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روسیه باردیگر صحنه زورآزمایی پوتین و طرفداران 
ناوالنی شد 

سی ان ان: پنج وکیل پرونده استیضاح ترامپ 
کناره گیری کردند 

بـه  اعتـراض  در  ناوالنـی  طرفـداران   
حرکـت  یـک  بـه  دسـت  او  بازداشـت 
روسـیه  شـهر   ۱۰۰ بیـش  در  سراسـری 
زده انـد. نیروهـای امنیتی روسـیه بـا تمام 
قوا وارد عمل شـده  و بسـیاری را دسـتگیر 
کرده انـد. تظاهرات از شـهرهای شـرق دور 

روسـیه آغـاز شـده اسـت....

فبـروری  نهـم  بـود  قـرار  کـه  وکیالنـی   
او  از  ترامـپ  دونالـد  اسـتیضاح  پرونـده  در 
دفـاع کننـد کنـار کشـیدند. برخـی منابـع 
می گوینـد ترامـپ از کار وکیالنـش راضـی 
نبـوده و قطـع همـکاری بـا توافـق دو طرف 
صـورت گرفتـه اسـت. دونالد ترامـپ، رئیس 

جمهـوری پیشـین امریـکا بایـد ...
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اصرار بر تداوم 
مسیر انحرافی صلح 

 طالبان و توهم مرگبار
)بخش نهایی(

 توافق صلح  با طالبان یا سود 
دیپلماتیک، مالی و راهبردی برای 

پاکستان 

 از قدیم گفته اند که اشـتباه ممکن اسـت از هر کسـی 
سـر بزنـد و همـواره قابـل اغمـاض اسـت؛ ولـی اصـرار 
بـر اشـتباه هرگـز قابـل بخشـش نیسـت. از کنفرانـس 
جمهـوری  کننـده  مذاکـره  هیـات  دیـروز  مطبوعاتـی 
اسـالمی در دوحـه قطـر بـر می آید کـه متاسـفانه روند 
صلـح هـم چنـان بـر مسـیر انحرافی کـه آقـای خلیلزاد 

پیـش پـای مـا گذاشـته اسـت روان اسـت ...
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سرمقاله

محمد هدایت

و  مجـروح  فـاروق  غـام  طالـب،  رسـول   

رشیفـه زرمتـی سـه تـن از اعضـای هیـات 

گفتگـو کننده دولت افغانسـتان در دوحه، در یک نشسـت 

رسـول  آقـای  نشسـت  ایـن  در  کردنـد.  اشـراک  خـری 

طالـب گفـت کـه طالبـان میز مذاکـره را رها کـرده و در پی 

انـد. بهانه جویـی 

آقـای طالـب در ایـن نشسـت خـری کـه در دوحـه برگـزار 

شـده بود، افـزود که هیات گفتگو کننده دولت افغانسـتان 

از تاریـخ 6 جنـوری تـا کنـون در دوحـه قـرار دارد و آمـاده 

مذاکـرات جـدی روی آجنداهـای تعیین شـده از سـوی دو 

هیـات اسـت. او عـاوه کرد کـه هیات طالبان با مسـافرت، 

کشـورهای  مقام هـای  نظرهـای  دریافـت  بـا  دارد  تـاش 

کشـور  بـرای  صلـح،  گفتگوهـای  رونـد  مـورد  در  دیگـر، 

تصمیـم بگیـرد. بـه گفته آقـای طالـب از نظرهیـات گفتگو 

کننـده دولـت افغانسـتان پایـان دادن بـه رنـج و مصیبـت 

مـردم افغانسـتان و توقـف خونریزی اولویـت و فوریت دارد.

افـزود کـه  ایـن نشسـت خـری  وی در 

هیـات گفتگـو کننـده دولت افغانسـتان 

بـا صـر و بردبـار و احسـاس مسـئولیت 

حـل  بـرای  جـدی  گفتگـوی  آمـاده 

اسـت. خـود  کشـور  و  مـردم  مشـکات 

او گفـت: »طالبـان میـز مذاکـره را رهـا 

عمومـی  افـکار  انحـراف  بـرای  و  کـرده 

بهانه هـای غیرموجـه و غیـر قابـل قبـول 

می کنـد.« ارائـه 

آقـای طالـب ادعـای معصـوم سـتانکزی 

که در مسـکو گفته بـود که هیات گفتگو 

 قوماندانـی قـول اردوی ۲۰۵ اتل  در قندهار 

مـی گوید کـه در عملیات نیروهـای امنیتی و 

دفاعی در ولسـوالی ارغنداب، ۳۶ تن کشـته 

شـده و ۵ تـن دیگر زخم برداشـته اند.

سـخنگوی  علـوی  يحيـی  خواجـه  دگرمـن 

قـول اردوى ۲۰۵ اتـل، در قندهـار بـه آژانس 

خـری پـژواک گفـت کـه ده هـا تـن از افـراد 

مسـلح در مناطق کوهک ولسوالی ارغنداب، 

جـوی الهور و دشـت بوالن جمع شـده بودند 

و میخواسـتند که باالی پوسـته هـای امنیتی 

حملـه کنند.

وی افـزود کـه نیروهـای امنیتـی، بـه کمـک 

قـوای هوايـی، ایـن افـراد را هـدف قـرار داده 

انـد کـه در این حمله، ۳۶ تن کشـته شـده و ۵ تـن دیگر زخم 

اند. برداشـته 

وی گفـت کـه در ایـن عملیـات، یـک تعـداد سـاح و مهـات 

نیـز از بیـن برده شـده اسـت.

وی افـزود کـه نیروهـای امنیتـی، ۳۰ عـدد مایـن را کـه ایـن 

افـراد مسـلح بـه هـدف کشـن نظامیـان و غیـر نظامیـان در 

ولسـوالی های ارغنداب، ژیری و میوند کاشـته بودند، کشـف 

و خنثـی کردنـد.

طالبـان مسـلح، در ایـن مـورد بـه رسـانه هـای چیـزی نگفتـه 

اند.

نیـم ولسـوالی  از  بیـش  تـا کنـون  مقامـات مـی گوینـد کـه 

ارغنـداب، از وجـود طالبـان مسـلح پاکسـازی شـده اسـت.

جـرال تاديـن خـان قومانـدان امنيـۀ قندهـار گفت کـه  طی 

طـرف در مـورد مسـائل جـاری منطقـه، اوضـاع داخلـی 

افغانسـتان و چگونگـی پیشـرد رونـد مذاکـرات صلح این 

کننده دولت افغانسـتان صاحیت ندارد، نامناسـب و بیجا 

خوانـد و آن را رد کـرد. او همچنیـن ادعای طالبان بر اینکه 

رئیـس جمهـور غنـی مخالـف صلـح اسـت را فرافگنـی بـی 

دلیـل و گمراه کننـده خواند.

آقـای طالـب گفـت: »دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان 

و هیـات گفتگـو کننده دولـت افغانسـتان، آگاهانه تصمیم 

گرفتـه انـد کـه از طریـق گفتگو و مذاکره مشـکل کشـور را 

حـل کننـد.« وی بـا تعبیـر »صـر اسـامی« گفت کـه برای 

همیـن هیـات گفتگـو کننـده افغانسـتان در دوحـه حضور 

دارد. طالـب ختـم جنگ و خونریزی را مسـئولیت اسـامی 

هـر دو هیـات خوانده گفـت که باید برای مردم افغانسـتان 

صلـح با عـزت تامین شـود.

آقـای طالـب گفـت کـه تـرک کـردن میـز مذاکـره توسـط 

هیـات گفتگـو کننـده طالبان بـه معنای دسـت باالیی این 

گـروه نیسـت؛ بلکـه نشـانه عـدم فهـم درسـت این گـروه از 

وضعیـت جـاری کشـور اسـت.

چنـد روز آینـده، این ولسـوالی به طور کامل از دسـت طالبان 

مسـلح آزاد خواهـد شـد و مـردم مـی تواننـد بـه زندگـی عادی 

تـاش  امنیتـی  نیروهـای  وی،  گفتـه  بـه  دهنـد.  دوام  خـود 

میکننـد کـه بـرای حفـظ جـان و مـال مـردم، یـک عملیـات 

احتیاطـی را راه انـدازی کننـد.

طالبـان مسـلح، در مورد عملیـات تازۀ ارغنـداب چیزی نگفته 

انـد؛ امـا قـاری يوسـف احمـدی سـخنگوی آنها مـی گوید که 

در انفجارهـای سـپین بولـدک و ارغسـتان، شـار زیـادی از 

پولیـس هـا کشـته و زخمـی شـده اند.

جنـگ در ولسـوالی ارغنـداب، از چنـد مـاه بـه ایـن سـو دوام 

دارد؛ از ۳۹ قریـۀ ایـن ولسـوالی ۸۰ درصـد خانـواده هـا از اثر 

جنـگ آواره شـده و به شـهر قندهار پناهنده شـده انـد، که در 

یـک رشایط وخیـم زندگـی میکنند. 

کشـور، تبـادل نظـر کردند.

محمـد جـواد ظريـف وزیـر امـور خارجـه ايـران، در ایـن 
دیـدار بـا اشـاره بـه اقدامـات امریـکا در افغانسـتان تاکید 

کـرد و گفـت کـه امریـکا میانجـی و حکـم خوبـی نیسـت.

موصـوف اظهارداشـت: “مـا از یک دولت فراگیر اسـامی 

باحضـور همـه قومیت هـا و مذاهـب، حایـت می کنیـم 

و آن را رضورتـی بـرای افغانسـتان می دانیـم.” وی گفـت 

مـردم افغانسـتان، از شـا هسـتند و نبایـد در عملیات هـا 

هـدف قـرار گیرند.

وزیـر امـور خارجـه ایـران، بـا اشـاره بـه قانـون اساسـی و 

در  را  “مـا منی توانیـم رشایـط  گفـت:  افغانسـتان  نظـام 

خـاء درنظـر بگیریـم و ایـن رشایـط را بـرای رسـیدن بـه 

حکومـت آینـده مشـارکتی، مى شـود که در نظـر گرفت.”

قبـل ازیـن، مـا بـرادر بـا علـی شـمخانی رئیـس شـورای 

امنیـت ملـی ایـران نیـز دیـدار منـوده بـود. هم زمـان بـا 

حضـور هیئت سیاسـی طالبـان در تهـران، هیئت دیگری 

از طالبـان بـه رسپرسـتی شـیرمحمد عباس سـتانکزی در 

مسـکو حضـور دارد.

 وزیـر خارجـۀ ايـران، در ديـدار بـا معـاون سـياىس گـروه 

طالبـان گفتـه اسـت کـه  از یـک دولـت فراگیـر اسـامی 

افغانسـتان،  در  مذاهـب  و  قومیت هـا  همـه  باحضـور 

می کننـد. حایـت 

هيئـت دفـر سـياىس طالبـان بـه رهـرى مـا عبدالغنى 

بـرادر کـه بـه تهـران رفتـه اسـت، دیـروز ١٢ دلـو بـا جـواد 

ظريـف امـور خارجـۀ ايـران ديـدار و گفتگـو کـرده اسـت.

در  طالبـان  قطـر  دفـر  سـخنگوی  نعیـم  محمـد  داکـر 

صفحـۀ تویرش نوشـته اسـت در این دیدار کـه در فضای 

خوب برگزار شـد، مسـائل مربوط به دو کشـور مورد بحث 

و بررسـی قـرار گرفـت. موصوف افزوده اسـت که همچنان 

درايـن نشسـت پیرامـون وضعیـت افغانسـتان، مذاکـرات 

بیـن االفغانـی، عملـی شـدن کامـل توافقنامـه دوحـه، و 

رضورت صلـح و امنیـت در افغانسـتان و منطقـه نیـز بحث 

هايـى صـورت گرفت.

بـه گـزارش خرگـزاری تسـنیم ايـران، در این دیـدار هردو  

هنری

رسول طالب: 

طالبان برای انحراف افکار عمومی بهانه جویی می کند 

ظریف: از یک دولت فراگیر اسالمی در افغانستان حمایت می کنیم

تادین خان: ولسوالی ارغنداب به زودی از وجود افراد مسلح
 پاکسازی خواهد شد 

 انجمن شـاعران مرده نقدی منادین بر نظام های اقتدارگراسـت. 

فلـم با سـخرانی مدیر مدرسـه رشوع می شـود و در هـان آغاز ما 

بـا آنچـه ایـن مدرسـه شـبانه روزی معروف اسـت و در واقـع ارکان 

آن را شـکل می دهد آشـنا می شـویم:  ...

متـام  از  فراخوانـی  در  کشـور  فرهنـگ  و  اطاعـات  وزارت 

و  انجمن هـا  فرهنگـی،  مؤسسـات  مهندسـی،  رشکت هـای 

صاحب نظـران خواسـته اسـت کـه در مـورد سـاخت دو مـورد یاد 

... بدهنـد.  ایـده  و  طـرح  مهندسـی،  نقشـه های  شـده 

 دم را غنیمت بشمارید
 و جوهر زندگی را بمکید

فراخوان وزارت اطالعات و فرهنگ 
برای طرح ساخت مقبره البیرونی 

و خانقاه پدر موالنا 

 جریمه باشگاه بایرن برای قانون 
شکنی ستاره فرانسوی

مسابقات اسکی در والیت بامیان 
دیروز به پایان رسید. 

 کورنتیـن تولیسـو سـتاره فرانسـوی بایـرن بـه دلیل نقـض قوانین 

باشـگاه جریمـه خواهد شـد.

نادیـده  علـت  بـه  را  تولیسـو«  »کورنتیـن  مونیـخ،  بایـرن  باشـگاه 

همه گیـری  بـا  رابطـه  در  بوندس لیـگا  صحـی  اقدامـات  گرفـن 

ویـروس کرونـا مجـازات کـرد. ایـن هافبـک فرانسـوی فیلمـی از 

خـود در فضـای مجـازی منتـر کـرده بود کـه در حـال خالکوبی 

روی بدنـش اسـت. باشـگاه بایـرن مونیخ هـم در اولین اقـدام این 

بازیکـن را از ترکیـب باواریایی هـا بـرای بازی شـب گذشـته مقابل 

هوفنهایـم کنـار گذاشـت،  ...

 محمـدداوود کارگـر، رئیـس فدراسـیون اسـکی افغانسـتان امروز 

بـه رادیـو آزادی گفـت ایـن مسـابقات تحـت نـام )بامیـان آغـوش 

بـه  امـروز  ظهـر  و  آغـاز  گذشـته  روز  گردشـگری(  بسـر  و  گـرم 

پایـان رسـید. آقـای کارگـر می گویـد: »ایـن مسـابقات در دو گروه 

نوجوانـان و جوانـان پـر بود که ۱۴ ورزشـکار در بخش نوجوانان 

و ۲۶ ورزشـکار در گروه جوانان اشـراک کردند، یعنی در کل ۴۰ 

ورزشـکار اسـکی شـامل ایـن مسـابقات بودنـد.« ...
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هشدار اتحادیه اروپا به طالبان:

 ادامه خشونت ها 
جهان را 
خشمگین 

می کند
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هشدار اتحادیه اروپا به طالبان:

 ادامه خشونت ها جهان را خشمگین می کند

اتحادیـه اروپـا به گـروه طالبـان هشـدار داده و  

گفته اسـت که »اقدامات خشـونت بار و ویرانگر 

آنهـا، جهـان را خشـمگین می کنـد و اگـر قـرار اسـت صلـح به 

شـود.« متوقـف  خشـونت ها  بایـد  بیایـد،  افغانسـتان 

ایـن نهـاد روز یکشـنبه 12 دلـو، بـا نـر اعالمیـه ای، ضمـن 

خشـونت ها،  افزایـش  و  هدفمنـد  ترورهـای  کـردن  محکـوم 

و  حمـالت  ایـن  اکـر  مسـئول  طالبـان  کـه  اسـت  نوشـته 

اسـت. خشـونت ها 

در اعالمیه نوشـته شـده اسـت که ما در کنار کسـانی هستیم، 

کـه متعهـد بـه خامتـه جنـگ از طریـق یـک توافـق سیاسـی 

فراگیـر کـه متضمـن یک کشـور مقتـدر، متحـد و دموکراتیک 

باشد.

در ادامـه امده که حامیت از کسـانی کـه در فضای صلح آمیز، 

رئیس جمهور: به خانواده های شهدا و مجروحان پولیس رسیدگی شود

والیت فاریاب: 20 تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند

 ١٧ وزیر خالف قانون قبل از ادای حلف وفاداری آغاز به کار کرده اند

سرمقاله

 از قدیـم گفتـه اند که اشـتباه ممکن اسـت از هر کسـی 

ارصار  ولـی  اسـت؛  اغـامض  قابـل  همـواره  و  بزنـد  رس 

بـر اشـتباه هرگـز قابـل بخشـش نیسـت. از کنفرانـس 

جمهـوری  کننـده  مذاکـره  هیـات  دیـروز  مطبوعاتـی 

اسـالمی در دوحـه قطـر بـر مـی آیـد کـه متاسـفانه روند 

صلـح هـم چنـان بـر مسـیر انحرافـی کـه آقـای خلیلـزاد 

پیـش پـای مـا گذاشـته اسـت روان اسـت و هیـچ روزنـه 

ای از امیـد و شـادمانی در آن دیـده منـی شـود. اکنـون 

نزدیـک بـه دو سـال از رونـد جدیـد صلـح بـا طالبان می 

گـذرد و بنیانگـذار ایـن رونـد جدیـد نیـز ایـاالت متحـده 

و شـخص آقـای خلیلـزاد بـوده اسـت؛ ولـی جـز افزایـش 

خشـونت و کشـتار و تقویت گـروه های تروریسـتی،هیچ 

سـودی بـرای مـردم افغانسـتان نداشـته اسـت. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه رونـد جدیـد صلـح افغانسـتان 

بـه عنـوان یـک موجـود ناقـص الخلقـه بـه دالیـل زیادی 

متولـد شـد و اکنـون آن دالیـل و عوامـل دیگـر وجـود 

نـدارد. دو سـال پیـش رییـس جمهـور پیشـین ایـاالت 

متحـده بـا خصلـت هـای منحرصبفـردی که داشـت می 

خواسـت آرای مـردم آمریـکا را از آن خـود کنـد و پروسـه 

کالن انتخابـات ریاسـت جمهـوری ایـاالت متحـده را در 

پیـش داشـت. انتخابـات گذشـته بـرای دونالـد ترامپ و 

حزبـش و هـم چنیـن بـرای آقـای خلیلـزاد یـک رخـداد 

تاریخـی و حیاتـی بود کـه باید به نفعش رقـم می خورد. 

یکـی از کارت هایـی کـه مـی توانسـت در آن پروسـه بـا 

از  آمریکایـی  نیروهـای  خـروج  کـرد،  و  کنـد  بـازی  آن 

افغانسـتان و بـه پایـان بـردن طوالنی تریـن جنـگ ایـن 

کشـور در ورای مرزهـای شـان بـود. خـوش بختانـه یـا 

بدبختانـه چانـس یاری نکـرد و همه محاسـباتی را که از 

پیـش انجـام داده بودند غلـط از آب برآمد و هرچه رشـته 

بودنـد پنبه شـد. 

در آن زمـان آقـای خلیلـزاد علـی رغـم تالش های بسـیار 

نتوانسـت مانـع برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری 

افغانسـتان شـود؛ ولـی توانسـت دولـت افغانسـتان را به 

حاشـیه بـرد و طالبـان را حیـات دو بـاره بخشـد. فرایند 

صلـح بـه گونـه ای شـکل گرفـت کـه دولـت افغانسـتان 

بـه کلـی از آن رونـد حـذف گردیـد و حتـی اپوزیسـیون 

داخـل نظـام بـه مـوازات طالبان تقویـت گردید تا شـاید 

بتواند از راه آلرتناتیف سـازی سیاسـی مسـیری جدیدی 

بـرای افغانسـتان رقم بزند. امـا در آن زمان طالبان حتی 

در برابـر گـروه هـای سیاسـی کـه یـک روز در مسـکو بـا 

طبـل طالبـان می رقصیدنـد و روزی دیگر در اسـالم آباد 

و یـا در قطـر، هیـچ انعطافـی نشـان نـداد و خودخواهی 

و انحصارطلبـی ایـن گـروه عمـال پروسـه را بـه بن بسـت 

کشاند. 

ایـاالت متحـده و طالبـان در  توافقنامـه ای کـه میـان 

دوحـه و در غیـاب منایندگانـی از دولـت افغانسـتان بـه 

امضـا رسـید بـه معنـای واقعـی کلمـه یـک فاجعـه متـام 

عیـار و یـک خبـط کالن سیاسـی در طول تاریـخ ایاالت 

متحـده بـود. زیرا در آن دولت مروع افغانسـتان نادیده 

گرفته شـد و حتی سـخن از حکومت اسـالمی پساتوافق 

بـه میـان آمـد. اگـر بـی طرفانـه بـه مفـاد آن توافقنامـه 

ایـاالت متحـده پذیـرش  بـرای  نـگاه کنیـم امضـای آن 

یـک شکسـت تاریخـی بـود و بـرای طالبان یـک پیروزی 

تاریخـی. بـی دلیل نبـود که طالبـان در همـه جبهات و 

در میـان همـه نیروهـای خـود از یـک فتـح بزرگ سـخن 

گفتند.  مـی 

بـا  را  توافقنامـه  متحـده  ایـاالت  کـه  بـود  ایـن  جالـب 

طالبـان امضـا کرده بود، ولـی تطبیق آن را بـر رس دولت 

افغانسـتان تحمیـل کـرد. رهایـی بیـش از شـش هـزار 

از زنـدان هـای افغانسـتان کـه عمدتـا  زندانـی طالـب 

انسـان هـای جنایـت پیشـه و خطرنـاک بودنـد یکـی از 

بـزرگ تریـن اشـتباهاتی بـود کـه در رونـد کنونـی صلح 

انجـام یافـت و دولـت افغانسـتان مجبـور بـه پذیـرش آن 

گردیـد. 

اکنـون از هـر سـو و با هر زبانی سـخن از حکومت موقت 

و جایگزیـن حکومـت فعلـی مطرح اسـت. کسـانی که از 

ایـن گزینه خطرنـاک تبلیغ یا حامیت مـی کنند مرتکب 

اشـتباهی می شـوند که شـاید سـال ها بعد بفهمند که 

چـه بهایـی بـرای یک اقدام اشـتباه می پردازنـد. همه ما 

مـی دانیـم کـه هرگونـه دور زدن نظام سیاسـی موجود و 

تعطیـل کـردن قانون اساسـی فعلی به معنای بازگشـت 

به گذشـته تاریکی اسـت که تنها به نفـع طالبان و نظام 

متحجـر طالبانـی اسـت و همه در آن غرق خواهند شـد. 

اگـر کسـانی امـروز فکـر مـی کننـد کـه بـا یک گسسـت 

تاریخـی دیگـر چیـزی نصیـب آنان مـی گردد سـخت در 

اشـتباه هسـتند. زیرا طالبان آن کسـانی نیسـتند که به 

تعهـدات خویـش عمـل کننـد و یـا کسـی را در سـاختار 

نظـام آینده رشیـک کنند. 

هیـات  اعضـای  مطبوعاتـی  کنفرانـس  در  متاسـفانه 

و  اسـتیصال  ضعـف،  از  هایـی  نشـانه  کننـده  مذاکـره 

بـی برنامگـی مـوج مـی زد و از اظهـارات اعضـای هیـات 

معلوم می شـد که ما در مسـیری روان هسـتیم که آقای 

خلیلـزاد از ابتـدا پایـه هـای آن را کج گذاشـته اسـت. با 

توجـه بـه عـدم پای بنـدی طالبان بـه تعهدات شـان و با 

توجه به موج کشـتاری که به راه انداخته اسـت، بهرتین 

گزینـه آن اسـت کـه دولـت افغانسـتان از ایـن پروسـه 

خـارج شـود و هیات را دو باره به کابـل فرا بخواند. ارصار 

بـر یک مسـیر انحرافـی که با اهـداف سیاسـی خاص بر 

افغانسـتان تحمیل شـده بود، نابخشـودنی اسـت و باید 

هرچـه زودتـر مـا مسـیر جدیـدی را بگشـاییم. وگرنـه بـه 

جاهـای خطرناکـی خواهیـم رسـید و در نهایـت ممکـن 

اسـت همـه در دامـی کـه از پیـش پهـن گردیـده اسـت 

بیفتیـم و یـا در منجـالب یـک بـازی کثیـف غرق شـویم. 

از صفحه1 

 د ننګرهـار او لغـامن سـلګونه اوسـېدونکو د وسـله والـو طالبانـو د 

مرکچـي پـالوي غـړي او د قطر دفرت د مرسـتیال عباس سـتانکزي 

مالتـړ  پـر  جمهوريـت  د  او  غرګـون  پـه  څرګندونـو  وروسـتيو  د 

الريونونـه وکـړل. دوی وويل، نظام د ولـس دی، جمهوريت د ولس 

دی، د ولـس پـه وينـو سـاتل شـوی او هېچـا تـه اجـازه نـه ورکـوي 

چـې د جمهوريـت او نظـام پـر رس معاملـه وکـړي.

دغـو الريونوالـو د ولسـمر د اسـتعفا غوښـتنه، د جمهـوري نظـام 

د بدلـون غوښـتنه او د سـولې پـر وړانـدې ورتـه نـورې غوښـتنې د 

پاکسـتان هغـه غوښـتنې يـادې کـړې چـې د دوی پـه خـره، تېـر 

کـې يـې د ډاکټـر نجيـب پـه مـرۍ حکومـت هـم پـه همداسـې 

خـرو ړنـګ کړ.

ننګرهـار کـې د ژمـن ټولنيـز بنسـټ غـړي د دغـه واليـت د واليتـي 

شـورا مخـې تـه ورټول شـوي وو او د سـوله ييـز الريـون پرمهال يې 

عبـاس سـتانکزی د پاکسـتان د اسـتخبارايت شـبکې السـپوڅی 

يـاد کـړ. د الريـون تنظيموونکـي جـالل يعقـويب وويـل، لـه يـاد 

الريـون څخـه يـې موخـه د جمهوريت مالتـړ او د عباس سـتانکزي 

د وروسـتيو جمهوريـت ضـد څرګندونـو غنـدل دي.

د دغـه الريـون ګډونوال انورالحـق يرغل وويـل، جمهوريت د ولس 

حـق دی، افغانانـو يـې د پايښـت لپـاره قربانۍ ورکـړي او هېچا ته 

حـق نـه ورکـوي چـې د جمهوريـت پر رس معاملـه وکـړي او د خپلو 

ګټـو پـه خاطـر داسـې حکومـت رامنځتـه کړي چـې د افغانسـتان 

پـر ځای يـې نورو تـه ګټه ورسـېږي.

دغـه راز يـو بل ګډونوال شـفق غريمتـل وويل، جمهوريـت د خلکو 

دی، لـه يـو شـخص رسه موجـود زړه بـدی دې د جمهوريـت پـه 

زيـان نـه متامـوي او وايـي، عباس سـتانکزي وروسـتۍ څرګندونې 

پـه خپلـه خولـه نه دي کړي او هغه يې د پاکسـتان د اسـتخبارايت 

شـبکې السـپوڅی يـاد کړ.

بلخـوا د لغـامن والیـت د مرکـز او ولسـوالیو لسـګونه اوسـېدونکو 

د یـوې غونـډې او الریـون پـه تـرڅ کـې د نظـام، اسـايس قانـون 

او جمهوریتمالتـړ وکـړ او ټولـې هغـه ډلـې یـې وغندلـې چـې د 

او جمهوریـت خـالف څرګندونـې کـوي. نظـام  افغانسـتان د 

د لغـامن یـوه قومـي مـر شـامرد خان پـه خپلـو خرو کـې وویل، 

او  نـه ورکـوي چـې د نظـام  دوی هیـڅ ډول چاتـه د دې اجـازه 

جمهوریـت خـالف څرګندونـې وکـړي.

نومـوړي وویـل، د افغانسـتان اوسـنی نظام بشـپړ اسـالمي دی، د 

ولـس پـه خـوښ رامنځتـه شـوی او جمهـور رئیـس هـم د ولـس په 

رایـه ټـاکل شـوی دی. د دې غونـډې ویناوالـو پـه خپلـو خرو کې 

د وسـله والـو طالبانـو د اسـتازي عبـاس سـتانکزي د څرګندونـو 

خـالف غرګـون وښـود، دوی د جمهوريـت او اوسـني نظـام دفـاع، 

د سـولې غوښـتنه او افغـان امنیتـي او دفاعـي ځواکونـو قربانـۍ 

وسـتایلې. دوی دغـه راز د سـوله يیـز الریـون پـه ترڅ کې په وسـله 

والـو طالبانـو غـږ وکړ چې په افغانسـتان کې اوسـنۍ جګـړه افغان 

وژنـه او د هېـواد ورانـول دي او ژر تـر ژره دې طالبـان دا ورور وژنـه 

بـس کـړي. د محمـد عباس سـتانکزي په مـرۍ د طالبانو پالوي 

چـې روسـيې تـه يـې سـفر کـړی، هلتـه يـې په خـري ناسـته کې 

ويـي چـې د افغانسـتان اوسـنی حکومـت د سـولې پـر وړانـدې 

)يوازينـی خنـډ( دی او کـه بـن االفغـاين مذاکـرات يـوې پايلې ته 

ورسـېږي، نـو نـوی اسـالمي حکومـت بـه رامنځتـه يش او د ارشف 

غنـي حکومـت لـه منځـه ځي.

 د هلمنـد پـه مرکـز لښـکرګاه کـې يـوې مېرمنـې درې سـوه 

نـورو بـې وزلـه ښـځو ته پـه خپل شـخيص لګښـت د کار کولو 

زمينـه برابره کړې ده. د هلمند د مرکز لښـکرګاه اوسـېدونکې 

نسـيمې اسـحاق زۍ پژواک خري اژانس تـه د يوې ځانګړې 

مرکـې پـه ترڅ کـې وويل چې په خپل شـخيص لګښـت يې د 

ښـځو لپـاره د کار کولـو يـو مرکـز جوړ کـړى دى. هغـې وويل: 

))دلتـه مارسه درې سـوه بـې وزله مېرمنې کار کـوي، دوى په 

دغـه مرکـز کـې څپلـۍ، وړې غالـۍ، جامـې او افغـاين کايل 

کنـډي، ترڅـو خپلـو کورنيو ته حاللـه ډوډۍ پيـدا کړي.((

دا وايـي چـې پـه دغـه مرکـز کـې جـوړ شـوي توکـي پـه بـازار 

کـې پلـوري او بيـا دغو ښـځو تـه د الس مـزدوري يـې ورکوي.

مرکـز  دغـه  د  ترڅنـګ  لښـکرګاه  د  ))مـوږ  کـړه:  زياتـه  دې 

توليـدات، کابـل، هـرات او نـورو واليتونـو تـه لېـږو چـې هلتـه 

هـم ښـه بـازار لـري.(( د مريمـن اسـحاق زۍ پـه وينا،پـه دغه 

مرکـز کـې نـږدې ټولـې يـې بـې رسپرسـته او بېوزلـه مېرمنـې 

دي چـې د اقتصـادي سـتونزو د حـل لپـاره څـوک نـه لـري. 

د همـدې مرکـز يـوې کارکوونکـې مـروه پـژواک تـه وويـل چې 

هـره ورځ د څلـورو سـاعتونو لپـاره په دغه مرکز کـې کار کوي.

هغـې وويـل: ))کار يـې اسـانه دى، مـوږ دلتـه کار کـوو ډېـر 

خوشـحاله يـو چـې يـو مـړۍ حاللـه ډوډۍ پيـدا کـوو.((

همدرانګـه د حسـينه پـه نـوم يـوې بلـې مېرمنـې پـژواک تـه 

وويـل چـې تـر دې وړانـدې د يـو مـړۍ ډوډۍ پيدا کولـو لپاره 

حېرانـه وه، خـو د دې مرکـز پـه جوړېـدو رسه يـې تـر ډېـره 

کومـې  ))لـه  کـړه:  زياتـه  دې  دي.  شـوې  هـوارې  سـتونزې 

ورځـې چـې دلتـه کار کـوم زما په ژونـد کې ډېر مثبـت بدلون 

اقتصـادي سـتونزې  راغـى خپلـه کـوالى شـم چـې خپلـې 

هـوارې کـړم.(( خـو بل لور تـه د هلمنـد د کار او ټولنيزو چارو 

رييـس صديـق اللـه خالقي پـژواک تـه وويل، که څـه هم چې 

دغـه ډول کارونه ښـه او تشـويقي دي، خو دى يـې په اړه خر 

نـه دى. ده وويـل: ))زه تـر اوسـه هېـڅ پـرې خـر نـه يـم چـې 

دلتـه داسـې يـو مرکـز جوړ شـوى دى، خـو که دغسـې کارونو 

کـې همغـږي ويش، بهـرته ده.(( د يادونـې ده، دا لومړى ځل 

دى چـې پـه هلمنـد کـې د يـوې مېرمنـې لـه لـوري سـلګونو 

نـورو مېرمنـو تـه د کار کولـو زمينـه برابـره کيـږي.

وررسه  حکومـت  چـريې  کـه  وايـي،  مسـوولن  مرکـز  يـاد  د 

همـکاري وکـړي دوى کوالى يش دغـه کار ته پراختيا ورکړي.

در داخـل و بـا همسـایگانش باشـد و از حقوق بر، انکشـاف، 

دسـتاوردهای اقتصادی 19 سـال گذشـته حفاظت کند.

اتحادیـه اروپـا می گویـد کـه جامعـه بین املللـی رسمایه هـای 

هنگفتـی را در زمینـه انـرژی، مصونیـت غذایـی، منابـع آب و 

زیرسـاخت های در افغانسـتان رسمایه گـذاری کـرده اسـت. ما 

تخریـب جاده هـا، منفجـر کـردن پایه های شـبکه های تلفونی 

و پایه هـای بـرق را محکـوم می کنیـم.

در اعالمیـه آمـده که ایـن اقدامات )تخریب و خشـونت( عالوه 

بـر آسـیب رسـاندن بـه مـردم افغانسـتان کـه بـه دلیـل ادامـه 

چندیـن دهـه جنگ مصونیت غذایی نداشـته و با چالش  های 

اقتصـادی مواجـه بوده انـد، هیچ هدفـی دیگـر را ندارد.

اتحادیـه اروپـا ادامـه داده اسـت: »مـا همچنـان در عـزم خـود 

بـرای کمـک بـه مـردم افغانسـتان در راسـتای دسـتیابی بـه 

در ایـن نشسـت بـه پولیـس گفتـه اسـت کـه تنفیـذ قانـون 

مکلفیـت و اولویـت پولیـس ملـی اسـت.

ارشف غنـی بـا سـتایش از تحـرکات مسـلکی نیروهـای ویـژه 

و  خـاص  قطعـات  نیازمندی هـای  کـه  اسـت  گفتـه  پولیـس 

سـایر منسـوبان پولیـس بایـد مرفـوع گـردد. وی عـالوه کرده 

اسـت کـه بـرای آموزش هـای مسـلکی توجـه بیشـرت شـود. 

داخلـه  وزارت  بـه  غنـی  جمهـور  رئیـس  نشسـت  ایـن  در 

دسـتور داده اسـت کـه در مـورد مـداوای زخمیـان در داخـل 

قانـوين اش دسـتگري شـد. در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه 

بيـدار حـن محـارصه، بـاالي نريوهـاي امنيتـي فـري مي كنـد 

وباملقابـل نريوهـاي امنيتـي وي را مـورد هـدف قـرار مي دهند، 

در نتیجـه بیـدار زخمـي مي شـود. اکنـون وی در شـفاخانه زيـر 

عمليـات اسـت. در اعالمیـه ایـن والیـت آمـده اسـت کـه شـب 

گذشـته يـك عضو مسـلح طالبـان بنام مـال حكمت اللـه مربوط 

گـروه مـال عالوالديـن ازتروريسـت هاي طالبان قيصـار  بود چند 

۱۳۹۴ از ولسـی جرگـه رای اعتـامد گرفتند؛ اما بـه تاریخ اول 

ثـور هـامن سـال مراسـم تحلیف را بـه جـا آوردند.

کبیررنجـر کارشـناس مسـایل حقوقی، دراين مـورد به آژانس 

خـری پـژواک گفـت: »قبـل از مراسـم تحلیـف و اداى حلـف 

وفـاداری، کار وزیـر صـد در صـد خالف قانون اساسـی کشـور 

بـوده کـه در مـاده ۷۴ قانون اساسـی رصاحـت دارد.«

در مـاده ۷۴ قانـون اساسـی آمـده اسـت کـه وزرا قــبــل از 

تصدی وظیفه، حلف آتی را بــه حضــور رئــیس جمهــور، بــه 

جا می آورند: »به نــام خداونــد بــزرگ )جل جالله( ســوگند 

یـاد مـی كنـم كــه دیــن مقــدس اســالم را حامیــت، قانـون 

و خـارج از کشـور توجـه الزم صـورت گیرد و ظرفیت مسـلکی 

شـفاخانه 300 بسـرت پولیـس ارتقـا یابـد.

توجهـی  کـم  از  زیـادی  شـکایات  کـه  درحالیسـت  ایـن 

خانواده هـای  بـه  رسـیدگی  در  نظامـی  سـکتور  مسـئوالن 

شـهدا و زخمیـان نیروهـای امنیتـی وجـود دارد. بعضـا ایـن 

شـکایات بـه شـبکه های اجتامعـی مطـرح می شـود و دسـت 

می شـود. دسـت  بـه 

روز قبـل درجنـگ بانريوهـاي امنيتـي زخـم برداشـته بـود. مـال 

حکمـت اللـه درلبـاس ملکی بـه شـفاخانه واليتي مراجعـه كرده 

بـود، توسـط امنيـت مي دسـتگري شـد.

فاریـاب  والیـت  پولیـس  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خرنامـه  در 

تروریسـتان  و  جنایـت کاران  علیـه  کـه  دارد  قاطـع  تصمیـم 

قاطعانـه عمـل کنـد و پـس از ایـن بـه آنهـا اجـازه داده نخواهـد 

شـد کـه سـبب آزار و اذیـت مـردم شـوند.

اساسی و سایر قــوانین افغانسـتان را رعایـت، حقـوق اتباع را 

حفاظـت و از اسـتقالل، متامیـت ارضـی و وحـدت ملـی مردم 

افغانســتان حراسـت كنـم و در همـه اعـامل خـود خداونـد 

)جـل جاللـه(را حاضــر دانسـته، وظایـف محولـه را صادقانـه 

از ادای مراسـم  بـه گفتـه رنجـر، وزیـر پـس  انجـام دهـم.« 

تحلیـف بـه حیـث وزیـر شـناخته مـی شـود، در غیـر صـورت؛ 

یـک فـرد غیـر قانونی می باشـد که امـور وزارت یا یـک اداره را 

بـه پیـش می بـرد؛ اما اینکـه ایـن وزراء قبل از مراسـم تحلیف 

بـه کار خویـش ادامـه مـی دهنـد، رصاحتـاً بـه معنـی زیـر پـا 

کـردن قانونـی اساسـی کشـور اسـت.

بـا  نشسـتی  در  در  غنـی  جمهـور  رئیـس   

مسـئوالن وزارت داخلـه کـه بـه منظور بررسـی 

برنامه هـای اصالحـی سـکتور امنیتـی و دفاعی کشـور برگزار 

شـده بـود، بـه مسـئوالن وزارت داخله دسـتور داده اسـت که 

بـه خانواده هـای شـهدا و زخمیـان پولیـس رسـیدگی شـود.

ارگ ریاسـت جمهـوری یک شـنبه 12 دلو با نـر خرنامه ای 

از قـول رئیـس جمهـور گفتـه اسـت کـه بـرای کاهـش جرایم 

وی  نیسـت.  کافـی  ولـی  اسـت  گرفتـه  صـورت  کار  جنایـی 

 دفـرت مطبوعـای والـی فاریاب اعالم کرده اسـت 

کـه در 48 سـاعت گذشـته بـه تعـداد 20 تـن به 

اتهـام دست داشـن در جرایـم جنایـی بازداشـت شـده اند.

ایـن نهـاد یک شـنبه 12 بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه اسـت کـه 

سـیف اللـه مشـهور به بیـدار باشـنده منطقـه جمشـیدی كه در 

چنديـن قضيـه قتـل، دزدي مسـلحانه و آزار واذيـت مـردم متهم 

بـود، توسـط رسبـازان امنيـت مـي با چهـار محافظ مسـلح غري 

 1٧ وزیـر حـدود یـک مـاه قبـل، موفق بـه کسـب رای اعتامد 

ولسـی جرگـه شـده؛ امـا هنـوز در حالـی مراسـم تحليـف را 

بـه جـا نيـاورده انـد، آغـاز بـه کار کـرده انـد. 20 تـن بـه حیث 

اعضـای کابینـه از اول تـا ۱۲ قـوس سـال جـاری از ولسـی 

جرگـه رای اعتـامد کسـب کـرده انـد.

اسـدالله خالـد وزیر دفـاع، مسـعود اندرابی وزیر امـور داخله، 

عبدالهـادی ارغندیـوال وزیـر مالیـه، محمـد حنیف امتـر وزیر 

تجـارت،  و  صنعـت  وزیـر  غوریانـی  نثاراحمـد  خارجـه،  امـور 

معصومـه خـاوری وزیـر مخابـرات، فضـل احمـد معنـوی وزیـر 

عدلیـه، و عبـاس بصیـر وزیر تحصیالت عالی، شـامل این ۲۲ 

تـن می باشـند.

همچنـان، انوارالحـق وزیر زراعت، آبیـاری و مالداری، محمود 

اخالقـی  نورالرحـامن  اراضـی،  و  شهرسـازی  وزیـر  کـرزی 

وزیـر مهاجریـن وعـودت کننـدگان، قـدرت اللـه ذکـی وزیـر 

محمـد  عامـه،  فوایـد  وزیـر  یمیـن  اللـه  نجیـب  ترانسـپورت، 

هـارون چخانسـوری وزیـر معادن و پرتولیم، محـب الله صمیم 

وزیـر رسحـدات و قبایـل، کریمه حامد فاریابـی وزیر اقتصاد و 

احمـد جـواد عثامنـی وزیـر صحـت عامه نیـز از جملـه ۲۲ تن 

یادشـده می باشـند.

رییـس جمهـور، عبدالهـادی ارغندیـوال وزیـر مالیـه و احمـد 

جـواد عثامنـی وزیـر صحـت عامـه را از وظایـف شـان برکنـار 

منـوده؛ امـا متباقـی بیسـت تـن در حالـی بـه کار شـان ادامه 

مـی دهنـد کـه هنـوز مراسـم تحلیـف را بـه جـا نیـاروده انـد.

براسـاس گـزارش هـا در آغـاز حکومـت وحـدت ملـی، تحـت 

ریاسـت محمـد ارشف غنـی نیـز 1٦ وزیـر به تاریـخ اول حمل 

صلـح، عدالـت و انکشـاف ثابـت قـدم هسـتیم. 

ایـن اتحادیـه می گویـد کـه مـا انتظـار داریـم کـه طالبـان بـا 

پایـان دادن بـه خشـونت، توقـف تخریـب زیربناهـای حیاتـی 

و تعهـد بـه صلـح پایـدار، حامیـت خـود را از مردم افغانسـتان 

دهند. نشـان 

ایـن اعالمیـه را عالوه براتحادیه اروپـا، منایندگان دیپلوماتیک 

کشـورهای اسـرتالیا، کانادا، جمهوری چک، دمنارک، فنلند، 

فرانسـه، آملـان، ایتالیـا، مناینـده ارشـد غیرنظامـی ناتـو در 

افغانسـتان، هالند، اسپانیا، سـویدن، بریتانیا و ایاالت متحده 

امریـکا نیـز تاییـد کرده اند.

گفتنـی اسـت کـه پیـش از این سـفارت امریکا نیـز اعالمیه ای 

مشـابه منتـر کرده بـود و به طالبان هشـدار داده بـود که در 

صـورت ادامـه خشـونت ها، با خشـم جهانی مواجه می شـوند. 

همچنـان گفته شـده بـود که معـاون اداره مسـتقل ارگان های 

محلـی، معـاون ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی، رییـس ارکان 

معینیـت ارشـد امنیتـی، عضـو شـورای والیتـی میـدان وردک، 

والیـت  متنفذیـن  و  مردمـی  امـور  در  رییس جمهـور  مشـاور 

میـدان وردک عضویـت ایـن هیـأت را دارنـد.

هیـأت  ایـن  ملـی،  امنیـت  شـورای  دفـرت  اعالمیـه ی  طبـق 

مؤظـف شـده اسـت تـا رویـداد پیش آمـده را به صـورت دقیق و 

همه جانبه بررسـی کرده و در روشـنایی قوانین نافذه ی کشـور 

کنند.  اقـدام 

رسـیدگی عاجـل بـه کشـته و زخمیـان یکـی دیگـر از اهـداف 

ایـن هیـأت گفته شـده اسـت. 

کـه  اسـت  آمـده  ملـی  امنیـت  شـورای  دفـرت  اعالمیـه ی  در 

حادثـه ی ولسـوالی حصـه ی اول بهسـود به اثر درگیـری میان 

موضـوع بنـدر تورخـم به صـورت جـدی رسـیدگی خواهـد کرد 

و بـرای جلوگیـری از هـر نـوع فسـاد و یـا اخـاذی تدابیر جدی 

گرفته شـده و بـرای مسـافران ایـن بندر سـهولت فراهم خواهد 

کرد.

گفتنـی اسـت کـه پیش از این نیز شـکایت از اخـاذی در متام 

مسـیرها و شاهراه های کشـور وجود دارد.

ازسـوی دیگـر، معـاون اول گفتـه کـه متام کارهـای تخنیکـی 

صـورت  غلـط  دسـت  موترهـای  بـرای  امنیتـی  اسـناد  دادن 

نیروهـای امنیتـی و خیـزش مردمی به میان آمده اسـت که در 

آن شـامری کشـته و زخمـی شـده اند. 

در ایـن اعالمیـه آمـار مشـخصی از تلفـات ارائـه نشـده اسـت، 

امـا پیشـرت وزارت داخلـه گفتـه بـود کـه در نتیجـۀ درگیـری 

میـان افراد مسـلح مربوط بـه علی پور و نیروهـای امنیتی، :«9 

تـن از افـراد مسـلح علی پـور کشـته و هفـت تن آن هـا« زخمی 

شـدند و شـامری از نیروهـای امنیتـی و پنج تـن از مردم محل 

نیـز زخمی شـده اند. 

مهـدی راسـخ، عضو مجلـس منایندگان روز گذشـته گفته بود 

کـه در پی شـلیک نیروهـای امنیتی، 11 غیرنظامی به شـمول 

کـودکان کشـته، 25 نفـر زخمـی و بیـش از 150 غیرنظامی و 

موسـفیدان محل گـروگان گرفته شـده اند. 

گرفتـه اسـت.

آقـای صالـح هشـدار داده: »لطفـن بـه مدیریـت ترافیک کابل 

را  پاکسـتان  به اصطـالح  دسـت  موترهـای  و  منـوده  مراجعـه 

صاحـب سـند مناییـد؛ در غیـر آن اگـر موتـر دسـت غلـط بـه 

قبـال  در  غیرقابل برگشـت  مصـادره  افتـاد  قانـون  چنـگال 

خواهـد داشـت.« معـاون اول پیـش از ایـن نیـز هشـدار داده 

بـود کـه بـرای موترهـای دسـت چپـه جـواز امنیتی صـادر می 

شـود و در غیـر آن مصـادره خواهنـد شـد. 

 منبعـی در دفـرت شـورای امنیـت ملـی کشـور تأییـد می کنـد 

)یک شـنبه،  دیـروز  کـه صبـح  باصالحیـت حکومتـی  هیـأت 

ولسـوالی  حادثـه  وقـوع  چگونگـی  بررسـی  بـرای  دول(   12

حصـۀ اول بهسـود بـه میـدان وردک رفتـه بود، دوبـاره به کابل 

برگشـته اسـت.

ایـن منبـع کـه نخواسـته نامـی از او گرفتـه شـود بـه روزنامـه 

اطالعـات روز گفتـه کـه هواپیـامی حامـل این هیـأت به دلیل 

مسـاعدنبودن وضعیـت هـوا نتوانسـته در ولسـوالی حصـه ی 

اول بهسـود نشسـت کنـد و دوبـاره بـه کابـل برگشـته اسـت.

صبـح امـروز دفـرت شـورای امنیـت ملـی کشـور اعالم کـرد که 

ایـن هیـأت بـا صالحیـت حکومـت بـه ریاسـت دگـر جـرال 

عباداللـه عبـاد، معـاون ایـن دفـرت بـه ولسـوالی حصـه ی اول 

بهسـود رفتـه اسـت.

 معـاون اول ریاسـت جمهـوری گفتـه کـه وزارت داخلـه وعـده 

داده کـه اخـاذی را در مسـیر شـاهراه ها از بیـن می بـرد.

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهوری در گزارش شـش 

و نیـم صبـح دیـروز یک شـنبه )12 دلـو( خـود گفته کـه »مقام 

وزارت امـور داخلـه اطمینـان دادند کـه برای نظـم، جلوگیری 

از بیروبـار و از بیـن بـردن اخـاذی در تورخـم اقدامـات جـدی 

می گیرد.« صـورت 

بـه  اسـت  داده  اطمینـان  نیـز  ننگرهـار  والـی  او،  گفتـه  بـه 

هیأت دولت که برای بررسی حادثه بهسود به میدان وردک رفته بود، دوباره به کابل برگشت

صالح: اخاذی در تورخم از بین می رود و موترهای دست چپه مصادره می شوند

کارتون

ننګرهار او لغامن کې د عباس 

ستانکزي د وروستيو نظام ضد 

څرګندونو په غربګون الريونونه وشول

هلمند کې يوې مېرمنې سلګونو 
نورو ښځو ته د کار کولو زمينه 

برابره کړې ده

اصرار بر تداوم
 مسیر انحرافی صلح

محمد هدایت
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اســت. 

ــد  ــل نخواه ــه¬ی را متحم ــن هزین ــز چنی ــران هرگ ــت ای دول

ــه  ــوک خــود را ب ــا حامیــت شــان دشــمنان ایدئول شــد کــه ب

ــاند.  ــدرت برس ق

ــرد  ــر در رویک ــدک تغیی ــا ان ــتان، ب ــامی پاکس ــوری اس جمه

سیاســی شــان در تناســب بــا ایــران، نســبت بــه افغانســتان و 

گــروه طالبــان دیــده مــی شــود. 

پاکســتان دوســت نــدارد قــدرت در افغانســتان بــه میــان آیــد 

کــه از طریــق آن افراطیــون در داخــل پاکســتان قــوت و قدرت 

بیشــر بدســت آورنــد. زیــرا پاکســتان نیــز از آفــت افراطیــت 

ــوده  ــان ب ــتی در ام ــای تروریس ــامی و گروه ــدروی اس و تن

منــی توانــد. پاکســتان منــی خواهــد طالبــان بــا دیدافراطــی 

ــت  ــدرت را بدس ــتان ق ــوری در افغانس ــه مح ــی و قبیل سیاس

ــر  ــز خی ــه ج ــتان ک ــل آزاد پاکس ــق قبای ــرا مناط ــرد؛ زی گی

ــده  ــزرگ قومــی و ای ــاز ب ــک ف بشــتونخواه شــده اســت، در ی

ــد  ــوردار خواه ــری برخ ــدرت بیش ــنتی از ق ــای س ــاوری ه ب

شــد و درد رس سیاســی بزرگــی را بــرای دولــت و یکپارچگــی 

پاکســتان بوجــود خواهــد آورد. بــه همیــن پیامنــه بلــوچ هــای 

پاکســتان نیــز تحــت تأثیــر چنیــن فضــا قــرار خواهــد گرفــت 

و آنــگاه مخمصــه¬ی عظیــم بــرای پاکســتان شــکل خواهــد 

یافــت. ایــن مســأله را دولــت و سیاســیون پاکســتان بــه متــام 

افغانســتان کنونــی در رشایــط قــرار دارد کــه هــم از 

ــخ  ــا دوران گذشــته تاری لحــاظ داخلــی فــرق اساســی ب

ایــن رسزمیــن دارد و هــم از بعــد خارجــی. از وجــه 

داخلــی آن در نوشــته قبلــی بــه صــورت مفصــل بررســی 

گردیــد. عمــده تریــن تفــاوت کــه در عرصــه داخلــی 

دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــا دولــت داکــر 

نجیــب دارد ایــن اســت کــه دولــت نجیــب اللــه را هیــچ 

کســی در افغانســتان قانونــی منــی دانســتند و جایــگاه 

افغانســتان  آنــروز  نظــام سیاســی  نداشــت.  مردمــی 

مطابــق بــا واقعیــت هــای جامعــه و نیــاز هــای بنیادیــن 

مــردم افغانســتان نبــود. از طــرف دیگــر مجاهدیــن 

آنــروز افغانســتان کــه علیــه حکومــت  داکــر نجیــب 

اللــه مــی جنگیدنــد، متعلــق بــه متــام مــردم افغانســتان 

ــن  ــا همی ــود. دقیق ــی نب ــوم خاص ــه ق ــوط ب ــود و مرب ب

ــتان  ــی افغانس ــام سیاس ــه نظ ــبت ب ــروز نس ــوع ام موض

و گــروه طالبــان  کــه در مقابــل دولــت و نظــام مــی 

جنگــد معکــوس مــی باشــد. نظــام جمهــوری اســامی 

ــه، از  ــب الل ــر نجی ــت داک ــاف حکوم ــتان، برخ افغانس

پذیــرش مردمــی افغانســتان برخــوردار بــوده و حــد اقــل 

ــه  ــور ب ــی کش ــون اساس ــق قان ــی مطاب ــه سیاس در عرص

عمــوم مــردم افغانســتان نــگاه یکســان دارد. دولــت 

کنونــی افغانســتان افــزون بــر پایــگاه مردمــی و قانونــی 

کــه دارد، حامیــت و پشــتبانی جامعــه جهانــی بــه رهری 

ایــاالت متحــده امریــکا را باخــود دارد؛ امــا حکومــت 

ــی  ــا من ــروز دنی ــای آن ــور ه ــر از کش ــه را اک ــب الل نجی

ــر  ــن دوســتش اتحــاد جامهی ــی نزدیکری خواســت؛ حت

شــوروی نیــز دیگــر حامیــت منــی کــرد. بنابرایــن تفــاوت 

ــن نظــام سیاســی  ــان آن حکومــت و ای جــدی اســت می

کــه اکنــون افغانســتان دارا اســت، ایــن موضــوع در چنــد 

ــد. ــد ش ــل خواه ــته تحیل ــن نوش ــه در ای نکت

صــورت  بــه  افراطــی؛  هــای  رژیــم  از  جهــان  تنفــر   

ــردم ســاالر در  ــداوم نظــام م ــی در ت ــه جهان ــی جامع کل

افغانســتان تقــا دارد. حامیــت جامعــه جهانــی از نظــام 

ــک  ــتان ی ــدار در افغانس ــون م ــامی و قان ــوری اس جمه

ــکا،  ــده امری ــاالت متح ــا، ای ــه اروپ ــت. اتحادی ــل اس اص

کشــور هــای منطقــه و همســایه همــه در حامیــت نظــام 

سیاســی دموکراتیــک در کشــور اســت. تنفــر جهــان از 

رژیــم هــای افــراط گــرأ و منحــط واضــح و بــه نفــع ملــت 

افغانســتان اســت. مذاکــرات صلــح میــان طالبــان و 

دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان بــه نقــاط حســاس 

ــدرت  ــه سیاســت و ق ــان ب ــگاه طالب آن رســیده اســت. ن

افغانســتان، تصاحــب بامنازعــه قــدرت اســت. انحصــار 

گرایــی شــاخصه¬ی اصلــی و خواســت آنــان اســت و در 

پُشــت ایــن پالیســی ترتیــب نظــام توتالیــر قبیله¬یــی و 

ــا متــام روحیــات و ارزش هــای انســان محــور  مخالــف ب

جهانــی قــرار دارد. دنیــا درک منــوده اســت کــه طالبــان 

از چشــمه¬ی ایدئولــوک تنــگ نظرانــه¬ی افراطیــت آب 

مــی خــورد و قــدرت گیــری آنــان در هــر جغرافیــای کــه 

اســت. 

از ایــن جهــت تشــبیه دوران کنونــی افغانســتان بــا زمــان 

ــت  ــدن حکوم ــکار آم ــه و روی ــب الل ــر نجی ــت داک حکوم

مجاهدیــن، توهــم بیــش نیســت و ایــن خیــاِل خامیســت 

کــه خیلــی از کلــه هــای گــروه طالبــان را مســت قــدرت 

ســاخته اســت. 

نکتــه اخیــر اینکــه حامیــت دولــت جدیــد ایــاالت متحــده 

امریــکا از نظــام قانــون مــدار و دموکراتیــک بــا توجــه بــه 

اصــول و ارزش هــای حقــوق بــری در افغانســتان، ایــن 

زمینــه را بــرای دکــم اندیشــان طالــب تنــک مــی منایــد. 

مــردم افغانســتان حــق دارنــد در فضــأ قانونــی و بــا یــک 

ــز و  ــاملت آمی ــی مس ــاالر زندگ ــردم س ــی م ــام سیاس نظ

بــدور از کشــتار هــا و تعصبــات افراطــی و کشــنده داشــته 

باشــند. خوشــبختانه ایــن ارزش هــا را دولــت جدیــد 

ایــاالت متحــده امریــکاه بــه رهــری رئیــس جمهــور بایدن 

ــی  ــط کنون ــاه، رشای ــل کوت ــن تحلی ــا ای ــر دارد. ب ــد نظ م

ــه نفــع گــروه  ــد داخلــی و خارجــی ب افغانســتان از دو بُع

هــای رسکــش و افراطــی نیســت و همچنــان راه حــل 

سیاســی افغانســتان بــرای داشــن جامعــه بــدون خــون 

و خشــونت مذاکــره و ســازش و احــرام بــه خواســته هــای 

مــردم افغانســتان اســت. 

ــا  ــته ه ــمت آن در گذش ــامت در قس ــی درک و تصمی معن

هــم روی دســت داشــته انــد و بــه صــورت قطــع بــرای آینــده 

نیــز، پالیســی هــای چنــد پهلــوی دارد. 

ســه کشــور همســایگان شــاملی افغانســتان؛ ایــن ســه 

کشــور آســیای مرکــزی از بــدوی تأســیس شــان تــا اکنــون 

بــه صــورت آرام رو بــه توســعه نهــاده اســت. از ایــن جهــت 

هــر ســه کشــور تاجکســتان، ازبکســتان و ترکمنســتان 

ــارزه  ــر رشــد افراطیــت در جوامــع شــان مب شــدیدا در براب

مــی کنــد و از ترویــج تفکــر افراطــی و قــدرت گیــری رژیــم 

هــای کــه ضــد ترقــی و پیرفــت جامعــه اســت در هــراس 

انــد. آنــان هرگــز منــی گزارنــد و بــه نفــع ملــت شــان نیســت 

ــایه  ــور همس ــم در کش ــدگاه طالبانیس ــا دی ــت ب ــه حکوم ک

جنوبــی شــان افغانســتان بوجــود آیــد. از طــرف دیگــر 

ــر  ــه اک ــی ک ــزرگ جهان ــدرت ب ــک ق ــوان ی ــه عن ــیه ب روس

کشــور هــای آســیای مرکــزی را بــه نحــوی در حاشــیه هــای 

قــدرت خویــش مطمــح نظــر دارد، منــی خواهــد مــرز هــای 

قــدرت شــان در مواجهــه بــا قــدرت گیــری و خطــر افراطیت 

ــاع  ــف اوض ــن وص ــا ای ــس! ب ــد. پ ــم باش ــی و تروریس دین

جهــان در الیــه هــای متفــاوت همســایگی افغانســتان، 

ــم  ــری رژی ــدرت گی ــاف ق ــر خ ــی ب ــطح جهان ــه و س منطق

ــان  ــروه طالب ــد گ ــی مانن ــی و مذهب ــت دین ــای افراطی ه

ــه مخاطــره جــدی رو  ــات جهــان را ب ــا ثب ــده ب باشــد آین

ــا  ــا و ب ــن جغرافی ــکا از همی ــر امری ــازد. مگ ــی س ــرو م ب

ــن  ــت؟ باای ــرار نگرف ــه ق ــورد حمل ــروه م ــن گ ــوت همی ق

ــی  ــه منطقه¬ی ــی و حلق ــزرگ جهان ــورهای ب ــال کش ح

و کشــور هــای همســایه از بــه قــدرت رســیدن رژیــم 

ــدارد و  ــر ن ــت خاط ــز رضای ــتان هرگ ــی در افغانس افراط

بــه ســود شــان منــی داننــد. لــذا ایــن توهــم اســت کــه 

ــت.  ــوده اس ــر آن من ــود را درگی ــان خ طالب

ســازمان هــای بــزرگ مدافــع حقــوق بــری و ســازمان 

حقــوق  طرفــدار  بــزرگ  هــای  نهــاد  متامــی  ملــل؛ 

برگشــت  مخالــف  دنیــا  در  هــا،  انســان  اساســی 

افغانســتان در دهــه اخیــر قــرن بیســت اســت. طالبــان 

تفکــر بنیــاد گرایــی اش را از یــاد نــرده اســت و واضــح 

اســت کــه اگــر بــه قــدرت سیاســی برســد تشــدید هــامن 

روحیــه انحطــاط قبلــی خواهــد بــود. ارزش هــای انســان 

محــور و دســتآورد هــای نویــن در جامعــه افغانســتان را 

طالبــان رد مــی کنــد. حقــوق زنــان، حــق تعلیــم و تربیــه 

ــارکت  ــق مش ــان، ح ــی زن ــارکت سیاس ــق مش ــان، ح زن

ــوام و مــردم افغانســتان در رسنوشــت سیاســی  متــام اق

ــا  ــانه ه ــان و آزادی رس ــق آزادی بی ــان ح ــور همچن کش

کــه جــز شــاخص هــای دولــت امــروز و نظــام سیاســی 

افغانســتان کنونــی اســت، مــورد توجــه طالبــان نیســت. 

برعکــس نظــام سیاســی حاکــم، متامــی ایــن ارزش هــا 

را یــک اصــل قانونــی مــی دانــد. بــا ایــن وصــف ســازمان 

هــای بــزرگ بیــن املللــی طرفــدار برگشــت نظــام هــای 

ــن  ــا ای ــل ب ــه در تقاب ــت ک ــتان نیس ــی در افغانس سیاس

ارزش هــا قرارداشــته باشــد. از ایــن جهــت نیــز طالبــان 

ــرار دارد.  ــل ق ــل تأم در وهمــی قاب

همســایه هــای افغانســتان و هــراس از افراطیــت؛ ایــران 

و پاکســتان و ســه کشــور همســایه شــاملی افغانســتان 

در آســیای مرکــزی، هیــچ کــدام شــان دوســت ندارنــد و 

بــه نفــع کشــور شــان نیســتند کــه در افغانســتان رژیــم 

افراطــی ســکاندار قــدرت شــوند. ایــران بــه لحــاظ 

تفــاوت بنیــادی بــا دیــدگاه مذهبــی کــه بــا گــروه هــای 

افراطــی و طالبــان دارد، هرگــز بــه نفــع شــان منــی دانــد 

ــا  ــاد ب ــه در تض ــح ک ــد واض ــا بگرون ــان ب ــروه طالب ــه گ ک

ایــران بــوده اســت، در افغانســتان یکبــار دیگــر روی 

صحنــه قــدرت و سیاســت بیایــد. دولــت ایــران همــواره 

بخاطــر دارد کــه حکومــت طالبــان، چندیــن دیپلومــات 

ــول  ــت و در ط ــف کش ــزار رشی ــهر م ــور را در ش آن کش

دوران کــه طالبــان در افغانســتان حاکمیــت داشــت، 

ــا دولــت جمهــوری اســامی ایــران  همیشــه در تقابــل ب

ــرار داشــت.  ق

ــکا  ــی امری ــگاه نظام ــد پای ــت چن ــر موجودی ــران خط ای

را در منطقــه و بخصــوص در افغانســتان هرگــز برابــر 

منــی دانــد بــا قــدرت سیاســی کــه افراطیــت را از خــاک 

ــأله  ــن مس ــد. ای ــج منای ــام تروی ــوت مت ــا ق ــتان ب افغانس

برمــی گــردد بــه رقابــت هــای سیاســی کــه میــان ایــران 

ــود  ــام موج ــای اس ــطح دنی ــعودی در س ــتان س و عربس

محمد عرفانی

بیثبــات در ایــن کشــور بــوده و هســت. زیــرا هــر گاهــی 

ــت  ــده اس ــود  آم ــه وج ــتان ب ــد در افغانس ــت نیرومن ــه دول ک

ــد« در راس  ــرزى »دیورن ــط م ــتان و خ ــاله آزادى پشتونس مس

برنامه هــاى آن دولــت قــرار داشــته اســت.

بدیهــى اســت کــه وجــود دولــت مقتــدر، قــوى، در افغانســتان 

ــر  باعــث مى گــردد کــه پشــتونهای پاکســتان وســیله فشــار ب

ضــد دولــت پاکســتان گــردد. 

دولــت پاکســتان بــا درک زمینه هــاى داخــى و منطقهــی 

دولــت نیرومنــد در افغانســتان، همیشــه در پــى فرصتى اســت 

تــا نگــذارد. دولــت مــى و مســتقل در ایــن کشــور بــه وجــود 

آیــد. طبیعــى اســت کــه بــا نابســامانی افغانســتان، فرصتــى 

مناســبى بــراى  پاکســتان بــه وجــود آمــده  کــه دولــت و ملــت 

افغانســتان را تضعیــف منایــد. نابســامانی در افغانســتان  

تشــدید  و  حضــور  تثبیــت  بــراى  اســت  مناســبى  زمینــه 

رقابتهــای ســیاىس بیــن آن دو کشــور عــاوه بــر آن دو کشــور 

هنــد و پاکســتان در مســاله کشــمیر باهــم درگیراســت و ایــن 

مســاله مناســبات طبیعــى را میــان آن دو کشــور ایجــاد منــوده 

و کینــه عمیقــى را در دل دولتهــای پاکســتان کاشــته اســت 

ازایــرو پاکســتان تســلط خــود را در افغانســتان تضعیــف 

کشــور هنــد دانســته و خــود را در رقابتهــای منطقهــی پیــروز 

احســاس مى منایــد. 

ــر  ــى ب ــر مهم ــه، تاثی ــد در منطق ــب هن ــر رقی ــرى ب ــرا برت زی

مى گــذارد. کشــمیر  وضعیــت 

۲-ترس از جداییطلبی پشتونهای پاکستان

اینکــه پشــتونها در دو طــرف خــط مــرزى  بــه  بــا توجــه 

افغانســتان و پاکســتان زندگــى مى کننــد و ایــن قــوم در 

ــا  ــه اى قومــى و نیرومنــد ب ــد؛ حکومــت قبیل پاکســتان اقلیتان

عایــق و احساســات پشــتون خواهــى در افغانســتان همیشــه 

ــد و  ــاب مى آی ــدى بهحس ــکل ج ــتان مش ــت پاکس ــراى دول ب

پاکســتان بــراى جلوگیــرى از رشــد اندیشــه هاى خودمختــاری 

پاکســتان هزینه هــاى زیــادى جهــت  آزادى پشــتونهای  و 

ــورج  ــت. ج ــوده  اس ــتان رصف من ــای افغانس ــف دولته تضعی

آرىن در اثــر خــود، افغانســتان گــذرگاه کشورگشــایان چنیــن 

و  افغانســتان  داود؛  پشتونســتان  سیاســت  مى نویســد: 

پاکســتان را تــا لبــه جنــگ کشــانیده بــوده، ضیــاء آرزو داشــت 

کــه بــا اغتنــام از ایــن فرصــت طایــى مســاله پشتونســتان را 

بــراى همیشــه و بــه نفــع خــود حــل کنــد و درنتیجــه بــه نقشــه 

ــوى بدهــد. آســیاى جنــوب غــرىب شــکل ن

پاکســتان بــراى بــه دســت آوردن ایــن اهــداف و اهــداف 

دیگــرى کــه دارد همیشــه در ایــن صــدد اســت تــا از عدهــی 

رهــران احزابــی کــه در گذشــته بــا پاکســتان همــکارى 

پاکســتان  باسیاســت  را  آنهــا  طالبــان،   گــروه  و  منــوده 

هامهنــگ منــوده و بــه تضعیــف تــا رسحــد مســتعمره ســاخن 

ایــن امــر ممکــن نیســت،  افغانســتان، کوشــش کننــد و 

مگــر از طریــق ایجــاد نابســامانی داخــى در افغانســتان 

ــاى  ــراىن کارخانه ه ــى وی ــزار و ادوات جنگ ــودى اب ــراى ناب ب

صنعتــى و انتقــال ماشــینآالت بــه پاکســتان تخریــب راههــای 

ــى  ــاى م ــدرت و توانایى ه ــف ق ــوع تضعی ــى و درمجم ارتباط

در افغانســتان  اســت، کــه تــا حــدودى زیــادى بــه ایــن هــدف 

ــت. ــیده اس رس

نخســتین مداخلــه خارجــى کــه جنگهــا و ویرانیهــاى 

در  رسخ  ارتــش  مداخلــه  آورد  وجــود  بــه  را  کنــوىن 

بــود.  افغانســتان 

توجیــه  و  بهانــه  کشــور  ایــن  در  رسخ  ارتــش  حضــور 

مداخــات کشــورهاى مهــم منطقــه و همســایگان ازجمله 

ــد.  ــر گردی ــورهاى دیگ ــى کش ــتان و بع پاکس

ــادى  ــى زی ــرب و منف ــش مخ ــورها نق ــن کش ــفانه ای متاس

ــتان  ــى افغانس ــى و اجتامع ــیاىس، نظام ــوالت س در تح

ایــن کشــورها  بــدون شــک دخالت هــاى  داشــته اند. 

افغانســتان،  داخــى کشــور همســایه خــود  امــور  در 

موجــب تشــدید و تــداوم بحــران، جنگهــای داخــى، 

ناامنــی و بىثبــاىت افغانســتان گردیــد. در دوران اشــغال 

و جهــاد، بهریــن فرصــت تاریخــى بــراى پاکســتان فراهم 

گردیــد تــا بــا جلــب حامیــت مــادى، ســیاىس و نظامــى 

کشــورهاى مهــم منطقــه و جهــان افغانســتان را بــه آتــش 

بکشــد. ازایــرو بیشــرین ســهم در میــان کشــورهاى 

ــور  ــب کش ــران و تخری ــاد بح ــه، در ایج ــایه و منطق همس

ــزه و  ــه انگی ــه چ ــا اینک ــت ام ــته اس ــتان داش ــا، پاکس م

اهــداىف پاکســتان را وادار بــه چنیــن اقدامــات کــرده 

اســت، ایــن مقــال بــرای پاســخگوی بــه همیــن پرســش 

و روشــن شــدن آن بهطــور خاصــه تدویــن یافتــه و بحــث 

ــردازد. ــررىس مىپ و ب

انگیزههای پاکستان از دخالت در افغانستان

کشــور پاکســتان قبــل از جنــگ جهــاىن دوم جــزء از 

ــتان  ــتعمره انگلس ــتان مس ــاور هندوس ــور پهن ــره کش پیک

ــه  ــبت ب ــتان نس ــیاىس پاکس ــوذ س ــت و نف ــامل سیاس اع

ــده  در  ــدرت فزاین ــب ق ــتان و کس ــوالت افغانس ــد تح رون

ــده افغانســتان طراحیشــده اســت. پاکســتان  حــال و آین

در نظــر دارد کــه بــا حامیــت قاطــع مــاىل و اقتصــادى و 

بــا تطبیــق و تحمیــل ایــن راهــکار جدیــد بــر افغانســتان 

بــه اهــداف خــود دســت یابــد.

 امــروزه طالبــان در مذاکراتــش بــا آمریــکا جایگاهــی قوی 

را بــه دســت آورده و در برابــر حضــور دولــت افغانســتان در 

ایــن رونــد مقاومــت کــرده اســت. بــا وجــودی کــه عوامــل 

متعــددی وجــود دارد کــه بــه قــوت طالبــان در ایــن رونــد 

ــم  ــیار مه ــل بس ــه دو عام ــن رابط ــا در ای ــده، ام ــر ش منج

ــان. دوم(  ــتان از طالب ــت پاکس ــک( حامی ــت: ی ــوده اس ب

ناامیــدی آمریــکا از تــرک افغانســتان.

ــا یــک  ــرای طالبــان، رضورت ــان، ب ــا طالب ــکا ب توافــق آمری

پیــروزی محســوب میشــود. بــه ایــن توافــق در اســام 

ــود و  ــگاه میش ــمگیر ن ــروزی چش ــک پی ــوان ی ــاد بهعن آب

پاکســتان احســاس میکنــد توانســته توافقــی مطلــوب را 

ــا اهــداف راهــردی  ــق ب مدیریــت کنــد کــه ظاهــرا مطاب

ــتان در  ــک پاکس ــدون ش ــت. ب ــل اس ــور در کاب ــن کش ای

آرزوی دســتیابی بــه عمــق راهــردی در افغانســتان بــوده 

اســت. نیــروی نظامــی پاکســتان و آژانــس اطاعاتــی آن 

)ISI( سیاســت عمــق راهــردی را از اواخــر دهــه ۱۹۸۰ 

ــن  ــان روی آورد، تدوی ــت از طالب ــه حامی ــا ۱۹۹۰ کــه ب ت

و اجــرا کردهاســت. پاکســتانیها از قلمــرو افغانســتان 

گروههــای  آمــوزش  بــرای  امــن  پناهگاهــی  بهعنــوان 

تروریســتی اســتفاده کــرده اســت و پاکســتان معتقــد 

ــتان  ــتان در افغانس ــی پاکس ــت حام ــک دول ــه ی ــت ک اس

بــرای تضعیــف نفــوذ هنــد در افغانســتان رضوری اســت.

ســود  طالبــان  و  آمریــکا  توافــق  حــارض  حــال  در 

ــراه  ــتان هم ــرای پاکس ــردی ب ــی و راه ــک، مال دیپلامتی

آورده اســت. ایــن کشــور از تجدیــد حامیــت آمریــکا و 

ــه  ــهیلگر معامل ــوان تس ــور بهعن ــن کش ــش ای ــرش نق پذی

در  را  طالبــان  مطمینــا  پاکســتان  میکنــد.  اســتقبال 

مقایســه بــا رهــری سیاســی افغانســتان )کــه رابطــه 

بــا هنــد دارد(، رشیکــی قاباعتــامد در نظــر  خوبــی 

میگیــرد. زملــی خلیــل زاد، مناینــده ویــژه آمریــکا در امــور 

ــابق  ــه س ــور خارج ــر ام ــو، وزی ــک پمپی ــتان و مای افغانس

ــد در  ــه هن ــور خارج ــر ام ــا وزی ــتهایی را ب ــکا یادداش آمری

خصــوص اوضــاع افغانســتان، بــا مترکــز بــر تعامــل هنــد 

ــتان،  ــدار در افغانس ــح پای ــرای صل ــای ب ــور منطقه در ام

ردوبــدل کردهانــد.

درهرصــورت ایــن واقعیــت پابرجــا اســت کــه جایــگاه 

بــا توجــه  افغانســتان  نقــش در  ایفــای  بــرای  دهلــی 

ــد  ــدود خواه ــتان، مح ــه پاکس ــان ب ــتگی طالب ــه وابس ب

ــت  ــت سیاس ــد اس ــه بعی ــم ک ــت بگویی ــازی نیس ــد. نی ش

در  هنــد  نقــش  از  افغانســتان  برابــر  در  اســامآباد 

ــه  ــی ب ــن اگرچــه دهل ــد. بنابرای افغانســتان اســتقبال کن

تــداوم نقــش توســعهای در افغانســتان متعهــد اســت 

ــور  ــه کش ــع در ادام ــد وقای ــد را رون ــی هن ــع آت ــا مواض ام

مشــخص خواهــد کــرد.

و  ناامنــی  در  کــه  زیانهــای  و  خســارات  مقــدار  زیــرا 

ــا   ــده در جنگه ــتان واردش ــر افغانس ــى ب ــای  داخ اختافه

نبــوده اســت.

۳-اختالف مرزی خط دیورند

در کنــار مســاله پشتونســتان، مســاله دیگــر نیــز وجــود دارد 

ــى از  ــه یک ــت ک ــد( اس ــط دیورن ــرزى )خ ــات م و آن اختاف

مشــکل دیرینــه میــان افغانســتان و پاکســتان بــوده اســت. 

روى کار آمــدن هــر دولــت مقتــدر در افغانســتان باعــث 

مى شــود مســاله مــورد اختــاف خــط »دیورنــد« دوبــاره 

زنــده شــود، بــه همیــن دلیــل اســامآباد اســراتژى ایجــاد 

یــک دولــت ضعیــف و دستنشــانده در افغانســتان و انهــدام 

همهجانبــه ایــن کشــور را پیــش روى قــرار داده اســت. 

ــت  ــک دول ــدن ی ــود آم ــه وج ــا ب ــه ب ــدارد ک ــتان میپن پاکس

ضعیف و دستنشــانده پاکســتان در افغانســتان پاکســتان از 

ایــن دو معضــل بــزرگ در امــان خواهــد مانــد. زیــرا وقتیکــه 

حکومتنظامــی  بازیچــه  و  اســیر  افغانســتان  پشــتونهای 

پاکســتان باشــد، مســاله خــط مــرزى مطــرح نخواهــد 

و  آزادى  منى توانــد  هــم  پاکســتان  پشــتونهای  و  شــد 

اســتقال طلبى مناینــد. ازایــرو منافــع ســیاىس پاکســتان 

ــف و  ــت ضعی ــک دول ــتان ی ــا در افغانس ــد ت ــاب مى کن ایج

ــه وجــود  ــه اى پاکســتان ب ــا سیاســتهای منطق ــگ ب هامهن

ــا ماننــد گذشــته ازیکطــرف دچــار مناقشــات مــرزى  ــد ت آی

بــا افغانســتان نباشــد و از طــرف دیگــر در تشــنجات مــرزى 

بــا کشــور هندوســتان از طــرف افغانســتان کــه همــواره بــا 

هندوســتان روابــط دوســتانه داشــته اســت دچــار مانورهــاى 

ــردد. ــاىت نگ ــیاىس، تبلیغ س

۴-نگاه دهلیز اقتصادی

مهــم  بندرهــاى  و  کراچــى  طریــق  از  پاکســتان  کشــور 

دریایــى خــود بــا کشــورهاى بــزرگ جهــان روابــط اقتصادى 

و تجــارىت دارد، اســتعداد فعالیتهــای اقتصــادى فــراوان 

ــه همیــن دلیــل دســتیاىب  ــه اســت. ب ــن کشــور نهفت در ای

بــه بازارهــاى آســیاى میانــه یکــى از علــل مهــم توجــه 

کشــورهاى منطقــه و جهــان بخصــوص پاکســتان بهطــرف 

افغانســتان شــده اســت. پاکســتان بــه خاطــر اهــداف 

ــه  ســیاىس و اقتصــادى درگذشــته و حــال توجــه زیــادى ب

ــورها را از  ــن کش ــت و گاز ای ــا نف ــه ت ــه دوخت ــیاى میان آس

طریــق پاکســتان انتقــال دهــد و بــا عبــور خــط لولــه نفــت 

ــادى ازنظــر  ــازات زی ــدون شــک امتی ــه ب و گاز آســیای میان

ــن  ــد. بنابرای ــی کن ــود کامی ــراى خ ــیاىس ب ــادى و س اقتص

ــه ایــن اهــداف خواهــد  ــر افغانســتان دســتیاىب ب تســلط ب

ــاى  ــه مرزه ــت ک ــورى اس ــا کش ــتان تنه ــرا افغانس ــود؛ زی ب

اهمیــت  دارد.  میانــه  آســیاى  بــا  انحصــارى  و  طــوالىن 

متحــدان  و  پاکســتان  توجــه  افغانســتان  اســراتژیک 

ــز از  ــى ج ــون راه ــت چ ــوده اس ــب من ــی او را جل بینامللل

ــدارد. ــه ن ــیاى میان ــه آس ــتان ب ــق افغانس طری

نتیجه و برایند گفتار:

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد طالبــان، القاعــده و داعــش 

بهریــن ابــزار از پــا درآوردن دولت افغانســتان و عقبامندگی 

کشــور بــراى رسدمــداران پاکســتان اســت. اصــوال پــرورش 

گروههــای افراطــی و تروریســتی، راهــکاری اســت کــه بــرای 

ــور  ــک کش ــوان ی ــاىن دوم بهعن ــگ جه ــد از جن ــود. بع ب

مســتقل و همســو باسیاســت کشــورهای اســتعامرگر 

ــود.  ــود من ــراز وج اب

از  پاکســتان  از تجزیــه  بعــد  نیــز  کشــور هندوســتان 

آن و ایجــاد مجــادالت مــرزى بیــن ایــن دو کشــور از 

پاکســتان  قبــال  در  روســیه  اســراتژیک  همپیامنــان 

اســت. ازایــرو پاکســتان دشــمن مشــرک روســها و 

هندیهــا محســوب مى گــردد و نفــوذ ایــن دو کشــور بــراى 

اعــامل فشــار بــر پاکســتان همیشــه از طریــق افغانســتان 

بــوده اســت. موقعیــت جغرافیــاى افغانســتان نقــش 

ــادى،  ــای اقتص ــر رقابته ــه خاط ــدى را ب ــته و کلی برجس

ــای  ــتان و قدرته ــور پاکس ــراى کش ــى ب ــیاىس و نظام س

بــزرگ منطقــه و جهــان بــه وجــود آورده اســت. بــه 

همیــن منظــور رسمایه هــاى هنگفتــى را بــراى تســلط بــر 

افغانســتان در نظــر گرفته انــد. عوامــل و انگیزههــای کــه 

باعــث شــده پاکســتان دســت از رس افغانســتان بــر نــدارد 

و همــواره در صــدد دخالــت و شــعلهور ســاخن تنشــها و 

نزاعهــای داخلــی باشــد، قــرار ذیــل میتــوان بــر شــمرد:

۱-رقابت با کشور هند

ــد  ــا کشــور هن ــر رس مســایل کشــمیر ب  پاکســتان کــه ب

نــزاع دایمــى و تاریخــى دارد و افغانســتان هــم بــه خاطــر 

»دیورنــد«  مــرزى  خــط  و  پشتونســتان  مســایل  حــل 

همــواره یکــى از متحــدان منطقــه ی دولــت هنــد بــه 

ــه  ــن دلیــل پاکســتان همیش ــد. بــه همی ــاب میآی حس

ــت  ــدار دول ــر و طرف ــف، فقی ــتان، ضعی ــان افغانس خواه

 توافق صلح  با طالبان یا سود دیپلماتیک، مالی و راهبردی برای پاکستان

مهدی بابک
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 بازی با اعداد              3209
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3104    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3379
شاه سفید را در خانه  g3 حرکت دهید. 

3408
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ثور
فرصتی دارید تا در خانه کارهایی انجام دهید که خانواده از شما قدردانی کنند، 
اما باید توصیه ها و نظرات شــریک عاطفی تــان را در نظر بگیرید. چند کار را 

همزمان با هم انجام ندهید – هیچ کدام را تکمیل نخواهید کرد! 

جوزا
امروز صبح به نظر می رســد که مصمم هســتید تا کارهایی که مدت ها پیش 
شــروع کرده بودید را تکمیل کنید. یک خانم سالمند در خانواده به شما کمک 

مالی می کند، اما همچنان سعی دارد که دیدگاهش را به شما تحمیل کند.

سرطان
امروز وظایف زیادی برای انجام دادن دارید،اما باید بیشتر مواظب خودتان 
باشــید و اســتراحت کنید. تغییرات بزرگی را در خانه ایجاد خواهید کرد، 

که روابط تان را با عشــق تان بهبود می بخشد.

اسد
در عاقبت می توانید که مشــکالت مالی حل نشــده را حــل کنید. اگر به یک 
همکاری دعوت شــدید می توانید این پیشنهاد را بپذیرید، زیرا تغییراتی برای 

بهتر شدن ایجاد می کند. 

سنبله
مخارج غیر منتظره ای امروز برای شــما پیش خواهد آمد. ممکن اســت مجبور 
باشــید که در دقیقه هــای آخر برنامه های تان را به دلیل برخورد با مشــکالت 

اورژانسی کاری تغییر دهید. 

حمل
ممکن اســت به دلیل اینکه ســفر تجاری تان که به زمان دیگری موکول شده 
است ناراحت باشید. خیریتی داشته است و سفرهای طوالنی مدت اصال به نفع 

شما نیست. 

میزان
زمان تمرکز بر روی مشــکالت خانگی اســت. می توانید به حس ششم تان 
اطمینان کنید، اما باید نظرات شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید. یکی از 

بستگان از شما به دلیل مشکالت مالی در خواست کمک می کند.

عقرب
می توانید در نهایت مشــکالت مالی حل نشده را حل کنید. احتماال فرصتی 
خواهید داشــت تا کسب و کار ســودآوری داشته باشید. از هر گونه حدس و 

گمان اجتناب کنید

قوس
فرصتی دارید تا برنامه های قدیمی کسب و کار خود را پیاده کنید که سودآور 
است. دوستی های به خوبی پیش می رود، اما تمایلی که برای استقالل یافتن 

دارید تنش را در خانواده بیشتر می کند.

جدی
نباید در شــروع کســب و کاری عجله کنید قبل از اینکه وظایفی را که در 
دست دارید تکمیل نکرده اید. اگر می خواهید که در بخش های حرفه ای 

تان موفق شوید مجبور هستید تا مصمم و خالق باشید. 

دلو
در بهترین شــکل هستید و می خواهید که برنامه های کاری جدیدی را شروع 
کنید. دوستان و شریک عاطفی تان شما را تشویق می کنند و از شما حمایت می 

کنند. سعی کنید که به نگرانی خود پایان دهید و با سیاست باشید!

2858

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

رازـ  مــرزـ  مزارـ  مزاری 
ـ زر ـ زیر ـ رزم ـ زرین ـ 
رازیـ  تازیـ  تیزـ  زمانـ  
نمازـ  زنـ  میزانـ  زمینـ  
نیزـ  نیازـ  نازـ  زینتـ  میز 

ـ نیزارـ  زیارتـ  زی.
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علی توانا

حوت
امروز مخصوصا خالق باشید و این خالقیت ها برای حل مشکالت سخت حرفه ای 
به شما کمک می کند. احتماال بخواهید که توصیه های بستگان را در نظر بگیرید.

 شطرنج                     3380

ا

آسمانخراشـ  اخالقیاتـ  بیباکـ  پنجرهـ  تحدیدـ  ثوابـ  جوالیـ  چپن 
ـ حارث ـ خلیفه ـ دایره ـ ذکریا ـ روان ـ زنگوله ـ ژنرال ـ ساده ـ شقیقه 
ـ صحنه ـ ضامن ـ طرفــه ـ ظهور ـ عایدات ـ غلیان ـ فدرال ـ قیامت ـ 

کشاورز ـ گردش ـ لغو ـ مطابق ـ نزول ـ ودکا ـ هالل ـ یاس.

ث ج پ ن ه آ ز ث ژ ز ا ق

ش و م ف ک ل و ز ن گ ک ب

ن ا ی ل غ ا چ ح ر ت د ا

ض ل ر ش ب س ب د ا ظ و ط

خ ی د خ ث پ ا ی ل ر ر م

ح ر چ پ ن ی ق د ب ف ث ج

گ ژ و ج ر ا ذ ح ه ق ز آ

ه غ ر ه ل ژ م ت پ ص ر ل

ل ه و خ ظ ث غ س ح ط و ا

ا س ا ی ر ک ذ ن آ آ ا ر

ل ز ن گ و ل ه ق ی ق ش د

ع ا ی د ا ت م ا ی ق ک ف

س

بـه آن مقـررات خشـک نـدارد و متـام تالشـش درگیـر کـردن دانـش آمـوزان 

و آموخـِن اندیشـه ورزی اسـت.  ایـن کـه چگونـه متفـاوت فکـر و زیسـت 

کنـد. شـاگرد خـوب بـودن و منرات عالی معنـای مطلق زندگی نیسـت بلکه 

انسـان بـودن و انسـان مانـدن اسـت کـه بـه آن معنـا مـی بخشـد. در نقطـه 

مقابـل، سـنت هـای تعریف شـده، سـدی در برابر هر نـوع نوآوری و اندیشـه 

ورزی قـرار دارد کـه پاگذاشـن بـر مقـررات را بـه صـالح منـی داننـد. 

فیلسـوفان،  شناسـان،  )جامعـه  اجتامعـی  علـوم  اندیشـمندان  اکـر 

روانشناسـان و...( نظـام آموزشـی را تأثیرگذارتریـن نهـاد بـر انسـان ها مـی 

دانـد. فلـم بـه خوبـی نظـام آموزشـی حاکـم بر مدرسـه را کـه وامـدار جامعه 

سـنتی، مسـتبد و دیکتـه کـردن مفاهیـم، حفـظ طوطـی وار اسـت را به نقد 

می کشـد. آن  چه که در بیشـر مکاتب و دانشـگاه های افغانسـتان جریان 

دارد، حفـظ چپـر و جـزوه هـای اسـتاد، بعـد بلغـور دوبـاره آن هـا در روز 

امتحـان و کسـی کـه خـوب حفظ کرده باشـد، بهرین شـاگرد اسـت. بدون 

ایـن کـه بفهمـد و یـا بـه آن هـا فهامنده شـود کـه چطور مـی توان اندیشـید 

و خـود چیـزی را خلـق کـرد. فلـم در واقـع ایـن نـوع نظـام هـای آموزشـی را 

بـه نقـد مـی گیرد.

نظـام آموزشـی مسـتبد قالبـی اسـت کـه آدم هـای مختلـف بـا اسـتعداد و 

توانایـی هـای متفـاوت را بـه شـکل یـک سـان در مـی آورد و زمینـه پـرورش 

اسـتعدادهای متفـاوت را منـی دهـد و در بیشـر مـوارد ایـن مـا نیسـتیم که 

تصمیـم مـی گیریـم داکـر، انجیـر، حقـوق دان و... شـویم بلکـه مکتـب، 

خانـواده و جامعـه بـر مـا تحمیـل مـی کنـد. 

بـا برجسـته سـازی رشـته ای، ارزش قائل شـدن بـه آن و کم اهمیت جلـوه دادن دیگر 

رشـته هـا، درواقـع انتخـاب و سـلیقه را از دانـش آمـوزان مـی گیـرد. ممکـن عـده ای 

برخـالف جریـان حاکـم زمینـه نـوآوری و تحـول را فراهـم مـی سـازد آن چـه کـه در 

فلـم اتفـاق مـی افتـد. مثـال  نیـل پـری، بـرای اولیـن بـار برخالف میـل و نظـر پدرش 

تصمیـم مـی گیـرد در منایـش بـازی کند . ناکـس ، یاد می گیـرد که در ابراز دوسـت 

داشـن، هراسـان و منـزوی نباشـد. چارلـی، نقدی بـا امضـای انجمن شـاعران مرده 

بـر افتخـارات دبیرسـتان بولتـون، در روزنامـه، چـاپ مـی کند و بـی باکانـه، تنبیه آن 

را بـه جـان مـی خرد. 

فوکـو مـی گویـد تقسـیم بنـدی زندگـی روزمـره مطابـق بـا یـک جـدول زمانـی دقیق، 

تکالیـف و ممنوعیـت هـا دگرگـون کـردن کل فـرد، بـدن او، عـادت هایـش، روان و 

اراده اوسـت. و کیتینـگ دقیقـا نقطـه ای مقابـل ایـن نـوع نظـام مـی ایسـتد و مـی 

خواهـد آزاد بـودن را آمـوزش دهـد.  بـه قـول فوکـو، انضبـاط در پـی تولید بـدن های 

رام اسـت و مخالفیـن یـا رسکـش هـا با تنبیـه مواجه می شـوند، اما کیتینـگ و دانش 

آمـوزان کـه یـاد مـی گیرنـد آزاد بیاندیشـند و فکـر کننـد، ایـن تنبیـه را بـه جـان مـی 

خرنـد. و براسـاس چهـار اصـل کـه مـی آموزنـد )عشـق، زیبایـی، حقیقـت و عدالـت( 

زیسـت خویـش را بنـا مـی کنند. تـا بتوانند غنچه هـای رسخ را اکنون کـه می توانند 

برچیننـد، زمـان سـالخورده در گـذر اسـت و همیـن گلـی کـه امـروز لبخنـد مـی زند، 

فـردا خواهـد مـرد. زندگی مبتنـی براصـول اگزیستانسیالیسـم.

هرچنـد پایـان فلـم تراژیـک اسـت ولـی بـه آنچـه مـی خواهـد مـی رسـد و مـی تـوان 

گفـت: سـکوت نکـن، آرزوهایـت را فریـاد کـن. دیـد متفـاوت بـه زندگـی و جهـان 

اطرافـت داشـته بـاش و ایـن زیباتریـن پایانـی اسـت کـه در ذهـن ماندگار می شـود.

انجمـن شـاعران مـرده نقـدی منادیـن بـر نظام هـای اقتدارگراسـت. فلم با 

سـخرانی مدیـر مدرسـه رشوع می شـود و در هـامن آغـاز مـا بـا آنچـه ایـن 

مدرسـه شـبانه روزی معـروف اسـت و در واقـع ارکان آن را شـکل مـی دهد 

آشـنا مـی شـویم: سـنت، افتخـار، انضبـاط و رسافـرازی. تعهـد و پیـروی از 

ایـن اصـول آموزشـی، تصویـری از یـک اکادمـی نظامـی را در ذهـن خلـق 

مـی کنـد. در سکانسـی کـه بعـد از آن مـی آیـد، دانـش آمـوزاِن رسکشـی 

هسـتند کـه مـی گویند اصـول چهارگانه ما: مسـخرگی، وحشـت، انحطاط 

و رسافکندگـی اسـت. همیـن صحنـه مـوازی بیانگـر نگـرش متفاوت نسـل 

جدیـد و آمادگـی آنهـا بـرای تغییـر را بـه متاشـاگر نشـان مـی دهـد. رشوع 

ایـن تغییـرات بـا آمـدن معلـم )کیتینـگ( جدیـد ادبیـات آن هـا رقـم مـی 

خـورد. در هـامن ابتـدا وقتـی داخـل کالس مـی شـود، غیرمعمـول اسـت 

و باعـث تعجـب همـه مـی شـود. وقتـی هـم تدریـس را رشوع مـی کنـد نـه 

براسـاس آن سیسـتم تعریف شـده بلکه براسـاس شـیوه ی که نهایت سـعی 

در سـهم گرفـن دانـش آمـوزان و فهمیـدن ایـن  که خودشـان هسـتند آغاز 

مـی کنـد. در هـامن رشوع شـعری می خواند کـه ما را به زندگـی و زودگذر 

بـودن زمـان فـرا مـی خوانـد. »دم را غنیمـت بشـامرید«، »زندگـی تـان را 

خـارق العـاده کنیـد« تـا غذایـی گل هـای نرگـس نشـده ایـد. امیـد، آرزو، 

شـورق و عشـق، تقابـل نظـم و اشـتیاق، تقابـل آمـوزش سـخت گیرانـه و 

رسـمی در برابـر روش کـه روح نـو و تـازه در دانـش آمـوزان مـی دمـد، رقـم 

خـورد.  می 

قدرتواژهها

کلـامت دنیـا را تغییـر مـی دهـد، آنچـه معلـم درصـدد تبییـن ایـن گـزاره 

اسـت و بـا پـاره کـردن مقدمـه کتاب مـی خواهـد بالواسـطه دانـش آموزان 

را درگیـر کنـد حتـی فراتـر از آن، خودشـان از زاویـه دیـد خودشـان بنگرند 

و در همیـن سـکانس بـه جای نشسـن روی صندلی، روی میز می ایسـتد 

و همـه را فـرا مـی خوانـد تـا از زوایـه متفـاوت بـه جهـان اطرافـش بنگرنـد. 

زاویـه دیـد متفـاوت. » وقتی چیزی مـی خوانید به فکر نقطه نظر نویسـنده 

نباشـید بـه خودتـان فکـر کنیـد. تالش کنیـد زبـان و کالم خودتـان را پیدا 

کنیـد. هرچنـد صـر کنیـد، زمـان مـی گـذرد. یـأس خامـوش را بگذاریـد 

کنـار. جـرأت کنیـد و زمین تـازه ای را پیدا کنید. آنچـه دل تان می خواهد 

انجـام بدهیـد. چنین اسـت که اسـتعدادتان شـگوفا می شـود. هرکس راه 

خـودش را دارد. نظـر خـودش را دارد. نقـش بـازی نکنید. آفـت همرنگی با 

جامعـت هـامن رسکـوب خودتـان اسـت«. و در این جا به خوبی نشـان می 

دهـد که کلـامت چقـدر قدرمتند هسـتند.

مکتبیاآکادمینظامی

انجمـن شـاعران مـرده فيلمـي دربـاره ی اميـد اسـت و آرزو، شـور و شـوق 

و عشـق. تقابـل نظـم و اشـتياق، تقابـل معلـم هـای سـخت گـر و خشـك 

در برابـر معلـم كـه روح تـازه در دانـش آمـوزان دميـده اسـت. فيلـم نظـم 

تصويـر  بـه  را  فرزنـدان  بـر  والديـن  اجبـار  و  مدرسـه  افراطـي  انظبـاط  و 

مي كشـد و بـه طـرز كوبنـده ای آنهـا را زيـر سـوال مـی بـرد. درون مایـه 

اصلـی فلـم مبتنـی بـر عصیـان،  تخریـب سـنت هـای پـوچ و بیهـوده بنـا 

شـده و فریادرسـی علیـه ایـن سنت هاسـت. از هـامن ابتـدای فلـم رسـم و 

آییـن سـنتی گشـایش مدرسـه ای را بـه منایـش مـی گـذارد کـه بزرگریـن 

افتخـارش سـابقه چندیـن سـاله، نظـم و مقـررات اسـت. تخطـی از ایـن 

مقـررات ناممکـن و چـه بسـا باعـث اخراج دانش آمـوز و یا معلـم می گردد. 

امـا کیتینـگ شـخصیت فلـم بـا ورود بـه صنـف و شـیوه تدریـس توجهـی 

فراخوان وزارت اطالعات 
و فرهنگ برای طرح 

ساخت مقبره البیرونی 
و خانقاه پدر موالنا 

دم را غنیمت بشمارید و جوهر  زندگی را بمکید

افغانسـتان مـا: وزارت اطالعـات و فرهنـگ کشـور در فراخوانـی از 

و  انجمن هـا  فرهنگـی،  مؤسسـات  مهندسـی،  رشکت هـای  متـام 

صاحب نظـران خواسـته اسـت کـه در مـورد سـاخت دو مـورد یـاد 

شـده نقشـه های مهندسـی، طـرح و ایـده بدهنـد. 

فرهنـگ در  و  اطالعـات  وزارت  کـه  اسـت  آمـده  اعالمیـه  ایـن  در 

نظـر دارد، مقـره دانشـمند نامـور کشـور ابوریحـان البیرونـی را در 

شـهر غزنـی بـه سـبک معـامری دوره غزنویـان و هم چنیـن مجتمع 

فرهنگـی و خانقـاه پـدر موالنـا جالل الدیـن محمـد بلخـی را کـه 

شـامل کتاب خانـه، سـالن هامیـش، موزیـم و یـک محراب مسـجد 

می شـود را به سـبک معامری دوره اسـالمی اعامر و احداث مناید. 

وزارت اطالعـات و فرهنگ گفته اسـت، بعـد از ارزیابی هیأت داور، 

بـرای طرح هـای مهندسـی بهـر و برگزیـده شـده مبلـغ سـه صد 

هـزار افغانـی جایـزه پرداخـت خواهد شـد. 

چنـدی پیـش مسـووالن ایـن وزارت در صحبـت بـا رسـانه ها گفتـه 

بـود، بـر اسـاس دسـتور رییس جمهـوری افغانسـتان بازسـازی این 

دو بنـا در مـاه میـزان سـال آینـده تکمیـل خواهد شـد. 

مدتـی پیـش فلـم چیزهای کوچـک )The Little Things(  با بازی دنزل واشـنگن 

و رامـی ملـک بـه منایـش درآمـد. این اثر نتوانسـت امتیـازات خوبـی را از منتقدان 

جدیدتریـن  از  یکـی    The Little Things فلـم  کنـد.  دریافـت  جهانـی  مطـرح 

آثـار دلهـره آور رشکـت بـرادران وارنـر اسـت کـه به دسـت نویسـنده، تهیه کننـده و 

کارگـردان خـوب و بااسـتعدادی بـه نـام جان لی هنکاک سـاخته شـده اسـت. در 

فلـم چیزهـای کوچـک، بازیگـران هرمنـد و بااسـتعدادی ماننـد دنزل واشـنگتون 

در نقـش جـو »دک« دیکـن، رامـی ملـک در نقـش جیم بکسـر، جرد لتـو در نقش 

آلـرت اسـپارما، کریـس باوئـر در نقـش سـال ریزولـی، مایـکل هایـت در نقـش 

فلـو دانیگـن، تـری کینـی در نقـش کارل فریـس، ناتالـی مورالـز در نقـش جیمـی 

اسـرادا و گلـن مورشـاور در نقـش هـری دیویـس و غیـره حضـور داشـتند و بـه 

ایفـای نقـش پرداخته انـد. براسـاس گـزارش سـایت زومجی، فلم چیزهـای کوچک 

ایـاالت متحـده، بـرای  در تاریـخ ۲۹ جنـوری ۲۰۲۱ )۱۰ دلـو( در سـینامهای 

اولین بـار بـه منایـش درآمـد. تـا کنـون ایـن اثـر دلهـره آور امتیـاز ۵۵ را از بیـن ۴۰ 

نقـد فلـم و رسیـال کـه در سـایت متاکریتیـک قـرار گرفتـه، به دسـت آورده اسـت. 

نـگارش فلم نامـه ایـن اثـر برعهـده خـود جـان لـی هنـکاک بـوده اسـت. ایـن فلـم 

به طـور کلـی نقدهـای مختلفـی دریافـت کـرد کـه اکـر آن هـا در بخـش متوسـط 

و روبـه بـاال قـرار دارنـد. اکـر منتقدانـی کـه ایـن فلـم را متاشـا کردنـد، عملکـرد 

بازیگـران، سـبک کارگردانـی و همچنیـن فضـای آن را دوسـت داشـتند و از آن 

تحسـین کردنـد. امـا ایـن در حالـی بـود کـه آن هـا بـه آشـنا بـودن فلم نامـه اشـاره 

کردنـد و نسـبت بـه آن انتقـاد داشـتند؛ خیلـی از ایـن منتقـدان، ایـن فلـم را بـا 

داسـتان فلـم Seven  )هفـت( مقایسـه کـرده بودنـد. از طـرف دیگـر هـم ۱۴۷ 

منتقـد سـایت راتـن تومیتـوز هـم کـه ایـن اثـر دلهـره آور را متاشـا کـرده بودنـد، 

نظـرات مختلـف و متفاوتـی دربـاره آن داشـتند و امتیـاز کلـی ۴۹ درصـد را بـرای 

آن ثبـت کرده انـد. از آن جـا کـه مدتـی اسـت فلـم The Little Things  در رسویس 

اسـریم اچ بـی او مکـس و سـینامهای ایـاالت متحـده منایـش داده شـده اسـت، 

نقـد و  نقـد فلـم و رسیـال،  سـایت های بین املللـی معتـر و محبـوب در زمینـه 

امتیاز هـای خـود را بـرای ایـن فلـم منتـر کرده انـد. در ادامـه مـروری بـر نقد فلم 

The Little Things از دیـد سـایت های معتـر دنیـا خواهیـم داشـت؛ امـا پیـش از 

آن می توانیـد خالصـه ی داسـتان ایـن فلـم را که منتر شـده هم بخوانیـد: معاون 

فرمانـده یعنـی جـو »دک« دیکـن بـه فرمانـده جیـم بکسـر می پیوندد تـا نیروهای 

خـود را بـا هـم ادغـام کننـد و به دنبال یک قاتـل رسیالـی بگردند؛ قاتلی که شـهر 

لـس آنجلـس را غـرق در وحشـت کـرده اسـت. در همین حیـن که آن هـا دارند این 

فـرد قاتـل را ردیابـی می کنند، مشـخص می شـود کـه چیزهایی از گذشـته دک در 

حـال یـادآوری و افشـا شـدن اسـت؛ چیزی که بکسـر اصـال از آن اطالعـی ندارد. 

دراین میـان ارساری کشـف و افشـا می شـود کـه می توانـد چیـزی بیشـر از ایـن 

پرونـده را تهدیـد کنـد.

نقدها و امتیازات:

ریچاردروپر|شیکاگوسانتایمز

۸۸ از ۱۰۰/ ملـک و واشـنگتون ارتبـاط بسـیار جذابـی را در ایـن اثـر دلهـره آور و 

هیجان انگیـز تشـکیل داده انـد. همیـن موضـوع باعـث می شـود کـه شـام دوسـت 

داشـته باشـید مـدام همـه چیـز را حـدس بزنیـد و لحظـه ای از لبـه چوکـی خـود 

تـکان نخوریـد. شـام تـا مدت هـا منی توانیـد از فکـر ایـن فلـم بیـرون بیایـد.

دیویدارلیچ|ایندیوایر

۷۵ از ۱۰۰/ فلـم The Little Things پـوچ و مسـخره اسـت و باید هنگام متاشـای 

آن یـک رسی از باورهـا و اعتقـادات را نادیـده بگیریـد. امـا اگـر دانـش و اطالعـات 

خیلـی زیـادی دربـاره ایـن سـبک نداشـته باشـید، می تـوان گفـت کـه حتـی اثـر 

زیبایـی اسـت و رسگرمـی خـود را منتقـل می کنـد.

راجرمور|مووینیشن

۶۳ از ۱۰۰/ بخـش زیـادی از لـذت ایـن فلـم، در همکاری بازیگـران آن قرار دارد؛ 

اجراهـای بسـیار جـذاب و دقیـق کـه در نقـاط مختلـف دچار شـکوفایی می شـود. 

همیـن یـک مـورد باعـث می شـود کـه ایـن اثـر دلهـره آور، در عیـن تکـراری و آشـنا 

بـودن، وظیفـه خـود را انجـام دهد.

تامیورگنسن|آیجیان

۵۰ از ۱۰۰/ خیلـی ناامیـد کننـده اسـت کـه بازیگـران بسـیار بااسـتعدادی مانند 

دنـزل واشـنگتون، رامـی ملـک و جـرد لتـو، مهارت هـای خـود را در ایـن فلـم تلـف 

کرده انـد؛ یـک رمـز و راز رس راسـت دربـاره قتـل کـه به نـدرت مخاطـب را غافلگیـر 

می کنـد.

اوونگلیربمن|ورایتی

۴۰ از ۱۰۰/ ایـن اثـر یـک نـوع فلـم کارآگاهـی محسـوب می شـود کـه در تـالش 

اسـت تـا یـک حـس افشـاگری را در ما به وجود بیـاورد؛ یک نوع وحشـتی که بیش 

از انـدازه بـزرگ شـده اسـت. فلـم چیزهـای کوچـک یک اثـر دیگر اسـت که هامن 

کلیشـه های معمولـی مربوط بـه دلهـره قاتل هـای رسیالـی را دوباره مورد اسـتفاده 

قـرار می دهـد؛ درسـت هامننـد تصاویـری که از صحنه جرم گرفته شـده اسـت و ما 

قبـال آن هـا را دیده ایـم. تـازه بعضـی از آن هـا هـم منی تواننـد خیلـی خـوب منظور 

و رسنـخ خود را برسـانند.

والریکامپلکس|کانسیکوئنسآوساوند

۲۵ از ۱۰۰/ ایـن یـک تجربـه فالکت بـار اسـت؛ یـک کاپی خسـته کننده و قدیمی 

از چیـزی کـه مـا قبـال آن را متاشـا کـرده بودیـم. ایـن فلـم رسعـت خیلـی کـم و 

کنـدی هـم دارد و به نظـر می رسـد کـه اصـال تـکان منی خـورد. در پایـان، یـک 

فلمنامـه کـه خالقیتـی نـدارد و بازیگرانـی کـه از پتانسـیل آن هـا اسـتفاده نشـده، 

کاری می کننـد کـه فلـم The Little Things درسـت هامننـد اسـمش بی اهمیـت 

و کوچـک باشـد. بـا توجـه بـه منراتـی کـه این فلم کسـب کـرده می تـوان گفت که 

فلـم The Little Things اثـری متوسـط و نسـبتا رسگرم کننـده اسـت.

یادداشت
خبر

فلم  چیزهای کوچک 
 )TheLittleThings(

در نگاه منتقدان

)یادداشتی در مورد فلم انجمن شاعران مرده(

فلم



باشـگاه یوونتـوس پیشـنهاد لیورپـول بـرای 

جـذب مریـح دمیـرال را رد کـرد.

لیورپـول فصـل جـاری بـا بحرانـی بـزرگ در 

خـط دفاعـی خـود روبـرو اسـت. در ابتـدای 

فصـل ویرژیـل فن دایـک سـتاره هالندی در 

دربـی مرسـی سـاید مصـدوم شـد و تقریبـا 

بعید اسـت بـه بازی هـای باقیامنـده قرمزها 

برسـد. کمـی بعـد جـو گومـز هـم مصـدوم 

شـد و فصـل را از دسـت داد. در بـازی اخیـر 

بـه  ماتیـپ  ژوئـل  تاتنهـام  برابـر  لیورپـول 

دلیـل مصدومیـت شـدید تعویـض شـد و او 

نیـز احتـامال فصـل را از دسـت خواهـد داد.

تـا  بایـد  بسـیاری معتقدنـد رسان لیورپـول 

فصالـه انـدک باقیامنـده بـه پایـان انتقاالت 

زمسـتانی یـک مدافـع میانـی جـذب کنند. 

لیورپـول  ای،  ترکیـه  منابـع  ادعـای  طبـق 

تـرک  مدافـع  دمیـرال  مریـح  جـذب  بـرای 

باشـگاه یوونتـوس پیشـنهادی 50 میلیـون 

یورویـی ارائـه داده بود ولی از سـوی باشـگاه 

تورینـی رد شـد. طبـق ایـن گـزارش، یورگن 

توانـد  مـی  دمیـرال  اسـت  معتقـد  کلـوپ 

ادامـه فصـل جـای  باشـد کـه در  مدافعـی 

خالـی مدافعـان مصـدوم تیـم را بـه خوبـی 

پـر کند امـا یوونتـوس حارض به پذیـرش این 

پیشـنهاد نشـد. لیورپول تابسـتان بـار دیگر 

بـرای جـذب دمیـرال تـاش خواهـد کـرد.

تیر لیورپول برای جذب مدافع یوونتوس به سنگ خورد
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اسـت. پولیـس هشـدار داده اسـت کـه مـردم در تظاهـرات 

بـدون مجـوز رشکـت نکننـد و گفتـه اسـت کـه در صـورت 

رسپیچـی از ایـن دسـتور دسـت بـه بازداشـت آنهـا می زند. 

تظاهـرات در روسـیه بـه دلیـل پاندمـی کرونـا ماه هاسـت 

روسـیه  در  بـر  حقـوق  طرفـداران  منی گیـرد.  مجـوز  کـه 

اعرتاضـات  رسکـوب  بـرای  بهانـه ای  را  محدودیت هـا  ایـن 

می داننـد.

هفتـه گذشـته شـامر زیـادی در شـهرهای مختلـف روسـیه 

در اعـرتاض بـه دسـتگیری آلکسـی ناوالنی و با شـعارهایی 

بـه  کشـور  ایـن  جمهـوری  رئیـس  پوتیـن،  والدیمیـر  علیـه 

خیابان هـا آمدنـد. دولـت روسـیه بـرای جلوگیـری از تکـرار 

ایـن اعرتاضـات بـه طرفـداران ناوالنی هشـدار جـدی داده 

بـود کـه از تکـرار ایـن اعرتاضـات خـودداری کننـد. 

هفـت  و  کرملیـن  کاخ  اطـراف  خیابان هـای  پولیـس 

ایسـتگاه مـرتو منتهـی بـه آنجا را بسـته اسـت. کافه ها، 

ظهـر  از  قبـل  تـا  نیـز  آنجـا  مغازه هـای  و  رسـتوران ها 

امـروز بسـته شـدند. درهـای مـوزه  تاریخـی در میـدان 

در  جملـه  از  شـهرها  دیگـر  در  مانـد.  بسـته  نیـز  رسخ 

سـنت پرتزبورگ از روز گذشـته بسـیاری مسـیرها بسته 

سـنت  در  اعرتاضـی  تجمـع  حـال  ایـن  بـا  شـده اند. 

پرتزبـورگ نیـز در جریـان اسـت. در مسـکو نیروهـای 

امنیتـی با تجهیزات سـنگین از رسـیدن تظاهرکنندگان 

در  شـده  برنامه ریـزی  تجمـع  محـل  بـه  رهگـذران  و 

نزدیکـی مقـر رسویـس مخفـی داخلـی )اف اس بـی( 

اطاعیـه  یـک  در  ناوالنـی  تیـم  کرده انـد.  جلوگیـری 

داده  جدیـد  مکان هـای  در  تجمـع  فراخـوان  کوتـاه 

یـک  بـه  او دسـت  بازداشـت  بـه  اعـرتاض  در  ناوالنـی  طرفـداران 

نیروهـای  حرکـت رسارسی در بیـش ۱۰۰ شـهر روسـیه زده انـد. 

امنیتـی روسـیه بـا متـام قوا وارد عمل شـده  و بسـیاری را دسـتگیر 

کرده اند. تظاهرات از شـهرهای رشق دور روسـیه آغاز شـده اسـت.

روز  روسـیه  دولـت  و  پوتیـن  منتقـد  ناوالنـی،  آلکسـی  طرفـداران 

بـرای  ایـن کشـور  ۱۰۰ شـهر  از  بیـش  در  ۳۱ جنـوری  یکشـنبه 

اعـرتاض بـه بازداشـت او بـه خیابان هـا آمـده و می آینـد. در برخی 

شـهرها در دیگـر کشـورهای اروپایـی و در امریـکا نیـز تظاهراتـی 

اسـت.  شـده  برنامه ریـزی  ناوالنـی  بازداشـت  بـه  اعـرتاض  بـرای 

حرکت هـای  ماینـز  و  فرانکفـورت  مونیـخ،  برلیـن،  در  آملـان  در 

اعرتاضـی اعـام شـده اسـت.

رشوع تظاهرات از دورترین نقاط رشق روسـیه

اختـاف  دلیـل  بـه  ناوالنـی  آزادی  بـرای  اعرتاضـی  حرکت هـای 

زمـان از شـهرهای رشق دور در روسـیه رشوع شـد و در ایـن میـان 

اعرتاضـات در مسـکو نیـز آغـاز شـده اسـت. بـر اسـاس تازه تریـن 

خربهـا اعرتاضـات جدیـد در روسـیه بـرای آزادی آلکسـی ناوالنـی 

اسـت.  بازداشـت های گسـرتده منجـر شـده  بـه  نیـز  روز  ایـن  در 

براسـاس خـربی کـه خربگـزاری او وی دی )OVD-Info( منتـر 

کـرده، پولیـس حداقـل ۵۱۹ نفـر را تاکنون دسـتگیر کرده اسـت. 

اولین تظاهرات در سـیربی و در شـهرهای اومسک، والدیووستوک 

برخـی  تومسـک رشوع شـدند.  و  نووسیبیرسـک   ، ، خاباروسـوک 

ویدیوهـا نشـان می دهنـد کـه حـدود ۶۰ تـن از تظاهرکننـدگان 

کـه در والدیووسـتوک دسـتگیر شـده اند، در هـوای یـخ زده سـوار 

دیـده  همچنیـن  می شـوند.  شـهری  بیـن  کوچـک  اتوبوس هـای 

می شـود کـه چگونـه تظاهرکننـدگان جوانـان در خلیـج منجمـد 

و  اسـت"  دزد  یـک  "پوتیـن  می زدنـد  فریـاد  و  می رقصنـد  آمـور 

"آزادی بـرای روسـیه". تصاویـر زنـده در اینرتنت همچنیـن هزاران 

نشـان  یکاترینبـورگ  و  نوکوستنسـک  در  در حـال گشـت  را  نفـر 

می دهـد. در مسـکو نیـز تاکنـون ۱۰۰ نفـر بازداشـت شـده اند.

در  تظاهـرات  از  جلوگیـری  بـرای  وسـیع  امنیتـی  متهیـدات 

یتخـت پا

روسیه باردیگر صحنه زورآزمایی پوتین و طرفداران ناوالنی شد

جریمه باشگاه بایرن برای قانون شکنی ستاره فرانسوی

وزیر صحت ایران: واکسین اسپوتنیک 
را اول به خانواده  خودمان تزریق می کنیم

مسابقات اسکی در والیت بامیان دیروز به پایان رسید.

سی ان ان:  پنج وکیل پرونده استیضاح ترامپ کناره گیری کردند
ایـن اسـاس پنج سـناتور جمهوری خـواه در کنـار دموکرات ها 

قـرار گرفته انـد. بـرای محکومیـت دونالـد ترامـپ در پرونـده 

اسـتیضاح بایـد دو سـوم اعضـای مجلـس سـنا علیـه او رای 

می کننـد. ارزیابـی  بعیـد  بسـیار  را  آن  ناظـران  کـه  دهنـد 

اکرثیـت دموکـرات مجلـس مناینـدگان امریـکا حـدود یـک 

سـال قبـل هم طـرح اسـتیضاح ترامـپ را به جریـان انداخت 

کـه در مجلـس سـنا نـاکام مانـد. دومیـن پرونـده اسـتیضاح 

دونالـد ترامـپ بـه اتهـام تحریـک بـه شـورش کلیـد خـورد و 

واکنشـی بـه حملـه حامیـان خشـونت طلب او بـه سـاختامن 

کاخ کنگـره در هفدهـم دی مـاه اسـت. در جریـان این حمله 

پنج نفـر، از جملـه یـک مامور پولیس کشـته شـدند. در تاریخ 

ایـاالت متحـده اسـتیضاح رئیس جمهـوری کـه دوران کارش 

به پایان رسـیده تا کنون سـابقه نداشـته اسـت. از آن گذشته 

ترامـپ نخسـتین رئیـس جمهـوری امریـکا اسـت کـه دو بـار 

مـورد اسـتیضاح قـرار می گیرد. جیسـون میلر، مشـاور دونالد 

ترامـپ در یـک پیـام توئیـرتی اعـام کـرده که وکیـان جدید 

او طـی یـک تـا دو روز آینده معرفی می شـوند. گفته می شـود 

وکیـان قبلـی ترامـپ بـر رس قطـع همـکاری بـا او بـه توافـق 

رسـیده اند.

ایـن افـراد هسـتند. خربگـزاری فرانسـه روز یکشـنبه ۳۱ 

جنـوری بـه نقـل از رسـانه های امریکایی گـزارش داده که 

دونالـد ترامـپ از وکیانـش خواسـته بـود دفاعیـات خـود 

را بـر اسـاس ادعاهـای او در مـورد "تقلب و دسـتکاری در 

آرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـوم نوامـرب" تنظیـم و 

متمرکـز کننـد. رئیـس جمهـوری پیشـین ایـاالت متحـده 

از زمـان اعـام نتایـج انتخابـات سـوم نوامـرب بارهـا بـدون 

ارائـه هیـچ سـند و مدرکـی ادعـای "تقلـب در انتخابـات" 

را  بایـدن  برابـر جـو  را تکـرار کـرده و شکسـت خـود در 

نپذیرفتـه اسـت.ظاهرا تیـم مدافعـان ترامپ قصد داشـته 

دفاعیـات خـود را حـول ایـن پرسـش متمرکـز کند کـه آیا 

اصـوال اسـتیضاح رئیس جمهور پس از خامتـه دوره کار او 

امکان پذیـر و قانونـی اسـت یـا خیـر.

رای پنج سناتور جمهوری خواه علیه ترامپ

ایـن پرسشـی اسـت کـه هفتـه گذشـته در مجلـس سـنا 

هـم مطرح شـد و ۵۵ سـناتور اسـتیضاح رئیـس جمهوری 

پـس از پایـان دوران کار او را قانونـی دانسـتند. مجلـس 

سـنای امریـکا ۱۰۰ کرسـی دارد کـه بـه طـور مسـاوی در 

بـر  دارد.  قـرار  دموکرات هـا  و  اختیـار جمهوری خواهـان 

وکیانـی کـه قرار بـود نهم فـربوری در پرونده اسـتیضاح دونالد ترامپ 

از او دفـاع کننـد کنار کشـیدند. برخـی منابع می گویند ترامـپ از کار 

وکیانـش راضـی نبـوده و قطـع همـکاری بـا توافـق دو طـرف صـورت 

گرفتـه اسـت. دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـوری پیشـین امریـکا بایـد 

بـرای جلسـه اسـتیضاح خـود کـه قـرار اسـت نهـم فـربوری در مجلس 

سـنا برگـزار شـود، چنـد وکیل جدیـد اسـتخدام کند.

بـه گـزارش شـبکه خـربی سـی ان ان پنـج وکیل ترامـپ به همـکاری با 

او خامتـه داده انـد. بنابـر ایـن گـزارش بـوچ بـوورز و دبـورا باربـری، دو 

وکیلـی کـه قـرار بـود تیـم مدافعـان ترامـپ را رهـربی کننـد از جملـه 

از  بـازی   18 در  فصـل  ایـن  فرانسـوی  هافبـک  ایـن 

رقابت هـای مختلـف بـرای رسخپوشـان مونیخـی بـه میدان 

رفتـه و دو گل هـم بـه مثر رسـانده اسـت اما حاال مشـخص 

نیسـت کـه بـا ایـن رشایـط او چـه زمانـی دوبـاره بـه ترکیب 

بازگـردد. باواریایی هـا 

ناشایسـتم  رفتـار  از  می خواهـم  وسـیله  ایـن  »بـه 

 . هی کنـم ا خو ر عذ

فوتبـال  اتحادیـه  و  باشـگاه  مقـررات  از  کـه  متاسـفم 

آملـان پیـروی نکـردم. می دانـم که هـواداران و باشـگاه 

ناامیـد کـرده ام. متاسـفم!«. را  بایـرن مونیـخ 

کورنتیـن تولیسـو سـتاره فرانسـوی بایـرن بـه دلیـل نقـض قوانیـن 

باشـگاه جریمـه خواهـد شـد.

باشـگاه بایـرن مونیـخ، "کورنتیـن تولیسـو" را به علـت نادیده گرفنت 

اقدامـات صحـی بوندس لیـگا در رابطـه بـا همه گیری ویـروس کرونا 

مجـازات کـرد. ایـن هافبـک فرانسـوی فیلمـی از خـود در فضـای 

بدنـش  روی  خالکوبـی  حـال  در  کـه  بـود  کـرده  منتـر  مجـازی 

اسـت. باشـگاه بایـرن مونیـخ هـم در اولیـن اقـدام ایـن بازیکـن را 

از ترکیـب باواریایی هـا بـرای بـازی شـب گذشـته مقابـل هوفنهایـم 

کنـار گذاشـت، دیداری کـه با برتری 4-1 شـاگردان هانسـی فلیک 

شـد. همراه 

کارل هاینتـس رومنیگـه، مدیـر اجرایـی باشـگاه بایـرن مونیـخ در 

بـا وجـود وضعیـت کنونـی،  بـاره گفـت:» مـا خوشـحالیم کـه  ایـن 

برگـزاری  رشط  شـوند.  برگـزار  می تواننـد  بوندس لیـگا  بازی هـای 

ایـن مسـابقات امـا ایـن اسـت کـه بازیکنـان، مربیـان و کادرفنـی 

ایـن  پایبنـد باشـند. تولیسـو حـاال  بـه قوانیـن صحـی تعیین شـده 

قوانیـن را بـا وجـود اینکـه مدیریـت باشـگاه بـه وضـوح آن قوانین را 

بـرای تیـم تریـح کـرده، زیرپـا گذاشـته اسـت. ایـن ناامیدکننـده 

نقـدی  جریمـه  مـا  بنابرایـن  بـود،  نخواهـد  قابل تحمـل  و  اسـت 

سـنگینی هـم بـرای کورنتیـن لحـاظ و ایـن مبلـغ را بـه یـک خیریـه 

اهـدا خواهیـم کـرد«

تولیسـو نیـز خـود بـا انتشـار پیامـی در حسـاب کاربـری رسـمی اش 

در شـبکه اجتامعـی »توئیـرت« نوشـت: 

اول، متیـن از تیـم عقـاب مقـام دوم، امیـد تیم 

عقـاب مقـام سـوم را بـه دسـت آوردنـد.

از  شـیزاد  نعمت اللـه  نوجوانـان  بخـش  در  و 

تیـم صـد بـرگ مقـام اول، فرهـاد موسـوی از 

ورزشـکاران متفرقه مقام دوم و سـلیامن هم از 

تیـم شـیرزاد مقـام سـوم را کسـب کردنـد

فدراسـیون  رئیـس  کارگـر،  محمـدداوود 

بـه رادیـو آزادی  اسـکی افغانسـتان امـروز 

)بامیـان  نـام  تحـت  مسـابقات  ایـن  گفـت 

روز  گردشـگری(  بسـرت  و  گـرم  آغـوش 

گذشـته آغـاز و ظهـر امـروز به پایان رسـید. 

آقـای کارگـر می گویـد: "ایـن مسـابقات در 

دو گـروه نوجوانـان و جوانـان پـر بـود کـه 

 ۲۶ و  نوجوانـان  بخـش  در  ورزشـکار   ۱۴

ورزشـکار در گروه جوانان اشـرتاک کردند، 

یعنـی در کل ۴۰ ورزشـکار اسـکی شـامل 

ایـن مسـابقات بودند."به گفتـه وی، هدف 

از برگـزاری این مسـابقات تشـویق جونانان 

و نوجوانـان بـه ورزش و صحـت اسـت. در 

جوانـان  بخـش  از  رقابت هـا  ایـن  پایـان 

مقـام  عقـاب  باشـگاه  از  محمـدی  یحیـی 

آن  و  نـدارد  اعتـامد  اسـپوتنیک  واکسـین  بـه 

می گویـد  ایـران  صحـت  وزارت  زد.  نخواهـد  را 

مخالفان واکسـین روسـی "منافع شخصی" دارند 

و بـه همیـن دلیـل بـا آن مخالـف هسـتند. وزارت 

صحـت ایـران قبـا خـود اعـام کـرده بـود تنهـا 

تاییـد  کـه  می کنـد  خریـداری  را  واکسـین هایی 

در  و  باشـد  داشـته  را  صحـت  جهانـی  سـازمان 

داخـل خـود کشـور تولیدکننـده، اسـتفاده از آن 

باشـد. آغـاز شـده 

سـخنگوی  جهانپـور،  کیانـوش  دیگـر  بـار  امـروز 

مخالفـان  بـه  توییـرتش  در  دارو  و  غـذا  سـازمان 

تاختـه و نوشـته کـه اظهـارات آنها بـه خاطر تضاد 

اسـت:  اقتصـادی  و  عقیدتـی  و  منافـع سیاسـی 

"در ایـن گیـر و دار کـی؟ چـی؟ وارد کنـد و چـرا 

اون؟ مـن نـه!!! و مـال مـن بهـرته!!! خدایـا مـا و 

پیرفـت هـای علمـی را در ایـن وانفسـای تضـاد 

منافـع اقتصادی، انگیزشـی، سیاسـی، عقیدتی، 

جناحـی، انتخاباتـی .... نجـات بـده!"

آقـای جهانپور می گوید انتقاد از واکسـین روسـی 

"سـازماندهی شـده" اسـت. در حـال حـارض سـه 

واکسـین فایزر بیوان تک )سـاخت مشرتک امریکا 

و آملـان(، واکسـین اسـرتازنکا آکسـفورد )رشکـت 

و  بریتانیـا(  آکسـفورد  دانشـگاه  و  ملیتـی  چنـد 

واکسـین مدرنا )امریکا( چنیـن رشایطی را دارند. 

سـازمان نظام پزشـکی ایران هم به دنبال واردات 

امـا  اسـت  خـود  کانال هـای  طریـق  از  واکسـین 

بـرای واردات بایـد تاییدیـه سـازمان غـذا و داروی 

وزارت صحـت را بگیـرد.

طـرق  از  اسـپوتنیک  واکسـین  بـر  عـاوه  ایـران 

تاش هـای  هامهنگ کننـده  نهـاد  کوواکـس، 

واکسـین  بـه  کشـورها  دسرتسـی  بـرای  جهانـی 

دوز  هـزار  و ۸۰۰  میلیـون  هـم ۱۶  کوویـد-۱۹، 

اسـت. خریـده  واکسـین 

کوواکـس سـبد متنوعـی از واکسـین های مختلف 

دارد از جملـه اسـپوتنیک وی امـا در حـال حـارض 

قـرار  را  اسـرتازنکا  و  فایـزر  واکسـین های  فقـط 

اسـت از چنـد روز دیگـر در اختیـار کشـورها قـرار 

دهـد. گروهـی از دانشـمندان بریتانیـا و روسـی 

مشـغول تحقیـق درباره ترکیب مشـرتک واکسـین 

واکسـین  بـا  آکسـفورد  دانشـگاه  اسـرتازنکا 

اسـپوتنیک هسـتند تـا شـاید بـه ترکیبـی موثرتـر 

بـرای ایمنـی در مقابل ویروس کووید۱۹ برسـند.

و  بریتانیـا  در  اسـرتازنکا  واکسـین  دو  هـر  روش 

و  متفـاوت  ویروسـی  تزریـق  روسـیه،  اسـپوتنیک 

کـم رضر حـاوی ژن هـای مولـد پروتئیـن شـاخکی 

سیسـتم  واکنـش  سـبب  کـه  کروناسـت  ویـروس 

می شـود. بـدن  ایمنـی 

مجـوز  کشـور  چنـد  در  اسـپوتنیک  واکسـین 

اضطـراری گرفتـه و اخیـرا مجارسـتان هـم بـرای 

اقـدام کـرده اسـت. آملـان هـم  خریـد واکسـین 

ایـن  خریـد  احتـامل  بررسـی  مشـغول  گفتـه 

اسـت. روسـیه  از  واکسـین 

اولیـن  کـه  کـرده  اعـام  روسـیه  ایـران در  سـفیر 

محمولـه واکسـین اسـپوتنیک ۱۶ دلـو بـه ایـران 

می شـود. داده  تحویـل 

خریـد  از  ایـران،  صحـت  وزیـر  منکـی،  سـعید 

واکسـین روسـی اسـپوتنیک دفـاع کـرده اسـت. 

آقـای منکـی گفتـه: "مـا از مطمنئ تریـن منابـع 

چشـم  کـوری  بـه  و  می کنیـم  وارد  واکسـین 

تزریـق  بـه خانـواده خودمـان  اول هـم  خیلی هـا 

می کنیـم تـا همـه بداننـد مـا سـامت مـردم را در 

می دانیـم." اولویـت 

سـخنان آقـای منکـی پـس از آن عنـوان شـد کـه 

سـاعاتی پیـش از ایـن سـخنگوی سـازمان نظـام 

پزشـکی ایران گفت این سـازمان واکسـین روسی 

تاییـد  خریـده،  ایـران  دولـت  کـه  را  اسـپوتنیک 

منی کنـد.

حسـین کرمانپـور بـه پایـگاه خربی داو و سـامت 

)فانـا( گفـت کـه از نظـر سـازمان نظـام پزشـکی 

رشط  دو  هـر  کـه  اسـت  معتـرب  واکسـینی  فقـط 

تاییـد سـازمان صحـت جهانـی و تاییـد سـازمان 

غـذا و داروی ایـران را داشـته باشـد.

مـوج  "سـوار  مخالفـان  می گویـد  منکـی  سـعید 

شـده اند. اقتصـادی" 

سـخنگوی سـازمان نظـام پزشـکی ایـران بـه فانـا 

گفتـه کـه "وزارت صحـت ایـران بـه عنـوان مرجـع 

ایـن موضـوع اسـت و مسـوولیتش را هـم  اعـام 

قاعدتـا می پذیرد و کاری به نظام پزشـکی کشـور 

نـدارد. نظام پزشـکی یـک سـازمان غیرحاکمیتی 

پزشـکان اسـت." نظـام پزشـکی اتحادیـه صنفـی 

پزشـکان، داروسـازان و پرسـتاران در ایـران اسـت 

کـه بیـش از ۳۰۰ هـزار عضـو دارد.

واکسـین اسـپوتنیک وی که دولت ایـران خریده و 

قـرار اسـت بـه زودی دریافت کنـد، هنـوز تاییدیه 

امـا در سـبد  نـدارد،  سـازمان صحـت جهانـی را 

واکسـین های کوواکـس، وابسـته بـه این سـازمان 

اسـت تـا در صـورت تاییـد فـاز سـوم بـه کشـورها 

داده شـود.

کـه  ایـران  وزارت صحـت  داروی  و  غـذا  سـازمان 

نهـاد مرجـع بـرای تاییـد واکسـین در ایـن کشـور 

اسـت، اعـام کرده کـه به صورت اضطـراری مجوز 

یـک  سـاخت  اسـپوتنیک  واکسـین  از  اسـتفاده 

رشکـت روسـی را صـادر کـرده اسـت.

در  کـه  نیسـت  پزشـکی  نظـام  سـازمان  فقـط 

خصوص واکسـین اسـپوتنیک روسـیه ابـراز تردید 

کـرده اسـت. مینو محـرز، از اعضای علمی سـتاد 

واکسـین  علمـی  تاییـد  مسـئول  و  کرونـا  ملـی 

ایرانـی کرونـا گفتـه از نظـر او این واکسـین معترب 

نیسـت و او آن را تزریـق نخواهـد کـرد.

رئیـس  شـهریاری،  حسـینعلی  هـم  دیـروز 

کمیسـیون صحـت و درمـان مجلـس ایـران گفـت 

ستاره های مصدوم PSG به نوکمپ می رسند؟
پـی اس جـی بـه فاصلـه دوهفتـه تـا بـازی بـا 

بارسـلونا وضعیـت مصدومانـش را تریح کرد.

پـی  بـه جـدال حسـاس  تنهـا 16 روز دیگـر 

اس جـی و بارسـا در یـک هشـتم نهایـی لیـگ 

قهرمانـان باقیامنـده اسـت. بـازی رفـت قـرار 

اسـت در نوکمپ برگزار شـود که برای پاریسی 

آخریـن  اسـت.  انتقامـی  کامـا  دیـداری  هـا 

حضـور پـی اس جـی در نوکمـپ بـه 4 سـال 

قبل بر می گردد که  6-1 مغلوب شـد و بارسـا 

بـه شـکلی معجـزه وار راهی یک چهـارم نهایی 

شـد. در این فاصلـه اندک باقیامنـده، پی اس 

جـی خوشـبین اسـت کـه مصدومـان تیـم بتوانند 

بـه فـرم 100 درصـدی خود برسـند و سـتاره های 

در دسـرتس فعلـی نیـز دچـار مصدومیت نشـوند. 

پـاری سـن ژرمـن امـروز بایـد در هفـه بیسـت دوم 

رقابـت هـای لیگ فرانسـه به مصاف لوریـان برود. 

بـا کسـب یـک تسـاوی در ایـن بـازی هم پـی اس 

جـی بـه صدر جـدول رده بندی بازخواهد گشـت. 

مـورد  در  ژرمـن  سـن  پـاری  باشـگاه  بیانیـه  در 

نـاواس  اسـت:»کیلور  آمـده  مصدومـان  وضعیـت 

از ناحیـه قفسـه سـینه مشـکل دارد و اوایـل هفته 

بعـد بـه متریـن بازخواهد گشـت. مارکینـوش هم 

دیـدار برابـر لوریان را از دسـت داده اسـت. او قرار 

اسـت اواسـط هفتـه جـاری بـه متریـن گروهـی 

برگـردد. آنـدره هـررا رفتـه رفتـه آمـاده حضـور در 

متریـن گروهی اسـت. مارکـو وراتی و عبـدو دیالو 

دو غایـب دیگـر پـاری سـن ژرمـن برابـر لوریـان 

هسـتند. ایـن دو بازیکن به خاطر ابتـا به ویروس 

کرونـا در قرنطینـه خانگـی هسـتند و فعـا اجـازه 

حضـور در متریـن را ندارنـد.«

لـو رفـنت سـند محرمانـه مربـوط به قـرارداد مسـی که نشـان از آشـفتگی بی سـابقه 
باشـگاه کاتـاالن دارد، ایـن تصور را باعث شـده کـه در باشـگاه اراده ای برای بیرون 

کردن مسـی وجـود دارد.
بـه  ویـژه شـامره یکشـنبه خـود،  ال مونـدو در گـزارش  مـارکا، نریـه  از  نقـل  بـه 
افشـاگری در مـورد قـرارداد لیونـل مسـی پرداخت. انتشـار ریز قرارداد لیونل مسـی 
در سـال 2017 و ارقـام ترسـناک دریافتـی او تـا بـه امـروز کـه به 555 میلیـون یورو 

رسـد. می 
ایـن رقـم بـه صـورت دسـتمزد، پـاداش و بندهـای متغیـر دیگر بـوده بـه خصوص در 
رشایـط پاندمـی کرونـا کـه بارسـلونا از لحاظ مالـی فشـار فراوانی را حـس می کند، 
مسـی بـه نوعـی متهـم بـه ورشکسـته کـردن باشـگاه شـده اسـت. واضـح اسـت کـه 
انتشـار ایـن سـند محرمانـه و ریـز دریافتی های لیونل مسـی هیچ کمکـی به متدید 

قـرارداد او و ادامـه حضـورش در بارسـا نخواهـد کرد.
مسـی تابسـتان گذشـته تصمیـم قطعـی خـود بـرای جدایـی از بارسـا را گرفتـه بود. 
اگـر ایـن مهـم عملـی نشـد، بـه دلیـل مخالفت قاطـع جـوزپ ماریـا بارتومئـو رئیس 
وقـت باشـگاه بـود. او از مسـی درخواسـت کـرد تـا اگـر قصـد جدایـی دارد، 700 
میلیـون یـورو بنـد فسـخش را پرداخت کند و مسـی بر خاف میل باطنـی در نهایت 
مجبـور بـه مانـدن شـد؛ بـا ایـن تفکر کـه پایـان فصل و بـا امتام قـراردادش بارسـا را 

تـرک کند.
اسـتعفای بارتومئـو و انتخابـات ریاسـت بارسـلونا کـه کمـرت از یـک مـاه دیگـر برگزار 
خواهـد شـد، کورسـوی امیـدی بـرای ماندنـی شـدن مسـی ایجـاد کـرد. مسـی در 
مصاحبـه چنـدی قبـل خـود فـاش سـاخت کـه تصمیـم بـرای متدیـد یـا جدایـی از 

بارسـا را بـه انتهـای فصـل و صحبـت بـا رئیـس جدیـد موکـول کـرده اسـت.

مسی در اوج ناامیدی؛ چاره ای جز جدایی نیست

قبـل در وزن هـای مختلـف آغـاز شـده بـود صبـح 
امـروز بـه پایان رسـید. آقـای ضیا می گویـد در این 
رقابت هـا ۷۰ ورزشـکار از ۲۵ باشـگاه با هم رقابت 
کردنـد کـه رسانجـام کلـب تکوانـدو اسـتقال رزم 
امتیـاز مقـام اول را کسـب کـرد و  بـا کسـب ۷۷ 
کلـب تکوانـدو جومونگ با کسـب ۴۴ امتیـاز مقام 
دوم بـا بدسـت آورد.کلـب تکوانـدو انسـجام هـم با 
کسـب ۲۳ امتیـاز در جایـگاه سـوم قـرار گرفـت . 

در  نوجوانـان  تکوانـدو  قهرمانـی  مسـابقات 
ضیـا  ضیاالحـق  یافـت.  پایـان  هـرات  والیـت 
مدیـر فنی و مسـلکی اداره ورزش هـرات امروز 
شـنبه بـه رادیـو آزادی گفـت سـیزدهمین دور 
مسـابقات تکوانـدو نوجوانـان هرات کـه دو روز 

کلب تکواندو استقالل 
رزم مقام اول را گرفت
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 مسـئوالن مـی گوینـد کـه بخـش دوم رسک قیصـار- المـان، 

انکشـاف  بانـک  و  شـده   ۱۴۰۰ سـال  بودجـه  سـند  شـامل 

مجـدداً  پـروژه،  در  موجـود  مشـکالت  رفـع  از  پـس  آسـیایی 

متعهـد شـده اسـت کـه ایـن پـروژه را متویـل کنـد.

به اسـاس معلومـات وزارت فوایدعامـه، رسک قیصار فاریاب تا 

المـان بادغیـس، ۲۳۲ کیلومـر طـول دارد و بخشـی از رسک 

حلقوی کشـور می باشـد.

انکشـاف آسـیایی، در سـال ۱۳۸۵  بانـک  افـزود کـه  منبـع 

وعـده سـپرد کـه بـرای سـاخت ایـن رسک، ۷۲۱ میلیـون دالر 

امریکایـی کمـک بـدون بازپرداخـت مـی کنـد.

خلیـل الرحمـن امیـد سـخنگوی وزارت فوایدعامـه مـی گویـد 

کـه از پنـج بخش ایـن رسک، قراردادهای سـاخت بخش های 

اول و دوم ایـن رسک )۸۷ کیلومـر( در سـنبله ۱۳۹۷ بـا دو 

رشکـت خارجـی امضا شـد.

او بـدون ارایـۀ جزئیـات در مـورد فاصلـه دوازده سـاله میـان 

وعـده کمـک مالـی بانک انکشـاف آسـیایی و امضای قـرارداد 

ایـن پـروژه، خاطرنشـان کـرد کار بخـش سـوم تـا پنجـم ایـن 

رسک کـه از ۱۵۱ کیلومـر می شـود، در حال رسوی و دیزاین 

باشـد. می 

موصـوف یـادآور شـد کـه کار بخـش اول ایـن جـاده کـه ۵۳ 

درصـد پیـش رفته، ادامه دارد و شـامل بودجـه ۱۴۰۰ نیز می 

باشـد؛ اما کار بخش دوم تا اوایل زمسـتان سـال گذشـته ۴۱ 

درصـد پیـش رفـت و پـس از آن، بنـا بـر شـکایت هـای مـردم 

محـل متوقف شـد.

سـخنگوی وزارت فوایدعامـه در ادامـه صحبـت هايـش گفـت 

کـه شـاری از باشـندگان محـل، بـه بانـک انکشـاف آسـیایی 

شـکایت کـرده بودنـد کـه زمیـن هـای آنهـا بـدون اسـتمالک 

مـورد اسـتفاده در پـروژه قـرار گرفتـه اسـت؛ در حالیکـه بایـد 

قبـل از آغـاز کار پـروژه مشـکل اسـتمالک زمیـن هـای مـردم 

حـل می شـد.

ارسـال  بـا  اکتوبـر۲۰۲۰،  انکشـاف آسـیایی در سـوم  بانـک 

توزيـع  برنامـۀ  شـدن  متوقـف  از  غـور،  محلـی  مسـئولني   

دسـرخوان مـى از سـوى طالبـان در دو ولسـواىل اين واليت 

خـرداده؛ امـا مـى گوينـد که تالش هـا براى حل اين مشـکل 

ادامـه دارد.

در  ملـی  خـوان  دسـر  برنامـه  مسـئول  عظیمـی  حمیداللـه 

واليـت غـور، بـه آژانـس خـرى پـژواک گفـت کـه طالبـان در 

ایـن  انـد کـه  انکشـاف دهـات خواسـته  وزارت  از  نامـه  یـک 

ندهنـد. ادامـه  را در والیـات  برنامـه 

وى افزود: “در ١٧ والیت به شـمول غور، از مسـئوالن  محى 

خواسـته انـد کـه ایـن برنامـه را ادامـه ندهنـد، نامـه را عنوانی 

وزارت فرسـتاده انـد و افـراد محلـی شـان در ولسـواىل هـاى 

شـهرک و تولـک، مانـع تطبیـق ایـن برنامـه شـده انـد. مـا هم 

بخاطـرى کـه آسـیب بـه همـکارى هـای ما نرسـد توقـف داده 

ایم.”

سـلیان یوسـفی ولسـوال تولـک غـور، هرچند از تـالش های 

شـان بـرای حـل ایـن مشـکل صحبـت کـرد؛ امـا گفـت کـه 

تاکنـون موفـق بـه حل آن نشـده انـد. وى ازمسـئولني درمرکز 

خواسـت تـا جهـت رفـع اين مشـکل اقـدام عمى روى دسـت 

گرينـد. همچنـان محمـد مهـدوی عضـو شـوراى واليتـى غـور، 

ضمـن درخواسـت از حکومـت، بـه طالبـان ایـن پیـام را مـی 

نامـه ای بـه وزارت های مالیه و فوایدعامه افغانسـتان، نوشـته 

بـود کـه حکومـت در ایـن پـروژه خـالف تعهـدات عمـل کـرده 

کـه سـبب بیجـا شـدن مـردم محـل شـده اسـت و بایـد قبل از 

تطبیـق پـروژه، به مشـکالت مردم محـل رسـیدگی و جلو بیجا 

شـدن مـردم محـل گرفتـه شـود؛ در غیـر آن این بانـک ممکن 

اسـت در مـورد متویـل پـروژه تجدیـد نظـر مناید.

سـخنگوی وزارت فوایدعامـه، در ۱۸ جـدی بـه آژانـس خـری 

پـژواک گفـت: »بـه مشـکلی کـه در مـورد اسـتمالک زمیـن ها 

به بانک شـکایت شـده بود، رسـیدگی شـده و به بانک قناعت 

داده شـده اسـت… بـرای کسـانی کـه زمین شـان اسـتمالک 

مـی گـردد، در بـدل آن زمیـن و یـا هم پـول داده می شـود.«

بـه گفتـۀ موصوف، حاال بانک انکشـاف آسـیایی متعهد اسـت 

کـه این پـروژه را متویـل بکند.

بـه  نیـز گفـت  مالیـه  وزارت  نوښـت معـاون سـخنگوی  فریـد 

مشـکلی کـه از سـوی بانـک انکشـاف آسـیایی مطـرح شـده 

بـود، رسـیدگی شـده اسـت. او افزود کـه ۲.۲ میلیـارد افغانی 

مـورد نیـاز بخـش دوم پـروژه رسک قیصـار- المـان را، بانـک 

بـرای  افغانـی  میلیـون   ۳۶ متباقـی  و  آسیاسـی  انکشـاف 

سـاخت ایـن بخـش رسک را حکومـت افغانسـتان می پـردازد.

بـه گفتـۀ موصـوف، بخـش دوم پروژه یادشـده در سـند بودجه 

سـال ۱۴۰۰ هجری شمسـی شـامل شـده است.

دفـر مطبوعاتـی بانـک انکشـاف آسـیایی نیز به پـژواک گفت 

کـه وزارت فوایدعامـه در نوزدهـم مـاه جـاری )جـدی( تأییـد 

منوده که مشـکل بخش دوم جادۀ یادشـده حل شـده اسـت.

و  مالیـه  هـاى  وزارت  کـه  واقعیتـی  ایـن  از  یادشـده،  دفـر 

ایـن  هـای  نگرانـی  رفـع  بـرای  درسـت  اقدامـات  فوایدعامـه 

کنـد. مـی  قدردانـی  انـد،  داده  انجـام  بانـک 

منبـع افـزود کـه ایـن بانـک، همچنـان بـه عنوان یـک رشیک 

متعهـد  قیصار-المـان  جـاده  دوم  بخـش  پـروژه  بـرای  مالـی 

باقـی مانـده و بـه افغانسـتان در دسـتیابی بـه توسـعۀ پایدار و 

طوالنـی مـدت کمـک مـی کنـد. 

فرسـتد: “خواسـت مـن و خواهـش مـن از طالبـان ایـن اسـت 

کـه حـد اقـل بـه حـال مـردم غریـب و بیچـاره مـا رحـم کننـد، 

مـردم بیچـاره مـا خـوار و زار هسـتند……”

از سـوی دیگر برخی از باشـندگان این دو ولسـوالی نیز گفته 

انـد کـه ایـن کمک ها بـرای آنان مهم بـوده و بخـش بزرگى از 

مشـکالت شـان را در ایـن رشایط برطـرف مى کند.

عبدالواحـد از باشـندگان ولسـوالی شـهرک والیـت غـور، بـه 

پـژواک گفـت: “طالـب هـا مثـل همیشـه بازهـم بـه مـا مـردم 

ظلـم کردنـد، مـا مـردم خيـى نيازمنـد اسـتيم، مـا از آنهـا مى 

خواهيـم کـه مانـع توزيـع کمـک هـا نشـوند.”

همچنـان عبداملعـروف يـک تن ديگر از باشـندگان ولسـواىل 

نفـری اش اسـت، گفـت  تولـک کـه رسپرسـت خانـواده ١٢ 

بـراى  برنامـه شـوند؛ چـرا کـه  ايـن  نبايـد مانـع  کـه طالبـان 

نيازمنـدان يـک کمـک خـوىب اسـت.

گـروه  سـخنگوى  احمـدی  يوسـف  قـاری  حـال،  عـني  ر  د 

طالبـان، ایـن موضـوع را تايیـد کـرد و گفـت کـه ایـن برنامـه 

بـه درد مـردم منیخـورد. حکومـت افغانسـتان در سـال روان، 

برنامـه “دسـر خـوان ملـی” را بـرای کمـک بـه بیـش از چهار 

میلیـون خانـواده بـا هزینـۀ بیـش از ٢٤٤ میلیـون دالـر  آغـاز 

کـرده بـود. 

بخش دوم پروژه سرک قیصار- المان پس از توقف یک ساله 
شامل بودجه شده است

طالبان توزیع برنامه دسترخوان ملى را در دو 
ولسوالى غور توقف دادند

آقـای رحانـی افـزود کـه در این نشسـت یک هیـات موظف 

شـده تـا با رهری شـورای عالـی مصالحه ملی در مـورد روند 

جـاری مذاکـرات دیـدار کند؛ همچنیـن این هیـات به دوحه 

رفتـه و بـا اعضـای هیـات طالبان نیـز دیدار و گفتگـو خواهد 

کرد.

رحانـی ترصیـح کـرد کـه درنشسـت امـروز کمیسـیون ویـژه 

مجلـس تصمیـم گرفتـه شـده کـه مجلـس بایـد پـس از متام 

ميليـارد افغـاىن هزينـه برخواهـد داشـت، بيـش از ٣٠ هـزار 

خانـواده از مزايـاى ايـن پـروژه هـا در واليـت هـاى متذکـره 

مسـتفيد خواهنـد شـد.

 ،)MTPبـه گفتـۀ ييـالىن، پـروژه ميـان مـدت شـهر کابـل )١

يکـى از بزرگريـن پـروژه هـاى آبرسـاىن تحـت کار بـوده کـه 

کار آن بـه اسـاس معيارهـاى بـني امللـى و تحـت نظـارت 

جـدى رشکـت آبرسـاىن و کاناليزاسـيون شـهرى افغانسـتان، 

در سـه فـاز توسـط رشکـت هـاى مـى و بـني امللـى پيـش 

بـرده ميشـود.

وى گفـت کـه  هرچنـد ايـن پـروژه، بايـد قبل از سـال ١٣٩٤ 

آغـاز مـى گرديـد؛ امـا بـه داليـل نامعلـوم ىب رسنوشـت مانده 

طریـق کاریابـی بـرای آنـان و بلنـد بـردن ظرفیت های شـان 

کار مـی کند.

موصـوف، دربخـى ازصحبـت هايـش گفـت کـه در سـال 

۱۴۰۰ هجـری خورشـیدى، متامـی باغ های زنانه در کشـور 

از طریـق ایـن معینیـت به مراکز توامنند سـازی زنـان مبدل 

مـی شـود؛ تا زنـان در آن کار کنند و رسمایه به دسـت آورند.

او همچنـان گفـت کـه در سـال مـاىل ۱۳۹۹ حـدود ۳۸۰۰ 

قضیـه خشـونت علیـه زنـان در مرکـز و والیـات ثبـت شـده 

است.

خانـم صـاىف درادامـه خاطر نشـان کرد که ۶۴۴ تن شـامل 

قضایـای ثبـت شـده، در مراکـز حایـوی بـا اقـارب اصولـی 

 میـر رحـان رحانـی رییـس مجلس مناینـدگان رسـاً آغاز 

بـه کار کمیسـیون ویـژه ایـن مجلـس در مـورد صلـح را اعالم 

کرد.

بـه گـزارش خرگزاری جمهـور؛ آقای رحانی کـه بعد از ظهر 

دیـروز یک شـنبه )١٢ دلـو( در جمـع رسـانه ها در کابل صلح 

می کـرد گفـت کـه کمیسـیون ویـژه مجلـس مناینـدگان در 

مـورد صلـح اولین نشسـت خـود را امـروز برگزار کرده اسـت.

 مسـئولني رشکت آبرسـانی و کانالیزاسـیون شهری مى گويد 

کـه در سـال مـاىل گذشـته، پنج پروژۀ آبرسـاىن پنج شـهرک 

که ٢٢ هزار خانواده از آن مسـتفيد شـده اند، تکميل گرديد 

و٥٣ خانـوادۀ ديگـر در آينـدۀ نزديک، از خدمات آبرسـاىن در 

شـش واليت ديگـر بهره مند مى شـوند.

انجنیـر حمیـد اللـه يیالنـی رئیـس عمومـى  رشکت آبرسـانی 

و کانالیزاسـیون افغانسـتان، دیروز )١٢ دلـو( در دهمني روز 

برنامـۀ »حسـاب دهـى حکومت بـه ملت« گفت کـه پنج پروژه 

آبرسـانی کـه در سـال ۱۳۹۹ مالـی تکمیـل شـده، شـامل 

پـروژه شـهر  بابـای والیـت لغـان،  شـهرک سـلطان غـازی 

ایبـک والیت سـمنگان )فـاز دوم (، پـروژه شـهر گردیز والیت 

پکتیـا، پـروژه شـهر میمنـه والیـت  فاریـاب و پروژه )فـاز دوم( 

شـهر پـل علـم والیت لوگـر می باشـند.

ميليـون  از ٩٤٦  بيـش  هـا،  پـروژه  ايـن  منبـع،  از  نقـل  بـه 

. اسـت  برداشـته  هزينـه  افغـاىن 

او خاطـر نشـان سـاخت کـه کار ايـن پروژه ها سـه سـال قبل 

آغـاز شـده بود و در سـال مـاىل ١٣٩٩ تکميـل گرديد.

پنج پروژه تحت کار در پنج واليت

و  آبرسـانی  رشکـت  عمومـى   رییـس  معلومـات  اسـاس  بـه 

کانالیزاسـیون، کار پنـج پـروژه ديگـر در واليـت هـاى فـراه، 

خوسـت، بلـخ، کندهـار و جوزجـان تحـت کار قـرار دارنـد.

تاکنـون  کـه  گفـت  هايـش  ازصحبـت  بخـى  در  موصـوف 

٨٥ درصـد کار پـروژه فـاز دوم شـهر فـراه، ٩١ درصـد پـروژۀ 

آبرسـاىن شـهر خوسـت، ٧٧ درصد کار پروژه آبرسـاىن ساحه 

تختـه پل شـهر مـزار رشيف واليت بلـخ، ٤٠ درصـد کار پروژه 

آبرسـاىن سـاحه لويـه ويالـه شـهر کندهـار و ٤٦ درصـد کار 

پـروژه آبرسـاىن شـهر شـرغان در واليـت جوزجـان، تکميـل 

اسـت. گرديده 

بـه گفتـۀ او، بـا تکميـل کار ايـن پـروژه هـا کـه بيـش از ١،٨ 

وزارت امـور زنـان، در برنامـه اى تحـت نـام “حسـاب دهـی 

دولـت بـه ملـت”، اعـالم کـرد کـه در سـال مـاىل ۱۳۹۹، 

حـدود ۳۸۰۰ قضیـۀ خشـونت علیه زنان، در مرکـز و والیات 

کشـور ثبت شـده اسـت.

حسـینه صافـی رسپرسـت وزارت امور زنان، دیـروز )١۲ دلو( 

در دهمیـن روز »حسـاب دهـى حکومـت بـه ملـت«، گزارش 

کارکردهـای ایـن وزارت را ارایـه کرد.

معینیـت   ۱۳۹۹ مـاىل  سـال  در  کـه  گفـت  صافـی  خانـم 

توامننـد سـازی اقتصـادی زنـان در ایـن وزارت ایجـاد شـده 

اسـت.

او افـزود کـه این معینیت، در قسـمت توامنندسـازی زنان از 

وارد  و مسـتقیاً  بـا خـر شـده  بـه صلـح  مربـوط  قضایـای 

گفتگوهـای صلـح باشـد.

بـه گفتـه آقـای رحانـی، هیـات کمیسـیون ویـژه مجلس در 

مـورد کنـدی رونـد صلـح هـم بررسـی های خواهـد داشـت و 

بعـد از آن حقایـق ایـن رونـد را بـا مـردم افغانسـتان رشیـک 

خواهـد کـرد؛ زیرا بـه گفتـه او، طرف های حکومـت و طالبان 

تـا هنـوز نتوانسـته اند حقیقـت رونـد مذاکـرات صلـح را بـه 

مـردم بیـان کنند.

ویـژه  کمیسـیون  رییـس  کـه  مناینـدگان  مجلـس  رییـس 

مجلـس در مـورد صلـح نیز اسـت، تاکیـد دارد کـه حکومت و 

طالبـان هـردو تـالش دارنـد که چگونه بـه قـدرت باقی مباند 

و یـا چگونـه بـه قـدرت برسـند.

بـه گفتـه او، هیـات کمیسـیون ویـژه مجلـس تـالش خواهـد 

کـرد تـا بن بسـت در روند صلـح را خامته داده و بـا ارائه طرح 

جامـع، بـرای صلـح در کشـور راه هـای مناسـبی را جسـتجو 

. کند

او تاکیـد کـرد کـه مجلس قویـاً از روند صلـح حایت می کند 

و کاهـش خشـونت ها و آتش بـس را زمینـه سـاز رسـیدن بـه 

صلـح در کشـور می دانـد. بـه گفتـه او، مجلـس مناینـدگان 

مخالـف هرگونـه امتیـاز طلبی طالبـان و گروه های شـخصی 

در روند صلح اسـت. گفتنی اسـت که مجلس هفته گذشـته 

کمیسـیون ویـژه صلـح را بـرای بررسـی و دخالـت مثبـت در 

رونـد صلـح بـا عضویـت ٢١ عضـو کمیسـیون های ١٨ گانـه 

ایـن مجلـس ایجـاد کرد. 

بـود کـه بـا توجـه رئيس جمهـور غنـى، کارآن آغـاز و پيرشفت 

قابـل مالحظه داشـته اسـت.

بـه اسـاس معلومـات منبـع، از ايـن پـروژه کـه بيـش از ٩٤ 

ميليـون يـورو هزينـه برداشـته، ٢٣ هـزار خانـواده در نواحـى 

چهـارم و دهـم شـهر کابـل، از آن مسـتفيد خواهنـد شـد.

در برنامـۀ »حسـابدهی حکومـت به ملت« که ۱۴ سـال پیش 

بـر بنیـاد فرمـان رئیـس جمهـور وقـت )حامـد کـرزی( آغـاز 

شـده اسـت، اداره های حکومتى، کارکردهای سـاالنۀ شـان 

را بـا رسـانه هـا رشیک مـی کنند. برنامه امسـال حسـابدهی 

دولـت بـه ملـت، بـه تاريـخ )١ دلـو( در کابـل آغاز شـد و قرار 

اسـت چهـل روز ادامه داشـته باشـد. 

شـان ادغـام مجـدد شـده، ۳۱۵ قضیـه سـال هـای ۱۳۹۸ 

و ۱۳۹۹ از طریـق متـاس هـای تیليفونـی پیگیـری شـده، 

متهـان ۸۸ قضیـه حـاد بازداشـت شـده انـد.

بـه گفتـه او در ۷۵۶ قضیـه مشـوره هـای حقوقی داده شـده 

و بـر عـالوه آن، ایـن وزارت  بـراى بیش از ۷۰۰۰  زن مشـوره 

حقوقی داده اسـت.

او گرفـن نظریـات سـه هـزار زن در پیونـد به صلـح و رشیک 

سـاخن آن بـا وزارت صلـح و تیـم مذاکـره صلـح، پیشـنهاد 

والـی در متـام والیـت هـای  معـاون  بـه حیـث  زنـان  تقـرر 

کشـور، اخـذ نظریـات ۲۸۰۰ زن صاحـب نظـر و منایندگان 

زنـان در مـورد ترتیـب سـند ملـی چارچـوب صلح و انکشـاف 

افغانسـتان، انجـام رسوی در مـورد وضعیـت زنـان، آمادگـی 

بـرای نخسـتین جلسـه شـورای عالـی زنـان را از کارکردهای 

ایـن وزارت خوانـد.

رسپرسـت وزارت زنان؛ عـدم موجودیت مراکـز روان درمانی، 

نبـود مراکـز حایـوی بـرای زنـان صدمـه دیـده از جنـگ، 

بـی بضاعـت و بـی رسپنـاه، مشـکالت دخـران در برخـی از 

لیلیـه هـا، موجودیت تبعیض جهت اشـراک و سـهمیه زنان 

و دخـران وزرشـکار در مسـابقات خـارج از کشـور، کمبـود 

مراکـز صحـی در محـالت و ولسـوالی هـا، کمبـود مکاتـب و 

معلمیـن انـاث در تعـدادی از ولسـوالی هـا را از مشـکالت 

موجـود در برابـر زنـان خوانـد.

کـه ۱۴ سـال  ملـت«  بـه  برنامـۀ »حسـابدهی حکومـت  در 

پیـش بـر بنیـاد فرمـان رئیـس جمهـور وقـت )حامـد کـرزی( 

آغـاز شـده اسـت، اداره های حکومتـى، کارکردهای سـاالنۀ 

امسـال  برنامـه  کننـد.  مـی  هـا رشیـک  رسـانه  بـا  را  شـان 

حسـابدهی دولـت به ملـت، به تاريـخ )١ دلـو( در کابل آغاز 

شـد و قـرار اسـت چهـل روز ادامـه داشـته باشـد. 

آغاز به کار کمیســیون ویژه مجلس در مورد صلح؛

 حکومت و طالبان از حقایق انکار مى کنند

شرکت آبرسانى:
 ٧٥ هزار خانواده در١١ والیت از خدمات آبرســانى مستفید مى شوند

حدود ۳۸۰۰ قضیه خشــونت علیه زنان در مرکز و والیات ثبت شده است


