی  حال  در  هوایی  میدان  اطراف  درختان 
 ۴۰۰ به  نزدیک  حدود  از  او  گفته ی  به  است. 
هوایی  میدان  در  درخت   ۱۰۰ تنها  درخت 

با این حال، حمله ی هواپیمای بدون سرنشین 
قاسم  کشته شدن  به  منجر  که  متحده  ایاالت 
موجی  ایران شد،  قدس  سپاه  فرمانده  سلیمانی، 
را  جهانی  نگرانی های  و  حقوقی  سواالت  از 
اسامه بن الدن، رهبر  قتل  برانگیخته که حتا در 
سال  در  سپتامبر،   ۱۱ حمالت  معمار  و  القاعده 

۲۰۱۱ در دوران اوباما شاهد نبودیم.
پس از این که سه شنبه شب هفته ی گذشته 
ایران بیش از ۱۰ موشک را علیه دو پایگاه  نظامی 
ارتش عراق که میزبان نیروهای امریکایی هستند، 
شلیک کرد، اقدامی که این تقابل را شعله ور کرده 
است؛  و جدال حقوقی  بحث  موضوع  همچنان 
پرسش اکنون این است: آیا کشتن سلیمانی یک 
ترور غیرقانونی بود یا یک اقدام مشروع در جنگ 

امریکا علیه تروریسم؟
به عنوان  به سلیمانی را  دولت ترمپ حمله 
اقدامی در دفاع از ایاالت متحده توجیه کرده و 
مدعی است که سلیمانی در لحظه ی کشته شدن در 
حال سازمان دهی کارزار ترور و وحشتی بود که 
منافع ایاالت متحده را در معرض خطر »حتمی« 

قرار می دهد.
عموم مسئولیت رسیدگی به شکایات را دارند، 
بیش تر  در  کالمی  قسمت خشونت های  در  اما 
مواقع پولیس نیز شریک در انجام خشونت های 

کالمی علیه زنان هستند. 
خشونت های  بیش ترین  اغلب،  گمان  به 
کالمی و زبانی در جاده های کابل رخ می دهد. 
شاهد  که  نه تنها  شاغل  دختر  یک  به عنوان  من 
از هزاران  بلکه یکی  نوع خشونت هستم،  این 
بوده ام.  کالمی  خشونت های  همیشگی  قربانی 
تا  دفتر  از  ساعته  دو  مسیر  طی کردن  روزانه 
خانه در میان انبوه از خشونت های کالمی برای 
دختری که خواهان حضور و سهم مساویانه با 
کاری بس دشواری  است،  مرد در جامعه  یک 
است که شبیه موریانه روح و روانم را می خورد 

و ناامید و سرخورده می کند.
از آن جایی که باید به گونه ی مشخص تری 
می خواهم  بزنیم،  حرف  خشونت   نوع  این  از 
تقسیم  به سه بخش  را  زبانی  عامالن خشونت 
پولیس  پولیس،  شامل  که  مسلح  افراد  کنم: 
افراد  و  شخصی  نهادهای  محافظان  و  ترافیک 
دولتی  بلندپایه ی  مسئوالن  و  پولدار  و  زورمند 
می شوند. این افراد از جمله کسانی اند که بارها 
و  می کنند  کردند/  اهانت  زنان  و  دختران  به 
کالمی  خشونت  مرتکب  مشخص  به صورت 
اوقات در جاده های  اغلب  افراد  این  می شوند. 
شهر کابل برخورد خشن  با زنان به ویژه دختران 
رکیک  کلمات  از  استفاده  با  آنان  دارند.  جوان 
بدن  اعضای  و  قد  چهره،  مورد  در  زشت  و 
دختران  رفتار  طرز  و  می زنند  حرف  دختران 
از  بسیاری  در  حتا  می گیرند.  تمسخر  به  را 
موارد شخصا وقتی از مسیری می گذرم که در 
خانه های  و  نهادها  محافظان  یا  و  پولیس  آن 
شخصی، حضور دارند، دچار یک نوع ترس و 

اضطراب می شوم. 
کالمی  خشونت های  مرتکبین  دوم  بخش 
جاده های کابل، کارگران عادی، دست فروشان، 
و  شهری  تاکسی های  رانندگان  و  عابران 
آدم ها  دسته  این  هستند.  شخصی،  موترهای 
به  مختلف  بهانه های  به  فرصت  از  استفاده  با 
خشونت های زبانی و گفتاری می پردازند. کافی 
منتظر  جاده  کنار  در  دقیقه  ده  برای  که  است 
افراد  این  که  می شود  فهمیده  وقت  آن  بمانیم، 

می رسانیم، برای او سفری بی خطر آرزو می کنیم 
و او فقط تشکر می کند. درحالی که برگشتن ما به 
خانه )با موتر( خطرناک تر از سفر او با طیاره به 
یک کشور دیگر است. او باید بیش تر نگران سالم 

برگشتن ما از میدان هوایی به خانه باشد! 
چرا ما فکر می کنیم سفر با طیاره خطرناک تر 
دیرپا  و  تأثیری عمیق  طیاره  است؟ چرا سقوط 
بر ذهن ما می گذارد، اما تصادف های جاده ای )با 
تلفات ماهانه و ساالنه ی چندین برابر( غالبا جز 

اثری گذرا و اندک بر خاطر ما نمی گذارند؟ 
و  روانشناسان  مسأله،  این  توضیح  برای 
نام  به  مفهومی  از  شناختی  علوم  دانشمندان 
که  می گویند  سخن   Vividness Effect
می توان آن را »تأثیر یا اثر وضوح« ترجمه کرد. 
بسیار  به صورت  معنا که وقتی رویدادی  این  به 
و  عمیق تر  تأثیر  می نماید،  رخ  واضح  و  روشن 
در  می گذارد.  ما  روان  و  ذهن  بر  ماندگارتری 
برابر، رویدادهایی که با وضوح و روشنی کم تری 
همراه اند )مثال پیش چشم ما اتفاق نمی افتند یا 
نمی توانیم تصویر واضحی از شکل وقوع شان در 
ذهن داشته باشیم(، تأثیر کم تر و گذراتری بر جا 
می گذارند. این تفاوت در تأثیری که این دو نوع 
از  ما  ارزیابی  در  ما می گذارند،  بر ذهن  رویداد 
ریسک های بعدی نیز فعاالنه دخالت می کند. به 
این معنا که ادراک ما از این که با چه ریسک یا با 
چه سطحی از خطر روبه رو هستیم، تحت تأثیِر 

تجربه های قبلی ما عمل می کند. مثال: 
کشور  فالن  در  می گویند  ما  به  که  وقتی 

عبدالواجد روحانی

معضل نابودی جنگل های پسته در بادغیس؛ 
صدها درخت با تبر حکومت قطع شده است

مترجم: جلیل پژواکیو اس ای تودی ـ کیوین جانسون

قتل سلیمانی؛ ترور نامشروع یا اقدام موجه؟

سال هاست که جاده های کابل با خشونت 
گره خورده است. شاید جاده ها، شاهد بیش ترین 
اگر  باشد.  شهر  این  در  خشونت آمیز  اتفاقات 
بگذریم،  راهزنی...  دزدی،  انتحار،  و  انفجار  از 
دخترانی هستند که در هر قدم با خشونت های 

کالمی برخی از مردان مواجه می شوند.
به حساب  از کشورهایی  افغانستان  هرچند 
می رود که دارای قوانین در بخش های مختلف 
منع  به ویژه  و  عموم  به صورت  خشونت  منع 
خشونت و آزار و اذیت زنان و کودکان است، 
قربانیان  به  کمکی  قوانین  این  عمل  در  اما 

خشونت نکرده است. 
تنفیذ قانون های منع خشونت علیه زنان در 
کودکان  و  زنان  اذیت  و  آزار  منع  سال ۲۰۰9، 
سال  در  جدید  جزای  کد  و   ۲۰۱۷ سال  در 
کودکان  و  زنان  از  که  است  قوانین  از   ۲۰۱۸
دفاع کرده، اما رسید گی نشدن جدی به قضایای 
افغانستان، سبب  در  زنان  اذیت جنسی  و  آزار 
دختران  و  زنان  موارد  از  بسیاری  در  شده 
صحبت  کنند.  تحمل  را  خشونت ها  خاموشانه 
که  است  ممکن  زنان  اذیت  و  آزار  مورد  در 
منجر  و  داده  قرار  پرسش  زیر  را  آن ها  حیثیت 
به ایجاد محدودیت های بیش تر بر زندگی آن ها 
زنان و  اذیت  آزار و  منع  قانون  براساس  شود. 
فیزیکی،  کالمی،  اذیت  و  آزار  انواع  کودکان، 
قانون،  در  تعریف شده  تصویری  و  نوشتاری 
قانون  این  براساس  است.  شده  پنداشته  جرم 
کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان 
و  عمومی  نقلیه  وسایل  عمومی،  محالت  در 
تا  پنج  نقدی  به جریمه ی  محالت دیگر شوند 

ده هزار افغانی محکوم می شوند. 
از ده سال می شود که ساکن شهر  بیش تر 
از  دور  به  زمان  مدت  این  در  اما  هستم.  کابل 
اوسط  به طور  دیگر  نارسایی های  و  مشکالت 
توهین آمیز  زشت،  حرف  پنج  دست کم  روزانه 
و  شنیدم  رفت وآمد  مسیر  در  خشونت آمیز  و 
در  گشت وگذار  از  من  روز  هر  تجربه ی  این 
که  مرجع  هیچ  کنون  تا  است.  کابل  جاده های 
به شکایتی از آزار و اذیت خیابانی و خشونت 
کالمی، به گونه ی جدی رسیدگی کند در کابل 
حوزه های  پولیس،  که  هرچند  ندارم.  سراغ 
به صورت  قضایی  و  عدلی  نهادهای  و  امنیتی 

چند روز پیش کسی تصویری گذاشته بود 
که ترافیک هوایی را در فضای کشورهای مختلف 
نشان می داد. فضای ایران تقریبا خالی بود )البته 
پس از سقوط طیاره ی اواکراینی در تهران(. بخشی 
ترس  علت  به  ایران  فضای  بودن  خالی  این  از 
مردم است. افراد در روزها و شب های نزدیک به 

فاجعه ی سقوط طیاره از پرواز می ترسند. 
در  غیرنظامی  طیاره ی  یک  که  کنید  فرض 
هوای  به  زمین  موشک  توسط  اشتباه  یک  اثر 
به خاطر  طیاره  آن  یا  می شود  ساقط  دولت  یک 
سرنشین  نفر   ۱۷۸ و  می کند  سقوط  فنی  نقص 
آن کشته می شوند. آیا آن دولت در شرایط نرمال 
طیاره های بعدی را نیز با موشک خواهد زد؟ آیا 
طیاره های بعدی نیز دچار نقص فنی خواهند شد 
و سقوط خواهند کرد؟ پاسخ منطقی این سوال ها 
را  مسافربری  طیاره های  دولت ها  نه،  روشن اند. 
در آسمان پایتخت خود با موشک نمی زنند. نه، 
این معنا نیست که  به  نقص فنی در یک طیاره 

طیاره های دیگر نیز مشکل فنی دارند. 
مورد  در  پژوهشی  داده های  ضمن،  در 
سفر  که  داده اند  نشان  هوایی  و  زمینی  ترافیک 
مرتبه  چندین  زمینی  وسایط  دیگر  و  موتر  با 
خطرناک تر از سفر با طیاره است. یعنی احتمال 
با موتر و دیگر وسایط  آدم در سفر  کشته شدن 
زمینی چندین برابر احتمال کشته شدن آدم در سفر 
هوایی است. یکی از پژوهش گران با لحنی نیمه 

شوخی گفته بود:
وقتی که کسی را به میدان هوایی یا فرودگاه 

زهرا جویا

قربانی خشونت کالمی جاده های کابل ام

بادغیس باقی مانده است.
شدید  انتقاد  با  بادغیس،  در  درختان  قطع 
مواجه  نمایندگان  مجلس  در  مردم  نمایندگان 
مجلس  عضو  اکازی،  ضیاالدین  است.  شده 
نمایندگان در گفت وگو با اطالعات روز، قطع 
را  بادغیس  نظامی  شورای  سوی  از  درختان 
»تاسف  بار« و »غیر قابل جبران« می داند: »برای 
درختان  که  نیست  قبول  قابل  بادغیس  مردم 
قطع شود، تا طیاره بنشیند. از آن جایی که من 
بادغیس کالن است و  میدان هوایی  دارم  خبر 
نیاز نبود که برای گسترش این میدان، درختان 
قطع شود. اردوی ملی قطع کرده درختان را و 

این مایه نگرانی است.«

از  پس  هفته  یک  به  نزدیک  این حال،  با 
این حمله، تحلیل گران امنیت ملی همچنان باهم 
اختالف نظر دارند. برخی از آن ها تأکید می کنند 
که کشتن سلیمانی نقض قوانین بین المللی بوده و 
خطر شعله ورشدن منازعه در خاورمیانه را افزایش 

داده است.
دانشگاه  حقوق  استاد  اوکانل«،  الن  »مری 
»نوتردام« و متخصص حقوق بین الملل و استفاده 
توجیهی  هیچ  متحده  »ایاالت  می گوید:  زور،  از 
او می افزاید که  نداشت.«  این حمله  انجام  برای 
است  مشکل ساز  جهت  این  از  سلیمانی  کشتن 
صورت  عراق  دولت  رضایت  بدون  حمله  که 
گرفته. او می گوید: »ما حق حمله به خاک عراق 

را نداریم.«
»ایندیانا«  دانشگاه  استاد  بوسکو«،  »دیوید 
کشورها  به  بین المللی  قوانین  البته  که  می گوید 
یا حمله ای در  برابر خطر  از خود در  حق دفاع 
تهدید  این که  بر  مشروط  اما  می دهد،  را  آینده 
حتمی و قریب الوقوع باشد. بوسکو می گوید: »اگر 
قرار باشد حمله ای ]علیه شما[ انجام شود، شما 
باید  این  اما  کنید  دفاع  از خود  دارید که  اختیار 

مرگ هایی که تصویر نمی دهند
سخیداد هاتف 
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ترودو: 
این فاجعه هرگز نباید رخ می داد و تا اجرای عدالت از پا نمی  نشینیم

به نقل از مقام های غربی، گفتند هواپیما احتماال 
پدافند  موشک  اصابت  مورد  سهوی  به طور 

هوایی قرار گرفته است.
با وجود آن که مقام های جمهوری اسالمی 
یک سره  ایران  داخل  دولتی  رسانه های  و 
اصابت هرگونه موشکی را رد کرده و حتا به 
خبرنگاران و رسانه های خارج از ایران در مورد 
انتشار گزارش ها در این مورد هشدار دادند، اما 
نهایت در پی فشارهای گسترده، پذیرفتند  در 
هواپیما به طور غیرعمد هدف پدافند قرار گرفته 

است.
با این حال حسین سالمی، فرمانده سپاه، 
در  غیرعلنی  سخنرانی  جریان  در  جدی   ۲۲
خود  ما  »اگر  گفته  اسالمی  شورای  مجلس 

هیچ کس  نبودیم،  فرضیه  این  مبدأ شکل گیری 
نمی توانست متوجه شود«.

طی روزهای گذشته شهرهای ایران صحنه 
سوگواری و اعتراضاتی شد که با وجود حضور 
گسترده و سنگین نیروهای امنیتی ادامه داشته 
این  به  حمله  از  مختلفی  گزارش های  است. 
شلیک  حتا  و  اشک آور  گاز  پرتاب  تجمعات، 

گلوله به مردم منتشر شده است.
با حضور  مراسم سوگواری  اما  کانادا  در 
نخست وزیر، اعضای دولت، سیاست مداران و 
نیز شهروندان مختلف برگزار شده  و قرار است 

مراسم مشابهی نیز روز دوشنبه برگزار شود.
دولت کانادا واقعه را »فاجعه ملی« نامیده 

است.

ترودو،  جاستین  روز:  اطالعات 
شهروندان،  جمع  در  کانادا،  نخست وزیر 
که  مسافربری  هواپیمای  بستگان و سوگواران 
هدف پدافند هوایی سپاه قرار گرفت، گفته »این 
فاجعه هرگز نباید رخ می داد، و تا پاسخ نگیریم 

از پا نمی  نشینیم«.
آقای ترودو ۲۲ جدی در جمع سوگواران 
و در مراسمی که به یاد قربانیان سقوط پرواز 
بود،  برگزار شده  ادمونتون  در  تهران-کی یف، 

سخنرانی کرده است.
او گفته در این چند روز و در پی دیدار 
بسیاری  که  دریافته  جان باختگان  خانواده  با 
برای  بهتر  و چشم اندازی  آینده  برای  آن ها  از 
خانواده ها  اما  آمده اند،  کانادا  به  خود  خانواه 

اکنون در خشم و اندوه فرو رفته اند.
که  زمانی  »تا  گفته  کانادا  نخست وزیر 
پاسخ ها روشن نشود، از پا نمی نشینیم. تا زمانی 
اجرا  نشوند و عدالت  که خطاکاران مشخص 

نشود، از پا نمی نشینیم«.
به گزارش رادیو فردا، بوئینگ هواپیمایی 
حمله  جریان  در  ماه  دی   ۱۸ روز  اوکراین 
موشکی سپاه به دو پایگاه مورد استفاده آمریکا 
سلیمانی  قاسم  کشتن  تالفی  به  عراق،  در 
تهران  نزدیکی  در  ترامپ،  دونالد  به دستور 
سقوط کرد. تمامی ۱۷6 سرنشین کشته شدند؛ 
ایرانی کانادایی بودند و  ایرانی و  اکثریت آن ها 

راهی کانادا.
نخست وزیر کانادا و رسانه های بین المللی 

قدرت اعالم شده بود. آقای مشرف که در بیمارستانی در دوبی بستری بوده 
است پیش تر محاکمه اش را »ناعادالنه« خوانده بود.

به  شریف  نواز  علیه   ۱999 سال  در  کودتا  یک  انجام  با  مشرف  جنرال 
ارتش  ستاد  رییس  همزمان  زمامداری خود  مدت  در طول  او  رسید.  قدرت 
دوازدهمین  را  خود  همه پرسی  یک  پی  در   ۲۰۰۱ سال  در  مشرف  بود.  هم 

رییس جمهوری پاکستان اعالم کرد.
برای  پاکستان  مجلس  در  سیاسی  رقیبان  تهدیدهای  و  فشارها  دنبال  به 
استیضاح و برکناری، پرویز مشرف سرانجام در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۰۸ )۲۸ مهر 

۱۳۸۷( استعفای خود از سمت ریاست جمهوری را اعالم کرد.

اطالعات روز: دادگاه عالی پاکستان روز دوشنبه ۱۳ جنوری حکم اعدام 
پرویز مشرف، رییس جمهور اسبق پاکستان، را باطل اعالم کرد.

این دادگاه در حکم خود آورده است: »تسلیم شکایت، قانون دادگاه و 
انتخاب تیم تنظیم کیفرخواست غیرقانونی بوده است...]و به همین سبب[ رای 

صادره کامال ملغی اعالم می گردد.«
زمام  سال  نه  مدت  به  که  ساله   ۷۷ مشرف  پرویز  یورونیوز،  از  نقل  به 
امور کشورش را در اختیار داشت، در ماه دسامبر گذشته توسط دادگاه ویژه 

اسالم آباد به اعدام محکوم شده بود.
حفظ  برای  اضطراری  وضعیت  اعالم  و  اساسی  قانون  تعلیق  وی  اتهام 

دادگاهی در پاکستان از ابطال حکم اعدام پرویز مشرف خبر داد

کرده  تالش   ۲۰۱6 سال  در  رسیدن  به  قدرت  زمان  از  ترامپ  دونالد 
را  کشور  این  حاکمان  ایران،  اسالمی  جمهوری  به  فشار  افزایش  با  است 
خروج  زمان  از  کند.  مجبور  خود  بین المللی  و  منطقه ای  سیاست  تغییر  به 
ایاالت متحده آمریکا از برجام و در پیش گرفتن رویکرد »فشار حداکثری«، 
پیشین  مشاور  بولتون،  جان  شد.  دوچندان  ایران  علیه  واشنگتن  تحریم های 
تا  ایران  به  »فشار  بود:  گفته  پیش  ماه  سیزده  حدود  سفید  کاخ  ملی  امنیت 

حدی خواهد بود که صدای فریادشان بلند شود.«
دولت دونالد ترامپ بارها از آمادگی بی  قیدوشرط یا مشروط به شروط 
۱۲گانه برای مذاکره با ایران خبر داده است. رییس جمهوری آمریکا برجام 
با حاکمان جمهوری  با گفت وگو  باید  بد می داند و می گوید  توافق  را یک 

اسالمی باید به یک توافق جامع تر و مطمئن تر دست یافت.

با  آمریکا  متحده  ایاالت  رییس جمهوری  ترامپ  دونالد  روز:  اطالعات 
بی اهمیت توصیف کردن مذاکره با مقام های جمهوری اسالمی ایران، از این 
کشور خواست تا سالح هسته ای نداشته باشند و»معترضان خود را« نکشند.

»مشاور  نوشت:  تویتری  پیام  یک  در  و  یک شنبه  شامگاه  ترامپ  آقای 
امنیت ملی امروز عنوان کرد که تحریم ها و اعتراضات، ایران را »به شدت 
تحت فشار« قرار داده است و آن ها را مجبور به مذاکره می کند. در واقع، 
به  کامال  این  نه.  یا  می کنند  مذاکره  آن ها  آیا  که  ندارد  اهمیتی  برایم  اصال 
خود  و»معترضان  باشید  نداشته  ای  هسته  سالح  اما  است،  خودشان  عهده  

را نکشید.«
تظاهرات  برگزاری  از  پس  ساعاتی  پیام  این  یورونیوز،  گزارش  به 
منتشر  ایران  شهرهای  از  دیگر  برخی  و  تهران  در  ضدحکومتی  گسترده 

واقعیت  اعالم نکردن  و  پنهان کاری  به دلیل  به ویژه،  اسالمی  جمهوری  شد. 
سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک پدافند هوایی،  زیر فشار 

اعتراض ها و انتقادهای گسترده قرار گرفته است.
بامداد  با ۱۷6 سرنشین  اوکراین  بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی  هواپیمای 
پایگاه  به  ایران  موشکی  حمله  از  پس  ساعاتی  و  جنوری  هشتم  چهارشنبه 
عین  االسد عراق با شلیک پدافند سپاه پاسداران در آسمان تهران آتش گرفت 
به  ایران  آباد شهریار سقوط کرد. مقام ها و رسانه های رسمی  و در محمود 

مدت سه روز شلیک موشک به سوی این هواپیما را از اساس انکار کردند.
تنش  بغداد،  فرودگاه های  از  یکی  در  سلیمانی  قاسم  کشته شدن  پی  در 
میان ایران و متحدانش در عراق با ایاالت متحده آمریکا به شکل بی سابقه ای 

افزایش یافته است.

ترامپ به مقام های ایران: 
مذاکره برایم اهمیتی ندارد، سالح هسته ای نداشته باشید و معترضان را نکشید

گواردیوال: 
آگوئرو برای ما اسطوره زنده است

بارسا ۴۱ فیصد گل هایش را از دست داد
اناری ها در این فصل  را از دست بدهد. آبی 
6۰ گل به ثمر رساندند )۴9 گل در اللیگا، 9 
اسپانیا( و  اروپا و دو سوپرجام  قهرمانان  لیگ 
است.  داشته  عمده ای  نقش  آنها  در  سوارس 
نقش  تیمش  گل   ۲5 در  اروگوئه ای  مهاجم 
مستقیم داشت )۱۴ گل به ثمر رساند و یازده 
پاس گل داد(. این بازیکن در ۴۱.6 فیصد گل 
های بارسا تاثیرگذار بوده است که آمار باالیی 

به حساب می آید.

به  را  آماری  چنین  حالی  در  سوارس 
مهاجم  داشت.  دیدگی  آسیب  که  رساند  ثبت 
اروگوئه ای جزو بازیکنانی محسوب می شود که 
ویژگی حمایت از تیم را دارند. گل هایش برابر 
اینتر در هفته دوم لیگ قهرمانان و نقش داشتن 
در پیروزی برابر اسالویا در پراگ موجب شد 
تیم کاتاالنی به مرحله بعد صعود کند. سوارس 
بازی های  در  بارسا  بازیکن  کننده ترین  تعیین 
خارج از خانه بوده است )به جز لیونل مسی(. 

او در لگانس، ختافه، سن سباستین و در کورنیا 
نمایش خوبی داشت و گلزنی کرد. آبی اناری 
ها اکنون باید به دنبال بازیکنی باشند که بتواند 
جای خالی سوارس را پر کند. نام هایی همچون 
پاکو  و  کاوانی  ادینسون  مارتینس،  الئوتارو 
آلکاسر روی میز هستند. هیچ یک ویژگی های 
مهاجم اروگوئه ای را ندارند اما بارسا باید با یک 
مهاجم خوب قرارداد امضا کند چون در ترکیب 

جایگزین مناسب ندارد.

تاثیرگذارترین  از  یکی  سوارس  لوییس 
به  که  بود  فصل  این  در  بارسلونا  بازیکن های 
دلیل آسیب دیدگی نمی تواند چهار ماه تیمش 

را همراهی کند.
لوییس  دیدگی  آسیب  آس،  از  نقل  به 
محسوب  تلخی  اتفاق  بارسلونا  برای  سوارس 
دلیل  به  میادین  از  دوری  ماه  چهار  می شود. 
شد  موجب  راست  زانوی  از  دیدگی  آسیب 
باشگاه کاتاالنی یکی از بهترین مهره های خود 

سرمربی منچسترسیتی، ستاره آرجانتینی تیمش را یک 
اسطوره زنده توصیف کرد.

و  بیست  هفته  دیدارهای  ادامه  در  گاردین،  از  نقل  به 
آن  در  که  شد  برگزار  دیدار  یک  انگلیس  برتر  لیگ  دوم 
منچسترسیتی توانست با نتیجه پرگل 6 بر یک برابر استون 

ویال به برتری برسد. 
با خوشحالی از  پپ گواردیوال سرمربی منچسترسیتی 
نتیجه کسب شده، به تمجید ویژه از سرخیو آگوئرو گلزن 
تیمش پرداخت و گفت: چاره ای جز کسب پیروزی در این 
بودند  کرده  درک  خوبی  به  بازیکنانم  و  نداشتیم  را  بازی 
نتیجه ای  هر  است.  مهم  پیروزی  ما  برای  اندازه  چه  تا  که 

غیر از برد در این بازی، کار ما را برای کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان اروپا سخت می کرد. بازیکنان با مدیریت سرخیو 
آگوئرو  دادند.  انجام  خوبی  کار  مسابقه  زمین  در  آگوئرو 
اسطوره زنده است و در این دیدار خود را نشان داد. من 
از کار کردن با این افراد لذت می برم. خیلی به آگوئرو نیاز 
داریم. او برای ما بسیار مفید و ارزشمند است. در هر بازی 
که به میدان می رود، ارزش هایش را نشان می دهد. سرخیو 
جزئی از تاریخ باشگاه منچسترسیتی است. دوست دارم به 
او کمک کنم تا بهتر از این شود و پیشرفت کند. همیشه در 
مربیگری این هدف را داشتم تا به بازیکنانم کمک کنم تا 
به باالترین حد فوتبالی خود برسند. فکر می کنم آگوئرو در 

حال  حاضر در مسیر پیشرفت است و در ادامه حتی بهتر از 
این هم خواهد شد.

گفت:  خود  صحبت های  ادامه  در  موفق  مربی  این 
با بازیکنانم درباره مسائلی نظیر رکوردزنی  من هیچ وقت 
باعث  که  است  بازیکنانی  چنین  وجود  نکردم.  صحبت 
می شود لیگ برتر بهتر شود و پیشرفت کند. سرخیو اکنون 
۳۱ سالن سن دارد و می تواند سال ها در تیم باشد. با این 
حال این تصمیمی است که خود او و باشگاه منچسترسیتی 
باید بگیرد. ما فعال تنها به بازی بعدی خودمان فکر می کنیم 
و می دانیم که بازی های دشواری در پیش داریم و نباید به 

فکر مسائل جانبی نظیر رکوردزنی باشیم.

بدینوسیله بتأسی از فقره )2( ماده )43( قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت 
نهرلشکری  کانال  روغنیات الیروبی  و  پرزه جات  پروژه خریداری  قرارداد  دارد  نظر  در  و آب  انرژی 
به  را   MoEW/PD/G009-99/NCB نمبر  کود  دارای  مالی 1399  سال  برای  نمیروز  والیت 
نمری  معلمین  ناحیه  اتمه  واقع  نمبر )62314(  دارنده جواز  لوژستیکی همت بریا  شرکت خدمات 
434 مرکز هلمند به قیمت مجموعی )6910690( افغانی اعطاء نماید. اشخاص حقیقی و حکمی که 
هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعالن الی هفت 
روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک داراالمان 

ایستگاه سناتوریم، وفق احکام ماده )50( قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم بر اعطای قرارداد
وزارت انـرژی و آب از تمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعوت می نماید تـا در پروسـه داوطلبی پروژه 
خریـداری البسـه جات زمسـتانی بـرای کارکنـان بسـت 7 و 8 ایـن وزارت اشـتراک نمـوده و نقـل 
چـاپ شـده شـرطنامه مربـوط را در حافظـه یـا فلش دیسـک از آمریت تـدارکات اجنـاس و خدمات 
غیرمشـورتی ریاسـت تـدارکات بدسـت آورده آفـر خویـش را مطابـق شـرایط منـدرج شـرطنامه و 
طبـق طرزالعمـل تـدارکات طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعـالن الـی سـاعت 9:30 قبـل از ظهر به 
روز چهارشـنبه مـورخ 16/11/1398 بـه ریاسـت تـدارکات واقـع تعمیـر ششـم منـزل چهـارم ارائه 
نماینـد. آفرهـای ناوقـت رسـیده و اینترنتـی قابـل پذیـرش نمی باشـد، تضمیـن آفر بصـورت بانکی 
مبلـغ )27000( افغانـی بـرای پـروژه فوق الذکـر بـوده و جلسـه آفرگشـایی بتاریـخ 16/11/1398 
MOEW/ سـاعت 10:00 قبـل از ظهـر در صالـون ارزیابـی ریاسـت تدارکات بـه شـماره داوطلبی

تدویـر می گـردد.  PD/G010-99/NCB

اعالن تدارکات

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:
D-( را با شرکت ساختمانی بارک احک دارنده جواز نمبر MAIL/PD/NCB/W300-01/98 را شماره تشخصیه )الت )1( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی غالمان و سرچخلی والیت ارزگان )الت اول

33169( واقع ترینکوت سرک قومندانی امنیه مرکز ارزگان را به قیمت مجموعی )5,134,000( پنج میلیون و یک صد و سی و چهارهزار افغانی.
الت )2( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی بیشه ولسوالی باالمرغاب والیت بادغیس )الت دوم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/300-02/98 را با شرکت ساختمانی کارگران دارنده جواز نمبر 

)57509( واقع دویمه ناحیه احمدی مارکیت ننگرهار جاده مرکز هلمند لشکرگاه را به قیمت مجموعی )3,308,000( سه میلیون و سه صد و هشت هزار افغانی.
الت )3( پروژه اعمار دیوار محافظوی گبیونی زمین های زراعتی دارآباد پایین والیت فراه )الت سوم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/300-03/98 را با  شرکت ساختمانی و سرک سازی شاه آغا دارنده 

جواز نمبر )D-3-2322( واقع سرک 40 متره مرکز والیت فراه را به قیمت مجموعی )7,578,100( هفت میلیون و پنج صد و هفتاد و هشت هزار و یک صد افغانی اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

طرفین درگیر در لیبی پای میز مذاکره آمدند؛ آلمان نشست صلح برگزار می کند
رهبر  و  ملی  وفاق  اطالعات روز: نخست وزیر دولت 
نظامی دولت خودخوانده لیبی در مسکو بر سر میز مذاکره 
نخست وزیر  السراج،  فیض  میان  گفت و گو  شدند.  حاضر 
دولت به رسمیت شناخته شده از سوی سازمان ملل متحد 
و جنرال خلیفه حفتر، رهبر دولت خودخوانده در پایتخت 
روسیه، یک روز پس از آتش بس موقت میان طرفین است.

روسیه امیدوار است که این گفت وگو منجر به امضای 
پیمان آتش  بس شود. برخی از گزارش ها از شرکت وزیران 
خارجه و دفاع ترکیه و روسیه در این نشست حکایت دارد.
جوزپه  حال  همین  در  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
جنوری(   ۱۳ )دوشنبه،  امروز  ایتالیا  نخست وزیر  کونته، 
گفت وگو  لیبی  درباره  ترکیه  رییس جمهوری  با  آنکارا  در 

می کند.
لیبی  در  روسیه،  و  ترکیه  دیپلماتیک  فشار  به واسطه 
آتش بس موقت برقرار شده است. دولت وفاق ملی با توافق 
از  از ساعت ۱۲ شنبه شب )۱۱ جنوری(  بر سر آتش بس، 
شود.  تضمین  آن  اجرای  تا  خواست  متحد  ملل  سازمان 
ساعاتی پس از اعالم آتش بس، طرفین یکدیگر را به نقض 

آن در اطراف پایتخت متهم کردند.
امانوئل مکرون، رییس جمهوری فرانسه، پس  همزمان 
از تماسی تلفنی با همتای روس خود با انتشار بیانیه ای بر 

»ضرورت« آتش بس در لیبی تأکید کرد. همچنین قرار است 
 ۱9( آینده  هفته  یک شنبه  روز  را  نشستی  آلمان  دولت  که 
جنوری( درباره وضعیت لیبی ترتیب دهد. در این نشست 

رییس جمهوری ترکیه هم قرار است شرکت  کند.
والدیمیر  با  تلفنی  تماس  در  فرانسه  رییس جمهوری 
پوتین ابراز امیدواری کرده که نشست برلین »روند صلح لیبی 

را با پشتیبانی سازمان ملل متحد احیا کند.« رییس جمهوری 
روسیه در دیدار روز شنبه با آنگال مرکل، صدراعظم آلمان 

از برپایی نشست برلین حمایت کرده است.
تالش های دیپلماتیک برای برقراری آتش بس در لیبی 
در حالی است که رجب طیب اردوغان هفته گذشته از اعزام 
»تدریجی« نظامیان ترکیه به لیبی خبر داده بود. آقای اردوغان 

گفته بود که هدف ترکیه »پشتیبانی از دولت مشروع« لیبی و 
جلوگیری از »یک فاجعه انسانی« است. توافق پارلمان ترکیه 
با برنامه ی اعزام نیروی نظامی به لیبی با واکنش هایی منفی 
برای  تهدیدی  را  آن  قبرس  و  یونان  اسراییل،  شد.  همراه 

ثبات منطقه دانستند و نسبت به آن هشدار دادند.
دولت لیبی در نبرد با شورشیان به رهبری جنرال خلیفه 
حفتر در شرق لیبی است. دولت وفاق ملی را سازمان ملل 
متحد به رسمیت شناخته و کنترل طرابلس را در دست دارد. 

ترکیه و قطر از متحدان اصلی این دولت است.
می خوانند  ملی  ارتش  را  خود  حفتر  جنرال  نیروهای 
عربی  متحده  امارات  و  روسیه  اردن،  مصر،  پشتیبانی  از  و 
برخوردارند. جنرال حفتر در ماه اپریل تالش کرد پایتخت 

را تصرف کند.
حکومت  سرنگونی  از  پس  و  میالدی   ۲۰۱۱ سال  از 
روبه روست.  داخلی  جنگ  با  لیبی  قذافی  معمر  جنرال 
دولت  و  طرابلس  در  ملی  وفاق  دولت  حاضر  حال  در 

خودخوانده جنرال حفتر در طبرق مستقر است.
گزارش های سازمان ملل متحد حاکی است که از زمان 
آغاز درگیری بین طرفین بیش از ۲۸۰ غیرنظامی و حدود ۲ 
هزار نظامی کشته شده اند. همچنین این جنگ داخلی ۱۴6 

هزار تن را بی خانمان کرده است.
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اتحادیه ی سینماگران افغانستان از سال 2003 به بعد که به آکادمی اسکار فیلم معرفی 
اما چگونگی  انتخاب می کند،  فیلم ها  برای گزینش  را  می کند، هیأت هفت نفره ای 
گزینش این افراد مورد انتقاد برخی فیلم سازان قرار دارد. لطیف احمدی، فیلم ساز و عضو 
اتحادیه ی سینماگران می گوید که او همیشه به عنوان عضو کمیته ی گزینش بوده و این 
اعضای این کمیته را رییس اتحادیه بدون مشارکت دیگر سینماگران به طور »سلیقه ای« 

انتخاب می کند

اتحادیه ی سینماگران افغانستان در سال 
1383 خورشیدی تأسیس شده و حدود 

30 نفر عضو دارد. جوان شیر حیدری، 
از زمان تأسیس آن تا اکنون به عنوان 
رییس این اتحادیه کار می کند. طبق 
طرزالعمل این اتحادیه، هر سال باید 

کنگره برگزار شود و رییس، هیأت رهبری 
و اداری آن براساس رای اعضا انتخاب 

شوند. اما این اتحادیه تا هنوز موفق 
نشده که در جریان این 15 سال حتا یک 

بار کنگره اش را برگزار کند. 

چرا اهالی سینما به اتحادیه ی سینماگران افغانستان اعتماد ندارند؟

نگه داشتن  برای زنده  هم یک »چهره ی مطرح« است و هم 
اتحادیه »قربانی« داده است. 

که  می گوید  افغانستان  سینماگران  اتحادیه ی  معاون 
بارها جلسه گرفته و از سینماگران دعوت کرده اند که برای 
انتخاب رییس و هیأت اداری حاضر شوند، اما کسی توجه 
نکرده است. مخاطب او بیش تر سینماگرانی است که عضو 
کرده اند  تالش  که  می افزاید  عظیم  آقای  است.  اتحادیه  این 
اما  کنند،  اتحادیه جمع  این  زیر سقف  را  سینما  اهالی  همه 
سینماگران  میان  در  فکری  تنوع  او  به قول  که  آن جایی  از 
او  طرفی  از  نشده اند.  کار  این  انجام  به  موفق  است،  زیاد 
که  می گوید  سینماگران  چنددستگی  و  پراکندکی  مورد  در 
این اتحادیه برای فیلم سازانی که برای جشنواره های خارجی 
برای  که  »آن هایی  نمی تواند:  کرده  کاری  می سازد  فیلم 
که  آن هایی  هستند.  اتحادیه  عضو  می سازند  فیلم  افغانستان 
برای شان  کاری  می سازند  فیلم  خارجی  جشنواره  های  برای 
کرده  ایجاد  فکری  مطابقت  ما  با  هم  آن ها  و  نمی توانیم 

نمی توانند.«
اسکار و دعواهای سینماگران

چندی قبل شهربانو سادات، کارگردان و فیلم ساز کشور 
از  به  نقل  فیس بوک خود  کاربری  در حساب  مطلبی  نشر  با 
وب سایت اسکرین دیلی نوشت که آکادمی اسکار، فیلم حوا، 
افغانستان  نماینده ی  کریمی،  صحرا  ساخته ی  عایشه  مریم، 
در اسکار ۲۰۲۰ را به دلیل مطرح شدن پرسش هایی در مورد 
کمیته ی گزینش، از فهرست اولیه ی خود حذف کرده است. 
او در ادامه صالحیت و مشروعیت اتحادیه را زیر سوال قرار 
داده و گفته است که این اتحادیه توان تشکیل کمیته ای را که 
فهم، شناخت و قدرت تشخیص فیلم را داشته باشد، ندارد. 
اتحادیه  از  انتقادها  فیلم  ساز،  این  یادداشت  از  پس 
سینماگران افغانستان باال گرفت. از نظر شماری از فیلم سازان 
شفاف  اسکار  گزینش  کمتیه ی  اعضای  انتخاب  چگونگی 
نیست، زیرا در »انحصار« رییس اتحادیه است و سینماگران 
ندارند. حتا شهربانو سادات گفت  آن مشارکت  انتخاب  در 
متأثر از سمت صحرا  که کمیته ی گزینش به خاطر روابط و 
به  را  عایشه  مریم،  حوا،  فیلم  فیلم،  افغان  رییس  کریمی، 
آکادمی اسکار معرفی کرده است. برخی سینماگران می گویند 
دانش،  افغانستان  در  اسکار  گزینش  کمتیه ی  اعضای  که 
تخصص، قدرت تشخیص و انتخاب فیلم را برای معرفی به 

سینماگران  اتحادیه ی  عضو  و  فیلم ساز  احمدی،  لطیف 
اتحادیه  علیه  که  است  سال   ۱5-۱۰ که  می گوید  افغانستان 
انتقادهای جدی وجود دارد و او این انتقادها را به اتحادیه 
اتحادیه  این  می کند  اعتراف  احمدی  آقای  می داند.  وارد 
»واقعا« کاری نمی کند و حاال هم در وضعی است که دفتر 
هم  سال  در  بار  یک  آن  رهبری  هیأت  و  ندارد  مشخص 
جلسه ای برگزار نمی کند: »اتحادیه هیچ گونه کار چشم گیری 
در عرصه سینما نکرده. اتحادیه گاهی یک مکتوب می نویسد 
معرفی  فرهنگ  وزارت  به  شود  مریض  عضو  کدام  اگر  و 

می کند. اتحادیه به نام است فقط.«
اتحادیه می افزاید که رییس و هیأت رهبری  این عضو 
اتحادیه مسئولیت دارند که با دعوت از اعضا هر سال کنگره 
برگزاری  فرصت  و  گزارش دهی  زمینه ی  تا  کنند  برگزار  را 
»این مشکل  نمی کنند:  را  کار  این  اما  فراهم شود،  انتخابات 
در اتحادیه است. سینماگران مشکل دارند. نمی خواهند این 

کار را بکنند.«
اتحادیه ی  علیه  که  انتقادهایی  به  پاسخ  در  کردم  سعی 
رییس  حیدری،  جوان شیر  جواب  شده،  مطرح  سینماگران 
بود و  بیرون مرزی  آقای حیدری در سفر  بگیرم.  را  اتحادیه 
معاون اتحادیه حاضر شد به پرسش هایم پاسخ بدهد. آقای 
فرید عظیم، معاون اتحادیه ی سینماگران افغانستان را در دفتر 
دفتر  اتحادیه  که  گفت  او  کردم.  مالقات  شخصی اش  کار 
مشخصی دارد که وزارت اطالعات و فرهنگ در اختیارشان 
گذاشته و برای انسجام و هماهنگی فعاالن حوزه ی سینما در 
آلمان، هالند و همچنان ننگرهار، کندز و هرات نیز نمایندگی 

دارد. 
کنگره  چرا  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  عظیم  آقای 
این  رهبری  هیأت  و  رییس  و  نمی شود  برگزار  اتحادیه 
نیست  حاضر  هیچ کس  که  می گوید  نمی کند،  تغییر  اتحادیه 
این مسئولیت را بگیرد و برای زنده نگه داشتن نام اتحادیه به 

اندازه ی جوان شیر حیدری »قربانی« بدهد. 
نیستند،  اتحادیه  این  عضو  که  سینماگرانی  از  جدای 
عظیم  آقای  دارند.  اختالف  هم  با  نیز  اتحادیه  اعضای 
می گوید سال ها است که اعضای اتحادیه حق عضویت خود 
و  کردن  انتخاب  حق  خاطر  همین  به  و  نکرده  پرداخت  را 
شرایط  واجد  شخص  تنها  او  ندارند.  هم  را  انتخاب شدن 
آقای جوان شیر حیدری را می داند، زیرا  اتحادیه را  ریاست 

آکادمی اسکار ندارند. 
سال  در  فیلم ساز،  و  دانشگاه  استاد  عطایی،  سمیع اهلل 
۲۰۱9 از طرف اتحادیه به عنوان عضو هیأت داوران کمیته ی 
گزینش اسکار انتخاب شده است. آقای عطایی می گوید که 
به طور اتفاقی انتخاب شده و چگونگی روند گزینش هیأت 
داوران برایش پرسش برانگیز است: »بدون این که هیأتی شکل 
بگیرد و یا حداقل یک جمعی تصمیم بگیرد، اعضای هیأت 
چیزی  چنین  شاهد  من  حداقل  می شوند.  انتخاب  داوران 
و  گزارش دهی  است.  همین  اساسی  مسأله ی  یک  نبودم. 

حساب دهی وجود ندارد.« 
فیلم ها  گزینش  و  ارزیابی  روند  عطایی،  آقای  نظر  از 
هیأت  فیلم سازان،  برخی  ادعاهای  برخالف  و  بوده  شفاف 
تأثیر  تحت  و  کرده اند  بررسی  همه جانبه  را  فیلم ها  داوران 

رییس افغان فیلم هم تصمیم نگرفته اند.
اتحادیه ی سینماگران افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد که 
به آکادمی اسکار فیلم معرفی می کند، هیأت هفت نفره ای را 
گزینش  چگونگی  اما  می کند،  انتخاب  فیلم ها  گزینش  برای 
لطیف  دارد.  قرار  فیلم سازان  برخی  انتقاد  مورد  افراد  این 
احمدی، فیلم ساز و عضو اتحادیه ی سینماگران می گوید که 
او همیشه به عنوان عضو کمیته ی گزینش بوده و این اعضای 
این کمیته را رییس اتحادیه بدون مشارکت دیگر سینماگران 
به طور »سلیقه ای« انتخاب می کند: »یک روز از اتحادیه تماس 
گزینش  کمیته ی  عضو  به عنوان  شما  می گویند  و  می گیرند 
اسکار انتخاب شده اید. در کمیته آدم هایی هم هستند که هیچ 
تجربه و شناختی از سینما ندارند و فیلم را سلیقه ای می بینند. 
به همین خاطر نباید هیأت دواران را رییس اتحادیه انتخاب 
وجود  حساسیت  بسیار  باید  مسأله  این  انتخاب  در  و  کند 

داشته باشد.«
آقای احمدی می گوید در ترکیب هیأت داوران شاعر، 
نداشتن  بر  بنا  و  دارند  حضور  هم  خبرنگار  و  مدنی  فعال 
دانش سینمایی در مرحله ی گزینش فیلم یا حرفی برای گفتن 

ندارند و یا هم برخورد سلیقه ای می کنند. 
احمدی،  لطیف   ۲۰۱9 سال  در  سینماگران  اتحادیه 
سینما،  رشته ی  در  دانشگاه  استاد  نبی پور،  سمیع  فیلم ساز، 
رکاب،  میرویس  فیلم ساز،  و  کارگردان  عطایی  سمیع اهلل 
فعال حقوق زن، حمید  نویسنده و  قادری،  فیلم ساز، حمیرا 
گزینش  کمیته  دوران  هیأت  به عنوان  را  خبرنگار  عارفی، 

اسکار انتخاب کرده بود. 
فرید عظیم می گوید که آکادمی اسکار صالحیت معرفی 
فیلم را به اتحادیه سینماگران داده و جوان شیر حیدری رییس 
اتحادیه با استفاده از صالحیت خود اعضای کمیته ی گزینش 
سینماگران  اتحادیه ی  معاون  می کند.  انتخاب  را  اسکار 
می افزاید که معیار این اتحادیه برای انتخاب اعضای کمیته ی 
گزینش این است که از تمام بخش های جامعه در این کمیته 
کمیته ی  در  می خواهد  »اتحادیه  باشد:  داشته  حضور  باید 
گزینش اسکار از تمام بخش های جامعه، علم و هنر نماینده 
داشته باشیم. یک نویسنده، یک فیلم ساز، یک کارگردان، یک 

عضو جامعه ی مدنی، یک زن.«

به جای  افغانستان،  سینماگران  اتحادیه  که  سال هاست 
تفرق  و  پراکندگی  نقطه ای  سینما،  اهالی  اتحاد  محور 
سینماگران است. اغلب این کش وقوس ها زمانی باال می گیرد 
که اتحادیه سینماگران کمیته ای را برای گزینش فیلم و معرفی 
افغانستان  نماینده ی  و  تشکیل می دهد  اسکار  آکادمی  به  آن 
یا  نامزدی  اولیه ی آکادمی اسکار بدون  به دالیلی از فهرست 
فعاالن  بیش تر  می شود.  حذف  جایزه  دریافت  برای  رقابت 
حوزه ی سینما مسأله ی مشروعیت و صالحیت این اتحادیه 
را پیش کشیده و آن را زیر سوال می برند، زیرا به قول آن ها 
این اتحادیه ساختارمند و همه پذیر نیست و تعدادی دور هم 

جمع شده و از اسم بقیه سینماگران استفاده می کنند. 
آب  کجا  از  مشکالت  این  که  جاست  این  پرسش 
اعتمادی  سینما  حوزه ی  فعاالن  از  بسیاری  چرا  می خورد؟ 
اتحادیه ی  و  ندارند؟  افغانستان  سینماگران  اتحادیه ی  به 
سینماگران درگیر چه کاری است آیا به قول برخی فیلم سازان 

از آن فقط اسمی باقی مانده است؟
بی اعتمادی به اتحادیه

فعاالن حوزه ی سینما در افغانستان پراکنده و نامنسجم اند 
جمع  آن  زیر  همه  که  ندارند  سقفی  عبارتی  به   یا  اتحاد  و 
سال   ۱5 حدود  که  افغانستان  سینماگران  اتحادیه ی  شوند. 
برای  یا آدرسی  نتوانسته سقف  نیز  تأسیس آن می گذرد،  از 
اهالی سینما شود. بسیاری از سینماگران نه عضو این اتحادیه 
شده اند و نه هم اعتمادی به آن دارند. برخی دیگر می گویند 
که حتا از بودن و نبودن چنین اتحادیه ای بی اطالع اند و چه 

بسا فقط اسمی از آن باقی مانده باشد. 
محمدخادم حیدری، کارگردان و مستندساز می گوید از 
افغانستان  اکنون که او در عرصه ی سینما در  تا  سال ۱۳۸۱ 
کار می کند، شاهد هیچ گونه فعالیت این اتحادیه نیست، انگار 
این  عضویت  حیدری  آقای  ندارد.  وجود  نهادی  چنین  که 
اتحادیه را نگرفته، زیرا به قول خودش بودن و نبودن آن هیچ 

فرقی از هم ندارد. 
سینماگران  اتحادیه ی  که  می گوید  کارگردان  این 
افغانستان، کارکردی مفیدی نداشته و همین طور گزارشی هم 
اسکار  بحث  »در  نمی کند:  ارایه  سینماگران  به   کارهایش  از 
هیچ  اتحادیه  تمام.  دیگر  می شود،  بازی  شلوغ  یک  فقط 
که  نمی دانیم  ندارد.  و  نداشته  افغانستان  سینمای  در  تأثیری 
چه کسی آن جا آمده و از چه آدرسی آمده و چرا رییس و 

هیأت رهبری آن سال ها است تغییر نمی کند؟«
است  سال   ۱۳ کارگردان،  و  فیلم ساز  اسالمی  مسعود 
اتحادیه ی  عضو  هنوز  و  می کند  کار  سینما  حوزه ی  در 
اعتمادی  که  می گوید  او  است.  نشده  افغانستان  سینماگران 
خود  برای  نه  اتحادیه  مسئوالن  زیرا  ندارد،  اتحادیه  این  به 
به  می کنند.  کاری  فیلم سازان  دیگر  برای  نه  و  کرده اند  کار 
باور این فیلم ساز، یک اتحادیه ی نوتشکیل با مدیریت جدید 
و همه پذیر، می تواند مشکل سینماگران را حل کند: »رییس 
انتقادهای  کرده،  جمع  خود  دور  که  نفری  چند  با  اتحادیه 
فیلم  که  فیلم سازهای  بشنود.  نمی خواهد  را  سینماگران  بقیه 
هم  کسی  و  است  کم  تعدادشان  اما  دارند  انتقاد  می سازند 

توجه نمی کند.«
اتحادیه ی سینماگران افغانستان در سال ۱۳۸۳ خورشیدی 
تأسیس شده و حدود ۳۰ نفر عضو دارد. جوان شیر حیدری، 
از زمان تأسیس آن تا اکنون به عنوان رییس این اتحادیه کار 
کنگره  باید  سال  هر  اتحادیه،  این  طرزالعمل  طبق  می کند. 
برگزار شود و رییس، هیأت رهبری و اداری آن براساس رای 
اعضا انتخاب شوند. اما این اتحادیه تا هنوز موفق نشده که 
در جریان این ۱5 سال حتا یک بار کنگره اش را برگزار کند. 

عابر شایگان


