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تنش چین و تایوان؛ ناوگروه امریکا وارد دریای جنوبی 
چین شد 

 اولین گفت و گوی مستقیم تیم بایدن 
با اسرائیل درباره ایران

میـان  تنـش  گرفتـن  بـاال  بـا  همزمـان   
نیـروی  ناوگـروه  یـک  تایـوان،  و  چیـن 
دریایـی امریـکا وارد دریـای جنوبـی چین 
هنـد- اقیانـوس  فرماندهـی  اسـت.  شـده 
بیانیـه ای  در  دیـروز  متحـده  ایـاالت  آرام 
اعـام کرد کـه ناوگـروه یـواس اس تئودور 

... جنـوری  شـنبه ۲۳  روز  روزولـت 

 مشـاوران امنیـت ملـی امریـکا و اسـرائیل 
شـنبه شـب تلفنـی بـا هـم دربـاره ایـران 
گفـت و گـو کردنـد. اولیـن مذاکره رسـمی 
در ایـن بـاره میـان دو دولـت قـرار اسـت 
نیـز  آینـده  مـاه  شـود.  انجـام  چهارشـنبه 
رییـس موسـاد به واشـنگتن سـفر می کند...
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خبرنگاران و چالش خشونت 

 نگاه واقع بینانه به آینده صلح از 
منظر دولت بایدن

 رویکرد صادقانه و ملی به صلح، 
ضمانت پایداری کشور است

 در روزهـای گذشـته خبـر تـرک کشـور از سـوی دو 
خبـر نـگار رسـانه هـای افغانسـتان بـه دلیـل ناامنـی و 
تهدیدهای تروریسـتی خبرسـاز شـده اسـت. هم چنین 
در روزهـای گذشـته تعداد زیـادی از خبرنـگاران که در 
والیـات تحـت تهدیدات امنیتی از سـوی تروریسـت ها 
قـرار داشـتند بـه کمـک نهادهای حامـی خبرنـگاران و 

نهادهـای امنیتـی بـه کابـل منتقل ...
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سرمقاله

محمد هدایت

ارگ ریاسـت جمهـوری در خصـوص انفجـار دیـروز می گویـد کـه انفجارهـای 

اخیـر نشـان می دهـد کـه دشـمن در برابـر ملـت بـزرگ افغانسـتان جنـگ 

می کنـد.

ارگ ریاسـت جمهـوری بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه کـه »تروریسـتان بـه ادامـه 

جنایت هـای شـان، صبح دیـروز با انفجار مایـن مقناطیسـی در موتر عبدالله 

دورانـی رئیـس کمیسـیون حـل منازعـات مالی د افغانسـتان بانـک در ناحیه 

هشـتم شـهر کابل، موصوف را مجروح و محافظ اش را به شـهادت رساندند.«

اعالمیـه افـزوده، رییـس جمهـور غنـی ضمـن محکـوم منـودن ایـن حملـه 

ماین هـای  انفجـار  و  ملکـی  کارمنـدان  بـر  حملـه  کـه  گفـت  تروریسـتی، 

مقناطیسـی در شـهرها، شکسـت طالبـان و سـایر گروه هـای تروریسـتی را 

دولـت  گزارش هـا،  برخـی  بنیـاد  بـر   

جدیـد امریـکا بـه رهـری آقـای بایـدن 

قـرار اسـت دسـتوری را صـادر کنـد کـه 

بـر اسـاس آن، نهادهـای اسـتخباراتی 

بـه بررسـی ادعـای جایـزه بـرای کشـن 

را  افغانسـتان  در  امریکایـی  رسبـازان 

کنـد. بررسـی 

جیـن سـاکی سـخن گوی قـر سـفید 

گفتـه کـه امریـکا بـه منظـور اقدامـات 

خصومت آمیز و غیر مسـووالنه از روسیه 

همیـن  بـر  گرفـت؛  خواهـد  حسـاب 

اسـاس، رییـس جمهـور بایدن، دسـتور 

فرانسـه رفتـه اسـت. او افـزوده کـه او بـه »پنـاه بردن« از کشـور 

خـارج شـده، نـه بـرای »پناهندگی«.

مـوج  پـی  در  کـه  گفته انـد  بی بی سـی  بـه  متعـدد  منابـع 

حمـالت اخیـر در افغانسـتان »شـار زیـادی« از روزنامه نگاران 

و چهره هـای تلویزیونـی افغانسـتان را یـا بـه صـورت موقـت یـا 

بـه صـورت دایمـی تـرک کرده انـد. ده روز پیـش نرت پارسـا، 

یکـی از خرنـگاران افغـان در ویدئویـی کـه پـس از رسـیدن به 

ترکیـه در فیسـبوکش نـر کـرد، گفـت بـه دلیـل تهدیدهـای 

امنیتـی کشـورش را تـرک کـرده اسـت.

آقـای پارسـا گفـت: »بـرای اینکـه کشـته نشـوم افغانسـتان را 

تـرک کـردم. امکانـات مالـی بـرای فـرار نداشـتم. زمانی کـه از 

افغانسـتان بیـرون شـدم، دار و نـدار مـن دوصـد دالر بـود.«

در دو مـاه اخیـر، شـاری از خرنـگاران و فعـاالن مدنـی در 

 دو مجـری مطـرح تلویزیونـی افغانسـتان بـه خاطـر مـوج اخیر 

ترورهـای هدفمنـد خرنـگاران و فعـاالن اجتاعـی این کشـور 

را تـرک کردند.

فرحنـاز فروتـن، مجـری برنامه هـای سیاسـی در تلویزیون های 

کابـل در توییـر تاییـد کرده اسـت که به فرانسـه »پنـاه« گرفته 

است.

دولـت  عالی رتبـه  مقام هـای  بـا  مصاحبه هایـی  فروتـن  خانـم 

داشـت و از جملـه مصاحبـه او، بـدون رورسی بـا سـخنگوی 

طالبـان در مراسـم افتتاحیـه مذاکـرات صلـح افغانسـتان در 

شـد. خرسـاز  اجتاعـی  شـبکه های 

طنـز  مصاحبـه  پرطرفـدار  برنامـه  مجـری  لشـکری  مختـار 

»کاکتـوس« در تلویزیـون یـک کابـل اسـت کـه در ایـن برنامـه 

بـا چهره هـای سیاسـی دولتـی و مقام هـای پیشـین طالبان به 

در برابـر نیروهـای امنیتـی و دفاعـی نشـان می دهـد و بـه معنـای جنـگ و 

افغانستان اسـت. عظیـم  ملـت  برابـر  در  دشـمنی 

ارگ تاکیـد کـرده کـه اسـتفاده از افـراد ملکـی بـه عنـوان سـپر و هـدف قـرار 

دادن اهـداف غیـر جنگی، جنایت ضد بری و اسـالمی اسـت کـه طالبان و 

سـایر گروه هـای تروریسـتی در پیشـگاه خداونـد متعال و مردم، از مسـئولیت 

و مالمتـی شـانه خالـی کـرده منی توانند.

ایـن در حالـی اسـت کـه اخیـراً انفجـارات و ترورهـای هـدف منـد در شـهر 

کابـل افزایـش اسـت. دولـت افغانسـتان ایـن حمـالت را بـه طالبـان ربـط 

داده می گویـد کـه ایـن گـروه بـرای امتیازگیـری در میـز مذاکـره بـه حمـالت 

تروریسـتی خـود در کشـور بـه ویـژه کابـل افزایـش داده اسـت. 

بررسـی های همـه جانبـه در خصـوص 

نظامیـان  کشـن  بـرای  پـاداش  تعیـن 

صـادر  را  افغانسـتان  در  امریکایـی 

کـرد. خواهـد 

گـزارش  تایمـز  نیویـارک  ایـن  از  پیـش 

داده بود که اسـتخبارات نظامی روسـیه 

ایتـالف  نیروهـای  کشـن  مقابـل  در 

بـه  افغانسـتان  در  امریـکا  رهـری  بـه 

طالبـان،  گـروه  بـه  مرتبـط  تنـدروان 

اسـت. کـرده  تعییـن  جایـزه 

رد  را  گـزارش  ایـن  روسـیه  دولـت  امـا 

کرده اسـت. 

افغانسـتان هـدف ترور افراد مسـلح ناشـناس قـرار گرفته اند یا 

هـم به طـرز مشـکوکی جـان باختـه اند.

از  شـاری  نام هـای  تهدیدآمیـز  فهرسـتی  پیـش،  چنـدی 

خرنـگاران و فعـاالن مدنـی در شـبکه  هـای مجـازی نر شـد 

کـه امراللـه صالح، معـاون اول رئیـس جمهوری افغانسـتان آن 

را بـه طالبـان نسـبت داد.

را  آن  و  نگرفتـه  برعهـده  را  ایـن حمـالت  مسـئولیت  طالبـان 

محکـوم کـرده اسـت. هفتـه گذشـته، در پـی تـرور دو قاضـی 

زن در کابل، راس ویلسـون شـارژدافیر، سـفارت ایاالت متحده 

آمریـکا بـه طـور ضمنـی طالبـان را مسـئول ایـن گونـه حمالت 

دانسـته و نوشـت که »چنین اقداماتی که این گروه مسـئولیت 

آن را بـه دوش دارد، خشـم جهـان را برمی انگیزد و باید متوقف 

شـود، اگـر قرار اسـت صلحـی بـه افغانسـتان بیاید.«

 

می کـرد. چالشـی  مصاحبه هـای  طنـز  شـیوه 

در ویدئویـی کـه در شـبکه های اجتاعـی نـر شـده، مختـار 

لشـکری می گویـد بـرای محافظـت از جان خـود افغانسـتان را 

تـرک کرده اسـت.

او کـه ظاهـرا در فـرودگاه کابـل صحبـت می کنـد، می گویـد: 

»چـه بایـد کـرد، خرنـگاران آسـیپ پذیرترین قـر جامعـه اند، 

بـدون هیـچ محافظـت امنیتـی در تیـرس مخالفـان قـرار دارند 

و کـم در ایـن مـدت نشـنیدیم از حوادثـی که بـرای خرنگاران 

اتفـاق افتـاده، مـن هم از کسـانی هسـتم که بـرای مقطعی در 

خـارج از کشـور زندگـی کنم.«

او افـزوده کـه »برخواهـد گشـت« امـا نگفتـه که چه زمانـی و به 

کدام کشـور رفته اسـت.

خانـم فروتـن در توییـر نوشـته کـه »بـا ویـزه طوالنی مـدت« به 

هنری

ارگ انفجار دیروز را جنگ دشمن با ملت بزرگ افغانستان خواند

ترورهای هدفمند؛ دو مجری مطرح تلویزیونی افغانستان را ترک کردند

بایدن ادعای تعیین جایزه برای کشتن سربازان امریکا 
در افغانستان را بررسی می کند

کودکی من در روسـتا گذشـت. آن زمان یکی از تابوهای روسـتای 

مـا، شـاید ماننـد بسـیاری از دیگـر روسـتاهای مناطـق مرکـزی 

کشـور، دمبـوره بود؛ تنها موسـیقی کـه تا آن زمان می شـناختم. با 

وجـود این کـه تقریبـا در هرخانـه یک پایه »تیپ« نشـنل یا سـانیو 

وجـود داشـت، امـا کمر خانه ای بود که کسـت موسـیقی داشـته 

رسخـوش،  رسور  »فتـه«  یـک  کـه  خانه هایـی  معـدود  در  باشـد. 

صفـدر توکلـی، داوود رسخـوش یا سـید انور پیدا می شـد، مربوط 

بـه جوانـان خانـواده بـود و عمومـا از مسـن ترها ...

خواهـان  فراخوانـی  در  کشـور  فرهنـگ  و  اطالعـات  وزارت   

فرسـتادن کتـاب  بـرای برگـزاری جشـنواره »تندیـس کتـاب« بـه 

آدرس ایـن وزارت شـده اسـت.  در ایـن فراخـوان کـه بـه عنـوان 

»تندیـس کتـاب« از آن یاد شـده آمده اسـت کـه وزارت اطالعات 

و فرهنـگ بـه منظور پـاس داری از کتابت و فرهنگ نویسـندگی، 

نـر و ترجمـه جشـنواره تندیـس کتـاب  ...

قلمرو هنرستیزی 

فراخوان وزارت اطالعات و فرهنگ 
برای جشنواره ی »تندیس کتاب« 
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غنی :

جنگ دشمن برای از بین بردن ارزش ها است
کشـور  جمهـوری  رئیـس  غنـی  محمـدارشف   

می گوید که دشـمن در برابـر دولت منی جنگد 

بلکـه در برابـر متـام ارزش هـا و آزادی هایـی می جنگـد کـه 

جمهوریـت بـرای ملـت فراهـم کـرده اسـت.

آقـای غنـی روز یکشـنبه 5 دلـو در هشـتادوچهارمین جلسـه 

شـش ونیم رشکـت کرد و گفـت: »امروز جنگ دشـمن در برابر 

دولـت نـه بلکـه در برابـر متـام ارزش هـا و آزادی هایـی اسـت 

کـه جمهوریـت بـه ملت فراهم سـاخته اسـت. بنابرین بسـیج 

ادای حـق  و در عین حـال  ارزش هـا  از  بخاطـر دفـاع  مـردم 

شـهروندی مهـم اسـت. شـهروندان پایتخـت بایـد مسـئولیت 

خـود را بصـورت تعریـف شـده در تامیـن امنیـت و نظـم در 

رئیس جمهور: ما صلحی می خواهیم که در آن، رفاه و وحدت ملی باشد

وزارت دفاع ملی: 38 تروریست طالبان در قندهار به هالکت رسیدند

پولیس فردی را به اتهام دزدی زیورات مادر و خواهرش دستگیر کرد

بايد عملیات های تصفیوی عليه طالبان در دره صوف راه اندازی شود

سرمقاله

 در روزهـای گذشـته خـر تـرک کشـور از سـوی دو 

خـر نـگار رسـانه های افغانسـتان بـه دلیـل ناامنی 

اسـت.  شـده  خرسـاز  تروریسـتی  تهدیدهـای  و 

از  زیـادی  تعـداد  روزهـای گذشـته  هـم چنیـن در 

خرنـگاران کـه در والیـات تحـت تهدیـدات امنیتی 

کمـک  بـه  داشـتند  قـرار  هـا  تروریسـت  سـوی  از 

نهادهـای حامـی خرنـگاران و نهادهـای امنیتی به 

کابـل منتقـل شـده انـد و در خانـه های امـن به رس 

مـی برنـد. هم چنین در مـاه های اخیـر چندین تن 

از خرنـگاران و هـم چنیـن فعـاالن مدنـی و حقـوق 

بـر بـه گونـه هدفمنـد مـورد حملـه تروریسـت هـا 

قـرار گرفتـه انـد و جان باختـه اند. تهدیـدات در ماه 

هـای اخیـر علیه خرنگاران به شـکل بی سـابقه ای 

افزایـش یافتـه اسـت. بـه گونه ای کـه در هفته های 

اخیـر به طور مشـخص علیه چهل تـن از خرنگاران 

تهدیدهـای تروریسـتی از سـوی نهادهـای امنیتـی 

علیـه  خشـونت  بنابرایـن  اسـت.  شـده  تثبیـت 

خرنـگاران اکنـون تبدیـل بـه یـک معضـل جـدی 

شـده اسـت کـه بایـد راهکارهـای اساسـی بـرای آن 

سـنجیده شـود. 

نزدیـک بـه چهـار سـال اسـت کـه کمیتـه مشـرک 

معاونـت  ریاسـت  تحـت  هـا  رسـانه  و  حکومـت 

کـه  اسـت  شـده  تشـکیل  جمهـوری  ریاسـت  دوم 

دسـتاوردهای قابـل توجهـی در بخش دوسـیه های 

خشـونت علیـه خرنگاران داشـته اسـت. هم چنین 

میکانیـزم های مشـخص برای جلوگیـری از قضایای 

خشـونت علیـه خرنگاران تدارک دیده شـده اسـت 

کـه در 34 والیـت کشـور در حـال تطبیق اسـت. به 

همیـن خاطر ما در دو سـال اخیـر کمرین قضایای 

خشـونت علیـه خرنـگاران از سـوی مقامـات دولتی 

داشـته ایـم و تقریبـا کمریـن شـکایت هـا نیـز در 

ایـن زمینـه در ایـن دو سـال ثبـت شـده اسـت. در 

حالـی کـه در سـال هـای گذشـته و به خصـوص در 

13 سـال حکومـت قبلـی نزدیـک بـه 1600 قضیـه 

خشـونت علیـه خرنگاران ثبت شـده بـود که تنها 8 

قضیـه مورد بررسـی قـرار گرفته بود. امـا اکنون هیچ 

قضیـه ای کـه مربـوط بـه خشـونت علیه خرنـگاران 

بـوده اسـت بالتکلیـف و معطل بر رس میـز نهادهای 

عدلـی و قضایـی کشـور باقـی منانده اسـت.

اکنـون کمیتـه مشـرک ماهانـه جلسـه برگـزار مـی 

کنـد و متـام قضایایـی کـه علیـه خرنـگاران صورت 

گرفتـه باشـد را بـه شـکل مـوردی بررسـی مـی کنـد 

آنهـا فیصلـه هـای اجرایـی صـادر مـی  و در مـورد 

کنـد. بنابرایـن در ایـن قسـمت کـی کار بـی سـابقه 

شـده اسـت. هـم چنیـن در بخـش تامیـن امنیـت 

خرنـگاران میکانیـزم های مشـخصی تـدارک دیده 

شـده اسـت و طرزالعمـل مصونیـت خرنـگاران در 

حیـن تهیـه گـزارش از صحنـه هـای تروریسـتی و 

اسـت. هـم  ایـن کمیتـه تصویـب شـده  جنـگ در 

چنیـن طرزالعمل کمیتـه در کابینه مـورد تایید قرار 

گرفته و تبدیل به مقرره شـده اسـت. بر اسـاس این 

مقـرره در 33 والیت افغانسـتان کمیته های والیتی 

فعـال هسـتند و هـم چنیـن در وزارت امـور داخلـه و 

قومندانـی هـای امنیه والیات مرکـز هامهنگی و در 

ریاسـت عمومـی امنیت ملی و ریاسـت های والیتی 

امنیـت ملـی مرکـز حامیـت فعـال هسـتند. 

اسـت  گرفتـه  صـورت  کـه  اقداماتـی  متـام  بـا  امـا 

علیـه  خشـونت  کـه  کنیـم  اذعـان  بایـد  متاسـفانه 

خرنـگاران نـه تنهـا کـم نشـده اسـت بلکـه افزایش 

اهـداف  و  افزایـش خشـونت  عوامـل  اسـت.  یافتـه 

آن هـا نیـز واضـح اسـت. تروریسـت هـا بـا توجـه بـه 

توافقـی کـه بـا ایـاالت متحـده در دوحـه داشـته اند 

حمـالت انتحـاری با هـداف کالن را کمـر کرده اند 

و متـام تـوان خـود را در جبهـه هـای جنـگ و هـم 

چنیـن در ترورهایـی بـا اهـداف نرم متمرکز سـاخته 

تواننـد  مـی  نـرم  اهـداف  کـه  اسـت  طبیعـی  انـد. 

بیشـرین واکنـش هـا را برانگیزنـد و در عیـن حـال 

اعتـامد بـه نهادهـای امنیتـی و دولتی را کـم کنند. 

بدیـن ترتیـب بـه زعم تروریسـت هـا و اسراتژیسـت 

هـای حامـی آن هـا از این طریق شـکاف میان ملت 

و دولـت افزایـش پیـدا مـی کنـد و زمینـه تضعیـف و 

در نهایـت سـقوط دولـت و نهادهای امنیتـی فراهم 

شـود.  می 

بـدون شـک در میـان همـه اقشـار مختلـف اعـم از 

فعـاالن حقـوق بـری و فعـاالن مدنـی خرنـگاران 

بیشـر در مـورد توجـه رسـانه هـا و افـکار عمومـی 

هسـتند. بـه همیـن خاطر هـر حادثه ای کـه در باره 

خرنـگاران صـورت مـی گیـرد در هامن سـاعت اول 

رسخـط همـه رسـانه هـای جهـان قـرار مـی گیـرد و 

همـه توجهـات بـه سـمت آن هـا جلـب مـی گـردد. 

از ایـن رو خرنـگاران بیـش از هـر طبقـه دیگـر در 

معـرض تـرور و تهدیـد هسـتند. تهدیـدات امنیتـی 

علیـه خرنـگاران و کارمندان رسـانه ای یک واقعیت 

تلـخ اسـت و بایـد همـه تـالش ها صـورت گیـرد تا از 

ایـن تهدیدهـا جلوگیـری گـردد. 

 

از صفحه1

 د بلـخ واليـت پـه مرکـز مزاررشیـف ښـار کـې خلکـو تـه د دولتـي 

ادارو د حسـاب ورکولـو لـړۍ پيـل شـوه.

پـه دغـه پروګـرام کې د بلخ واليـت اقتصاد، عامـې روغتيا، زراعت 

رياسـتونو، د بلـخ امنيـه قومانـداين، بلـخ واليـت مقـام او څو نورو 

راپورونـه رشيـک  فعاليتونـو  پـه ۱۳۹۹ کال کـې د خپلـو  ادارو 

کړل.

د بلـخ وايل محمـد فرهـاد عظيمـي د پروګـرام پـه پرانيسـته کـې 

وويـل چـې ولـس تـه د حسـاب ورکولو دغـه لړۍ يـې د جمهوري 

رياسـت پـه حکـم پيل کـړې ده.

هغـه زياتـه کـړه، حکومـت لـه دې الرې غـواړي چـې خلـک پـر 

کـې  ټولنـه  ولسـواکه  پـه  کـړي.  فعاليتونـو خـر  او  کړنـو  خپلـو 

دولتـي ادارې مکلفـې دي، چـې د خپلـو اجرااتـو پـه تـړاو خلکـو 

تـه معلومـات ورکـړي. نوموړي د بلخ واليت د څوارلسـو ولسـواليو 

لـه ولسـواالنو هـم غوښـتنه وکـړه، چـې پـه خپلو سـيمو کـې دې 

خلکـو او قومـي شـوراګانو تـه پـه تېـر کال کـې د خپلـو کړنـو پـه 

تـړاو معلومـات ورکـړي.

د بلـخ امنيـه قوماندان سـيد معـراج الديـن وویل، پوليسـو په تېر 

کال کـې زيـات شـمېر مجرمـن نيـويل او د قانون منګولـو ته يې 

سـپاريل دي. هغـه زياتـه کـړه، د بلـخ واليت پـه ولسـواليو او مزار 

ښـار کـې بـه امنيتـي مسـايلو تـه جـدي پـام کـوي او د امنيـت د 

ټينګښـت برخـه کـې به کوټـيل ګامونـه اخيل.

نومـوړي لـه خلکـو هـم غوښـتنه وکـړه چـې لـه امنيتـي ځواکونـو 

رسه دې د پېښـو د مخنيـوي پـه موخـه مرسـته وکـړي.

د بلـخ د واليتـي شـورا رييـس محمـد افضـل حديد غونـډې ته په 

خپلـې وينـا کـې وويـل، خلـک حـق لـري چـې د دولـت لـه کړنو 

پـر وخـت خـر يش. هغـه زياته کړه، د ښـې حکومتولـۍ رامنځته 

کېـدو پـه موخـه بايـد د بلـخ واليتـي اداره وخـت ناوخته لـه خلکو 

رسه مشـورې وکـړي. د حديـد پـه خـره، د بلـخ د خلکـو امنيـت، 

اقتصـادي ودې او روغتيايـي اسـانتياوو رامنځتـه کېـدو برخه کې 

بايـد بېـړين ګامونـه پورتـه يش. قومـی مـر حاجـي رحمـت الله 

پـژواک تـه وويـل چې روان وضعيـت خلکو ته د منلـو وړ نه دی او 

حکومـت يـې بايـد د بدلـون لپاره هڅـې وکړي.

هغـه زياتـه کـړه، پـه تېـر يـو کال کـې د جګړو لـه امله بلـخ واليت 

ګڼـې  يـې  تـه  خلکـو  چـې  شـوي  ناامنـه  سـيمې  پراخـې  کـې 

سـتونزې پيـدا کـړې دي. هغه وويل چې د بلخ سـيمه ييـزه اداره 

بايـد تـر ټولـو لومـړی امنيـت تـه خپلـه پاملرنـه زياتـه کـړي.

 پـه کندهـار کې د ولسـمرۍ ټاکنو د تقویتي نـوم لیکنې یو 

شـمېر کار کوونکو تر اوسـه خپل معاشـونه نه دي اخیسـتي او 

له اړوندې ادارې د خپلو معاشـونو غوښـتنه کوي.

د ولسـمرۍ ټاکنـو لپـاره د تقویتي نوم لیکنـې بهیر تېر کال 

د غرګـويل پـه ۱۸مـه پیل شـوی و او د چنګاښ پـه ۹مه پای 

ته رسـېدلی و.

لـه هغـې مـودې شـاوخوا یـو نیـم کال تېرېـږي خـو د دغـې 

پروسـې ۶۴ کارکوونکـو تـه چـې ډېـری یـې مېرمنـې دي تـر 

اوسـه معاشـونه نـه دي ورکـړل شـوي.

دوی وايـي، پـه وار وار یـې لـه اړونـدو ادارو رسه پـه دې اړه 

خـرې کـړي خـو هغـوی تـر اوسـه هیـڅ اقـدام نـه دی کړی.

د زرمينـې پـه نـوم د دغـې پروسـې یـوې کارکوونکـې پـژواک 

اژانـس تـه وویـل، پـه سـختو رشایطـو کـې یـې د نـوم لیکنـې 

پـه پروسـه کـې کار وکـړ، خـو حـق یې تر اوسـه نـه دی ورکړل 

شوی.

دا وايـي، پـه وار وار پـه ډلـه ییـزه توګـه د ټاکنـو کمېسـیون 

او د شـکایاتو کمېسـیون تـه ورغـيل او دغـه سـتونزه یـې لـه 

نـژدې وررسه رشیکـه کـړې ده خو هغوی یـوازې ژمنې کړي او 

عمـيل کـړي یـې نـه دي.

د دې پـه خـره، دغسـې چلنـد خلـک د ټاکنـو پر کمېسـیون 

بـې بـاوره کـړي او دا بـه ګرانـه وي چـې پـه راتلونکـې کـې 

څـوک لـه دې ادارې رسه کار تـه زړه ښـه کـړي.

دا د خپـل حـق غوښـتونکې ده او وايي، حکومـت باید د دوی 

په شـان بـې وزلو غـږ واوري.

د نـور احمـد پـه نـوم یو بـل تن چې پـه ډنډ ولسـوالۍ کې يې 

د نـوم لیکنـې پـه پروسـه کـې کار کـړی وايـي، د یـوې ادارې 

لپـاره دا ډېـر بـده ده چـې د یـو نیـم کال پـه تېرېدو هـم خپلو 

کارکوونکـو تـه معـاش ور نـه کړای يش.

دی زیاتـوي، د دغـې پروسـې ټولـو کارکوونکـو خپـل ژونـد په 

خطـر کـې واچـوه او دغه ميل پروسـه یـې مخ ته یـووړه، خو په 

بـدل کـې یـې د ټاکنو کمېسـیون د هغوی معاشـونه ګرځويل 

دي. نومـوړی هـم غوښـتنه کـوي چـې نـور د دوی انتظار پای 

تـه ورسـوي او اړونـده اداره دې یې حقـوق ورکړي.

لـه  ټاکنـو کمېسـیون  د  کـې  کندهـار  پـه  مـو  دغـه سـتونزه 

مـر ایمـل عبداللـه رسه رشیکـه کـړه او هغـه تاییـد کـړه چې 

تقویتـي نـوم لیکنـې د پروسـې یـو شـمېر کارکوونکـو خپـل 

نـه دي اخیسـتي. معاشـونه 

نومـوړي پـه دې اړه پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل، تېر کال 

پـه مسـتوفیت کـې د ټاکنـو کمېسـیون پیسـې کمـې وې، یـو 

شـمېر کار کوونکـو تـه معاشـونه ورکـړل شـول او ۶۴ تنـه نـور 

پاتـې شـول، وروسـته کال نـوی شـو چـې نـوې بودیجـې تـه 

اړتیـا وه.

کارکوونکـو  شـمېر  دغـه  د  کمېسـیون  ټاکنـو  د  وايـي،  دی 

معاشـونه مرکـزي ادارې تـه وړاندیـز کـړي څو په نـوې بودیجه 

د  کال  نـوي  د  چـې  وښـودله  هیلـه  ده  ونیـي.  یـې  کـې 

بودیجـې لـه تصویـب رسه د دغـو کارکوونکـو حقـوق رايش او 

دوی یـې هغـوی تـه ووېـي.

نـورو  شـمېر  يـو  پـه  ترڅنـګ  کندهـار  د  چـې  ده  يادونـې  د 

واليتونـو کـې ځينـو کسـانو تـه د ټاکنـو د مهـال معاشـونه نـه 

شـوي. ورکـول  دي 

عالـی  شـورای  رهـری  کمیتـه  در  عضویـت  خواهـان  تشـیع 

مصالحـه ملـی و شـورای عالـی قضـا، ایجـاد دیپارمتنـت فقـۀ 

جعفـری در دانشـکده رشعیـات، تعدیـل در قانـون وقـف و توجـه 

بیشـر بـه تامیـن امنیـت علـامی کـرام شـد.

رئیـس جمهـور در ایـن دیـدار گفـت کـه بخاطـر تامیـن امنیـت 

علـامی دینـی تدابیـر بیشـر گرفتـه خواهد شـد. رئیـس جمهور 

وعـده سـپرد که بـاالی وقف نامه ها و مسـودۀ قانون آن بر اسـاس 

مذاهـب حنفـی و جعفـری فکـر واضـح صـورت گیـرد و در مـورد 

سـایر پیشـنهادات شـورای علامی اهل تشـیع اقدامات مقتضی 

صـورت خواهـد گرفت.

و  جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور  دیـدار  ایـن  در 

امـور  در  رئیـس جمهـور  ارشـد  مشـاور  محقـق  محمـد  حاجـی 

داشـتند. حضـور  نیـز  سیاسـی  و  امنیتـی 

کابـل ادا سـازند.«

جلسـه های  از  حامیـت  ضمـن  جلسـه  ایـن  جمهـور  رئیـس 

شـش ونیم تاکیـد کـرده اسـت که باید واضح باشـد کـه قانون 

طبقـه را منی شناسـد، باید بـاالی همه تطبیق گـردد. به قول 

رئیـس جمهـور در کنفرانس جینـوا با جامعه جهانـی قرار داد 

نتیجه محـور و مـروط متعهد شـده اسـت.

رئیـس جمهـور هشـدار داده اسـت کـه اداره هـای کـه تحرک 

در  اداره هـا  ایـن  رهـری  بقـای  منی تواننـد،  کـرده  ایجـاد 

کرسـی کوتـاه خواهـد بـود. رئیـس جمهـور ضمـن قدردانـی 

امنیـت  تامیـن  بهبـود  در  امنیتـی  نیروهـای  تالش هـای  از 

پایتخـت تاکید کرده اسـت کـه این کافی نیسـت و باید کابل 

نظـام جمهوریـت صـورت گیـرد.

رئیـس جمهـور غنـی از موقـف واضـح، روشـن و اصولـی شـورای 

علـامی اهـل تشـیع ابـراز امتنـان منـوده، گفـت کـه جمهوریـت 

چـر و بسـری اسـت کـه مسـاوات متـام افغان هـا در آن تامیـن 

می شـود.

رئیـس جمهـور در ایـن دیـدار افـزود کـه انقطـاع در جمهوریـت 

قیمـت نهایـت باال خواهد داشـت. به گفته ی او، قـوای امنیتی و 

دفاعـی مـا جنـگ را نباختـه انـد و مروعیت کامل بیـن املللی 

نظام جمهوری اسـالمی افغانسـتان پابرجاسـت و ایـاالت متحدۀ 

امریـکا رشیـک دولـت افغانسـتان و قـوای امنیتـی و دفاعـی مـا 

می باشـد.

نعمـت اللـه غفاری عضو شـورای علامی اهل تشـیع در صحبتی 

کـه در ایـن دیـدار داشـت بـرای اعضـای شـورای علـامی اهـل 

بـه  ملـی  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  کننـد.  برنامه ریـزی 

را  آن هـا  فعـال  دفـاع  چارچـوب  در  هوایـی  قـوای  حامیـت 

هـدف قـرار دادنـد.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه در ایـن درگیـری ۳۸ تروریسـت 

طالبـان کشـته شـدند، ۱۳ میـل سـالح به دسـت نیروهـای 

افتـاد، ۵ مخفـی گاه، ۲ موضـع، مقـدار  امنیتـی  دفاعـی و 

مهـامت شـان نیـز تخریـب شـده اسـت.

در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت که به تعـداد 17 حلقـه ماین 

بـه اسـاس اعالمیـه پولیـس ایـن فـرد که تحـت تعقیـب پولیس 

قرار داشـت، روز شـنبه در ناحیه هشـتم شـهر کابل شناسـائی 

و بازداشـت شـده اسـت. در اعالمیـه آمـده اسـت کـه مظنـون 

بـه جرمـش اعـراف کـرده اسـت، زیـورات رسقـت شـده دوبـاره 

به دسـت مالکانـش رسـید و دزد تحـت توقیـف قـرار گرفـت.

ایـن اداره همچنیـن در اعالمیـه دیگـر گفتـه اسـت کـه پولیس 

دزدی  حیـن  را  موبایـل  و  پـول  دزد  دو  امنیتـی  پنجـم  حـوزه 

بـه گفتـه او؛ اگـر ایـن ولسـوالی هـا بـه دسـت طالبـان سـقوط 

کننـد، طالبـان در یـک منطقـه سـراتیژیک مسـتقر می شـوند 

و امنیـت والیـت هـای بلـخ، سـمنگان و رسپـل را بـه چالـش 

کشـانده مـی تواننـد.

کلکانـی افـزود: »بـه همیـن سـبب، بایـد نیروهـای امنیتـی مـا 

ازشـکل دفاعـی بیـرون شـده، بـه منظـور از بیـن بـردن آنـان 

انـدازی کننـد.« )طالبـان(، عملیـات هـای تصفیـوی را راه 

او خاطـر نشـان کرد کـه راه های مواصالتی ولسـوالی های دره 

صـوف بـاال و پائین، به دسـت مخالفین مسـلح دولـت قرار دارد 

و نیاز اسـت که نیروهای امنیتی در این مسـیر مسـتقر شـوند.

هامهنگـی  مرکـز  قومانـدان  یـی  شـلگره  حسـین  دگرمـن 

سـمنگان گفـت کـه طالبـان در مسـیر یادشـده که شـهر ایبک 

و شـهر مزاررشیـف والیـت بلـخ را بـا دره صـوف وصل مـی کند، 

از موترهـای حامـل زغـال سـنگ حـدود سـه میلیـون  روزانـه 

افغانـی عایـد دارنـد.

وی افـزود کـه طالبـان، با اسـتفاده از این پول سـالح و مهامت 

خریـداری می کنند.

امـا او افـزود کـه بـا ایجـاد سـه قـرارگاه در این مسـیر مـی توان 

جلـو ایـن کار را گرفت.

کـه در ولسـوالی ارغنـداب کارگـذاری شـده بود، توسـط تیم 

انجنیـری قـول اردوی ۲۰۵ اتـل کشـف و خنثا شـد.

ایـن وزارت در اعالمیـۀ دیگـری گفتـه اسـت کـه یـک حملـه 

 4 شـدن  کشـته  بـا  غزنـی  والیـت  در  طالبـان  جنگجویـان 

تروریسـت طالبـان بـه عقـب زده شـد. 

همچنیـن در یـک حملـه هوایی بـر محل اخـاذی طالبان در 

والیـت فاریـاب نیـز 6 جنگجـوی ایـن گـروه تلـف شـدند و 5 

تروریسـت دیگـر زخـم برداشـته اند.

شناسـائی و بازداشـت کـرده اسـت. در اعالامیـه آمـده اسـت 

کـه ایـن دو تـن روز شـنبه در سـاحه خوشـحال خـان ناحیـه 

موبایـل،  و  پـول  مقـداری  دزدی  از  پـس  کابـل   شـهر  پنجـم 

می خواسـتند از سـاحه فـرار مناینـد که توسـط پولیـس تعقیب 

و بازداشـت شـدند. اعالمیـه می افزایـد که پـول و موبایل دزدی 

تحـت  و دزدان  داده شـد  تسـلیم  آن  مالـک  بـه  شـده دوبـاره 

نظـارت قـرار گرفتنـد و قضیـه تحـت بررسـی قـرار دارد.

در عـن حـال، تـورن جـرال غـالم مصطفـی وردک قومانـدان 

قـول اردوی ۲۰۹ شـاهین در ایـن نشسـت گفـت کـه هـدف 

بررسـی  سـمنگان،  بـه  اردو  قـول  ایـن  رهـری  هیـات  سـفر 

باشـد. مـی  امنیتـی سـمنگان  وضعیـت 

وی افـزود کـه قوماندانـی قـول اردوی شـاهین، عملیـات هايی 

را بـر ضـد طالبـان طـرح منوده اسـت.

او از طالبـان خواسـت کـه شـامل رونـد صلح شـوند و خونریزی 

را متوقـف کننـد؛ در غیـر آن نابود می شـوند.

 محمـد ارشف غنـی رئیس جمهـور در دیداری که 

با شـورای علامی اهل تشـیع کشـور داشت گفت 

کـه گفـت کـه مـا بـه عـذر و تسـلیمی حـارض نیسـتیم و صلحـی 

می خواهیـم کـه در آن بقـا، رفـاه و وحدت ملی باشـد.

ارگ ریاسـت جمهـوری روز یکشـنبه 5 دلـو بـا نـر اعالمیـه ای 

گفتـه اسـت کـه اسـتاد اکـری کـه در ایـن دیـدار صحبـت کـرد 

گفت که این شـورا با مشـی معتدل و راه روشـن در جهت تحکیم 

پایه هـای اخـوت اسـالمی و وحـدت ملـی تـالش می کننـد. وی 

افـزود کـه این شـورا خواهان صلح و ختم جنگ در کشـور اسـت 

و حامیـت خویـش را از حفـظ قانـون اساسـی و نظـام جمهـوری 

اسـالمی افغانسـتان، ابـراز می کنـد.

بـه نقـل از اعالمیـه ؛ اسـتاد اکـری عـالوه کـرد کـه هـر گونـه 

تصمیـم، انعطـاف و صلح باید در چوکات قانون اساسـی و حفظ 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  درگیـری 

جنگجـوی   38 قندهـار  والیـت  در  طالبـان  و  افغانسـتان 

شـدند. کشـته  طالبـان 

ایـن وزارت روز یک شـنبه 5 دلـو بـا نـر اعالمیـه ای ترصیـح 

کـرده اسـت کـه روز گذشـته گروهـی از جنگجویـان طالبـان 

یـک  تطبیـق  بـرای  قندهـار  والیـت  ارغنـداب  ولسـوالی  در 

کشـور  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  پوسـته های  بـر  حملـه 

 پولیـس کابـل اعـالم کـرده اسـت فـردی کـه زیـورات مـادر و 

بازداشـت شـده اسـت. بـود،  خواهـرش را دزدیـده 

پولیـس کابـل روز یک شـنبه 5 دلـو بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه بـه تاریـخ 7 جـدی ۱۳۹۹ فـردی بـه نـام نجیـب الله 

در ناحیـه هفتم شـهر کابـل از منزل خویش بـه ارزش تخمینی 

دو میلیـون افغانـی زیـورات مـادر و خواهـر خـود را دزدیـده و از 

سـاحه فـرار کـرده بود.

سـقوط  احتـامل  از  نگرانـی  ابـراز  ضمـن  سـمنگان،  والـی   

ولسـوالی هـای دره صـوف، بـه بیـرون شـدن نیروهـای دولتـی 

از حالـت دفاعـی تاکیـد مـى کنـد؛ امـا قومانـدان قـول اردوی 

شـاهین مـی گویـد کـه اگـر طالبـان صلـح نکننـد، نابـود مـی 

شـوند.

بـه  امنیتـی والیـت سـمنگان، طـی نشسـتی  امـروز وضعیـت 

اشـراک هیـات رهـری ایـن والیـت و قومانـدان قـول اردوی 

۲۰۹ شـاهین، در دفـر والـی سـمنگان به بررسـی گرفته شـد.

محمـد داوود کلکانـی والـی سـمنگان، در ایـن نشسـت گفـت 

کـه در ایـن والیـت، هامهنگـی میـان نیروهـای امنیتـی وجـود 

دارد و بـه همیـن دلیـل، وضعیـت امنیتی مرکز و پنج ولسـوالی 

دره  ولسـوالی  امنیتـی  وضعیـت  امـا  اسـت؛  خـوب  سـمنگان 

صـوف پاییـن وخیم می باشـد؛ زیـرا تنها مرکز این ولسـوالی در 

کنـرول دولـت اسـت و متباقـی مناطـق آن، در دسـت طالبان 

باشـند. می 

والـی گفـت کـه در سـمنگان، از ۴۰۰ تـا ۶۰۰ طالـب مسـلح 

فعالیـت داشـته و پـالن دارنـد کـه در بهـار آینـده جنـگ هـا را 

شـدت بخشـند و ولسـوالی هـای دره صـوف بـاال و دره صـوف 

پاییـن را سـقوط دهنـد.

امن تریـن شـهر کشـور باشـد.

آقـای غنـی در قسـمتی دیگـر از سـخنانش عالوه کرده اسـت 

کـه ترافیـک کابل بایـد فراتر از نظم ترافیکـی کار کند و یکی 

از ادارات کلیـدی در تامین امنیت باشـد.

او بـا اشـاره بـه رسک هـای و کوچه های بند/ مسـدود در شـهر 

کابـل گفتـه اسـت که بخـش از رسک ها که بـه دالیل مختلف 

بنـد اسـت باید راه هـای بدیل پیشـنهاد گردد.

رئیـس جمهـور در مورد جایدادهای غصب شـده دولتی گفته 

اسـت کـه در نظـر دارد نهاد ملکیت های دولتـی را ایجاد کند 

تـا با تنظیـم یک دیتابیـس از ملکیت های دولتی، مسـئولیت 

منظـم حفظ و مراقبت ملکلیت های دولتی را داشـته باشـد. 

نکردیـد،  کاری  هیـچ  امـا  آمدیـد؛ 

گویـم  مـی  شـام  بـه  دوبـاره  اکنـون 

کـه جـای مـن بـه شـام معلـوم اسـت، 

بیاییـد و با مـن زور بزنیـد.” قیصاری، 

اسـت  خواسـته  بلـخ  محلـی  ادارۀ  از 

کـه در برابـر وی توطئـه سـازی نکنـد. 

قیصـاری، بـا اشـاره بـه عطامحمـد نور 

کـه  اسـت  گفتـه  بلـخ  پیشـین  والـی 

وی و طرفدارانـش، بیـش از دو دهـه 

مزاررشیـف را در انحصـار خود درآورده 

و در غصـب زمیـن ها دخیل هسـتند. 

اسـناد  ایـن مـورد،  افـزود کـه در  وی 

کامـل نیـز دارد.

فرهـاد عظیمـی والی بلـخ، در واکنش 

پـژواک گفـت کـه  بـه  بـه آخریـن اظهـارات قیصـاری،  خـود 

حکومـت بـه هیـچ زورمنـدی اجـازه فعالیـت نخواهـد داد.

متـام  از  امنیتـی،  میثـاق  طـرح  اسـاس  بـه  کـه  افـزود  وی 

کسـانی کـه در بلـخ قبـالً بـه فعالیـت هـای غیرقانونـی متهـم 

شـده بودنـد، تعهـد گرفتـه مـی شـود. عظیمی در جـواب یک 

سـوال گفـت: “سـخنان قیصـاری را شـنیدم، مـا مـی گوییـم 

کـه اگـر او بعـد از این عمـل غیرقانونـی انجام دهـد، خواهیم 

دیـد کـه آیـا زور مـا بـه وی مـی رسـد یـا خیـر.”

بـا این حـال، محمـد افضل حدیـد رئیس شـورای والیتی بلخ 

گفـت کـه قانـون، باید بر همه یکسـان تطبیق شـود.

بـه گفتـه حدیـد، پـالن میثـاق امنیتی بایـد به خوبـی در بلخ 

عملـی گـردد و کسـی مانع آن نشـود. 

رئیـس شـورای والیتـی بلـخ افـزود کـه مـردم و مقامـات بلـخ، 

بـه کسـی اجـازه نخواهنـد داد کـه شـهر مـزار را ناامن سـازد. 

یـک سـال پیش هـم توسـط نیروهای امنیتـی، بر خانـه نظام 

الدیـن قیصـاری در مزاررشیـف عملیـات انجـام شـده بود، که 

در نتیجـه قیصـاری از آن عملیـات جـان سـامل به در بـرد و به 

جوزجـان رفت. 

ولسـوالی  سـابق  امنیـۀ  قومانـدان  قیصـاری  الدیـن  نظـام   

قیصـار والیـت فاریـاب، در اظهـارات تازۀ خود گفته اسـت كه 

از نظـام فعلـی و جمهـوری حامیـت مـی كنـد و مـی گوید كه 

اداره محلـی بلـخ، در برابـر وی توطئـه سـازى نکنـد.

امـا از سـويی هـم والـی بلخ مـی گوید کـه اگر قیصـاری، این 

بـار کـدام کار غیرقانونـی انجـام دهد، می بیند کـه با وی چه 

انجام خواهد شـد.

قیصـاری در ویدیویـی کـه در صفحـه رسـمی فیسـبوک خـود 

منتـر کـرده، گفته اسـت کـه اداره محلـی بلـخ، در برابر وی 

توطئـه گـرى ميکنـد. دو روز پیـش، فرهاد عظیمـی والی بلخ 

گفتـه بـود کـه وی از قیصـاری، تعهـد کتبـی دریافـت کـرده 

اسـت کـه مرتکـب اقدامـات غیـر قانونی نشـود.

بـه گفتـه عظیمـی، اگر قیصـاری بـه فعالیت هـای غیرقانونی 

خـود ادامـه دهـد؛ پـس برخـورد قانونـی جـدی بـا وی صورت 

خواهـد گرفت.

نظـام الدیـن قیصاری نسـبت بـه اظهارات والی بلـخ، واکنش 

نشـان داده است.

وی در ویدیویـی کـه در صفحـه فیسـبوک خـود نـر کـرده، 

گفتـه اسـت کـه کارکردهـای باالتـر از قانـون را انجـام منـی 

دهـد. بـه بیان قیصـاری، وی به حامیـت از جمهوریت و نظام 

افـزوده اسـت کـه مقامـات  ادامـه خواهـد داد. وی  موجـود 

محلـی بلـخ، منـی تواننـد علیـه او اقدامـی انجـام دهنـد.

قیصـاری گفتـه اسـت: “شـام بـا تـوپ و تانـک بـه خانـۀ مـن 

قیصاری: طرفدار جمهوریت و نظام هستم؛ ادارۀ محلی بلخ توطئه سازی نکند
کارتون

 په بلخ کې خلکو ته د دولتي ادارو 

د حساب ورکولو لړۍ پيل شوه

کندهار کې د ولسمرشۍ ټاکنو د 

تقویتي نوم لیکنې ۶۴ کارکوونکو تر 

اوسه معاشونه نه دي اخیستي

خبرنگاران و چالش 
خشونت

محمد هدایت
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نگاه واقع بینانه به آینده صلح از منظر دولت بایدن

ــا  ــد.  ت ــک بزن ــکا را مح ــل آمری ــتانه تحم ــته و آس ــه داش نگ

مــاه اکتــر، جنگجویــان طالبــان بــا حمــات وســیع اطــراف 

ــای  ــی از محدودیت ه ــد و یک ــد کردن ــد را تهدی ــت هلمن والی

ــض  ــا( را نق ــز والیت ه ــه مراک ــداوم ب ــه م ــدم حمل ــی )ع اصل

کــرده اســت. طــی هفته هــای اخیــر، طالبــان همیــن رفتــار 

را در اطــراف قندهــار نیــز تکــرار کردنــد و تعــدادی از مراکــز 

ــر آن،  ــاوه ب ــت؛ ع ــرار داده اس ــدف ق ــی را ه ــردی محل راه

کشــتار غیــر نظامیــان و ترورهــای هدفمنــد زنجیــره ی بــا 

تاکتیــک انــکار، از نقض هــای غیــر اعامــی توافقنامــه دوحــه 

بــه حســاب می آیــد افــت و خیزهــای طالبــان در جریــان 

مذاکــرات صلــح بــا صبغــه ی خشــونت همــواره نگرانــی مــردم 

افغانســتان و فعــاالن حقــوق بــری را در رسارس جهــان 

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــن ب ــر ای ــا ب ــت؛ بن ــته اس ــراه داش ــه هم ب

حکومــت بایــدن بازنگــری در مــورد پروســه صلــح افغانســتان 

را روی دســت خواهــد گرفــت و در مراحــل آن، ســنجش 

ــن  ــوی ای ــان را از س ــکا – طالب ــه آمری ــض توافقنام ــزان نق می

ــون توجــه اساســی اش در مســئله افغانســتان  ــه کان گــروه ب

متمرکــز خواهــد ســاخت، لــذا توجیهــی کــه طالبــان در ایــن 

قبــال ارائــه خواهــد داد انشــعاب داخلــی شــان را یــدک 

ــه را  ــاد توافقنام ــه مف ــی ب ــی اعتنای ــا ب ــید و ی ــد کش خواهن

بــا زمزمــه ی » تــوکل« بــه دولــت بایــدن خواهنــد رســاند، 

ــخگویی در  ــه پاس ــف ب ــروه مکل ــن گ ــدت ای ــاه م ــذا در کوت ل

ــاد شــده اســت؛ چنانچــه از اظهــارات شــاه محمــود  مــوارد ی

ــد  ــد رون ــکا بای ــت »آمری ــه اس ــه گفت ــر اینک ــی ب ــی مبن قریش

در بحبوحــه ترورهــای هدفمنــد و روز افــزون در کابــل و 

تــداوم جنگ هــای رو در رو، بیــش از دوهفتــه می گــذرد 

کــه دور دوم گفتگوهــای صلــح بیــن االفغانــی همچنــان 

نســبت  آتش بــازی  تنــور  و  رفتــه  پیــش  کنــدی  بــه 

بــه زمان هــای قبــل داغ تــر گردیــده اســت. دور اول 

مذاکــرات ســه مــاه طــول کشــید تــا بــه توافــق رصفــا ســه 

ــد و  ــت یافتن ــا دس ــد گفتگوه ــورد فراین ــه ای در م صفح

در بــدو ورود بــه دســتور کار بررســی موضوعــات اصلــی 

ــه حرکــت  ــا توجــه ب ــا وقفــه دوهفتــه ای مواجــه شــد، ب ب

ــدن در  ــت بای ــرد دول ــپ، رویک ــت ترام ــتی دول الک پش

ایــن فراینــد صلــح بــه طــوری کــه رصیحــا اعــام کــرده 

ــر  ــه نظ ــن ب ــا چنی ــا تلویج ــت؛ ام ــخص نیس ــد مش باش

می رســد کــه وی و کابینــه اش بــا متــام ســاز و کارهــای 

ــت، در  ــق نیس ــتان مواف ــح افغانس ــال صل ــپ در قب ترام

همیــن حــال، خشــونت طالبــان در حــال افزایــش اســت 

و دولــت افغانســتان هــم بــا چالش هــای سیاســی و 

امنیتــی دســت و پنجــه نــرم می کنــد. هنــوز چشــم 

انــداز مذاکــرات معلــوم نیســت، امــا ایــن فراینــد صلــح 

همچنــان بهرتیــن شــانس افغانســتان برای دســتیابی به 

راه حــل سیاســی و تضمیــن آینــده صلح آمیــز بــه شــار 

مــی رود. عــاوه بــر ایــن، واشــنگنت نیــز همچنــان محــور 

ــتیابی  ــه دس ــوری ک ــه ط ــود، ب ــد ب ــا خواه ــن تاش ه ای

بــه ایــن مرحلــه شــکننده نیــز بــدون فشــار و اهرم هــای 

ــود. ــکا ممکــن نب مــداوم آمری

بــا دســتور 17 نوامــر دونالــد ترامــپ بــرای کاهــش 

نیروهــای آمریــکا در افغانســتان از 4500 بــه 2500 

ــان  ــت. طالب ــده اس ــر ش ــدن پیچیده ت ــت بای ــر موقعی نف

احتــاال ایــن اقــدام ترامــپ را تاییــد بازگشــت ایــن 

کــه  حالــی  در  کرده انــد،  قلمــداد  قــدرت  بــه  گــروه 

ــپ  ــت ترام ــان حاکمی ــتان در زم ــردم افغانس ــت و م دول

و  بــود  داده  دســت  از  را  خــود  مزیــت  بزرگ تریــن 

ــن  ــد. ای ــان منی گردی ــرات عایدش ــن مذاک ــزی از ای چی

کاهــش نیــرو بــه 2500 نفــر، تــوازن مذاکــرات را تغییــر 

ــکا  ــت ناتو-آمری ــد ماموری ــه متدی ــر اینک ــت. مگ داده اس

مبنــی بــر اســتقرار پایــگاه ضــد تروریــزم در کشــور و 

ــان،  ــی افغ حایت هــای لوجســتیکی از نیروهــای امنیت

رویاهــای نافرجــام تروریــزم بیــن املللــی را بیــش از قبــل 

ــان را  ــه طــوری کــه طالب ــن بســت مواجــه ســازد، ب ــا ب ب

همزمــان از مجــاری دیپلاتیــک و جنگ هــای رو در 

رو تحــت فشــار مضاعــف قــرار داده، دولــت و مــردم 

افغانســتان بــا اســتفاده از چنیــن فرصــت، ســنگ متــام 

متامیت خواهــی تروریــزم را بــا خــط و نشــان کشــیدن بــر 

محــور جمهوریــت بنــا نهنــد، در ایــن حالــت طالبــان دو 

راه بیشــرت در اختیــار ندارنــد، یــا بــه خواســته های مــردم 

افغانســتان و جامعــه جهانــی زیــر ســقف جمهوریــت 

ــوب  ــدر رسک ــا آنق ــهروندی روی آورده و ی ــی ش ــه زندگ ب

خواهنــد شــد کــه هاننــد نهضــت اســامی تاجکســتان، 

ــای اشــرتاک  ــده و رؤی ــواری گردی ــا مت ــه چارســوی دنی ب

در بدنــه قــدرت را بــرای همیشــه بــا خــود دفــن خواهنــد 

کــرد.

نگاه بایدن پیرامون افغانستان

جوبایــدن دارای ســابقه دیرینــه ای اســت کــه مســیر 

ــه  ــا  گفت ــد، ام ــیم می کن ــی وی را ترس ــی احتال سیاس

ــهروندان رو  ــائر ش ــا س ــز ب ــاملت آمی ــتی مس ــه همزیس ب

بیاورنــد؛ بنــا بــر ایــن بســیاری از مقامــات دولــت بایــدن 

ــا ایــن گــروه شورشــی  ــه توافــق تیــم ترامــپ ب احتــاال ب

مشــکوک خواهنــد بــود و اگــر خیلــی بــا نــگاه خوشــبینانه 

ــه  ــت ترامــپ ب ــل دول ــان مث ــا آن ــم لزوم ــه مســئله بنگری ب

توافــق بــا طالبــان مشــتاق نخواهنــد بــود. اگــر طالبــان 

ــه ی  ــیدن پروس ــر رس ــه مث ــه و ب ــق دوح ــظ تواف ــه حف ب

ــا  ــد ب ــت، بای ــدوار اس ــی امی ــاری دیپلاس ــح از مج صل

اقدامــات معتــر و ملمــوس کــه نشــان دهنــده عــدم 

ــه  ــد ب ــتاتیک باش ــتارهای سیس ــف کش ــونت و توق خش

آمریــکا و دولــت افغانســتان ثابــت ســازند کــه ایــن گــروه 

تعهــدات ضدتروریســتی خــود را جــدی گرفتــه و رضیــب 

انعقــاد  از  قبــل  بــه زمان هــای  را نســبت  خشــونت ها 

توافقنامــه کاهــش داده اســت. همچنیــن، اگــر طالبــان 

بــه دنبــال راه حــل واقعــی بــرای جنــگ افغانســتان 

اســت، ایــن گــروه بایــد آمادگــی خــود بــرای صلــح و 

آشــتی واقعــی )و گــذار تدریجــی بــه تشــکیات سیاســی 

غیرخشــونت گــرا( را نشــان دهــد کــه الزمــه هــر نــوع راه 

حــل پایــدار جنــگ اســت؛ ورنــه اگــر بنــا باشــد کــه ایــن 

ــتان و  ــتخبارات پاکس ــت اس ــه ی دس ــان آل ــروه همچن گ

ــا  ــان پ ــح همچن ــه صل ــب پروس ــت تخری ــه در جه منطق

ــوب  ــه رسک ــوم ب ــدت محک ــاه م ــد، در کوت ــاری منای فش

گردیــده و یــا بــا نــگاه خوشــبینانه تر همچنــان در دل 

ــد. ــد مان ــی خواهن ــر باق ــی در و پیک ــای ب مغاره ه

ــرای  ــه تعهــد ب ــح افغانســتان را ادامــه داده و نســبت ب صل

ــد«  ــد باش ــتان پایبن ــی از افغانس ــان آمریکای ــروج نظامی خ

ــی اش را در  ــای نیابت ــتان و نیروه ــی پاکس ــع نگران در واق

ــه نظــر  ــده افغانســتان مضاعــف منــوده اســت، ب ــورد آین م

می رســد کــه اظهــارات تــوأم بــا نگرانــی وزیــر خارجــه 

پاکســتان، در واکنــش بــه اظهــارات کابینــه بایــدن در امــر 

بازنگــری مفــاد توافقنامــه صلــح اســت کــه آنــان را بیــش از 

ــل نگــران ســاخته اســت. قب

کابل و نگاه انعطاف پذیر در قبال صلح

ــت  ــری دول ــه ره ــا ب ــدا تاش ه ــتان از ابت ــت افغانس دول

ترامــپ بــرای دســتیابی بــه راه حــل سیاســی را مــورد 

مشــارکت  بــرای  زمــان  آن  از  و  بــود  داده  قــرار  انتقــاد 

ــود  ــوده ب ــا من ــپ الق ــه ترام ــیوه ی ک ــا ش ــد ب ــن فراین در ای

 2018 ســال  افغــان  مقامــات  اســت.  داشــته  اکــراه 

مذاکــره دوجانبــه آمریــکا بــا طالبــان بــدون حضــور دولــت 

افغانســتان را خیانتــی توصیــف کردنــد کــه مروعیــت 

قانونــی کابــل را زیــر ســوال می بــرد، جامعــه مدنــی نیــز در 

ایــن نگرانــی رئیــس جمهــور غنــی و مقامــات ارشــد دولتــی 

ســهیم هســتند کــه فراینــد صلــح بــه رهــری آمریــکا برتــری 

ــه  ــت آن را ب ــرده و موجودی ــن ب ــتان را از بی ــت افغانس دول

ــد  ــان بای ــه اســت، و در آخــر اینکــه، طالب مخاطــره انداخت

ــدن  ــت بای ــی دول ــدارهای تلویح ــه هش ــی ب ــا دوراندیش ب

بایــد وقــع گذاشــته و فرصــت بــه وجــود آمــده صلــح را 

ــد  ــه از دل آن بتوانن ــد ک ــرار دهن ــتفاده ق ــورد اس ــان م چن

ــوان رئیــس جمهــور، نقــش  ــه عن ــدن ب می شــود کــه بای

دیدگاه هــای  بــه  لزومــا  و  می کنــد  ایفــا  را  جدیــدی 

ــناتوری  ــا س ــوری ی ــس جمه ــت رئی ــود در دوره معاون خ

ــی در  ــواره از حضــور نظام ــه نخواهــد کــرد. وی هم تکی

افغانســتان دفــاع کــرده، بــر مقابلــه بــا تروریســم متمرکــز 

ــوص  ــه خص ــان ب ــی در جه ــاعه ی دموکراس ــده و اش ش

ــان  ــت طالب ــان حاکمی ــار در زم ــه یکب ــتان را ک افغانس

از رژیــم تحــت ســلطه آنــان مــورد حملــه ی خونبــار 

قــرار گرفتنــد در محــراق توجــه خــود قــرار خواهــد 

ــک  ــروی کوچ ــظ نی ــه حف ــل ب ــال، متای ــن ح ــا ای داد، ب

ــدن(  ــنهاد بای ــه پیش ــرو ب ــزار نی ــد ه ــم )چن ضد-تروریس

سیاســت های  قبــال  در  جــدی  بازنگــری  می توانــد 

ــد؛  ــاب آی ــه حس ــتان ب ــئله افغانس ــپ در مس ــاکام ترام ن

زیــرا ترامــپ بــی مهابــا و در فقــدان آگاهــی الزم از 

ــئوالنه  ــر مس ــور غی ــه ط ــتابزده، ب ــروج ش ــای خ پیامده

حکــم بازگشــت رسبــازان بــه خــاک آمریــکا را امضــا 

می منــود، بــا ایــن حــال اگــر ایــن دیــدگاه اعامــی 

بــه سیاســت آینــده تبدیــل شــود، دولــت بایــدن مســیر 

واقعــی مبــارزه بــا تروریــزم را انتخــاب کــرده اســت؛ زیــرا 

واضــح اســت کــه طالبــان بــا آن قرائــت رادیکالــی و 

زاویــه نــگاه محــدود پیرامــون تعامــات جهانــی، هرگونــه 

ــر ارزش »  ــه ارزش و غی ــتناد ب ــا اس ــا را ب ــا دنی ــط ب رواب

مومــن و کافــر « جســتجو می مناینــد چنیــن قرائتــی در 

سیاســت امــروز توســط هیــچ دولــت و جریــان سیاســی 

ــه ســان  ــرا جهــان امــروز ب ــدارد؛ زی ــگاه ن در جهــان جای

تنیدگی هــای  هــم  در  و  پیونــد  کوچــک  دهکــده ی 

ــی  ــت رادیکال ــن قرائ ــه چنی ــد ک ــم دارن ــی باه تنگاتنگ

ــان  ــه و جه ــت منطق ــات و امنی ــان، ثب ــون همنوع پیرام

را بــا چالــش مواجــه می ســازد، بنــا بــر ایــن تاکیــد 

بیشــرت بــر ثبــات منطقــه ای  یکــی از تفاوت هــای بایــدن 

ــا آقــای بایــدن  بــا دولــت ترامــپ اســت، اگــر هــم احیان

نیــز راه خــروج بخــش عمــده رسبــازان آمریــکا را بپویــد، 

ــئوالنه«  ــروج »مس ــر خ ــت وی ب ــه دول ــی رود ک ــار م انتظ

تاکیــد کنــد. همچنیــن، دولــت بایــدن بــه ترمیــم روابــط 

آمریــکا بــا متحــدان نزدیــک نظیــر رشکای ناتــو نیــز 

خواهــد پرداخــت کــه در افغانســتان دوشــادوش آمریــکا 

ــکا  ــور آمری ــه حض ــا ب ــیاری از جنبه ه ــرده و در بس کار ک

ــت  ــان حاکمی در افغانســتان متکــی هســتند کــه در زم

آقــای ترامــپ، تقابــل بــا ناتــو نیــز در حــال وقــوع بــود، بــا 

ایــن حــال بایــدن ترصیــح کــرده اســت کــه دولــت جدیــد 

آمریــکا در خــروج از افغانســتان نگرانــی رشکای خــود را 

ــز لحــاظ خواهــد کــرد. نی

طالبان و افت و خیزهای پنهانی

از زمــان انعقــاد توافقنامــه دوحــه تــا بــه حــال این ســوال 

ــتفاده  ــان اس ــا طالب ــه آی ــت ک ــوده اس ــرح ب ــی مط اصل

ــا  ــد داد ی ــش خواه ــر کاه ــور موث ــه ط ــونت را ب از خش

خیــر و اگــر چنیــن نکــرد چــه تاثیــری بــر فراینــد صلــح 

خواهــد داشــت. مســلا شــورش طالبــان در افغانســتان 

شــده  تهاجمی تــر  حتــی  و  بــوده  پابرجــا  همچنــان 

ــیر  ــی مس ــل توجه ــور قاب ــه ط ــان ب ــار طالب ــت. رفت اس

خشــونت را جنــون آمیزتــر از قبــل برگزیــده اســت و ایــن 

ــا  ــود را ت ــی خ ــای جنگ ــا نیروه ــد ت ــاش می کن ــروه ت گ

جایــی کــه توافــق بــا آمریــکا را بــه خطــر نینــدازد، فعــال 

مهدی بابک

ــت.  ــوده و اس ــرح ب ــدت مط ــه ش ــر ب ــال اخی ــد س چن

رهــران سیاســی تأثیــر گــذار در جامعــه بــا ســابقه¬ و کارکــرد 

سیاســی کــه داشــته انــد در قضایــای مختلــف سیاســی 

ــد.  ــوده ان ــدگاه واحــد و اجــاع نظــر نب افغانســتان دارای دی

ــنت  ــا درآمیخ ــد، ام ــر  میرس ــه نظ ــی ب ــر طبیع ــن ام ــه ای گرچ

قالــب تصمی مــی واحــد  دیدگاه هــا و شــکل دادن آن در 

بــرای بهبــود سیاســِت افغانســتان در گذشــته های تاریــخ 

ایــن رسزمیــن خیلــی ســابقه نداشــته اســت. در بیســت ســال 

اخیــر و در موجودیــت نظــام مــردم ســاالر چــرت بــزرگ ملــی بــا 

حایــت جامعــه جهانــی تجســم یافتــه اســت، امــا بدبختانــه 

ــود  ــت های خ ــی از خواس ــز ناش ــی نی ــم مل ــره عظی ــن چن ای

ــر  ــت. تصوی ــوده اس ــای ب ــار تََرک ه ــی دچ ــه گهگاه خواهان

تبعیــض آلــود و مطالبــات نابرابــر در ســطح ملــی ســبب شــده 

ــده  ــن رهــران در کشــور شــکاف های دی ــان ای اســت کــه می

ــت  ــه دخال ــران خصان ــواره دیگ ــا، هم ــود و از آن تفرقه ه ش

ــت  ــن موقعی ــند. در ای ــته باش ــؤ را داش ــتفاده س ــوده و اس من

ــران  ــان ره ــز در می ــتان نی ــی افغانس ــخ سیاس ــاس تاری حس

ــاهده  ــل مش ــای قاب ــن گزاره ه ــتان، چنی ــیون افغانس و سیاس

اســت. 

ــه حســاس تاریــخ سیاســی خویــش  افغانســتان در مرحل

در  و  قبلــی  دوبخــش  در  را  محــور  ایــن  دارد؛  قــرار 

چارچــوب دو موضــوع، تجربــه¬ی مــردم از رژیم هــای 

منطقــه،  در  اوضــاع  تشــُنج  و  افغانســتان  در  مختلــف 

بررســی گردیــد. در ایــن بخــش، مترکــز روی دو مــورد 

اســت. اول شــکاف های موجــود میــان رهــران سیاســی 

در افغانســتان، دوم رشایــط زندگــی فرهنگــی و اقتصــادی 

ــث  ــور بح ــاع در کش ــیت اوض ــه حساس ــبت ب ــردم، نس م

یــک  در  افغانســتان  در  سیاســی  رهــران   میگــردد. 

دســته بنــدی کان بــدو گــروه متایــز  میگــردد. رهــران 

ســنتی/ رهــران کــه در دوران جهــاد و جنــگ ســکان 

ــد.  ــه ان ــه عهــده گرفت دار سیاســت و رهــری جامعــه را ب

ایــن دســته رهــران در افغانســتان از پایــگاه مرد میــو 

روابــط ســنتی ریشــه دار برخــوردار هســتند. نفــوذ چنیــن 

رهــران بیشــرت از حیــث قومیســت و مطابــق روحیــه 

ــگ  ــی افغانســتان هاهن ــای داخل ــاد و جنگه ــاِن جه زم

ــه قو میشــان  ــان جنب ــی آن ــار وجهــه¬ی مل اســت. در کن

ــنتی  ــران س ــن ره ــت. ای ــر اس ــتحکم ت ــر و مس ــوی ت ق

ــرن  ــم ق ــل در نی ــد اق ــه ح ــتند ک ــی هس ــاالن سیاس فع

ــه  ــتند مردمانیک ــد/ هس ــا بودن ــدند. ام ــب رس می ش مکات

هنــوز هــم در برابــر ســواد، روشــنی، کســب دانــش و درس 

و  پیامــر، رسســختانه  برخــاف توصیه هــای  خوانــدن 

جاهانــه ایســتادگی  می کننــد و از ســاخنت و بــاز شــدن 

مکاتــب در جامعــه شــان جلوگیــری  می مناینــد. جاهانــه 

ــد و  ــت  می کن ــان مقاوم ــه اوالد ش ــم و تربی ــر تعلی در براب

دخــرتان و شــاید پــران شــان را نیــز از رفــنت بــه مکاتــب 

ــد.  ــذر  میدارن برح

در  دانشــگاه  و  مکاتــب  از  اســتفاده  و  رشایــط جدیــد 

کشــور ایــن فرصــت را مهیــا ســاخته اســت کــه اکــر 

مــردم افغانســتان، دانــش و کســب معرفــت را جوهــره¬ی 

ــه  ــد. جریان هــای اصــاح گرایان ــی انســان ها  میدانن اصل

و  فــردی  رسنوشــت  و  زندگــی  بــه  نســبت  حســاس  و 

جمعــی انســان ها، ناشــی از اســتفاده مکاتــب و آمــوزش 

جامعــه  بســرت  اســت.  جامعــه  شــدن  انســانی  راه  در 

بیــزار از تاریکــی و جهالــت انــد. ارتباطــات بــر بنیــاد 

ــرای  ــن ب ــم، راه مط ــوالت عل ــتفاده از محص ــش و اس دان

وصــل مــردم افغانســتان بــا جوامــع دیگــر انســانی در 

کشــور های خــارج شــده اســت. بیــداری در پاینرتیــن 

الیه هــای جامعــه و در میــان قــر زنــان مدیــون مکاتــب 

و رجــوع مــردم و اعتــاد مــردم بــه ایــن کانــون آدم ســاز 

اســت. بــا ایــن وصــف زنــان و مــردان ایــن زمــان در 

رشایــط غیــر از زمــان داکــرت نجیــب اللــه قــرار دارنــد 

و ایــن رشایــط غنیمــت بزرگیســت بــرای آوردن صلــح 

ــتان  ــردم افغانس ــتان. م ــداری افغانس ــات و پای ــی و ثب مل

ــر  ــال اخی ــت س ــن بیس ــم در ای ــادی ه ــاظ اقتص ــه لح ب

ــش  ــز نق ــور نی ــن فکت ــد، ای ــوده ان ــر من ــم گی ــد چش رش

ــر  ــتان دیگ ــردم افغانس ــردم دارد. م ــداری م ــدی در بی ج

ــدری را  ــی و درب ــه آوارگ ــتند ک ــن نیس ــان ای ــز خواه هرگ

بــه بهانــه¬ی صلــح تجربــه مناینــد. چشــیدن لذت هــای 

در  مــردم  از  خــاص  طبقــه¬ی  بــرای  زندگــی  رفــاه 

افغانســتان بعــد از بُــن ایــن موضــوع را روشــن  می منایــد 

ــل  ــور متای ــش در کش ــظ آرام ــات و حف ــه ثب ــان ب ــه آن ک

ــر  ــتان از ه ــی افغانس ــاع کنون ــذا اوض ــد. ل ــل ان ــر از قب ت

حیــث، حســاس اســت و ایــن حساســیت در جنبــه¬¬ی 

ــل مشــاهده و تأمــل اســت.  سیاســی بیشــرت از همــه قاب

مــردم افغانســتان بــا توجــه بــه رشایط هــای تحلیــل شــده 

منــی خواهنــد و متایــل ندارنــد کــه در مخمصــه¬ی نابــود 

افغانســتان تجربــه  بــار در  کننــده¬¬ی کــه چندیــن 

ــدگاه  ــح از دی ــه¬ی صل ــوند. پروس ــار ش ــد گرفت ــده ان ش

ــت را  ــن فرص ــت و ای ــت اس ــک فرص ــتان ی ــردم افغانس م

ــع  ــال توق ــن ح ــد و در عی ــت بدهن ــد از دس ــی خواهن من

ــز ایــن اســت کــه  شــان از سیاســیون و گــروه طالبــان نی

بــا روحیــه انحصــار طلبی هــای بــه بنبســت رســیده دیگــر 

ارصار نورزنــد کــه در افغانســتان خــاف منافــع عامــه¬ی 

مــردم پالیســی را در پیــر بگیرنــد. رویکــرد صادقانــه 

ــن  ــی، تضمی ــه مل ــا روحی ــوأم ب ــن و ت ــه وط ــوزانه ب و دلس

کننــده فــردای صلــح آمیــز و همچنــان ثبــات و مانــدگاری 

ــه دارد.   ــت... ادام ــور اس کش

ایــن شــکاف ها هرگــز، در ایــن وقــت حســاس بــه نفــع 

ملــت نبــوده و ثبــات سیاســی کشــور را بــه مخاطــره مواجــه 

ــق  ــران خل ــرای ره ــی ب ــور مل ــه مح ــه¬ی ک ــازد. نکت  میس

ــتان  ــح در افغانس ــه¬ی صل ــه پروس ــت ک ــن اس ــد ای  میکن

بــا رویکــرد صادقانــه و ملــی دنبــال شــود؛ اگــر چنیــن 

نباشــد فرآینــد صلــح رضبــه  می بینــد و همچنــان نظــام 

ــت ها و  ــاس خواس ــر اس ــور ب ــح در کش ــا صل ــی پس سیاس

ــه صــورت ملــی شــکل  مطالبــات همــه مــردم افغانســتان ب

پیــدا ن می کنــد. نظــام سیاســی کــه بتوانــد محورهــای 

بــزرگ ملــی را در کشــور تقویــت و حفــظ منایــد، یکــی 

آن  بــدور  را  سیاســی  رهــران  کــه  اســت  نکته هــای  از 

 می تــوان جمــع منــود. 

نظــام سیاســی جمهــوری اســا می بــا اســتوانه های قانــون 

ــورِد هســت کــه اجــاع نظــر  ــردم ســاالری، م اساســی و م

رهــران سیاســی را برتابانــد. نفــع ملــی هــم در ایــن اســت 

کــه از سیاســت های انحصــاری و خــود خواهانــه در کشــور 

ــگ  ــه چن ــی را ب ــزرگ و مل ــای ب ــود و گره¬گاه ــته ش کاس

آوریــم. شــعاع وســیع سیاســت و تصمیــم گیــری یگانــه قوت 

اســت در کشــور کــه  می توانــد متــام رهــران سیاســی را در 

دایــره خویــش بگنجــد، وقتــی چنیــن دیــدگاه خلــق شــود 

و بــر بنیــاد در افغانســتان عمــل گــردد، یــک گام بــه ســوی 

ــد.  ــد ش ــته خواه ــور برداش ــداری در کش ــدن و پای ــت ش مل

ــوع  ــن موض ــتان ای ــخ افغانس ــاس تاری ــل حس ــن فص در ای

رضورت حیاتــی اســت. 

رشایــط زندگــی در ابعــاد فرهنگــی و اقتصــادی مــردم؛ فــرو 

ریخــنت نظــم سیاســی در دوران داکــرت نجیــب و آمــدن 

حکومــت توافقــی مجاهدیــن در رشایــط غیــر از امــروز 

افغانســتان بــود. در آن روزگار مــردم افغانســتان دقیقــا ایــن 

رشایــط فرهنگــی و اقتصــادی را کــه امــروز دارنــد نداشــتند. 

ــاس  ــر اس ــی ب ــه جهان ــد و ورود جامع ــه بع ــن ب ــق بُ از تواف

افغانســتان،  در  متحــد  ملــل  امنیــت  شــورای  تصویــب 

رشایــط جدیــدی رقــم خــورد. نظــام سیاســی دموکراتیــک 

ــر  ــت ب ــت و دول ــرار گرف ــتان ق ــردم افغانس ــق م ــورد تواف م

اســاس آن خلــق گردیــد. رشایــط دنیــای مــدرن و پیرفــت 

ــر  ــه¬ی ب ــش گون ــوی و جه ــر ق ــان تأثی ــوژی در جه تکنال

مــردم و جامعــه افغانســتان وارد ســاخت. مــردم در فضــای 

ــد  ــا امی ــد از ســال 2002م ب ــک بع ــز و دموکراتی ــح آمی صل

فــراوان بــه تغییــر تدریجــی الیه هــای زندگــی خویــش 

در  اینــکار  منودنــد.  آغــاز  پــروش  و  آمــوزش  طریــق  از 

ــی فرهنگــی را در بســرت  ــی زمینه هــای دگرگون ــد زمان فراین

جامعــه بــا قــوت متــام مســاعد ســاخت. در جامعــه ســنتی 

افغانســتان، پــران در افغانســتان بیشــرت از دخــرتان حــق 

داشــتند درس بخواننــد و مکتــب برونــد. رشایــط جدیــد 

ــار  ــردم را دچ ــت م ــی و برداش ــای فرهنگ ــده فض ــود آم بوج

دگرگونــی منــود، اکــر از مــردم افغانســتان، آنانیکــه در 

شــهر ها زندگــی  میکردنــد و یــا آنهایکــه در روســتاهای 

ــه  ــده ب ــش آم ــد پی ــن رون ــد، از ای ــر  میردن ــتان ب افغانس

ــه فعالیــت  ــاد رشوع ب ــد. مکاتــب زی گر مــی اســتقبال کردن

منودنــد، دخــرتان و پــران واجــد رشایــط مکتــب، شــامل 

ــور  ــا حض ــام عرصه ه ــتان در مت ــت افغانس ــر سیاس اخی

ــا ایــن حــال مکنــت مرد میــو نقــش قــوی  داشــته انــد. ب

کتلــوی و ملــی دارنــد. نظــام افغانســتان نویــن پســا 

بُــن نیــز حضــور ایــن رهــران را یــک نیــاز جــدی و 

اساســی بــرای آوردن نظــم سیاســی در کشــور پذیرفتنــد. 

جامعــه  در  اجتاعــی  واقعیت هــای  دیگــر  ســوی  از 

تــدارک  و  تأییــد  را  سیاســی  رضورت  ایــن  همچنــان 

ــران  ــور ره ــن کش ــی ای ــات سیاس ــا در تعام ــد ت  میده

ــوع دوم  ــند. ن ــته باش ــی داش ــردم¬دار کارآی ــنتی و م س

ــه¬گان  ــود، نخب ــه ش ــت گفت ــرت اس ــا به ــران و ی از ره

سیاســی هســتند کــه آنــان مطابــق نیاز هــای امــروز 

جامعــه تحصیــل منــوده انــد و در دنیــای مــدرن کســب 

ــرا و  ــم گ ــران عل ــن ره ــد. ای ــرده ان ــه ک ــش و تجرب دان

ــا رهــران ســنتی ایــن  ــد شــان ب فــن محــور در طــرز دی

جامعــه تفاوت هــای دارنــد. دیــدگاه اینــان بــه سیاســت و 

جامعــه افغانســتان بیشــرت متأثــر از الگوهــای عل میــو یــا 

ــاف  ــد. اخت ــر ان ــور های دیگ ــی کش ــای عملیات منونه ه

ــور  ــرای کش ــی ب ــی و مدیریت ــات سیاس ــر در موضوع نظ

ــن  ــی در ای ــران سیاس ــران و مدی ــروه ره ــن دو گ ــزد ای ن

رویکرد صادقانه و ملی به صلح، ضمانت پایداری کشور است- بخش سوم

سید لطیف سجادی 
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 بازی با اعداد              3204
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3099    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3374
شاه سفید را در خانه  C3 حرکت دهید. 

3403

جواب هدف         2852
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هنرو

ثور
امروز برای رســیدن به بهترین ها در بخش های مالی و اجتماعی مطلوب است. 
باید امروز از فرصت ها استفاده کنید، زیرا که شما برنده خواهید شد. سعی کنید 

صبور باشید و اصرار نورزید. فقط با جریان حرکت کنید.

جوزا
ممکن اســت زمان ســختی را در محیط کاری داشته باشــید زیرا که به دلیل 
کمبــود مالی احســاس تنش می کنید. باید آرام باشــید، زیــرا که در معرض 

مشکالت سالمتی ناشی از استرس هستید. 

سرطان
به نظر می رســد که نیاز دارید تا کارهــای خاصی انجام بدهید! می توانید 

در ایجاد تغییرات در خانه موفق باشــید. سفرها امروز مطلوب است.

اسد
فرصتی دارید تا تغییرات مهمی در حرفه خود ایجاد کنید: احتماال شغل خوبی 
پیدا خواهید کرد و یا ترفیع خواهید گرفت. به هر حال، شــریک عاطفی تان از 

این موضوع خوشحال نیست، زیرا که ساعت ها کار می کنید.

سنبله
امروز صبح ممکن اســت اخبار ناخوشــایندی را از یک شخص دریافت کنید، و 
مجبور باشــید که برنامه های تان را تغییر دهید. حتی مجبور می شــوید که به 

سفری بروید.

حمل
زمان آن فرا رسیده که از خالقیت و حس ششم تان در بهبود کارها در تجارت 

استفاده کنید. احتماال بخواهید که توصیه های بستگان را در نظر بگیرید.

میزان
تا قبل از ظهر ممکن است در محیط کاری و در طول مالقات با دوستان تان 
سردرگم باشید. انجام چندین کار به طور همزمان ایده خوبی نیست! باید به 

کلمات دقت کنید و مطمئن شوید که سر قول تان ایستاده اید.

عقرب
یکی از بســتگان نزدیک شما را به یک مهمانی دعوت می کند. ممکن است 
مجبور باشــید که بیشتر زمان خود را کار کنید و حتی درخواست وام کنید. 
نگران نباشید، این شرایط راحت تر از چیزی که انتظار می رود حل خواهد شد 

قوس
در طول بعد از ظهر احتماال به ســفری می روید که سود زیادی را در بخش 
های مالی و اجتماعی برای شــما به ارمغان می آورد. ممکن است شخصی به 
شــما پیشنهاد پیوستن به یک مشارکت ســودآوری را بدهد. این پیشنهاد را 

قبول کنید. 

جدی
تغییرات غیر منتظره ای در محــل کارتان رخ می دهد. برخی از همکاران 
تان احساســات بد خود را نســبت به رئیس تان بروز خواهند داد. از تظاهر 

کردن اجتناب کنید زیرا به مشکل خواهید خورد.

دلو
ممکن اســت مجبور باشید که هزینه های غیر منتظره ای را پرداخت کنید که 
شریک عاطفی تان از این موضوع راضی نیست و سر این موضوع بحث خواهید 

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

چاهـ  چارهـ  چرمـ  چونـ  
چراـ  مرچـ  چمنـ  چهارـ  
چنارـ  مچـ  مورچهـ  چونه.
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حسین معرفت

حوت
امروز صبح عصبی هستید و اخباری در ارتباط با ارث و میراث دریافت می کنید. 
امروز بعد از ظهر برای رفتن به یک ســفر خانوادگی آماده خواهید شد. برقراری 

ارتباط با همکاران و دوستان تان بسیار سخت است.

 شطرنج                     3375
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آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ 
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج 
ـ شــفافیتـ  صفدرـ  ضمیرـ  طنینـ  ظلمتـ  عجیبـ  غزالـ  فرشتهـ  

قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور. 
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فلمـی می دیدنـد، گاهـی هـم آهنـگ تصویـری می گذاشـتند. آهنگ هایـی 

کـه دیـدن شـان بـرای مـا تجربـه ی جدیـد و هیجان انگیز بـود و چشـم انداز 

بـه روی ذهـن می گشـود. در بگومگوهایـی کـه مـردم  بیگانـه و زیبایـی را 

داشـتند، تقریبـا همـه ی واکنش هـا علیـه ایـن خانواده هـا منفی بـود. تعبیر 

»جهنـم در خانـه« در بـاره ی تلویـزون عـام شـده بـود. رفتـه رفته، فضـا تغییر 

کـرد و تلویـزون بیشـر خانه هـا را فتـح کـرد. بـا آمـدن اِم پی تِـری و موبایـل، 

مجموعـه ی »گلچیـن« از انـواع موسـیقی افغانسـتانی، ایرانـی و هنـدی در 

جیـب بیشـر جوانـان جـا گرفـت. امـا نوعـی ممنوعیـت هم چنـان در برابـر 

موسـیقی در جامعـه باقـی مانـد.

-  در دوره ی تحصیـل در دانشـگاه کابـل، در کنـار مسـأله پوشـش دخران، 

یکـی از موضوعـات مـورد سـتیز و خشـم اسـتادان مضمون ثقافت اسـامی، 

هرنهـا بـود. سـال چهـارم تحصیلـی و آغـاز سمسـر بـود و مضمـون ثقافـت 

داشـتیم. اسـتاد مرتبـی کـه کت وشـلوار بـه تـن داشـت، از دروازه وارد شـد 

و بـا لهجـه ی زیبایـی بدخشـی سـام و احوال پرسـی کـرد. به نظر می رسـید 

بازتـر از دیگـر اسـتادان ثقافـت باشـد کـه تجربـه کـرده  بودیـم. در هـان 

جلسـه ی درسـی اول، صحبـت از نقاشـی شـد و اسـتاد بـا ناراحتـی و لحـن 

شـدیدی رشوع کـرد بـه مذمـت نقاشـی و انتقـاد از »ناآگاهـی« جامعه. برای 

او وجـود تصویرهـا و تابلوها و عکس ها در شـهر نشـانه ی »ناآگاهی جامعه ی 

اسـامی« و »مایـه ی رشم سـاری« بـود. این گونـه، در هـان روز اول امیـد ما 

بـرای داشـن یـک اسـتاد نسـبتا بازتـر کـه سـاعت درسـی اش تـا حـدودی 

قابـل تحمـل باشـد، بـه ناامیـدی بدل شـد و متوجه شـدیم که در پشـت آن 

پوشـش شـیک و مـدرن طرز فکـری متفـاوت از هم گروهان دیگرش نیسـت، 

چیـزی مـا کـه آن روز در نخسـت انتظـارش بـرای مـا خلق شـده بود.

-  در تابسـتان 1396موضـوع برگـزاری یـک جشـنواره موسـیقی در بامیـان 

جنجـال زیـادی را برانگیخـت. شـورای علـای آن والیـت علیـه آن بیانیـه 

داد و تبلیـغ کـرد. چندیـن روز در رسـانه ها و شـبکه های اجتاعـی موضـوع بحـث 

داغ قـرار گرفـت. در هـان روزهـا یـک جشـنواره ی فرهنگـی در والیـت سـمنگان در 

نتیجـه ی مخالفـت روحانیـون لغـو شـد.

اعضـای  از  تـن  چندیـن  افغانسـتان  هـرنی  جامعـه ی  اخیـر،  سـال  دو  در   -

شناخته شـده اش را از دسـت داد. پـس از مـرگ آنهـا مشـخص شـد کـه بیشـر شـان 

اوضـاع زندگـی نامناسـبی داشـته و در فقر و مشـکات زندگی کرده انـد. گرچه، نظام 

پسـابُن بـه هـرن و هرنمنـد آن چنـان بـه چشـم بـد ندیده اسـت امـا توجـه و حایتـی 

کـه سـزاوار بـوده، نیـز از هـرن و هرنمنـد صـورت نگرفته اسـت. به قـول یـک دوسـت 

هرنمنـدم کـه »میلیاردهـا دالـر پـول کمک هـای خارجـی به نحـوی و بـا سـهم هایی، 

بـه دولت مـداران، قوماندانـان، بـزرگان قـوم و حتـا ماها رسـید اما به هرنمنـدان نه.«  

نکاتـی کـه در بـاال ذکـر کـردم، چشـم دیدها و دریافت هـای مـن از نـگاه و برخـورد 

جامعـه ی مـا بـا هرن اسـت. ایـن مـوارد منونه هایی اسـت از صدهـا مـوارد این چنینی 

در مواجهـه  بـا هـرن در جامعـه ی مـا، کـه در زندگـی روزمره هـم واره شـاهد آن بوده ام. 

نـگاه طالبـان بـه هـرن و برخـورد آنهـا بـا ایـن پدیـده، بسـیار خصانـه بـود و –آن طـور 

کـه پیداسـت- هنـوز هـم خصانـه اسـت. امـا رشـته ی هرنسـتیزی در ایـن جغرافیـا 

رِس درازتریـن از ایـن دارد. فرهنـگ مـا، اگـر نـه بـا آن شـدت طالبانـی، با نسـخه های 

خفیف تـری بـا هـرن می سـتیزد و کم مهـری می کنـد. در درون این فرهنگ در سـطوح 

مختلـف بـا ضدیـت، بدبینـی یـا بی پروایـی و تقلیل گرایـی بـا هـرن برخـورد می شـود. 

اگـر قـرار باشـد یـک روایت مسـلط از دید فرهنگ ما نسـبت بـه هرن اسـتنباط گردد، 

به بـاور مـن، آن روایـت، دسـت ِکم »رسگرمـی ابتذال آلـود« اسـت. )واضـح اسـت کـه 

همـه ی افـراد جامعـه ی مـا و همـه اعضـای ایـن فرهنـگ چنیـن نگاهـی ندارنـد، امـا 

به بـاور مـن و بـا اسـتمداد از مشـاهداتی کـه منونه هـای آن را در ایـن نوشـته آوردم، 

می تـوان ادعـا کـرد کـه برخـورد مسـلط همیـن اسـت.( مـا در زیسـت جهانی رشـد 

بـا فقـِر زیبایی شـناختی درگیـر اسـت و شـانس  می یابیـم و زندگـی می کنیـم کـه 

کمـری بـرای درک هـرن و اهمیـت آن بـرای مـا می دهـد. 

-  کودکـی مـن در روسـتا گذشـت. آن زمـان یکـی از تابوهـای روسـتای مـا، 

شـاید ماننـد بسـیاری از دیگـر روسـتاهای مناطـق مرکـزی کشـور، دمبـوره 

بـود؛ تنهـا موسـیقی کـه تـا آن زمـان می شـناختم. بـا وجـود این کـه تقریبـا 

در هرخانـه یـک پایـه »تیـپ« نشـنل یـا سـانیو وجـود داشـت، امـا کمـر 

خانـه ای بـود کـه کسـت موسـیقی داشـته باشـد. در معـدود خانه هایی که 

یـک »فتـه« رسور رسخـوش، صفـدر توکلـی، داوود رسخـوش یـا سـید انـور 

پیـدا می شـد، مربـوط به جوانـان خانواده بـود و عموما از مسـن ترها پنهان 

نگه داشـته می شـد. پسـین ها، کـه »تیپ« هـای کوچـک جیبـی پیـدا شـد، 

برخـی از جوانـان »شـوقی« یکـی را می خریدنـد و پنهانـی موسـیقی گوش 

می دادنـد. 

محافـل  می شـد،  شـنیده  عمومـی  فضـای  در  موسـیقی  جایی کـه  تنهـا 

عروسـی بـود. هنـوز وقتـی واژه ی »عروسـی« به چشـم یـا گوشـم می خورد، 

تصویـر یـک کاروان پیـاده با عروسـی سـوار بر اسـب از ذهنـم می گذرد که 

صـدای دمبـوره ی شـان تا دورهـا به گوش می رسـد. این هم امـا مرشوعیت 

نسـبی ای و ضعیفـی بـود کـه از سـوی همـه تاییـد منی شـد. 

-  بارهـا می شـنیدم کـه فانـی »دمبوره یـی« اسـت و منـاز و روزه اش قبـول 

امـا فرزندانـش دمبـوره  بـود  یـا فانـی آدم خـوب و پرهیـزگار  منی شـود. 

می زننـد یـا دمبـوره گـوش می دهنـد. و یـا این کـه، در خانـه ای کـه دمبوره 

زده شـود، تـا چهـل روز منـاز اهـل خانـه قبـول منی شـود. 

خـوب بـه یـاد دارم کـه یک بـار در یک قریـه ی هم جـوار، مردی در عروسـی 

دخـرش رشط گذاشـته بـود کـه خانـواده دامـاد بـا خـود تیـپ نیاورنـد و 

می گفـت  کـه  را  مایـی  حرف هـای  نکننـد.  به پـا  دمبـوره  و  سـاز  بسـاط 

کسـی کـه دمبوره و سـاز بشـنود، در آن دنیـا آهن داغـی را در گوش هایش 

می ریزنـد، هنـوز خـوب بـه خاطـر دارم.

-  شـاید حـدود هشـت سـاله بـودم کـه بـا پـدرم بـه کابـل و سـپس غزنـی 

سـفر کردیـم. توقـف مـا در کابـل چندسـاعته بـود و فقـط پول هـای خود را 

از بوجـی بیـرون کردیـم و بـه دکانـدار دادیـم و در عـوض یـک جیـب کلدار 

دریافـت کردیـم. سـپس، مسـیر غزنـی را در پیـش گرفتیـم. در شـهر غزنی 

نخسـتین چیـزی کـه توجـه مـرا جلـب کـرد، »روده« ی کسـت ها بـود کـه از 

پایه هـای بـرق آویـزان شـده بـود. 

از پـدرم دربـاره ی آن ها پرسـیدم و فهمیـدم که هان ماهای لنگی سـفید 

مسـلح کـه هرجـا موتـر مـا را ایسـتاد می کردنـد و رسنشـینانش را تاشـی 

از  پـس  می برنـد.  بـد  کسـت  از  می پرسـیدند،  سـوال  زیـاد  و  می کردنـد 

خریـداری دوا، اجنـاس و لوازمـی کـه نیاز داشـتیم، عازم بازگشـت به خانه 

شـدیم. دوسـِت پـدرم کـه با ما هم سـفر بود، یـک تیپ جیبی و چند کسـت 

داوود رسخـوش را قاچاقـی خریـده بود. 

منی دانـم بـا چـه ترتیبـی توانسـته بـود آن را از ایسـتگاه های بازرسـی عبور 

دهـد، امـا یـادم مانـده کـه در راه نگـران لـو رفـن آن شـده بـود و بسـیار از 

کارش پشـیان بـود. هم سـفران هـم منتـش می کردند و او را بـه بی پروایی 

و بـازی بـا رسنوشـت همـه ی مـا متهـم می کردند.

آغـاز دهـه ی هشـتاد کـه مـن کـودک ده-یـازده سـاله  پسـین ترها، در    -

بـودم، خانواده هایـی در قریـه ی مـا و قریه هـای اطـراف پیـدا شـدند کـه 

برخـی بـا خـود »تیپ هـای کنرلـی« و کسـت های »سـاز« آورده بونـد. برای 

نخسـتین بـار گوش هایـم بـا موسـیقی غیـر از دمبـوره آشـنا شـد: امیـد، 

معیـن، لیـا فروهـر ... برخـی از این خانواده هـا با خود تلویزون و سـی دی 

هـم آورده بودنـد. بـا ژنراتـور کوچـک شـان، تلویـزون را روشـن می کردنـد و 

فراخوان وزارت اطالعات و فرهنگ 
برای جشنواره ی »تندیس کتاب« ستیزی هنر  قلمرو 

افغانسـتان مـا: وزارت اطاعـات و فرهنگ کشـور در فراخوانی 

خواهـان فرسـتادن کتـاب  بـرای برگـزاری جشـنواره »تندیـس 

کتـاب« بـه آدرس ایـن وزارت شـده اسـت. 

در ایـن فراخـوان کـه به عنـوان »تندیس کتاب« از آن یاد شـده 

آمـده اسـت کـه وزارت اطاعات و فرهنگ بـه منظور پاس داری 

جشـنواره  ترجمـه  و  نـرش  نویسـندگی،  فرهنـگ  و  کتابـت  از 

تندیـس کتـاب را برگـزار  می کنـد. 

بـه  ایـن جشـنواره  وزارت هم چنـان گفتـه اسـت کـه در  ایـن 

بهریـن نویسـنده، نـارش و مرجـم سـال 1399، جایـزه برتـر 

می شـود.  اهـدا 

در اعامیه  ای که به این مناسـبت نرش شـده گفته شـده اسـت 

کـه بـرای برندگان تندیـس و جوایز نقدی داده می شـود. زمان 

ارسـال آثـار از امـروز پنجم دلو تـا پانزدهم ماه جاری مشـخص 

است. شده 

در  افغانسـتان  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت  نیـز  ایـن  از  قبـل 

فراخوانـی از آوازخوانان کشـور خواسـته بود که برای جشـنواره 

»جـام جمهوریـت« که در محـور جمهوریت، صلـح، همگرایی و 

مهر میهن از سـوی همین وزارت برگزار می شـود اثر بفرسـتند.

در ایـن دو فراخـوان کـه از صفحـه فیسـبوک رسپرسـت وزارت 

اطاعـات و فرهنـگ نـرش شـده از چگونگی برگزاری جشـنواره 

و تاریـخ دقیـق آن چیـزی گفته نشـده اسـت. 

افغانسـتان مـا: محمدطاهر زهیر، رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنگ امروز 

در دومیـن نشسـت کمیسـیون برگزاری سـمینار بین املللـی عبدالغفارخان، 

بـر تدویـر باشـکوه این سـمینار تاکید کرد. 

فرهنـگ،  و  اطاعـات  وزارت  صفحـه ی  در  شـده  نـرش  گـزارش  براسـاس 

درایـن نشسـت کـه بـه ریاسـت محمـد طاهرزهیـر رسپرسـت وزارت اطاعات 

وفرهنگ در مقر آن وزارت برگزارشـد و در آن مشـاوران امور علمی و فرهنگی 

ریاسـت جمهـوری، مناینـدگان پوهنتـون کابـل و اکادمی علوم افغانسـتان و 

همچمنـان مشـاوران و شـاری ازرییسـان وزارت اطاعـات وفرهنـگ رشکت 

داشـتند، روی مسـایل مربـوط بـه برگـزاری سـمینار بیـن املللـی پاچاخـان 

و همچنـان راه انـدازی برنامـه هـای فرهنگـی بـه مناسـت نکوداشـت از فکـر 

واندیشـۀ ایـن شـخصیت بـزرگ آزادی خـواه، بحـث هـای همه جابنـه صورت 

گرفت. 

محمدطاهـر زهیـر بـا تاکیـد بر برگـزاری باشـکوه این سـمینار، گفـت: هدف 

اصلـی مـا از برگـزاری سـمینار بیـن املللـی پاچا خان این اسـت کـه به گروه 

هـای افراطـی، بنیـاد گـرا و دهشـت افگن ایـن پیام را برسـانیم که خشـونت 

یـک پدیـدۀ تحمیلـی بـر این جغرافیا اسـت.

آقـای ظهیـر گفـت: »در حقیقـت امـر، در ایـن منطقـه جنبـش عـدم تشـدد 

وجـود داشـت، پرهیـز از تشـدد و خشـونت وجـود داشـت و عبدالغفارخـان 

در محـور ایـن جنبـش عـدم تشـدد قـرار داشـت.« او افـزود: »مـا بایـد فکـر و 

اندیشـۀ عـدم تشـدد پاچاخـان را بـه همـگان برسـانیم.« 

اعضـای کمیسـیون در مورد عنـوان های مقاله های علمـی و همچنان تاریخ 

برگـزاری سـمینار بیـن املللـی پاچاخـان و برنامـه هـای فرهنگـی مربـوط به 

ایـن رویـداد، نظریات و پیشـنهادهای شـان را ارائه کردند و در اخیر نشسـت 

به اعضای کمیسـیون وظایف مشـخص سـپرده شـد.

یادداشت
کتاب

تاکید سرپرست وزارت اطالعات 
و فرهنگ بر برگزاری باشکوه 

سمینار بین المللی پاچا خان 

خبر

افغانسـتان مـا: بازیگـر رسشـناس سـینا و تئاتـر بریتانیـا در نقـش بوریـس 

جانسـون نخسـت وزیـر ایـن کشـور جلـو دوربیـن مـی رود.

در رسیالـی جدیـد از اسـکای تـی وی، مبتنـی بـر رویدادهـای واقعـی کنـت 

برانـا در نقـش بوریـس جانسـون ظاهـر می شـود تـا جزییاتـی از پاسـخ های 

کشـور در برابـر بحـران کرونـا را بـه تصویـر بکشـد.

بـه گـزارش ورایتـی، ایـن رسیـال درام با عنـوان »جزیره مقتدر« در ۵ قسـمت 

بـه کارگردانـی و نویسـندگی مایـکل وینرباتـم چهـره کهنـه کار و سـازنده 

آثـاری چـون »سـفر« سـاخته می شـود.

سـاخت ایـن پـروژه نخسـتین بـار در تابسـتان اعـام شـده بـود امـا اکنـون با 

انتخـاب رشکای پخـش و معرفـی بازیگـران جنبـه عملی تـری گرفتـه اسـت تا 

بتوانـد رویدادهـای پیرامـون بوریـس جانسـون و دولـت او را در مواجهـه بـا 

مـوج اول پاندمـی را شـکل بدهـد. خود جانسـون اواخر مارس بـه دلیل ابتا 

بـه کرونـا بیـش از یک هفته در بیارسـتان بسـری شـد و چنـد روز را هم در 

بخـش مراقبت هـای ویـژه )آی سـی یو( گذرانـد.

قرار است این رسیال در شبکه اسکای در خزان ۲۰۲۲ به منایش درآید.

یـاد  از  وقـت  اول کرونـا هیـچ  »مـوج  اسـت:  بـاره گفتـه  ایـن  در  وینرباتـم 

منـی رود. زمانـی کـه کشـور بـا هـم متحد شـد تـا بـا دشـمنی نامرئـی مبارزه 

کنـد، زمانـی کـه مردم بیشـر از همیشـه از اهمیت یـک جامعه بـودن مطلع 

بـه هـم  واقعـی  داسـتان های  از  بی پایانـی  امـواج  ایـن رسیـال  در  شـدند. 

می پیوندنـد؛ از بوریـس جانسـون در خانـه شـاره ۱۰ تا کارکنـان خط مقدم 

مبـارزه بـا کوویـد ۱۹ در رسارس کشـور؛ همـه و همـه تصویـری از تاش هـای 

دانشـمندان، پزشـکان، کارکنـان خانه هـای مراقبـت و سیاسـتمدارانی که از 

مـا در برابـر ویـروس محافظـت کردنـد، بـه تصویـر کشـیده می شـود.«

کنت برانا در نقش 
بوریس جانسون بازی می کند

سینما



کریسـتیانو رونالدو رکوردهای گلزنی را یکی 

پـس از دیگـری می شـکند امـا جدیدتریـن 

دوران  رکـورد  مهم تریـن  احتـاالً  او  رکـورد 

ورزشـی اش اسـت.

آمـار پلـه هـم ماننـد آمـار بیـکان نامشـخص 

اسـت و دربـاره آن بحث هـای زیـادی شـده. 

تعـداد گل هـای »رسـمی« او از دیـد برخـی 

منابـع 767 گل اسـت امـا عـده ای گل های 

او را 1281 می داننـد. کریسـتیانو رونالـدو 

رکوردهـای گلزنـی را یکـی پـس از دیگـری 

می شـکند امـا جدیدتریـن رکـورد او احتاالً 

مهم تریـن رکـورد دوران ورزشـی اش اسـت. 

بـر  بـرد دو  ناپولـی در  بـا گلزنـی مقابـل  او 

صفـر در سـوپرجام ایتالیـا، 760امیـن گل 

دوران حرفـه ای خـود را زد و بـه ایـن ترتیـب 

از آمـار گلزنـی ای کـه بـرای جـوزف بیـکان، 

مهاجـم اهـل جمهوری چـک متولـد اتریش 

اعـام می شـود، عبور کـرد. حدود سـه هفته 

رونالـدو  اعـام شـد دو گل  بـود کـه  پیـش 

مقابـل اودینـزه باعـث شـده از پلـه، اسـطوره 

برازیلـی بـا 757 گل رسـمی عبـور کند. پله 

را بسـیاری بهرتیـن گلـزن تاریـخ می داننـد 

امـا آیا رونالـدو واقعـاً رکورد بیشـرتین گل ها 

را دارد؟ از سـوی دیگـر، آیـا تعـداد گل هـای 

آمـار  در  تـا؟   1283 یـا  تاسـت،   767 پلـه 

گلزنـی رونالـدو تردیـدی وجـود نـدارد، چـرا 

کـه متامـی گل هـای او بـه صـورت رسـمی 

ثبـت شـده اند. اکرث آنهـا از تلویزیـون پخش 

رسـمی  آمـار  در  دسـت کم  یـا  شـده اند، 

در هـان  پرتگالـی  مهاجـم  ایـن  آمده انـد. 

بـرای  گل  پنـج  بـازی اش  دوران  ابتـدای 

اسـپورتینگ لیسـبون زد و سـپس 118 گل 

بـرای منچسـرتیونایتد، 450 گل بـرای رئال 

مادریـد، 85 گل برای یوونتـوس و 102 گل 

بـرای تیـم ملـی پرتـگال بـه مثـر رسـاند و به 

760 گل رسـید.

باالخره بهترین گلزن تاریخ فوتبال کیست؟

ورزش
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گفـت  روزولـت  تئـودور  ناوگـروه  فرمانـده  وریسـیمو،  داگ 

"بـا در نظـر گرفـن ایـن کـه دو سـوم حمـل و نقـل تجـاری 

جهـان از ایـن منطقـه بسـیار مهـم می گذرد، بسـیار حیاتی 

اسـت کـه مـا حضورمـان را تثبیـت کنیـم و بـه ترویـج نظـام 

قانون محـوری کـه بـه همـه ما اجازه رشـد و رونـق می دهد، 

ناوهـای  شـدن  نزدیـک  بـه  بارهـا  پکـن  دهیـم."  ادامـه 

امریکایـی بـه جزایر مـورد مناقشـه در دریـای جنوبی چین 

اعـرتاض کـرده اسـت.

و  حمـل  خطـوط  کـه  چیـن،  جنوبـی  دریـای  اسـت." 

نقـل حیاتـی از آن می گذرنـد، در سـال های اخیـر بـه 

موضوعـی تنـش زا بیـن چیـن و چندیـن کشـور منطقـه 

را  آن  شـده اسـت کـه هـر کـدام جزایـر و صخره هـای 

متعلـق بـه خـود می داننـد.

پکـن بـر بخـش بزرگـی از ایـن دریـا ادعـای مالکیـت 

ویتنـام  و  مالـزی  برونئـی،  فیلیپیـن،  تایـوان،  امـا  دارد 

همـه مدعـی بخش هایـی از این دریـا هسـتند. دریابان 

همزمـان بـا بـاال گرفـن تنـش میـان چیـن و تایـوان، یـک ناوگروه 

نیـروی دریایـی امریـکا وارد دریـای جنوبـی چیـن شـده اسـت.

فرماندهـی اقیانـوس هنـد-آرام ایـاالت متحـده دیـروز در بیانیه ای 

اعـام کـرد کـه ناوگـروه یـواس اس تئـودور روزولـت روز شـنبه ۲۳ 

جنـوری بـرای تاکیـد بـر "آزادی تـردد دریایـی" وارد ایـن منطقـه 

است. شـده 

مبب افکن هـای  و  جنگنده هـا  کـه  بـود  گفتـه  شـنبه  روز  تایـوان 

در  تایـوان  هوایـی  حریـم  وارد  گسـرتده ای"  شـکل  "بـه  چیـن 

نزدیکـی جزیـره پراتـاس شـده اند کـه در بخـش شـالی دریـای 

جنوبـی چیـن واقـع شـده اسـت.دولت جـو بایـدن، رئیـس جمهور 

امریـکا از چین خواسـته تـاش برای در تنگنا قـرار دادن تایوان را 

متوقـف کنـد. وزارت خارجـه امریـکا روز شـنبه در بیانیه ای از پکن 

از "فشـارهای نظامـی، دیپلاتیـک و اقتصـادی  خواسـت دسـت 

علیـه تایـوان" بـردارد و بـه جـای آن وارد مذاکـره شـود.

آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه پیشـنهادی آقـای بایـدن هـم هفته 

پیـش در جلسـه پرسـش و پاسـخ کمیتـه امـور خارجـی سـنا گفـت 

کـه روابـط بـا چیـن بزرگ تریـن چالـش جـدی امریـکا در مقایسـه 

بـا متـام کشـورهای دیگر اسـت.

روابـط چیـن و امریـکا، دو اقتصـاد برتـر جهـان، در دوره ریاسـت 

جمهـوری دونالـد ترامـپ بـه شـکل کم سـابقه ای خـراب شـد.

مراسـم  در  رشکـت  بـرای  امریـکا  در  تایـوان  مناینـده  از  دعـوت 

تحلیـف جـو بایـدن باعث شـده کـه تنـش در اولین روزهـای دولت 

جدیـد امریـکا بیشـرت شـود. پـرواز جنگنده هـای چیـن در حریـم 

هوایـی تایـوان بـه عنـوان پیامـی از جانب پکـن بـرای کابینه آقای 

بایـدن تعبیـر شـده اسـت. در ایـن میـان نیـروی دریایـی امریـکا 

اعـام کـرده اسـت کـه حرکـت ناوگـروه روزولـت در دریـای جنوبی 

آزادی  از  اطمینـان  بـرای  عـادی  فعالیت هـای  از  "بخشـی  چیـن 

تـردد دریایـی و ایجـاد رشاکت هایـی بـرای تامیـن امنیـت دریایـی 

تنش چین و تایوان؛  ناوگروه امریکا وارد دریای جنوبی چین شد

بارسلونا برای قهرمانی اللیگا مبارزه می کند

آغاز انتخابات ریاست جمهوری 
در پرتگال علیرغم شیوع گسترده کرونا

تیم کابل قهرمان رقابت های فتبال ۱۶ساالن حوزۀ مرکز شد

اولین گفت و گوی مستقیم تیم بایدن با اسرائیل درباره ایران
امنیـت مرزهـای شـالی ارسائیـل را تهدیـد می کننـد 

بگیـرد. پایـان 

آن  بـه گـزارش کانـال ۱۲ هیـأت ارسائيلـی خواهـان 

اسـت کـه دخالت  هـای ایـران در سـوریه، عـراق و یمن 

پایـان بگیـرد. آنهـا از آژانـس بین املللـی انـرژی امتـی 

سـایت های  متامـی  بـه  آیـا  کـه  پرسـید  خواهنـد  نیـز 

امتـی ایـران دسرتسـی دارد یـا نـه.

ارسائیـل نگـران متایـل بایـدن بـه بازگشـت بـه توافـق 

امتـی سـال ۲۰۱۵ بـا ایـران اسـت و واهمـه دارد کـه 

بـرای  ایـران  توانایـی  تضعیـف  جـای  بـه  اقـدام  ایـن 

سـاخت سـاح امتـی، آن را تقویـت کند. دولـت ترامپ 

بـا نظـر ارسائیـل دربـاره بـی اثـر بـودن توافـق ایـران 

بـا شـش کشـور موافـق بـود امـا بایـدن کـه در زمـان 

امضـای ایـن توافـق معـاون رییـس جمهـوری امریـکا 

ابـزار  یـک  می توانـد  برجـام  کـه  اسـت  معتقـد  بـود 

مطمـن و موثـر بـرای جلوگیـری از دسـتیابی ایـران به 

باشـد.  سـاح هسـته ای 

هفتـه گذشـته آنتونـی بلینکـن گزینه پیشـنهادی برای 

وزارت خارجـه در جلسـه سـنای ایـن کشـور گفـت کـه 

دولـت بایـدن پیـش از بازگشـت بـه برجـام بـا متحدان 

منطقـه ای ایـاالت متحـده مشـورت خواهـد کرد.

دربـاره موضوعـات منطقـه ای مثـل ایـران و توافـق 

توافـق  بـه  موسـوم  بحریـن  و  امـارات  بـا  ارسائیـل 

کننـد. گفت وگـو  ابراهیـم 

ایـن اولیـن مذاکـره رسـمی میـان دولت جـو بایدن 

 ۲۷ چهارشـنبه  روز  بناسـت  و  اسـت  ارسائیـل  و 

برگـزار شـود. جنـوری 

همچنیـن بـه گـزارش شـبکه تلویزیونـی کانـال ۱۲ 

ارسائیـل، ماه آینده یوسـی کوهن رییس موسـاد به 

واشـنگن سـفر خواهـد کرد تا بـا جو بایـدن رییس 

جمهـوری ایـاالت متحده و رییس سـیا دیـدار کند. 

مقاماتـی از وزارت خارجـه و وزارت دفـاع ارسائیـل 

نیـز در ایـن سـفر او را همراهـی خواهنـد کرد.

بـر اسـاس گـزارش، ایـن هیـأت سیاسـت امنیتـی 

ارسائیـل نسـبت بـه ایران را بـرای دولت جـو بایدن 

آنهـا همچنیـن می خواهنـد  کـرد.  ترشیـح خواهـد 

در  ایـران  بـا  توافقـی  هرگونـه  کـه  شـوند  مطمـن 

آینـده شـامل توقـف غنی سـازی اورانیـوم و تولیـد 

بـود. خواهـد  پیرشفتـه  سـانرتیفوژهای 

ایـن هیـأت همچنیـن مرصانـه خواهـان آن خواهـد 

شـد کـه پشـتیبانی ایـران از گروه هـای تروریسـتی 

کـه  گروه  هایـی  نیـز  و  لبنـان  حزب اللـه  شـامل 

مشـاوران امنیـت ملـی امریـکا و ارسائیـل شـنبه شـب تلفنی با 

هـم دربـاره ایـران گفت و گـو کردنـد. اولین مذاکره رسـمی در 

ایـن بـاره میـان دو دولـت قـرار اسـت چهارشـنبه انجـام شـود. 

مـاه آینـده نیـز رییـس موسـاد بـه واشـنگن سـفر می کند.

دولـت جـو بایـدن بـه زودی دربـاره ایـران بـا ارسائيـل مذاکـره 

کـه  کـرده  اعـام  ارسائيـل  نخسـت وزیر  دفـرت  کـرد.  خواهـد 

همتـای  و  بن شـابات  مئیـر  ارسائیـل،  ملـی  امنیـت  مشـاور 

بـار شـنبه شـب  اولیـن  بـرای  امریکایـی اش جیـک سـولیوان 

۲۳ جنـوری بـا یکدیگـر گفت وگـو و توافـق کردند کـه به زودی 

شـانس قهرمانـی اللیگا:» گـروه خوبی هسـتیم و هم تیمی 

هـا بـه من کمک زیـادی کرده انـد. در ابتـدای فصل کمی 

مترکزمـان از دسـت رفـت و مرتکب اشـتباهاتی در کارهای 

دفاعـی شـدیم ولـی بـا توصیـه هـای مربـی، اوضـاع بهـرت 

داریـم  اتلتیکـو  بـا  امتیـازی   10 ای  فاصلـه  اسـت.  شـده 

کـه کمـی زیـاد اسـت ولـی بـرای قهرمانـی مبـارزه خواهیم 

کرد.«

بارسـا گفـت:»  اول  تیـم  بـه  آرائوخـو در مـورد رسـیدن 

تـاش و متریـن مـی کردم تـا اگـر فرصتی نصیبم شـود 

ایـن  فنـی  اعتـاد کادر  بـا  اسـتفاده کنـم.  بـه خوبـی 

شـانس نصیبـم شـد و طبعـا کسـی کـه هـر هفتـه بـازی 

مـی کنـد، خوشـحال اسـت. االن اوضـاع بـر وفـق مـراد 

اسـت و مـن بـه تاشـم ادامـه مـی دهـم تـا روز بـه روز 

پیرشفـت کنـم.«

مدافـع جوان بارسـا معتقد اسـت تیمـش همچنان شـانس قهرمانی 

اللیگا را دارد.

بارسـلونا تـا قبـل از سـوپرکاپ اسـپانیا توانسـت سـه بـرد متوالی در 

اللیـگا کسـب کنـد و بـه اوضاع خـود در جدول رس و سـامان بدهد. 

هـر سـه پیـروزی در زمیـن حریفـان بـود کـه ارزش مضاعفـی نیـز 

کرد. پیـدا 

از  بـا شکسـت  فینـال رسـید ولـی  بـه  بارسـا سـپس در سـوپرکاپ 

بیلبائـو نتوانسـت نخسـتین جـام فصـل را کسـب کنـد تـا موجـی از 

ناامیـدی بازهـم بـه اردوی ایـن تیـم حاکـم شـود. پیـروزی 2-0 بـر 

کورنیـا در یـک بـازی 120 دقیقـه ای و صعـود به یک هشـتم نهایی 

کوپـا دل ری سـبب شـد تـا کمـی رشایـط بارسـا بهـرت شـود. آبـی 

انـاری هـا امشـب در زمیـن الچـه بـازی دارنـد و محکـوم بـه پیروزی 

هسـتند.

در هفتـه هـای اخیـر، رونالـد آرائوخـو مدافـع 21 سـاله اروگوئـه ای 

بارسـا توانسـته اعتادهـا را بـه خـود جلـب کنـد و بـه خوبـی جـای 

خالـی جـرارد پیکـه را پـرد کرده اسـت. او را یکـی از آینـده دارترین 

مدافعـان دنیـا مـی دانند.

آرائوخـو در مـورد رشایـط فعلـی بارسـا گفـت:» پـس از شکسـت در 

فینـال سـوپرکاپ، بایـد کورنیـا را مـی بردیـم و خوشـحامل کـه بـه 

دور بعـد کوپـا دل ری صعـود کردیـم. می دانسـتیم بازی سـاده ای 

نخواهـد شـد ولـی در نهایـت بـه هـدف مـان رسـیدیم. مـن بـا تیـم 

دوم باشـگاه در دسـته سـوم و در زمیـن کورنیـا بازی کـرده بودم و با 

رشایـط خـاص ورزشـگاهش آشـنایی داشـتیم. حاال باید بـه اللیگا و 

جـران امتیـازات از دسـت رفتـه فکـر کنیم.«

کنیـم.«

تیـم  از  احمـد  شـبیر  رقابت هـا،  ایـن  در 

تیـم  از  بـال  بـان،  دروازه  بهرتیـن  کابـل 

پـروان بهرتیـن بازیکـن و فـردوس حیـدری 

بـا هشـت گُل زده در ایـن رقابت هـا آقـای 

جوامنردانـه  جایـزۀ  و  شـدند  شـناخته  گُل 

نیـز بـه تیـم کاپیسـا داده شـد.

تیـم  برداشـن  رو  پیـش  از  بـا  کابـل  تیـم 

 ۱۶ فتبـال  رقابت هـای  قهرمـان  پـروان، 

شـد. مرکـز  حـوزۀ  سـاالن 

در  به اینسـو  هفتـه  یـک  از  رقابت هـا  ایـن 

داشـتند. کابـل جریـان 

بامیـان،  کابـل،  والیت هـای  تیم هـای 

لوگـر، پنجشـیر، کاپیسـا و پـروان در ایـن 

داشـتند. حضـور  رقابت هـا 

در همیـن حـال، هشـت چهـرۀ برتـر ایـن 

۱۶سـال  زیـر  ملـی  تیـم  بـه  رقابت هـا 

شـدند. گزینـش 

سـهیل سـحری، مسـؤول کمیتـۀ جوانـان 

فدراسـیون فتبـال می گویـد بیـش از صـد 

ایـن رقابت هـا رشکـت کـرده  ورزشـکار در 

بودنـد: 

»بازی کنـان بسـیار خـوب درخشـیدند و ما 

توانسـتیم هشـت چهره برتـر را در رده های 

گزینـش  ملـی  تیـم  بـه  مختلـف  سـنی 

کاسـیمیرو یـک هافبـک دفاعـی اسـت ولـی عجیب اینکـه فصل جـاری او پـس از کریـم بنزما 
بهرتیـن گلـزن رئال محسـوب می شـود.

رئـال مادریـد دیشـب در غیـاب زیـن الدین زیـدان که به کرونا مبتا شـده، در زمیـن آالوس به 
میـدان رفـت و 1-4 برنـده شـد. دو گل از کریـم بنزما و گل های ادن هازارد و کاسـیمیرو حکم 
بـه برتـری کهکشـانی هـا دادنـد. در این بـازی ادن هازارد یـک پاس گل هم داد تا نشـان دهد 

رفتـه رفته بـه دوران اوجش نزدیک می شـود.
کاسـیمیرو سـتاره برازیلی رئال در این بازی توانسـت پنجمین گل فصلش را به مثر برسـاند و 

اولیـن بازیکنـی لقـب گرفـت که در فصـل جاری سـه گل متوالی با رضبـه رس می زند.
او در پایـان بـازی گفـت:» بازی سـختی بود چون آالوس دقیقا می دانسـت کـه برابر ما چگونه 
بایـد بـازی کنـد. آالوس توانسـته بـود بارسـا را در همیـن زمیـن متوقـف کنـد و برابـر چنـد تیم 
بـزرگ دیگـر هـم عملکـرد موفقـی داشـت. مـا غایبـان مهمـی هـم داشـتیم امـا یـک بـار دیگر 
نشـان دادیـم کـه بـا هر ترکیبـی قادر به کسـب پیروزی هسـتیم. ما نشـان دادیم کـه قهرمانی 

اللیـگا را مـی خواهیـم و هنـوز هیـچ چیز متام نشـده اسـت.«
کاسـیمیرو ادامـه داد:» بـرد پـرگل و خوبـی بـود و ثابـت کردیـم رئال هنـوز زنده اسـت. از ابتدا 
تـا انتهـای بـازی تیـم برتر بودیـم و باید به همـه بازیکنان تریـک گفت. این شـاید کامل ترین 
بـازی فصـل مـان بـود. مـا هرگـز مترکزمـان را از دسـت ندادیـم و از حـاال بـه بـازی بعـدی فکر 

خواهیـم کرد.«
گلزنـی:» ایـن کار معمـوال بـر عهـده مهاجـان اسـت و وظیفـه مـن در تیـم متفـاوت اسـت اما 

همیشـه دوسـت دارم در کارهـای هجومـی مشـارکت کنـم و بـا گلزنـی بـه تیـم کمـک کنـم.«

وظیفه ام گلزنی برای رئال نیست ولی....

مناینـده سـابق مجلس از حزب سوسیالیسـت، 

ایـن شـانس را دارنـد کـه بـه دور دوم بروند. در 

بـه دور دوم  انتخابـات  صـورت کشـیده شـدن 

ایـن دور در ۱۴ فـروری برگـزار خواهـد شـد.

رییـس جمهـوری در پرتگال قـدرت تام االختیار 

و  منحـل  را  پارملـان  می توانـد  امـا  نـدارد 

کنـد. برگـزار  مجـدد  انتخابـات 

پیـش بینـی می شـود بـه دلیل شـیوع گسـرتده 

پاییـن  انتخابـات  در  مشـارکت  میـزان  کرونـا 

ویـروس کرونـا  بـه  ابتـای جدیـد  رقـم  باشـد. 

در  جمعیـت  نفـر  هـزار   ۱۰۰ هـر  ازای  در 

عـرض هفـت روز بـرای پرتـگال ۱۳۰۰ اسـت. 

ایـن باالتریـن میـزان ابتـای روزانـه در رسارس 

دنیاسـت.

ریاسـت  انتخابـات  روز یک شـنبه ۲۴ جنـوری 

کشـور  ایـن  شـد.  آغـاز  پرتـگال  در  جمهـوری 

یکـی از کشـورهای اروپایـی اسـت کـه در مـوج 

جدیـد شـیوع کرونـا بـا آمار بـاالی ابتـا و مرگ 

و میـر دسـت بـه گریبـان اسـت.

پرتـگال،  در  کرونـا  گسـرتده  شـیوع  علیرغـم 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ایـن کشـور در 

برگـزاری  حـال  در  یک شـنبه ۲۴ جنـوری  روز 

اسـت.

یکـی از شـانس های اصلـی در اختیـار مارچلـو 

حـزب  از  فعلـی  جمهـور  رییـس  دسـورا  ربلـو 

او  کـه  صورتـی  در  اسـت.   PSD محافظـه کار 

نتوانـد اکرثیـت آرا را بـه دسـت آورد، ونتـورا از 

حـزب راسـتگرای پوپولیسـت چـگا و گومـس، 

مربی اخراجی بارسلونا گزینه هدایت مارسی شد
ارنسـتو والـورده ممکن اسـت خیلـی زود به 

مربیگـری بازگـردد و هدایـت مارسـی را بـر 

بگیرد. عهـده 

ارنسـتو والورده جنـوری 2020 بود که پس 

از ناکامی با بارسـا در نیمه نهایی سوپرکاپ 

اسـپانیا از سـمت خـود برکنـار شـد. مربـی 

اهل باسـک از هان زمان بدون تیم اسـت 

و تابسـتان نیـز ترجیـح داد هدایـت بیلبائـو 

را رد کنـد. و امـا ممکـن اسـت بـه زودی بـه 

دنیـای مربیگـری برگردد و این بار چالشـی 

دیگـر در یـک لیـگ جدیـد را تجربـه کنـد. 

طبـق ادعـای شـبکه مووی اسـتار اسـپانیا، 

باشـگاه مارسـی پـس از سـومین شکسـت 

کـه شـب  فرانسـه  لیـگ  در  متوالـی خـود 

گذشـته برابـر موناکو با نتیجـه 3-1 رقم خورد، 

بویـاس  ویـاس  آنـدره  برکنـاری  اندیشـه  در 

پرتگالـی جایگاهـش در میـان  اسـت. مربـی 

بازیکنـان را از دسـت داده و ایـن تیـم بـرای 

اولیـن بار در 15 سـال گذشـته، سـه شکسـت 

متوالـی را تجربـه مـی کند. برکنـاری او قطعی 

اسـت و رسان مارسـی قصد دارنـد هدایت تیم 

شـان را بـه ارنسـتو والـورده بسـپارند. متـاس 

هـای اولیـه برقـرار شـده ولـی هنـوز مذاکـرات 

در  مارسـی  اسـت.  نشـده  جـدی  فـاز  وارد 

مقطعـی صدرنشـین لوشـامپیونا نیـز بـود ولی 

چنـد هفتـه ای اسـت که دچـار بحران شـده و 

این بـه قیمت برکناری رسمربـی پرتگالی متام 

شـد. خواهد 

امریکا گنبد آهنین را در پایگاه های 
خلیج فارس نصب می کند

از  ریتیـون،  فناوری هـای  بـا مشـارکت رشکـت 

تجهیـزات  سـازنده  رشکت هـای  بزرگ تریـن 

سـکوهای  تولیـد  خـط  امریـکا،  در  نظامـی 

در  را  آهنیـن  گنبـد  موشـکی  دفـاع  سیسـتم 

کـرد. خواهـد  راه انـدازی  امریـکا 

از  آهنیـن  گنبـد  موشـکی  دفـاع  سـامانه 

شناخته شـده ترین تجهیـزات دفاعـی ارسائیـل 

 ۲۰۱۱ سـال  در  آن  اول  نسـل  کـه  اسـت 

را  موشـک ها  اسـت  قـادر  و  شـد  راه انـدازی 

ردگیـری و بـا شـلیک راکت هـای رهگیـر آنهـا را 

کنـد. منهـدم  هـدف  بـه  اصابـت  از  قبـل 

از  "یکـی  را  آن  هاآرتـص  کـه  سیسـتم  ایـن 

ارسائیـل"  تسـلیحاتی  صنایـع  گوهرهـای 

را  ارسائیـل  شـهرهای  آسـان  کـرده  توصیـف 

در برابـر حمـات موشـکی و راکتـی محافظـت 

. می کنـد

مقام هـای ارسائیلـی بـه هاارتـص گفته انـد کـه 

فـارس،  خلیـج  حاشـیه  کشـورهای  بـر  عـاوه 

انتظـار مـی رود ایـن سیسـتم بـه دلیـل نگرانی  

هـم  اروپـا  رشق  در  روسـیه،  جانـب  از  امریـکا 

مسـتقر شـود.

گـزارش  سـعودی  روزنامـه  یـک   ۲۰۱۸ سـال 

واشـنگن  وسـاطت  بـا  ریـاض  کـه  بـود  داده 

قـرارداد خریـد یـک سـکوی گنبـد آهنیـن را بـا 

ارسائیـل امضـا کـرده اسـت، امـا وزارت دفـاع 

ارسائیـل بافاصلـه این گـزارش را تکذیب کرد.

گفته انـد  هاآرتـص  بـه  ارسائیلـی  مقام هـای 

کـه بعـد از حملـه بـه تاسیسـات نفتـی آرامکـو 

در عربسـتان در سـپتامر ۲۰۱۹ عربسـتان و 

بـرای  درخواسـت ها  منطقـه  دیگـر  کشـورهای 

خریـد سـکوهای گنبـد آهنیـن بـا هـدف دفـاع 

در برابـر "تهدیدهـای ایـران" را افزایـش دادند.

سیسـتم  ایـن  فـروش  می گویـد  ارسائیـل 

اخیـر  قراردادهـای  از  بخشـی  موشـکی  دفـاع 

عادی سـازی روابـط با کشـورهای عرب حاشـیه 

نیسـت. فـارس  خلیـج 

روزنامـه ارسائیلـی هاآرتـص گزارش داده اسـت 

کـه امریـکا بـه زودی سـکوهای سیسـتم دفـاع 

موشـکی "گنبد آهنین" ارسائیـل را در تعدادی 

از پایگاه های خود در کشـورهای حاشـیه خلیج 

هاآرتـص  نوشـته  بـه  می کنـد.  مسـتقر  فـارس 

حساسـیت  دلیـل  بـه  ارسائیلـی  مقام هـای 

موضـوع بـرای امریکایی هـا، نگفته انـد کـه این 

سیسـتم در چـه کشـورهایی نصـب خواهد شـد 

امـا گفته انـد کـه ارسائیـل پشـت درهای بسـته 

آهنیـن  گنبـد  سـکوهای  کـه  کـرده  موافقـت 

برابـر حمـات  در  امریکایی هـا  دفـاع  بـرای  را 

احتالـی "ایـران و گروه هـای وابسـته اش" در 

اختیـار ایـاالت متحـده قـرار داده اسـت. ایـن 

ارسائیـل  امنیتـی  منابـع  از  نقـل  بـه  روزنامـه 

ارشـد  مقام هـای  تاییـد  امریـکا  کـه  نوشـت 

ارسائیلـی را بـرای رشوع اسـتقرار گنبـد آهنیـن 

در  جملـه  از  خـود  پایگاه هـای  از  بعضـی  در 

کـرده  دریافـت  دور  خـاور  و  اروپـا  خاورمیانـه، 

اسـت.

بـه  وابسـته  ارسائیـل  موشـکی  دفـاع  سـازمان 

وزارت دفـاع، حـدود سـه هفتـه پیـش دومیـن 

سـکوی دفـاع موشـکی گنبـد آهنیـن را تحویل 

امریـکا داد. دفـاع  وزارت 

دو کشـور در ماه اگوسـت سـال ۲۰۱۹ قرارداد 

پدافنـد  سیسـتم  ایـن  از  واحـد  دو  تحویـل 

سـاخت  کـه  بودنـد  کـرده  امضـا  را  موشـکی 

رشکـت "سیسـتم های دفاعی پیرشفتـه رافائل" 

اسـت. ارسائیـل 

بنـی گانتـس، وزیـر دفـاع ارسائیـل، در مراسـم 

تحویـل دومین سـکوی گنبـد آهنین بـه امریکا 

سیسـتم  ایـن  کـه  دارم  "اطمینـان  گفـت: 

برابـر  در  امریکایـی  رسبـازان  از  دفـاع  بـرای 

هوایـی  تهدیدهـای  و  بالسـتیک  موشـک های 

بـه ارتـش ایـاالت متحـده کمـک خواهـد کرد."

راه اندازی خط تولید در امریکا

هاآرتـص گـزارش داده اسـت که رشکـت رافائل 
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اداره تـداركات مىل افغانسـتان برای حاميت از توليـدات داخىل تفاهمنامه ای 

بـا اتـاق صنایـع و معادن این کشـور امضا کرد.

اتـاق  و  تـداركات مـىل  اداره  ميـان  توليـدات داخـىل  از  تفاهم نامـه حاميـت 

صنايـع و معـادن افغانسـتان روز شـنبه در کابـل امضـاء شـد.

مسـئوالن می گوینـد ایـن تفاهم نامه سـطح کیفیـت و کمیت تولیـدات داخلی 

را بـاال می برد.

رحیم اللـه سـمندر، رئیـس اجرایی اتاق صنایع و معادن افغانسـتان در مراسـم 

امضـای ایـن تفاهمنامـه گفـت کـه بـا امضاء این سـند زمینـه برای اسـتفاده از 

تولیـدات داخلـی در متـام پروژه هـا و بخش هـا فراهم می شـود.

آقـای سـمندر افـزود: »بـا ایـن تفاهم نامـه مـا را کمـک می کنـد اداره تـدارکات 

ملـی، تـا متام تولیدات داخلی افغانسـتان را ثبت یـک دیتابیس مرکزی کنیم. 

ایـن دیتابیـس دیتابیـس مهمی به نام ای وی آرسـی اس اسـت کـه از طریق این 

دیتابیـس متـام رشکت هـای تولیـدی افغانسـتان معرفی می شـود. برعـاوه که 

بـه سـایر نهادهـای تـدارکات ملـی معرفـی می شـود به سـایر نهادهـای دولتی 

و سـایر قراردادی هـا معرفـی می شـود تـا از تولیدات داخلی اسـتفاده شـود.«

آقـای سـمندری افـزود کـه تولیـدات داخلـی در بیـش از ۴۸ بخـش بـه حـد 

رسید ه اسـت. خودکفایـی 

در همیـن حـال مسـئوالن اداره تـدارکات ملـی می گویـد کـه بـا امضـاء ایـن 

تفاهم نامـه اسـتفاده از تولیـدات داخلـی در ادارات دولتـی از سـال ۱۴۰۰ 

می شـود. الزامـی 

بـا همیـن  »مـا  ملـی می گویـد:  تـدارکات  اداره  رئیـس  عمـر هوتکـی،  الهـام 

از سـال  را رس  دولتـی  ادارات  امضـاء می کنیـم متـام  امـروز  کـه  تفاهم نامـه 

۱۴۰۰ جـری سـاختیم تـا از تولیـدات داخلـی اسـتفاده کننـد، لیسـتی کـه 

از طـرف اتاق هـای شـام میایـد دولـت مکلفیـت دارد تـا او را خریـداری کنـد.«

آقـای هوتکـی افـزود: »در رشط نامه هایـی کـه ترتیب می شـود از طـرف ادارات 

دولتـی چـه بـه سـطح ولسـوالی، چـه بـه سـطح مرکـز، والیـات و حکومت های 

محلـی، لیسـتی کـه میایـد در رشط نامـه مقابـل هـامن قلـم نوشـته شـود کـه 

وطنی«

زمینـه  ایجـاد  در  را  آن  و  دانسـته  نیـک   را  اقـدام   ایـن   نیـز  بازرگانـان  کشـور 

می داننـد. موثـر  داخلـی  تولیـدات  از  اسـتفاده 

بـاره  ایـن  در  می کنـد  تولیـد  دسـتی  صنایـع  کـه  خانـم  سـعادت  ملکـه 

می گوید:«ایـن  بسـیار زیـاد خـوب اسـت . هـم به خـود تاجر مـا و هم به کشـور 

مـا زیـاد خـوب اسـت کـه  مـا بتوانیـم خودکفـا شـویم. اکـر چیزهایـی کـه از 

بیـرون وارد کشـور می شـود ما  کوشـش می شـود تاجر مـا زمینه را مسـاعد کند 

و کـم کـم در داخـل کشـور تولیـد شـود تـا دیگـر از بیـرون صـادر نشـود.«

تولیـدات داخلـی در کشـور بـه دالیل گوناگـون خیلی مرصف منی شـود. مردم 

بیشـر ترجیـح  می دهنـد از محصـوالت خارجی اسـتفاده کنند آن چـه که مانع 

رشـد صنایـع در کشـور می شـود. تـا حـال مشـخص نیسـت کـه امضـای ایـن 

سـند تـا چـه حـدی بـه تقویـت صنایع داخلـی کمـک می کند. 

 وزیـر صنعـت و تجـارت می گویـد کـه ایـن وزارت 40 تعهـد از 84 تعهـد 

سـازمان تجـارت جهانـی را عملـی کـرده اسـت.

نثـار احمـد غوریانـی وزیـر صنعـت و تجـارت دیـروز یک شـنبه )5 دلـو( در 

برنامـه حسـابدهی دولـت بـه ملـت در کابـل گفـت کـه وزارت صنعـت و 

تجـارت در سـال 1399 40 تعهـد سـازمان تجـارت جهانـی را عملی کرده 

و 44 تعهـد دیگـر هـم در حـال عملـی کـردن اسـت.

آقـای غوریانـی تاکیـد ورزیـد کـه هـدف کلـی ایـن وزارت تبدیـل کـردن 

افغانسـتان بـه یـک کشـور صادراتـی اسـت.

تعیـن 12 هـدف صادراتی از جمله پان صادراتی به کشـورهای مشـخص 

بـه تفکیـک جنـس، برگـزاری نشسـت های عامـه و خصوصی با کشـورهای 

اوزبیکسـتان و قزاقسـتان، امضـا و نهایی سـازی توافق نامه هـای ترانزیتی، 

انکشـاف طـرح حامیت هـای تعرفـوی بـرای تولیـدات داخلـی و طـرح دو 

پالیسـی  بازاریابـی بـرای امتعـه صادارتی و پالیسـی ملی ترانزیت در سـال 

99 انجام داده اسـت.

وزیر صعنت و تجارت افزود که فراهم آوری تسـهیات و رشـد صادرات سـه 

پـان بازاریابـی بـرای مقاصد عمده صادراتی به کشـورهای؛ تاجیکسـتان، 

پاکسـتان وایـران وپـان بازاریابـی برای صـادرات انگور و انار در سـال 99 

از دیگر دسـت آوردهای این وزارت اسـت.

آقـای غوریانـی ترصیـح کرد کـه در بخش انکشـاف پارک هـای صنعتی؛ دو 

پـروژه جدیـداً آغـاز بـه کار منـوده وهمچنـان مطالعـات امکان سـنجی 10 

والیـت از جملـه قندهـار، بامیـان، بلـخ، جوزجـان ، تخـار، غزنـی، نیمـروز، 

لغـامن، دایکنـدی و هـرات جهـت احـداث پارک هـای صنعتـی در سـال 

مالـی 1399 پـان گردیـده کـه تـا مرحلـه تدارکاتـی کار آن پیـش رفتـه 

است.

وزارت  ایـن  در  را  بروکراسـی  رونـد  کـه  کـرد  نشـان  خاطـر  همچنیـن  او 

کاهـش داده و صـدور جوازهـای تجارتـی را سـاده سـاخته اسـت. بـه گفته 

او، افغانسـتان در سـطح منطقـه و بیـن املللـی توافقنامه هـای گسـرش 

همکاری هـای تجارتـی و رسمایـه گـذاری را بـا اوکرایـن، قطـر، رسیانـکا، 

اوزبیکسـتان، قزاقسـتان، ترکمنسـتان و هندوسـتان امضـا کـرده اسـت. 

اداره تداركات ملی با اتاق صنایع افغانستان 
تفاهمنامه امضا كرد

غوریانی: 40 تعهد از 84 تعهد تجارت جهانی 
در افغانستان عملی شده است

وزارت  بـا  آهنگـی  در هـم  معـادن  مدیریـت  بـه  والیـت 

معـادن و پرولیـم اطمینـان داده اسـت.

تـاش  در  بامیـان  والیـت  والـی جدیـد  رحمتـی  آقـای 

اسـت کـه پروژه هـای بیشـر توسـعه ای را از ارگان هـای 

مختلـف دولتـی و غیـر دولتـی بـه بامیـان جـذب کنـد. 

ایـن دومیـن سـفر وی اسـت کـه بـرای بهبـود وضعیـت 

اقتصـادی والیـت بامیـان بـه کابـل آمـده و بـا اداره های 

مختلـف البی گـری جـدی را آغـاز کـرده اسـت.

معـدن آهـن حاجـی گک در منطقـه کالـو در ارتفاعـات 

کوه هـای بابـا در رشق بامیـان واقـع شـده اسـت. ایـن 

معـدن حـدود 100 کیلومـر بـا کابـل پایتخـت کشـور 

دارد. فاصلـه 

براسـاس رسوی هـای سـال 1980 دانشـمندان روسـی 

ذخیـرۀ احتاملـی آهـن ایـن معـدن حـدود ۱٫۸ میلیـارد 

تـن و درصـدی مقـدار آهـن ۶۲ درصـد  تخمیـن شـده 

و  آهـن حاجـی گک 12 کیلومـر طـول  اسـت. معـدن 

آهـن  معـدن  بـار  اولیـن  بـرای  دارد.  عمـق  مـر   550

در سـال 1911 شناسـایی شـد. حاجـی گک 

یـک  توسـط  معـدن  ایـن  بـود  قـرار  پیـش  سـال ها 

بهـره  بـه  و  اسـتخراج  کانادایـی  و  هنـد  کنرسسـیوم 

ایـن  بـود  قـرار  گزارش هـا  براسـاس  برسـد.  بـرداری 

کنرسسـیوم حـدود 11 میلیارد دالر برای اسـتخراج این 

معـدن رسمایه گـذاری کنـد و گفتـه می شـد کـه از محل 

اسـتخراج تـا بنـدر چابهار احـداث یک خط آهـن نیز در 

ایـن کنرسسـیوم اسـت. قـرار داد 

بودنـد کـه بیش ترشـان دخـر بودنـد و بیـش از نیمی از 

کـودکان ده سـال و  پایین تـر از آن در کشـورهای رو بـه 

انکشـاف تنهـا در حـد خوانـدن یک مـن سـاده، آموزش 

دیده انـد. در سـال ۲۰۲۱، مـا بایـد از همـه فرصت هـا 

اسـتفاده کنیـم و بـه ایـن ترتیـب وضعیـت خـود را تغییر 

دهیم.«

امـا افغانسـتان از ایـن روز در حالـی تجلیـل می کند که 

سـه میلیـون و هفتصـد هـزار کـودک در ایـن کشـور از 

آمـوزش محروم هسـتند.

تطبيـق بـاز ماندنـد.

وى افـزود کـه به اسـاس آمـار ارايه شـده، از سـوى ادارۀ 

احصاييـه و معلومـات افغانسـتان، ميـزان خـط فقـر در 

سـال 1399 کاهـش يافتـه؛ امـا هنوزهـم نيـم نفـوس 

افغانسـتان زيـر خـط فقـر زندگـى مـى کننـد.

منبـع خاطـر نشـان سـاخت که بـه دليل شـيوع ويروس 

کرونـا، ميـزان خـط فقـردر سـال 1399، در شـهرها 4 

درصـد و در بـن کوچـى ها سـه درصد افزايش را نشـان 

داد. مى 

شـیوع   ۱۳۹۹ سـال  »در  افـزود:  ادامـه  در  موصـوف 

ویـروس کرونـا باعـث ضعیـف شـدن اقتصاد افغانسـتان 

آینـده  سـال  در  کـه  هسـتیم  خوشـبین  مـا  وىل  شـد، 

بهـر شـود.« مـا  اقتصـاد کشـور   ]1400[

موضـوع  حکومـت،  کـه  کـرد  اضافـه  فاريـاىب  کرميـه 

کاهـش فقـر را در اولویـت های کارى خویـش قرار داده 

و ايـن وزارت بـه منظـور کاهش خط فقـر، در هامهنگى 

سـکتور خصـوىص در ايـن بخـش کار خواهـد کـرد.

موصـوف افـزود کـه بـه دليـل شـيوع ويـروس کرونـا در 

کشـور در سـال روان، حجـم واردات نسـبت بـه صادرات 

هشـت برابـر افزايـش را نشـان مـى داد.

وزيـر اقتصـاد ٦٧ برنامـه کارى سـال 1400 را نيـز بـا 

سـاخت.  مطبوعـات رشيـک 

 ،1400 درسـال  کار  بـازار  تحليـل  پروفايـل  “ترتيـب 

مطالعـۀ مقايسـوى تعیـن حداقل مـزد در افغانسـتان و 

جهـان، طـرح افزايـش توليـد گنـدم بـه منظـور تعويـض 

مـورد  در  دهـى  آگاهـى  هـاى  برنامـه  اجـراى  واردات، 

پرولیـم  و  معـادن  پیشـین  وزیـر  صبـا  شـاه  داود 

افغانسـتان در جـوزای 1394 امـا گفتـه بـود کـه قـرار 

داد اسـتخراج معـدن حاجـی گک بـا کنرسسـیوم هندی 

و کانادایـی دروغ اسـت و چنیـن قـرار دادی اصـا امضا 

میـان  مذاکـره  کـه  بـود  گفتـه  وی  ولـی  اسـت.  نشـده 

وزارت معـادن و ایـن کنرسسـیوم ادامـه دارد کـه اگـر به 

این کشـور با پشـت رس گذاشـن ۱۱۷ سـال از تأسیس 

نخسـتین مکتـب مدرنـش، هنـوز بـرای همگانـی کردن 

آمـوزش راه درازی در پیـش دارد.

حبیبـه  نـام  بـه  افغانسـتان  مـدرن  مکتـب  نخسـتین 

امیـر  سـطنت  زمـان  در  خورشـیدی   ۱۲۸۲ سـال  در 

حبیب اللـه در کابـل تأسـیس شـد. پـس از آن امان اللـه 

خـان از ۱۲۹۸ شـامر مکاتب را افزایـش داد و آموزش را 

اجبـاری کـرد. حـاال شـامر مکاتـب بـه ۱۸ هزار و شـامر 

دانـش آمـوزان بـه هشـت میلیون رسـیده کـه ۴۵ درصد 

آنهـا را دخـران تشـکیل می دهنـد.

جامعـه  در  آمـوزش  کـردن  همگانـی  ایـن،  وجـود  بـا 

بـه شـدت سـنتی افغانسـتان هنـوز هـم کار دشـواری 

بـوده اسـت. مخالفـت بـا آمـوزش دخـران هنـوز هـم از 

می شـود. شـمرده  آمـوزش  جـدی  چالش هـای 

گـروه طالبـان در مناطـق تحـت کنـرل خـود از آمـوزش 

دخـران جلوگیـری می کنـد. جنـگ هم مانـع عمده ای 

است.

سـنت های  و  فقـر  جنـگ،  معـارف  وزارت  سـخنگوی 

از  کـودکان  محرومیـت  عمـده  دالیـل  از  را  اجتامعـی 

می دانـد. آمـوزش 

نجیبـه آریـن به رادیـو آزادی گفت: »در نقاط دور دسـت 

دسرسـی دخـران کم تـر اسـت نسـبت بـه پـرسان، امـا 

بـه هـر حـال، قناعت بخـش اسـت. در این زمینـه تاش 

مـا ایـن اسـت تا فیصـدی و سـهم معنـی دار دخـران را 

افزایـش دهیـم. اکـراً در نقاط دور دسـت دسرسـی به 

آمـوزش کم تـر اسـت و در آنجـا مـا صنف هـای محلـی 

سـوادآموزی  صنف هـای  کنـارش  در  کردیـم.  برگـزار  را 

و  آمـوزش  بـه  بتواننـد  مـردم  همـه  کـه  کردیـم  برگـزار 

داشته باشـند.« پـرورش دسرسـی 

شـاخص هـاى اقتصـادى بـازار کار، در سـطح پوهنتون 

هـاى خصوىص کشـور”، از مهمريـن برنامه هاى کارى 

ايـن وزارت در سـال 1400 مـى باشـد.

همچنـان، “تعدیـل مقـرره تنظیـم فعالیـت ایـن وزارت، 

تحلیـل وضعیـت  پنـج سـاله سـراتيژيک،  پـان  تهیـه 

شـاخص های مهم سـکتوری، اهـداف انکشـاف پایدار، 

تطبیـق سیسـتم هـای حـارضی الکرونیکـى در وزارت 

مرحلـه اجرایـی رسـید، معلومـات ایـن قـرارداد از مـردم 

مانـد. نخواهـد  پوشـیده  افغانسـتان 

امـا بعدتـر رسـانه های هنـدی گـزارش کردنـد کـه ایـن 

متایـل  و  امنیتـی  اوضـاع  وخامـت  بدلیـل  کنرسسـیوم 

نزدیکـی حکومت افغانسـتان به پاکسـتان، ریسـک یک 

منی پذیـرد. را  افغانسـتان  در  کان  رسمایه گـذاری 

امنیتـی نیسـت  تنهـا چالش هـای  ایـن  ایـن حـال،  بـا 

می شـود.  آمـوزش  از  کـودکان  محرومیـت  باعـث  کـه 

چنانکـه عبدالواسـع فایـض، منشـی شـورای آمـوزگاران 

افغانسـتان می گویـد، هنـوز دسرسـی بـه معلـم، لـوازم 

و حتی صنف درسـی در بسـیاری از مناطق افغانسـتان 

چالشـی جـدی اسـت: »تعلیـم و تربیـه در افغانسـتان با 

یـک دنیـا چالـش روبـه رو اسـت بـه خصوص در قسـمت 

بعضـی از مکاتـب کـه حتـی شـاگردان در فضـای آزاد 

درس می خواننـد. تعـدادی مکاتـب هسـتند کـه هنـوز 

معلـم ندارنـد. یـک تعـداد مکاتـب فـرش و تختـه و مواد 

درسـی را بـه صـورت درسـت نـدارد.«

ایـن  می گویـد  یازدهـم  صنـف  دانش آمـوز  عایشـه 

»آمـوزش  دارد:  وجـود  پایتخـت  در  حتـی  مشـکات 

صحیـح بـرای مـا داده منی شـود، کمبود صنـف، کمبود 

کتـاب و مـواد درسـی اسـت. زمینـه درسـت بـه ماننـد 

نیسـت.« مسـاعد  دیگـر  کشـورهای 

بـا ایـن همـه امـا شـامری  رسنوشـت همچـون نبی اللـه 

را دارنـد ماننـد، پـرس ۱۲ سـاله ای کـه از آمـوزش بـاز 

ماند ه اسـت. او تنهـا نـان آور خانـواده  ۶ نفـره اش اسـت، 

فقـر و تنگ دسـتی او را ناچـار کـرده تـا در خیابان هـای 

شـهر کابـل تخـم مـرغ بفروشـد و از مکتـب بـاز مبانـد: 

»مـن تخـم فروشـی می کنم و خرچ خانه را می کشـم. در 

خانـه کسـی نـان آورده منی توانـد مـن مـی آورم.«

در  تربیـه  و  تعلیـم  پوشـش  چالش هـا،  ایـن  همـۀ  بـا 

کشـور  ایـن  تاریـخ  در  حـارض  حـال  در  افغانسـتان 

دسـتاورد  را  آن  دولتـی  مقام هـای  اسـت.  بی پیشـینه 

بزرگـی می شـامرند. راس ویلسـون، رسپرسـت سـفارت 

امریـکا در کابـل هـم بـر حفظ این دسـتاورد و گسـرش 

اسـت.  کـرده  تأکیـد  آمـوزش  بـه  کـودکان  دسرسـی 

از  تحلیلـی  هـای  گـزارش  ترتیـب  واليـات،  و  مرکـز  در 

چگونگـی ثبـت دارایی هـا منقول و غیر منقول، بررسـی 

سـاختار ۱۰۰ موسسـه داخلـی بـرای تطبیـق پـروژه ها، 

الکرونیکی سـازی دفاتر و سـوانح ۳۰۰ تن از کارکنان 

والیتـی ترتیـب گـزارش تحلیلـی نیازسـنجی آموزشـی و 

رشیـک سـاخن آن بـا مراجـع ذیربـط ” نيـز از برنامـه 

هـاى کارى ايـن وزارت در سـال مـاىل روان مـى باشـد. 

 وزارت معـادن و پرولیـم اعـام کـرده اسـت کـه بامیـان 

هـارون  می شـود.  مبـدل  اسـتخراجی  صنایـع  زون  بـه 

چخانسـوری وزیـر معـادن و پرولیـم کشـور ایـن مطلب 

را در دیـداری بـا سـید انور رحتمـی والی والیـت بامیان 

بیـان کرده اسـت.

نـر خرنامـه ای  بـا  دلـو   5 یک شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

و  معـادن  وزیـر  چخانسـوری  هـارون  کـه  اسـت  گفتـه 

پرولیـم کشـور در دیـداری کـه بـا سـید انـور رحمتـی 

اسـت کـه  تاکیـد کـرده  بامیـان داشـت،  والـی والیـت 

والیـت بامیـان بـه دلیـل داشـن منابـع معدنـی وافـر و 

بـه خصـوص معـدن آهـن حاجـی گک بـه زون صنایـع 

می شـود. مبـدل  اسـتخراجی 

معدن کاری هـای  از  جلوگیـری  بـرای  دیـدار  ایـن  در 

آقـای  اسـت.  شـده  گفتگـو  و  بحـث  نیـز  قانونـی  غیـر 

بـه  توجـه خـاص  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  چخانسـوری 

گرفـت. خواهـد  صـورت  والیـت  ایـن  مدیریـت 

»مطابـق  اسـت:  افـزوده  دیـدار  ایـن  در  چخانسـوری 

بـرای  پرولیـم[  و  وزارت]معـادن  اسـراتیژی  بـه 

و  رسوی  غیرقانونـی،  معدن کاری هـای  رسمی سـازی 

افغانسـتان صـورت  شناسـایی سـاحات در 34 والیـت 

گرفتـه اسـت کـه پـان تطبیقـی آن ترتیـب و گزارشـات 

ایـن سـاحات بـه شـورای امنیـت ملـی، وزارت داخلـه و 

شـده  سـاخته  رشیـک  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

اسـت.«

رحمتـی والـی والیـت بامیان در دیـدار از همـکاری این 

 بـا فرارسـیدن ۲۴ جنـوری، روز جهانی آمـوزش، آنتونیو 

گوتـرش، منشـی عمومـی سـازمان ملـل از دولت هـای 

آمـوزش  چالش هـای  بـه  کـه  خواسـته  جهـان  رسارس 

کـودکان پایـان دهنـد.

در رسارس جهـان چالش هـای گوناگـون صدهـا میلیـون 

کـودک را از آمـوزش محـروم کـرده اسـت. آقـای گوترش 

تأکیـد کرده که در سـال ۲۰۲۱ ایـن وضعیت باید تغییر 

کنـد: »حتـا پیـش از همه گیـری )ویـروس کرونـا( حدود 

۲۵۸ میلیـون کـودک و نوجـوان از مکتـب بیـرون شـده 

وزیـر اقتصـاد در »چهارمـن روز حسـابدهی دولـت بـه 

ویـروس کرونـا در  بـه دلیـل شـیوع  ملـت«، گفـت کـه 

کشـور، ایـن وزارت در سـال مـاىل 1399، چهـل و دو 

درصـد بودجـۀ انکشـاىف خـود را مـرصف نکـرده، ميزان 

واردات و خـط فقـر افزايـش داشـته اسـت.

 ۱۴ کـه  ملـت«  بـه  حکومـت  »حسـابدهی  برنامـۀ  در 

وقـت  جمهـور  رئیـس  فرمـان  بنیـاد  بـر  پیـش  سـال 

)حامـد کـرزی( آغـاز شـده اسـت، اداره هـای حکومتى، 

کارکردهـای سـاالنۀ شـان را بـا رسـانه هـا رشیـک مـی 

کننـد. برنامـه امسـال حسـابدهی دولـت بـه ملـت، بـه 

تاريـخ )1 دلـو( در کابل آغاز شـد و قرار اسـت چهل روز 

ادامـه داشـته باشـد.

قابـل ذکـر اسـت که امـروز )5 دلو( وزرات هـاى اقتصاد 

گذشـته  يکسـال  هـاى  کارکـرد  تجـارت،  و  صنعـت  و 

رشيـک  مطبوعـات  بـا  را  شـان  آينـدۀ  هـاى  برنامـه  و 

سـاختند.

کریمـه حامـد فاریابـی وزیـر اقتصـاد، در نشسـت امـروز 

گفـت کـه بودجـۀ عـادى وزارت اقتصـاد در سـال ماىل، 

بودجـۀ  و  افغـاىن  288میلیـون  از  بيـش  بـه   1399

مـى  افغـاىن  میلیـون   545 بـه  وزارت،  ايـن  انکشـاىف 

رسـيد. وى افـزود کـه وزارت اقتصـاد، در سـال گذشـتۀ 

مـاىل، 9٧ درصـد بودجـۀ عـادى و 58 درصـد بودجـۀ 

انکشـاىف خـود را مـرصف کـرده اسـت.

درصـد   42 چـرا  اينکـه  دليـل  درمـورد  فاريـاىب  خانـم 

بودجـۀ انکشـاىف خـود را مـرصف نکـرده اسـت، گفـت 

کـه در نتيجـۀ شـيوع ويـروس کرونـا، برخـى پـروژه ها از 

وزارت معادن و پترولیم: بامیان به زون صنایع استخراجی مبدل می شود

بیش از سه میلیون كودک در افغانستان از آموزش محروم اند

وزیر اقتصاد: درسال مالی ١٣٩٩ میزان واردات كشور هشت برابر صادرات بوده است
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