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مارک اسپر: ترامپ با ارتقای زنان و مردان غیرسفید امریکا ماشه را رها کرد 
در ارتش مخالف بود 

امریـکا خبـر داد  از آنکـه   سـاعتی پـس 
گـروه5+۱  جلسـه  در  تـا  اسـت  حاضـر 
حلـی  راه  بـه  رسـیدن  بـرای  ایـران  بـا 
بـرای  تهـران  کنـد،  شـرکت  دیپلماتیـک 
نکتـه  سـه  بـر  موضـوع  ایـن  تحقـق 

... کـرد:   تأکیـد  »کلیـدی« 

 وزیـر دفـاع سـابق امریـکا در یـک مصاحبه 
گفتـه جلوی ارتقای شـغلی دو زن در ارتش 
را گرفتـه چـون می دانسـته ترامـپ بـا آن 
مخالفـت خواهـد کـرد. یکـی از ایـن دو زن 
تنها جنـرال چهارسـتاره ارتش امریکاسـت. 

مـارک اسـپر، وزیـر دفاع سـابق امریـکا ...

 سال پانزدهم    شماره 4158   شنبه  2 حوت 1399  20 فبروری 2021  قیمت: 20 افغانی

جهان به حقانیت افغانستان 
صحه می گذارد 

 تضُرع طالبان به درگاه آمریکا

 پایان اجالس ناتو، پیش از 
زمان مناسب افغانستان را ترک 

نخواهیم کرد

 وزرای دفـاع کشـورهای عضو ناتـو در کنفرانس مجازی 
کـه در مـورد افغانسـتان داشـته انـد به توافقـات مهمی 
در مـورد حضـور نیروهـای ایـن سـازمان در افغانسـتان 
رسـیده انـد. بـر اسـاس فیصلـه ایـن سـازمان هرگونـه 
در  ناتـو  حضـور  عـدم  یـا  و  حضـور  دربـاره  تصمیـم 

افغانسـتان مبتنـی بـر شـرایط اسـت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

سه مبارز رزمی کشور به مصاف 
حریفان خارجی  می روند 

لیگ برتر هند: مجیب زدران به 
تیم سن رایزرس پیوست 

رسارس  در  فزاینـده  بطـور  اقلیـم  تغییـر  تاثیـرات  آنجاییکـه  از   

جهـان قابـل مشـاهده اسـت، ام تـی ان بـر مزایـای یـک سـیارۀ 

سـامل بـاور دارد و متعهـد اسـت که انتشـار گازات گلخانـه یی را 

الـی سـال 2040 بـه صفـر تقلیـل دهـد. 

بـا گـرم شـدن کـرۀ زمیـن تاثیـرات آن بـاالی کشـور هـا، جوامـع 

و مـردم در رسارس جهـان بیشـر گردیـده، ام تـی ان اهـداف 

اسـتوار بـر سـاینس را تعیـن منـوده کـه بـر اسـاس آن انتشـار 

گازات گلخانه یی )2e_TCO( را در مرحلۀ 1، 2 و 3 الی سـال 

2030 بـه %47 تقلیـل دهـد. 

ان  تـی  ام  اجرایـوی  رییـس   )Ralph Mupita( موپیتـا  رالـف 

بنـاء  را  مخابراتـی  زیربنـای  مـا  کـه  »هامنگونـه  گفـت:  گـروپ 

منـوده ایـم تـا از طریـق آن بهریـن خدمـات دیجیتلـی و مالـی 

را عرضـه مناییـم، بـاور مـا ایـن اسـت کـه ترقـی و موفقیـت مـا 

نبایـد بـه قیمـت آیندۀ سـیاره مـا متام گـردد.« وی اضافـه منود: 

»مـا بایـد نیازمنـدی هـای جامعـۀ خـود را بـرآروده و مشـکالت را 

برطـرف کنیـم و بـه ایـن ترتیـب در کاهش تاثیـرات تغییـر اقلیم 

سـهم خـود را ادا مناییـم. 

اهـداف کاهـش گازات گلخانـه یـی GHG کـه از طریـق ام تـی 

ان تعیـن گردیـده، بـا هـدف سـکتوری ICT مطابقـت دارد. این 

میکنـد.  بنـدی  اولویـت  را  انـرژی 

تکنالـوژی  رییـس   )Charles Molapisi( ماالپیسـی  چارلـس 

تـی ان گـروپ گفـت: »رشکـت  ام  و سیسـتم هـای معلوماتـی 

هـای مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی و شـبکه هـای مخابراتی 

طـرح اخیـراً از طریـق همـکاری مشـرک میـان نهاد فعالسـازی 

بیـن  اتحادیـۀ   ،)GESI(، )GSMA( جهـان  پایـداری  ابتـکار 

املللـی مخابـرات )ITU( و ابتـکار اهـداف مبتنـی بـر سـاینس 

)SBTI( طراحـی گردیـده اسـت. ایـن اهـداف از هـدف اصلـی 

توافقنامـۀ پاریـس کـه هامنا پاسـخ 

اقلیـم  تغییـر  تهدیـد  بـه  جهانـی 

می مناینـد.  پشـتیبانی  اسـت، 

تحقـق  منظـور  بـه  ان  تـی  ام 

پـروژۀ  پروگـرام  خویـش  اهـداف 

 Project Zero program( صفـر 

بـا اسـتفاده از  تـا  ( را آغـاز منـوده 

همـکاری  بـا  و  جدیـد  تکنالـوژی 

رشکای خدمـت، تجـارت خویـش را 

پایـدار منایـد. ایـن کار بـا اسـتفادۀ 

اعظمـی از انـرژی، کاهـش انتشـار 

کنـرول  و  خطـر  کاهـش  کاربـن، 

هزینـه ممکـن اسـت. ایـن پروگـرام 

تجدیـد،  قابـل  هـای  حـل  راه 

ذخیـرۀ  و  موثـر  جدیـد  تکنالـوژی 

توانایـی آنـرا دارنـد کـه با تالش های کم سـاخنت سـطح انتشـار 

کاربـن همـکاری کننـد.« وی در ادامـۀ سـخنان خویـش افـزود: 

»مـا خرسـند هسـتیم کـه پـروژۀ صفـر )Project Zero( در حـال 

عملـی شـدن اسـت و موثریت انـرژی و کاهش متـداوم کاربن را 

بطـور فعـال هدایـت می منایـد.«

تغییـرات  هـای  واقعیـت  درمـورد  سـاینس  موضـع  از   GSMA

در  کـه  یـی  گلخانـه  گازات  انتشـار  محـدود سـازی  و  اقلیمـی 

توافقنامـۀ پاریـس تعیـن گردیـده، پشـتیبانی میکنـد. ام تی ان 

 GSMA عضـوی از نیـروی کاری اقـدام علیـه تغییـرات اقلیمـی

اسـت و در سـطح صنعـت موبایـل پـالن دارد کـه انتشـار گازات 

گلخانـه یـی را بـه حـد صفـر برسـاند. هـدف از ایـن کار تضمین 

یـک آینـدۀ پایـدار و عـاری از گاز کاربـن اسـت. 

موپیتـا )Mupita( در اخیـر سـخنان خویـش گفـت: »مـا بـرای 

بـاب بعـدی داسـتان ام تـی ان خرسـند هسـتیم و درک کردیـم 

کـه بایـد فعالیـت خویـش را بطـور متـداوم ادامـه دهیـم. مـا در 

افریقـا و رشق میانـه میتوانیم همکاری های موثر داشـته باشـیم 

و تاثیـرات تغییـر اقلیـم را کاهـش دهیـم، بـه همیـن دلیـل مـا 

تعهـد می مناییـم کـه حـد اکـر الـی پایـان سـال 2040 انـدازۀ 

انتشـار گازات گلخانـه یـی را بـه صفـر تقلیـل دهیـم. 

 لویـد آسـتین، وزیـر دفـاع آمریـکا در نشسـت وزیـران دفـاع ناتو 

»خـروج  آمریـکا  کـه  داده  اطمینـان  کشـور  ایـن  متحدیـن  بـه 

داشـت. نخواهـد  افغانسـتان  از  بی نظـم«  و  عجوالنـه 

وزارت دفـاع آمریـکا بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه کـه وزیـر دفـاع 

آمریـکا در ایـن نشسـت اعـالم کـرده کـه در حـال بررسـی کامل 

رشایـط توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان اسـت تا مشـخص 

شـود کـه طرفیـن بـه مفـاد ایـن توافقنامـه پایبنـد بوده انـد یـا 

خیـر. او گفتـه کـه متعهـد اسـت تـا متحـدان و رشکایـش را از 

ایـن رونـد مطلـع کند.

آقـای آسـینت گفتـه که آمریـکا متعهد بـه راه حل سیاسـی برای 

پایان جنگ در افغانسـتان اسـت.

آمریـکا و طالبـان زمسـتان سـال گذشـته توافقنامـه صلـح امضا 

کردنـد کـه براسـاس ایـن توافـق بایـد تا ۱۴ مـاه متـام نیروهای 

افغانسـتان  از  بایـد  خارجـی 

خـارج شـوند.

دلـو(  پنجشـنبه)۳۰   ، روز 

دبیـرکل  اسـتولتنربگ،  ینـس 

ناتـو، در سـخنانی گفـت کـه 

وزرای دفـاع کشـورهای عضـو 

خصـوص  در  پیـامن  ایـن 

خـروج نیروهـای ناتـو و اینکـه 

شـوند،  خـارج  زمانـی  چـه 

نگرفتنـد. تصمیمـی 

از  پـس  اسـتولتنربگ  آقـای 

رشکـت در نشسـتی مجازی با 

رشکت وزرای دفاع کشـورهای 

عضـو ایـن پیـامن گفـت: »در 

ایـن مقطـع هیچگونـه تصمیم 

دگــر  بــار  امریــکا   

مســئول  را  طالبــان 

ــونت ها در  ــش خش افزای

دانســت. افغانســتان 

قوماندانــی  فرمانــده 

امریــکا  اردوی  مرکــزی 

ــته  ــنتکام( روز گذش )س

رشق  بــه  ســفر  در 

ــه  ــت ک ــه اس ــه گفت میان

گــروه طالبــان بــه گونــه 

آشــکارا خشــونت ها در 

ــش  ــور را افزای ــن کش ای

جــرال  اســت.  داده 

گفتــه  مکنــزی  کنــت 

اســت کــه داعــش بــه 

ــه  ــه گفت ــا ب ــام داده ام ــالت را انج ــی حم ــح برخ ــه واض گون

وی حمــالت ایــن گــروه در تناســب بــه حمــالت طالبــان 

ــان  ــزوده اســت کــه داعــش و طالب ــزی اف ــدک اســت. مکن ان

بــه گونــه مشــرک بــه ســطح کشــور بــر ضــد نیروهــای 

امنیتــی افغانســتان حملــه کــرده و در برخــی مناطــق شــهری 

می دهنــد. انجــام  را  هدفمنــد  کشــتارهای 

خشــونت ها  »ایــن  اســت  گفتــه  خربنــگاران  بــه  مکنــزی 

متوجــه امریــکا و ائتــالف ناتــو نیســت. ایــن حمــالت متوجــه 

ــه او  ــه گفت ــد« ب ــا می باش ــود افغان ه ــی و خ ــای امنیت نیروه

ایــن حمــالت )در اصــول ( از ســوی طالبــان انجــام می شــود.

در  بین املللــی  نیروهــای  فرمانــده  نیــز  ایــن  از  پیــش 

افغانســتان گفتــه اســت کــه طالبــان حمالت شــان را افزایــش 

ــه تازگــی در مــورد اظهــارات ایــن  داده انــد. گــروه طالبــان ب

نهایـی درخصـوص آینـده حضـور نیروهایـامن )در افغانسـتان( 

« نگرفته ایـم. 

دبیـر کل ناتـو در سـخنان خـود بـا اشـاره بـه نزدیکـی اول مـاه 

مـه، مهلت مشـخصی کـه در توافق دوحه، برای خـروج رسبازان 

تعییـن شـده گفت: »با نزدیک شـدن تاریخ مهلـت اول ماه می، 

و در طـول چنـد هفتـه آتـی اعضـا و متحـدان ناتـو بـا یکدیگر از 

نزدیـک رایزنـی و هامهنگـی می کنند.«

دبیـر کل ناتـو همچنیـن گفـت کـه خشـونت ها در افغانسـتان 

یافتـه  افزایـش  کننـد،  پیـدا  کاهـش  کـه  ایـن  به جـای  اخیـراً 

اسـت و هیـچ پیرفتـی هـم در رونـد صلـح این کشـور بـه میان 

نیامـده اسـت. آقـای اسـتولتنربگ اضافـه کرد کـه طالبـان باید 

تـالش بیشـری بـرای کاهـش خشـونت ها و قطع رابطه شـان با 

گروه هـا تروریسـتی بـه خـرج دهنـد. 

جــرال امریکایــی چیــزی نگفتــه امــا پیــش از ایــن ذبیح اللــه 

آن هــا  کــه  اســت  گفتــه  گــروه  ایــن  ســخنگوی  مجاهــد 

ــش  ــزرگ را کاه ــهرهای ب ــر ش ــان ب ــونت ها و حمالت ش خش

داده و بــه ماده هــای توافق نامــه بــا امریــکا عمــل کــرده انــد.

ــش  ــه افزای ــان را ب ــتان طالب ــت افغانس ــر حکوم ــوی دگ از س

خشــونت ها متهــم کــرده و گفتــه اســت کــه آن هــا در تناســب 

ــت  ــم نیس ــگ ه ــل جن ــه فص ــته ک ــال گذش ــتان س ــه زمس ب

افغانســتان  حکومــت  انــد.  داده  افزایــش  را  حمالت شــان 

ــد. ــد می دان ــتارهای هدفمن ــل کش ــان را عام ــان طالب همچن

ــتان  ــی افغانس ــت مل ــی امنی ــس عموم ــا رساج رئی ــد ضی احم

گفتــه اســت کــه رهــربان طالبــان بــه قوماندانــان ایــن گــروه 

دســتور داده کــه در بهــار و تابســتان آینــده، متــام جنــگ 

خــود را بــه والیت هــای کندهــار ، زابــل، ارزگان،هلمنــد و 

ــازند. ــز س ــار متمرک ننگره

 نـرصت الله آخنـدزاده، عبدالعظیم بدخشـی و محمد نرصت 

حق پرسـت ورزشـکاران مبـارزات آزاد کشـور قـرار اسـت در 

مـاه مـارچ سـال جـاری میـالدی در برابـر حریفـان خارجـی 

شـان بـه میـدان برونـد. از ایـن میـان نرصت اللـه آخنـدزاده 

در رقابت هـای سـازمان ای سـی ای روسـیه اشـراک خواهد 

ایـن  در  اشـراک  بـرای  کامـل اش  آماده گـی  از  او  کـرد. 

رقابت هـا خـرب داده اسـت. آخنـدزاده می گویـد: »در کل از 

آماده گی هـای خوبـی برخـوردار اسـتم و وعـده می دهـم کـه 

پرچـم کشـورم را در دومیـن سـازمان بـزرگ ...

 مجیـب زدران عضـو تیـم ملـی کرکـت کشـور بـه تیـم »سـن 

رایـزرس حیدرآبـاد« در لیگ برتر هند پیویسـت، تیمی که در 

آن محمـد نبـی و راشـد خـان، دو سـتاره دیگر کرکت کشـور، 

بـازی مـی کنند.

مجیـب زدران کـه پیش از این در تیـم »کینگز الیون پنجاب« 

بـازی مـی کـرد امسـال از سـوی سـن رایـزرس انتخاب شـد. 

سـن رایـزرس در پهلـوی بازیکنـان اصلی اش، سـه بازی کن 

دیگـر به شـمول مجیـب زدران را انتخـاب کرد....

ورزش
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ام تی ان متعهد است که به منظور کمک به آیندۀ پایدار انتشار گاز های گلخانه یی را الی سال 2040 به صفر تقلیل دهد

کنت مکنزی: گروه طالبان بطور آشکار مسئول تشدید خشونت هاستوزیر دفاع آمریکا: خروج عجوالنه و بی نظم از افغانستان نخواهیم داشت

 دانشـگاه کابـل بـه عنـوان دانشـگاه مـادر عنـوان افغانسـتان کوچک را به خود اختصاص داده اسـت. این دانشـگاه که در سـال 1311 تاسـیس شـد 

در بهـار سـال 1400 پـا بـه 90 سـالگی می گـذارد. ایـن دانشـگاه 90 سـاله کـه انتظـار مـی رود در ایـن 90 سـال بـه پختگـی و اعتبـار علمی دسـت 

یافتـه باشـد در هیـچ رده بنـدی علمـی جهـان جایـگاه قابـل توجه نداشـته و طی دو دهـه اخیر نیز هیچ مسـئله جـدی را در عرصه علمـی، اجتامعی، 

فرهنگـی و اقتصـادی طـرح یـا حل نکرده اسـت. 

نظـام آموزشـی ناکارامـد و فرسـوده، قـوم گرایـی، بینـاد گرایی و فقـدان جریان یـا جنبش دانشـجویی متعهد به ارزش هـای دانشـجویی و اکادمیک را 

مـی تـوان بخشـی از چالش هـای ایـن دانشـگاه شـمرد. دانشـگاه کابـل این افغانسـتان کوچک بـا چالش هـای بـزرگ و دغدغه های غیـر علمی دچار 

اسـت و ایـن چالش هـا چنـان خـوره جـان ایـن دانشـگاه را میخـورد. مـن در ایـن یاداشـت بـه عنوان دانشـجو در این دانشـگاه 90 سـاله که پیشـنه ی 

تاریخـی آن بایـد مزیتـی بـرای اعتبـار علمـی آن باشـد امـا نیسـت، تـالش کـرده ام از دیـدگاه یـک دانشـجویی معمولـی بـه وضعیـت آموزشـی، بنیـاد 

گرایـی، قـوم گرایـی و اتحادیـه محصـالن این دانشـگاه نیم نگاهی داشـته باشـم...

ناتو:

به حمایت از نیروهای 
افغان ادامه می دهیم

 دانشگاه کابل؛
 افغانستان کوچک با 

چالش های بزرگ 
) بخش اول(
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ناتو:

به حمایت از نیروهای 
افغان ادامه می دهیم

 رسمنـى ناتـو مـى گويـد کـه درنشسـت مجـازی وزیـران دفـاع 

ناتـو درمورد افغانسـتان فيصلـه نهايى اتخاذ نگرديـد؛ اما درمورد 

خـروج متامـى رسبازان شـان مشـورت بيشـرخواهند کرد .

نشسـت مجـازی دوروزۀ وزیـران دفـاع ناتـو سـاعت هشـت بجـه 

شـب جمعـه بـه وقـت افغانسـتان پايـان يافـت .

جینـز سـتولتنربگ رسمنـى ناتـو درختـم ايـن نشسـت دو روزه 

نشسـت،  ايـن  دوم  روز  در  کـه  گفـت  مجـازى  کنفرانـس  طـى 

ماموريـت ناتـو درافغانسـتان وعـراق ارزيـاىب گرديـد .

وى افـزود کـه ايـن دو ماموريـت ناتـو درمبـارزه  دربرابـر تروريـزم 

نقـش مهمـى را بـازى مـى کنـد .

رسمنـى ناتـو همچنـان خاطرنشـان کـرد کـه وزراى دفـاع ناتو 

معاممواجـه  نـوع  يـک  بـا  افغانسـتان  درمـورد  بحـث  درجريـان 

بودنـد وگزينـه هـاى اسـاىن روى دسـت نبـود .

سـتولتنربگ درادامـۀ صحبـت هايـش گفـت :))درحـال حـارض 

درمـورد افغانسـتان تصميـم نهايـى اتخاذ منـى کنيم، امـا اينکه 

درآغـاز مـاه مـى سـال روان ميـادى کـه بـه اسـاس توافـق نامـه 

سرمقاله

 وزرای دفـاع کشـورهای عضـو ناتـو در کنفرانس مجازی 

که در مورد افغانسـتان داشـته اند بـه توافقات مهمی در 

مورد حضور نیروهای این سـازمان در افغانسـتان رسـیده 

انـد. بـر اسـاس فیصلـه ایـن سـازمان هرگونـه تصمیـم 

دربـاره حضـور و یا عدم حضور ناتو در افغانسـتان مبتنی 

بـر رشایـط اسـت نـه مبتنـی بـر توافقنامـه میـان ایـاالت 

متحـده و گـروه طالبـان. ایـن هـامن چیـزی اسـت کـه 

مـردم و دولـت افغانسـتان پـس از دو دهـه همـکاری و 

حامیـت بیـن املللی از افغانسـتان از جامعه بین املللی 

و همـکاران بیـن املللـی خـود انتظـار دارنـد. در همیـن 

راسـتا صحبـت هایـی کـه اسـتولتنربگ دبیـر کل ناتـو با 

رییس جمهور غنی داشـته اسـت نیز امیدوارکننده بوده 

اسـت. هـم چنیـن وزیـر دفـاع جدیـد ایـاالت متحـده و 

جـرال مکنزی فرمانده نیروهـای آمریکایی در خاورمیانه 

موجـود  هـای  واقعیـت  کـه  انـد  داشـته  اظهاراتـی  نیـز 

را انعـکاس مـی دهـد و گـروه طالبـان را مسـول اصلـی 

افزایش و تداوم خشـونت ها در افغانسـتان دانسـته اند. 

در متـام ایـن فعـل و انفعـاالت آن چـه اهمیـت دارد ایـن 

اسـت کـه همگـی بـر تـداوم رشارت و خشـونت توسـط 

طالبـان و هم چنین حقانیت افغانسـتان صحه گذاشـته 

انـد. امـری که برای گـروه طالبان و حامیـان بین املللی 

آن غیـر منتظـره بـوده اسـت. همیـن نکتـه سـبب مـی 

شـود کـه جهـان از ایـن پـس سیاسـت هـای خـود را در 

قبـال افغانسـتان بـر اسـاس واقعیـت هـای موجـود و نـه 

بر اسـاس شـعارهایی که گـروه طالبـان و حامیان آن می 

دهنـد تنظیـم کننـد. اکنـون فرصـت بهـری هـم بـرای 

افغانسـتان فراهـم شـده اسـت و هـم بـرای جهـان تـا در 

یـک فضـای واقعـی تـر تصمیـم بگیرنـد و شـاید طالبـان 

هـم اگـر واقعا به دنبال صلح هسـتند از غـرور کاذبی که 

بـرای شـان به وجود آمـده بود کمی پایین تـر بیایند و به 

خواسـت هـا ومطالبـات مـردم تـن دهند. 

متاسـفانه طی دو سـال اخیر طالبان به گونه بی سـابقه 

ای در عرصـه بیـن املللـی مرشوعیت پیدا کـرد و تقویت 

شـد. بـدون شـک این کار ایـاالت متحده و شـخص آقای 

خلیلـزاد بـود. رهـربی قبلی ایـاالت متحده فکـر می کرد 

کـه از قضیـه افغانسـتان مـی تواند بـه عنوان یـک کارت 

بازی در انتخابات ریاسـت جمهوری این کشـور استفاده 

کنـد. بـه همیـن خاطـر متـام رونـد را در طـی دو سـال 

گذشـته مطلقـا بـا خواسـت و میـل طالبـان هامهنـگ 

کـرد. طالبـان در ایـن مـدت نازدانگـی بسـیار کـرده و به 

طـور بـی سـابقه ای تقویـت شـده اسـت. طالبـان از یک 

گـروه تحـت تعقیب که همـه کادر رهربی اش در لیسـت 

سـیاه سـازمان هـای بیـن املللـی بودنـد بـه یـک گـروه 

سیاسـی تبدیـل گردیـده اسـت و اکنـون آزادانـه به همه 

کشـورهای جهـان دعـوت می شـوند و سـفر مـی کنند. 

متاسـفانه بـه مـوازات تقویـت طالبـان دولت افغانسـتان 

بـه عنـوان یـک شـخصیت حقوقـی به حاشـیه رانده شـد 

و متـام پروسـه تـا کنـون بدور از چشـم دولت افغانسـتان 

بـه پیـش رفته اسـت. سـال گذشـته حتـی تاش بسـیار 

صـورت گرفـت که گروه های سیاسـی و رهـربان جهادی 

بـدون حضـور دولـت افغانسـتان بـا طالبان رونـد صلح را 

تصاحـب کننـد. امـا رشایـط بـه گونـه ای پیـش رفـت که 

ایـن حرکـت بـه نتیجـه نرسـید. وگرنـه امـروز ممکـن بود 

مـا بـا یـک بحـران دیگـر و بـی ثباتـی مطلـق مواجـه می 

شدیم. 

آن چـه امـروزه تحـت عنـوان حکومت موقـت و عبوری در 

مراکـز دیپلامتیـک و سیاسـی مطـرح اسـت هـامن پروژه 

ای اسـت کـه خـوش بختانه شکسـت خـورد و اکنـون آن 

طـرح تنهـا بـه یـک کاغذپـاره تبدیـل گردیده اسـت. این 

طـرح در زمـان خـود بسـیاری از چهـره هـای سیاسـی و 

گـروه هـای فرصت طلـب را به طمع انداخـت و رسگردان 

کـرد. ولـی اکنـون زمانـش گذشـته اسـت و متـام آن چـه 

جهانیـان و همـکاران بیـن املللی افغانسـتان اظهار می 

دارنـد برخـاف این پروژه اسـت. این فرصـت خوبی برای 

دولـت افغانسـتان اسـت تـا وضعیـت را بـه نفـع خویـش 

سـامان دهـد و خـود را بـرای هرگونه روند دیگـر در آینده 

آماده سـازد. 

آن چـه تـا کنـون در رونـد صلـح پیـش رفتـه اسـت هرگـز 

بـه نفـع مـردم و دولـت افغانسـتان نبـوده اسـت. نواقص 

ایـاالت متحـده و  و کمبودهـای اساسـی در توافقنامـه 

طالبـان وجـود دارد کـه اگـر نتیجـه انتخابـات در ایاالت 

متحـده بـه نفع دونالـد ترامپ پیش می رفت افغانسـتان 

دو باره به کام تروریسـم و امارت اسـامی طالبان سـقوط 

مـی کـرد. ولـی خـوش بختانـه کـه وضعیـت بـه سـمت 

دیگـر رفـت و جهـان به سـمت عقانیت رفت و سیاسـت 

ترامپیسـم بـه تاریخ پیوسـت. 

سـوی  از  مثبـت  گام  یـک  شـاهد  لحظـه  هـر  اکنـون 

و جهـان هسـتیم.  افغانسـتان  املللـی  بیـن  همـکاران 

جهـان در مجمـوع بـه سـوی عقانیـت در حرکت اسـت. 

هرچـه جهـان عقانی تر شـود حقانیت مردم افغانسـتان 

بیشـر درک مـی شـود و دیگران بر آن صحـه می گذارد. 

افغانسـتان منـی توانسـت پـس از دو دهـه حرکـت بـه 

جلـو یـک بـار دیگـر بـه نقطه صفـر برگـردد و شـاهد یک 

فروپاشـی و انقطـاع تاریخـی دیگـر باشـد. چیـزی کـه 

بـزرگان عـامل بـر آن تصمیـم گرفتـه بـود. 

از صفحه1

دوحـه اخريـن مهلـت خـروج نريوهاى خارجـى ازافغانسـتان مى 

درايـن خصـوص مشـورت هـاى  ناتـو  باشـد، کشـورهاى عضـو 

خواهنـد کـرد .((

امـا رسمنـى ناتـو افـزود کـه آنهـا بـه حاميـت مـاىل ازنريوهـاى 

افغـان وادامـه ماموريـت شـان درافغانسـتان متعهد مى باشـند .

بگفتـۀ موصـوف، ناتـو ازپروسـۀ صلـح افغانسـتان حاميـت مـى 

کنـد ودرايـن مـورد شـامرى رسبازانـش را کاهـش داده اسـت .

نامـربده افـزود کـه مذاکـرات، مناسـب تريـن راه حـل اختافات 

ميـان افغانهـا مى باشـد .

رسمنـى ناتـو بارديگربـه طالبـان خطـاب کـرد که خشـونت ها 

را کاهـش دهنـد، تعهـد شـان را بـه اسـاس توافـق نامـه دوحـه 

عمـى و روابـط شـانرا بـا تروريـزم بـن امللـى قطـع مناينـد .

سـتولتنربگ دربخـى ازصحبـت هايـش گفـت کـه هـدف ناتـو 

ايـن اسـت کـه افغانسـتان نبايـد بارديگربـه مرکـز تروريـزم بـن 

امللـى مبـدل گـردد .

مشـرکا  ناتـو  عضـو  کشـورهاى  وى،  هـاى  گفتـه  اسـاس  بـه 

وضعيـت افغانسـتان را ازنزديـک بـررىس مـى کنند وبـراى حفظ 

مصئونيـت رسبـازان شـان اقـدام الزم خواهنـد کـرد .

رسمنـى ناتـو مـى گويـد کـه وزراى دفاع کشـورهاى عضـو ناتو 

بـه متديـد ماموريت شـان درعـراق تصميـم اتخـاذ کردند .

نشسـت وزیـران دفـاع ناتـو در حالـی برگـزار می شـود کـه ادارۀ 

جـو بایـدن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده، موافقتنامـۀ امریـکا 

و طالبـان را بررسـی می کنـد تـا مشـخص شـود کـه آیـا گـروه 

طالبـان بـه تعهداتـش از جملـه آتش بـس و مذاکـرات معنـی دار 

بـا حکومـت افغانسـتان عمـل می کنـد یـا نـه.

بـدل  در  خارجـی  نیروهـای  متـام  موافقتنامـه،  ایـن  برمبنـای 

تضمین هـای امنیتـی از سـوی گـروه طالبـان بـه شـمول قطـع 

رابطـۀ ایـن گـروه بـا القاعـده، باید افغانسـتان را تا مـاه می ترک 

 . کنند

گـروه طالبـان قبـاً گفتـه بودنـد کـه مطابـق موافقـت نامـه ایـن 

بـا گروه هـای تروریسـتی رابطـه  و  امریـکا عمـل کـرده  گـروه و 

نـدارد.

مذاکـرات بیـن افغان هـا در ۱۲ مـاه سـپتمرب پارسـال در دوحـه 

پایتخـت قطـر افتتاح شـد.

ایـن مذاکـرات میـان هیئت هـای مذاکراتـی جمهـوری اسـامی 

افغانسـتان و گـروه طالبـان پـس از وقفـۀ سـه هفتـه ای در اوائل 

مـاه جنـوری از رس گرفتـه شـد، امـا اضافـه از یـک مـاه می شـود 

کـه هیـچ نشسـتی میـان ایـن دو هیئـت برگزار نشـده اسـت.

ناتـو در سـال ۲۰۱۴ به دنبال پایان مأموریـت محاربوی اش در 

افغانسـتان، ماموریـت حامیـت قاطـع را روی دسـت گرفـت. در 

حـال حـارض ده هـزار رسبـاز ناتـو در چهارچـوب ایـن ماموریت، 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان را آموزش و مشـوره داده 

و آن هـا را یـاری می رسـانند.

شـامر  طالبـان،  گـروه  بـا  موافقتنامـه اش  اسـاس  بـر  امریـکا 

نیروهـای امریکایـی را در اواسـط مـاه جنـوری بـه ۲،۵۰۰ تـن 

داد. کاهـش 

رئیـس جمهـور غنـی بـا رسمنشـی سـازمان ناتـو، صحبـت 

تیلفونـی منـود

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـوری اسـامی افغانسـتان ظهـر 

دیـروز بـا ینـس سـتولتنربگ رسمنشـی سـازمان ناتـو صحبـت 

تیلفونـی کـرد. در ایـن مکاملـۀ تیلفونـی، هـر دو جانـب در مورد 

پروسـۀ صلـح، کنفرانـس وزرای دفـاع کشـورهای عضـو سـازمان 

ناتـو و حامیـت هـای دوامـدار ناتـو از نیروهای امنیتـی و دفاعی 

افغانسـتان، بحـث و تبـادل نظـر منودنـد.

ینـس سـتولتنربگ رسمنشـی سـازمان ناتـو در مـورد کنفرانـس 

وزرای دفـاع کشـورهای عضـو سـازمان ناتـو بـه رئیـس جمهـور 

معلومـات داده، گفـت کـه کشـورهای عضـو ناتو در پروسـه صلح 

افغانسـتان از دیپلوماسـی فعـال اسـتفاده مـی کننـد، تـا ایـن 

پروسـه بـه موفقیـت برسـد.

وی ضمـن ابـراز نگرانـی از افزایـش خشـونت هـا در افغانسـتان 

ایـن سـازمان  گفـت کـه متـام فیصلـه هـای کشـورهای عضـو 

مـرشوط خواهـد بـود و در آن از نزدیـک با ایاالت متحـده امریکا 

هامهنگـی خواهنـد کـرد. 

رسمنشـی سـازمان ناتو در مورد خروج نیروهـای امریکایی و ناتو 

از افغانسـتان، گفـت کـه مشـورت هـا ادامـه دارد و تاکنـون در 

ایـن خصـوص تصمیـم گرفتـه نشـده اسـت و همچنـان بازنگری 

موافقتنامـه کـه میـان طالبـان و امریـکا صـورت گرفته، از سـوی 

حکومـت ایـاالت متحـده امریکا جریـان دارد.

در ایـن متـاس تیلفونـی، ینس سـتولتنربگ رسمنشـی سـازمان 

ناتـو بـر حـل مسـاملت آمیـز معضلـه افغانسـتان تاکیـد کـرد و 

حامیـت خویـش را از صلـح پایـدار و باعـزت در افغانسـتان ابراز 

منـود.  همچنـان موصـوف گفـت که تعهـد دوامدار سـازمان ناتو 

از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان در راسـتای مبـارزه بـا 

تروریـزم ادامـه دارد.

داده و افـزوده کـه دولـت افغانسـتان عضویت رسـمی سـازمان 

ملل را دارد، با همه کشـورها از جمله فدراسـیون روسـیه روابط 

عملـی  را  بین املللـی  اش  تعهـدات  و همـه  دارد  دیپلامتیـک 

می سـازد. بـه گفتـه ایـن وزارت یک چنین دولـت را منی توان با 

گروهـی کـه »در پی کسـب قدرت از طریـق زور و قتل عام مردم 

خود اسـت و با تروریسـم بین املللی آشـکارا همکاری دارد« در 

یک سـطح قرار داد. در اعامیه وزارت خارجه افغانسـتان آمده 

کـه »بزرگنامیـی غیرقابل  توجیه یـک گروه ممنوعه« در روسـیه 

در واقـع بـا خواسـت این کشـور برای مبـارزه با تهدیـد تندروی 

و تروریسـم در منطقـه و دسـتیابی بـه صلـح پایـدار و مبتنی بر 

خواسـت مـردم افغانسـتان در تناقـض آشـکار قرار داشـته و در 

نتیجه با منافع مشـرک روسـیه و افغانسـتان سـازگاری ندارد.

در بخش دیگر از سـخنانش آقای کابلوف حکومت افغانسـتان 

را در طوالنـی شـدن زمـان مذاکـرات بـا طالبان مقرص دانسـته 

بـرای  از عـدم  متایـل کابـل  اسـتفاده  بـا سـوء  افـزوده کـه  و 

انجـام یـک گفتگـوی اساسـی، طالبـان منطقـه نفـوذ خـود را 

گسـرش داده و مدعـی شـد کـه اکنـون ایـن گـروه سـه چهارم 

افغانسـتان را کنـرل می کنـد. او همچنیـن گفتـه کـه »مـا بـه 

طالبـان مسـتقیام گفتیـم، که سـخنان دوامـدار دربـاره امارت 

اسـامی را دوسـت نداریـم، زیـرا ایـن امـر )در گفـت و گوهـا( 

مزاحمـت می کنـد«. او افـزوده کـه »مبـارزان طالبـان سـالها 

خـون ریختنـد، جـان خـود را بـرای امـارت اسـامی دادنـد. آیا 

آنهـا بایـد بافاصلـه آن را رهـا کننـد؟ جنگجویـان شـان آنان را 

نخواهنـد بخشـید.«

در ایـن اعامیـه وزارت خارجـه سـخنان آقـای کابلـوف در مورد 

کنرل سـه  چهارم خاک افغانسـتان توسـط طالبان »نادرست« 

خوانـده شـده و آمـده کـه »راه انـدازی حمـات تروریسـتی و 

کشـتار مـردم در مناطـق مختلـف به معنـای کنـرل  داشـن بر 

ایـن مناطـق نیسـت.« وزارت خارجـه افـزوده کـه تناقـض دیگر 

سـخنان آقـای کابلـوف ایـن اسـت کـه از یـک  طـرف طالبـان 

را گـروه »ملـی« و »داخلـی« قلمـداد کـرده و در جـای دیگـر 

برای شـان  و  حامیـت   « را  طالبـان  پاکسـتان  کـه  می گویـد 

پناهـگاه داده اسـت.« در ایـن اعامیه تاکید شـده که برخاف 

در  هیچگاهـی  افغانسـتان  دولـت  کابلـوف،   آقـای  ادعاهـای 

انجـام مذاکـرات صلـح تعلل و تاخیـر نکرده، بلکـه طالبان میز 

مذاکـره را تـرک کردنـد.

وزارت خارجـه افغانسـتان گفته که آقای کابلوف اظهار داشـته 

کـه طالبـان »تقریبـاً بی عیـب و نقـص« بـه توافقنامـه صلـح بـا 

آمریـکا پایبنـد هسـتند. بـه گفتـه ایـن وزارت همه دنیـا اذعان 

دارنـد کـه طالبـان چهـار تعهـد عمـده شـان را کـه عبـارت از 

قطـع ارتباط تروریسـتان، کاهش خشـونت ها، ادامـه مذاکرات 

معنـادار و عدم  برگشـت جنگجویان آزادشـده بـه میدان جنگ 

باشـد،   آشـکارا نقـض کرده اند.

از شـخصیت های  و شـامری  عبداللـه  عبداللـه  ایـن  از  قبـل 

سیاسـی افغانسـتان نیـز بـه سـخنان آقـای کابلـوف واکنـش 

ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  رئیـس  بودنـد.  داده  نشـان 

راه  موقـت  اداره  آمـدن  کار  روی  کـه  بـود  گفتـه  افغانسـتان 

نتیجـه  بلکـه  نیسـت؛  افغانسـتان  کنونـی  چالش هـای  حـل 

گفتگو هـای بین االفغانـی مشـخص کننـدۀ آینـده افغانسـتان 

اسـت. 

 وزارت خارجـه افغانسـتان سـخنان ضمیـر کابلـوف، مناینـده 

دربـاره  افغانسـتان  امـور  در  روسـیه  جمهـوری  رئیـس  ویـژه 

ایجـاد دولـت »انتقالـی ائتافـی« در افغانسـتان را نادرسـت 

خوانـده و گفتـه که برخی اظهـارات او »بـا واقعیت  های کنونی 

افغانسـتان همخوانـی نداشـته و در بسـا مـوارد در تناقـص بـا 

اعامیه های رسـمی کشـور دوست و همکار روسـیه قرار دارد.«

خـربی  آژانـس  بـا  گفتگـو  در  قبـل  روز  دو  کابلـوف،  ضمیـر 

اسـپوتنیک، گفـت کـه »بـرای پایـان جنـگ افغانسـتان به یک 

دولـت انتقالـی ائتافی نیاز اسـت، که توانایـی و قدرت کنرل 

هـر دو طـرف را داشـته و یکدیگـر را مهـار کنـد. پـس از آن 

یـک دولـت حاکـم جدید تشـکیل شـود کـه بتواند بسـیاری از 

مشـکات را حـل کنـد.«

وزارت خارجه افغانسـتان در واکنش به سـخنان آقای کابلوف، 

»تجویـز نسـخٔه دولـت انتقالـی ائتافـی« را در تضـاد کامـل بـا 

گفته هـای قبلـی  او دانسـته و گفته کـه او قبا خواسـتار »خود 

ارادیـت  افغان هـا و واگـذار کـردن آینـده افغانسـتان بـه خـود 

افغان هـا« شـده بـود. ایـن وزارت افـزوده کـه »مـردم مـا حـق و 

تـوان آن را دارنـد تـا بـا اراده آزاد ملـت از طریـق انتخابـات در 

مطابقـت بـا قانون اساسـی کشـور رسنوشـت دولـت و حکومت 

خویـش را تعییـن« کند.

در ایـن مصاحبـه آقـای کابلـوف گفتـه قرار اسـت یک نشسـت 

مشـورتی صلـح افغانسـتان بـه زودی در مسـکو برگـزار شـود، 

امـا از طالبـان و دولـت افغانسـتان بـه دلیـل اینکـه طرف های 

جنـگ هسـتند، دعـوت نخواهد شـد.

وزارت خارجه افغانسـتان نسـبت به این مقایسـه واکنش نشان 

افغانستان: اظهارات مناینده روسیه درباره دولت انتقالی ائتالفی با خواست مردم در تناقض است
کارتون

جهان به حقانیت 
افغانستان صحه می گذارد

محمد هدایت

 

 

 

 

 

بخشـيده است .

او مى گويد که حکومت افغانسـتان ازتصميم ناتو اسـتقبال مى 

کنـد کـه آمـوزش، تجهيز ومشـورت با نريوهـاى امنيتـى افغان را 

ادامـه ميدهنـد ودربـريون سـاخن رسبـازان شـان ازافغانسـتان 

عجلـه منـى کنند .

ازسـوى ديگر وزير دفاع امريکا درنشسـت وزراى دفاع کشورهاى 

عضوناتـو گفتـه اسـت کـه کشـورش بـه پايـان بخشـيدن جنـگ 

درافغانسـتان ازمجـراى دپلوماتيـک متعهـد مى باشـد ورسبازان 

شـانرا بـه عجلـه ازاين کشـورخارج منى سـازد .

لويـد اسـتن وزيـر دفاع امريـکا بـه وزراى دفاع کشـورهاى عضو 

ناتـو اطمينـان داده اسـت کـه رسبـازان شـان ازافغانسـتان را به 

عجلـه وىب نظـم خـارج منـى کنند .

اوگفتـه اسـت کـه امريـکا درحال حارض مـرصوف ارزيـاىب توافق 

نامـه آنکشـور بـا طالبان مى باشـد تا مشـخص کند که آيـا هردو 

جانـب بـه رشايـط شـامل ايـن توافـق نامـه پـاى بنـد بـوده اند يا 

. خري 

درافغانسـتان  جنـگ  ختـم  بـه  امريـکا  کـه  اسـت  افـزوده  وى 

ازمجـراى تـاش هـاى دپلوماتيـک متعهد بوده و درمتـام مراحل 

بـا متحديـن خـود مشـورت خواهـد کـرد .

ايـن درحاليسـت کـه نشسـت دوروزۀ ازطريق آنايـن وزراى دفاع 

کشـورهاى عضـو ناتـو  ناوقـت روز گذشـته بـدون کـدام تصميـم 

مشـخص درمـورد افغانسـتان پايـان يافت . 

موبایـل ۶ تـن از شـهروندان را دزدی و از سـاحه فـرار منوده 

حـوزه  پولیـس  کشـفی  کار  و  تـاش  سـعی،  اثـر  بودند،بـه 

پانزدهـم امنیتـی محـل بـود و بـاش دزدان تثبیـت و در پـی 

یـک عملیـات اوپراتیفـی بازداشـت گردیدنـد.

بـه گفتـه اى موصـوف، از نـزد ایـن افـراد ۶ سـیت موبایـل 

دزدی شـده بدسـت پولیـس آمـده اسـت و بازداشـت شـده 

گان بـه جـرم خویـش رصیحـا اعـراف دارنـد.

فرامـرز مـی گوید که بازداشـت شـده گان تحت نظـارت قرار 

دارنـد و قضیه تحت بررسـی می باشـد. 

نادرسـت، تخطی هـا، تقلـب ، اسـتفاده نادرسـت از موقـف و 

تجهیـزات اداره، فسـاد، تبعیـض و آزار و اذیـت را)بـا اسـناد 

آدرس  ایمیـل  مخصـوص،  صنـدوق  طریـق  از  شـواهد(  و 

)w.blower@atra.gov.af( و صفحـه ویب سـایت به صورت 

بـه رهـربی اداره و  بـا اطمینـان و محرمیـت کامـل  آسـان، 

کمیتـه تفتیش برسـانند، تا اینکه اجـراات الزم صورت گیرد.

اعامیـه مـی افزایـد کـه این پاليسـی بـاالی متـام کارمندان 

عالـی،  شـورای  اعضـای  اتـرا،  اداره  قـراردادی  و  رسـمی 

و  ریاسـت ها  کارمنـدان  آمریـن،  روسـا،  بـورد،  اعضـای 

اسـت.  تطبیـق  قابـل  قـراردادی  رشکت هـای  کارمنـدان 

پاکسـتان د هڅـو سـتاینه کـړې ده.

د روسـیې ځانګـړي اسـتازي ضمیـر کابلـوف پـه داسـې حـال 

کـې پاکسـتان تـه سـفر کـړی چـې دوه ورځـې مخکـې یـې په 

یـوه مرکـه کې پـه ډاګه کړې وه، چې ددوحې د سـولې پروسـه 

بـې مانـا ده او پـه افغانسـتان کـې بایـد لنډمهالـه ایتـايف 

حکومـت جـوړ يش، چې افغان حکومت یې نـن دا څرکندونې 

رد کـړې. تـر دې یوه میاشـت مخکې د طالبانـو دقطر د فر یو 

پـاوي مسـکو تـه د سـفر پر مهـال له روسـیي چارواکـو رسه پر 

افغـان سـولې پروسـې خربې کـړې وې.

بلخـوا د پاکسـتان مـي راډیـو خـرب ورکـړی چـې کابلـوف نـن 

مازیګـر د بهرنیـو چـارو  وزیـر شـاه محمـود قریـي رسه هم پر 

افغـان سـولې خربې کـړې دي.

سـیزده  جهانـی  جامعـۀ  آن  در  شـد،  برگـزار  خورشـیدی 

میلیـارد دالـر کمـک مـرشوط بـه افغانسـتان تعهـد کـرد.

رییس جمهـور غنی در نشسـت دیـروز فسـاد را بزرگ ترین 

ضعـف دولـت خودش دانسـت و گفت که مبـارزه جدی در 

برابر فسـاد ادامه دارد.

غنـی افـزود کـه بـدون تغییـر در فرهنـگ کنونـی اداری 

دسـتیابی بـه اهدافـی کـه افغانسـتان در نشسـت جینـوا 

بـه آن هـا متعهـد شده اسـت، ممکـن نخواهـد بود:»ملـت 

فسـاد  بـه  کـه  اقلیتـی  یـک  نیسـت.   فاسـد  افغانسـتان 

گرفتـار اسـت بایـد اجـازه ایـن داده نشـود تـا آینـدۀ یـک 

عملی سـازی  و  پیگیـری  نشسـت  کنـد.«   تبـاه  را  ملـت 

تعهـدات نشسـت جینـوا بـرای آمـاده سـازی کارشـیوه یی 

در ایـن بخش و مشـخص شـدن مسـؤولیت های نهادهای 

شده اسـت. انداختـه  راه  بـه  حکومـت  گونه گـون 

از سـویی هـم رییس جمهـور غنـی گفت که در سـال روان 

بـزرگ  پروژه هـای  در  چشـم گیری  پیرشفت هـای  مالـی 

هم چـون تاپـی و کاسـا یـک هـزار به میـان خواهنـد آمـد. 

بـه  کـه  کـرده  ناتواسـتقبال  ازتصميـم  افغانسـتان  حکومـت   

ميدهنـد  ادامـه  امنيتـى  نريوهـاى  ومشـورت  آموزش،تجهيـز 

. کننـد  منـى  عجلـه  شـان  رسبـازان  ودرخـروج 

ايـن مطالـب را دواخـان مينـه پـال معـاون سـخنگوى رياسـت 

جمهـورى امـروز اول حـوت درصفحـه تويرش   بيان کرده اسـت 

.

وى گفتـه اسـت: )) مـا وناتـو دربرابرتهديـد مشـرک مبـازره مى 

کنيـم، اين خطرمشـرک بشـمول القاعده ازسـوى متامـى گروه 

هـاى تروريسـتى مى باشـد که باطالبـان روابط محکـم دارند .((

مينـه پـال افزوده اسـت که طالبـان بايد پس ازتوافـق نامه دوحه 

ايـن روابـط را قطـع مى کـرد؛ امـا برعکس آنرا گسـرش وتحکيم 

 پولیـس کابـل از بازداشـت دو دزد حرفـوی کـه بـا تهدیـد 

اسـلحه پـول و موبایـل هـای شـش تـن از شـهروندان را بـه 

رسقـت بـرده بودنـد، خـرب داد.

فـردوس فرامـرز سـخنگوی قوماندانی امنیه کابـل می گوید 

که منسـوبین پولیس حـوزه پانزدهم امنیتـی دوتن از دزدان 

حرفـوی را امروز بازداشـت کردند.

اومـی گویـد کـه دو دزد حرفـوی موبایـل دوتـن بنـام هـای 

سـهراب و عبدالقـادر را کـه در مربوطـات ناحیـه پانزدهـم 

شـهر کابـل سـاحه دامنه کـوه قصبه بـا تهدید اسـلحه پول و 

 ادارۀ اتـرا مـی گویـد کـه ” پالیىس افشـاگری” را بـه منظور 

جلوگیـری از تخلفـات و سـوء اسـتفاده کارمنـدان ایـن اداره 

منظـور کرده اسـت.

در اعامیـه اى دفـر مطبوعاتـی اداره اتـرا ، آمـده اسـت کـه 

پالیسـی افشـاگری)whistle blowing( را  اتـرا  بـورد اداره 

بخاطـر جلوگیـری از تخلفات و سـوء  اسـتفاده کارمندان این 

اداره منظـور منوده اسـت.

 whistle( افشـاگری  پالیسـی  کـه  افزایـد  مـی  منبـع 

blowing( اداره اتـرا کـه آن را بـورد اداره روز گذشـته در ۵۷ 

میـن جلسـه هفتـه وار خویـش منظـور منـود؛ از کارمنـدان 

اداره، دارنـدگان جواز، مشـرکین، مراجعین و 

مـردم می خواهـد که سـوء اسـتفاده  کارمندان 

ایـن اداره را گـزارش دهنـد.

اعامیـه حاکیسـت، این پالیسـی کـه از طرف 

اسـت؛  شـده  ترتيـب  اداره  داخلـی  تفتیـش 

پایـه  هـای شـفافیت و حسـابدهی اداره اترا را 

بیشـر تقویـه مـی  منایـد.

ایـن  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  نگاشـته  منبـع 

بـا  می تواننـد  دهنـدگان  گـزارش   پالیسـی،  

پنهـان منـودن هویـت خـود گـزارش تخلفـات 

رفتـار  طرزالعمل هـا،  و  مقـررات  قوانیـن،  از 

 د افغانسـتان سـولې لپاره د روسـیې ځانګړي اسـتازي ضمیر 

کابلـوف د پاکسـتان د پـوځ مـرش جـرال باجوه رسه پـر افغان 

سـولې پروسـې خربې کـړې دي.

د پاکسـتان د پـوځ لخـوا د کـب پـه لومـړۍ په یوه خپره شـوې 

خربپاڼـه کـې راغـي، چـې کابلوف اسـام ابـاد د ته د رسـمي 

سـفر پـر مهال نـن د پوځ مـرش جرال قمـر باجـوه رسه لیديل 

دي.

رسچینـې زیاتـه کـړې چـې پـه دې لیدنـه کـې جـرال باجـوه 

ویـي چـې د افغانسـتان سـوله د ټولـې سـیمې پـه ګټـه ده او 

پـه همـدې موخـه دوی د افغـان سـولې پروسـې ماتـړ کـوي.

لوریـو دافغـان سـولې  راغـي، چـې دواړو  پـه خربپاڼـه کـې 

پروسـې پـر وروسـتیو پرمختګونـو خـربې کـړې او کابلـوف د 

 رییس جمهـور غنـی می گویـد که ۶۰درصـد از کمک های 

جامعـه جهانـی بیـرون از بودجـه دولـت افغانسـتان هزینه 

شده اند.

آقای غنی که روز پنج شـنبه در نخسـتین نشسـت پیگیری 

مـی زد،  سـخن  جینـوا  نشسـت  تعهـدات  عملی سـازی  و 

اینـکار چالـش در حکومـت افغانسـتان  گفـت کـه علـت 

اسـت و با شفاف سـازی بودجۀ ملی و حسـاب ده سـاخن 

نهادهـا، ایـن کمک ها بـه بودجه ملـی برگردانـده خواهند 

. شد

عملی سـازی  بـرای  کـه  کـرد  تأکیـد  غنـی  رییس جمهـور 

در  اصاحـات  جینـوا  نشسـت  در  افغانسـتان  تعهـدات 

دارد: »شـصت  کلیـدی  نقـش  آن  و عملی سـازی  بودجـه 

درصـد کمک هـا رفتـه بیـرون از بودجـه دولت، امـا چالش 

از جامعـه بین املللـی نیسـت از مـا اسـت. 

پروگرام هـای  بسـازید،  موثـر  بسـازید،  شـفاف  را  بودجـه 

می آیـد.« پـس  پـول  بسـازید،  را حسـاب ده  ملـی 

قـوس سـال جـاری هجـری  مـاه  در  کـه  نشسـت جینـوا 

حکومت ازتصمیم ناتو درمورد آموزش، تجهیز ومشورت به نیروهاى افغان استقبال کرد

دو تن ازدزدان حرفه اى درشهرکابل بازداشت شدند

اداره اترا ” پالیسی افشاگرى” را درمنصۀ اجرا قرار مي دهد

کابلوف د پاکستان د پوځ مرش رسه پر افغان سولې خربې کړې

غنی: ۶۰درصد کمک  های جهانی بیرون از بودجه دولت هزینه شده اند
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تضُرع طالبان به درگاه آمریکا-بخش اول

ــی دارد  ــری روا م ــل ب ــق و عق ــدام منط ــازد؟ ک ــر بس بیش

کــه کــودکان، زنــان و مردمــان عــادی و بیگنــاه در انفجــارات 

ــل و  ــدام عق ــوند؟ ک ــاره ش ــه و پ ــاک تک ــای هولن و انتحار ه

منطــق رأی مــی دهــد کــه در برابر مردم مســلامن افغانســتان 

ــا  ــامی ب ــور اس ــی در کش ــه مردم ــام املنفع ــات ع و تأسیس

نظــام اســامی جهــاد اعــان شــود.؟ گــروه طالبــان از کــدام 

عقانیــت و از کــدام منطــق و وجــدان انســانی صحبــت 

مــی کنــد؟ انتحــار در محفــل تشــیع جنــازه، انتحــار در 

کورس هــای تعلیمــی، انتحــار و انفجــار در مســاجد را کــدام 

رشع و رشیعــت و منطــق روا داشــته اســت؟ در بخشــی از 

نامــه خــود مــی گویــد امریکایی هــا و همپیامنــان آن بــه ایــن 

درک رســیده انــد کــه معضــل افغانســتان بوســیله¬ی تفاهــم 

حــل مــی گــردد. ایــن کــه امریکایی هــا بــه ایــن درک و فهــم 

ــه، خیلــی مهــم نیســت؛ مهــم آن اســت  ــا ن رســیده باشــند ی

ــه  ــم و نتیج ــن فه ــه ای ــتانی ها ب ــان و افغانس ــروه طالب ــه گ ک

ــزار از  ــتان بی ــردم افغانس ــه م ــت ک ــند. هویداس ــیده باش رس

ــح و  ــدن صل ــتان آم ــردم افغانس ــام م ــد و آرزوی مت ــگ ان جن

تقــرر نظــام عدالــت محــور انســانی اســت کــه همــه مردمــان 

جنگ هــای خونیــن افغانســتان بــه صــورت عمــوم دو 

ــی  ــای جناح ــدرت طلبی ه ــت. اول ق ــته اس ــل داش عام

بیرونــی در  در داخــل، دوم دخالت هــای کشــور های 

امــور افغانســتان. ایــن رسیــال خشــونت زایــی در حــدود 

چهــل و دو ســال اســت کــه در کشــور ســاری اســت و از 

ــی حــد و بــی شــامری  مــردم افغانســتان قربانی هــای ب

را گرفتــه اســت. ظهــور طالبــان از درون جنگ هــای 

داخلــی افغانســتان منونــه آشکاریســت کــه وابســته 

ــان  ــروه طالب ــش گ ــد. زای ــی باش ــوق م ــل ف ــه دو عام ب

داشــن  داعیــه  و  افغانســتان  مرز هــای  از  بیــرون  در 

حاکمیــت بــر رسارس کشــور بــه صــورت انحصــاری همــه 

نشــانه های اســت کــه لجاجت هــای سیاســی را در ایــن 

رسزمیــن هویــدا مــی ســازد. در ایــن نیــم قــرن بدبختــی 

افغانســتان، گروه هــای متخاصــم و طرف هــای درگیــر 

جنــگ هرگــز نتوانســتند بــا روحیــه وطــن دوســتی و 

مــردم دوســتی از منافــع گروهــی خویــش بگذرنــد و 

خصومت هــا را بــا رونــد مصالحــه بــه پایــان رســاند. گــروه 

طالبــان از همــه بیشــر شــیوه خصــم را در پیــش گرفتــه 

اســت و دشــمنی خــود را در برابــر مــردم افغانســتان در 

ــا میکانیــزم خــون و وحشــت  ــر ب ــن بیســت ســال اخی ای

ــه اجــرأ گذاشــته اســت.  ب

ــا  ــان ب ــروه طالب ــرف گ ــن ط ــه ای ــش ب ــال پی ــک س از ی

امریکایی هــا پیــامن دوحــه را امضــأ منودنــد. بــر اســاس 

ایــن معاهــده آمریکایی هــا در طــی چهــارده مــاه از 

ــک  ــز در ی ــان نی ــوند و طالب ــی ش ــرون م ــتان بی افغانس

گفتــامن میــان افغانــی وارد گفتگوهــای صلــح آمیــز 

گردنــد. ایــن کار گام هــای اولــی آن برداشــته شــده 

اســت و نشســت بیــن اال فغانــی دوحــه میــان مناینــدگاه 

ــت جمهــوری اســامی  ــدگان دول ــان و مناین گــروه طالب

افغانســتان دور نخســت آن بــه پایــان رســید. امــا در 

مرحلــه دوم آن، تــا اکنــون مناینــدگان طالبــان دور میــز 

مذاکــره حــارض نشــده انــد. بجــای مذاکــره بــه ســفر های 

منطقــوی و جهانــی پرداختــه انــد تــا بتواننــد خــود را از 

انــزوا جهانــی بیــرون ســازند. از ســوی دیگــر آتــش جنــگ 

در جبهــات جنــگ افغانســتان از طــرف گــروه طالبــان به 

ــد و  ــدف من ــتار های ه ــته/ دارد. کش ــه داش ــدت ادام ش

ایجــاد وحشــت در شــهر ها و شــاهراه های کشــور همــه 

ــه  ــدت ادام ــه ش ــدت ب ــن م ــه در ای ــت ک ــای اس نکته ه

داشــته اســت. تشــدید کشــتار مــردم مظلــوم افغانســتان 

آیــا جهــاد اســت کــه از جانــب گــروه طالبــان بــی مهابــا 

ــت آور و  ــاع وحش ــال اوض ــه هرح ــرد؟ ب ــی گی ــورت م ص

کشــتار های مــردم کــه در افغانســتان جــاری اســت، 

قســمتی عمــده¬ی آن بــه عهــده گــروه طالبــان اســت.

بــا تغییــر حکومــت در ایاالت متحــده امریکا جؤ سیاســی 

ــار  ــتان دچ ــای افغانس ــت گزاری ه ــه¬ی سیاس در حیط

ــان  ــه می ــت نام ــدا از موافق ــتند؟ ج ــی داش ــش اساس نق

امریکایی هــا و طالبــان، آرزو و خواســت مــروع هــر 

افغانســتانی اســت کــه نیروهــای خارجــی در افغانســتان 

ــایر  ــنگ س ــتان هم¬س ــند و افغانس ــته باش ــور نداش حض

ملت هــا و کشــور های جهانــی از آزادی هــای اقتصــادی، 

سیاســی و فرهنگــی برخــوردار باشــد. از ســوی دیگــر 

ــه از  ــه ن ــت ک ــان اس ــز خواه ــن را نی ــتانی ای ــر افغانس ه

ــه از  ــایگان و ن ــرف همس ــه از ط ــا و ن ــرف امریکایی ه ط

ــته  ــرار دش ــد ق ــورد تهدی ــری م ــور دیگ ــچ کش ــوی هی س

باشــد. ایــن موضــوع تنهــا خواســت طالبــان نیســت کــه 

آن را در چارچــوب تفاهــم نامــه خــود بــا امریکایی هــا 

ــوب  ــتان در چارچ ــت افغانس ــت. مل ــاخته اس ــرح س مط

اصــول و قوانیــن بیــن امللــل و بــا توجــه بــه منافــع ملــی 

کشــور خواهــان ایــن اســت کــه بــا متــام دنیــا و بــا متــام 

ــک و  ــط نی ــود رواب ــایگان خ ــه و همس ــور های منطق کش

ــت،  ــتان اس ــق افغانس ــن ح ــد، ای ــته باش ــتانه داش دوس

همچنــان کــه حــق هــر ملــت دیگــر اســت...        ادامــه 

دارد

ایــن کشــور را بــه عنــوان انســان و شــهروند احــرام کنــد. 

در نکتــه پنجــم ایــن نامــه گــروه طالبــان بوضــوح از طــرف 

امریــکا تقاضــا و خواهــش مــی کنــد کــه بــر تطبیــق مــواد 

ــد.  ــد مبان ــان متعه ــکاه و طالب ــان امری ــه می ــت نام موافق

ــکاه باشــد  واضــح اســت کــه کشــور های بیرونــی چــه امری

یــا هرکشــوری دیگــر، منافــع عمومــی کشــورش از هرچیزی 

دیگــر بــرای شــان اولویــت دارد. اگــر ایــن مســأله بــه 

منافــع ملــی امریــکا کمــک کنــد، حتــام اینــکار را خواهنــد 

منــود. بــدون تردیــد اذعــان مــی تــوان کــرد کــه حتــی یــک 

افغانســتانی هــم پیــدا نخواهــد شــد کــه طرفــدار این باشــد 

کــه امریکایی هــا در افغانســتان حضــور داشــته باشــند. 

گــروه طالبــان چطــور ایــن ادعــا را بــه خــود شــان منحــر 

ــو  ــای نات ــایر قوت ه ــا و س ــدن امریکایی ه ــد؟ آم ــی کنن م

ناآشــیانه¬ی  موجودیــت  بخاطــر  دقیقــا  افغانســتان  در 

طالبــان بــود. طالبــان بودنــد و هســتند کــه ایــن مشــکات 

و تهاجــم را ســبب شــده اســت. از جانــب دیگــر گــروه 

طالبــان را کی هــا متویــل مــی کننــد؟ و در پیدایــش ایــن 

گــروه کــدام کشــور های و قدرت هــای منطقــه و جهــان 

ــاالت  ــی ای ــت قبل ــت. حکوم ــده اس ــدک ش ــرات ان تغیی

ــان  ــا امضــأ پیــامن همــراه گــروه طالب ــکا ب متحــده امری

در پــی ایــن بــود کــه معضــل افغانســتان را هرچــه زودتــر 

یــک طرفــه منایــد. گــروه طالبــان امیــد داشــتند تــا در 

موجودیــت و حامیــت حکومــت قبلــی امریــکا بــه اهــداف 

خــود در افغانســتان نایــل شــوند، امــا اینــکار نشــد. 

حکومــت جدیــد بــه رهــری جوبایــدن آهســته و حســاب 

شــده ایــن پیــامن را بــه بازنگــری گرفتــه اســت. واکنــش 

گــروه طالبــان در ایــن مقطــع زمانــی، تقــا بــرای عملــی 

و  امریــکا  میــان  کــه  اســت  پیــامن دوحــه  ســاخن 

گــروه طالبــان یــک ســال پیــش امضــأ شــده بــود. نامــه 

رسگشــاده معــاون سیاســی گــروه طالبــان ماعبدالغنــی 

ــن تــاش اســت.   ــارز ای ــه ب ــه امریکایی هــا منون ــرادر ب ب

ــن  ــرادر؛ ای ــی ب ــا عبدالغن ــاده م ــه رسگش ــوای نام محت

ــن  ــاه رشوع مــی شــود ای ــا یــک مقدمــه کوت ــه کــه ب نام

ــت  ــا دوس ــام ملت ه ــه مت ــازد ک ــی س ــا م ــل را برم اص

ــا  ــند و ب ــوردار باش ــد از آزادی برخ ــی خواهن ــد و م دارن

ــت  ــد و دخال ــدور از تهدی ــود، ب ــای خ ــول و ارزش ه اص

در رسزمیــن خــود زندگــی منایــد. گــروه طالبــان در 

ایــن مقدمــه بــه جنــگ نُــزده ســال اخیــر در افغانســتان 

ــان مــی دارد کــه در پــی اهــداف  اشــاره مــی کنــد و بی

ــال  ــک س ــه ی ــت نام ــأ موافق ــد. امض ــده ان آزادی جنگی

قبــل میــان امریــکا و گــروه طالبــان را تذکــر مــی دهــد 

و بــه نحــوی از امریکایی هــا خواهــش مــی دارد کــه 

مــواد موافقــت شــده را کــامکان احــرام و عملــی ســازد. 

ــوار  ــه صــورت فاکت ــازده نکتــه را ب بعــد از ایــن مقدمــه ی

متذکــر مــی شــود، ادبیــات کــه در ایــن نامــه بــکار رفتــه 

اســت، بیشــر حالــت زاری گونــه و بخشــی آن بــه صورت 

تلویحــی تهدیــد آمیــز مــی باشــد. نکتــه خوبــی را مطــرح 

مــی ســازد آن اینکــه معضــل افغانســتان راه حــل نظامــی 

ــرای  ــه ب ــوه قهری ــداوم کشــتار و اســتفاده از ق ــدارد و ت ن

حــل ایــن موضــوع موثریــت نداشــته اســت، اشــاره مــی 

کنــد کــه ایــن مســأله را تاریــخ گذشــته افغانســتان 

ــا  ــت. ام ــوده اس ــت من ــر ثاب ــال اخی ــزده س ــوص نُ بخص

ایــن گفتــار تــا عمل¬کــرد گــروه طالبــان در افغانســتان 

ــن  ــر روز ای ــه ه ــا ک ــن معن ــانی دارد. بدی ــه کهکش فاصل

ــتان  ــتناک را در رسارس افغانس ــتار های وحش ــروه کش گ

بــر مــردم بــی دفــاع، تحمیــل مــی ســازد. اگــر طالبــان 

ــل  ــرا در ح ــس! چ ــد، پ ــادق ان ــان ص ــه ش ــن گفت ــه ای ب

معضــل افغانســتان راه کشــتار مــردم را در پیــش گرفتــه 

انــد؟ 

در مــاده ســوم ایــن نامــه از عنــر عقــل و منطــق اشــاره 

ــول  ــان قب ــر طالب ــق را اگ ــت و منط ــد، عقانی ــی کن م

دارنــد، ســوال اینجاســت کــه کــدام منطــق و عقــل مــی 

ــرد کــه در حیــن گفتگــو و مذاکــره کشــتار مــردم را  پذی

ــت. ــوده اس ــم گیر ب ــی چش ــن توانای ــو در ای ــش نات نق

ــح  ــگ و صل ــائل جن ــون مس ــو پیرام ــرد نات ــر رویک ــن اواخ در ای

افغانســتان، متمرکــز بــر اســتقرار صلــح و ثبات در کشــور اســت، 

ــا  ایــن ســازمان از ســال 2014 بدینســو، از رویایــی مســتقیم ب

نشســت دو روزه ی ناتــو پیرامــون تصمیم گیــری در مــورد 

خــروج یــا مانــدن از افغانســتان پایــان یافــت، ایــن نشســت 

کــه بــه روز چهارشــنبه هفتــه ی گذشــته بــه هــدف بررســی 

مأموریــت ناتــو در افغانســتان و عــراق دائــر شــده بــود 

ــوم  ــا زمــان معل ــه ادامــه حضــور ایــن ســازمان ت رسانجــام ب

شــدن رسنوشــت صلــح و قطــع ارتبــاط طالبان بــا گروههای 

ــر کل  ــد، دبی ــد مان ــی خواه ــتان باق ــتی در افغانس تروریس

ناتــو در پایــان نشســت گفتــه اســت کــه ناتــو بــا قاطعیــت 

از رونــد صلــح افغانســتان حامیــت می کنــد و حضــورش در 

افغانســتان را نیــز به طــور قابــل توجهــی به عنــوان بخشــی 

از رونــد صلــح تنظیــم کــرده اســت. ناتــو مهم تریــن ســازمان 

همــکار در زمینــه ی نظامــی در افغانســتان اســت. ایــن 

ســازمان در حــال حــارض حــدود 9600 نیــروی نظامــی 

ــن  ــو ای ــور عض ــه از 36 کش ــتان دارد  ک ــتقر در افغانس مس

ــت  ــوزش و حامی ــان آم ــه مسئولیت ش ــد ک ــازمان می باش س

از نیروهــای امنیتــی افغــان اســت. بــه عبــارت دیگــر، ناتــو 

پشــتیبان بی بدیــل بــرای نیروهــای امنیتــی افغانســتان 

امنیتــی  نیروهــای  بــرای  ناتــو  نقــش حامیتــی  اســت. 

ــم انداز  ــم از چش ــراتژیک و ه ــر اس ــم از نظ ــتان ه افغانس

ــک  ــول نزدی ــت. در ط ــت اس ــز اهمی ــیار حای ــی بس سیاس

ــک طــرف بخــش بزرگــی  ــو از ی ــه دو دهــه ی گذشــته نات ب

از بــار جنــگ و مبــارزه بــا تروریــزم را در افغانســتان بــر 

دوش کشــیده و از ســوی دیگــر، توانایــی نیروهــای امنیتــی 

ــن  ــی ای ــی و حامیت ــای مال ــول کمک ه ــتان محص افغانس

ــت رزمــی خــود  ــو مأموری ــی کــه نات ســازمان اســت. از زمان

ــوره  اند. ــز و مش ــد تجهی ــتان نیازمن ــی افغانس امنیت

طالبــان به دلیــل ارصار بــر ادامــه خشــونت، فرصــت صلــح را 

از بیــن می برنــد. دور دوم مذاکــرات بین االفغانــی عمــا در 

دوحــه متوقــف اســت. طالبــان ایــن روزهــا بیشــر از صلــح 

بــرای جنــگ برنامه ریــزی می کننــد. جنگ جوهــای ایــن 

ــاده  ــش رو آم ــار پی ــن در به ــگ خونی ــک جن ــرای ی ــروه ب گ

پا بنــدی  از  منفــی  ارزیابــی  آن  از  مهم تــر  می شــوند. 

ــا  ــه تعهــدات ایــن گــروه در توافق نامــه ی صلــح ب طالبــان ب

امریــکا اســت. طالبــان در طــول یــک ســال گذشــته از زمان 

امضــای توافق نامــه ی صلــح نــه خشــونت ها را کاهــش 

داده انــد و نــه بــه تعهدات شــان بــرای قطــع رابطــه بــا 

ــروج  ــد. خ ــل کرده ان ــی عم ــتی بین امللل ــای تروریس گروه ه

متامــی نیروهــای خارجــی از افغانســتان در مــاه مــی ســال 

ــروه  ــود. گ ــان ب ــدات طالب ــه تعه ــوط ب ــع من ــاری در واق ج

ــه کاهــش  ــق از جمل ــن تواف ــش در ای ــه وعده های ــان ب طالب

ــا القاعــده عمــل نکــرده اســت. ــط ب خشــونت و قطــع رواب

نگرانــی طالبــان از اینکــه نیروهــای ناتــو در افغانســتان تــا 

ــد  ــد مان ــی خواه ــح باق ــت صل ــدن رسنوش ــوم ش ــان معل زم

قابــل درک اســت؛ زیــرا ایــن گــروه منتظــر ایــن خــروج بودند 

تــا بــه قــدرت برســند. نامــه ی رسگشــاده ی مــا عبدالغنــی 

ــکا حاکــی  ــه مــردم امری ــان ب ــاون سیاســی طالب ــرادر، مع ب

ــان اســت، رویاهــای رهــران  از دســتپاچگی رهــران طالب

طالبــان مبنــی بــر کســب قــدرت سیاســی بــه تندبــاد فنــا 

رفــت، متــام تصوراتــی کــه آنــان از حاکمیــت سیاســی شــان 

ــورد.  ــت خ ــه بن بس ــد ب ــوده بودن ــیم من ــتان ترس در افغانس

ایــن کار نتیجــه ی یــک اشــتباه محاســباتی اســت. در طــول 

ــونت را  ــش خش ــن کاه ــته کمری ــال گذش ــرات دو س مذاک

از ســوی ایــن گــروه شــاهد نبودیــم، طالبــان هنــوز میانــه ی 

خوبــی بــا انعطاف پذیــری کــه می توانــد اساســی ترین رشِط 

هرگونــه مذاکــره باشــد، نــدارد. رویکــرد جنگ طلبانــه ی ایــن 

گــروه در مغایــرت بــا ادعایــی اســت کــه اکنــون رهــر ایــن 

گــروه در نامــه ی خــود بــه شــهروندان امریــکا می گویــد. در 

نامــه آمــده اســت کــه مســأله ی افغانســتان بــا زور و قــدرت 

حــل منی شــود و افغان هــا در تفاهــم بــا یکدیگــر بــه صلــح 

و امنیــت خواهنــد رســید. ایــن چیــزی اســت کــه طالبــان در 

عمــل بــه آن بــاور ندارنــد. ایــن رویکــرد جنگ طلبانــه اســت 

کــه هــم فرصــت ســازش و هــم زمینــه ی امنیــت را مخــدوش 

می کنــد. خاصــه کام، جهــان فهمیــده  کــه طالبان بیشــر 

ــن درک رســیده کــه  ــه ای ــی جنــگ اســت و ب ــح در پ از صل

طالبــان گــروه قابــل اعتــامدی نیســت، بــه همیــن اســاس، 

اکنــون تــوپ در میــدان طالبــان اســت، اینکــه رهــران 

ــال  ــان در قب ــکنی ش ــی از تعهدش ــه توجیه ــروه چ ــن گ ای

توافقنامــه دوحــه ارائــه خواهنــد منــود اهمیــت نــدارد؛ آنچــه 

کــه مهــم اســت واقعیت هــای موجــود در اعــان موضــع 

رســمی مقامــات ناتــو پیرامــون افغانســتان اســت کــه رســام 

ــان رســاند، اشــتباه  ــه گــوش طالب ــداوم حضــور شــان را ب ت

ــه  ــد ک ــش گردی ــر از پی ــا محرزت ــان از آنج ــباتی طالب محاس

میــز مذاکــره را تــرک منــوده و مســیر روســیه و آســیای 

میانــه را بــه پیــش گرفــت، در حالیکــه قدرت هــای جهانــی 

هیچکــدام از حاکمیــت طالبــان اعــام حامیــت نکــرده انــد/ 

ــر ایــن، گــروه طالبــان هــم اکنــون در دو  ــا ب منی کننــد؛ بن

راهــی قــرار گرفتــه کــه منی داننــد بــه مســیر مذاکــرات بــاز 

گردنــد یــا بــه طبــل جنــگ بــر علیــه نیروهــای بیــن املللــی 

بکوبنــد.

تروریــزم بیــن املللی در افغانســتان دســت کشــیده و مدیریت 

ــه نیروهــای امنیتــی افغــان واگــزار منــوده اســت،  جنــگ را ب

در بحبوحــه ی گفتگوهــای صلــح، ســازمان ناتــو نگرش هــای 

واقع بینانــه پیرامــون مســائل جاری افغانســتان داشــته اســت، 

ــح و ثبــات در  ایــن ســازمان نظامــی، همــواره از اســتقرار صل

افغانســتان حامیــت کــرده اســت، امــا در واکنــش بــه تشــدید 

ــا توســل  حمــات طالبــان علیــه نیروهــای امنیتــی افغــان، ب

ــن  ــه ای ــر علی ــی ب ــات نظام ــزاری، عملی ــه ســخت اف ــه گزین ب

گــروه نیــز بــه راه انداختــه اســت، ناتــو هــم اکنــون از متحــدان 

قابــل اعتــامد نظامــی می باشــد کــه نیروهــای امنیتــی افغــان 

و چهره هــای رئــوس نظــام، همــواره از حضــور و همــکاری 

ایــن ســازمان در افغانســتان بــه نیکــی یــاد منــوده اســت؛ امــا 

ــدن نیروهــای نظامــی  ــا مان ــه نظــر می رســد کــه خــروج و ی ب

ایــن ســازمان بــه میــزان انعطــاف و متکیــن طالبــان بــه 

ــر کل  ــای دبی ــه گفته ه ــا ب ــتگی دارد، بن ــح بس ــدات صل تعه

ایــن ســازمان، تــا زمانــی کــه ناتــو مطمــن نشــود کــه طالبــان 

ارتبــاط خــود بــا متامــی گروههــای تروریســتی بــه خصــوص 

ــازمان در  ــن س ــت ای ــرده اس ــع نک ــده را قط ــا القاع ــاط ب ارتب

افغانســتان باقــی خواهــد مانــد، بــا توجــه بــه ادامــه روز 

ــال  ــو در قب ــمی نات ــع رس ــان موض ــونت ها و اع ــزون خش اف

ــای  ــروج نیروه ــد خ ــان رون ــکنی طالب ــد ش ــتان، تعه افغانس

بیــن املللــی را آنچنــان کــه در توافقنامــه دوحــه ذکــر شــده 

اســت بــه تأخیــر انداختــه اســت، مطابــق بــه ایــن توافقنامــه، 

در صورتــی کــه طالبــان بــه مفــاد آن عملــی منــوده و ارتبــاط 

ــای  ــد، نیروه ــع مناین ــتی را قط ــای تروریس ــا گروهه ــان ب ش

بیــن املللــی تــا اول مــاه مــی افغانســتان را تــرک می مناینــد؛ 

امــا توافقنامــه دوحــه عمــا از ســوی طالبــان نقــض گردیــده 

ــی  ــش جنگ ــح، رزمای ــه صل ــدارک برنام ــوض ت ــت و در ع اس

ــه  ــود گرفت ــه خ ــن تر ب ــورت خش ــل ص ــش از قب ــروه بی ــن گ ای

اســت، بــه همیــن اســاس بــود کــه نشســت ناتــو تدویــر یافــت 

تــا موضــع رســمی شــان در جهــت مانــدن و یــا رفــن را اعــان 

ــه  ــرد ک ــام ک ــت اع ــان نشس ــو در پای ــی نات ــد، رسمنش مناین

هــدف مشــرک مــا واضــح اســت. افغانســتان نبایــد دوبــاره بــه 

ــا بــه رسزمین هــای  پنــاه گاه امــن تروریســتان تبدیــل شــود ت

ــیار  ــِش بس ــه بخ ــتان در س ــو و افغانس ــد. نات ــه کنن ــا حمل م

مهــم و اســراتژیک بــا هــم دادوســتد دارنــد؛ حامیــت قاطــع، 

ــکاری  ــتان و هم ــی افغانس ــای امنیت ــی از نیروه ــت مال حامی

ــم  ــو و تصامی ــاع نات ــت وزرای دف ــن، نشس ــدت. بنابرای درازم

اتخــاذ شــده در آن، بــرای افغانســتان رسنوشت ســاز و نقطــه ی 

ــرای  ــو ب ــون کــه نات ــده ی کشــور اســت. اکن ــرای آین عطــف ب

مانــدن در افغانســتان موضــع رســمی شــان را اعــام منــوده 

ایــن  اســراتژیک  ادامــه ی همــکاری  معنــای  بــه  اســت، 

ســازمان بــا افغانســتان اســت. واقعیــت ایــن اســت کــه هنــوز 

ــزی کــه  ــرا چی ــو اســت. زی ــد همــکاری نات افغانســتان نیازمن

پــای ایــن ســازمان را بــه افغانســتان کشــاند، قدرت مندتــر از 

ــن ســازمان  ــا ای ــان؛ ام ــزم و طالب گذشــته شــده اســت: تروری

ــگ  ــر جن ــم ب ــای حاک ــود، واقعیت ه ــت دو روزه ی خ در نشس

ــود  ــان من ــام اع ــت و رس ــده نگرف ــتان را نادی ــح افغانس و صل

تــا زمانیکــه رسنوشــت صلــح افغانســتان عمــا بــه قطــع 

خشــونت ها نیانجامــد و ایــن کشــور همچنــان در باتــاق 

ــی  ــتان باق ــو در افغانس ــد، نات ــی مبان ــزم باق ــدات تروری تهدی

خواهــد مانــد. واقعیــت ایــن اســت کــه در حــال حــارض اصــا 

زمــان مناســبی بــرای تــرک افغانســتان نیســت. هنــوز روایــت 

اصلــی در افغانســتان جنــگ اســت و در ایــن جنــگ نیروهــای 

را کنــار گذاشــت و نیروهــای امنیتــی افغانســتان بــه تنهایــی 

ــزم افغانســتان را بــردوش  ــا تروری مدیریــت جنــگ و مبــارزه ب

گرفتنــد، به رغــم نگرانی هــا، انصافــا ایســتادگی نیروهــای 

ــت.  ــتایش اس ــل س ــزم قاب ــه تروری ــتان علی ــی افغانس امنیت

پایان اجالس ناتو، پیش از زمان مناسب افغانستان را ترک نخواهیم کرد

مهدی بابک

سید لطیف سجادی

بیــن  ز  ا ا  ر صلــح  فرصــت  خشــونت،  مــه  ا د ا بــر  ر  ا اصــر به دلیــل  لبــان  طا
اســت.  متوقــف  دوحــه  در  عمــا  نــی  الفغا بین ا کــرات  مذا دوم  دور  نــد.  می بر
می کننــد.  یــزی  مه ر نا بر جنــگ  بــرای  صلــح  ز  ا بیشــتر  روزهــا  یــن  ا لبــان  طا
پیــش رو  ر  بهــا در  خونیــن  جنــگ  یــک  بــرای  گــروه  یــن  ا جنگ جوهــای 
بــه  لبــان  طا پا بنــدی  ز  ا منفــی  بــی  یا ز ر ا ن  آ ز  ا مهم تــر  می شــوند.  ده  مــا آ
لبــان  طا اســت.  یــکا  مر ا بــا  صلــح  فق نامــه ی  توا ر  د گــروه  یــن  ا تعهــدات 
نــه  صلــح  فق نامــه ی  توا مضــای  ا زمــان  ز  ا گذشــته  ســال  یــک  طــول  در 
بطــه  ا ر قطــع  بــرای  تعهدات شــان  بــه  نــه  و  نــد  ده ا ا د کاهــش  ا  ر خشــونت ها 
تمامــی  خــروج  نــد.  کرده ا عمــل  لمللــی  بین ا تروریســتی  گروه هــای  بــا 
ــوط  من ــع  ق ا و ر  د ــاری  ــال ج س ــی  م ه  ــا م در  ــتان  نس فغا ا ز  ا ــی  ــای خارج نیروه
ــق  ف توا ــن  ی ا ر  د ــش  ی وعده ها ــه  ب ــان  لب طا ــروه  گ  . ــود ب ــان  لب طا ــدات  تعه ــه  ب
ــت. س ا ــرده  نک ــل  ــده عم ع لقا ا ــا  ب ــط  ب ا و ر ــع  قط و  ــونت  ــش خش کاه ــه  ز جمل ا
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 بازی با اعداد              3221
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3116    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3391
شاه سفید را در خانه  a4 حرکت دهید. 
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ثور
امروز صبح ممکن اســت احساس کنید که مهار شده اید و نمی توانید خودتان 
را به وضوح بیان کنید. باید از مالقات با دوســتان تــان اجتناب کنید، زیرا که 

شما را درک نمی کنند.

جوزا
امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشــته باشــید و دچار مشکالت جزئی 
ســالمتی شــوید. احتماال اجتماعی نیســتید و می خواهید که تنها باشید. از 

برقراری ارتباط با دوستان و شریک عاطفی تان اجتناب کنید.

سرطان
ســعی کنید که از رفتن به مســافرت و یا تالش برای به دست آوردن سود 
مالــی اجتناب کنید. به نظر می رســد کــه کمتر از حالت هــای معمول 
اجتماعی هســتید و درکسب و کارتان شکست خواهید خورد. همچنین در 

انجام کارهای اجتماعی نامید خواهید شــد.

اسد
احتماال احســاس ناتوانی و عصبانیت می کنید. احتیاط کنید به عبارتی از دعوا 
با همکاران و دوستان تان اجتناب کنید. می توانید به حس ششم تان اطمینان 

کنید. احتماال بخواهید که در خانه درگیر چندین کار شوید.

سنبله
امروز صبح مود خوبی ندارید و نمی خواهید که با کسی صحبت کنید، از برخورد 
با مشکالت تان به تنهایی اجتناب کنید. احتیاط کنید! ممکن است خودتان را در 

محیط کاری از بقیه جدا کنید.

حمل
امروز صبح ممکن اســت مجبور باشــید که یک ســفر خانوادگــی را به دالیل 
مشــکالت مالی به زمان دیگری موکول کنید. زمان خوبی برای تمرکز کردن بر 

روی پروژه های طوالنی مدت می باشد.

میزان
در محیط کاری به نظر می رسد که مود بسیار خوبی دارید و سرشار از شور 
و اشتیاق هستید. با این حال، باید در ارتباط با همکاران تان محتاط باشید. 
یکی از آن ها مخفیانه شما را تضعیف می کند. امروز فرصت به دست آوردن 

سود مالی تان بسیار کم است.

عقرب
امروز صبح احساس نیاز می کنید که با شخصی در ارتباط با مشکالت عاطفی 
صحبت کنید. احتماال فکر می کنید که نادیده گرفته شده اید. از زیاده روی 

در احساسات تان اجتناب کنید زیرا همه چیز را خراب خواهید کرد.

قوس
احتماال به دلیل محافظه کاری زیاد ممکن اســت سودی را از دست بدهید. 
امروز کمتر اجتماعی هســتید. احتیاط کنید، وگرنه دیگران شــما را متوجه 
نخواهند شــد. امروز بعد از ظهر را با خانواده سپری خواهید کرد، برای آینده 

برنامه ریزی می کنید.

جدی
امروز صبح ممکن است مود خوبی نداشته باشید، و اطرافیان به شما کمک 
کنند که از این مود خارج شــوید. احســاس خستگی می کنید و مشکالت 
مالی شــما را اذیت می کند. تصمیمــات مهم را به تنهایی نگیرید. از انجام 

کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید.

دلو
امروز تمرکز کردن سخت است، زیرا که شریک عاطفی تان دچار سوتفاهم شده 
است. سختی های کاری بزرگتر از آن چیزی که فکر می کردید هستند. فرصت 

خوبی دارید تا سود مالی به دست آورید، 

2870

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 22  کلمه: عالی 

دولت ـ دول ـ دل ـ دعوا 
ـ دعوت ـ دو ـ دوا ـ عدل 
ـ عادلـ  عدالتـ  عدولـ  
دعاـ  شدتـ  شادـ  داشـ  

دوشـ  عادتـ  عدو.
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علی محبی

حوت
امروز می توانید در کار موفق شوید. یک قرارداد سودآوری را به عنوان کار دوم امضا 
خواهید کرد. باید از بحث کردن های شــدید اجتناب کنید. توصیه های اعضای 

خانواده تان را نیز در نظر بگیرید.

 شطرنج                     3392

ا

آکنده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبــال ـ ترمیمگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ 
حشرات ـ خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ 
شــکرخند ـ صوفیه ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر 

ـ قبول ـ کنایه ـ گنج ـ لگد ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.
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سـازد. ایـن در حالیسـت کـه دانشـگاه کابـل نسـبت بـه هـر دانشـگاه دیگر 

در کشـور امکانـات و فرصـت هـای زیـادی بـرای ایجـاد تغییـر، اصالحـات 

و بـه روز سـازی نظـام آموزشـی در اختیـار دارد امـا عوامـل ایـن دانشـگاه 

چنـان درگیـر آفـت های خورد و ریز اسـت که رسـالت دانشـگاه، برنامه های 

علمـی، غنامنـدی و اعتبـار بخشـی علمـی را فرامـوش کرده انـد. 

گفتـه مـی شـود رییـس جمهـور گفتـه بـود قـرن تغییـر کـرد امـا چپرتهـای 

دانشـگاه کابـل تغییـر نکـرد. ایـن گفتـه رییـس جمهـور کـه زمانـی ریاسـت 

دانشـگاه کابـل را بـه عهـده داشـت تبلـور واقعـی وضعیـت آموزشـی در ایـن 

دانشـگاه اسـت. مسـئله فقـط سـاده سـازی آمـوزش در حـد یـک جـزوه ای 

درسـی بـی ریخـت نیسـت، مشـکل ایـن جاسـت کـه در ایـن چپرتهـا هیـچ 

معیـار علمـی لحـاظ نشـده و اعتبـار علمـی نـدارد. تعـدادی زیـادی از ایـن 

جـزوه هـای درسـی نـه تنها کـه باعـث انتقـال علم منی شـود بلکـه منونه ی 

آشـکار ترویـج رسقـت علمـی اسـت. 

مـن در دوران دانشـجویی خـود تا هنـوز بارها با جزوه های درسـی برخوردم 

کـه از ویکـی پیدیـا کاپـی کردنـد و از سـایت هـای کـه هیـچ اعتبـار علمـی 

نـدارد. بحـث روشـمندی و روش تحقیـق در ایـن جـزوه هـا خیـال محـال 

اسـت. اسـتادانی هـم داشـتیم کـه جـزوه درسـی شـان را منـی فهمیدند.

نظـام و نصـاب آموزشـی دانشـگاه کابـل بـه تجدیـد نظـر و اصالحـات جدی 

و اساسـی نیـاز دارد. 

وضعیـت فعلـی دانشـگاه کابل بـه عنوان بزرگ ترین دانشـگاه کشـور رصف 

تاسـفبار نبـوده بلکـه یک بـی آبرویی علمی اسـت.  

مـن بـه عنـوان دانشـجو در ایـن دانشـگاه اعـرتاف مـی کنـم کـه در مـدت تحصیـل 

هیـچ چیـزی از ایـن دانشـگاه نیاموختـه ام و هیـچ فرصتـی نیـز برایـم ایجـاد نکـرده 

اسـت. قبـل از اینکـه دانشـجوی دانشـگاه کابـل باشـم کمـرت درگیـر مسـایل قومـی، 

مذهبـی و درگیـری هـای بـی مـورد بـودم. در ایـن دانشـگاه دربـاره هرچیـزی جـز 

علـم و دانـش گفتگـو مـی شـود و نگرانـی وجـود دارد. کمـرت دانشـجویانی را دیـدم 

کـه از وضعیـت آموزشـی رضایـت داشـته باشـند. از طرفـی مهـارت هـا و موادهـای 

آموزشـی ایـن دانشـگاه بـه نـدرت در بـازار کار مفیـد و ممـد واقـع مـی شـود. پـس 

الزم اسـت کـه وزارت تحصیـالت عالـی و رهـری دانشـگاه کابـل بـرای تغییـر نظـام 

آموزشـی برنامه هـای موثـر روی دسـت بگیرنـد و اال بـاز و بسـته بـودن ایـن دانشـگاه 

هیـچ تفاوتـی نـدارد. 

قومگرایی

افغانسـتان کوچـک )دانشـگاه کابـل( منونه بـارز قوم گرایی افغانسـتان بزرگ اسـت. 

همـه چیـز در ایـن دانشـگاه با چوب خـط قومی، انـدازه گیری می شـود و در طرازوی 

قومـی سـنجش و وزن مـی شـود. کرسـی هـای اسـتادی، نکسـتیر و دراپ محصـل، 

برکنـاری اسـتاد یـا دانشـجو، بررسـی پرونـده های فسـاد یا تخلف اسـتاد و دانشـجو، 

برنامـه هـا و رویـداد هـای فرهنگـی – اجتامعـی و حتـی کانتیـن هـای این دانشـگاه 

براسـاس مسـایل قومی اسـت. 

در یکـی از بعـد از ظهرهای پاییز سـال اول دانشـجویی با جمعی از دانشـجویان قرار 

شـد در یکـی از کانتیـن ها برای چای نوشـیدن برویم. 

دانشـگاه کابـل بـه عنـوان دانشـگاه مـادر عنـوان افغانسـتان کوچـک را به 

خـود اختصـاص داده اسـت. ایـن دانشـگاه کـه در سـال 1311 تاسـیس 

شـد در بهـار سـال 1400 پـا بـه 90 سـالگی می گـذارد. این دانشـگاه 90 

سـاله کـه انتظـار مـی رود در ایـن 90 سـال بـه پختگـی و اعتبـار علمـی 

دسـت یافتـه باشـد در هیـچ رده بنـدی علمـی جهـان جایـگاه قابـل توجـه 

نداشـته و طـی دو دهـه اخیـر نیـز هیـچ مسـئله جـدی را در عرصـه علمی، 

اجتامعـی، فرهنگـی و اقتصـادی طـرح یـا حـل نکـرده اسـت. 

نظـام آموزشـی ناکارامـد و فرسـوده، قـوم گرایـی، بینـاد گرایـی و فقـدان 

جریان یا جنبش دانشـجویی متعهد به ارزش های دانشـجویی و اکادمیک 

را مـی تـوان بخشـی از چالش هـای ایـن دانشـگاه شـمرد. دانشـگاه کابـل 

ایـن افغانسـتان کوچـک بـا چالش هـای بـزرگ و دغدغه هـای غیـر علمـی 

دچـار اسـت و ایـن چالش هـا چنـان خـوره جـان ایـن دانشـگاه را میخورد.

مـن در ایـن یاداشـت بـه عنـوان دانشـجو در ایـن دانشـگاه 90 سـاله کـه 

پیشـنه ی تاریخـی آن بایـد مزیتـی برای اعتبار علمی آن باشـد اما نیسـت، 

تـالش کـرده ام از دیـدگاه یـک دانشـجویی معمولـی بـه وضعیت آموزشـی، 

بنیـاد گرایـی، قـوم گرایـی و اتحادیـه محصـالن ایـن دانشـگاه نیـم نگاهی 

باشم. داشـته 

فیودالیسمآموزشی

فیودالیسـم آموزشـی به این معنا که در صنف درسـی اسـتاد و دانشـجو در 

یـک رابطـه آموزشـی افقـی قـرار ندارنـد. رابطه اسـتاد بـا دانشـجو عمودی 

و نـگاه اسـتاد بـه دانشـجو نـگاه بـاال بـه پاییـن اسـت. در چنیـن وضعیتـی 

اسـتاد در جایـگاه اربـاب و دانشـجو در جایـگاه رعیـت مکلـف بـه احرتام و 

پذیـرش دانـش و ارایـه درس اسـتاد اسـت. در ایـن نـوع آمـوزش دانشـجو 

مجـال پرسـش، انتقاد و یـا اعرتاض ندارد. اسـتاد معیار حقیقت و درسـتی 

اسـت. هر نوع واکنش یا پرسـش از طرف اسـتاد رسکوب می شـود. اسـتاد 

بـرای رسکـوب روحیـه پرسشـگری دانشـجویان امکانـات فـراوان دم دسـت 

دارنـد. تحقیـر کـردن، دشـنام دادن، در حد طنـز و فکاهـی طنزیل دادن، 

ترسـاندن از امتحـان از جملـه  شـیوه هـای مروج در دانشـگاه کابل اسـت. 

در چنین شـیوه آموزشـی نشـاط  و پویایی آموزشـی، رشـد تفکر انتقادی و 

ایجـاد فضـای رقابـت سـامل آموزشـی جای خـود را بـه رسکوب، چاپلوسـی، 

روحیـه کشـی و عقـده مـی دهـد. از ایـن رو در چنیـن فضـای آموزشـی 

معیـار دانشـجویان برتـر تغیـر مـی کنـد. برخـالف انظـار مـا از دانشـگاه 

کـه زمینـه سـاز تولیـد، تکثیـر و انتقـال دانـش شـود، نفـرت، عقـده هـای 

مـا در  رو  ایـن  از  پـرورش مـی دهـد.  و  و...را عمومیـت  قومـی، مذهبـی 

 ،)  next year( نکسـتیر  )drop ( ،بهرتیـن حالـت شـاهد تـرک تحصیـل

رسخوردگـی و رشـد افراطیـت دینـی – مذهبـی و قومـی بـوده در بدتریـن 

حالـت شـاهد خودکشـی دانشـجویان هسـتیم.  زهـرا خـاوری در چنیـن 

رشایطـی دسـت بـه خودکشـی زد. خودکشـی زهـرا خـاوری تبلـور ناکامـی 

ایـن نظـام آموزشـی فرسـوده بـود. خودکشـی زهـرا بیشـرت از هرچیز شـبیه 

اعـرتاض بـود. اعرتاضـی کـه بخاطر حفظ آبروی نداشـته دانشـگاه کابل نه 

شـنیده شـد و نه جـدی گرفته شـد. پایان زندگی دانشـجویی زهـرا خاوری 

مـی توانسـت رس آغـاز فصـل تغییـر و اصـالح نظـام آموزشـی کشـور باشـد. 

نظام آموزشـی ای که در رسارس کشـور پیدا و پنهان اسـتعدادها و آرزوهای 

زیـادی را خـاک و خاکسـرت مـی کنـد.

بـه هـر روی؛ ایـن رویکـرد و نظـام آموزشـی حاکـم در دانشـگاه کابـل بـه 

جـای زمینـه سـازی بـرای تولیـد، انتقـال و اشـاعه دانـش و تربیـت نیـروی 

متخصـص، اسـتعداد و ذهـن هـای درخشـان را نیـز رسکـوب و پژمـرده می 

هـم چـای بنویشـیم و هـم قصـه کنیـم.  بـه یکـی از کانیتیـن هـای دانشگاه کابل؛ افغانستان کوچک با چالش های بزرگ  – بخش اول

نزدیک رفتیم اما دانشـجویی که یک سـال پیشـرت از ما بود پشـنهاد 

کـرد در کانیتیـن دیگـر برویـم که از قوما اسـت. بعدها متوجه شـدیم 

کـه در کانیـن هـا نیز ترکیب و مسـایل  قومی رضورت اسـت. ترکیب 

قومـی مـی توانـد موثـر باشـد امـا رویکـرد نبایـد قومـی باشـد. یعنـی 

تاثیـر گـذاری ایـن کانتیـن هـا بر قـوم گرایـی دانشـجویان بیشـرت از 

درس و دانشـگاه اسـت.

همیـن قسـم در آخرهـای سمسـرت امسـال مـوردی پیـش آمـد کـه 

پرونـده،  بررسـی  رونـد  در  کردنـد.  شـکایت  اسـتاد  از  دانشـجویان 

جـز نگرانـی بررسـی پرونـده هـر نگرانـی را مطـرح کردنـد. نگرانـی 

سیاسـی. نگرانـی قومـی. نگرانـی مذهبـی. در ایـن میـان هیچ کس 

نگـران ایـن نبـود کـه نباید ایـن مالحظات، اصـول اکادمیـک و اصل 

بررسـی بی طرفانـه را خدشـه دار کنـد. این پرونده رسـیدگی شـد اما 

بعدهـا متوجـه شـدیم بازهـم ریشـه در سـلیقه هـای قومـی داشـت. 

همیـن گونـه در تظاهـرات زهـرا خـاوری اکرثیـت از اسـتادان بـه دو 

دسـته تقسـیم شـدند، دسـته طرفـدار بررسـی پرونـده زهـرا خـاوری 

در  قومـی.  اشـرتاکات  دلیـل  بـه  رهنـام  اسـتاد  و دسـته ای حامـی 

دانشـگاه کابـل ترفیـع علمـی، امکانـات و فرصـت هـای دیگـر نیـز 

قومـی اسـت.

دانشـجویان دانشـگاه کابـل قبـل از آن کـه دانشـجو باشـند مناینده 

هسـتند.  درسـی  هـای  صنـف  و  دانشـگاه  در  قومـی  هـای  گـروه 

بنابرایـن هـر حـرف و بحـث ممکـن بـه قـوم یـا سـلیقه ای سیاسـی 

آزار  ایـن رو اسـتاد و دانشـجو دچـار خودسانسـوری  از  بـر بخـورد. 

دهنـده ای هسـتند. قابـل یـادآوری ایـن کـه کـم نیسـتند اسـتادان و 

دانشـجویان ضعیـف کـه از ایـن مسـئله بـه عنـوان پشـتوانه و بقـای 

خـود سـود مـی برند. بـه عبارتـی دیگر قوم گرایـی در دانشـگاه کابل 

پناهگاه و پشـتوانه ای سـود آور برای اسـتادان و دانشـجویان ضعیف 

و چالـش بـزرگ بـرای رشـد ارزش هـای علمـی و نشـاط دانشـجویی 

اسـت.  در کنـار تقسـیم قومی کرسـی اسـتادان و امتیـازات علمی  و 

دانشـجویی، خوابـگاه دانشـگاه کابـل نیـز مرکـز تکثیـر نفـرت و قـوم 

گرایـی اسـت. عوامل اداری خوابگاه با اسـتفاده ابـزاری از اختالفات 

و مسـایل قومـی مذهبـی زمینـه حیـف و میـل و فسـاد اداری را برای 

شـان فراهـم مـی سـازند و از قومیت به عنوان پوشـش سـود آور برای 

رانـت خـوری و فسـاد اداری اسـتفاده می کننـد. 

مـن بیشـرت از دو سـال در ایـن خوابـگاه زندگـی کـردم. پیـش از آن 

مدتـی را بـه صـورت غیـر قانونـی در خوابـگاه ایـن دانشـگاه سـپری 

کـردم.  مـی شـود از ایـن سـال ها بـه عنـوان سـال های نکبـت بـار 

در محیـط  کـه  کنـم. سـال های  یـاد  دانشـجویی خـود  زندگـی  در 

بـی روح و غیـر معیـاری ایـن خوابـگاه از کـف رفـت و از آن روزهـا 

فقـط چنـد خاطـره ی تظاهـرات و یـک جنـگ دانشـجویی  را بـه یـاد 

مـی آورم. آنجـا حیـاط خلـوت احزاب، گروه هـای قاچاق مـواد مخدر، 

گروه هـای تنـدرو دینـی و دیگـر سـلیقه های سیاسـی، اجتامعـی و 

فرهنگـی مخـرب اسـت و به سـادگی  از دانشـجویان قربانـی و رسباز 

می گیرنـد. 

برنامـه منظـم و اراده ی جـدی بـرای نظـارت و شـفافیت نیسـت. از 

مدیـر تـا کارمندهـای خدماتـی همـه از نـان، از شـکر، از تخـم مـرغ، 

از برنـج و از میـوه دزدی می کننـد؛ تعـدادی هـم کـه شـناخت قومی 

یـا والیتـی دارنـد وضـع شـان بهـرت اسـت و کسـانی کـه از والیـات 

می آینـد حداقـل سـهم شـان را هـم دریافـت منی کننـد. هیـچ شـورا 

یـا کمیتـه فعـال و رسـمی وجـود نـدارد کـه از وضعیـت بررسـی کند. 

مناینده هـای وینگ هـا نیـز ترشیفاتـی هسـتند و نظـام منایندگی در 

خوابـگاه براسـاس قـوم و سـمت اسـت. 

تحلیل

آبدات تاریخی

افغانسـتان مـا: بـه تازگـی سـفارت فرانسـه در کابـل در سـایت و توییـرت 

رسـمی اش نوشـته  اسـت کـه عالیمـی وجـود دارد کـه منـاِر تاریخـی جـام 

غـور، دقیقـا مثـل بـرج کـِج پیـزا در ایتالیـا، در حـال خـم شـدن  اسـت.

سـفارت فرانسـه بـا نـرش عکس هایـی از این منار نوشـته اسـت که مشـکل 

توسـط  فرسـایش  خطـر  معـرض  در  کـه  ایـن  اسـت  جـام  منـار  اساسـی 

رودخانه هـای کنـار آن  اسـت. ایـن سـفارت گفتـه کـه منـار جـام یکـی از 

زیباتریـن بناهـای تاریخـی جهـان، در عمق یک دره به قدمت ۹۰۰ سـال 

پابرجاسـت؛ و یکـی از فرضیه هـای قبـول شـده این اسـت کـه مکانـی  کـه 

منـار جـام در آن قـرار دارد بخشـی از شـهر قدیمـی فیروزکـوه بـوده کـه 

توسـط مغول هـا تخریـب شـد.

ارتفـاع منـار جـام ۶۵ مرت و قطرش ۹ مرت اسـت. در مجمـوع این منار از ۴ 

اسـتوانه تشـکیل شـده  اسـت و طوری سـاخته شـده که با افزایش ارتفاع، 

قطـرش کاهـش می یابد.

بـه گـزارش بـی بـی سـی دری ایـن منـار در وسـط یـک دره قـرار دارد کـه 

بعدهـا اهمیـت پیـدا کـرد. بـر اسـاس کتیبـه ای کـه روی منـار حک شـده 

 اسـت، منـار جـام در سـال های ۱۱۹۴- ۱۱۹۵ میـالدی سـاخته شـده و 

همچنیـن بـر اسـاس بعضی از نقاشـی ها و شـواهد، مسـجدی نیـز در این 

مـکان بـوده  اسـت کـه اکنـون اثـری از آن دیـده منی شـود.

منـار جام از اواسـط قرن سـیزدهم میـالدی تا پایان قـرن نوزدهم میالدی، 

بـه فراموشـی کامـل سـپرده شـده بـود. در سـال ۱۸۸۶ میـالدی دوبـاره 

کشـف شـد، تحقیقات درباره این منار در سـال ۱۹۵۷ میالدی آغاز شـد.

بیرونـی اش  شـکل  انـدازه  بـه  منـار  داخـل  کـه  نوشـته  فرانسـه  سـفارت 

شـگفت انگیز نیسـت. بـرای صعـود یـک راه زینـه گِرد هسـت کـه در داخل 

منـار سـاخته شـده. ایـن پله ها تا وسـط منار باال مـی رود، و بـرای باالرفن 

بـه سـطح منـار از پله هایـی که بـر روی دیـوار خارجی سـت، باید اسـتفاده 

کرد.

ایـن سـفارت گفتـه کـه بـه نظـر می رسـد روی منـار یـک گنبـد نیـز وجـود 

داشـته  اسـت. شـکل بیرونـی منـار، بـا نقش هـای هندسـی تزیین شـده و 

شـامل چندیـن کتیبه اسـت کـه بـه رنـگ فیـروزه ای نقاشـی شـده اند.

قـرآن  از  آیاتـی  نوشـته هایی کـه روی منـار جـام حـک شـده اند، حـاوی 

مجید انـد. مـن کامـل سـوره مریـم آمـده . در انتهـای یکـی از کتیبه هـا 

اسـامی خانواده هایـی ذکـر شـده کـه منـار بـه افتخارشـان سـاخته شـده  

اسـت.

بناهـا و سـاختامن های دیگـر نیـز در اطـراف منـار، مثـل بقایـای قلعه هـا، 

برج هـا و یـک مخـزن آب کـه در معـرض دیـد بـوده، قـرار داشـته اند کـه 

آنجـا،  بـوده  اسـت. در  منـار  نزدیـک  تپـه ای  شگفت انگیزترین شـان روی 

سـنگ هایی بـا کتیبه هایـی بـه زبـان عـری قدیمـی نیـز پیدا شده اسـت. 

بـا توجـه بـه محتـوای آنهـا، احتـامال بقایـای یـک قرسـتان  اسـت.

سـفارت فرانسـه در کابـل نوشـته کـه منبـع ایـن اطالعـات در بـاره منـار 

جـام، جیلـد بی. جیـف Gilad B. Jaffe باستان شـناس و محقق دانشـگاه 

تل آویـو ارسائیـل  اسـت.

نگرانی های پیاپی از 
خم شدن منار جام

دانشجوی کارگردانی تیاتر – دانشگاه کابل



نتوانسـته  اخیـر  هـای  هفتـه  در  اتلتیکومادریـد 

کلین شـیت کنـد؛ در حالی که ایـن یکی از نقاط 

قـوت بزرگـش محسـوب می شـد.

اتلتیکومادرید در شـش بازی پیاپـی اللیگا دروازه 

اش بـاز شـده و بـه نوعـی قابـل اعتـاد بودنـش 

در خـط دفاعـی را در بـازی هـای اخیـر از دسـت 

داده اسـت. اگـر تیم تحت هدایت سـیمئونه قبال 

یـک دیـوار غیرقابـل نفـوذ بـود، اکنون بـا توجه به 

عملکـردش در هفته های اخیر اسـتحکامش را از 

دسـت داده اسـت. اتلتیکـو در 16 بـازی نخسـت 

اللیـگا فقـط 6 گل دریافـت کـرده بـود. ایـن تیـم 

چهارشـنبه برابـر لوانتـه در ششـمین بـازی پیاپی 

دروازه اش بـاز شـد تـا در مجمـوع در هفتـه هـای 

اخیـر هشـت گل دریافـت کرده باشـد و در خیلی 

از دیدارهـا مجبـور به جربان نتیجه شـود. این گل 

ها موجب شـدند برابر سـلتاویگو و لوانته مسـاوی 

کنـد. اتلتیکـو قطعـا یکـی از اهدافـش در دیـدار 

شـنبه برابـر لوانتـه بسـته نگـه داشـن دروازه اش 

خواهـد بـود. مشـکل بـزرگ اتلتیکـو اشـتباهات 

فـردی بـوده کـه همیشـه بـرای شـان گـران متـام 

شـده اسـت. بـدون ایـن کـه تیـم هـای حریـف 

نیـازی بـه رضبـات در چارچـوب زیـادی داشـته 

باشـند بـه راحتی مـی تواننـد دروازه روخی بالنکو 

را بـاز کننـد. بـرادی آخریـن بازیکنـی بـود که این 

چنیـن دروازه تیـم مادریـدی را بـاز کـرد. او پس از 

کنـار زدن خیمنس تنها یان اوبـالک را پیش روی 

خـود داشـت و بـه راحتـی گل نخسـت بـازی را به 

مثـر رسـاند. اوبـالک در نیمـه دوم مجبور شـد دو 

مهـار خـوب داشـته باشـد. بـا ایـن حـال پیـش از 

گل بـرادی، اتلتیکـو در حالـی شـش گل دریافت 

کـرد کـه تنهـا هشـت رضبـه بـه سـمت دروازه اش 

زده شـد. 

نقطه قوت بزرگ اتلتیکو از دست رفت؟

ورزش
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تحـوالت پیرامـون توافـق هسـته ای ایـران با تصمیم هـای ۲۴ 

سـاعت گذشـته امریکا وارد مرحله جدیدی شـده است. منابع 

خـربی گفته انـد کـه امریکایـی هـا هم اکنـون منتظـر دریافت 

سـیگنال های مثبت از طرف ایران هستند. کارشناسان وزرات 

خارجـه امریـکا بر ایـن باورند که بـدون برگزاری نشسـت میان 

مقـام هـای امریکایـی و ایرانـی، تحقـق کامـل خواسـته های 

هـر دو طـرف غیـر ممکـن اسـت. آنـان تأکیـد دارند کـه تحقق 

خواسـته های ایـران و امریـکا بـا نشسـت مشـرک مقـام هـای 

دو کشـور اتفـاق می افتـد. حـال بایـد دیـد در ایـن روزهـای 

رسنوشـت سـاز بـرای توافقنامه برجام، آیـا امریکا و ایـران برای 

رسـیدن بـه اهدافشـان حداقـل در سـطح مدیـران سیاسـی و 

مناینـده ویـژه گفتگـو خواهنـد کرد یـا خیر؟

اقداماتـی کـه تنش هـا را افزایـش می دهنـد، خـودداری 

کـرده و فضـا را بـرای تالش هـای دیپلاتیـک آمـاده کنند. 

برخـی کارشناسـان حـوزه روابـط بین امللـل در حالـی از 

»کم تحرکی« چین و روسـیه به عنوان رشکای ایران سـخن 

می گوینـد کـه سـه کشـور اروپایـی امضـا کننـده برجـام با 

برگـزاری نشسـت هـای مختلـف، تـالش کرده اند تـا برجام 

را در مسـیری کـه می خواهنـد، هدایـت کننـد. بنابرایـن 

چـه روسـیه و چیـن در خصـوص فراهـم کـردن زمینه هـای 

مذاکـره ایـران و امریکا فعال شـوند و چه نشـوند، رایزنی ها 

در خصـوص برجـام بـا حضـور بازیگـران متفـاوت، ادامـه 

خواهـد داشـت؛ بازیگرانـی کـه تـالش می کننـد بن بسـت 

کنونی را شکسـته یا بر اسـتحکام آن بیافزایند. در هر حال 

سـاعتی پـس از آنکـه امریـکا خـرب داد حـارض اسـت تـا در جلسـه 

گـروه۱+۵ بـا ایران برای رسـیدن به راه حلـی دیپلاتیک رشکت کند، 

تهـران بـرای تحقـق ایـن موضـوع بر سـه نکتـه »کلیـدی« تأکیـد کرد: 

»تعهد_اقدام_جلسـه« 

سـعید خطیب زاده، سـخنگوی وزارت خارجه ایران در حساب کاربری 

خـود در توئیـر نوشـت: »بـه دلیل خروج امریـکا از برجـام، 1+۵ وجود 

ندارد. اکنون تنها ایران و 1+۴ اسـت.« آقای خطیب زاده از سـیگنال 

های ارسـال شـده از سـوی مقـام هـای امریکایی در طول ۲۴ سـاعت 

گذشـته، بـه عنـوان »حـرکات منادیـن خـوب« یـاد کـرد امـا گفـت کـه 

امریـکا بـرای احیای1+۵ بایـد عمل کند و تحریم ها را بـردارد. توئیت 

سـخنگوی وزارت خارجـه ایـران نشـان دهنـده ایـن موضـوع اسـت که 

بـدون ارائـه راه کارهـای »دلگـرم کننـده« برای تهـران از طـرف امریکا، 

گـره برجام گشـوده منی شـود. 

از همیـن رو نامـه مناینـده موقـت امریـکا در سـازمان ملـل متحـد بـه 

شـورای امنیـت ایـن سـازمان در خصـوص لغـو خواسـته دولـت سـابق 

امریـکا مبنـی بر بازگشـت همه تحریم های سـازمان ملـل متحد علیه 

تهران بر اسـاس مکانیسـم ماشـه از ماه سـپتامرب ۲۰۲۰ نیز نتوانسته 

اسـت تهران را بـه تکاپو بیانـدازد.

روسیه: زمان سیاست واقعگرایانه و دیپلامسی است

روسـیه کـه بـه گفته مقـام های این کشـور بـه احیای توافقنامـه برجام 

امید بسـته اسـت، اعالم کرد که طرفداران مکانیسـم ماشـه و آنانی که 

بـا سیاسـت فشـار حداکـری امریـکا کنـار آمدنـد، بدانند کـه اکنون، 

زمـان سیاسـت واقعگرایانـه و دیپلاسـی اسـت. بـا ایـن حـال اگر چه 

روسـیه در سـال های گذشـته همواره از توافقنامه برجام حایت کرده 

امـا ایـن روزهـا کـه تحـوالت پیرامـون توافـق هسـته ای ایـران شـتاب 

گرفتـه، راهـکار خاصـی ارائـه نکـرده اسـت. چیـن نیـز بـا وجـود آنکـه 

مسـأله هسـته ای ایـران را در رشایـط کنونـی بـا وجـود »فرصـت هـا و 

چالـش هـا«، »حسـاس« ارزیابـی کرده امـا تاکنون اقـدام خاصی برای 

گشـودن گـره برجـام انجـام نـداده اسـت. پکـن تنهـا از همـه طرف هـا 

خواسـته اسـت تـا آرامـش و خویشـتنداری خـود را حفـظ کـرده و از 

امریکا ماشه را رها کرد 

سه مبارز رزمی کشور به مصاف حریفان خارجی  می روند

یک زن، اولین قربانی تظاهرات اعتراضی میانمار شد

لیگ برتر هند: مجیب زدران به تیم سن رایزرس پیوست

مارک اسپر: ترامپ با ارتقای زنان و مردان غیرسفید در ارتش مخالف بود
مـا  ٬٬امـا  هسـتند  خالـی  پسـت های  بـرای  کاندیداهـا 

منی خواسـتیم کـه آنهـا فقـط بـه ایـن دلیـل که مـن آنها 

را معرفـی کـرده ام یـا اینکه کسـی در وزارت دفـاع به این 

فکـر بیفتـد که بخواهـد با آنها یـک مانور سیاسـی بدهد 

بـرای ایـن پسـت هـا معرفـی شـوند٬٬. مـارک اسـپر البته 

خـودش هـم رابطه چندان بی تنشـی با ترامپ نداشـت. 

در تابسـتان گذشـته زمانـی کـه ترامـپ از او خواسـت تـا 

نیروهـای ارتـش را علیـه تظاهرکننـدگان جنبـش ٬٬جان 

سـیاهان بـاارزش اسـت٬٬ بـه کار گیـرد، او ایـن خواسـت 

ترامـپ را اجـرا نکـرد و بعـدا ترامپ از نیروهـای گارد ملی 

بـرای ایـن کار اسـتفاده کـرد.

او اسـتفاده از گاز اشـک آور علیه تظاهرات مسـاملت آمیز 

مقابـل کاخ سـفید را نیـز نقـد کـرد و آن را کار درسـتی 

ندانسـت. تظاهرکننـدگان با گاز اشـک آور متفرق شـدند 

تنهـا بـه ایـن دلیـل کـه ترامـپ می خواسـت در آنجـا بـا 

کتـاب انجیـل عکس بینـدازد.

شـاید همیـن مخالفت هـا بـود کـه منجـر بـه برکنـاری او 

یـک هفتـه پـس از انتخابـات ریاسـت جمهـوری امریـکا 

شـد در حالـی کـه بیـش از سـه مـاه بـه پایـان کار دولت 

ترامـپ باقـی مانـده نبود.

مصاحبـه فـاش کـرده کـه جلوی ارتقـای مقـام دو زن 

را در ارتـش بـه دلیـل تـرس از ترامـپ گرفتـه اسـت. 

بـه گفتـه او ترامـپ بـا دادن مسـئولیت بـه زنـان و نیز 

مـردان غیـر سـفید در ارتـش بـه شـدت مخالـف بوده 

اسـت. اسـپر در مصاحبـه بـا روزنامـه نیویـورک تایمز 

گفتـه کـه او و مافوقـش  جـرال مایـک میلـی رییس 

اگـر  کـه  بودنـد  القـول  متفـق  امریـکا  ارتـش  سـتاد 

ترامـپ از برنامـه ارتقـای مقـام ایـن دو زن در ارتـش 

باخرب شـود، موضوع سیاسی شـده و پیرشفت شغلی 

ایـن دو زن بـه بن بسـت می خورد. ژاکلین فن آوسـت 

و لـورا ریچاردسـن حـاال در دولت بایدن امـا ظاهرا به 

آنچه می خواسـتند می رسـند: فن آوسـت کـه تاکنون 

تنهـا جـرال چهارسـتاره زن در ارتـش امریـکا بـود بر 

اسـاس گزارش  هـای تاییـد نشـده فرمانـده حمـل و 

نقـل ارتـش خواهـد شـد. لـورا ریچاردسـن نیـز کـه 

بـه زودی چهارسـتاره می شـود فرماندهـی نیروهـای 

امریـکای  امریـکا کـه در  ارتـش  از  -بخشـی  جنـوب 

التیـن فعالیـت می کننـد- را بـر عهده خواهـد گرفت. 

تابسـتان سـال گذشـته  تاکیـد کـرده کـه در  اسـپر 

میـالدی معلـوم شـده بـود کـه ایـن دو زن بهریـن 

وزیـر دفـاع سـابق امریـکا در یـک مصاحبـه گفتـه جلـوی ارتقای 

شـغلی دو زن در ارتـش را گرفتـه چـون می دانسـته ترامـپ بـا آن 

مخالفـت خواهـد کرد. یکی از این دو زن تنها جرال چهارسـتاره 

ارتش امریکاسـت.

مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع سـابق امریـکا در دولـت ترامـپ در یک 

جانی بیرسـتو، دبلیو سـاها، رشیواتس گواسـمی، 

پریـام گارگ، ویـرات سـنگه، ویجی شـنکر، محمد 

نبـی، ابیشـیک رشمـا، میچیـل مـارش، جاسـون 

هولـدر، عبدالصمـد، تـی ناتارنجن، خلیـل احمد، 

ندیـم،  شـهباز  تامپـی،  بسـیل  رشمـا،  سـندیپ 

جادیـو،  کیـدار  کـار،  بونیشـور  کال،  سـیدارت 

مجیـب زدران و جـی سـوچیت

مجیـب زدران عضـو تیـم ملـی کرکـت کشـور بـه 

تیـم "سـن رایـزرس حیدرآبـاد" در لیـگ برتر هند 

پیویسـت، تیمـی کـه در آن محمـد نبـی و راشـد 

خـان، دو سـتاره دیگـر کرکـت کشـور، بـازی می 

کننـد. مجیـب زدران کـه پیـش از ایـن در تیـم 

"کینگـز الیـون پنجاب" بـازی می کرد امسـال از 

سـوی سن رایزرس انتخاب شد. سـن رایزرس در 

پهلـوی بازیکنان اصلی اش، سـه بازی کن دیگر 

بـه شـمول مجیـب زدران را انتخـاب کرد.

رایـزرس  سـن  سـوی  از  کـه  دیگـر  بازیکـن  دو 

انتخـاب شـد، جدیجـا سـوچیت و کیـدار جـادو 

اسـتند. به این ترتیب، سـن رایزرس حیدرآباد در 

بخـش توپ اندازی آهسـته ترکیـب اش را تقویت 

کـرد. ترکیـب امسـال بازیکنـان سـن رایـزرس

دیویـد وارنـر، منیـش پانـدی، کیـن ولیامسـن، 

انتخابـات،  بـر  ناظـر  کمیسـیون  گفتـه  بـه  امـا 

مدرکـی بـرای اثبـات ایـن اتهـام ارائـه نـداده اند. 

آنان خواسـتار برگـزاری مجدد انتخابات هسـتند.

تـا آن زمـان، جـرال ارشـد میـن اونـگ هالینـگ، 

و  گرفتـه  دسـت  در  را  قـدرت  قـوا،  کل  فرمانـده 

خانـم سـوچی در حبـس خانگـی اسـت. او متهـم 

شـده کـه تعـدادی واکـی تاکـی غیرقانونـی را در 

نادیـده  بـا  و  گذاشـته  خـود  محافظـان  اختیـار 

شـیوع  خاطـر  بـه  تجمـع  منـع  مقـررات  گرفـن 

ویـروس کرونـا، قانـون رشایـط ویـژه بـرای مقابلـه 

اینهـا  بـا بالیـای طبیعـی را نقـض کـرده اسـت. 

صـورت  در  امـا  نیسـتند  سـنگینی  اتهامـات 

محکومیـت کیفـری خانـم سـوچی، وی بـه خاطـر 

سـابقه اش از رشکـت در فعالیـت هـای سیاسـی 

محـروم خواهـد شـد. معرضیـن خواسـتار آزادی 

بـرای  ملـی  اتحـاد  حـزب  اعضـای  سـایر  و  وی 

شـاهد  میامنـار  اکنـون  و  هسـتند  دموکراسـی 

بزرگریـن تظاهـرات از زمـان انقـالب بـه اصطالح 

زعفرانـی سـال ۲۰۰۷ اسـت. درگیـری هایی بین 

مامـوران ضـد شـورش و معرضـان رخ داده اسـت 

و دولـت نظامـی بـه منظور خاموش کـردن صدای 

اینرنـت را مسـدود کـرده اسـت. مخالفـان، 

مـی  شـناخته  هـم  برمـه  نـام  بـا  کـه  میامنـار 

شـود، از سـال ۱۹۶۲ تـا ۲۰۱۱ تحـت حکومـت 

غیردموکراتیـک نظامی بـود و از نظر بین املللی، 

شـد.  مـی  تلقـی  مطـرود  کشـورهای  از  یکـی 

حکومـت برمـه از جملـه چنـد حکومـت در جهـان 

بـود که شـورای حقوق برش سـازمان ملـل برای آن 

گزارشـگر ویـژه تعییـن کـرده بـود.

فضای سیاسـی از سـال ۲۰۱۰ به تدریج باز شـد 

و انتخابـات آزاد هـم در سـال ۲۰۱۵ برگـزار شـد 

کـه سـال بعـد، آغاز بـه کار دولتی بـه رهربی آنگ 

سـان سـوچی، رهـرب اصلـی مخالفـان را در پـی 

آورد. در سـال ۲۰۱۷ ، ارتـش میامنـار در واکنش 

بـه حملـه جدایـی طلبـان مسـلان روهنگیـا بـه 

مامـوران پولیـس، بـه رسکـوب شـدید مسـلانان 

ایـن منطقـه مبـادرت کـرد و بیـش از نیـم میلیون 

بنـگالدش گریختنـد.  بـه  مسـلان روهینگیایـی 

سـازمان ملـل بعدهـا ایـن اقـدام را "منونـه کامـل 

بـه  دولـت  کـرد.  توصیـف  قومـی"  پاک سـازی 

رهـربی آنـگ سـان سـوچی در روز ۱ فـربوری در 

یـک کودتـای نظامـی رسنگـون شـد.

تازه ترین تحوالت میامنار

دیـروز، جمعـه، هزاران نفـر در یانگـون، بزرگرین 

آنـان  از  بسـیاری  کردنـد.  تجمـع  میامنـار  شـهر 

و  خصوصـی  خدمـات  مختلـف  مراکـز  کارکنـان 

دولتـی بودنـد کـه بـا اونیفـورم در ایـن تظاهـرات 

رشکـت کردنـد تـا نشـان دهنـد کـه دسـت از کار 

کشـیده انـد. خربگـزاری فرانسـه گفتـه اسـت کـه 

شـعارهای اصلـی تظاهرکننـدگان اینهـا بـود: "به 

رس کار نـرو!" "اعتصـاب کـن! اعتصـاب!" هـدف 

فعالیـت  رسارسی،  اعتصـاب  بـا  کـه  اسـت  ایـن 

هـای اقتصـادی کشـور فلـج شـود.

باعـث  پیـش  هفتـه  دو  از  گسـرده  تظاهـرات 

ناآرامـی در ایـن کشـور شـده و همزمـان، ماموران 

پولیـس بـر شـدت اقدامات خـود بـرای جلوگیری 

از تظاهـرات افـزوده انـد.

کودتـای  ضـد  تظاهـرات  در  سـاله   ۲۰ زن  یـک 

بـه  گلولـه  اصابـت  اثـر  در  میامنـار  در  نظامیـان 

رسش کشـته و بـه اولیـن قربانی تظاهـرات جاری 

تبدیـل شـده اسـت.

قصـد  پولیـس  کـه  هنگامـی  و  گذشـته  هفتـه 

آب  ماشـین  از  اسـتفاده  بـا  را  داشـت معرضـان 

هـای  گلولـه  و  السـتیکی  هـای  گلولـه  پـاش، 

جنگـی متفـرق کنـد، میـا تـووه تـووه خائینـگ از 

ناحیـه رس زخمـی شـد. گـروه های مدافـع حقوق 

بـرش گفتنـد که زخـم او با نشـانه هـای زخم های 

ناشـی از اصابـت گلولـه جنگـی تطبیـق می کند. 

دولـت  رسنگونـی  در  نظامیـان  اقـدام  از  پـس 

منتخـب آنـگ سـان سـوچی، رهـرب حـزب اتحـاد 

برای دموکراسـی، میامنار شـاهد ادامـه تظاهرات 

بـوده اسـت. اعراضـی 

در  ای  بیانیـه  در  پایتخـت،  نیاپیتـو،  شـفاخانه 

سـاعت ۱۱:۰۰ بـه وقـت محلـی مـرگ ایـن زن را 

تأییـد کـرد و خانواده او گفتند که مراسـم تشـییع 

جنـازه روز یکشـنبه برگـزار مـی شـود.

یکـی از پزشـکان شـفاخانه بـه خربگزاری فرانسـه 

و  بـود  خواهیـم  عدالـت  دنبـال  بـه  "مـا  گفـت: 

پیشـاپیش تـالش برای کسـب آن حرکـت خواهیم 

کـرد." او افـزود کـه از زمـان انتقـال ایـن بیـار به 

شـفاخانه  کارکنـان  ویـژه،  هـای  مراقبـت  بخـش 

تحـت فشـار زیـاد بـوده انـد.

مقامـات دولتـی گفتنـد کـه بـه موضـوع زخمـی 

شـدن و مـرگ ایـن زن رسـیدگی خواهنـد کـرد.

از  پـس  روز  تـووه خائینـگ، کـه چنـد  تـووه  میـا 

زخمـی شـدن ۲۰ سـاله شـد، از زمـان انتقـال بـه 

شـفاخانه در روز ۹ فـربوری - ده روز پیـش - بـا 

اسـتفاده از دسـتگاه هـای حایت از حیـات زنده 

مانـده بـود. او در تظاهراتـی در میامنـار زخمـی 

شـد کـه رشکت کننـدگان در برابر کاربرد ماشـین 

آبپـاش، گلولـه السـتیکی و حملـه خشـونت آمیـز 

عقـب  و  کردنـد  مقاومـت  شـورش  ضـد  پولیـس 

ننشسـتند. بخـش برمـه بی بـی سـی اندکی پس 

از انتقـال این زن به شـفاخانه با یکـی از کارکنان 

شـفاخانه - کـه نامش فـاش نشـد - مصاحبه کرد. 

آسـیب  رس  ناحیـه  از  زخمـی  فـرد  کـه  گفـت  او 

از  همـه  زن  ایـن  خانـواده  اسـت.  دیـده  جـدی 

دموکراسـی  بـرای  ملـی  اتحـاد  حـزب  هـواداران 

خانـم سـوچی هسـتند و بـرادرش گفتـه کـه میـا 

تـووه تـووه خائینگ بـرای اولیـن بـار در انتخابات 

عمومـی نوامرب گذشـته رأی داد، انتخاباتی که به 

پیـروزی چشـمگیر حـزب منجـر شـد.کوتاه مدتی 

پـس از اعـالم درگذشـت میا تـووه تـووه خائینگ، 

خواهـرش میـا تـا تـو نیـو، بـه خربنـگاران گفـت: 

"مـن مـی خواهم همه شـهروندان را تشـویق کنم 

تـا بـه اعراضـات بپیوندنـد و بـه اعراضـات ادامه 

دهنـد تـا زمانـی کـه بتوانیـم از رش این نظـام آزاد 

شـویم. متامـی آنچـه کـه مـی خواهـم بـه مـردم 

بگویـم همیـن اسـت."

دلیل اعرتاضات مردم در میامنار چیست؟

بـه  قـدرت،  گرفـن  بـه دسـت  از  پـس  نظامیـان 

مـدت یـک سـال در میامنـار رشایـط اضطـراری 

آنـان مـی گوینـد کـه در جریـان  اعـالم کردنـد. 

برگـزاری انتخابـات مـاه نوامـرب تقلـب روی داده 

رقم نهایی انتقال سوارز به اتلتیکو مشخص شد 

تابسـتان امسـال بـود کـه لوئیـس سـوارز بـا بـی 

مهـری از بارسـا کنـار گذاشـته شـد و در نهایـت 

تصمیـم گرفـت راهـی اتلتیکـو مادریـد شـود.

بعـد از انتخـاب رونالـد کومـان به عنـوان رسمربی 

جدیـد بارسـلونا، بحث هـای زیادی درباره لیسـت 

خروجـی های ایـن رسمربی هالندی نیز به گوش 

رسـید. در ایـن بیـن اکر رسـانه ها مدعی شـدند 

کـه لوئیـس سـوارز در فهرسـت فـروش بارسـا قرار 

گرفتـه و کومـان بـه او اعـالم کـرده کـه جایـی در 

برنامه هـای وی نـدارد. یوونتـوس اولین تیمی بود 

کـه بـه شـکل جـدی بـرای جـذب لوئیس سـوارز 

ابراز عالقه نشـان داد اما مشـکالت بـه وجود آمده 

بـرای ایـن بازیکـن در راه اخذ پاسـپورت ایتالیایی 

باعث شـد کـه بعد از کش و قوس های فـراوان انتقال 

مهاجـم اروگوئه ای به بیانکونری منتفی شـود. بعد از 

منتفـی شـدن انتقال سـوارز به یووه، اتلتیکـو مادرید 

تنها گزینه پیش روی این سـتاره خط حمله بارسـلونا 

محسـوب می شـد و در نهایـت او بـه تیـم مادریـدی 

پیوسـت. سـوارز اکنون بـا زدن 16 گل بهرین گلزن 

اللیگاسـت و نقـش مهمـی در صدرنشـینی روخـی 

بالنکـو ایفـا کـرده اسـت. انتقـال سـوارز از بارسـا بـه 

اتلتیکـو را یکـی از بدتریـن تصمیات تاریخ باشـگاه 

کاتـاالن مـی دانند. در آن مقطع اعالم شـد که بارسـا 

تنهـا مبالغـی بـر اسـاس چنـد بنـد متغیـر دریافـت 

خواهـد کـرد و در واقـع انتقـال رایـگان بوده امـا امروز 

دیاریـو اسـپورت فـاش سـاخت کـه بارسـا تا بـه امروز 

7 میلیـون یـورو دریافـت کرده اسـت. 5 میلیـون یورو 

ثابـت و در لحظـه انتقـال بـه حسـاب بارسـا واریـز 

شـده و 2 میلیـون یـورو پـس از رسـیدن سـوارز بـه 

حدنصـاب 20 بـازی بـرای اتلتیکـو. بارسـا همچنین 

4 میلیـون یـوروی دیگر نیز دریافت خواهـد کرد، اگر 

امسـال و فصـل بعـد اتلتیکـو بـه یـک چهـارم نهایـی 

لیـگ قهرمانـان برسـد. اتلتیکو در یک هشـتم نهایی 

بایـد بـه مصـاف چلسـی بـرود و در صـورت صعـود، 2 

میلیـون یـورو به حسـاب بارسـا واریـز خواهد شـد. به 

این ترتیب هزینه نهایی انتقال سـوارز به اتلتیکو می 

توانـد بـه 11 میلیـون یـورو) 5 + 6 متغیر( برسـد.

فوتبالیست قالبی PSG سر همه را کاله گذاشت

رسمی؛ هافبک بایرن 
فصل را از دست داد

مونیـخ شـده، در یـک سـال اخیـر دو مصدومیـت 

شـدید را تجربه کرده اسـت. او فروردین ماه به دلیل 

مصدومیـت ربـاط مچ پـا هفته هـا بـه دور از میادین 

بـود و روز گذشـته نیـز در جریـان متریـن و هنـگام 

شـوتزنی بـدون برخـورد با بازیکنـی، دوبـاره از ناحیه 

ربـاط مصـدوم شـد و امـروز صبـح در برلیـن تحـت 

عمـل جراحـی قـرار گرفت.

کورنتیـن تولیسـو هافبـک فرانسـوی بایـرن مونیخ 

صبـح امـروز جراحی شـد و قطعا فصل را از دسـت 

خواهـد داد. کورنتیـن تولیسـو که در سـال 2017 

و بـا مبلـغ 41.5 میلیـون یورو از لیـون راهی بایرن 

بازیکـن فرانسـوی کـه خـود را جـای یـک فوتبالیسـت بـزرگ جـا زده بود؛ چیـزی تا حضـور در لیـگ قهرمانان 

فاصله نداشـت امـا.......

هر فوتبالیسـتی در رویای حضور در لیگ قهرمانان اسـت اما بسـیاری به این آرزو منی رسـند. خیلی ها حتی 

منی توانند به سـطح اول فوتبال دنیا برسـند و باید خوش شـانس باشـید که در نهایت بازی در باالترین سطح 

باشـگاهی اروپـا را تجربـه کنید. فوتبالیسـت های باکیفیـت زیادی بوده انـد که به دالیل زیاد نتوانسـته اند به 

رویـای کودکـی هـای شـان برسـند. برخی نیز بوده اند که به هر طریقی سـعی داشـته اند وارد تیـم های بزرگ 

شـده و بازی در لیگ قهرمانان را تجربه کنند؛ حتی با فریبکاری. گریگور اکسـلرود منونه این بازیکنان اسـت. 

فوتبالیسـت فرانسـوی کـه تـا یک قدمـی حضور در لیگ قهرمانـان هم رفت ولی در نهایت دسـت او رو شـد. او 

حتی با زسـکا صوفیه تیم بلغارسـتانی هم قرارداد بسـت ولی هواداران پی اس جی مانع نهایی شـدن انتقال 

شـدند. داسـتان گریگور اکسـلرود در نوع خود بسـیار جالب اسـت. او که حتی پدرش نیز معتقد اسـت هرگز 

فوتبالیسـت خوبی نبود، مقطعی در تیم آماتور پی اس جی در دسـته 5 فرانسـه عضویت داشـت ولی رویاش 

تجربـه بـازی در لیـگ حرفـه ای بـود و بـرای رسـیدن به این مهم، دسـت به جعل آمـار و ارقام زد. او وبسـایتی را 

طراحـی کـرد و در آن آمـار و ارقام نیکوالس آنلکا سـتاره سـابق پـی اس جی و تیم ملی فرانسـه را به نام خودش 

تغییر داد. در این وبسـایت اکسـلرود سـتاره ای باکیفیت با آمار گلزنی باال توصیف شـده بود. آماری که باعث 

فریب مسـئوالن زسـکا شـد. او پیش از حضور در مترینات زسـکا اطالعات مربوط به خودش را برای بسـیاری 

از باشـگاه های انگلیسـی از جمله آرسـنال نیز فرستاده بود. اکسلرود حتی در مترینات سوئیندون، بورمنوث و 

نوریـچ هـم حـارض شـد. در ایـن وبسـایت مترینات او با این سـه تیم دیده می شـد و دو گلی کـه در بازی پیش 

فصـل بـرای بورمنـوث به مثر رسـاند امـا اوج موفقیـت او فریب دادن رسان زسـکا صوفیـه در سـال 2009 بود. 

اکسـلرود چنـد روز در مترینـات تیـم حضور داشـت و در نهایت مسـئوالن زسـکا راضی بـه امضای قـرارداد با او 

شـدند. من قرارداد برای وی ارسـال شـد و همه چیز مهیای انتقال او به تیمی بود که در دور مقدماتی لیگ 

قهرمانان حضور داشـت. یکی از هواداران زسـکا تصویری از اکسـلرود در فیسـبوک منترش کرد و نوشـت:» در 

آسـتانه جذب گِرِگ اکسـلرود هسـتیم؛ نظرتان در مورد این بازیکن سـابق پی اس جی چیسـت؟«

پرسـت در پایـان مـاه مـارچ سـال روان میـالدی در برابر "دان 

مدجـی" حریفـی از افریقـای جنوبـی، در شـهر الس وگاس 

امریـکا، بـه میـدان برود.

حق پرسـت یکی از ورزشـکاران مبارزات آزاد کشـور اسـت که 

هم اکنـون در جرمنـی زنده گـی می کند.

پیـش از ایـن، عبدالعظیـم بدخشـی در نوامـرب۲۰۲۰ 

در برابر حریف روسـی اش "احمد مگومدوف" شکسـته 

خـورده بـود. بـه همیـن ترتیـب حریـف محمـد نـرت 

حـق پرسـت، تنهـا مناینـدۀ افغانسـتان در سـازمان یو 

اف سـی نیـز مشـخص شده اسـت. قـرار اسـت حـق 

نـرت  محمـد  و  بدخشـی  عبدالعظیـم  آخنـدزاده،  اللـه  نـرت 

حق پرسـت ورزشـکاران مبـارزات آزاد کشـور قـرار اسـت در مـاه مارچ 

سـال جـاری میـالدی در برابـر حریفـان خارجـی شـان بـه میـدان 

برونـد.

از ایـن میـان نرت اللـه آخنـدزاده در رقابت هـای سـازمان ای سـی 

ای روسـیه اشـراک خواهـد کـرد. او از آماده گـی کامـل اش بـرای 

اشـراک در ایـن رقابت هـا خـرب داده اسـت.

برخـوردار  خوبـی  آماده گی هـای  از  کل  »در  می گویـد:  آخنـدزاده 

اسـتم و وعـده می دهـم که پرچم کشـورم را در دومین سـازمان بزرگ 

جهـان، بلنـد کنم.«

بـه گفته ایـن رزمـی کار، برگـزاری اردوگاه های مترینـی بیرونی برای 

آماده گـی کامـل بـه رقابت هـا، بهـر از اردوگاه هـای درون کشـوری 

اسـت: »امکانـات نیسـت کـه مـا بـه کشـورهای داغسـتان، تایلنـد و 

سـایر کشـورها بـرای متریـن برویـم؛ امـا با همیـن امکانـات کمی که 

اسـت، انشـاالله نتیجـه خوبی بدسـت خواهـم آورد.«

عبدالعظیـم بدخشـی نیـز به تازه گـی از زمان آغاز مسـابقه جدید اش 

خرب داده اسـت.

در  اسـت  قـرار  کـه  نگاشته اسـت  فیسـبوک اش  برگـه  در  بدخشـی 

یازدهـم مـاه مـارچ سـال روان میـالدی مسـابقه اش را بـه میزبانـی 

کشـور بحریـن برگـزار کنـد. 

هـواداران اش  بـا  را  مبـارزه  ایـن  مجـوز  بـه زودی  کـه  گفته اسـت  او 

کـرد. خواهـد  رشیـک 
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سیگار: افغانستان هنوز هم یکی از کشورهای پرچالش برای زنان است

 

 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور افغانسـتان، می گویـد که یک 

قـرار  بـرای تحـت فشـار  بین املللـی  و  آشـکار منطقـه ای  رضورت 

دادن طالبـان و طرفـداران آنـان احسـاس می شـود.

آقـای غنـی گفـت: »و رضورت واضح بـرای این که فشـارهای مثبت 

بـاالی طالبـان و حامیان شـان وارد شـود، بـه حیـث یـک رضورت 

منطقـه ای و بین املللـی احسـاس شـده اسـت.«

آقـای غنـی روز پنج شـنبه )۳۰ دلـو( در کارگاه تعقیـب و تحقـق 

کـه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  در  جینـوا   ۲۰۲۰ نشسـت  تعهـدات 

املللـی  بیـن  سـازمان های  مناینـدگان  و  کابـل  مقیـم  سـفیران 

حضـور داشـتند، گفـت کـه خشـونت راه حـل سیاسـی نیسـت.

او گفـت: »بـه هـان انـدازه کـه خشـونت افزایـش یافتـه بـه هـان 

انـدازه حقانیـت جمهـوری ثابـت شـده اسـت و مـورد احـرام قـرار 

دارد. خشـونت راه حـل سیاسـی نیسـت، راه حـل سیاسـی یـک 

موافقـۀ همـه جانبـه می خواهـد.«

در  جـاری  جنـگ  اسـام  جهـان  علـای  کـه  گفـت  غنـی  آقـای 

ایـن  و  انـد  دانسـته  نـاروا  را  انتحـاری  حمله هـای  و  افغانسـتان 

می کنـد. ثابـت  را  افغانسـتان  دولـت  برحـق  ادعـای  موضـوع 

ایـن اظهـارات رئیـس جمهـوری غنـی در حالـی بیـان می شـود که 

جامعـۀ جهانی به ویژۀ امریکا از افزایش خشـونت ها در افغانسـتان 

نگرانـی کـرده و از طالبـان خواسـته کـه به جنگ پایـان دهند.

امـا گـروه طالبـان ادعـا می کنـد که نسـبت به گذشـته و مطابق بـه توافقنامۀ دوحـه حمله هایش 

بـه شـهرها و مرکزهای نظامـی بزرگ را متوقف کرده اسـت.

در عیـن حـال، کشـتارهای هدفمنـد در شـهرهای افغانسـتان به ویـژه کابل افزایش یافته اسـت 

کـه باوجـود رد مسـئولیت آن از جـان طالبـان، دولت افغانسـتان و کشـورهای غربی ایـن گروه را 

عامـل ایـن کشـتارها می دانند.

یکی از تعهدهای افغانستان در نشست ژنیو مبارزه با فساد بود.

رئیـس جمهـور در نشسـت امـروز گفـت کـه فسـاد بـرای وی قابـل تحمـل نیسـت و بـه نهادهای 

عدلـی و قضایـی دسـتور داد کـه در ایـن بخـش بـه گونـۀ قـوی عمـل کنند.

بـه گفتـۀ آقـای غنـی، در فسـاد یـک اقلیـت کوچک دخیـل اسـت و نباید اجـازه داده شـود که این 

اقلیـت آینـدۀ یـک ملت را تبـاه کند.

رئیـس جمهـور در بخـش حکومتـداری خـوب از طرح دیجیتل سـازی حکومتـداری افغانسـتان یاد 

کـرد و گفـت کـه بـا عملی شـدن آن اسـاس تشـکیات مالـی و اداری بـه گونـۀ تغییر خواهـد کرد.

آقـای غنـی افـزود: »سیسـتم پرداخـت ما الکرونیکی شـده و در ظرف ۴ ماه سیسـتم معاشـات هم 

الکرونکـی می شـود. یـک تغییـرات بـزرگ بـه میـان خواهد آمـد. اسـاس تشـکیات اداری و مالی 

بایـد تغییـر کنـد. پـس از ایـن در معامـات کاغـذ منی خواهم، سیسـتم در حـال ایجاد اسـت، ۲۵ 

هـزار تذکـرۀ الکرونکـی در روز توزیـع می شـود. اسـاس طـرح دیجیتلـی سـاخنت افغانسـتان در 

حـال جور شـدن اسـت .«

رئیـس جمهـور غنی در این نشسـت با اشـاره به تحلیـل امرالله صالح، معاون نخسـت اش که گفته 

بـود ۶۰ درصـد کمک هـای بیرونـی دوبـاره بـه خارج مـی رود، گفت کـه در این مـورد خارجی ها نه، 

بلکه افراد دخیل در فسـاد مامت هسـتند.

ایـن در حالیسـت کـه جامعـۀ جهانـی در نشسـت ژنیـو در مـاه نومـر سـال گذشـتۀ میـادی ۱۳ 

میلیـارد دالـر کمـک مـروط بـرای ۴ سـال آینـده بـه افغانسـتان اعـام کـرد.

رشط جامعـۀ جهانـی ایـن بـود که این کمک ها در فسـاد ضایع نشـود و بـه اولویت هایی اختصاص 

یابد کـه مردم افغانسـتان نیاز دارند.

افغانسـتان  امریـکا می گویـد  ویـژۀ  بـازرس  ادارۀ  یـا   سـیگار 

هنـوز هـم یکی از کشـورهای پرچالـش برای زن بودن اسـت.

می خواهـد  امریـکا  از  سـاپکو،  جـان  امریـکا،  ویـژۀ  بـازرس 

کمک هایـش را مـروط بـر تعهـدات حکومـت افغانسـتان در 

حفاظـت از حقـوق زنـان ادامـه دهـد.

از  خاصـه ای  بروکینگـز  انسـتیتوت  در  گردهایـی  یـک  در 

داد. ارائـه  را  افغانسـتان  زنـان  آینـده  مـورد  در  یافته هایـش 

او گفـت که »افغانسـتان هنوز هم یکـی از چالش برانگیزترین 

نقـاط جهان برای زن بودن اسـت.«

موسسـه بروکینگـز یـک سـازمان غیرانتفاعی سیاسـت گذاری 

اسـت.  مسـتقر  سـی  دی  واشـنگنت  در  کـه  اسـت  عمومـی 

ماموریـت آن انجـام پژوهش هـا بـرای حـل مشـکات جوامـع 

در سـطح محلـی، ملـی و جهانـی اسـت.

قربانیـان  را  زنـان  نیـز  افغانسـتان  بـر  حقـوق  کمیسـیون 

می دانـد. ناامنـی  و  بیـکاری  فقـر،  اصلـی 

شـفیقه سـپر آمر بخـش انکشـاف و حایت از حقـوق زنان در 

ایـن کمیسـیون، بـا اشـاره بـه گفتگوهـای صلـح می گویـد در 

والیت های دور دسـت و ولسـوالی ها، سـطح خشـونت ها هنوز 

هـم بلنـد و حضـور زنـان در جامعه ناچیز اسـت.

او در ادامـه گفـت: »امیدواری ما این اسـت که در گفتگوهای 

صلـح فعالیت هـای زنـان در نظـر گرفتـه شـود، نقـش شـان 

در ایـن رونـد پررنـگ باشـد، قانـون اساسـی پذیرفتـه شـود و 

دسـتاوردهای دو دهـه اخیـر زنـان حفـظ شـود.«

سـیگار در ایـن گـزارش بـا ۶۵ زن و مـرد در ۱۴ والیـت کـه 

اعضـای پارملـان و فعاالن دیگر از قرهای گونه گون اسـتند 

مصاحبـه کـرده و گفتـه: »مـا منـی توانیـم از چالش هایـی که 

بـا آن روبـرو هسـتند سـاده  افغانسـتان  زنـان و دخـران در 

بگذریـم. اشـتباه نکنیـد افغانسـتان هنـوز هم یکـی از چالش 

نقـاط  برانگیزتریـن 

جهـان بـرای زن بودن 

اسـت. »

سـیگار  یافته هـای 

کـه  داده  نشـان 

دولـت ایـاالت متحـده 

 ۷۸۷ حداقـل 

بـرای  دالـر  میلیـون 

کـه  فعالیت هایـی 

عمدتـا بـرای حایـت 

دخـران  و  زنـان  از 

انجـام  افغانسـتان 

شـده، هزینـه کـرده و 

از ۱۰۰  بیـش  تقریبـاً 

موضوعـات  بـا  برنامـه 

اسـت. داشـته  جنسـیت 

بـر  مـروط  را  کمک هایـش  می خواهـد  امریـکا  از  سـیگار 

زنـان  حقـوق  از  حفاظـت  در  افغانسـتان  حکومـت  تعهـدات 

برجسته سـازی  خواسـتار  همچنـان  نهـاد  ایـن  دهـد.  ادامـه 

حضـور زنـان در مذاکـرات صلـح و حفـظ دسـتاوردهای زنـان 

در دو دهـه اخیـر اسـت.

وزارت امـور زنـان امـا می گویـد مشـارکت زنـان در سـال های 

افـزاش  بـه گونـه چشـم گیری در عرصه هـای مختلـف  اخیـر 

اسـت. یافته 

رویـا دادرس سـخنگوی ایـن وزارت بـه رادیـو آزادی می گویـد 

از ۲۹  باالتـر  بـه  مشـارکت زنـان در بخـش خدمـات ملکـی 

درصـد رسـیده اسـت و از ایـن میـان بیـش از ده درصـد در 

اداره هـای دولتـی کار مـی کننـد. بخش هـای رهـری 

۲۵ درصـد در پارملـان زنـان هسـتند کـه این خـود منایان گر 

ایـن اسـت کـه ما بعـد از یـک دوران سـیاه دوباره به پا ایسـتاد 

شـدیم.« در کنـار این، نزدیـک به هفت هطار قضیه خشـونت 

در برابـر زنـان در یـک سـال اخیـر ثبـت شـده که که شـاملف 

قتـل، لـت و کـوب، خودکشـی زنـان، ازدواج اجبـاری و برخی 

دیگر موارد خشـونت اسـت.

دسرسـی زنـان و دخـران بـه آمـوزش یکـی از چالش هـای 

دیگـر در افغاسـنتان اسـت کـه بـا گذشـت دو دهـه هنـوز هم 

در مناطـق دور دسـت دسرسـی دخـران بـه مراکز آموزشـی 

محـدود اسـت. بـر اسـاس آمـار وزارت معـارف از میـان ۹.۷ 

تشـکیل  دخـران  را  آن  درصـد   ۳۸ دانش آمـوز،  میلیـون 

می دهنـد. بـا ایـن حـال در گـزارش سـیگار از سـطح پاییـن 

تسـاوی  بـرای  امریـکا  دالـری  میلیـون  هزینه هـای  کارایـی 

جنسـیتی در افغانسـتان انتقـاد کـرده و گفته اسـت که دلیل 

اصلـی آن عـدم توجـه بـه هنجارهـای فرهنگـی و سـنت های 

حاکـم میـان قرهـای مختلـف جامعـه افغانسـتان اسـت. 

اشرف غنی:

 ضرورت آشکار و بین المللی برای فشار دادن طالبان وجود دارد
تاجـر  يـک  مصـارف شـخىص  بـه  کـه  تفريحـى  پـارک  کاربزرگريـن  ختـم  بـراى  سـمنگان  واىل   

بـردارى سـپرده شـود، وعـده همـکارى داد. بهـره  بـه  آينـده  مـاه  تاچنـد  قراراسـت  درشـهرايبک  

کارسـاخت پـارک تفریحـی قریـه شـهر قدیـم ایبـک مرکـز والیـت سـمنگان کـه توسـط یـک تـن از 

تاجـران ایـن والیـت بـه هزینـه ۵۰۰ هزار دالـر امریکایی آغازشـده ، حـدود هفتاد درصـد پیش رفته 

. است 

محمـد داوود کلکانـی والـی والیت سـمنگان که از جریان سـاخت و سـاز این پـروزه تفریحی و اعار 

یـک بـاب مسـجد آن در حالیکـه تعداد از مسـئولین محلی همراه بودنـد دیدن منود.

عبدالحـی فرحـت یـک تـن از متنفذیـن قریـه شـهر قدیـم در مـورد پیشـینه تاریخـی و باسـتانی آن 

قریـه معلومـات داده گفـت: ))حـدود نـود سـال قبـل مرکز سیاسـی، اداری و بـازار سـمنگان در این 

محـل موقعیـت داشـت کـه از اثـر رسازیـر شـدن سـیاب بـازار آن تخریـب گردیـد و بعدا بـازار ایبک 

در شـهر فعلـی انتقـال گردید.((

وی گفـت کـه ایـن پـارک تفریحـی و اعـار یـک بـاب مسـجد بـه ابتـکار و مسـاعدت مالـی حاجـی 

معلـم مـول الدیـن یـک تـن از تاجـران ایـن والیت مقیم شـهر دبی در حال سـاخت و سـاز میباشـد.

بـه گفتـه وی، ایـن بزرگريـن پـارک تفریحـی در تپـه هـای طبیعـی قریـه شـهر قدیـم بـه مسـاحت 

حـدود هشـتاد جریب زمین سـاخته میشـود که در آن برعـاوه یک حوض آببـازی، امکانات تفریحی 

و سـاخت یـک محـراب مسـجد که گنجایـش هزارو پنجصـد مناز گـذار را در یک وقت دارا میباشـد، 

اعـار میگردد.

وی عـاوه منـود، کار ایـن پـار تفریحـی حـدود هفتـاد درصـد پیـش رفتـه و در آن بیشـر از ۶ هـزار 

اصلـه نهـال مثمـر و زینتـی نيزغـرس گردیـده اسـت.

وی اظهـار داشـت، ایـن بعـداز تکمیـل کار آن به اختیار شـهروندان شـهر ایبک غـرض تفریح به طور 

رایگان گذاشـته میشود.

محمـد داوود کلکانـی والـی سـمنگان از ابتـکار سـخاومتندانه ایـن باشـنده والیـت سـمنگان جهت 

اعـار مسـجد رشیـف و سـاخنت پـارک تفریحـی بـرای مـردم اظهـار قدردانـی منـوده و از ایـن عمل 

خیرخواهانـه و وطـن دوسـتانه آن متجیـد کرد.

والـی والیـت در ایـن بازدیـد به باشـندگان محـل وعده و اطمینان داد که در پیشـرد ایـن پروزه مهم 

به آنان همـکاری مینایند.

 وزیـر امورداخلـه حیـن بازدیـد از ریاسـت مبـارزه بـا جرایـم سـنگین ایـن وزارت، از منسـوبین ایـن 

ریاسـت خواسـت کـه در دسـتگیری مفسـدین بـا قـوت عمـل مناینـد.

در خرنامـه اى دفـر مطبوعاتـی وزارت امـور داخلـه کـه دیـروز منتـر شـده آمده اسـت کـه محمد 

مسـعود اندرابـی وزیـر امـور داخله، امروز از ریاسـت مبارزه با جرایم سـنگین بازدید منـوده و گزارش 

اجـراات و دسـتاوردهای آن ریاسـت را ارزیابی منود.

منبـع مـی افزایـد کـه وزیـر امـور داخلـه اجـراات اخیـر ریاسـت مبـارزه بـا جرایـم سـنگین را قابـل 

قـدر خوانـد و بـه رهـری و منسـوبین ایـن ریاسـت اطمینـان داد کـه بـا قوت متـام علیـه مجرمین و 

فسادپیشـه  گان مبـارزه کننـد و در دسـتگیری آنـان زیـر تاثیـر هیـچ زور و فشـار قـرار نگیرنـد.

خرنامـه حاکیسـت کـه اندرابـی بـه منسـوبین ریاسـت مبـارزه با جرایـم سـنگین وزارت امـور داخله 

هدایـت داد تـا قرارهـای څارنوالـی مبنـی بر بازداشـت مجرمیـن و فاسـدین را به گونٔه جـدی تطبیق 

منایند.

وی ترصیـح کـرد کـه تنهـا راه مبـارزه مٔوثـر با پدیده شـوم فسـاد، تقویت سیسـتم  سـازی و اصاح آن 

سـاختارهای اسـت کـه خـود ریشـه  های فسـاد را تقویت مـی  کنـد و در این خصوص رهـری وزارت 

امـور داخله با قاطعیت ایسـتاد اسـت. 

بزرگترین پارک تفریحی درسمنگان به بهره برداری سپرده می شود

وزیرداخله به منسوبین جرایم سنگین: 
دربازداشت مفسدین ومجرمین جدی باشید


