
Tuesday  18 February 2020 
 year 09  PrinT 1910

سه شنبه  ۲۹ دلو ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۹۱۰

پرهیز از بحران، 
مسئولیت همه است

کمیسیون  که  بود  این  مردم  انتظار 
بن بست  از  گره  انتخاباتی  شکایات 
این  به  چشم ها  کند.  باز  انتخابات 
از  استفاده  با  تا  بود  شده  دوخته  نهاد 
رسیدگی  اعتراض ها  به  خود  صالحیت 
اما تصمیم های کمیسیون شکایات  کند. 
و  رسانه ها  بود.  مبهم  انتظار  خالف  بر 
آغاز  همان  از  انتخابانی  ناظر  نهادهای 
نیست  این تصمیم ها گره گشا  که  گفتند 
پذیرش  برای  را  زمینه  نمی تواند  و 
مسالمت آمیز نتیجه نهایی انتخابات آماده 
وجود  که  نگرانی  می رسد  به نظر  کند. 
شماری  اکنون  می شود.  جدی تر  داشت 
عملکرد  از  انتخاباتی  دسته های  از 
شاکی اند.  انتخاباتی  کمیسیون های 
تیم  حاال   تا  مشخص  به صورت 
رهبری  به  همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی 
برای شان  این روند  عبداهلل عبداهلل گفته 

قابل قبول نیست. 
اول  جای  به  دوباره  وضعیت 
در  آرا  ویژه  ی  تفتیش  روند  برگشت. 
در  انتخابات  کمیسیون  مرکزی  دفتر 
کابل به پایان رسیده است. اما تیم ثبات 
و همگرایی در این روند شرکت ندارد. 
این کار بدون شک وضعیت را پیچیده 

کرده است...

۲ ۳

تحریم امریکا؛ 
یک ایـرانی زنـدانی در 
آلمان »بعد از آزادی با 
ظریف به تهران برگشت«

موسوی،  عباس  روز:  اطالعات 
سخن گوی وزارت امور خارجه ایران 

از بازگشت یک...
۶

دیوان عالی هند به 
حقوق برابر زنان با مردان 

در ارتش رای داد
اطالعات روز: دیوان عالی هند روز 
را  فدرال  دولت  در حکمی  دوشنبه 

موظف کرد که به...
۶

مورینیو به رکورد ۶۰۰ برد 
در مربیگری رسید

سرمربی پرتغالی با برتری برابر استون 
ویال توانست به رکورد ۶۰۰ برد در 

دوران مربیگری دست یابد...

مسئوالن باشگاه منچسترسیتی بر این 
تیم  این  محرومیت  که  هستند  باور 

بخشیده خواهد شد...

اطمینان مسئوالن سیتی؛ 
پپ جایی نمی رود

۷

۷

چرا امریکا در افغانستان ناکام ماند؟ ۱ طالبان و موسیقی ۱

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
قدم های  اخیر  روزهای  در  که  می گوید  کشور 
شده  برداشته  صلح  طرف  به  رفتن  برای  مثبتی 
موافقت نامه ی صلح میان امریکا و طالبان نیز نهایی 

شده است.
آقای عبداهلل که دیروز )دوشنبه، 28 دلو( در 
همچنان  می کرد،  وزیران صحبت  نشست شورای 
برای  که  قدمی  هر  از  افغانستان  مردم  که  گفت 

کاهش خشونت برداشته...

یخ های  و  شده  گرم  کم کم  هوا  این روزها 
چیزها باز شده است. دوستان ثبات و همگرایی نیز 
با استفاده از هوای گرم موضع تازه گرفته و اعالم 
نبود، حکومت  مراد  وفق  بر  اوضاع  اگر  که  کرده  
موازی اعالم خواهند کرد. در همین رابطه، تعداد 
موازی  حکومت  که  می پرسند  من  از  دوستان  از 
تهیه و  تهیه اش را  چه رقم جور می شود. من طرز 

خدمت دوستانم می طرزانم:
اول: برای اعالم حکومت موازی...

عبداهلل از نهایی شدن 
توافق طالبان و امریکا خبر داد

طرز تهیه ی حکومت موازی | طنز

اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
می گوید که بدون مشارکت پاکستان و سهم گیری و همکاری 

دولت این کشور، افغانستان نمی تواند به صلح دست یابد. 
آقای دانش که دیروز )دوشنبه، 28 دلو( در کنفرانسی 
از  می کرد،  صحبت  اسالم آباد  در  افغان  مهاجران  مورد  در 
پاکستان خواست که در تأمین صلح با افغانستان شریک و 

همکار باشد. 
دانش در این کنفرانس که زیر نام »چهل سال میزبانی 
مهاجرین افغان در پاکستان: مشارکت جدید برای هم بستگی« 
برگزار شده بود، همچنان گفت که اگر طالبان رابطه ی شان را 
با دیگر گروه های افراطی و تروریستی حفظ کنند، آتش بس 
هم شود، صلح پایدار به دست نخواهد آمد. مردم خواستار 

ختم بنیادی خشونت هستند...

۵ ۴ ۲

۲

۳

ایاالت متحده بیش از 18 سال می شود که در افغانستان 
درگیر جنگ است. این جنگ جان بیش از دوهزار و 3۰۰ 
دیگر  تن  از 2۰ هزار  بیش  و  را گرفته  امریکا  ارتش  عضو 
افغان  میلیون  نیم  دست کم  است.  گذاشته  برجای  زخمی 
به شمول نیروهای دولتی، جنگ جویان طالبان و غیرنظامیان 
به  یا زخمی شده اند. واشنگتن نزدیک  این جنگ کشته  در 
یک تریلیون دالر برای این جنگ هزینه کرده است. هرچند 
اسامه بن الدن، رهبر القاعده زنده نیست و از یازده سپتامبر 
2۰۰1 تا کنون هیچ حمله ی بزرگی به خاک امریکا توسط 
صورت  افغانستان  خاک  در  مستقر  تروریستی  گروه   کدام 
نگرفته، اما ایاالت متحده نتوانسته است خشونت ها را پایان 
دهد یا جنگ را به مقامات افغان واگذار کند و افغانستان را 
ترک. مهم تر از همه، حکومت افغانستان بدون حمایت ارتش 

امریکا نمی تواند دوام بیاورد.
در اواخر سال 2۰19، روزنامه...

سرور دانش: 
بدون مشارکت پاکستان، صلح 

در افغانستان تأمین نمی شود

حکومت طالبان اولین حکومتی است که توسط مال ها و 
روحانیان و طالب مدرسه های دینی در جغرافیای که امروز 
به نام افغانستان یاد می شود، تشکیل شده است. پیش زمینه های 
تشکیل حکومت طالبان، جدا از عوامل دیگر باید یکی هم 
در ایجاد حکومت مجاهدین جست وجو کرد. به همین سبب 
شباهت های میان سیاست های فرهنگی حکومت مجاهدین و 
حکومت طالبان وجود دارد. در مورد موسیقی می توان گفت 
که سیاست طالبان ادامه ی سیاست موسیقی مجاهدین بود. 
طالبان سیاست مجاهدین را با شدت و حدت بسیار بیش تر 
پی گیری کردند و در تاریخ سانسور موسیقی در جهان امروز 
مبحث جدیدی باز کردند. اعدام نوار و کست، آالت موسیقی 
و وسایل پخش موسیقی در سال های دهه ی نود میالدی از 
ابتکارهای سیاست فرهنگی طالبان است که پیش تر از آن در 
جهان نمونه نداشت. شهرت یافتن افغانستان در آن سال ها 

به نام کشور بدون موسیقی بر اثر همین سیاست ها...

پایان تفتیش ویژه و اعالم نتیجه نهایی تا چهار روز دیگر؛ 

تیفا: تفتیش بدون برنامه ی اجرایی 
»تصویب شده« صورت گرفته است



صفحه ویـژه جـوانان
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دفع حمله ی طالبان بر یک پاسگاه امنیتی در قندوز؛ پنج سرباز ارتش کشته شدند
اطالعات روز: وزارت دفاع کشور اعالم کرده است که در حمله ی جنگ جویان طالبان بر 
یک پاسگاه ارتش در والیت قندوز، پنج سرباز ارتش کشته و سه سرباز دیگر زخمی شده اند.
که  است  آمده  شده،  منتشر  دلو(   28 )دوشنبه،  دیروز  که  دفاع  وزارت  اعالمیه ی  در 
جنگ جویان طالب بر یک پاسگاه ارتش در ساحه ی »شوره خاک« در حومه ی شهر قندوز 

حمله کرده بودند که از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شده است.
»تلفات  نیز  این حمله به جنگ جویان طالب  نتیجه ی  وزارت دفاع گفته است که در 
سنگین« وارد شده است. به گفته ی این وزارت، پس از رسیدن نیروهای کمکی و راه اندازی 

حمالت هوایی، نیروهای امنیتی کنترل ساحه را در دست گرفته اند.

روز  اطالعات  روزنامه  با  در صحبت  نیز  قندوز  والی  مرادی، سخن گوی  عصمت اهلل 
گفت که این حمله حوالی ساعت 12:۰۰ دو شب قبل انجام شده است. به گفته ی آقای 
مرادی، درگیری برای چند ساعت پی هم ادامه داشته و در نهایت جنگ جویان طالب مجبور 

به عقب نشینی شده اند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

به حساب  ناامن کشور  از والیت های  قندوز در زون شمال شرق کشور یکی  والیت 
می آید که گروه طالبان در شماری از ولسوالی های آن حضور و فعالیت گسترده تروریستی 

دارد.

اگر  که  داده  هشدار  همگرایی  و  ثبات 
انتخابات  کمیسیون  یک جانبه ی  اقدامات 
ادامه یابد، این تیم از روند خارج خواهد 
روند  از  همگرایی  و  ثبات  اگر  شد. 
انتخابات خارج شود، معنایش این است 
که نتیجه ی نهایی انتخابات را نمی پذیرد. 
کمیسون  می رسد  به نظر  دیگر،  طرف  از 
ندارد.  را  اعتراض ها  پروای  انتخابات 
ناظران  حضور  بدون  ویژه  تفتیش  روند 
تیم های معترض انجام شده و قرار است 
اعالم  نهایی  نتیجه  دیگر  روز  چهار  تا 
شود. اما نهادهای ناظر می گویند نظارت 
نشان می دهد  تفتیش ویژه  از روند  آن ها 
رفته  پیش  مبهم  و  ناقص  روند  این  که 
است که می تواند ادعای تیم های معترض 
را ثابت کند که کمیسیون انتخابات در پی 

برخورد سیاسی است. 
مشابه  وضعیت  به  انتخابات 
رسیده    2۰14 انتخاباتی  جنجال های 
و  ثبات  تیم  می رسد  به نظر  است. 
نامتعارف  فشار  به  می خواهد  همگرایی 
متوسل شود. این تیم از دو روز به این سو 
انتخاباتی  نهادهای  کار  به  اعتراض  در  و 
»تقلبی«  نتایج  اعالم  گفته که در صورت 
داد.  خواهد  تشکیل  موازی  حکومت 
ادعای  به دلیل  نیز   2۰14 انتخابات  در 
هیچ  نتوانست  انتخابات  کمیسیون  تقلب 
برنده ای را اعالم کند. در نهایت حکومت 
فشار  نوع  هر  شد.  تشکیل  ملی  وحدت 
نامتعارف در چنین شرایط برای افغانستان 
ثبات  یک طرف  از  می شود.  تمام  سنگین 
سیاسی و امنیتی ضعیف است و از طرفی 
است.  جریان  در  صلح  گفت وگوهای 
حاال یک راه حل این است که نهادهای 
را  نهایی  نتیجه  این که  از  پیش  انتخاباتی 
اعالم کند، به خواست دسته های معترض 
در مورد 3۰۰ هزار رای جنجالی رسیدگی 
اعتراض ها نمی توان  نادیده گرفتن  با  کند. 
گرفت.  را  انتخابات  بحران رفتن  به  جلو 
کاری  که  نیست  درست  هم  تصور  این 
این  واقعیت  برنمی آید.  کسی  دست  از 
ساحه ای  دفترهای  بسته ماندن  که  است 
هفت  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخاباتی  دسته ی  که  داد  نشان  والیت، 
داکتر عبداهلل توان اعمال فشار را دارد و 
از  سر  می تواند  نامتعارف  فشار  نوع  هر 
را  سیاسی  ثبات  و  درآورد  مرج  و  هرج 

به خطر اندازد. 
صالحیت  این  انتخاباتی  نهادهای 
انتخابات  بازنده ی  و  برنده  که  دارند  را 
حق  انتخاباتی  دسته های  کند.  اعالم  را 
کمیسیون های  کارهای  در  که  ندارند 
حاکمیت  اصل  کند.  دخالت  انتخاباتی 
نهادهای  تصمیم  به  می کند  حکم  قانون 
اما  شود.  گذاشته  احترام  انتخاباتی 
هم  انتخاباتی  کمیسیون های  مسئولیت 
این است که رفتار مبتنی بر قانون داشته 
جدی  بسیار  پرسش های  کنون  تا  باشند. 
وجود دارد که برای آن پاسخ روشنی از 
سوی نهادهای انتخاباتی داده نشده است. 
نامزدان  حق  اعتراض  دیگر،  سوی  در 
است  مکلف  انتخابانی  نهادهای  است. 
پاسخ  آ ن ها  برای  و  بشنود  را  اعتراض ها 
این است که کمیسیون  دهد. مشکل کار 
اعتراض ها  به  توجه  بدون  انتخابات 
کمیسیون  و  کرد  اعالم  را  ابتدایی  نتیجه 
با تصمیم های مبهم زمینه ی  نیز  شکایات 
یک جنجال تازه را فراهم کرد. از این رو 
برگشته  اولش  دوباره سر جای  وضعیت 
انتخاباتی  دسته  سه  دست کم  است. 
نیز  انتخابات  کمیسیون  است.  معترض 
می گوید چه دسته های معترض در روند 
و  می دهد  ادامه  را  کار خود  نه،  یا  باشد 

نتیجه ی نهایی را اعالم می کند. 
انتخاباتی  نهادهای  از  مردم  انتظار 
مهم ترین  با  نباید  است.  قانون  به  عمل 
سیاسی  برخورد  افغانستان  ملی  مسأله ی 
را  انتخابات  سیاسی  برخورد  شود. 
اگر  می دهد.  سوق  بحران  یک  به سوی 
دامن  در  افغانستان  زمانه ی  چنین  در 
کند،  سقوط  مرج  و  هرج  و  بحران  یک 
افغانستان  مردم  اصلی  بازنده  بدون شک 
در  گذشته  سال   18 دست آوردهای  و 

افغانستان برباد خواهد رفت. 
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موافقت نامه ی برق رسانی برای بدخشان به ارزش ۶۳۱ میلیون دالر امضا شد
بدخشان، برای بیش از دوهزار نفر دیگر کار ایجاد می شود. 

شهرزاده هیرجی، سفیر بنیاد انکشافی آغا خان نیز گفته 
کم نظیر  چارچوب  این  طریق  از  که  می خواهیم  »ما  است: 
از سکتور  گردیده،  ایجاد  افغانستان  دولت  رهبری  که تحت 
خصوصی جهت ایجاد سیستم های انرژی در والیت بدخشان 

به شمول تولید انرژی، انتقال و توزیع آن حمایت نماییم.«
مدت قرارداد این پروژه برای 3۰ سال پیشنهاد شده است 
هر  تطبیق  برای  شد.  خواهد  تطبیق  مختلف  مراحل  در  که 

مرحله ی آن هفت سال در نظر گرفته شده است. 
براساس معلومات وزارت مالیه، در ربع اول قرارداد، 5۰ 
این  ساکنان  تمام  آن  دوم  ربع  در  و  بدخشان  درصد والیت 

والیت از انرژی برق مستفید خواهند شد. 

امضای  از  کشور  مالیه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
موافقت نامه ی برق رسانی برای والیت بدخشان میان شرکت 

برشنا و بنیاد آغاخان خبر داده است.
این وزارت دیروز )دوشنبه، 28 دلو( در اعالمیه ای گفته 
است که در این پروژه به صورت مجموعی 91 میگاوات برق 
دالر  میلیون   ۶31 که  می شود  تولید  بدخشان  والیت  برای 

امریکایی هزینه برمی دارد. 
وزارت  سرپرست  موافقت نامه،  این  امضای  مراسم  در 
برشنا،  شرکت  اجراییوی  عمومی  ریاست  سرپرست  مالیه، 
و  آغاخان  بنیاد  سفیر  انرژی«،  »بدخشان  شرکت  نماینده ی 

نماینده ی بانک انکشافی آسیا حضور داشته اند.
دارای  پروژه  این  که  است  گفته  همچنان  مالیه  وزارت 

ظرفیت انتقال 11۰ کیلوولت با ویژگی های 22۰ کیلوولت و 
شبکه ی توزیعی آن برای تمام والیت بدخشان خواهد بود.

محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه در مراسم 
پالیسی های  از  »یکی  است:  گفته  موافقت نامه  این  امضای 
حکومت افغانستان سرمایه گذاری بخش خصوصی از طریق 
مشارکت عامه و خصوصی و استقالل در تولید انرژی از منابع 

داخلی می باشد.«
آقای قیومی همچنان گفته است که بنیاد آغاخان در این 
و  است  برخوردار  منطقه  سطح  در  کافی  تجربه ی  از  راستا 

می تواند این پروژه را عملی کند.
که  است  گفته  مالیه  وزارت  سرپرست  هم،  سویی  از 
مردم  برای  برق  انرژی  تأمین  کنار  در  پروژه،  این  تطبیق  با 

سرور دانش: 
بدون مشارکت پاکستان، صلح در افغانستان تأمین نمی شود

و  برنامه  متحد،  ملل  سازمان  نظارت  با  و  نزدیک  مشورت 
میکانیزم مشترکی را تنظیم کنند که عودت به عنوان یک روند 
طرف  دو  همکاری  و  آمادگی  و  آگاهی  با  و  منظم  و  عادی 

تطبیق شود.
دانش توضیح داد که حضور انبوهی از مهاجرین افغان در 
کشورهای همسایه در کنار مشکالتی که برای کشور میزبان 
داشته است، در بسیاری موارد در اقتصاد آن کشور نیز نقش 

مثبت داشته اند.
مخالفین  میالدی،   2۰۰1 از  پس  که  گفت  ادامه  در  او 
به  دست  مهاجرین  میان  از  پاکستان  در  افغانستان  دولت 
سربازگیری زدند و »جنگ های تخریبی و تروریستی را بر ضد 
دولت مشروع افغانستان آغاز کردند و باعث تداوم ناامنی در 

افغانستان شدند«.
در این نشست، آنتنیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد 
کرد.  قدردانی  افغانستان  مهاجرین  از  پاکستان  میزبانی  از  نیز 
گوترش گفت که راه حل اساسی مسأله ی مهاجرین در داخل 
افغانستان است و ابراز امیدواری کرد که صلح آینده ی بهتری 

برای مردم افغانستان رقم بزند.
دوم  معاون  معلومات  براساس  که  است  حالی  در  این 
ریاست جمهوری، از 2۰۰2 میالدی تا کنون بیش از پنج میلیون 
و 8۰۰ هزار نفر و از 2۰1۶ میالدی تا کنون سه میلیون و 2۰۰ 
هزار نفر از پاکستان و ایران به کشور بازگشته اند. از این میان 
تنها در 2۰19 میالدی 53۰ هزار نفر از این دو کشور عودت 

کرده اند.

اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 
می گوید که بدون مشارکت پاکستان و سهم گیری و همکاری 

دولت این کشور، افغانستان نمی تواند به صلح دست یابد. 
آقای دانش که دیروز )دوشنبه، 28 دلو( در کنفرانسی در 
مورد مهاجران افغان در اسالم آباد صحبت می کرد، از پاکستان 
خواست که در تأمین صلح با افغانستان شریک و همکار باشد. 
میزبانی  سال  »چهل  نام  زیر  که  کنفرانس  این  در  دانش 
مهاجرین افغان در پاکستان: مشارکت جدید برای هم بستگی« 
برگزار شده بود، همچنان گفت که اگر طالبان رابطه ی شان را با 
دیگر گروه های افراطی و تروریستی حفظ کنند، آتش بس هم 
آمد. مردم خواستار ختم  به دست نخواهد  پایدار  شود، صلح 

بنیادی خشونت هستند.
او گفت که صلح به معنای بازگشت افغانستان به گذشته 
نیست و افغانستان نیز در شرایط 2۰ سال قبل، زمان حاکمیت 

طالبان، قرار ندارد.
افغانستان  مردم  که  است  آن  واقتی  »صلح  افزود:  دانش 
آزادانه از حقوق شهروندی خود استفاده کنند. حق شرکت در 
انتخابات را داشته باشند و طالبان نیز مانند سایر شهروندان باید 
از این حقوق برخوردار شوند و در حاکمیت سیاسی افغانستان 

سهیم گردند.«
معاون رییس جمهور افزود که از شرایط و مقدمات اصلی 
که  باشد  گونه ای  به  خشونت ها  کاهش  که  است  این  صلح 
و  دایمی  آتش بس  یک  به  صلح  مذاکرات  تداوم  با  هم زمان 

همه جانبه در افغانستان منجر شود.

آقای دانش همچنان با استقبال از توافق امریکا و طالبان 
امضای  تنها  افغانستان، گفت که  برای کاهش خشونت ها در 
موافقت نامه میان امریکا و طالبان هیچ مشکلی را حل نمی کند.
آقای دانش گفت: »ما انتظار داریم که امضای موافقت نامه بین 
فراهم  برای گفت وگوهای مستقیم  را  امریکا و طالبان، زمینه 

سازد.« 
دانش در بخشی از سخنانش در این کنفرانس گفت روند 
صلح و مذاکره باید در مالکیت افغان ها باشد، اما تأکید کرد که 
هیچ گروهی به شمول حکومت افغانستان نمی تواند در غیاب 
آن  مدنی  و  فرهنگی  و  سیاسی  شبکه های  و  افغانستان  مردم 

تصمیم بگیرد.
و  رهبری  به  باید  نیز  مذاکره کننده  تیم  او،  گفته ی  به 
محوریت دولت افغانستان به طور همه شمول و فراگیر از همه ی 

مردم کشور نمایندگی کند.
افغانستان  حکومت  بر  فشار  عامل  یک  به  نباید  مهاجرین 

تبدیل شود
همچنان  نشست  این  در  ریاست جمهوری  دوم  معاون 
گفت که موضوع مهاجرین افغان در پاکستان، ایران و هر جای 
بر  فشار  عامل  به یک  و  به یک مسأله ی سیاسی  نباید  دیگر 

حکومت افغانستان تبدیل شود.
آقای دانش تأکید کرد که مهاجرین افغان در این کشورها 
نباید به خاطر مسایل سیاسی مورد بی مهری و فشارهای بیجا 

قرار گیرند و حقوق بشری آنان تلف شود.
در  افغانستان  دولت  و  میزبان  کشورهای  او،  گفته ی  به 

عبداهلل  روز:  اطالعات 
کشور  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
اخیر  روزهای  در  که  می گوید 
رفتن  برای  مثبتی  قدم های 
شده  برداشته  صلح  طرف  به 
موافقت نامه ی صلح میان امریکا 

و طالبان نیز نهایی شده است.
دیروز  که  عبداهلل  آقای 
نشست  در  دلو(   28 )دوشنبه، 
صحبت  وزیران  شورای 
می کرد، همچنان گفت که مردم 

برای  که  قدمی  از هر  افغانستان 
شود،  برداشته  خشونت  کاهش 
کرد  تأکید  او  می کنند.  استقبال 
که امضای موافقت نامه ی امریکا 
و طالبان به کاهش خشونت در 

هفت روز مشروط شده است.
امیدواری  ابراز  همچنان  او 
در  خشونت  کاهش  که  کرد 
مذاکرات  آغاز  به  منجر  نهایت 
و  دایمی  آتش بس  بین االفغانی، 
تأمین صلح پایدار در افغانستان 

شود.
اجرایی کشور گفت  رییس 
که نیاز است امریکا و طالبان به 
چیزی که روی آن بحث کرده و 
تعهد کرده اند، عمل کنند. او در 
عین حال گفت که پیشرفت های 
معنای  به  صلح  روند  در  تازه 
مورد  در  و  نیست  کار  پایان 
افغانستان  سرنوشت  و  آینده 
بین االفغانی  مذاکرات  یک  در 

تصمیم گرفته خواهد شد.

تیم  او،  گفته ی  به 
نیز  افغانستان  مذاکره کننده ی 
باید یک تیم جامع و همه شمول 
مردم  تمام  از  بتواند  که  باشد 
در  و  کرده  نمایندگی  افغانستان 
کشور  سرنوشت  و  آینده  مورد 

تصمیم بگیرد.
که  است  حالی  در  این 
مذاکرات  پایان  از  طالبان  گروه 
دوحه  در  امریکا  و  گروه  این 
شاهین،  سهیل  است.  داده  خبر 

طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی 
است  گفته  رسانه ها  به  قطر  در 
توافقنامه ی صلح  است  قرار  که 
در  امریکا  و  گروه  این  میان 
به  میالدی  جاری  ماه  اواخر 

امضا برسد. 
که  است  گفته  همچنان  او 
دو طرف قرار است اعالمیه های 
جداگانه ای را منتشر کنند که در 
نیز  توافق نامه  امضای  تاریخ  آن 

تعیین شده است.

عبدهللا از نهایی شدن توافق طالبان و امریکا خبر داد

لطف علی سلطانی

عیسا قلندر

ریدر، تفتیش و بررسی شود، اما رییس دبیرخانه کمیسیون 
انتخابات به دفاتر والیتی این کمیسیون نوشته که تفتیش 
ُکدی که در عقب   QR به رویت  فقط  آرا  بازشماری  و 
برگه ی رأی دهی نصب شده است، انجام شود. به این معنا 
موجودیت  فقط  ناپاک  از  پاک  رأی  تشخیص  مالک  که 

QR کد در عقب برگه ی رأی دهی باشد. 
این در حالی است که براساس طرزالعمل تفتیش و 
بازشماری آرا، QR کد هر برگه باید توسط یک ماشین 

)QR code reader( خوانده شود 
به  را  ننگ  حبیب الرحمن  عظیمی،  مولوی  همچنین 
افزوده  متهم کرده و  فرمان شب هنگام«  »دزدی و صدور 
در  باید  انتخاباتی  شکایت های  کمیسیون  فیصله های  که 
و  انتخاباتی  تیم های  ناظر،  نهادهای  ناظران  موجودیت 

کمیسیون شکایت های انتخاباتی شود. 
مشکل دیگری که در روند تفتیش ویژه و بازشماری 
است،  کرده  اشاره  آن  به  تیفا  و  داشته  وجود  آرا  مجدد 
وضعیت پیچیده در جریان این روند بوده است؛ طوری که 
حتا در جریان تفتیش 1۰2 هزار و 12 رأی خارج از زمان 
رسمی رای دهی از فورمه تفتیش 137 هزار رأی استفاده 

شده است. 
حاال که کمیسیون انتخابات از پایان روند تفتیش ویژه 
و بازشماری مجدد آرا خبر داده است، تیفا هشدار می دهد 
که وجود اختالفات بین دو کمیسیون دریجه ی جدیدی از 

مشکالت را در روند انتخابات باز می کند. 
که  می خواهد  انتخابات  کمیسیون  از  ناظر  نهاد  این 
و  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  با  همکاری  و  تفاهم  در 
کمیسیون  فیصله های  موجود،  طرزالعمل های  براساس 

شکایات را انجام دهد. 
روند  که  کرد  اعالم  امروز  انتخابات  کمیسیون 
والیت های  انتخاباتی  ریاست های  در  مجدد  بازشماری 
بدخشان، تخار، سرپل، غزنی، ننگرهار، هلمند، کندهار و 
کابل به پایان رسیده و قرار است که با رسیدن فورم های 
از  پس  و  مرکزی  دفتر  به  والیات  این  بازشماری  نتایج 
تطبیق این نتایج در سیستم مرکزی نتایج نهایی انتخابات 

اعالم  شود. 
کمیسیون  عضو  دانشیار،  حنیف  حال  همین  در 
انتخابات گفته است که در خالل سه تا چهار روز آینده 

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهور اعالم می شود. 
کدام  در  رأی،  تعداد  چه  که  نیست  مشخص  هنوز 

والیت و محالت باطل اعالم شده است. 

شده  باز  چیزها  یخ های  و  شده  گرم  کم کم  هوا  این روزها 
گرم  هوای  از  استفاده  با  نیز  همگرایی  و  ثبات  دوستان  است. 
موضع تازه گرفته و اعالم کرده  که اگر اوضاع بر وفق مراد نبود، 
از  تعداد  رابطه،  همین  در  کرد.  خواهند  اعالم  موازی  حکومت 
دوستان از من می پرسند که حکومت موازی چه رقم جور می شود. 

من طرز تهیه اش را تهیه و خدمت دوستانم می طرزانم:
معلوم  بد  زیاد  طوری که  موازی  حکومت  اعالم  برای  اول: 
نشود، ضرور است آرای مردمی دوستان بلند باشد. بعد از این که 
مشخص شد آرا بلند است انشاءاهلل، نفر اول باید نظر به ارتفاع 
آرای مردم، بی غیرتی از خود نشان داده باشد و مثل همیشه نشان 
بدهد انشاءاهلل. وقتی این دو فاکتور مهم برآورده شد، مردم نباید 
اشتباه  کوچه وبازار  در  رایج  بی غیرتی  با  را  اول  نفر  بی غیرتی 

بگیرند، چرا که فرق زیاد دارند.
دوم: کسانی که گپ حکومت موازی را می گویند باید چهار 

خصوصیت ذیل را داشته باشند:
گذشته ی  یعنی  بچکد.  خون  گذشته ی شان  از  1ـ 
که دوستان  نیست  مهم  باشد.  معلوم  برای همه  خون چکانی شان 
چقدر در گذشته خون هم را چکانده اند و یا خون مردم را برای 

خود چکانده اند. اصال مهم نیست.
2ـ توانایی و ظرفیت خون چکانی شان نخشکیده باشد. البته 
زودی  این  به  افغانستان  در  ظرفیت  این  مهربان  فضل خدای  به 

نمی خشکد و قابل تشویش نیست، انشاءاهلل. 
و  دیدارها  در  تیم  این  اعضای  و  باشند  تیم  یک  3ـ 
مجلس های شان به هم سالم بدهند و همان لحظه که به هم سالم 
را  »خو خدا  که  می گویند  و  می پرسند  را  احوال هم  و  می دهند 
شکر که جور استی« در ذهن شان همدیگر را مثل یک دزد نگاه 

کنند و از بارگاه ایزد متعال نابودی کامل هم را استدعا نمایند.
4ـ این بزرگان که بدون هیچ تردیدی بر گرده های بدرنگ 
بر  را  فرزندان شان  جایگاه  قبل  از  قبل  باید  سوارند،  شما  و  ما 
در  آن  غیر  در  باشند.  کرده  گارانتی  شما  و  ما  چتل  گرده های 
جریان اعالم حکومت موازی نخود در گلوی شان بند مانده خفه 
بدی  بسیار  مرگ  این  که  است  آمده  روایت  در  و  شد  خواهند 

است.
حتما  باید  موازی،  حکومت  این  مخالف  طرف  در  سوم: 
دولتی باشد که در رأس آن اشرف غنی و زیر تایرهای آن مردم 

فقیر و اقلیت های قومی و مذهبی قرار داشته باشد.
چهارم: حکومت غنی باید خصوصیات ذیل را داشته باشد:

که  باشد  کرده  تقلب  چنان  قبلی  انتخابات  در  1ـ 
ریزلت شیت هایش گوسفند بو بدهد و کمیشنرانش از آن به بعد 
هر جا بُز دید چهارطرفش را سیل کند اگر کسی نبود یک پق پق 

افتخاری بکند.
ارمغان  به  مملکت  برای  را  اول  مقام  فساد  رده بندی  در  2ـ 
آورده باشد. این دست آورد نباید ساده به دست آمده باشد، بلکه 

در بدل فروش زمین های شخصی مردم باشد.
3ـ سلسله ی خسربره ها را در ارگ و حدود اربعه ی ارگ احیا 
کرده باشد و برای دفاع از سلسله ی خسربره ها سخن گویانی چون 
راست  که  باشد  کرده  استخدام  را  مدظله العالی  مرتضوی  استاد 

نگویند.
4ـ اجازه داده باشد که جرایم در شهرها چنان افزایش یافته 
باشد که پدر باالی پسرش قار شود که چرا بی احتیاطی می کنی 
خانه  از  وقتی  جان،  پدر  کنم  احتیاط  رقم  چه  بگوید  پسرش  و 
بیرون می شویم، دزد در کمین است. وقتی از کوچه دور شویم، 
کمین  در  طالب  برآییم،  شهر  از  وقتی  است.  کمین  در  انتحاری 
است. وقتی مریض شویم، داکتر، وقتی بی پول شویم تجار، وقتی 
و  است.  کمین  در  رشوت خور  مأمورین  کنیم  مراجعه  دولت  به 

پدرش بگوید »اوتو خو اس، بازم احتیاط کو بچیم.«
چهارم: طالبان بیش تر از نصف مملکت را در اختیار داشته 
بستر  نباشد،  طالبان  کنترل  در  نصف خاکش  که  مملکتی  باشند. 

مناسبی برای اعالم حکومت موازی نیست.
باید  نظام  حافظ  که  کشور  امنیت  و  پولیس  و  اردو  پنجم: 
نخواسته  خدای  اگر  که  باشد  شده  قومی  مرزبندی  چنان  باشد، 
فرصت برابر شد، یک قوم بگیرد قوم دیر را قورمه کند. نگویید 
که این گپ راست نیست. اگر گفتید طرز تهیه حکومت موازی 

به هم می خورد.
ششم: مردم هم باید مثل همیشه آماده ی همکاری برای یک 
گدودی باشد. دلیل شان این باشد که »برای من که نمی شود، برای 
کو  اما  نیست،  این رقم  مردم  همه ی  می دانم  نشود.«  هم  دیگران 
همان مردی که بگوید نه! مردم هوشیار شده و دیگر فریب این 
بزرگان بی مصرف را نخواهند خورد. کو همان مرد یا همان زن؟ 
یاد بگیرم  بیاورید که منم  از گوشش گرفته پیش من  یافتید  اگر 

رقم او واری فرره کنم.
استندبای  در حالت  مثل همیشه  باید  قضایی  دستگاه  هفتم: 
قرار داشته باشد و هر وقتی که رییس دولت کلیک کرد، دینگ 
استندبای  به حالت  دوباره  خواست  وقت  هر  و  شود  فعال  کرده 
نیست،  قاضی  نبود،  متر  یک  شکم شان  قطر  که  قاضیانی  برود. 
شخصیت های بادخورده ای ست که براساس واسطه قاضی شده اند.

هشتم: می خواهم از جاللت مآب اشرف غنی تقاضا کنم که 
اگر اجازه می دهد من یک محکمه ی صحرایی برای همین وزیر 
کنم،  برگزار  است  وحیدی  عبدالرزاق  نامش  که  قبلی  مخابرات 
قول می دهم بی گناه اعالمش نکنم. آخر کدام خری در محکمه ی 
ما  دوستان  از  بعضی  که  می کند  اعالم  بی گناه  را  متهم  صحرایی 

این کار را می کنند؟

تفتیش  پایان روند  از  انتخابات  درحالی که کمیسیون 
ویژه و بازشماری مجدد آرای 9 والیت خبر داده است، 
مطابق  روند  این  که  می گویند  ناظر  نهادهای  از  شماری 
برنامه و در هماهنگی با کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش 

نرفته است.
)تیفا( در اعالمیه ای  افغانستان  انتخابات شفاف  بنیاد 
گفته که در روند تفتیش ویژه و بازشماری مجدد آرا، میان 
داشته  اختالف های جدی وجود  انتخاباتی  کمیسیون های 
است؛ طوری که کمیسیون انتخابات برنامه ی تفتیش ویژه 
شریک  شکایات  کمیسیون  با  را  آرا  مجدد  بازشماری  و 

نکرده است. 
طبق اعالمیه ی تیفا، قرار بود که کمیسیون انتخابات 
پالن اجرایی تفتیش و بازشماری را تأیید و تصویب کرده 
این  اما  کند،  شریک  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  با  و 

کمیسیون این کار را انجام نداده است. 
تیفا همچنان گفته است که تقابل کمیسیون شکایات 
انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات چالش های زیادی 
را به بار آورده است و برای رفع این تقابل تا کنون کاری 

انجام نشده است. 
کمیسیون  که  است  آمده  همچنین  تیفا  اعالمیه  در 
انتخاباتی از تحریف تصامیمش به شدت نگران  شکایات 
که  می خواهد  انتخابات  کمیسیون  از  و  است  ناراحت  و 
عمل  آرا  ابطال  و  بازشماری  تفتیش،  طرزالعمل  مطابق 
کند: »کمیسیون شکایات انتخاباتی استدالل می کند این که 
براساس  باید  را  تفتیش  انتخابات روند  کمیسیون مستقل 
این طرزالعمل و با مواد فیزیکی )صندوق رای دهی و تمام 
مواد موجود آن( به پیش ببرند نه با اطالعات آرشیف شده 

در کمیسیون انتخابات.«
عضو  عظیمی،  دین محمد  مولوی  حال  همین  در 
رییس  ننگ  حبیب الرحمن  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 
فیصله نامه  تحریف  به  را  انتخابات  کمسیون  دبیرخانه 
وطندار  سالم  است.  کرده  متهم  شکایات  کمیسیون 
براساس یک فایل صوتی مکالمه ننگ و مولوی عظیمی، 
فیصله کمیسیون  نوشته است که  از قول مولوی عظیمی 
باید در متن دستور ننگ  شکایات تحریف شده است و 
به کمیسیون های والیتی، به جای »موجودیت QR ُکد« در 
عقب برگه های رأی دهی، »تصدیق QR ُکد« در برگه های 

رأی می آمد.
کرده  فیصله  شکایات  کمیسیون  این که:  واضح تر 
است که آرای قابل تفتیش و بازشماری باید با QR کود 

همگرایی  و  ثبات   انتخاباتی  دسته ی  حال  همین  در 
گفته است که این تیم به کارکرد کمیسیون های انتخابات 
یک جانبه  اقدامات  که  صورتی  در  و  است  مشکوک 
کمیسیون انتخابات ادامه یابد، »ثبات و همگرایی« از روند 

خارج خواهد شد.
و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رییس  عبداهلل  عبداهلل 
همگرایی امروز در نشست شورای وزیران تأکید کرد که 
قبول  قابل  تیم  این  برای  انتخابات  مشروع  نتیجه ی  تنها 
است: »سران تیم هم موضع خود را گفتند و موضع من 

هم چیزی بیشتر از آن نیست.«
دسته ی  اعضای  از  یکی  دوستم،  عبدالرشید  پیش تر 
انتخاباتی ثبات و همگرایی هشدار داده بود که حکومت 
تشکیل چنین  برای  اگر  و  نمی پذیرد  را  تقلب  از  برآمده 
حکومتی تالش شد، دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی 
روز  که  او  داد.  خواهند  تشکیل  را  موازی  حکومت 
از  گرامی داشت  مراسم  در  گذشته  هفته ی  پنج شنبه، 
و  نوایی  شیر  علی  امیر  تولد  سالرزو  پنج صدوهفتادمین 
بابر،  پنج صدوسی وهفتمین سالروز تولد ظهیرالدین محمد 
در شهر شبرغان مرکز جوزجان صحبت می کرد تأکید کرد 
بیش تر  تیم ها  دیگر  آرای  از  همگرایی  و  ثبات  آرای  که 

است. 
تا کنون حزب وحدت اسالمی افغانستان به رهبری 
به  افغانستان  مردم  اسالمی  حزب  خلیلی،  محمدکریم 
از طرح  اسالمی  رهبری محمد محقق و حزب جمعیت 

حکومت موازی اعالم حمایت کرده اند. 
قبل  هفته  دو  حدود  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
فیصله کرد که بیش از یک هزار و 7۰۰ محل رأی دهی به 
تفتیش ویژه و بازشماری مجدد برود. این محالت عمدتا 
شامل 137 هزار رأی مشکوک، 1۰2 هزار رأی خارج از 
زمان رسمی رأی دهی، آرای بایومتریک نشده و تفاوت آرا 
میان برگه ی کاغذی و نتایج و معلومات بیومتریکی می شد. 
بررسی  پایان  در  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
انتخابات،  ابتدایی  نتیجه  از  ناشی  اعتراضات  و  شکایات 
فیصله کرد تا 1۰ درصد آرای مشکوک و 15 درصد آرای 
خارج از زمان رای دهی با در نظر داشت معیارهایی چون 
معلومات بیومتریکی، ژورنال و ورق نتایج کاغذی تفتیش 
شود. در صورتی که محالت زیرتفتیش ۶5 درصد معیارها 
رای،   ۶3۰ و  هزار   137 تمام  به  باشد،  کرده  تکمیل  را 
اعتبار داده می شود و اگر 35 درصد محالت زیر تفتیش 
معیارهای الزم را تکمیل نکند، تمام این آرا باطل می شود. 
این معیار در خصوص آرای خارج از زمان رای دهی نیز 

مصداق دارد.
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 
پس از هفته ها جنجال میان کمیسیون انتخابات و شماری 
از دسته های انتخاباتی، از جمله دسته ی انتخاباتی ثبات  و 
اعالم  اول جدی  به رهبری عبداهلل عبداهلل، در  همگرایی 
شد. براساس این نتایج، اشرف غنی با کسب 5۰.۶4 درصد 
کل آرا در صدر، عبداهلل عبداهلل با کسب 39.52 درصد آرا 
در رده ی دوم، گلبدین حکمتیار با کسب 3.85 درصد آرا 
در رده ی سوم و رحمت اهلل نبیل با کسب 1.8۶ درصد آرا 

در رده ی چهارم قرار گرفتند.

طرز تهیه ی حکومت موازی پایان تفتیش ویژه و اعالم نتیجه نهایی تا چهار روز دیگر؛ 
تیفا: تفتیش بدون برنامه ی اجرایی »تصویب شده« 

صورت گرفته است

پایان مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه؛ خلیل زاد به پاکستان رفت
در دوحه خبر داده است.

قطر  در  طالبان  سیاسی  دفتر  سخن گوی  شاهین،  سهیل 
سند  و  رسیده  پایان  به  مذاکرات  که  است  گفته  رسانه ها  به 
توافق نامه ی صلح و ضمایم آن نهایی و به زودی امضا خواهد 

شد.
با  صلح  توافق نامه  که  است  گفته  همچنان  شاهین  آقای 
امریکا تا پایان ماه جاری میالدی می شود و دو طرف قرار است 
اعالمیه های جداگانه ای را منتشر کنند که در آن تاریخ امضای 

توافق نامه نیز تعیین شده است.
سه روز پیش نیز وزیران خارجه و دفاع امریکا در دیداری 
با رییس جمهور اشرف غنی در حاشیه ی کنفرانس امنیتی مونیخ 
و  امریکا  صلح  توافق نامه ی  نهایی شدن  احتمال  از  آلمان  در 

طالبان خبر داده بود. 

امریکا  میان  پایان گفت وگوها  با  اطالعات روز: همزمان 
و طالبان در دوحه، زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی وزارت 
خارجه ی امریکا برای صلح افغانستان از دوحه به پاکستان رفته 
است. در مورد هدف سفر خلیل زاد به پاکستان تا کنون جزئیات 

منتشر نشده است.
آقای خلیل زاد در نشستی درباره ی مهاجران افغانستان در 
اسالم آباد شرکت کرده است. این نشست دیروز )دوشنبه، 28 
دلو( با حضور افغانستان، پاکستان و نمایندگان جامعه جهانی 

برگزار شده است.
از افغانستان، سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، 
محمدهارون چخانسوری، معین سیاسی و سرپرست وزارت 
و  مهاجرین  امور  وزیر  بلخی،  عالمی  سید حسین  و  خارجه 
عودت کنندگان برای شرکت در این نشست به اسالم آباد رفته اند.

از سویی دیگر، خلیل زاد در حالی به پاکستان رفته است 
که گروه طالبان از پایان مذاکرات این گروه با هیأت امریکایی 

در اعالمیه تیفا همچنین آمده است که کمیسیون شکایات انتخاباتی از تحریف 
تصامیمش به شدت نگران و ناراحت است و از کمیسیون انتخابات می خواهد 

که مطابق طرزالعمل تفتیش، بازشماری و ابطال آرا عمل کند: »کمیسیون شکایات 
انتخاباتی استدالل می کند این که کمیسیون مستقل انتخابات روند تفتیش را باید 

براساس این طرزالعمل و با مواد فیزیکی )صندوق رای دهی و تمام مواد موجود 
آن( به پیش ببرند نه با اطالعات آرشیف شده در کمیسیون انتخابات.«
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یماناشر یکمنش

فارن افرز - کارتر ملکاسیان

مترجم: جلیل پژواک

معارف طالبان می نویسد:
»طالبان با موسیقی مخالفند؛ زیرا در ذهن 
تولید تنش می کند و فراگیری اسالم را مختل 

می نماید.«
جاگزین برای موسیقی را مال محمدحسن 
معرفی  چنین   )237 )ص  رشید  احمد  برای 

کرده است:
»البته ما می فهمیم که مردم نیاز به مقداری 
پارک ها  به  می توانند  آن ها  اما  دارند،  تفریح 
مشاهدات  این  از  ببینند.  را  گل ها  و  بروند 

درباره ی اسالم خواهند آموخت.«
سخت گیرانه ی  سیاست های  از  نفرت 
امربالمعروف باعث شده بود که مردم در کابل 
به آن  »عبدالماروف بی نیکر« یا »امر بی مارو و 
نهی مکرویان« و به مسئوالن آن »بی نیکر ها«، 

»عبدالماروف ها« و »علی آبادی ها« گویند.
فرمان های امیرالمؤمنین قرن بیستم در رابطه 

با موسیقی
به  طالبان  عدلیه  وزارت  جانب  از  آنچه 
شکل فرمان و مقرره و غیر آن منتشر شده و 
این ها  می گیرند،  ارتباط  موسیقی  با  به نحوی 

هستند:
امر  اداره ی  اجراآت  تنظیم  مقرره ی 
بالمعروف و نهی عن المنکر، وزارت عدلیه 
امارت اسالمی افغانستان، جریده ی رسمی، 

نمبر مسلسل 783 شماره اول 137۶
موظفین  چهارم:  ماده ی  دوم،  فصل 
امربالمعروف و نهی عن المنکر به دفع نمودن 

منکرات ذیل مکلف می باشد:
دست گیری  و  کشف  صورت  در   :1
کست های ساز و سرود یا فیلم های ویدیویی 
جا های  یا  و  نقلیه  وسایط  هتل،  دکان،  در 
درنظرداشت  با  آن  مالک  یا  کست ها  دیگر، 

حالت از یک تا ده روز حبس گردد.
2: هرگاه کست های مندرج جز یک این 
گردد،  کشف  نقلیه  وسایط  با  دکان  در  ماده 
دکاندار یا دریور با درنظرداشت حالت آن از 
یک تا پنج روز حبس گردد و واسطه نقلیه تا 

پنج روز متوقف شود.
شادی ها،  سایر  و  عروسی  در   :)13(
منع  را  زنان  سرودن  بلند  آواز  به  و  رقص 
نماید. هرگاه در هر خانه چنین عمل کشف 
گردد، صاحب خانه را شدیدا مجازات نماید.

متحدان ناتو گرفتار درگیری های سنگینی در 
این مناطق شدند. تا اواخر سال 2۰۰8، رقم 
سربازان امریکایی مستقر در افغانستان بدون 
به  باشند،  داشته  جنگ  روی  تأثیری  این که 
هنوز  واشنگتن  رسید.  تن  هزار   3۰ از  بیش 
به فکر پیروزی بود و استراتژی کلی خود را 
تغییر نداده بود. بوش به شکست دادن طالبان 
و پیروزشدن در آنچه او آن را »پیروزی برای 
مصصم  می دانست،  آزادی بخش«  نیروهای 

ماند.
در ماه جنوری سال 2۰۰9 رییس جمهور 
رسید  ریاست جمهوری  به  اوباما«  »باراک 
بسیاری  که  را  آنچه  اوضاع  که  داد  قول  و 
»جنگ  به عنوان  وی  حامیان  و  مشاوران  از 
بد«  »جنگ  مقابل  )در  افغانستان  در  خوب« 
از  پس  دهد.  تغییر  می خواندند،  عراق(  در 
به  تصمیم  اوباما  طوالنی،  رای زنی  و  بحث 
گرفت.  افغانستان  به  تقویتی  نیروهای  اعزام 
او در ماه مارچ همان سال 21 هزار سرباز و 
ماه دسامبر -با بی میلی- 3۰ هزار سرباز  در 
دیگر را به افغانستان اعزام کرد. با ورود این 
رقم مجموعی سربازان  افغانستان،  به  نیروها 
حدود  به  افغانستان  خاک  در  امریکایی 
جلوگیری  برای  اوباما  رسید.  نفر  هزار   1۰۰
اهداف  حد«  از  بیش  »سرمایه گذاری  از 
از بین بردن تهدیدات  »افزایش نیروها« را به 
تروریستی علیه خاک امریکا، محدود کرد. با 
این محدودیت، هدف بوش که شکست دادن 
برداشته  میان  از  بود،  نحوی  هر  به  طالبان 
اولویت  متحده  ایاالت  عوض  در  شد. 
در  القاعده  النه کردن  از  جلوگیری  را  خود 
تقویت  و  طالبان  نگهداشتن  دور  افغانستان، 
قرار  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  دولت 
کاهش  که  بود  این  اوباما  دولت  طرح  داد. 
در  و  آغاز   2۰11 سال  اواسط  در  را  نیروها 
نهایت مسئولیت کامل امنیت این کشور را به 
دولت افغانستان و نیروهای امنیتی این کشور 

واگذار کند.
امریکایی  نیروهای  آینده،  سال  سه  طی 
افغانستان  ولسوالی های  و  شهرها  مهم ترین 
کشور  این  پولیس  و  ارتش  ساختند،  امن  را 
افغانستان  دولت  از  خود  حمایت  و  احیا  را 
را شدت بخشیدند. تهدیدات القاعده پس از 

افغانستان  اسالمی  امارت  مقام  حکم 
کست های  سرودن  از  جلوگیری  درباره ی 
امارتی،  نقلیه  وسایط  در  سرود  و  ساز 
 ،788 مسلسل  شماره ی  رسمی،  جریده ی 

تاریخ 23/1/142۰ ه ق:
به تمام مسئوالن امارتی!

در تمام کشور به مسئوالن امربالمعروف 
تا  می شود  داده  وظیفه  عن المنکر  نهی  و 
وسایط نقلیه امارتی را تفتیش کنند. هرگاه در 
موتر امارتی کست های ساز و سرود دستیاب 
دفتر  به  و  گردد  اخذ  نزدش  از  موتر  شود 

امارت تسلیم نمایند.
مقرره ی تنظیم اجراات امربالمعروف که 
منتشر شده  در جریده ی رسمی شماره 783 
بود بار دیگر در جریده رسمی شماره 799، 
به  ق  ه   1422 الثانی  جمادی  پنجم  دوشنبه 
چاپ رسید که شامل یک ضمیمه بود. در این 
در  امربالمعروف  وزارت  صالحیت  ضمیمه 
قسمت سانسور موسیقی بیش تر از پیش شد 
که در ضمن برای اقداماتی که پیش تر از نشر 
این اصولنامه هم معمول بود، رهنمود نظری 
با شنیدن موسیقی در  به دست می داد. مبارزه 
طالب ها  دید  از  احتماال  نقلیه  وسایط  داخل 
بود؛  نشده  روبه رو  کامل  موفقیت  با  چندان 
زیرا در این ضمیمه مدت حبس متخلفین از 
1۰ روز به 2۰ روز افزایش یافت. راننده های 
این که کست های  کنار  بس ها و تکسی ها در 
موسیقی را پنهان می کردند، کست هایی را که 
برای  نیز  بود،  به کست های طالب ها  مشهور 
بالمعروف همیشه  امر  به مسئوالن  نشان دادن 

در موتر نگه می داشتند.
ضمیمه ی شماره یکم، ماده ششم:

منکرعلیه  زدن  ید  از  )مراد  ید:   )4(
نمی باشد بلکه مراد از آن تغییر چیزی هست 
که عمل منکر به واسطه آن صورت می گیرد. 
مثل شکستاندن آالت لهو و لعب، ریختاندن 

شراب و امثال آن(
و  امربالمعروف  موظفین  بیستم:  ماده ی 
نهی عن المنکر مکلف اند منکرات ذیل را در 

مساجد دفع نمایند:
)3( کسیکه قرائت را با لحن می خواند

ماده ی بیست و یکم:
و  سرود  و  ساز  آالت  فروش   4  »1«

به دست   2۰11 سال  در  الدن  بن  کشته شدن 
در  متحده  ایاالت  ویژه  عملیات   نیروهای 
هزینه ی  این حال،  با  شد.  رفع  پاکستان 
افزایش نیروها بیش از سود آن بود. در بین 
یک هزار  از  بیش   ،2۰12 و   2۰۰9 سال های 
بیش  و  کشته  امریکا  ارتش  پرسونل   5۰۰ و 
از 15 هزار تن دیگر زخمی شدند. این رقم 
کل  در  امریکایی  نیروهای  تلفات  از  بیش تر 
18 سال جنگ بود. در اوج حضور سربازان 
امریکایی در افغانستان، ایاالت متحده نزدیک 
افغانستان  برای  میلیارد دالر در سال  به 11۰ 
بیش تر  درصد   5۰ تقریبا  که  کرد  هزینه 
ایاالت  فدرال  دولت  ساالنه  هزینه های  از 
کشور  این  پرورش  و  آموزش  برای  متحده 
است. اوباما متقاعد شد که تالش های جنگی 
دولتش سودی ندارد. او در سلسله بیانیه هایی 
تا 2۰14، جدول زمانی  بین سال های 2۰1۰ 
کاهش نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان 
به صفر )جز پرسونل عادی سفارت( تا پایان 

سال 2۰1۶ را تنظیم کرد.
تا سال 2۰13 بیش از 35۰ هزار سرباز 
در  و  تجهیز  آموزش،  افغانستان  پولیس  و 
چگونگی  بودند.  شده  مستقر  خود  مواضع 
»حمالت  و  فساد  بود؛  مبهم  آن ها  عملکرد 
شرکای  و  امریکایی  مشاوران  به  خودی« 
بین المللی عملکرد ارتش و پولیس افغانستان 
واحدهای  از  بسیاری  بود.  کرده  متأثر  را 
ارتش و پولیس این کشور برای شکست دادن 
طالبان در نبرد، به مشوره مشاوران امریکایی 
و پشتیبانی هوایی نیروهای امریکایی وابسته 

بودند.
امریکایی  نیروهای  رقم   ،2۰15 سال  تا 
در افغانستان به 9 هزار و 8۰۰ سرباز کاهش 
امریکایی  نیروهای  خروج،  ادامه ی  با  یافت. 
به  مشوره دهی  و  تروریسم  با  مبارزه  بر 
نیروهای افغان متمرکز شدند. در خزان سال 
2۰15، طالبان سلسله ای از حمالت تهاجمی 
به خوبی برنامه ریزی شده را راه اندازی کردند 
را  جنگ  این  وقایع  سرنوشت سازترین  که 
رقم زدند. در والیت قندوز، 5۰۰ جنگ جوی 
طالبان حدود سه هزار سرباز ارتش و پولیس 
اولین بار  برای  افغانستان را شکست دادند و 
مرکز این والیت را تصرف کردند. در والیت 
جنگ جوی   8۰۰ و  یک هزار  حدود  هلمند، 
طالبان حدود چهارهزار و 5۰۰ سرباز ارتش 
و پولیس افغانستان را شکست داده و تقریبا 
تمام مناطقی را که این گروه در نتیجه افزایش 
از  گذشته  سال های  در  امریکایی  نیروهای 
دست داده بودند، پس گرفتند. در اوایل سال 
فرمانده  استعدادترین  با  جان،  عمر  با   2۰1۶
خط مقدم افغانستان در هلمند صحبت کردم. 
او گفت: »آن ها فرار کردند!... دو هزار مرد. 

می سازد  خراب  را  عامه  ذهنیت  که  مالهی 
دوتار،  تبله،  رباب،  تلویزیون،  ویدیو،  مانند 

سارنگی، و از این قبیل.
»2« ... فروشندگانی که به اعمال مندرج 
هیأت  طرف  از  می زنند  دست  ماده  این 
و  حبس  یوم   1۰ الی   5 مدت  به  احتسابی 

دکان های شان الی 5 یوم مسدود گردد.
موظفین  سوم:  و  بیست  ماده ی 
امربالمعروف و نهی عن المنکر مکلف اند که 

منکرات ذیل را در دعوت ها دفع نمایند:
3: شنیدن سرود

خارجی  اتباع  پنجم:  و  بیست  ماده ی 
امارت  قلمرو  به  دخول  هنگام  مکلف اند 
اسالمی افغانستان احکام ذیل مندرج این ماده 

را جدا در نظر گیرند:
5. ناقوس و سرود را بلند نسرایند

7. مجالت، روزنامه ها، کتاب ها، کست ها 
و  اسالم  خالف  فرهنگی  مواد  سایر  و 
پالیسی های امارت اسالمی را توزیع و تکثیر 

نکنند و نفروشند.
افغانستان  اسالمی  امارت  مقام  فرمان 
در مورد جلوگیری از ورود بعضی اقالم و 
اجناس غیرشرعی در قلمرو امارت اسالمی، 

شماره 3۶۰، تاریخ 23/4/1422 ه ق:
و  اجناس  قلم   )3۰( ورود  اول:  ماده ی 
اقالم ذیل به قلمرو امارت اسالمی افغانستان 
و محصول آن در تمام گمرکات کشور مطلقا 

منع است:
۶. دیش آنتن؛

9. تمام آالتی که بالذات موسیقی تولید 
تبله،  توله،  هارمونیه،  پیانو،  مثل  می کند 
تمام  خاص  به طور  سارنگ،  رباب،  تنبور، 
خود  که  موسیقی  آالت  در  مندرج  آله های 
و  حفاظتی  پو ش های  و  باشد  موسیقی  مولد 

پرزه جات آن ها؛
ویدیو  کمپیوتر  تیپ  کست های  آن   .1۶
از  مملو  و  )برهنه(  سکس  که  تلویزیون  و 

موسیقی باشد.
سرحدی  امنیتی  مسئوالن  دوم:  ماده ی 
مکلف اند که از ورود اقالم و اجناس مندرج 
ماده ی اول این فرمان جدا جلوگیری نمایند.

شماره ی  ریاست الورزا،  مقام  حکم 
2595، تاریخ 3/5/1422 ه ق:

معاون  آخند  محمدحسن  مال  الحاج 
اداری ریاست الوزرا

بعضی  می رسد  مالحظه  به  چنانچه 
در  غیررسمی  وقت  در  اجیران  و  مأمورین 
اعمال  دیگر  محالت  در  یا  خویش  منازل 
مانند  می دهند  انجام  را  منکر  و  غیرشرعی 
نماز بدون جماعت،  ادای  یا  نماز  ادای  عدم 
و  ویدیو  دیدن  و  سرود  کست های  شنیدن 

تلویزیون و ...
)در این حکم برای موظفین امربالمعروف 
این سه راه توصیه می شود: توصیه ی شفاهی، 

اخطار کتبی و منفک نمودن از وظیفه(.
از بررسی این فرمان ها و هیاهوی بسیاری 
که جدا از این ها، وزارت مقتدر امربالمعروف 
حرام بودن  تبلیغ  برای  رسانه ها  در  مستقالنه 
موسیقی به راه انداخته بود، می توان برداشت 
کرد که مبارزه بر ضد اجرا و شنیدن موسیقی 
به شمار  وزارت  این  فعالیت های  اهم  از 
فرمان ها  این  جای  هیچ  در  است.  می رفته 
اخالقی  توصیه های  هوای  و  حال  احکام  و 
موسیقی  اجرای  که  نه تنها  نمی رسد.  به نظر 
آن  شنیدن  حتا  بلکه  می شد،  دانسته  جرم 
آنچه  هر  می شد.  مجازات  باید  و  بود  جرم 
از  باید  می رسید  به نظر  موسیقی  با  رابطه  در 
بین برده می شد. در عصری که حکومت های 
را  میراژ  و  اف شانزده  صفیر  جهان  قدرتمند 
برای خود به عنوان خطر می دیده اند، طالبان با 
به عنوان خطر  را  نوای موسیقی  بسیار،  تأکید 
برای رستگاری رژیم  این جهانی و آن جهانی 
کتاب  تلقی می کرده اند. وحید مژده در  خود 
)افغانستان و پنج سال سلطه طالبان، نشر نی، 
که  می نویسد   )54 و   53 ص   1382 تهران 
بوده  این  سر  بر  وزرا گپ  در جلسه  روزی 
اجازه  امربالمعروف  وزارت  مسئوالن  آیا  که 
به  محکمه  حکم  بدون  و  پنهانی  داخل شدن 
خانه های مردم را دارند که وزیر به طرفداری 

از این حق می گوید:
»مردم صدر اسالم را با این عصر مقایسه 
نکنید. این مردم بسیار فاسدند و اکثرا فساد در 
خانه ها جریان دارد. مردم موسیقی می شنوند 

و در خانه ها تلویزیون و ویدیو دارند.«

آن ها هرچیزی را که نیاز بود با خود داشتند، 
تعدادشان زیاد بود، اسلحه و مهمات داشتند 
اما تسلیم شدند.« آنچه والیات افغانستان را 
داد،  نجات  طالبان  دست  به  کامل  سقوط  از 
نیروهای  و  متحده  ایاالت  کمکی  نیروی 
آخرین  در  که  بود  افغانستان  ویژه  عملیات 
اعزام  طالبان  یورش  با  مقابله  برای  لحظات 

می شدند.
حمالت تهاجمی طالبان یکی پی دیگری 
پولیس  و  ارتش  سربازان  که  شد  باعث 
جنگ افزار  و  تعداد  به لحاظ  که  افغانستان 
نسبت به جنگ جویان طالبان برتری داشتند، 
تصمیم  داشتند،  قرار  دفاعی  مواضع  در  اما 
بگیرند به جای مقابله با طالبان صفوف ارتش 
ماندند  که  کسانی  کنند.  ترک  را  پولیس  و 
جان  با  را  خود  شجاعت  تاوان  جنگیدند  و 
و  ارتش  سرباز  هزار   14 حدود  پرداختند: 
کشته   2۰1۶ و   2۰15 در سال  افغان  پولیس 
به  افغانستان  دولت   2۰1۶ سال  تا  شدند. 
ضعیف تر  غنی  اشرف  رییس جمهور  رهبری 
از همیشه شده بود. طالبان بیش از هر زمان 
دیگری قلمرو بیش تری را تحت کنترل خود 
در آورده بودند. در جوالی سال 2۰1۶، اوباما 

کاهش نیروها را به حالت تعلیق درآورد.
در  ترمپ  دونالد  رییس جمهور  وقتی 
ریاست جمهوری  به   2۰17 سال  جنوری 
دستور  ابتدا  او  شد.  شعله ور  جنگ  رسید، 
افغانستان  در  مستقر  امریکایی  نیروهای  داد 
با  یابد.  افزایش  سرباز  هزار   14 حدود  به 
این حال، ترمپ از اول از این جنگ بیزار بود. 
 2۰18 سال  در  و  برآمد  خروج  دنبال  به  او 

مذاکرات خود با طالبان را آغاز کرد.
چرا اوضاع خوب پیش نرفت؟

امریکا  ناکامی  اصلی  دالیل  از  یکی 
متحدان  و  افغانستان  دولت  که  است  این 
مردم  با  بودند،  فاسد  دولت  جنگ ساالر 
این  و  نداشتند  مناسبی  رفتار  افغانستان 
شد.  شورش  و  نارضایتی  باعث  بدرفتاری 
مشاغل  کردند،  غضب  را  مردم  زمین  آن ها 
اغلب  و  سپردند  خود  نزدیکان  به  را  دولتی 
را  متحده  ایاالت  ویژه  عملیات  نیروهای 
را  آن ها  سیاسی  رقبای  تا  دادند  فریب 
برخی  بدرفتاری  این  دهند.  قرار  هدف 
به  و  داد  سوق  طالبان  آغوش  به  را  قبایل 
مردمی،  پایگاه  از  طالبان  گروه  ترتیب،  این 
برای  قلمروی  و  جنگ جو  حمایتی،  شبکه 
فعالیت و طرح ریزی حمالت خود برخوردار 
بغرانی، رهبر مورد احترام  شد. قضیه رییس 
این  در  می تواند  بارزی  نمونه  علیزایی  قبیله 
این که  از  پس   ،2۰۰5 سال  در  باشد.  مورد 
یک جنگ ساالر تحت حمایت کرزی رییس 
زمین  مقداری  و  کرد  سالح  خلع  را  بغرانی 
اعضای  زمین های  همچنین  و  او  شخصی 
قبیله وی را غضب کرد، بغرانی بقیه زمین ها 
و قلمرو خود در هلمند را تسلیم طالبان کرد. 
شدند  مجبور  او  همانند  نیز  دیگر  بسیاری 

تصامیم مشابهی بگیرند.
ادامه دارد...

بخش اول
است  حکومتی  اولین  طالبان  حکومت 
طالب  و  روحانیان  و  مال ها  توسط  که 
مدرسه های دینی در جغرافیای که امروز به نام 
است.  شده  تشکیل  می شود،  یاد  افغانستان 
طالبان،  حکومت  تشکیل  پیش زمینه های 
ایجاد  باید یکی هم در  از عوامل دیگر  جدا 
حکومت مجاهدین جست وجو کرد. به همین 
سبب شباهت های میان سیاست های فرهنگی 
حکومت مجاهدین و حکومت طالبان وجود 
که  گفت  می توان  موسیقی  مورد  در  دارد. 
موسیقی  سیاست  ادامه ی  طالبان  سیاست 
مجاهدین  سیاست  طالبان  بود.  مجاهدین 
پی گیری  بیش تر  بسیار  با شدت و حدت  را 
کردند و در تاریخ سانسور موسیقی در جهان 
نوار  اعدام  باز کردند.  امروز مبحث جدیدی 
پخش  وسایل  و  موسیقی  آالت  کست،  و 
از  میالدی  نود  دهه ی  سال های  در  موسیقی 
است  طالبان  فرهنگی  سیاست  ابتکارهای 
نداشت.  نمونه  جهان  در  آن  از  پیش تر  که 
به نام  ها  سال  آن  در  افغانستان  شهرت یافتن 
کشور بدون موسیقی بر اثر همین سیاست ها 

بوده است.
کشور بدون موسیقی

را  بزرگ  قدم  اولین  کابل  فتح  با  طالبان 
گورستان  به  افغانستان  تبدیل کردن  راه   در 
باختری  منیژه  که  آن گونه  گذاشتند.  موسیقی 
قانون«  و  رسانه  سال  سه  و  »نود  کتاب  در 
اولین  از  می نویسد،  کابل(  سعید،  )انتشارات 
ملی  تلویزیون  رادیو  تسخیر  آن ها  اقدامات 
نظامی  اسحاق  محمد  مال  رهبری  به  که  بود 
و  اطالعات  وزیر  نظر  زیر  گرفت.  صورت 
فرهنگ مال امیر خان متقی نشرات تلویزیون 
قطع شد و رادیو زیر نام )د شریعت ژغ رادیو( 
شروع به نشرات کرد. رادیو صدای شریعت 
یگانه رادیوی به ظاهر بدون موسیقی بود که 
در سطح کشور نشر می شد و در جهان از این 

نگاه بی رقیب بود.
تولید  عمال  حکومت شان  در  طالبان 
ریاست  کردند.  منع  را  موسیقی  پخش  و 
تبدیل  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  موسیقی 
روایت  به  اسالمی.  ترانه های  ریاست  به  شد 
منیژه باختری طالبان در سه تا چهار سال آغاز 
امارت خود، حدود دوهزار ترانه ثبت کردند. 
بود  عبارت  می نامیدند،  ترانه  طالبان  را  آنچه 
آن  اشعار  که  ساز  بدون  کالمی  موسیقی  از 
بیش تر در ستایش کشته شده های طالب، نعت 
با  جنگ  برای  مردم  تشجیع  اسالم،  پیامبر 

»کافران« و برخی موضوعات دیگر. 
ثبت  و  پخش  از  ممانعت  با  طالبان 
همزمان  که  دولتی  مرجع  یگانه  در  موسیقی 
یعنی  بود،  کشور  تمام  در  مرجع  بزرگ ترین 
رادیو تلویزیون افغانستان، عمال خلق و تولید 
و نشر موسیقی را در افغانستان نابود کردند. 
خود  کار  نتیجه ی  تفتیش  و  وارسی  برای 
اداره ای به وجود آورده بودند که حتا شنیدن 
نام آن مو بر تن آدم راست می کرد: وزارت 

امر بالمعروف و نهی عن المنکر.
عن المنکر  نهی  و  امربالمعروف  اداره ی 
حتا  که  کرد  کسب  هیبت  و  قدرت  آن قدر 
در  آن  بیم  از  طالبان  امارت  خارجه ی  وزیر 
زیرزمینی وزارت در اتاِق قفل شده تلویزیون 

می دید.
در حکومت طالبان نه تنها اجرای موسیقی 
جرم دانسته می شد، بلکه شنیدن آن نیز جرم 
در  می شدند.  مجازات  باید  شنونده ها  و  بود 
ضمن هر گونه آالت موسیقی باید از بین برده 

می شد.
وزارت مبارزه با موسیقی

آن گونه که احمد رشید در کتاب )طالبان، 
نشر بقعه، 1382، تهران ص 219( می نویسد 
»این اداره از یک سازمان دولتی در عربستان 
سعودی الگوبرداری شده و هزاران مرد جوان 
که بسیاری از آن ها تنها سواد مدرسه ای اندکی 

از پاکستان دارند، در آن استخدام شده اند.«
تمام  به  خود  توصیه ی  در  عمر  مال 
تاریخ  امارت،  نظامی  و  ملکی  کارمندان 
3/5/1422 ابالغ می کند که: »... تمام نظام ما 
است  استوار  وزارت  همین  سبب  به  شما  و 
وزارت  این  کار های  در  ناخواسته  خدا  اگر 
سستی رونما گردد ما و شما هم مانند سایر 

حکومت ها فنا خواهیم شد.«
اجراآت  تنظیم  مقرره ی  سوم  ماده ی 
وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر چنین 

بخش اول
از 18 سال می شود  بیش  ایاالت متحده 
این  است.  جنگ  درگیر  افغانستان  در  که 
عضو   3۰۰ و  دوهزار  از  بیش  جان  جنگ 
هزار   2۰ از  بیش  و  گرفته  را  امریکا  ارتش 
است.  گذاشته  برجای  زخمی  دیگر  تن 
دست کم نیم میلیون افغان به شمول نیروهای 
دولتی، جنگ جویان طالبان و غیرنظامیان در 
این جنگ کشته یا زخمی شده اند. واشنگتن 
نزدیک به یک تریلیون دالر برای این جنگ 
الدن،  بن  اسامه  هرچند  است.  کرده  هزینه 
رهبر القاعده زنده نیست و از یازده سپتامبر 
به  بزرگی  حمله ی  هیچ  کنون  تا   2۰۰1
تروریستی  گروه   کدام  توسط  امریکا  خاک 
نگرفته،  صورت  افغانستان  خاک  در  مستقر 
است خشونت ها  نتوانسته  متحده  ایاالت  اما 
افغان  مقامات  به  را  جنگ  یا  دهد  پایان  را 
از  مهم تر  ترک.  را  افغانستان  و  کند  واگذار 
حمایت  بدون  افغانستان  حکومت  همه، 

ارتش امریکا نمی تواند دوام بیاورد.
روزنامه   ،2۰19 سال  اواخر  در 
تحت  را  گزارشی  سلسله  »واشنگتن پُست« 
کرد؛  منتشر  افغانستان«  »اسناد  عنوان 
متحده  ایاالت  دولت  اسناد  از  مجموعه ای 
که  مصاحبه هایی  یادداشت های  جمله  از 
برای  متحده  ایاالت  ویژه  بازرس  توسط 
شده  انجام  )سیگار(   افغانستان  بازسازی 
است. در این مصاحبه ها، بسیاری از مقامات 
امریکایی اعتراف کرده اند که آن ها دیری ست 
پیروزی در این جنگ را غیرممکن می دانند. 
بیش تر  که  می دهد  نشان  نظرسنجی ها 
امریکایی ها جنگ ایاالت متحده در افغانستان 
را شکست خورده می بینند. از سال 2۰۰1 به 
یکی  متحده  ایاالت  این سو، رؤسای جمهور 
در  خشونت  کرده اند  تالش  دیگری  پی 
افغانستان کاهش یابد، یا دولت افغانستان به 
نیروهای  که  شود  قدرت مند  کافی  اندازه ی 
بتوانند بدون ترس از خطر  امریکایی  نظامی 
این  از خاک  بازخیزش تهدیدات تروریستی 
فرا  روزی  چنین  برگردند.  خانه  به  کشور، 

نرسیده است.
چند چیز دلهره آور مانع موفقیت امریکا 
فساد  جمله  از  است،  شده  افغانستان  در 
مداخالت  شدید،  نارضایتی های  گسترده، 
اشغال  برابر  مقاومت ریشه ای در  پاکستان و 
خارجی. با این حال، امریکا در این 18 سال 
با فرصت های زودگذر نیز برای دست یابی به 
صلح یا دست کم بن بست پایدارتر، کم هزینه تر 
با  است.  بوده  مواجه  خشونت بار  کم تر  و 
اعتماد به نفس  به دلیل  امریکا  رهبران  این حال 
کاذب و ناموجه به لطف پیروزی های ارتش 
صورت  در  پاسخ گویی  از  ترس  و  امریکا 
افغانستان  در  مستقر  تروریست های  حمله 
دست  از  را  فرصت ها  این  امریکا،  خاک  به 
دادند. مقامات واشنگتن پیش فرض های خود 
در مورد پیشرفت جنگ افغانستان را بیش از 
حد جدی گرفتند و به این ترتیب فرصت ها 
گرایش های شان جور  با  که  را  گزینه هایی  و 
نمی آمد، نادیده گرفتند. پیروزی در افغانستان 
از اول دشوار بود، اما خطاهای اجتناب پذیر 

آن را غیرممکن ساخت. 
تاریخچه ی مختصر یک جنگ طوالنی

در 7 اکتبر 2۰۰1، رییس جمهور »جورج 
دبلیو بوش« برای تالفی حمالت 11 سپتامبر 
به افغانستان حمله کرد. در ماه های بعد ایاالت 
متحده، نیروهای ائتالف و متحدان امریکا در 
افغانستان  از  را  القاعده  شمال،  اتحاد  جبهه 
سرنگون  را  طالبان  رژیم  و  دادند  فراری 
کردند. بن الدن به پاکستان گریخت، مال عمر 
به کوه ها باال شد و فرماندهان و جنگ جویان 
به  یا  بازگشتند  خود  خانه های  به  یا  طالبان 
پاکستان  خاک  در  گروه  این  امن  النه های 
به  ماهرانه  دیپلماتیک  تالش های  بردند.  پناه 
رهبری زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه ایاالت 
متحده برای افغانستان، روندی را کلید زد که 
افغانستان  در  دولت جدیدی  ایجاد  به  منجر 
به رهبری حامد کرزی، چهره ی آشتی جوی 

افغان شد.
تا  افغانستان  طالبان،  سرنگونی  از  پس 
رقم  بود.  آرام  فریبنده ای  به طرز  چهار سال 
چهار  این  طی  در  امریکایی  کشته شدگان 
تلفات  یک-دهم  می تواند  سختی  به  سال، 
تشکیل  را  سال   18 این  طی  امریکا  ارتش 
را  امریکا  ارتش  سبک«  »ردپای  بوش  دهد. 

است : »وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر 
مطابق  که  می باشد  امارتی  مرکزی  اداره ی 
شریعت غرای محمدی و فقه حنفی در کشور 
وظیفه اقامه معروف و منع نمودن از منکرات 

را به عهده دارد.«
فرمان  براساس  و  عمر  مال  تنها شخص 
امارت  سرپرست  شورای  او،   118 شماره 
این  اجراآت  بر  نظارت  صالحیت  اسالمی 

وزارت را دارد.
بود  عمومی  ریاست  آغاز  در  اداره  این 
آن  رأس  در  یافت.  ارتقا  وزارت  به  بعدا  که 
مولوی قلم الدین قرار داشت. کسی که برای 
تشریح وضعیت روانی او می توان این خاطره 

را از زبان ناصر هوتکی خواند:
به حیث  ماهی  چند  قلم الدین  »مولوی 
و  سپورت  و  بدنی  تربیت  عمومی  رییس 
در  او  شد.  گماشته  المپیک  ملی  کمیته ی 
که  روزی  از  گفت  سخنرانی اش  نخستین 
اداره به دوش او سپرده شده،  مسئولیت این 
خداوند  پیشگاه  در  و  ندارد  راحت  خواب 
گناه  کدام  جرم  به  که  می کند  نیاز  و  عذر 
نابخشودنی مسئولیت ده ها هزار بی بند و بار 
ده ها  از  است. هدف  انداخته  او  به دوش  را 
بود.  ورزشکار  هزار  ده ها  بار  و  بی بند  هزار 

)منیژه باختری، ص 325(«
کسب  هیبت  و  قدرت  آن قدر  اداره  این 
کرد که حتا وزیر خارجه ی امارت طالبان از 
بیم آن در زیرزمینی وزارت در اتاِق قفل شده 
تلویزیون می دید. همین اداره مسئول زدودن 
تمام  در  موسیقی  از  اثر  و  نشان  گونه  هر 
ساحات زندگی اجتماعی و خصوصی مردم 
تعیین شده بود. فرمان های که با امضای خادم 
اسالم امیرالمومنین مال محمدعمر مجاهد در 
جریده ی رسمی وزارت عدلیه منتشر می شد، 
رهنمود این اداره قرار می گرفت. این فرمان ها 
صدای  رادیو  طریق  از  اداره  این  جانب  از 
شریعت، نشریه ی شریعت و مطبوعات وسیعا 
پخش و اشاعه می شد. فرمان شماره 3۶2 مال 
عمر، تاریخ 18/4/1422 به تمام رادیو ها در 
پایتخت و والیات دستور داده بود تا بهترین 
اداره  این  برای  را  کافی  و وقت  نشر  اوقات 

اختصاص دهند.
وزیر  زبان  از   )237 )ص  رشید  احمد 

در  سرباز  هزار   8 حدود  )با  کشور  این  در 
سال 2۰۰2 که تا پایان سال 2۰۰5 به حدود 
هدف  به  یافت(  افزایش  سرباز  هزار   2۰
شکست دادن کامل القاعده و طالبان و کمک 
به ایجاد دموکراسی در افغانستان که بتواند از 
کند، حفظ  تروریست ها جلوگیری  بازگشت 
نمی خواست  یک سو  از  امریکا  دولت  کرد. 
غیر  دیگر  سوی  از  و  بماند  افغانستان  در 
و  القاعده  رهبران  اسیرکردن  یا  کشتن  از 
جنگ  پایان  برای  واضحی  برنامه ی  طالبان، 
نداشت.  کشور  این  از  خروج  چگونگی  و 
افغانستان  در  سیاسی  پیشرفت های  آن هم،  با 
شده  امریکا  امیدواری  و  خوش بینی  مایه ی 
بود. در جنوری 2۰۰4، قانون اساسی جدید 
افغانستان از طریق لویه جرگه قانون اساسی 
انتخابات  آن  تعقیب  به  رسید.  تصویب  به 
برگزار  پارلمانی  سپس  و  ریاست جمهوری 
شدند. این همه در حالی اتفاق افتاد که کرزی 
را  افغانستان  متعدد  جناح های  داشت  سعی 

دورهم جمع کند.
در پاکستان اما، طالبان در حال بازسازی 
خود بودند. در اوایل سال 2۰۰3، مال عمر که 
همچنان در خفا به سر می برد، با نشر یک نوار 
جنبش  که  خواست  خود  پیروان  از  صوتی 
طالبان را دوباره سامان دهند و طی چند سال 
آینده برای یک حمله ی تهاجمی بزرگ آماده 
شوند. چهره های کلیدی طالبان در شهر کویته 
کردند.  تأسیس  را  کویته«  »شورای  پاکستان 
آموزش و سربازگیری این گروه آغاز شد و 
اما  بازگشتند.  افغانستان  به  طالبان  کادرهای 
پیروزی  روایت  غالب  روایت  واشنگتن،  در 
به عنوان  همچنان  پاکستان  و  بود  موفقیت  و 
شریک ارزشمند ایاالت متحده دیده می شد.

افزایش  کم کم  خشونت  افغانستان  در 
یافت. دیری نگذشت که در ماه فبروری سال 
بازگشتند.  میدان  به  دیگر  بار  طالبان   ،2۰۰۶
هزاران شورشی به ولسوالی ها حمله و مراکز 
کویته  شورای  کردند.  محاصره  را  والیات 
سرانجام جنبش طالبان را به عنوان رژیم رقیب 
آینده،  سال  سه  طی  کرد.  سرپا  کابل  دولت 
افغانستان  جنوبی  مناطق  اعظم  بخش  طالبان 
به  را  این کشور  بیش تر بخش های شرقی  و 
تصرف خود درآوردند. نیروهای امریکایی و 

چرا امریکا در افغانستان ناکام ماند؟ طالبان و موسیقی

IMC

احمد رشید )ص ۲۳۷( از زبان وزیر معارف طالبان می نویسد:
»طالبان با موسیقی مخالفند؛ زیرا در ذهن تولید تنش می کند و فراگیری اسالم را مختل می نماید.«

جاگزین برای موسیقی را مال محمدحسن برای احمد رشید )ص ۲۳۷( چنین معرفی کرده است:
»البته ما می فهمیم که مردم نیاز به مقداری تفریح دارند، اما آن ها می توانند به پارک ها بروند و گل ها را 

ببینند. از این مشاهدات درباره ی اسالم خواهند آموخت.«

در سال ۲005، پس از این که یک جنگ ساالر تحت حمایت کرزی 
رییس بغرانی را خلع سالح کرد و مقداری زمین شخصی او و 

همچنین زمین های اعضای قبیله وی را غضب کرد، بغرانی بقیه 
زمین ها و قلمرو خود در هلمند را تسلیم طالبان کرد. بسیاری دیگر 

نیز همانند او مجبور شدند تصامیم مشابهی بگیرند.

پس از بحث و رای زنی 
طوالنی، اوباما تصمیم به 
اعزام نیروهای تقویتی به 
افغانستان گرفت. او در 
ماه مارچ همان سال ۲1 
هزار سرباز و در ماه دسامبر 
-با بی میلی- ۳0 هزار سرباز 
دیگر را به افغانستان اعزام 
کرد. با ورود این نیروها به 
افغانستان، رقم مجموعی 
سربازان امریکایی در خاک 
افغانستان به حدود 100 
هزار نفر رسید.



ویال  استون  برابر  برتری  با  پرتغالی  سرمربی 
مربیگری  دوران  در  برد   ۶۰۰ رکورد  به  توانست 

دست یابد.
استون  برابر   2 بر   3 برتری  با  توانست  تاتنهام 
و  بیاورد  دست  به  را  ارزشمند  امتیاز   3 ویال، 

امیدهایش را برای کسب سهمیه افزایش دهد.
دوران  در  مورینیو  ژوزه  برد  ششصدمین  این 
به عنوان  بازی  مربیگری بود. آقای خاص در 929 
پورتو،  یونیالیریا،  )بنفیکا،  تیم های  در  سرمربی 
چلسی، اینتر، رئال مادرید، منچستریونایتد و تاتنهام( 

به ۶۰۰ برد دست یافته است. 
کارنامه مربیگری مورینیو:

بازی: 929 بازی
برد: ۶۰۰ برد
مساوی:  19۰
باخت: 139

میانگین برد: ۶4.۶
شاگردان مورینیو در بازی بعدی خود باید فردا 
در  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  در  شب 
خانه به دیدار الیپزیگ آلمان بروند. اسپرز به عنوان 
بایرن مونیخ به مرحله حذفی لیگ  از  تیم دوم بعد 

قهرمانان راه یافت.

مورینیو به رکورد ۶۰۰ برد 
در مربیگری رسید

اللیگا  پزشکی  کمیسیون  از  بارسلونا  باشگاه 
مهاجم  یک  با  تا  گرفت  اجازه  اسپانیا  فدراسیون  و 

قرارداد امضا کند.
پزشکی  کمیسیون  از  بارسلونا  آس،  از  نقل  به 
اللیگا و فدراسیون فوتبال اسپانیا در رابطه با غیبت 
شش ماهه عثمان دمبله به دلیل آسیب دیدگی پاسخ 

مثبت دریافت کرد.
یک  با  می تواند  کاتاالنی  باشگاه  اساس  این  بر 
اناری ها می خواهند  آبی  امضا کند.  قرارداد  مهاجم 
با  فردا  یا  امروز  و  دهد  رخ  اتفاق  این  زود  خیلی 
بازیکن مورد نظر قرارداد امضا کنند تا بتوانند نامش 

را در فهرست تیم برای بازی برابر ایبار قرار دهند.
جدیدترین  لگانس  مهاجم  برایتوایت،  مارتین 
گزینه بارسلوناست. مبلغ بند آزادسازی این بازیکن 
2۰ میلیون یورو است؛ دو برابر آنخل، بازیکن ختافه. 
گزینه های  دیگر  از  پرس  لوکاس  و  بودیمیر  راجر، 

تیم کاتاالنی هستند.

لیـگ قهرمانـان اروپا بـرای بهتریـن بازیکن هر 
بـازی یک عنـوان در نظر گرفته اسـت.

بـه نقـل از آس، از امشـب کـه مرحلـه حذفـی 
لیـگ قهرمانـان اروپـا آغـاز می شـود  یـک جایـزه 
جدیـد بـه ایـن رقابت هـا اضافـه خواهد شـد. یوفا 
از یـک هشـتم نهایـی بـه بهتریـن بازیکن هـر بازی 
بـر  بازیکـن  بهتریـن  می کنـد.  عنـوان هدیـه  یـک 
اسـاس تعییـن کننـده بـودن، خالقیـت، پختگـی در 
تاکتیـک، توانایی هـای خـاص و بـازی جوانمردانـه 

می شـود. انتخـاب 
9 مربـی متعلق بـه یوفا این موضوع را بررسـی 
ایـن  بازیکنـی  می کننـد و تصمیـم می گیرنـد چـه 
آیتـور کارانـکا، روبرتـو  جایـزه را دریافـت کنـد. 
مارتینـس، خینـس ملنـدس، پکـی بونـر، کاسـمین 
کنتـرا، رابـی کین، فیل نویـل، ویلی روتن اشـنایدر، 
گـرت سـاوت گیت این مربیـان هسـتند. اغلب آنها 
بازیگـری  بازنشسـته هسـتند و در دوران  بازیکـن 
قهرمانـان  لیـگ  در  و  بودنـد  بزرگـی  بازیکنـان 

درخشـیده بودنـد.

جـایـزه جـدیـد  
لیگ قهرمانان اروپا

خبر خوب برای بارسلونا

کورتوا: اصرار دارید بگویید بارسلونا ضعیف است!
بان  دروازه  کورتوا،  تیبو 
بلجیمی رئال مادرید، بارسلونا را 
قدرتمندی توصیف  تیم  همچنان 

کرد.
رئال مادرید یکشنبه شب و 
در شرایطی که برای حفظ فاصله 
کسب  به  مبرمی  نیاز  بارسلونا  با 
سه امتیاز داشت، در برنابئو مقابل 
سلتاویگو متوقف شد تا دو امتیاز 
تیبو  بدهد.  دست  از  را  حساس 
کورتوا بر خالف هفته های اخیر 

در این دیدار دو بار دروازه اش را 
باز شده دید و حاال او با حسرت 
رفته  دست  از  مهم  امتیاز  دو  از 
برای تیمش صحبت کرده است.

تیبو کورتوا گفت: "فقط در 
می  عنوان  که  است  مطبوعات 
تیم ضعیفی است.  بارسلونا  شود 
به  موفق  هایشان  بازی  در  آنها 
حال  در  و  شده  پیروزی  کسب 
امتیاز  تنها یک  حاضر در جدول 
با ما فاصله دارند. بارسلونا در ال 

با  برنابئو  استادیوم  در  کالسیکو 
تمام قوا برابر رئال مادرید حاضر 

خواهد شد.
را  مهم  امتیاز  دو  امشب  ما 
سلتاویگو  اما  دادیم،  دست  از 
سطح  و  زیبا  گل  دو  شد  موفق 
توان  نمی  برساند.  ثمر  به  باال 
دستاوردهای ماه های اخیر رئال 
مادرید را به خاطر از دست دادن 
برد.  سوال  زیر  امتیاز  دو  این 
دادیم،  دست  از  که  امتیازی  دو 

خصوصا در بازی خانگی اهمیت 
فراوانی دارد.

او  هازارد؟  ادن  بازگشت 
آمادگی  فیصد   1۰۰ به  هنوز 
نرسیده است، اما ادن هازارد 7۰ 
خوبی  نمایش  میدان  در  دقیقه 
و  داشت  مادرید  رئال  برای 
شمار  به  ما  برای  مهمی  بازیکن 
می آید. هازارد برای هفته مهمی 
که پیش روی رئال مادرید خواهد 

بود، در مرز آمادگی قرار دارد."

اطمینان مسئوالن سیتی؛ پپ جایی نمی رود
مسئوالن باشگاه منچسترسیتی 
بر این باور هستند که محرومیت 

این تیم بخشیده خواهد شد.
کرد  اعالم  یوفا  جمعه  روز 
دلیل  به  منچسترسیتی  باشگاه  که 
از  سال  دو  مالی،  قوانین  نقض 
اروپا  قهرمانان  لیگ  در  حضور 
 3۰ پرداخت  به  و  شده  محروم 
محکوم  نیز  جریمه  یورو  میلیون 
شده است. منچسترسیتی بالفاصله 
اعتراض  موضوع  این  به  نسبت 
کرد و خواستار بررسی دوباره آن 

این  شد.  ورزش  عالی  دادگاه  در 
باشگاه اطمینان دارد که محرومیت 
در نظر گرفته شده قطعا بخشیده 

خواهد شد.
از  منچسترسیتی  محرومیت 
االجرا  الزم  آینده  فصل  ابتدای 
اما مسئله درخواست  خواهد بود 
چند  است  ممکن  تجدیدنظر 
که  موضوعی  بکشد؛  طول  ماه 
در  را  سیتی  برنامه های  می تواند 
تابستان با مشکل روبرو کند. قرار 
بود پپ گواردیوال و تیم مدیریتی 

سیتی در تابستان چند قرارداد مهم 
امضا کنند چراکه آنها قصد داشتند 
در فصل آینده رقیبی جدی برای 
لیورپول در راه قهرمانی لیگ برتر 

باشند.
محرومیت  به  مربوط  اخبار 
قهرمانان  لیگ  از  منچسترسیتی 
اروپا یک شوک بزرگ را در این 
بسیاری  به وجود آورد و  باشگاه 
های  ستاره  که  هستند  معتقد 
موضوع  این  به  توجه  با  تیم  این 
کرد  خواهند  ترک  را  ها  سیتیزن 

اما باشگاه در جلسه ای اضطراری 
آنها  به  شد  برگزار  شنبه  روز  که 
اطمینان داد که سیتی قطعا فصل 
شرکت  قهرمانان  لیگ  در  آینده 

خواهد کرد.
که  شایعاتی  وجود  با 
در  گواردیوال  پپ  درباره حضور 
منچسترسیتی وجود دارد اما منابع 
تایید  سیتی  باشگاه  به  نزدیک 
این سرمربی کاتاالنی  می کنند که 
هیچ برنامه ای برای جدایی از این 

تیم ندارد.

رئال یکشنبه شب از همان ناحیه ای برابر سلتا ضربه 
خورد که در طول فصل نقطه قوتش بود.

برابر سلتا  برنابئو  رئال مادرید در دیداری حساس در 
به تساوی 2-2 قناعت کرد. رئال ابتدا با یک گل عقب افتاد 
ولی توانست در نیمه دوم دو گل بزند و پیش بیفتد با این 
حال گل دقیقه 85 سانتی مینا همه چیز را به تساوی کشید. 
به این ترتیب رئال دو امتیاز خانگی مهم را از دست داد ولی 

همچنان صدر را حفظ کرد.
با این دو گل، رئال در سه بازی رسمی اخیر خود 7 گل 

دریافت کرده است. دو گل از سلتا، 4 گل از سوسیداد)کوپا 
دل ری( و یک گل از اوساسونا. جالب اینکه رئال در 15 
بازی قبلی تنها هفت گل دریافت کرده بود. رئال در اللیگا 
همچنان بهترین خط دفاعی را در اختیار دارد ولی در سه 
این  داده است. همچنین  نشان  متزلزل  دفاع  اخیر در  بازی 
برای اولین بار از سال 2۰۰3 بود که سلتا موفق می شد در 
اللیگا یک امتیاز بیرون خانه از رئال بگیرد. این تیم در هفت 
بازی متوالی اخیر خود در اللیگا تنها به دو گل دست یافته 

بود اما یکشنبه شب توانست دو گل به رئال بزند.

نقطه قوتی که تن رئال و زیدان را لرزاند

جورجو کیه لینی، مدافع ایتالیایی یووه، پس از بازگشت 
به ترکیب این تیم بعد از چند ماه ابراز خوشحالی کرد.

یوونتوس یکشنبه شب از سری مسابقات هفته بیست و 
چهارم سری آ میزبان برشا بود و در یک بازی تقریبا آسان 
موفق شد حریف خود را با دو گل شکست دهد و راهی 

صدر جدول شود.
جورجو کیه لینی، مدافع با تجربه و ایتالیایی یوونتوس، 
بعد از حدود 5 ماه مصدومیت در بازی یکشنبه شب اولین 
 78 دقیقه  در  او  داد.  انجام  بیانکونری  برای  را  خود  بازی 

جانشین لئوناردو بونوچی شد. کیه لینی در پایان بازی گفت: 
" بدترین قسمت پایان یافته و حاال مرحله سختی آغاز شده 
است. امروز به یک شوک انرژی زا احتیاج داشتم. از همه 
متشکرم. اکنون باید خیلی کار کنم ، می خواهم به هم تیمی 
هایم کمک کنم. من به ترکیب تیمی بازگشتم که در سری 
آ صدرنشین است، در نیمه نهایی کوپا ایتالیا قرار دارد و به 
مرحله یک هشتم نهایی چمپیونزلیگ صعود کرده است. من 
امیدوارم که موجی از شور و اشتیاق را برای هم تیمی هایم 
به ارمغان بیاورم. با این وجود ساری به من احتیاج ندارد."

کیه لینی: ساری به من احتیاج ندارد

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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را  دیوان عالی هند روز دوشنبه در حکمی دولت فدرال  اطالعات روز: 
موظف کرد که به افسران زن این کشور اجازه دهد تا در مأموریت های دایمی و 

سمت های فرماندهی ارتش خدمت کنند.
همچنین  هند  قضایی  نهاد  عالی ترین  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
این  افسران زن در  با خدمت  استدالل های حقوقی دولت فدرال در مخالفت 

مقام ها را مبتنی بر »کلیشه های جنسیتی« ارزیابی کرد.
تصمیم دیوان عالی هند به این معنا است که زنان عضو ارتش می توانند تا 
زمان بازنشستگی به خدمت در واحدهای غیررزمی ارتش مانند بخش آموزشی، 
حقوقی و پشتیبانی ادامه دهند. آن ها همچنین براساس میزان شایستگی خود 

می توانند تا درجه سرهنگ در سلسله مراتب ارتش ارتقا پیدا کنند.

زنان هم اکنون تنها می توانند تنها بین 1۰ تا 14 سال در ارتش هند خدمت 
کنند.

حکم دیوان عالی هند با این حال به زنان اجازه خدمت در واحدهای رزمی 
ارتش مانند بخش های پیاده نظام، توپخانه و سپاه زرهی را نمی دهد.

دولت هند در دفاع از ممنوعیت استفاده از زنان در جایگاه های فرماندهی 
ارتش گفته بود که نظامیان مرد هنوز آمادگی پذیرش زنان به عنوان فرمانده خود 
را ندارند. دولت هند همچنین تأکید کرده بود که امکان برخورد برابر با زنان و 

مردان در ارتش وجود ندارد.
به عنوان  هند  عالی  دیوان  تصمیم  از  مردان  با  زنان  برابر  حقوق  مدافعان 

»پیشرفتی بزرگ« تمجید کرده اند.

دیوان عالی هند به حقوق برابر زنان با مردان در ارتش رای داد

شهروندان خود از این کشتی در دست اجرا دارند.
به  افراد  این  برگشتند.  به کشورشان  با دو هواپیما  امریکا  4۰۰ شهروند 

محض ورود به خاک امریکا برای دو هفته قرنطینه خواهند شد.
گزارش شده 4۰ شهروند امریکایی این کشتی که به ویروس کووید-19 

مبتال هستند، در جاپان تحت معالجه قرار دارند.
این کشتی تفریحی 37۰۰ مسافر داشته و تعداد مبتالیان به ویروس از 

هفتاد نفر به 355 نفر رسیده است.
در همین حال متخصصان بین المللی وابسته به سازمان جهانی بهداشت 
دیدار  ویروس  این  با  مقابله  راه های  باره  در  چینی  متخصصان  با  پکن  در 

کرده اند.

اطالعات روز: مقام های چین می گویند تعداد مبتالیان به ویروس کرونا 
در این کشور به بیش از 7۰ هزار نفر رسیده و نزدیک به یک هزار و 8۰۰ نفر 

هم تا کنون جان خود را از دست داده اند.
مقام های چینی گفته اند محدودیت های رفت و آمد در مرکز شیوع این 

ویروس را تشدید می کنند.
به گزارش بی بی سی فارسی، به ساکنان استان هوبی که ۶۰ میلیون نفر 
جمعیت دارد دستور داده شده در خانه بمانند. آنها تنها در شرایط اضطراری 

اجازه خروج خواهند داشت.
از هر خانوار، تنها یک نفر هر سه روز یک بار اجازه خروج از خانه برای 

خرید مواد غذایی و کاالهای مورد نیاز را خواهد داشت.

تمامی کسب و کارها به جز داروخانه ها، هتل ها، بقالی ها و مراکز درمانی 
تعطیل خواهند بود.

دولت چین دستور داده افرادی که وارد پکن، پایتخت این کشور می شوند 
باید دو هفته در قرنطینه بمانند.

از پخش شدن  برای جلوگیری  بانک مرکزی چین هم گفته اند  مقام های 
ویروس از طریق اسکناس ها، آن ها را ضد عفونی خواهند کرد.

در خارج از مرزهای چین، بیشترین میزان ابتال به این ویروس در کشتی 
تفریحی پرنسس دایموند بوده که در آب های جاپان تحت قرنطینه است.

برگردانده  کشورشان  به  هواپیما  با  کشتی  این  امریکایی  مسافر  صدها 
شده اند. کانادا، کره جنوبی، ایتالیا و هنگ کنگ هم طرح هایی برای بازگرداندن 

ویروس کرونا: 
تعداد مبتالیان به بیش از ۷۰ هزار نفر رسید

پیش روی های ارتش بشار اسد در شمال غرب سوریه در آستانه مذاکرات ترکیه و روسیه
برای  سیاسی  راه حل  یک  به  رسیدن  درباره 
با یکدیگر  نه ساله سوریه  جنگ فرسایشی و 

همکاری می کردند.
ترکیه که از همان ابتدا خواستار برکناری 
بشار اسد بود، در حمالت اخیر رژیم دمشق 
را  ارتش خود  سرباز  سیزده  ادلب،  منطقه  در 
هشدار  روسیه  به  ترکیه  است.  داده  دست  از 
داده که مانع حمالت ارتش سوریه شود، و اگر 
نیروهای سوری تا پایان ماه میالدی از منطقه 
عقب نشینی نکنند، از قدرت نظامی برای عقب  

راندن آنان استفاده خواهد کرد.
روسی  جنگنده های  یکشنبه،  روز  در  اما 
انجام  حلب  استان  در  را  سنگینی  حمالت 
بمباران  را  عندان  از جمله  و شهرهایی  دادند 
حمله  از  پس  بالفاصله  که  شهری  کردند؛ 
هوایی روسیه، از سوی نیروهای ارتش سوریه 
ایران  حمایت  مورد  شبه نظامیان  همچنین  و 

تصرف شد.
اعالم  نظامی مخالف دولت سوریه  منابع 

از  این منطقه  از  نیروهای مخالف  کرده اند که 
جمله عندان و حریتان عقب نشینی کرده اند. 

رامی عبدالرحمان، مدیر سازمان دیده بان 
حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، 
ارتش  ]نیروهای  آنان  روز،  اولین  »در  گفت: 
طی  که  کردند  تصرف  را  منطقه ای  سوریه[ 
یک  حتی  نمی توانستند  گذشته  سال  هشت 

روستای آن را در اختیار بگیرند.«
سیزده  سوریه  ارتش  که  این  اعالم  با  او 
روزهای  در  را  منطقه  این  در  روستا  و  شهر 
ادامه داد: »رژیم ]سوریه[  اخیر تصرف کرده، 
خیلی سریع در منطقه پیش روی کرد. مخالفان 

از خیلی از مناطق عقب نشینی کردند.«
پس  سوریه  ارتش  اخیر  پیش روی های 
از آن بود که نیروهای این ارتش برای اولین 
بار در سال های اخیر، کنترل بزرگراه دمشق-

حلب را در اختیار گرفتند؛ کنترل این بزرگراه 
بزرگ  این دو شهر  میان  نزدیکترین مسیر  که 
سوریه است، پیروزی بزرگی برای دولت بشار 

اسد به شمار می رود.
بشار  مخالف  نیروهای  حال،  این  با 
برای  را  عملیاتی  ترکیه،  حمایت  مورد  اسد 
بازپس گیری مناطق از دست رفته آغاز کرده اند.

اعالم  یک شنبه  روز  ترکیه  رسانه های 
کرده اند که کاروانی از صدها خودرو نظامی به 
همراه سربازها و تانک ها و تجهیزات پزشکی 

به سوی منطقه ادلب اعزام شده است.
چارچوب  در  ترکیه  نیروهای  پیش تر 
توافق با روسیه در سال 2۰18، در پایگاه های 

دیده بانی منطقه حضور داشتند.
و  است  ترکیه  مرز  نزدیک  ادلب  منطقه 
پناهجویان  جدید  موج  ورود  نگران  آنکارا 
افزایش  پی  در  ترکیه  خاک  به  سوری 

تنش هاست.
با  متحد،  ملل  سازمان  گزارش  اساس  بر 
شروع حمالت رژیم بشار اسد به منطقه ادلب، 
آواره  منطقه  این  ساکنان  از  نفر  هزار  صدها 

شده اند.

با  ارتش سوریه  نیروهای  روز:  اطالعات 
ادلب  منطقه  در  توجهی  قابل  پیش روی های 
سوریه، بخش زیادی از این منطقه را در اختیار 
گرفتند. این در حالی است که قرار است دور 
روسیه  و  ترکیه  میان  مذاکرات  از  جدیدی 

درباره تنش در منطقه برگزار شود.

به گزارش ایران اینترنشنال، پیش روی های 
اخیر ارتش سوریه در شمال غرب این کشور، 
همکاری شکننده میان آنکارا و مسکو را زیر 
سوال برده است. در حالی که روسیه از ارتش 
رژیم بشار اسد و ترکیه از شبه نظامیان مخالف 
مسکو  و  آنکارا  می کنند،  حمایت  دمشق 

اطالعات روز: عباس موسوی، سخن گوی وزارت امور 
به  آلمان  از  ایرانی  شهروند  یک  بازگشت  از  ایران  خارجه 
همراه محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران خبر داده 
که به گفته او به اتهام نقض تحریم های امریکا علیه ایران در 

آلمان بازداشت شده بود.
فرد  این  موسوی  آقای  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
را احمد خلیلی معرفی کرده و گفته است که شب گذشته 
آقای  هواپیمای  با  و  آزاد شده  زندان  از  دلو(   27 )یکشنبه 
ظریف که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان 

رفته بود، به ایران بازگشته است. 
در  ایرانی  شهروند  این  که  است  گفته  موسوی  آقای 
معرض استرداد به امریکا بوده و »در پی سلسله رایزنی های 
فشرده دیپلماتیک و با همکاری موثر قوه قضاییه و سازمان 

اطالعات سپاه« آزاد شده است.
اطالعات  هیچ  ایران  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 
و  است  نداده  او  درباره ی  خلیلی  آقای  نام  جز  به  دیگری 
آلمان  در  خلیلی  آقای  اتهامات  و  بازداشت  زمان  درباره ی 

او  آزادی  در  سپاه  اطالعات  سازمان  نقش  طور  همین  و 
توضیحی نداده است.

به نظر می آید بازداشت این فرد در آلمان پیش از این 
بازتابی در رسانه ها نداشته است.

دولت آلمان و مقام های قضایی این کشور هنوز واکنشی 
به خبر آزادی آقای خلیلی نشان نداده  اند.

به گفته ی وزارت امور خارجه ایران احمد خلیلی »به 
به  و  امریکا  ظالمانه  و  غیرقانونی  تحریم های  نقض  بهانه 
درخواست دادستانی این رژیم در آلمان بازداشت شده بود.«
در پایان بیانیه وزارت امور خارجه ایران درباره بازگشت 
دانشگاه  مدرس  سلیمانی،  مسعود  آزادی  به  خلیلی  آقای 
در  پیش  ماه  دو  حدود  که  شده  اشاره  هم  مدرس  تربیت 
جریان تبادل زندانی میان ایران و امریکا آزاد شد و به ایران 

بازگشت.
در آن زمان ایران در مقابل آزادی آقای سیلمانی از زندان 
در امریکا، ژیائو وانگ، محقق امریکایی و چینی تبار دانشگاه 
پرینستون را که از سال 2۰1۶ در ایران زندانی بود آزاد کرد.

پس از آزادی مسعود سلیمانی مقام های ایران از آمادگی 
آقای  امریکا خبر دادند.  با  بیشتر  تبادل زندانیان  برای  خود 
به  از  »پس  گفت  سلیمانی  آقای  آزادی  با  اشاره  با  ظریف 
خانه باز گرداندن گروگان مان در این هفته، کامال برای تبادل 
فراگیر زندانیان آمادگی داریم. توپ در زمین ایاالت متحده 

است.«
زمان  آن  در  هم  ایران  دولت  سخن گوی  ربیعی،  علی 
گفت برای »بازگرداندن همه ایرانیانی که به ناحق در امریکا 
زندانی هستند نیز آمادگی داریم. اما بسط این گفت وگوها 
به سایر مسائل باز هم به امریکا بستگی دارد. امریکا همین 
امروز می تواند با توقف تحریم هایی که انجام داده و ظالمانه 
دنبال کرده همان گونه که قبال نیز اعالم کردیم زمینه را برای 

1+5 آماده کند.«
خواهان  که  هم  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
برجام  به جای  جدید  توافقی  رسیدن  برای  ایران  با  مذاکره 
گفت:  و  کرد  استقبال  ایران  با  گروگان«  »تبادل  از  است 

»دیدید، ما می توانیم با هم به توافق برسیم.«

تحریم امریکا؛ یک ایرانی زندانی در آلمان »بعد از آزادی با ظریف به تهران برگشت«

در نهایت مغلوب شدیم.
مبارزه  یک  این  کردم  می  فکر  من 
متعادل بوده و هیچ یک از دو تیم بر دیگری 
تاکتیکی  هویت  تیم  دو  هر  ندارند.  تسلط 
هستند.  پیروزی  برای  تالش  در  و  داشته 
تکلیف این دیدار با دو گلی مشخص شد 

از نظر من می شد جلوی آن را گرفت.
به  خواهم  نمی  من  التزیو؟  پنالتی 
باید در آن شرایط  ما  اما  بپردازم،  جزئیات 
آرام تر و بااعتماد به نفس تر باشیم. بعضی 
اوقات ما بسیار آشفته می شویم، در حالی 
از  و  کرده  حفظ  را  خود  آرامش  باید  که 

تمرینات طول هفته درس بگیریم."

مدعی  اینتر  سرمربی  کونته،  آنتونیو 
شد تیمش گل های ساده ای مقابل التزیو 

دریافت کرده است.
این  کننده  تعیین  و  حساس  دیدار  در 
اینتر علیرغم برتری در نیمه  هفته سری آ، 
اول مقابل التزیو با گل اشلی یانگ، در نیمه 
دوم قافیه را باخت و با دریافت دو گل در 
آنتونیو  شد.  بیانکوچلستی  مغلوب  نهایت 
تالش  باید  بازیکنانش  است  معتقد  کونته 
بیشتری  آرامش  بازی هایی  کنند در چنین 

داشته باشند.
آنتونیو کونته گفت: "از نظر من نمایش 
گل  سبک  و  نتیجه  اما  دادیم،  ارائه  خوبی 

من  عالقه  مورد  کردیم  دریافت  که  هایی 
به  اما  نبودیم،  نقص  و  عیب  بی  ما  نبود. 
جزئیات  بزرگ  های  بازی  این  در  ناچار 
اهمیت  اشتباهات  و  هستند  کننده  تعیین 
یک  از  بخشی  این  کنند.  می  پیدا  بیشتری 
ساده  بازیکنان  برخی  است،  رشد  روند 
باید سعی کنند  آنها  بازی کردند و  لوحانه 
در این شرایط آرامش بیشتری داشته باشند.

خیلی  گل  دو  این  دریافت  هنگام  در 
آسان گرفتیم. ما در این فصل موقعیت های 
دیگری برای صدرنشینی داشتیم اما راحت 
امتیاز از دست دادیم، دیدارهایی مانند مثال 
بارسلونا و دورتموند که در اختیار ما بود و 

کونته: راحت موقعیت صدرنشینی را از دست می دهیم
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جلیل رونق
آیا آتش بس دیگر خط قرمز ارگ در روند صلح نیست؟

جعفر مهدوی، تحلیل گر سیاسی معتقد است که حکومت 
افغانستان تحت فشار ایاالت متحده ی امریکا کاهش خشونت 
را به جای آتش بس پذیرفته است. آقای مهدوی در صحبتی با 
روزنامه اطالعات روز می گوید که حکومت افغانستان این موضوع را 
همچنان با وعده دهی امتیاز به شخص رییس جمهور اشرف غنی در 
آینده ی سیاسی افغانستان پذیرفته است.

خبرگزاری اسوشیتدپرس 
نیز به نقل از یک مقام 
امریکایی نوشته است 
که امریکا و طالبان 
روی کاهش خشونت 
یک هفته ای توافق کرده اند 
که در روزهای آینده به 
اجرا گذاشته خواهد 
شد. به گفته ی این مقام 
امریکایی، عملی شدن 
موفقانه ی این توافق، منجر 
به استقرار آتش بس، آغاز 
مذاکرات بین االفغانی و 
در نهایت آغاز روند خروج 
نیروهای امریکایی از 
افغانستان می شود.

شده  آتش بس  اعالم  خواستار  و  کرده  رد 
جمله  از  دولت  ارشد  مقام  چندین  بود. 
دانش  سرور  غنی،  اشرف  رییس جمهور 
معاون دوم ریاست جمهوری و سالم رحیمی 
وزیر دولت در امور صلح گفته اند که کاهش 
افغانستان  مردم  و  دولت  برای  خشونت 
مردم  که  کرده اند  تأکید  آنان  ندارد.  معنایی 

افغانستان آتش بس می خواهند.
تاریخ  در  کشور  ریاست جمهوری  ارگ 
22 جدی اعالم کرده بود که طرح حکومت 
صلح  گفت وگوهای  آغاز  برای  افغانستان 
آتش بس  تأمین  خشونت،  کاهش  به جای 
نهاد  این  سخن گوی  صدیقی،  صدیق  است. 
»کاهش  بود:  داده  توضیح  رشته تویتی  در 
و  حقوقی  نظامی،  دقیق  معنای  خشونت 
آتش بس،  از  ما  هدف  ندارد.  عملی  جنبه ی 
همانند آتش بسی است که دو سال پیش، در 

روزهای عید در کشور برقرار شد.«
این  که  بود  افزوده  صدیقی  آقای 
تأکید  او  داشت.  »واضح«  تعریف  آتش بس 
تجارب  از  برخوردار  آتش بس  که  بود  کرده 

بین المللی می باشد.
مورد  در  تابه حال  افغانستان  حکومت 
میان  روزه  هفت  خشونت  کاهش  توافق 
رسمی  صورت  به  امریکا  و  طالبان  گروه 
از  منبعی  اما  است.  نکرده  ارایه  توضیحی 
دولت  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری 
توافق  این  مورد  در  به زودی  افغانستان 
می دهد:  توضیح  کشور،  شهروندان  به 
به صورت  کنون  تا  مطرح شده  »بحث های 
ما  است.  شده  مطرح  احتماالت  با  و  کلی 
این  در  آینده  روز  دو  یکی  در  )حکومت( 
ارایه  افغانستان  مردم  به  توضیحاتی  مورد 

می کنیم.«
امور  در  دولت  وزارت  حال  همین  در 

صلح می گوید که حکومت افغانستان به خاطر 
آتش بس،  استقرار  و  پایدار  به صلح  رسیدن 
اسداهلل  می کند.  استقبال  تالش  گونه  هر  از 
صحبتی  در  وزارت  این  کارشناس  بارکزی، 
که  می کند  تأکید  روز  اطالعات  روزنامه  با 
این تالش ها باید منتج به آتش بس و کاهش 

پایدار خشونت در افغانستان شود.
معتقد  سیاسی  تحلیل گر  مهدوی،  جعفر 
فشار  تحت  افغانستان  حکومت  که  است 
خشونت  کاهش  امریکا  متحده ی  ایاالت 
آقای  است.  پذیرفته  آتش بس  به جای  را 
مهدوی در صحبتی با روزنامه اطالعات روز 
می گوید که حکومت افغانستان این موضوع 
شخص  به  امتیاز  وعده دهی  با  همچنان  را 
رییس جمهور اشرف غنی در آینده ی سیاسی 
افغانستان پذیرفته است. به باور او، حکومت 
نمی تواند  کشوری  کالن  تصمیم گیری ها  در 
را  تصمیم اش  امریکا  دولت  موافقت  بدون 

اتخاذ کند.
عضو  آغا،  سیداکبر  حال  همین  در 
که  است  معتقد  نیز  طالبان  گروه  پیشین 
دولت افغانستان به موافقه ی دولت امریکا از 
موضع اش مبنی بر آتش بس کوتاه آمده است.
اما وزارت دولت در امور صلح می گوید 
کوتاه  موضع اش  از  افغانستان  حکومت  که 
نیامده است. به گفته ی او، حکومت موضوع 
کاهش خشونت را به آرای عمومی می گذارد 

و مطابق آن تصمیم اش را اتخاذ می کند.
کاهش خشونت؛ زمینه ساز صلح؟

برای  را  کاهش خشونت  مهدوی  جعفر 
استقرار صلح و امضای توافق نامه ی آن مهم 
به  خشونت  کاهش  استقرار  از  او  می داند. 
برده،  نام  مذاکرات  اولیه« ی  »اعتماد  عنوان 
کاهش  توافق نامه  مصادق  که  می گوید 
و  امریکا  دولت های  سوی  از  خشونت 
گذاشته  اجرا  به  طالبان  گروه  و  افغانستان 
می شود. براساس گفته های او، این توافق نامه 
سوی  از  آن  مصادق  رعایت  صورت  در 

می تواند  طالبان،  و  امریکا  دولت،  طرف های 
زمینه ساز استقرار صلح شود.

پس  مهدوی،  آقای  گفته های  براساس 
مصادیق  رعایت  با  اولیه  اعتماد  خلق  از 
امضای  بعدی  قدم  خشونت،  کاهش 
آن  تعقیب  به  می باشد.  صلح  موافقت نامه ی 
می شود  آغاز  بین االفغانی  گفت وگوهای  نیز 
می باشد:  آتش بس  مرحله ی  آن  از  پس  و 
اولیه  اعتماد  همان  یا  خشونت  کاهش  »اگر 
به گونه ی دقیق از سوی طرف ها رعایت شد، 
دو  که  صلح  موافقت نامه ی  تطبیق  شاهد  ما 

سال را در بر خواهد گرفت، می باشم.«
آقای مهدوی همچنان از تخطی طرف ها 
کرده،  نگرانی  ابراز  موافقت نامه  این  در 
موافقت نامه ی  که  صورتی  در  می گوید 
به  رسیدن  ببیند،  آسیب  خشونت  کاهش 
به  می شود. چون  افغانستان دشوار  در  صلح 
گفته ی او، با آغاز فصل بهار، نیروهای دولتی 
و جنگ جویان طالبان عملیات جدیدشان را 

آغاز می کند.
کاهش  که  است  معتقد  اما  آغا  سیداکبر 
خشونت کنونی هیچ کمکی برای رسیدن به 
نمی کند:  طالبان  و  امریکا  میان  صلح  توافق 
»کاهش خشونت در واقع آتش بس غیررسمی 
نمی توانند  اینکه  به خاطر  طالبان  است. 
جنگ شان را توجیه کنند، بر این آتش بس نام 

کاهش خشونت را گذاشته است.«
همواره  طالبان  جنگ جویان  او،  باور  به 
توسط  افغانستان«  »اشغال  با  را  جنگ شان 
است:  کرده  توجیه  امریکایی  نیروهای 
کنند،  آتش بس  اعالم  طالبان  که  »درصورتی 
خود  مردم  به  نمی توانند  گروه  این  رهبری 
نیروهای  خروج  خاطر  به  که  دهند  اطمینان 
امریکایی و اشغال افغانستان می جنگیده اند.« 
این عضو پیشین گروه طالبان تأکید می کنند 
که این گروه کاهش خشونت ها را به همین 
در  تنها  شهرها،  و  روستاها  سطح  از  خاطر 

سطح شهرها کاهش داده است.
وزارت دولت در امور صلح اما می گوید 
صلح  زمینه ساز  زمانی  تنها  خشونت  کاهش 
و  »کلی  به صورت  جنگ  که  می تواند  شده 
بارکزی،  اسداهلل  یابد.  کاهش  همه جانبه« 
صلح  امور  در  دولت  وزارت  کارشناس 
تخنیکی  لحاظ  از  طالبان  می گوید:»جنگ 
منظم،  می شود؛  تقسیم بندی  دسته  سه  به 
خشونت ها  کاهش  تبلیغاتی.  و  استخباراتی 
جنگ  دسته ی  سه  هر  توقف  به  منجر  باید 

طالبان شود.«
صورتی  در  بارکزی،  آقای  گفته ی  به 
از  بخشی  طالبان،  خشونت  کاهش  در  که 
شود،  متوقف  طالبان  جنگ  نوع  سه  این 
توافق نامه  امضای  برای  اعتماد  نمی تواند 
میان طرف های مذاکره کننده را به میان آورد. 
او تأکید می کند که طالبان تابه حال در مورد 
این سه مورد  چگونگی کاهش خشونت در 

پاسخ روشنی ارایه نکرده است.
دولت  که  می افزاید  او  هم،  سویی  از 
مورد  در  تصمیم گیری  برای  باید  افغانستان 
مشوره ی  به  خشونت  کاهش  پذیرش 
و  سیاسی  احزاب  جمله  از  شهروندان، 
براساس  کند.  مشورت  مدنی  نهادهای 
دولت  که  خشونت   کاهش  او،  گفته های 
براساس  باید  شد،  خواهد  آن  به  متعهد  نیز 
کشور  شهروندان  موافقت  و  خواسته ها 
مورد  در  به حال  تا  »طالبان  گیرد:  صورت 
و  است  نداده  جزئیاتی  خشونت  کاهش 
مشخص نیست که چه نوع کاهش خشونت 
را پیش کشیده است. ولی این موضوع باید 
مورد قناعت مردم افغانستان و منطقی باشد.«

توافق روی کاهش خشونت  با  همزمان 
یک هفته ای میان امریکا و گروه طالبان، ارگ 
از  و  داده  موضع  تغییر  نیز  ریاست جمهوری 
است.  کرده  استقبال  ضمنی  به صورت  آن 
است  قرار  که  گفته  خبرنامه ای  در  ارگ 
آینده  هفته ی  جریان  در  غنی  رییس جمهور 
اقشار  دفاعی،  و  امنیتی  نیروهای  با  مشوره 
حلقات  و  مدنی  جامعه ی  جامعه،  مختلف 

سیاسی را آغاز کند.
شبکه ی خبری »ای بی سی نیوز« سه روز 
پیش )جمعه، 25 دلو( به نقل از یک مقام ارشد 
امریکایی گفته بود که امریکا و طالبان روی 
کاهش خشونت یک هفته ای در افغانستان به 
توافق رسیده اند؛ توافقی که گمان می رود راه 
را برای امضای موافقت نامه ی صلح و خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان باز کند. این 
گروه  از  منبع  یک  از  نقل  به  شبکه همچنان 
است که طرح کاهش خشونت  طالبان گفته 
قرار است در تاریخ 22 فبروری )سه حوت( 

به اجرا گذاشته شود.
منبع  از  نقل  به  شبکه  این  حال،  این  با 
امریکایی خود گزارش کرده است که امضای 
طالبان  و  امریکا  میان  صلح  موافقت نامه ی 
جنگ جویان  تعهدات  تطبیق  به  بستگی 
یک هفته ای  خشونت  کاهش  در  طالبان 
طالبان  که  صورتی  در  او،  گفته ی  به  دارد. 
امضای  به  طرف  دو  کند،  عمل  تعهدش  به 
شد.  خواهند  نزدیک  نیز  صلح  توافق نامه ی 
این مقام امریکایی تأکید کرده است که این 
مبنی  طالبان  گروه  تعهد  ازای  در  توافق نامه 
امن  النه ی  به  افغانستان  تبدیل نشدن  بر 
و  بین االفغانی  مذاکرات  آغاز  تروریستان، 
نیروهایش  تدریجی  خروج  به  امریکا  تعهد 

از افغانستان امضا می شود.
قرار  که  است  افزوده  هم  طالبان  منبع 
است توافق نامه ی صلح میان امریکا و طالبان 
امضا  به  )1۰ حوت(  فبروری   29 تاریخ  در 
دهم  در  نیز  بین االفغانی  مذاکرات  و  برسد 
همین  در  شود.  آغاز  حوت(   2۰( مارچ 
حال، سهیل شاهین، سخن گوی دفتر سیاسی 
تلویزیونی  شبکه ی  به  نیز  قطر  در  طالبان 
نمایندگان  میان  مذاکرات  که  گفته  »یک« 
طالبان و امریکا به پایان رسیده و قرار است 
به  موافقت نامه ی صلح  فبروری  ماه  آخر  در 

امضا برسد.

از  نقل  به  نیز  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
امریکا  که  است  نوشته  امریکایی  مقام  یک 
یک هفته ای  خشونت  کاهش  روی  طالبان  و 
توافق کرده اند که در روزهای آینده به اجرا 
مقام  این  گفته ی  به  شد.  خواهد  گذاشته 
توافق،  این  موفقانه ی  عملی شدن  امریکایی، 
مذاکرات  آغاز  آتش بس،  استقرار  به  منجر 
خروج  روند  آغاز  نهایت  در  و  بین االفغانی 

نیروهای امریکایی از افغانستان می شود.
این مقام گفته است که ممکن است این 
کاهش خشونت یک هفته ای  توافق نامه روی 
او  برسد.  امضا  به  جاری  هفته ی  اوایل 
همچنان افزوده است که طالبان تعهد کرده اند 
حمالت  جاده،  کنار  بمب گذاری های  که 

انفجاری و انتحاری را متوقف سازند.
مایک  از  نقل  به  ریاست جمهوری  ارگ 
وزیر  اسپر،  مارک  و  خارجه  وزیر  پومپئو، 
دفاع امریکا نیز اعالم کرده است که توافق با 
طالبان احتماال هفته های آینده نهایی می شود. 
این دو مقام ارشد امریکایی گفته اند که هیچ 
شرط  بدون  توافق نامه  این  بندهای  از  یک 
نیست و طالبان حاضر شده اند که از جنگ و 

خشونت دست بردارند.
که  ریاست جمهوری  آن،  با  همزمان 
تغییر  می کرد،  تأکید  آتش بس  بر  همواره 
به صورت  از کاهش خشونت  و  داده  موضع 
براساس  است.  کرده  استقبال  ضمنی 
خبرنامه ی ارگ قرار است آقای غنی به خاطر 
خصوص  در  کشور  شهروندان  آگاه کردن 
تالش های  احتمالی  خطرات  و  فرصت ها 
مشورت  آینده  هفته ی  جریان  در  صلح 
این  مورد چگونگی  در  اما  در خبرنامه  کند. 

دیدارها توضیح داده نشده است.
ارگ  از  منبع  یک  حال  همین  در 
اطالعات  روزنامه  به  ریاست جمهوری 
دیدارها  و  مشورت ها  این  که  می گوید  روز 
یک  شاهد  »ما  دارد:  »احتیاطی«  جنبه ی 
افغانستان  صلح  روند  در  انکشافات  سلسله 
هستیم و برای رسیدن به یک صلح باعزت، 
استقرار آتش بس در کشور و آغاز مذاکرات 
پیش  محتاطانه  گونه ی  به  باید  بین االفغانی 

برویم.«
حکومت چرا تغییر موضع داد؟

هر  این  از  پیش  افغانستان  حکومت 
را  خشونت   کاهش  مورد  در  طرح  گونه 


