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 وزیر خارجه امریکا: ایران ممکن است طی ›چند 
هفته‹ به مواد الزم برای ساخت سالح هسته ای برسد

از ناوالنی تا ترامپ و کوشنر در فهرست 
پیشنهادی جایزه نوبل صلح 

امریـکا،  وزیـر خارجـه  بلینکـن،  آنتونـی   
بـه  ایـران  اگـر  کـه  اسـت  داده  هشـدار 
برداشـتن محدودیت هـای توافق هسـته ای 
ادامـه دهـد »تنهـا چنـد هفتـه« بـا تولید 
سـاح  یـک  سـاخت  بـرای  الزم  مـواد 
آقـای  داشـت.  خواهـد  فاصلـه  هسـته ای 

... بـا شـبکه   بلینکـن در مصاحبـه 

و  سیاسـی  چهره هـای  از  نفـر  هـزاران 
دانشـگاهی در سراسر دنیا پیشـنهاد خود را 
بـرای نامـزد دریافـت جایـزه نوبل صلـح، به 
کمیتـه ایـن جایـزه ارسـال کردند. الکسـی 
و  ترامـپ  دونالـد  تونبـرگ،  گرتـا  ناوالنـی، 
جـرد کوشـنر از جمله افراد پیشـنهاد شـده 

هسـتند....
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آیا جهان دو باره در کنار 
افغانستان می ایستد؟ 

طالبان و خشم جهانی 

دالیل پرخاشگری اطفال مهاجر 

 در تازه تریـن مورد در باره مسـایل سیاسـی افغانسـتان 
و رونـد صلـح، کشـورهای حامـی افغانسـتان طـی یـک 
اعامیـه مشـترک طالبـان را مسـول تروهـای هدفمند، 
تخریب زیرسـاخت ها و تشـدید خشـونت ها دانسـته اند 
و از ایـن گـروه خواسـته انـد کـه بـه گونـه فـوری بـه 
آتش بـس و کاهش خشـونت ها تـن دهند. ایـن اعامیه 

مشـترک کـه از سـوی اتحادیـه اروپا ...
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سرمقاله

محمد هدایت

یکشـنبه  روز  دیـدار  در  کـه  کـرده  اعـام  ایـران  خارجـه  وزارت   

محمدجـواد ظریـف، وزیـر خارجـه ایـران با مـا عبدالغنی بـرادر، 

معـاون سیاسـی گـروه طالبـان و رئیـس دفـر ایـن گـروه در قطر، 

اصطـاح »دولـت فراگیر اسـامی« بـه هیچ وجه در سـخنان آقای 

ظریـف نبـوده اسـت. روز یکشـنبه ۱۲ دلـو خربگـزاری تسـنیم 

بـا هیـأت  دیـدار  ایـران در  امـور خارجـه  وزیـر  کـه  داد  گـزارش 

سیاسـی طالبـان گفتـه کـه »مـا از یـک دولـت فراگیر اسـامی با 

حضـور همـه قومیت  هـا، مذاهـب و طرف هـا حامیـت می کنیـم.«

در سـایت رسـمی وزارت خارجـه ایـران آمـده کـه خـرب تسـنیم در 

ایـن خصـوص »فاقـد سـندیت« اسـت.

سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ایـران، خـرب 

منتـر شـده از سـوی خربگـزاری تسـنیم را در خصـوص دیـدار 

و  اشـتباه  حتـی  و  »مخـدوش  ظریـف  آقـای  بـا  طالبـان  هیـأت 

در  صحیـح  اخبـار  کـه  گفتـه  او  اسـت.  دانسـته  گمراه کننـده« 

خصـوص وزارت امـور خارجـه رصفـا از مجـاری مـورد تاییـد ایـن 

از  انتشـار هرگونـه مطلـب خـارج  و  منتـر می شـود  وزارتخانـه 

مجـاری فاقـد اعتبـار اسـت. در خـرب دیـروز تسـنیم آمـده بـود که 

تهـران ایجـاد دولـت فراگیـر اسـامی باحضـور همـه قومیت هـا و 

می دانـد. افغانسـتان«  بـرای  را »رضورتـی  مذاهـب 

وزارت خارجـه گفتـه که اصطاح »دولت فراگیر اسـامی« به هیچ 

وجه در سـخنان آقای ظریف نبوده اسـت

بـه نوشـته تسـنیم او همچنیـن خطـاب بـه طالبـان گفته بـود که 

از جملـه طالبـان به هر دسـتاورد و توافقی برسـند بـرای ما معترب 

اسـت ولـی ایـن مسـئله از گفت وگوهـای بین االفغانـی بـه دسـت 

می آیـد و نـه حذف دیگـران از جمله دولت این کشـور. بیشـرین 

تاکیـد ایـران ایـن اسـت کـه بایـد از متـام دسـتاوردهای ملـت 

افغانسـتان محافظت شـود.«

چنـد روز قبـل شـیر محمـد اسـتانکزی، معـاون دفـر سیاسـی 

طالبـان در قطـر کـه از روسـیه دیـدار می کـرد، اعـام کـرد کـه بر 

اسـاس توافـق ایـن گـروه بـا آمریـکا، بایـد یـک »حکومـت جدیـد 

مذاکـرات صلـح بیـن هیأتـی دولـت و گـروه طالبـان از مـاه 

سـپتامرب سـال ۲۰۲۰ میادی رشوع شده اسـت اما تاکنون 

پیرفـت یـا نتیجه ای نداشـته اسـت و سـطح خشـونت ها در 

ایـن کشـور همچنان باالسـت.

رویـرز همچنیـن بـه نقـل از اوانـا لونکسـکو، سـخنگوی ناتو 

نوشـته اسـت که این نیروها بیشـر از حد الزم در افغانسـتان 

حضـور نخواهنـد داشـت امـا ایـن حضـور و خـروج مـروط 

بود. خواهـد 

او گفتـه اسـت کـه در حال حـارض ده هزار نیروهـای خارجی 

از جملـه نیروهـای آمریکایـی در افغانسـتان حضـور دارنـد و 

منبعـی از ناتـو هـم گفته که قرار نیسـت این شـامر تـا ماه مه 

کـم شـود و ایـن که بعـد از آن چـه اتفاقی می افتد مشـخص 

نیست.

در همیـن حـال روز )یکشـنبه، ۱۱ دلـو( سـفارت آمریـکا و 

منایندگی های سیاسـی شـامری از کشـورهای اتحادیه اروپا 

بیانیـه مشـرکی منتر کردنـد و در آن »قتل هـای هدفمند، 

محکـوم  را  عمومـی«  سـاختامن های  تخریـب  و  آدم ربایـی 

کرده انـد و از طالبـان خواسـته اند کـه بـرای رسـیدن به صلح 

در افغانسـتان از اعامل خشـونت آمیز دسـت بکشـند چرا که 

»ایـن کار باعـث خشـم جهان شـده اسـت«.

در اعامیـه مشـرکی کـه از سـوی منایندگی هـای سیاسـی 

اسـرالیا، چـک، کانـادا، دامنـارک، فنانـد، فرانسـه، آملان، 

ایتالیـا، هالنـد، ناتـو، اسـپانیا، سـویدن، بریتانیـا و آمریـکا 

اکـر  مسـئولیت  طالبـان  کـه  اسـت  آمـده  شـده  منتـر 

عملیات هـا  در  نبایسـتی  و  از شـام هسـتند  افغانسـتان  »مـردم 

هـدف قـرار گیرنـد.«

ایـن خربگـزاری از آقـای ظریـف نقـل قـول کـرده »مـا منی توانیـم 

رشایـط را در خـاء در نظـر بگیریـم و ایـن رشایط را برای رسـیدن 

بـه حکومـت آینـده مشـارکتی می شـود در نظـر گرفـت.«

آقـای خطیـب زاده در نشسـت خـربی خـود گفتـه کـه »هیچ چیز 

در خـاء شـکل منی گیـرد کـه منظـور مـا از ایـن مسـئله، قانـون 

اسـت. حاکمیـت کنونـی افغانسـتان، گروه هـا و مردم افغانسـتان 

اسـامی« در افغانسـتان روی کار آیـد.

او گفـت کـه »اگـر امـروز ارشف غنـی از جنـگ دسـت بـردارد و 

بگویـد کـه مـن اسـتعفا می دهـم«، ایـن گـروه حـارض اسـت بـا 

حکومت جدید کار کند، این بخش از سـخنان به معنی تشـکیل 

حکومـت موقـت تلقـی شـد و واکنش های زیـادی را بـر انگیخت.

هیـأت طالبان در مسـکو گفته بود کـه در موافقتنامه میان آمریکا 

و طالبان از حکومت جدید اسـامی یاد شـده اسـت

او همچنیـن آقـای غنـی را سـد راه صلح دانسـت و گفـت که باید 

»حکومت جدید اسـامی افغانسـتان« ایجاد شـود و در توافقنامه 

صلـح آمریـکا و طالبـان نیـز آمده اسـت »حکومت جدید اسـامی 

افغانسـتان« بـه گفتـه این به معنی این اسـت کـه حکومت ارشف 

غنـی بایـد ختم شـود و یـک حکومت فراگیـر که مـورد قبول همه 

باشـد در افغانسـتان ایجـاد شـود. آقـای غنـی نیـز در نشسـت 

مجمـع امنیتـی آسـپن )Aspen Security Forum( کـه شـام روز 

جمعـه )دهـم دلـو( بـه صورت آنایـن برگزارشـد، خـود را »قهرمان 

صلـح« خوانـد و طالبـان را متهـم کـرد کـه قصد صلح نـدارد.

آقـای غنـی تشـکیل دولـت موقـت را رد کـرد و گفـت کـه ایـن کار 

منجـر بـه خونریزی خواهد شـد. او بـه دوران حاکمیت مجاهدین 

در دهـه نـود میادی و پس از سـقوط دولت نجیب الله اشـاره کرد 

و گفـت کـه در آن زمـان رئیـس جمهـوری )برهان الدیـن ربانـی( و 

نخسـت وزیـر )گلبدین حکمتیـار( با هم درگیر بودنـد و به همین 

دلیل پایتخت به »ویرانه تبدیل شـد و هزاران نفر کشـته شـدند.« 

 

آنهـا  حمـات  »و  دارنـد  برعهـده  را  هدفمنـد  خشـونت های 

ایجـاد محیـط  بـه  و  را تضعیـف می کنـد  نهادهـای دولتـی 

ناامـن کمـک می منایـد کـه در آن گروه هـای تروریسـتی و 

کننـد.« فعالیـت  آزادانـه  می تواننـد  جنایتـکار 

خواسـته  افغانسـتان  دولـت  از  همچنیـن  اعامیـه  ایـن  در 

شـده کـه »فعاالنـه تـر و شـفاف تر« بـرای شناسـایی عوامـل 

کنـد. عمـل  رویدادهـا  و  خشـونت ها 

کـه  اسـت  شـده  اشـاره  مشـخص  طـور  بـه  اعامیـه  در 

زیرسـاخت هایی کـه بیشـر بـا هزینه هـای کشـورهای کمک 

کننده سـاخته شـده و از سـوی طالبـان تخریب می شـوند را 

محکـوم می کننـد. در آن همچنین از حفاظت دسـتاوردهای 

۱۹ سـال اخیـر و حامیـت از گروه هـای حقـوق بـری تاکید 

شـده اسـت و آمـده اسـت:«ما انتظـار داریـم کـه طالبـان بـا 

زیرسـاخت های  تخریـب  توقـف  خشـونت،  بـه  دادن  پایـان 

افغان هـا  همـه  نفـع  بـه  پایـدار  صلـح  بـه  تعهـد  و  حیاتـی 

حامیـت خـود را از مـردم افغانسـتان نشـان دهنـد.« 

 خربگـزاری رویـرز بـه نقـل از چهـار مقـام ناتـو خـرب داده 

اسـت کـه نیروهـای بین املللـی قـرار اسـت بیشـر از زمـان 

تعییـن شـده در موافقتنامـه آمریکا بـا طالبان در افغانسـتان 

باقـی مباننـد.

براسـاس توافقنامـه دولـت ترامـپ بـا گـروه طالبـان قـرار بود 

نیروهـای خارجـی تـا اول ماه مه سـال جاری میـادی خاک 

بـه  تـرک کننـد و در عـوض طالبـان متعهـد  را  افغانسـتان 

ضامنت هـای امنیتـی از جملـه قطـع رابطـه با گـروه القاعده 

و عـدم حملـه بـه نیروهـای آمریـکا شـد.

محتوای توافقنامه آمریکا و طالبان چیست؟

یـک مقـام نیروهـای خارجـی در افغانسـتان بـه رویـرز گفته 

اسـت کـه »رشایطـی کـه بـرای ایـن کار گذاشـته شـده بـود، 

رعایـت نشـده اسـت« و بنابرایـن تـا آخـر اپریـل خـروج کامل 

نیروهـای خارجـی قـرار نیسـت اتفـاق بیفتد.

ایـن مقـام همچنیـن گفته اسـت که بـا روی کار آمـدن دولت 

جدیـد در آمریـکا، تغییراتـی در سیاسـت گذاری ایـن کشـور 

نیـز به میـان خواهـد آمد.

ایـن مقـام همچنیـن افـزوده اسـت کـه عواقـب یـک خـروج 

خـروج  اسـراتژی  و  شـد  خواهـد  سـنجیده  شـتاب زده 

بـود. خواهـد  محاسبه شـده 

دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور سـابق آمریـکا فقط چنـد روز 

قبـل از پایان کارش شـامر نیروهای آمریکایی در افغانسـتان 

را بـه ۲۵۰۰ نفـر کاهش داد. این کمرین شـامر این نیروها 

از ۲۰۰۱ بـه این طرف اسـت.

هنری

وزارت خارجه ایران: در دیدار ظریف و هیأت طالبان اصطالح دولت فراگیر اسالمی مطرح نشده 

رویترز: نیروهای بین المللی بیشتر از زمان مورد توافق آمریکا با طالبان در افغانستان می مانند 

 مـدت مدیـدی را بـا افراد و کارمنـدان روبه رو بوده ام که سـاحه ی 

بـوده  فرهنگـی  مسـایل  و  فرهنـگ  پـرورش،  و  آمـوزش  کارشـان 

اسـت. البتـه ایـن افـراد، از نـگاه سـطح سـواد، تقریبـا اشـخاص 

برجسـته و صاحـب دانـش پنداشـته می شـود. بـه صورت رسـمی 

همه ی شـان تـا سـطح لیسـانس و برخـی تـا  ...

 سـینامهای اروپـا در دروان کرونـا بـا کاهـش ۷۰.۶ درصـدی 

فـروش در گیشـه مواجـه شـدند و قرنطینـه موجـب از بیـن رفنت 

۷.۵ میلیـارد دالـر از درآمـد سـینامها شـده اسـت.

هجـوم ویـروس کرونـا بـه اروپـا موجـب سـقوط فـروش گیشـه ها 

در رسارس قـاره شـد و در نتیجـه میلیاردهـا دالـر درآمـد آنهـا از 

دسـت رفـت....

برخورد و انکارهویت تاریخی ـ زبانی 

بحران در سینماهای اروپا؛ کاهش 
هفتاد درصدی در دوران کرونا 

 طلسم شکست؛ لیورپول یک 
مدافع جدید خرید

دور نخست رقابت های گزینشی آزاد 
تکواندو به پایان رسیدند 

 باالخـره رسان لیورپـول متقاعـد شـدند کـه در رشایـط بحرانـی 

کنونـی در خـط دفـاع، یـک مدافـع جدیـد بـه خدمـت بگیرنـد.

لیورپـول فصـل جـاری بـا بحرانـی بـزرگ در خـط دفاعـی خـود 

روبـرو اسـت. در ابتـدای فصـل ویرژیل فـن دایک سـتاره هالندی 

در دربـی مرسـی سـاید مصـدوم شـد و تقریبا بعید اسـت بـه بازی 

هـای باقیامنـده قرمزهـا برسـد. کمـی بعـد جـو گومز هـم مصدوم 

شـد و فصـل را از دسـت داد. در بازی اخیر لیورپـول برابر تاتنهام 

ژوئـل ماتیـپ بـه دلیـل مصدومیـت شـدید تعویـض شـد و او نیـز 

احتـامال فصـل را از دسـت  ...

اسـت  قـرار  کـه  می گوینـد  رقابت هـا  ایـن  کننـده گان  برگـزار   

چهره هـای برتـر ایـن رقابت هـا بـه رقابت هـای آسـیایی و املپیـک 

جهانـی گزینـش شـوند.

صـد ورزشـکار از والیت هـای کابـل، تخـار، بلـخ و کندز بـرای یک 

روز در ایـن پیکارهـا بـه رقابـت پرداختند.

کابـل میزبـان ایـن رقابت ها بـود. ایـن رقابت ها در بخـش جوانان 

و نـو نهـاالن برگزار شـده بودند....

5

5

ورزش

حمایت رئیس مجلس از حکومت موقت، 

 انتقاد شدید نمایندگان را برانگیخت
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حمایت رئیس مجلس از حکومت موقت، 

 انتقاد شدید نمایندگان را برانگیخت

 شـامری از مناینـدگان مجلـس در پـی حامیـت 

رحـامن رحامنـی، رئیس مجلس از طـرح حکومت 

موقـت، بـه شـدت از او انتقـاد کردنـد.

مریـم سـام، مناینـده مـردم کابـل در مجلـس مناینـدگان، روز 

دوشـنبه 13 دلـو در واکنـش بـه حامیـت رئیـس مجلـس از طـرح 

حکومـت موقـت، گفت: »جناب رحامنی، نشسـتی برگـزار کردید 

و بـه عنـوان رئیـس خودخوانـده کمیتـه صلـح، حامیـت از اداره 

موقـت کردیـد. شـام چـه کسـی هسـتید کـه از آدرس مجلـس 

چنیـن تصمیمـی می گیریـد؟«

خانـم سـام افـزود، »خـاف منافـع مـردم تصمیـم نگیریـد. مـردم 

تجربـه تلـخ و زشـت اداره موقـت را دارنـد. نظام کنونـی در نتیجه 

قربانـی فرزنـدان ایـن رسزمیـن به دسـت آمده اسـت. اگـر درکی 

از ایـن قربانـی نداریـد، محرتمانـه از جایگاه تـان اسـتعفا دهید.«

شـامری دیگـر از منایندگان مجلس نیـز از حامیت رئیس مجلس 

از طـرح حکومـت موقـت انتقاد کردند و گفتند کـه از این تصمیم 

ناراحت هستیم.

نخست وزیر سویدن: آتش بس در افغانستان اولویت ماست 

شورای امنیت: طالبان مسئول ادامٔه ناآرامی ها در کشور است 

سرمقاله

 در تازه تریـن مـورد در بـاره مسـایل سیاسـی افغانسـتان 

و رونـد صلـح، کشـورهای حامـی افغانسـتان طـی یـک 

اعامیـه مشـرتک طالبـان را مسـول تروهـای هدفمنـد، 

تخریب زیرسـاخت ها و تشـدید خشـونت ها دانسته اند و 

از ایـن گـروه خواسـته اند که بـه گونه فوری بـه آتش بس 

و کاهـش خشـونت ها تـن دهنـد. ایـن اعامیه مشـرتک 

کـه از سـوی اتحادیـه اروپا و منایندگی هـای دیپلامتیک 

فنلنـد،  دمنـارک،  کانـادا،  چـک،  جمهـوری  اسـرتالیا، 

غیـر  ارشـد  مناینـده  هالنـد،  ایتالیـا،  آملـان،  فرانسـه، 

نظامـی ناتو در افغانسـتان، اسـپانیا، سـویدن، بریتانیا و 

ایـاالت متحـده آمریـکا صـادر شـده اسـت دارای نکاتـی 

اسـت کـه بـه طـور واضـح مدعیـات دولـت افغانسـتان و 

مقامـات رهـری حکومـت را تاییـد می کنـد. بـه همیـن 

خاطـر از ایـن اعامیـه بـر می آیـد کـه جهـان ایـن بـار به 

گونـه دیگـر بـا واقعیت هـای افغانسـتان مواجـه شـده و 

تصمیم گرفته اسـت تا دو باره در کنارافغانسـتان مباند. 

متاسـفانه طی دو سال گذشـته طالبان با رسعت متام و 

بـه گونه معجزه آسـا از یک گروه تروریسـتی تحت تعقیب 

بـه یک گروه سیاسـی دیپلامتیک در سـطح بین املللی 

تبدیـل گردیـد. در ایـن مـدت جایـگاه دولت افغانسـتان 

بـه عنوان یک شـخصیت حقوقی و مرشوع آسـیب دید و 

رونـد صلـح تقریبا بـدون حضـور دولت افغانسـتان حتی 

بـه توافقنامـه دوحه منجر شـد کـه اکنون ایـن توافقنامه 

اسـت.  شـده  تبدیـل  بگومگوهـا  از  بسـیاری  مبنـای 

طالبـان پیـش از رشیعـت مبناقراردادن ایـن توافقنامه را 

رشط مذاکـرات مسـتقیم با هیـات مذاکره کننـده دولت 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان گذاشـت و تـا زمانـی کـه 

نپذیرفـت طالبـان  را  آن  هیـات مذاکـره کننـده دولـت 

بـر طرزالعمـل مذاکـرات قناعـت نکردنـد و بـه مذاکـره 

مسـتقیم حارض نشـدند. 

و  آورد  بـه مـن  را  کـه طالبـان  انحرافـی کنونـی  رونـد 

دولـت مـرشوع افغانسـتان را بـه حاشـیه بـرد سـبب شـد 

کـه نگرانی هـای جـدی در بـاره نـوع حکومـت و جایـگاه 

رهـری فعلـی حکومـت بـه وجـود آیـد. حتـی در ایـن 

روزهـا یـک مـن محرمانـه در مـورد حکومـت موقـت در 

و مسـوالن  کابـل  مقیـم  دیپلامت هـای خارجـی  میـان 

درجـه اول نظـام دسـت بـه دسـت می شـود کـه بـه نظـر 

سیاسـی  گیری هـای  موضـع  اصلـی  منبـع  می رسـد 

برخـی از چهره هـای سیاسـی در روزهـای اخیـر اسـت. 

ایـن طـرح کـه منبع اصلـی آن معلوم نیسـت بسـیاری از 

سیاسـت مداران و احـزاب سیاسـی را با خطای سیاسـی 

رییـس  اخیـر  مواضـع  جملـه  از  و  اسـت  کـرده  دچـار 

مجلـس و برخـی از رهران سیاسـی به همیـن طرح گره 

خـورده اسـت. 

در هـر صـورت ایـن طـرح چـه درسـت باشـد و یـا رصفـا 

بـه خاطـر آمـاده کـردن اذهـان عمومـی بـرای برخـورد با 

مسـایل پسـاتوافق تهیه و نرش شـده باشـد، در ذات خود 

نوعـی تضعیـف دولـت و نهادهـای قانونـی بـه حسـاب 

از چهره هـای سیاسـی  کـه خیلـی  می آیـد. مخصوصـا 

بـر اسـاس همیـن طـرح علیـه نظـام سیاسـی و رهـری 

فعلـی حکومـت موضـع می گیرنـد. در مجمـوع مواضـع 

تنـد و کند سیاسـیون در روزهای اخیـر در برابر حکومت 

ناشـی از توهـم تضعیـف حکومـت و احتـامل جابجایـی 

در قـدرت اسـت. 

بیـن  موضع گیری هـای  حجـم  اواخـر  ایـن  در  حتـی 

املللـی نیـز علیـه حکومـت زیادتـر شـده بـود و برخـی 

از کشـورهای حامـی افغانسـتان نیـز سـعی می کردنـد 

ایـاالت  حکومـت  قبلـی  رهـری  سیاسـت های  بـا  کـه 

متحـده همدلـی و همراهـی کننـد. رسعـت در خـروج 

نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان و تحـت فشـار قـرار 

دادن حکـوت افغانسـتان بـه سـبب کاهـش کمک هـای 

بین املللـی بخشـی از پان هـای بیـن املللـی در زمینه 

آمادگـی گرفـن بـرای یـک حکومـت موقـت و احتاملـی 

بـود. امـا اکنـون بـه نظـر می رسـد کـه جهـان دریافتـه 

بـا  را  خـود  اسـت  نتوانسـته  هنـوز  طالبـان  کـه  اسـت 

معیارهـای حقوقـی و قانونـی سـازگار کننـد. بـه همیـن 

خاطـر کشـورهای حامـی افغانسـتان تصمیـم گرفته اند 

تـا درکنـار افغانسـتان مباننـد و از دسـتاوردهای دو دهه 

اخیـر همراه با نیروهـای امنیتی افغانسـتان دفاع کنند. 

افغانسـتان  املللـی  بیـن  اعامیـه مشـرتک رشکای  در 

کـه روزگاری جبهـه مبـارزه بـا تروریسـم را سـاخته بودند 

نـکات مهمـی وجود دارد کـه همه به نحـوی درچارچوب 

تحلیـل  قابـل  افغانسـتان  دولـت  رسـمی  دیدگاه هـای 

اسـت. در این اعامیه طالبان مسـول مسـتقیم ترورهای 

هدفمنـد، تشـدید خشـونت ها و تخریب زیرسـاخت های 

دولـت  بـرای  کـه  امـری  انـد.  شـده  دانسـته  کشـور 

افغانسـتان یـک گام مهـم بـه شـامر مـی رود و بـه مثابـه 

تاییـد متـام ادعاهـای قبلـی دولـت افغانسـتان در برابـر 

طالبـان اسـت. 

حمـات  متـام  افغانسـتان  دولـت  کـه  اسـت  مدت هـا 

تروریسـتی از جملـه حملـه بـر اهـداف غیـر نظامـی و 

مراکز آموزشـی و فعاالن رسـانه ای، حقوق برشی و مدنی 

را کار طالبـان می دانـد. امـا بـه نظـر می رسـید که کمرت 

این نظر شـنیده می شـد و در رسـانه ها بیشـرت از طالبان 

سـخن بـه میـان می آمـد تـا دولـت افغانستانسـتان. امـا 

افغانسـتان  حامـی  کشـورهای  خوش بختانـه  اکنـون 

تاییـد می کننـد که طالبان مسـولیت مسـتقیم بسـیاری 

خشـونت ها  تشـدید  و  افغانسـتان  نابسـامانی های  از 

را بـه عهـده دارنـد. ایـن مسـاله در عیـن حالـی کـه یک 

دسـتاورد مهـم بـرای دولـت افغانسـتان به شـامر می رود 

در عیـن نشـان می دهد که جهان دو بـاره تصمیم گرفته 

اسـت تـا در کنـار مـردم افغانسـتان باقـی مبانـد و بـا 

تروریسـم مبـارزه کنـد. 

از صفحه1 

ولسـمرش د )NTA(  معاشـونو د ارزونـې ترڅنـګ ويـي، هغـه انـدازه 

پیسـې چـې د )NTA( په معاشـونو کـې د اصاحاتو له الرې ترالسـه 

د  معاشـاتو  د  ځواکونـو  دفاعـي  او  امنیتـي  او  ښـوونکو  د  کېـږي، 

زیاتـوايل پـه برخـه کـې د عادالنـه وېـش لپاره پـر واضح منبـع بدلې 

يش.

د ولسـمرشۍ لـه مطبوعـايت دفـرت څخـه پـژواک خـري اژانـس تـه 

پـه رالېـږل شـوې خرپاڼـه کې راغي چـې د ولسـمرش محمد ارشف 

غنـي پـه مـرشۍ د قانون حاکمیـت او حکومتولۍ عايل شـورا غونډه 

نـن )دوشـنبه( پـه ارګ کې جوړه شـوه.

رسچينـه زياتـوي، پـه پیـل کـې جمهـور رئیس غنـي د مالیـې وزارت 

رسپرسـت محمدخالـد پاینـده تـه د ښـه راغاسـت پـر مهال پـه دغه 

وزارت کـې اصاحاتـو تـه پـر جـدي پاملرنـې ټینـګار وکړ.

مرسـتیال  لومـړي  ریاسـت  جمهـوري  د  مطابـق  اجنـډا  د  وروسـته 

امراللـه صالـح د پـروژو د واحـد مدیریـت )PMU( او ماتـړو پـروژو د 

قـراردادي کارکوونکـو راپـور غونـډې تـه وړانـدې کـړ.

جمهـور رئیـس د ګډونوالـو د نظریاتـو لـه اورېدو وروسـته د جمهوري 

ریاسـت لومـړي مرسـتیال تـه دنـده وسـپارله چـې د )NTA( ټـول 

پـه   )NTA( د  چـې  پیسـې  انـدازه  هغـه  او  وارزوي  بیـا  معاشـونه 

او  معاشـونو کـې د اصاحاتـو لـه الرې ترالسـه کېـږي، د ښـوونکو 

امنیتـي او دفاعـي ځواکونـو د معاشـاتو د زیاتـوايل پـه برخـه کـې د 

عادالنـه وېـش لپـاره پـر واضـح منبـع بدلـې کـړي.

همـداراز جمهـور رئیـس غني د مالیې وزارت مسـوولینو ته الرښـوونه 

وکـړه، د ۳۰ سـلنه هغـو کارکوونکـو اسـناد چـې د )NTA( د الیحـې 

خاف اسـتخدام شـوي، وارزوي.

وروسـته د اجنـډا مطابـق لـه اداري فسـاد رسه د مبارزې کمېسـیون 

رئیـس، د اداري فسـاد قضیـو د کشـف او تعقیـب بهیر د ښـه وايل د 

ګـډ عمـل پـان د تعدیـل طرحـه غونـډې تـه وړانـدې کـړه وې ویـل، 

دغـه طرحـه له اداري فسـاد رسه د مبارزې مي سـرتاتېژۍ، د عديل 

او قضایـي اصاحاتـو مـي برنامـې او د جینوا متقابل حسـاب ورکولو 

چـوکاټ سـند دویم مـاک پر بنسـټ، برابره شـوې ده.

جمهـور رئیـس غنـي د اداري فسـاد قضیو د کشـف او تعقیب بهیر د 

ښـه وايل د ګـډ عمـل پـان د تعدیـل طرحـه پـه پرنسـیب کـې تایید 

او لـه اداري فسـاد رسه د مبـارزې کمېسـیون تـه یـې دنـده وسـپارله 

چـې دغـه موضـوع د ال بډ اینې پـه موخه اړوندو بنسـټونو رسه رشیکه 

کړي.

مبـارزې کمېسـیون موظـف  د  فسـاد رسه  اداري  لـه  یـې  همـداراز 

کـړ چـې د قضیـو د کشـف او تحقیـق پـه مرحلـه کـې د پولیسـو او 

څارنوالـۍ د تشـکیاتو پـه کمزوریـو یـوه واضـح ارزونه تـررسه او راپور 

یـې د قانـون حاکمیـت او حکومتولـۍ عـايل شـورا ته وړانـدې کړي.

پـه پـای کـې د اجنـډا مطابـق د لویـې څارنوالـۍ اسـتازي پـه لوګـر 

والیـت کـې د زده کوونکـو د جنـي ځورونـې ادعـاوو د اروزنې په اړه 

د تـررسه شـویو اجرااتـو راپـور وړانـدې کړ.

 د کندهـار اوسـېدونکو په یـوه غونډه کې د نظام او جمهوریت 

پـر پایښـت ټینـګار او د موقـت حکومـت لـه جوړېـدو رسه يـې 

مخالفـت وکړ.

پـه دې غونـډه کـې چـې د کندهـار لسـګونو قومـي مرشانـو، 

د  وویـل،  وو  کـړی  ګـډون  فعاالنـو  مـدين  او  عاملانـو  دینـي 

موقـت حکومـت پـه نـوم یـې ناورینونـه تجربـه کـړي او بیـا د 

دغـو ترخـو تجربـو تکـرار نـه غـواړي.

د میانشـین ولسـوالۍ یـوه قومـي مـرش رحمت الله اغـا وویل، 

پـه دې وروسـتیو کـې د موقـت حکومـت خرې کېـږي چې د 

مي ارزښـتونو په خـاف دي.

هغـه زیاتـه کـړه، دا خـرې کـه هـره ډلـه او شـخص کـوي د 

ولـس د هېلـو خـاف دي، ځکـه ولـس د نظـام او جمهوریـت 

بـل  نـوم  پـه  نـه دا چـې د موقـت حکومـت  پایښـت غـواړي 

ناوريـن پیـل يش.

ده وویـل: ))دلتـه پـه دې غونـډه کـې ډېر مرشان ناسـت دي، 

د ټولـو پـه یـاد دي چـې ۳۰ کالـه مخکـې همداسـې د موقت 

حکومـت خـرې کېـدې، دا چـې وروسـته څـه وشـول او وطن 

څومـره تبـاه او بربـاد شـو، د ټولـو پر وړانـدې دي.((

د ده پـه خـره، ولـس سـوله غـواړي خـو د تېـرو ترخـو تجربـو 

تکـرار نه غـواړي.

د سـید ويل څـرک پـه نـوم یـوه مـدين فعـال وویـل، ولـس چا 

تـه اجـازه نـه ورکوي چې د اسـايس قانون خـاف کړنه وکړي.

هغـه زیاتـه کـړه، سـوله د ټـول ولـس حـق دی، پـر طالبانـو 

او نړیوالـې ټولنـې غـږ کـوو چـې د سـولې پـه راوسـتو کـې 

اويس. و  رښـتیني 

نومـوړي هـم د موقت حکومت په اړه د ځینو کړیو او اشـخاصو 

څرګندونـې د ولـس د هېلو او هېوادنیو ګټو خاف وبللې.

د اعظمـي پـه نـوم یوه ځوان وویل، ولس داسـې سـوله غواړي 

چـې پر مي ارزښـتونو معاملـه و نه يش.

پـه  اور دې  نـه کېـږي چـې  زیاتـه کـړه، سـوله داسـې  هغـه 

افغانسـتان کـې بـل وي او خرې دې په قطر کـې روانې وي، 

د سـولې خـرې بایـد پـه هېـواد کـې دننـه ويش.

د عظـم خـان سـمندر پـه نـوم یـوه قومي مـرش وویل: ))سـوله 

لـوی نعمـت دی، خـو مـوږ بایـد پـر دې فکـر وکړو چـې چا له 

دې سـرت نعمـت څخـه محـروم کړي یـوو.((

هغـه زیاتـه کړه، څـوک چې په سـوله کې خنډ پېښـوي د دې 

خاورې او ولس دښـمن دی.

ده وویـل، د ناسـمو څرګندونـو پـر ځـای پـه کار ده چـې ټـول 

لـوري پـه رښـتینې توګـه د سـولې لپـاره کار وکـړي.

تـر هغـه وروسـته چې د وسـله والـو طالبانـو د مرکچـي پاوي 

غـړي عبـاس سـتانکزي روسـیې تـه د خپـل سـفر پـر مهـال 

دغـه  وکـړه،  غوښـتنه  اسـتعفا  د  څخـه  غنـي  ولسـمرش  لـه 

څرګندونـې د خلکـو لـه غرګـون رسه مـخ شـوې.

عبدالـروف شـپون یکـی دیگـر از اعضـای مجلس گفـت: »جناب 

رئیـس، متـرر مـردم مـا هسـتند. مـن بسـیار ناراحـت هسـتم. 

فیصلـه کمیتـه را کردیـم، امـا چیـز دیگـری خـاف ایـن فیصلـه 

بـرای ایجـاد کمیتـه می شـنویم. با رسنوشـت مـردم بـازی نکنید. 

دربـاره اداره موقـت وضاحـت بدهیـد. حـق فیصلـه ]از جانـب[ 

مجلـس را نداریـد.«

مجلـس منایندگان روز یکشـنبه )12 دلو( کمیته ای برای نظارت 

و میانجی گـری میـان دو هیـات مذاکرات کننده صلح را تشـکیل 

داد. آقـای رحامنـی گفتـه کـه ایـن ایـن کمیتـه ۲۱ نفره بـه گونه 

مسـتقیم در ایـن رونـد صلـح دخالـت خواهـد داشـت و میـان دو 

طـرف مذاکـرات صلـح میانجی گری خواهـد کرد.

شـامری از منایندگان از چگونگی تشـکیل این کمیته نیز انتقاد 

کردنـد و گفتنـد کـه بـه مناینـدگان همـه والیت هـا بایـد حـق 

عضویـت در آن داده شـود، در غیـر آن کار ایـن کمیتـه پذیرفتنی 

. نیست

رئیس مجلس در پاسـخ به این انتقادها گفت که او از جمهوریت 

از  اعامیـه صدراعظـم سـویدن  ایـن  اسـاس  بـر  مـی کنـد. 

انکشـافی  عرصه هـای  در  کشـورش  همکاری هـای  تـداوم 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  از  حامیـت  و  اقتصـادی  و 

اسـت. داده  اطمینـان  افغانسـتان، 

در ایـن گفتگـو رئیس جمهور غنی سـویدن را دوسـت دیرینه 

داده  معلومـات  صلـح  رونـد  مـورد  در  و  خوانـد  افغانسـتان 

گفـت کـه دیـدگاه مشـرتک افغانسـتان و جامعـه بین املللـی 

در رونـد صلـح ایـن اسـت کـه ایـن رونـد متضمن افغانسـتان 

دموکراتیـک، دارای حاکمیـت ملـی و متحـد باشـد.

ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در اشـاره بـه سـفر هیئت هـای 

طالبـان بـه تهران و مسـکو گفـت، طالبان صاحیـت منایندگی 

معـاون  مینه پـال  دواخـان  ندارنـد.  را  افغانسـتان  مـردم  از 

سـخنگوی ریاسـت جمهوری افغانسـتان بـه رادیـو آزادی گفت: 

»طالبـان از یـک گـروه کوچـک منایندگی می کننـد. طالبان در 

هیچ جـا و بـه هیـچ عنـوان از افغانسـتان و افغان هـا منایندگـی 

کـرده منی تواننـد. آن هـا بـرای ایـن کار نـه صاحیـت قانونـی 

دارنـد و نـه هـم اعتبـار سیاسـی و مقـام اخاقـی.«

مقام هـای افغـان می گوینـد، طالبـان در عـوض این کـه در قطر 

بـه مرحلـٔه دوم مذاکـرات مترکز کنند، رسگرم سفرهای شـان اند 

کـه ایـن کار مذاکرات صلح را شـکنند کرده اسـت.

ناجیـه انـوری سـخنگوی وزارت دولـت در امـور صلـح دیـروز بـه 

رادیـو آزادی گفـت کـه آن ها تـاش می کنند کـه مذاکرات صلح 

را دو بـاره آغـاز کنند.

او افـزود: »از متـام راه های ممکن اسـتفاده خواهد شـد و تاش 

صـورت خواهـد گرفـت تـا این مذاکـرات بـه راه افتـد، به رسعت 

الزم بـه پیـش برونـد و نتیجٔه ملموس و محسـوس را برای تامین 

صلح در افغانسـتان، داشـته باشد.«

امـا ذبیح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان تأخیـر در مذاکرات را 

در اعامیـه آمـده اسـت کـه در ایـن گفتگـو رئیـس جمهـور 

سـالیان  در  افغانسـتان  بـه  سـویدن  کمک هـای  از  غنـی 

و همچنـان  و صحـت  معـارف  عرصـه  در  ویـژه  بـه  متـامدی 

قاطـع،  حامیـت  ماموریـت  چـوکات  در  کشـور  آن  حامیـت 

کـرد. تشـکر 

ایـن درحالیسـت کـه بـا تـرک کـردن هیـات گفتگـو کننـده 

طالبـان میـز مذاکـره در دوحـه را، رونـد صلـح عمـا بـه بـن 

بسـت رسـیده، گـامن میـرود کـه از رس گیـری ایـن رونـد بـه 

اسـت. نیازمنـد  بین املللـی  بیشـرت  تاش هـای 

نیـاز زمـان می داند: »رونـد مذاکرات جریان دارد. ما این پروسـه 

را متوقـف نکرده ایـم. ولـی اگـر به خاطـر بعضی مشـوره ها برای 

مـدت کوتـاه وقفـه به میـان می آید، ایـن روی برخـی ملحوظات 

و نیازمنـدی رونـد مذاکرات اسـت که به خاطـر تقویت گفتگوها 

آمادگـی بیشـرت و خوب تر گرفته شـود.«

در ایـن حـال رسـول طالـب یـک عضـو هیئـت مذاکـره کننـدٔه 

دولـت دیروز یک شـنبه در نشسـت خـری آنایـن از قطر گفت، 

اگـر طالبـان در دوحـٔه قطـر بـه میـز مذاکـره بـر نگـردد، دولـت 

افغانسـتان پیـش از امضـای توافقی تیـم مذاکره کننـدٔه خود را 

دوبـاره بـه کشـور فراخواهـد خواند.

هـر چنـد، در نظـر بـود کـه هیئت هـای مذاکـره کننـدٔه دولـت 

افغانسـتان و طالبـان بایـد مرحلـه دوم مذاکـرات را در پنجـم 

مـاه جنـوری آغـاز می کردنـد، اما بـه گفتـٔه حکومـت، طالبان به 

بهانه هـای گوناگـون بـه مذاکـره حـارض نـه شـدند.

افغانسـتان  دولـت  کننـدٔه  مذاکـره  هیئـت  اعضـای  از  عـدٔه 

می گوینـد، یکـی از دالیـل ایجـاد تأخیـر و تعویـق در مذاکـرات 

ایـن اسـت کـه طالبـان می خواهنـد دربارٔه سیاسـت جـو بایدن 

رئیـس جمهـور جدیـد ایـاالت متحـدٔه امریـکا پیرامـون پروسـه 

صلـح افغانسـتان معلومـات بدسـت آورنـد.

 ارگ ریاسـت جمهـوی می گویـد کـه اسـتیفان 

لـوون نخسـت وزیر سـویدن در صحبت تلفونی 

کـه بـا رئیـس جمهور غنی داشـت گفـت که آتش بـس و ختم 

خونریـزی در افغانسـتان برای آن کشـور یک اولویت اسـت.

نـرش  بـا  دلـو   13 دوشـنبه  روز  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

ایـن  در  سـویدن  وزیـر  نخسـت  کـه  می گویـد  اعامیـه ای 

از پروسـۀ صلحـی  متـاس تلفونـی عـاوه کـرد کـه سـویدن 

کـه منتـج بـه حفـظ و تـداوم دسـتآوردهای دو دهـۀ گذشـته 

و افغانسـتان مسـتقل، دموکراتیـک و متحـد شـود، حامیـت 

و  تأخیـر  عامـل  را  طالبـان  افغانسـتان  حکومـت  چنـد،  هـر   

مانـع مذاکـرات صلـح می داننـد، امـا طالبـان می گوینـد، ایـن 

مذاکـرات تـا هنـوز متوقـف نشـده اسـت.

ادامـٔه  مسـئول  را  طالبـان  افغانسـتان  ملـی  امنیـت  شـورای 

می دانـد. کشـور  در  ناآرامی هـا 

تأخیـر در رونـد مذاکـرات صلـح در دوحـٔه قطـر بـه هـدف پایان 

را  حکومـت  مقام هـای  افغانسـتان،  در  آرامی هـا  نـا  و  جنـگ 

ناامیـد کـرده اسـت.

حکومـت می گویـد، گفتگوهـای صلـح در قطـر بـه دالیـل عـدم 

ارادٔه طالبـان بـه صلـح، بـه تأخیـر و موانـع رو بـه رو شـده، امـا 

طالبـان می گوینـد، به تعویق افتـادن مذاکرات یـک امر معمول 

در گفتگوهـای صلـح بـه حسـاب مـی رود.

رحمت اللـه انـدر سـخنگوی شـورای امنیـت ملی افغانسـتان به 

رادیـو آزادی گفـت، آنانـی کـه آتش بـس منی کننـد، بـه جنـگ 

بیـن  برابـر مذاکـرات صلـح  و در  ادامـه می دهنـد  و خشـونت 

افغان هـا موانـع ایجـاد می کننـد، مسـئول ناآرامی هـای فعلـی 

در کشـور انـد.

آقـای انـدر می گویـد: »پروسـٔه صلـح قطـع نشـده و هیئـت مـا 

در قطـر اسـت. طالبـان رسگـرم سفرهای شـان انـد. حکومـت و 

ملـت افغانسـتان از آتش بـس گرفتـه تـا هـر نـوع انعطاف پذیری 

از خـود صداقـت نشـان داده و بـا آن هـم متعهـد اند. کسـی که 

آتش بـس منی کنـد، بـه جنـگ ادامـه می دهـد و عـاوه بـر آن، 

در برابـر مذاکـرات بیـن افغانـان تأخیـر و موانع ایجـاد می کند، 

طبیعـی اسـت کـه مسـئولیت بدبختی هـای کنونی بـه دوش او 

اسـت.« در حـال حـارض یـک هیئـت طالبـان از ایـران و هیئـت 

دیگـر آن هـا از روسـیه دیـدن می کننـد.

محمـد نعیـم سـخنگوی دفـرت سیاسـی طالبـان در دوحـٔه قطـر 

می گویـد، هیئـت طالبـان به رهـری ما بـرادر روز )یک شـنبه، 

۱۲ دلـو( در تهـران بـا محمـد جـواد ظریـف وزیـر خارجـٔه ایران 

روی وضعیـت جـاری در افغانسـتان، مذاکـرات صلـح و تطبیـق 

کامـل موافقتنامـٔه دوحـه گفتگـو کردند.

وزارت امـور خارجـٔه ایـران در اعامیـه بـه نقـل از آقـای ظریـف 

در  همه شـمول  حکومـت  یـک  تشـکیل  از  ایـران  کـه  نوشـته 

می کنـد. حامیـت  افغانسـتان 

و جایـگاه شـورای ملـی در ایـن طرح اسـتقبال کرده اسـت و نه از 

ایجـاد حکومت موقت.

کنفرانـس  نـه  یکشـنبه[  ]روز  »دیـروز  افـزود:  رحامنـی  آقـای 

مطبوعاتـی بـود و نـه کمیسـیونی بـه نام صلـح ایجاد شـد. دیروز 

مـن گفتـم طرحـی را کـه گفته می شـود گویـا در آن از حکومت یا 

اداره موقـت صحبت شـده در دسـرتس من نیز قرار گرفته اسـت. 

از این کـه در آن طـرح بقـای نظـام کنونـی و شـورای ملـی تذکـر 

رفتـه اسـت، اسـتقبال می کنیـم. 

مـن گفتـم کـه ایـن طـرح مشـکات زیـادی دارد کـه در مـورد آن 

بایـد گفتگـو صـورت گیـرد و طـرح جامعـی کـه قابـل قبـول همـه 

اقشـار باشـد، تهیـه و روی آن کار صـورت گیـرد.« بـه دنبـال ایـن 

رئیـس  مشـاور  وحیدعمـر،  مناینـدگان،  مجلـس  در  کشـمکش 

جمهـور در حسـاب تویـرتش نوشـت کـه از موضع گیـری اعضـای  

مجلس  درباره نظام و دسـتاوردهای ۲۰ سـال اخیر سپاسـگزاری 

بـه  نیـاز  نظـام  اسـتحکام  بـرای  کـه  کـرد  تاکیـد  او  می کنـد. 

همسـبتگی مـردم اسـت.

ایـن گـروه زخـم برداشـتند.

از  گروهـی  کـه  می افزایـد  ملـی  دفـاع  وزارت  همچنیـن 

جنگجویـان طالبـان پـان داشـتند بـاالی نیروهـای دفاعی و 

امنیتـی کشـور در سـاحات »عینـک« و »گرونج کا« ولسـوالی 

نـاوه والیـت هلمنـد حملـه کننـد. نیروهـای هوایـی کشـور بـا 

حملـه پیشـگیرانه ۱۳ جنگجـوی طالبـان را بـه شـمول یـک 

رسگـروه آنـان بـه نـام »مولوی احسـان« به هاکت رسـانده و 2 

جنگجـوی ایـن گـروه را مجـروح سـاختند.

جنگجویـان   از  گروهـی  کـه  اسـت  کـرده  عـاوه  وزارت  ایـن 

طالبـان کـه در قریه هـای »گجکیـن« و »گسـکین« ولسـوالی 

درگیـر  وامنیتـی  دفاعـی  نیروهـای  بـا  فـراه  والیـت  پشـرتود 

شـدند، 6 تروریسـت بـه قتـل رسـیدند و 5 تروریسـت دیگـر 

شـدند. زخمـی 

درگیری هـا  ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  اعامیـه  در 

در اعامیـه ای نودو یکمـش گفتـه اسـت کـه شـواهدی وجـود 

ورودی  دروازه هـای  در  ترانسـپورت  وزارت  مامـوران  کـه  دارد 

کابـل بیشـرت از فیصلـه کابینـه تـا 2000 افغانـی گرفته انـد. 

آقـای صالـح هشـدار داده اسـت کـه اگـر ایـن مـورد تـا فـردا 

حـل نشـود، جرایـم سـنگین وزارت داخله متـام کارمندان این 

وزارت را زیـر تحقیـق خواهـد گرفـت. او افـزوده کـه بـه وزارت 

خسـارات هنگفتی بـه طالبان وارد شـده و چندین حلقه ماین 

را کـه جنگجویـان طالبـان بـه هـدف غیرنظامیـان و نظامیـان 

کارگـذاری کـرده بودنـد، نیـز توسـط تیم هـای انجنیـری اردو 

کشـف و خنثـا شـد.

ترانسـپورت هدایت داده می شـود تـا در دروازه هـای ورودی از 

۷۰۰ افغانـی کـه فیصله کابینه اسـت باالتر نگیریـد. ما ثبوت 

بـه دسـت آورده ایم کـه مأمورین ترانسـپورت و دروازه بیشـرت از 

فیصلـه کابینـه و تـا دو هـزار افغانی می گیرند؛ اگر تـا فردا این 

قضیـه حـل نشـود، جرائم سـنگین از الـف تا یـای وزارت را زیر 

تحقیـق خواهـد گرفت.

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده اسـت کـه گروه 

طالبـان در پـی چندیـن درگیـری بـا نیروهـای 

امنیتـی و دفاعی کشـور در والیت های قندهـار، هلمند و فراه 

تلفـات سـنگین را متحمل شـده اسـت.

ایـن وزارت ترصیـح می کنـد کـه در ایـن درگیری هـا کـه میان 

نیروهـای امنیتـی و جنگجویـان گـروه طالبـان در والیت هـای 

قندهـار، هلمنـد و فـراه رخ داده اند 49 جنگجـوی طالبان به 

هاکـت رسـیده اند.

ایـن وزارت روز دوشـنبه بـا نـرش اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه 

روز گذشـته طالبـان در ولسـوالی های »ارغنـداب«، »دنـد« و 

»پنجوایـی« والیـت قندهـار بـه هـدف برنامه ریـزی حمـات بر 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور گردهـم آمـده بودنـد. در 

عملیـات مشـرتک پیشـگیرانه نیـرو هـای دفاعـی و امنیتـی 

کشـور، ۳۰ تروریسـت طالبـان کشـته شـدند و ۴ جنگجـوی 

 امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری 

می گویـد کـه وزارت ترانسـپورت در دروازه های 

او مـی  بگیـرد.  افغانـی  از 700  بیشـرت  نبایـد  کابـل  ورودی 

افزایـد 700 افغانـی فیصلـه کابینـه اسـت و اگر بیشـرت از این 

گرفتـه شـود کارمنـدان خاطـی وزارت ترانسـپورت بـه جرایـم 

سـنگین معرفـی می شـوند. آقـای صالـح روز دوشـنبه 13 دلو 

تلفات سنگین طالبان در والیت های قندهار، هلمند و فراه

صالح: مالیات موترها در ورودی شهرها، 700 افغانی است

کارتون

ولسمرش د )NTA( د الیحې خالف 

استخدام شويو کارکوونکو د اسنادو 

ارزولو الرښوونه وکړه

د کندهار اوسېدنکي: خلک د نظام 
او جمهوریت پایښت غواړي

آیا جهان دو باره در
 کنار افغانستان می ایستد؟ 

محمد هدایت
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طالبان و خشم جهانی

ــای  ــه ه ــتان، الن ــت افغانس ــران دول ــت ره ــه روای ــت. ب یاف

تولیــد و تقویــت ایــن گــروه در بیــرون از مــرز هــای افغانســتان 

زمینــه شــکل گیــری بــار دیگــر ایــن گروهــک را مهیا ســاخت. 

امــا آنچــه مهــم بــه نظــر مــی رســد سیاســت هــای چنــد پهلــو 

و نــا شــفاف مدیــران ارشــد حکومــت گذشــته افغانســتان در 

ــن  ــدرت گرف ــوت و ق ــی ق ــل اصل ــم، عام ــا تروریس ــارزه ب مب

ایــن گــروه مضمحــل شــده گردیــد. بحــران هــای جدیــد بعــد 

از ســال 2014م و بوجــود آمــدن حکومــت وحــدت ملــی، بــه 

ایــن عامــل بیشــر از پیــش افــزون شــد. کار بــه جــای رســید 

ــل  ــی تبدی ــه گروه ــودی ب ــان از ناب ــروه طالب ــون گ ــه اکن ک

ــه عنــوان یــک  ــه ایــن طــرف ب شــده اســت کــه از دو ســال ب

طــرف جنــگ افغانســتان مدعــی قــدرت اســت و در یــک 

توهــم مرگبــار خویــش را فاتــح میــدان افغانســتان مــی دانــد.    

تروریســتی  گــروه  هــا؛  امریکایــی  بــا  قــرارداد  و  طالبــان 

طالبــان و یــا طــاب کــرام، حــدود هفــده ســال بــا امریکایــی 

ــد،  ــی کــه در افغانســتان بودن ــوت هــای دیگــر جهان هــا و ق

جنگیــده اســت. عــاوه براینکــه طالبــان هــان گــروه و 

ــی  ــات ب ــده حم ــا القاع ــکاری ب ــه در هم ــت ک ــت اس حکوم

ــود و  ــدازی من ــکا راه ان ــینه¬¬ی را در امری ــی پش ــر و ب نظی

ســبب قتــل چندیــن هــزار امریــکای در ســطح جهــان شــده 

اســت. امــا امــروز ایــن گــروه را مجــاز دادنــد کــه طــرف 

ــای ســال 1357 ه خ منســوب  افغانســتان بعــد از کودت

بــه کمونســیت هــا، وارد فصــل نابســامان سیاســی و همه 

جانبــه قــرار گرفــت. سیســتم و نظــام ســنتی کــه مــردم 

افغانســتان بــا آن عــادت کــرده بودنــد از میــان برداشــته 

شــد. در ابتــدأ بعــد از جمهــوری داوود خــان جمهــوری 

سوسیالیســت هــای افغانســتان حاکــم بــر رسنوشــت 

ملــت شــد. ایــن حکومــت و نظــام بــا فاصلــه¬ی نجومــی 

کــه بــا بســر مردمــی در افغانســتان داشــت بــه بُنبســت 

هــای شــدیدی مواجــه گردیــد و افغانســتان را بــه بُحــران 

هــای تــازه¬ی رو بــرو ســاخت. کشــتار هــای مــردم 

ــیاهی را  ــتان روزگار س ــر افغانس ــم ب ــم حاک ــط رژی توس

شــکل داد. بدنــه¬ی جامعــه و روال مــروج در آن کاملــن 

ــتی  ــوری سوسیالیس ــام جمه ــه نظ ــود ک ــه ب ــاف آنچ خ

ــتبد  ــرد مس ــد ف ــلیقه¬ی چن ــیله¬ی س ــتان بوس افغانس

ــن  ــان ای ــتی مردم ــاب سوسیالیس ــا نق ــه ب ــیزم ک و فاش

رسزمیــن را بــی رحانــه بــه ســاخ گاه¬هــای رسخ 

موجــب شــد  اوضــاع  و  حــال  ایــن  فرســتادند.  مــی 

ــا  ــتار ه ــن کش ــر ای ــتان در براب ــلان افغانس ــردم مس م

قیــام کننــد و انقــاب اســامی را شــکل دهنــد. امــا 

ایســتادگی پــاک مــردم آنگاهــی بــه پلشــتی هــا کشــیده 

شــد کــه جریــان هــای انقابــی را کشــور هــای همســایه 

ــاب  ــور انق ــکاری در ام ــت آش ــد و دخال ــرو گرفتن در گ

ــد.  ــاز گردی ــب آغ ــتان از اجان ــامی افغانس اس

بــا شکســت حکومــت داکــر نجیــب اللــه و رویــکار آمــدن 

مجاهدیــن در افغانســتان، بحــران و ســیاه روزی ایــن 

ــب  ــی در قال ــگ داخل ــد. جن ــر گردی ــن براب ــک چندی ُمل

جنــگ هــای خونیــن گروهــی و قومــی و تخریــب شــهر 

ــور  ــم ناس ــر زخ ــتان، ب ــر افغانس ــهرهای دیگ ــل و ش کاب

ــاز و  ــن س ــیدند. در ای ــر پاش ــوی ت ــک ق ــور من ــن کش ای

ــروه  ــن، گ ــن مجاهدی ــران آفری ــامان و بح ــای نابس کاره

ــروه  ــن گ ــرام. ای ــان ک ــام طالب ــت بن ــد یاف ــری تول دیگ

کــه زادگاهــش بیــرون از مرزهــای افغانســتان بــود و 

در آن جــان نطفــه گــزاری و بــزرگ گردیــد، داعیــه ایــن 

را داشــت کــه بــه جنــگ هــای داخلــی و اســتخوان 

ــران  ــات ره ــان اختاف ــل ش ــه عام ــتان ک ــوز افغانس س

مجاهدیــن در آن وقــت بودنــد، پایــان مــی دهــد. طــاب 

کــرام بــه عنــوان یــک گــروه سیاســی بــا دیــدگاه متفــاوت 

از ســایر مجاهدیــن و برداشــت خیلــی افراطــی از تعالیــم 

دینــی و مذهبــی در اواخــر اوکتــر ســال 1994م از راه 

ســپین بولــدک بــه ســوی شــهر قندهــار حرکــت نظامــی 

و سیاســی را بــه راه انداخــت. ایــن جنبــش سیاســی 

ظاهــرا مدعــی اختتــام جنــگ هــای دخلــی افغانســتان 

ــن  ــق ای ــای عمی ــی ه ــا پالیس ــید، ام ــی کش ــزک م را ی

ــال  ــتان دنب ــر را در افغانس ــای دیگ ــته ه ــان خواس جری

مــی کــرد.      

ســابقه سیاســی طالبــان و کارکــرد هــای آن؛ همچنــان 

کــه در بــاال اشــاره شــد، گــروه طالبــان بــا حرکــت 

ابتــدای شــان توانســت شــهر مهــم قندهــار را از حکومت 

آنــروز افغانســتان کــه تحــت زعامــت شــهید اســتاد 

دحشــت افگنــی و خونریــزی هــای وســیع را در شــهر هــا 

ــن اینکــه از مذاکــرات  و روســتا هــای افغانســتان در حی

ــداوم بخشــیده اســت.  ــد ت صحبــت مــی کنن

اروپــا،  اینــکاِر گــروه طالبــان اخیــرا خشــم اتحادیــه 

ــا  ــر دنی ــور دیگ ــا کش ــکاه و ده ه ــرالیا، امری ــادا، اس کان

ــوز  ــا هن ــی ت ــه جهان ــا و جامع را بوجــود آورده اســت. دنی

ــد کــه گــروه طالبــان تغییــر  خوشــباورانه فکــر مــی کردن

و  نیســت  چنیــن  هرگــز  حالیکــه  در  اســت.  منــوده 

نخواهــد شــد. زیــرا ایــن گــروه اعــال سیاســی خویــش 

را بــر اســاس نظریــه و برداشــت ایدئولوژیــک دینــی خــود 

خلــق مــی کنــد و کشــتار مــردم را قربانــی در راه خــدا و 

وســیله¬ی رفــن بــه جنــت مــی دانــد. امــا بعــد بســیار 

مهــم ایــن خشــم جهانــی نســبت بــه طالبــان ایــن اســت 

ــون  ــاالر و قان ــردم س ــی م ــا سیاس ــام ه ــا از نظ ــه دنی ک

ــن فرصــت و  ــد. ای ــت مــی کن مــدار در افغانســتان حای

ــتان،  ــردم افغانس ــت و م ــرای دول ــت ب ــم اس ــت مه غنیم

تــا بتوانــد در ایــن راســتا حایــت جهــان را بــا خــود 

ــز از راه  ــن کار ج ــد. ای ــته باش ــتمر داش ــورت مس ــه ص ب

اصــاح حکومــت و پالیســی هــای عملیاتــی حکومــت در 

افغانســتان و همچنــان تعبیــه حلقــه¬ی ملــی بــر بنیــاد 

ــرد.  ــد ک ــدا نخواه ــکل پی ــتان ش ــی در افغانس ــع مل مناف

ــأ  ــه امض ــان مصالح ــروه پی ــن گ ــا همی ــود و ب ــره ش مذاک

ــان  ــی؛ طالب ــن االفغان ــح بی ــه صل ــان و پروس ــود.  طالب من

ــار  ــاس فش ــا و براس ــی ه ــا امریکای ــان ب ــأ پی ــد از امض بع

امریکایــی هــا وادار بــه نشســت و مذاکــره بــا هیــأت دولــت 

افغانســتان شــد. دور اول ایــن مذاکــرات بــا جنجــال هــای 

فــراوان خامتــه پیــدا منــود و هــردو طــرف مذاکــره کننــده 

ــأت  ــت هی ــب اس ــد. جال ــدت رفتن ــاه م ــه¬ی کوت ــه وقف ب

دولــت افغانســتان بــه کابــل برگشــت، امــا هیــأت مذاکــره 

ــه اســام¬آباد رفتنــد. ایــن یــک صحنــه  کننــده طالبــان ب

ــد.  ــد مان ــخ خواه ــه در تاری ــت ک ــک اس مضح

طالبــان و تنفــر جهانــی؛ گــروه طالبان در جریــان مذاکرات 

کــه بــا طــرف دولــت افغانســتان بــه پیــش مــی بــرد هرگــز به 

خواســته هــای مــردم افغانســتان کــه آتــش بــس رسارسی 

باشــد تــن نــداده انــد. اینبــار هــم در دور دوم مذاکــره 

در قطــر حــارض نشــده و بــه ســفرهای خارجــی شــان 

ــه قتــل رســاندن  پرداختــه اســت. کشــتارهای هدفمنــد، ب

خرنــگاران، فعــاالن جامعــه مدنــی، فعــاالن فرهنگــی 

و سیاســی و متــام مردمــان افغانســتان را بــا الگوهــای 

ــه  ــتان را ب ــت. رسارس افغانس ــیده اس ــدت بخش ــد ش جدی

وحشــت کــده و ماتــم کــده تبدیــل منــوده و هــر روز کشــتار 

هــای فــراوان را در میــان مــردم افغانســتان رقــم مــی زنــد. 

ــزور بدســت  ــا جنــگ و ب ــرار داشــت، ب ــی مرحــوم ق ربان

آورد. طــاب کــرام در آغــاز جذبــه¬ی را میــان مــردم 

ــردم  ــرا م ــود، زی ــوده ب ــق من ــتان خل ــده افغانس ــج دی رن

افغانســتان از جنــگ هــای گروهــی و داخلــی کــه میــان 

گــروه هــای مجاهدیــن در رسارس افغانســتان و در شــهر 

ــک بوجــود آورده  ــن ُمل ــک ای و دهــه و کوچــه هــای تاری

بودنــد، بیــزاری داشــتند و بدنبــال ناجــی بودنــد کــه از 

ــد.  ــدا کنن ــات پی ــوس نج ــار و منح ــت ب ــع فاک آن وض

امــا چــه خیالــی باطــل! طــاب کــرام آفــت بــزرگ شــد 

ــای دیگــر کــه در افغانســتان جنــگ  ــار ده هــا ب در کن

زده وجــود داشــت. گــروه طالبــان بــه رسعــت زیــاد 

توانســتند در ظــرف پنــچ ســال تقریبــا بــر متــام مناطــق 

افغانســتان تســلط پیــدا کنــد. حکومــت امــارت اســامی 

ــای  ــتار ه ــع و کش ــرد. فجای ــم ک ــتان تحکی را در افغانس

ــتان  ــردم افغانس ــر رس م ــان ب ــروه طالب ــار گ ــه اینب را ک

تحمیــل منــود، روی فصــل هــای گذشــته تاریــخ ســیاه 

ایــن کشــور را ســفید منــود. جبهــه گیــری هــای از 

ــخص  ــای مش ــوان ه ــا عن ــای ب ــتار ه ــی، کش ــوع قوم ن

ــای  ــاغ ه ــزارع و ب ــه م ــش زدن ب ــی و آت ــی و قوم گروه

ــن  ــن کشــور، از بی انگــور در قســمت هــای مشــخص ای

ــه  ــتان ب ــی افغانس ــی و متدن ــای فرهنگ ــروت ه ــردن ث ب

بهانــه مبــارزه بــا نشــانه هــای کفــر و الحــاد، ایجــاد 

ــف و قــر  ــوام مختل ــرای اق ــاق سیاســی ب فضــای اختن

بــزرگ جامعــه )زنــان(، بســته منــودن مکاتــب دخرانــه 

ــاغل،  ــان ش ــودن زن ــین من ــه نش ــور، خان در رسارس کش

شــاق زدن و ُدره زدن زنــان در حضــور عــاِم مــردم، بســته 

منــودن رســانه هــا و متامــی آدرس هــای رســانه¬ی کــه 

انــدک بــا ذوق آنــان کار منــی کردنــد و ده¬هــا جنایــت 

دیگــر.  طالبــان و همــکاری بــا شــبکه هــای تروریســتی 

ــروه  ــا گ ــامی و ی ــارت اس ــت ام ــی؛ حکوم ــزرگ جهان ب

ــا گــروه تروریســتی  طالبــان در همــکاری همــه جانبــه ب

ــا  ــوی ت ــکاری و همس ــن هم ــت. ای ــرار داش ــده ق القاع

آنجــای پیــش رفــت کــه توانســتند در جاهــای مختلــف 

دنیــا نــا امنــی هــای بــزرگ را تــدارک دیدنــد. در برابــر 

جهــان مســاملت آمیــز بــا شــیوه هــای خشــین سیاســی 

ــن  ــرار گرفــت. عمــده تری و کشــتار هــای انســان هــا، ق

ــا القاعــده  ــا جهــان، در همــکاری ب ــن گــروه ب ــل ای تقاب

حملــه بــر بــرج هــای تجارتــی نیویــورک و وزارت دفــاع و 

چنــد آدرس دیگــر در امریــکا بــود کــه در ســال 2001م 

ــکاری  ــت و هم ــا ارصار در حای ــاندند. ب ــام رس ــه انج ب

بــا گــروه تروریســتی القاعــده، طالبــان مــورد خشــم 

ــل ســال 2002م  ــا اوای ــرار گیرفــت و ت ــکا ق ــت امری دول

حاکمیــت ایــن گــروه تنــدرو و افراطــی از افغانســتان بــا 

ــد.  ــده ش ــکا برچی ــت امری دخال

ایــن گــروه تروریســتی تــا ســال 2007م از صحنــه هــای 

سیاســی و اجتاعــی افغانســتان محــور گردیــده بــود و 

ــر ایــن گــروه ایــن زمینــه  حمــات پــی در پــی امریــکا ب

ــال 2007م آرام  ــد از س ــا بع ــود؛ ام ــوده ب ــاعد من را مس

آرام هســته هــای پاشــیده¬ی ایــن گــروه حیــات دو بــاره 

محمد عرفانی

ــد.  ــن فرصــت تهدی ــف ای ــراد ضعی ــرای اف ــا ب ــوت اســت, ام ق

پــس بادرنظــر داشــت نقــاط مثبــت رشایــط را بایــد مدیریــت 

ــه ضــد رشایــط موجــود خنجــر کشــید. ــه اینکــه ب کــرد, ن

2- والدیــن بایــد هــر یــک از مراحلــی ســنی اطفــال شــان را 

ــردن،  ــت ک ــا محب ــودکی بـ ــه در دوران کـ ــد. چنانچ درک کن

ــا  ــیت داد و بـ ــودك شخصـ ــه کـ ــوان ب ــازي کــردن و... می ت ب

ــا او برقــرار  ــاد امنیـــت روحــی و روانــی ارتبــاط مؤثــري ب ایجـ

کــرد، در حالیکــه در دوران نوجوانــی وضــع بــه گونــه اي دیگــر 

اســت و با ایجاد عزت نفس، تقویـــت اعتمـــاد بـــه نفـــس و ... 

می تـــوان زمینه هــاي رشــد و کــال نوجــوان را فراهــم منــود 

ــا او را فراهــم کــرد. و راه ارتبــاط ب

ــال  ــه اطف ــبت ب ــدار نس ــا اقت ــوام ب ــق ت ــد عش ــن بای 3- والدی

مهاجــر  فامیل هــای  در  انچــه  امــا  باشــند.  داشــته  خــود 

افغــان بیشــر مشــاهده می شــوند, پــدر اقتــدار بیشــر و 

عشــق کمــر, و مــادر برعکــس عشــق بیشــر و اقتــدار کمــر 

نســبت اوالد هــای شــان دارنــد. انچــه بــه عشــق پــدر ارتبــاط 

ــت  ــک فرص ــد. ) در ی ــدر دارن ــود پ ــه خ ــتگی ب ــرد, بس می گی

ــه  ــوط ب ــه مرب ــا انچ ــت(. و ام ــم پرداخ ــه ان خواه ــب ب مناس

ــوده؛ اقتصــاد  ــه نظــام خان ــدار مــادر اســت, برمی گــردد ب اقت

بدســت کیســت؟ چــی کســی تصمیــم گیرنــده نهایــی اســت؟ 

ــا زن ســاالری و  ــم اســت ی ایــا مناســبات مردســاالری حاک

ــر  ــش را بلندت ــد صدای ــی می توان ــی کس ــدام؟ چ ــچ ک ــا هی ی

ــن  ــه ای ــا را ب ــواالت, م ــه س ــن گون ــه ای ــخ ب ــند؟... پاس بکش

ــک  ــن ت ــت. ای ــا اس ــاز خانوده ه ــه ت ــرد یک ــه م ــاند ک می رس

ــر در درون  ــدار کم ــا اقت ــه زن ه ــوند ک ــث می ش ــواری باع س

فرزنــدان میــوه و مثــره زندگــی والدیــن می باشــند, پــدر و 

مــادر همــواره بهرین هــا را بــرای اطفــال شــان خواســتار 

انــد و حتــی متــام هســتی وجــود شــان را فدایــی خوشــی, 

آســایش و رفــاه ایــن غنچه هــای نوشــگفته می کننــد. 

بزرگریــن افتخــار و غــرور یــک والدیــن ایــن خواهــد بــود 

ــایش  ــد, در آس ــدم بردارن ــتحکم ق ــان مس ــال ش ــه اطف ک

زندگــی کنــد و بــر قله هــای افتخــار نــرت پیــدا کننــد. 

انســانها دارای هیجانــات احساســی زیــادی اســت از 

ــگری را  ــع آن پرخاش ــه تب ــم و ب ــوان خش ــه می ت آن جمل

ــه  ــای تهاجمی گ ــگری و رفتاره ــم, پرخاش ــرد. خش ــام ب ن

ــن  ــد, ای ــر از خورشــید رسمی زن ــر نورت گاهــی از اطفــال پ

ــن می گــردد و  ــوع حــرکات باعــث رنجــش خاطــر والدی ن

فضایــی گــرم خانــوده را بــه رسدی و منــود را بــه تاریکــی 

ــا  ــم ب ــود تفاه ــاش و نب ــا پرخ ــوام ب ــار ت ــاند. رفت می کش

اعضــای خانــوده باعــث کشــیدگی و نامایــات درون 

دودمــان می گــردد. طفــل پرخاشــگر, والدیــن و اجتــاع 

ســه ضلــغ پرخاشــگری درون دودمــان می باشــد, هــر 

ــو  ــا مح ــری و ی ــکل گی ــهم در ش ــود س ــه خ ــه نوب ــغ ب ضل

ایــن مشــکل دارنــد. اجتــاع یکــی از اضــاع و مهم تریــن 

ضلــع ایــن نابســامانی اســت. نــوع مناســبات هــر اجتــاع 

و باالخــص نــوع مناســبات درونــی هــر فامیــل باعــث 

می شــوند کــه نــوع برخــورد بــا ایــن معضلــه نیــز متفــاوت 

نــوع مناســبات  بــا  باشــد. مناســبات جوامــع غربــی 

کشــورهای جهــان ســومی تفاوت عمیــق دارنــد. ایــن 

ــآ  ــر مخصوص ــای مهاج ــوند فامیل ه ــث می ش ــاوت باع تف

دخیــل ســازید تــا بــزرگ شــود.

افــراط و تفریــط پرهیــز  از  تــان  9- در تربیــه اطفــال 

مناییــد. هــر دو حالــت بــرای طفــل ســوء برداشــت ایجــاد 

ــد  ــان را بای ــورد م ــم, برخ ــوء فه ــع س ــرای رف ــد. ب می کن

براســاس رشایــط زمــان و مــکان عیــار ســازیم, نــه اینکــه 

ــا گــدا, بلکــه تصــور  ــوده اســت و ی ــد شــاه خان تصــور کن

ــت. ــوده اس ــه عضــو خان ــد ک کن

دوران  بــا  را  تــان  اطفــال  طفلیــت  دوران  هرگــز   -10

ــد, چــون شــا در عــر  ــان مقایســه نکنی طفلیــت خودت

زندگــی می کردیــد بــا مقتضیــات هــان زمــان و امــا 

امــروز, طفــل تــان در یــک رشایــط اجتاعــی کامــا 

متقــاوت زندگــی می کنــد, ایــن تشــبیه و ســنجش گمــراه 

کننــده اســت. مثــا گاهــی اوقــات پــدران و مــادران 

ــه  ــه ب ــی توج ــد و ب ــاره می کنن ــود اش ــر خ ــان ع ــه زم ب

ــی  ــه وقت ــد ک ــد می کنن ــکان تأکی ــان و م ــات زم مقتضی

بــه ســن شــا بودیــم اینگونــه رفتــار می کردیــم، اینگونــه 

لبــاس می پوشــیدیم و ... و نظایــر آن را از فرزنــدان خــود 

انتظــار دارنــد. ایــن هــان بیگانــه بــودن نســل ها از هــم 

می باشــد.

و  تصامیــم  در  والدیــن  بــودن  جــدی  و  قاطــع   -11

ــل  ــن فامی ــرای داش ــت ب ــای استواریس ــا گام ه برخورده

منضبــط, آراســته و مرتــب. مهــر, عاطفــه و مــودت بیــش 

از حــد مــا نبایــد باعــث فزونــی انعطــاف پذیــر بــودن مــا 

گــردد. در صــورت انعطــاف بیــش از حــد, هــر ان ممکــن 

ــد  ــم را بای ــس تصامی ــکند, پ ــواده بش ــره خان ــت چن اس

براســاس رشایــط موجــود و درک متــام جوانــب ان اتخــاذ 

ــود. من

12- صداقــت, خلــوص, راســتگویی و محبــت مــا خطــوط 

زریــن اســت کــه هــر لحظــه از رخ فرزنــدان مــا می گــذرد. 

در حقیقــت ایــن مفاهیــم پیشــنیاز داشــن فامیــل خــوب 

ــئ  ــده خس ــره کنن ــق خی ــن مصادی ــه ای ــد. در صورتیک ان

را  طفــل  اعتــاد  توقــع  نبایــد  هرگــز  باشــد,  داشــته 

ــرف  ــر ح ــا ه ــال م ــیم. اطف ــه خــود داشــته باش نســبت ب

و عمــل مــا را کــود می کنــد و بــه ذهــن می ســپارند و 

بــه اســاس ان عمــل می کننــد. ســنگینی ایــن همــه 

ــی  ــه گاه ــت گ ــن در غرب ــانه های والدی ــر ش ــولیت ب مس

ــکات  ــار از مش ــا کوله ب ــه ب ــن ک ــد, والدی ــی می کن گران

اقتصــادی, اجتاعــی, فرهنگــی و سیاســی بــه مســیر 

ممتــد قــدم می زننــد, بــه امیــد فــردای بهــر. همــه 

والدیــن بــرای نازنین هــای شــان مهربانــی و مایمــت 

خشــن  و  زمخــت  منی خواهنــد  و  می کننــد  اســتدعا 

باشــند, بــه درد و رنــج اجــازه منی دهنــد اطفــال شــان را 

ــیرینی  ــد ش ــازه منی دهن ــا اج ــه تلخی ه ــد و ب ــزار کنن بی

زندگــی اطفــال شــان را برباینــد, بــه تصــور اینکــه اطفــال 

ــم,  ــر فهمیدی ــا دی ــا م ــت. ام ــا اس ــق بهرین ه ــان الی ش

طفــل کــه بودیــم دل مــا بــه گرفــن گوشــه چــادر مــادر مــا 

و رفــن بــه بیــرون خــوش بــود, اکنــون کــه بــزرگ شــدیم 

ــه  ــادر اش را ن ــه چ ــان گوش ــم ه ــم می خواهی ــوز ه هن

ــاک کــردن اشــکهای  ــرای پ ــرای بیــرون رفــن, بلکــی ب ب

مــا و شــاید بــرای آرام گرفــن بــا بــوی خــوش چــادر مــادر!

فامیــل داشــته باشــند و اطفــال جــوان بــا انهــا پرخــاش تــر 

ــادر شــان  ــه م ــر نســبت ب ــار تهاجمی ت ــد و رفت صحبــت کن

ــند. ــته باش داش

ــۀ اطفــال شــان  ــد نیازهــای پای ــن مســئولیت دارن 4- والدی

را دردوره هــای ســنی مختلــف دریابنــد. هــر دوره ســنی 

ــد.  ــود را دارن ــوص خ ــات بخص ــات و توقع ــا, خواهش نیازه

اطفــال در ســن نوجوانــی, همزمــان بــا رشــد جســانی 

رویــش احســايس را نیــز تجربــه می کننــد و نســبت بــه 

ــکل  ــان ش ــی ش ــان بین ــد و جه ــدا می کنن ــت پی ــا هوی دنی

می گیــرد. در ایــن صــورت, خانــه و خانــوده بــه دلیــل 

ــی  ــای روان ــده نیازه ــن کنن ــون تامی ــن کان ــه مهم تری اینک

ــود  ــی ش ــکلی طراح ــه ش ــد ب ــد, بای ــوان می باش ــک نوج ی

نوجــوان  کــه  قسمی باشــد,  فامیلــی  درون  مناســبات  و 

ــه  ــود نقط ــرای خ ــون را ب ــد و ان کان ــی کن ــاس راحت احس

ــه  ــل اینک ــه دلی ــن ب ــن س ــون در ای ــد. چ ــداد کن ــن قلم ام

مســتقل می شــوند خیلــی راحــت تحــت تاثیــر محیــط, 

دوســت و یــا هــم ســن و ســال های شــان قــرار می گیرنــد.

ــل  ــای فامی ــان اعض ــت می ــامل و درس ــه س ــن رابط 5- داش

براســاس اصــل محبــت کــردن و دوســت داشــن )مبادلــه 

ــون  ــل در کان ــر طف ــی بیش ــث گیرای ــت( باع ــر و عطوف مه

گــرم خانــوده می گــردد. در کودکــی اطفــال فقــط کام مــا 

ــد.  ــی می رون ــه ســن نوجوان را متوجــه می شــوند هــر چــه ب

اتفاقــاٌ کام مــا کمــر تأثیــر دارد. آنهــا بــه حــرکات، رفتــار، 

اعــال مــا نــگاه می کننــد توجــه و محبــت شــا بــا نوجــوان 

از طریــق کام و غیــر کامتــان تقویــت کننــدة مثبــت 

اســت, در هــر فرصتــی کــه پیــش می آیــد بــا فرزنــدان خــود 

صحبــت کنیــد و بــا آنهــا در یــک فضــای گــرم و صمیانــه 

ارتبــاط کامــی  و عاطفــی برقــرار کنیــد.

6- حــس محرمانــه دادن بــه اطفال یکی از مســئولیت های 

البــه الی متــام  در  بایــد  اســت.  والدیــن  بــس خطیــر 

ــال  ــه اطف ــن ب ــرام گذاش ــع اح ــی موق ــغله های زندگ مش

مــان را فرامــوش نکنیــم. احــرام گذاشــن بــه اطفــال 

ــاع  ــن در اجت ــرام گذاش ــی اح ــه معن ــل ب در درون فامی

اســت. اگــر طفــل مــا در خانــوده محــرم باشــد, در بیــرون 

ــود. ــد ب ــزز خواه ــا مع حت

7- بــه اطفــال تــان بــه دیــدۀ مثبــت بنگریــد و هرگــز نــوع 

نگــرش منفــی را نســبت بــه اطفــال تان بــه خــود راه ندهید. 

ــال  ــی افع ــود, حت ــث می ش ــان باع ــی ت ــش منف ــون بین چ

ــای  ــد. انتقاد ه ــاد بگیری ــاد انتق ــه ب ــان را ب ــل ت ــت طف مثب

بــی مــورد والدیــن باعــث رسخوردگــی و تنفــر درون فامیلــی 

می گــردد, در ایــن صــورت اطفــال ســعی خواهــد کــرد کــه 

از نزدیــک شــدن بــه والدیــن دوری جوینــد. ایجــاد فاصلــه 

بیــن طفــل و والدیــن باعــث عــدم درک صحیــح از موقــف و 

ــردد. ــر می گ ــگاه یکدیگ جای

8- اطفــال تــان را در تصامیــم درون فامیلــی دخیــل ســازید 

و بــا انهــا مشــورت منایــد. در حقیقــت ســهیم ســاخن 

ــی  ــث فامیل ــری مباح ــد تصمیم گی ــان در فرآین ــدان ت فرزن

ــدا  ــی پی ــس بزرگ ــان ح ــل ت ــه طف ــت ک ــه اس ــن مرحل اولی

می کنــد, الزم نیســت منتظــر مبانیــد کــه طفــل تــان بــزرگ 

شــود و بعــدآ او را در تصامیــم دخیــل ســازید, او را تصامیــم 

ــش  ــن چال ــا ای ــی ب ــورهای غرب ــر در کش ــال مهاج اطف

ــرو شــوند. روب

تکلیف والدین برای منقاد ساخنت این مشکل:

رفتــار تهاجمی یــا پرخاشــگرایانه اطفــال گرچــه مختــص 

ــن نیســت. جمعیت هــای دیگــر  ــه کانون هــای مهاجری ب

نیــز از ایــن مــرض رنــج می برنــد, امــا ایــن مــرض در 

افغــان  فامیل هــای  بخصــوص  و  مهاجــر  فامیل هــای 

مزمــن تــر بــه نظــر می رســند. دالیــل ایــن ناهنجــاری را 

ــوان خاصــه کــرد: ــل میت ــه صــورت ذی ب

1- برداشــت نادرســت والدیــن از جوامــع غربــی: قریــب 

بــه اکرثیــت مهاجریــن برداشــت شــان از جوامــع غربــی 

و  کبــاب  رشاب,  غربــی  جوامــع  در  کــه  اســت  ایــن 

اقــراب اســت. وقتــی کســی بــا ایــن دیــد در ایــن نــوع 

ــوع معــارشت را  جوامــع مســکن گزیــن می شــوند, هــر ن

ــرای  ــد و ب ــد می دهن ــوق پیون ــورد ف ــی از م ــا یک ــا ب انه

ان تفســیری بلنــد و باالیــی واهــی می ســازند. ایــن 

ــث  ــی باع ــبات اجتاع ــیر از مناس ــت و تفس ــوع برداش ن

ــه فامیــل خــود حســاس  ــا شــخص نســبت ب می شــوند ت

تــر عمــل کنــد و قیــودات ســنگین تــر وضــع کنــد. ایــن 

قیــودات دوگانگــی درون اجتاعــی را به وجــود می اورد و 

رسآغازیســت بــرای رفتارهــای پرخاشــگرایانه و تهاجمــی. 

والدیــن نــه تنهــا اینکــه مســئولیت دارد کــه نقــاط منفــی 

جوامعــی غربــی را دریابنــد بلکــه نقــاط مثبــت انــرا 

بایــد بیشــر کاوش کننــد. زندگــی در ایــن جوامــع یــک 

ــن فرصــت,  ــاال ای ــا درک ب ــراد ب ــرای اف ــت. ب ــت اس فرص

دالیل پرخاشگری اطفال مهاجر 

مهدی بابک
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 بازی با اعداد              3210
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3105    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3380
شاه سفید را در خانه  g3 حرکت دهید. 
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ثور
امروز صبح مشکالت مالی بر روی خلق و خوی شما تاثیر منفی خواهد گذاشت. 
ســعی کنید آرام و صبور باشید، مخصوصا زمانی که به کارهای تجاری مشغول 

هستید! با کوچکترین اشتباهی ممکن است با مشکالت قانونی مواجه شوید.

جوزا
زمانی که می خواهید خرج کنید و یا با شــریک عاطفی تان درباره این مسائل 
صحبت کنید باید احتیاط کنید. بهتر اســت که برای جلوگیری از هر گونه دعوا 

هر دو با هم به خرید بروید.

سرطان
ممکن اســت دچار مشــکالت جزئی مالی شــوید و از این موضوع عصبانی 
شــوید. باید آرام باشــید، هر کاری می توانید انجام دهید که آرام شــوید. 

ممکن اســت بخواهید توصیه های بســتگان سالمند را در نظر بگیرید. 

اسد
امروز صبح بســتگان از خارج از شهر اخبار ناخوشــایندی برای شما می آورند. 
احتماال مجبور شوید که به یک سفر طوالنی مدت بروید. در هنگام رانندگی به 

قوانین احترام بگذارید.

سنبله
اخبار خوب در راه اســت. بستگان را مالقات خواهید کرد. سعی نکنید که خیلی 
سر و صدا ایجاد کنید و از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب کنید! توصیه های 

خانواده و دوستان تان را در نظر بگیرید.

حمل
اگر قصد سرمایه گذاری دارید، باید صبور باشید. امروز شانس با شما یار نیست. 
از ریســک کردن اجتناب کنید – زیرا به راحتی دچار شکســت خواهید شــد. 

عصبانیت می تواند بر مشارکت ها تاثیر بگذارد. 

میزان
به نظر می رســد که بسیار مشغول هســتید، برنامه های زیادی دارید، اما 
ممکن است در بهترین وضعیت نباشید. از شانس خود کمک نگیرید! امروز 

شانس ندارید. باید از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب کنید.

عقرب
حوادث غیر منتظره ای رخ می دهد که مجبور هستید تا تمام برنامه های تان 
را تغییر دهید. یکی از دوســتان خانوادگی تان به شما فرصتی برای پیوستن 
به یک کار پر ســود می دهد. نباید عجوالنه تصمیم بگیرید – حتما بیشــتر 

فکر کنید.

قوس
امروز صبح مجبور هستید تا به یک سفر کاری بروید. ظاهرا مود خوبی ندارید 
و تمایل به پرخاشگری دارید. دیدگاه تان را به دیگران تحمیل نکنید و از بحث 

و دعوا اجتناب کنید. ممکن است از مشکالت مالی ناراحت باشید.

جدی
امروز صبح به دلیل ســوتفاهم با یک خانم جوان بزرگتر در خانواده ناراحت 
هســتید. احتماال بخواهید که از مالقات دوستان و بستگان اجتناب کنید، 

وگرنه خلق و خوی همه را خراب خواهید کرد. 

دلو
از همه چیز ناراضی هستید، بنابراین در حال تالش برای تغییر دادن روش زندگی 
خود هستید. ممکن اســت برای وامی که اخیرا تالش کرده اید چیزی دریافت 

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  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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محمد باقریان

حوت
ممکن اســت به دلیل مشکالت مالی اخیر ناراحت باشید. صبر خود را از دست 
ندهید! یکی از دوستان به شما پولی که نیاز دارید قرض خواهد داد. زمان خوبی 

برای کسب و کار نمی باشد. موفقیت امروز کمی بعید به نظر می رسد.

 شطرنج                     3381

ن

آسانسور ـ اشعار ـ بلورین ـ پروین ـ تشویق ـ ثالوث ـ جهانجو ـ چشمه 
ـ حصار ـ خصلت ـ دقیق ـ ذخیره ـ روایت ـ زیانکار ـ ژولیده ـ ساقی ـ 
شــهناز ـ صنوبر ـ ضربه ـ طریقت ـ ظریف ـ عبادتگاه ـ غزلیات ـ فصیح 

ـ قانون ـ کیهان ـ گزمه ـ لحظات ـ مدرک ـ نیت ـ ورود ـ هدیه ـ یاس.
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داشـته های تاریخـی زبـان را بـه سـمت دیگـران طـرد می کنیم و بـه دیگران 

نسـبت می دهیـم. بـه ایـن معنـا کـه از هویـت تاریخـیـ  زبانی خودمـا انکار 

می کنیـم؛ چـون در حیطـه شـناخت و درک ما قرار ندارنـد و چیزی درباره ی 

آن منی دانیـم. در ایـن فراینـد، میراث بسـیار غنی و باشـکوه از داشـته های 

زبانـی را بـه صـورت ناآگاهانـه و از روی جهالت، به دیگـران تقدیم می کنیم. 

بـا تقدیـم کـردن ایـن داشـته ها، تاریـخ و هویـت زبانـی مـا را نیـز بـه آن هـا 

می بخشـیم.

      مـن هیـچ یـک از ایـن دوسـتان را متهـم منی کنـم، شـار زیـادی شـان، 

عمیقـا باورمنـد اسـت کـه با ایـن نوع برخورد شـان، زبـان، هویـت و فرهنگ 

شـان را سـچه و دسـت نخورده حفـظ می کننـد و از هجـوم فرهنـگ و زبـان 

بیگانـه، جلوگیـری می مناینـد. در بیـن همیـن افـراد، شـاید تعـداد اندکـی 

پیـدا شـود کـه نـگاه متعصبانـه به خود زبان داشـته باشـند و در پـی نابودی 

و ضعیـف شـدن زبـان باشـد. روی این سـخن بیشـر بـا هان دسـته ی اول 

اسـت کـه گویـا هویـت شـان را حفـظ و نگهـداری می کننـد. طـرز دیـد و 

نـوع نـگاه ایـن افـراد بـه زبـان و واژگان بسـیار نادرسـت، رسرسی، توهـم 

آمیـز و پـا در هواسـت. متـام معیـار و مـاک این دوسـتان از زبـان و واژگان، 

انـد.  بـازار و ذخیـره واژگانـی ذهنـی خودشـان  و  محیـط زندگـی ، کوچـه 

ذخیـره واژگانـی ایـن اشـخاص، انباشـت واژگان اند کـه در محیـط زندگی، 

کار و فعالیت شـان رواج داشـته و دارنـد. ایـن افـراد از همیـن پنجـره واژگان 

ذهنـی شـان بـه زبـان و واژگان زبان نـگاه می کنند، هـرگاه بـا واژه ی روبه رو 

می شـوند کـه برای شـان ناآشناسـت و در ذهـن و ذخیـره واژگانـی خـودش 

ندارنـد، فـورا بـه طـرد و بیگانـه شـاری آن اقـدام می کنند. گویا تصورشـان 

ایـن اسـت کـه آنچـه در مـورد زبـان و واژگان در ذهـن دارند، لغت نامـه تام و 

متـام زبـان اسـت و هرچـه کـه در آن نیسـت؛ اصـا از زبـان هـم بیرون اسـت.  

   بهـر اسـت کـه ایـن افـراد بـه طرز دیـد خودشـان بازنگری کننـد. این هـا دچار یک 

سـوی تفاهـم بسـیار کان شـده. ذهن شـان مرکـز و دایرت املعـارف زبان نیسـت که 

از الـف تـا ی زبـان در آن حـک شـده باشـد و همه چیز را بشـود با آن ذهن تشـخیص 

داد. ایـن افـراد بـرای قضـاوت کـردن در مـورد واژگان زبان نیـاز به شـناخت دقیق از 

رسچشـمه زبـان، تحـول و دگرگونی زبـان و دیگـر بخش های تخصصی زبان شناسـی 

دارنـد. مـا حـق نداریم بدون فهم و شـناخت درسـت زبـان، در مـورد آن قضاوت کنیم 

و واژگان بسـیار ناب و سـچه زبان را به همسـایه حاتم بخشـی کنیم و در نهایت زبان 

و هویـت خودمـان را بی ریشـه و تهـی سـازیم. اگر هر آنچه که سـچه و اصیل اسـت از 

همسـایه باشـد، پـس از زبـان و هویـت خـود مـا چه برجـا می مانـد)؟!( این نـوع نگاه 

بسـیار خطرنـاک اسـت وپیامد منفـی دارد. اگر این رویکـرد ادامه یابـد، معنایش این 

اسـت کـه مـا چنـد قـرن تاریخ، زبـان و هویت خودمـان را بدهیـم به دیگـران به دلیل 

اینکـه درک و دریافـت درسـت از آن نداریـم. این نـگاه، بسـیار تقلیل گرایانه و ویرانگر 

اسـت. بـا چـه صاحیتـی میـراث زبانـی ابوریحان، بـن سـینا، بیهقی، سـنایی، نارص 

خـرو، موالنـا و صدهـا فرهیختـه دیگـر را از خود می رانیـم و طـرد و ردش می کنیم؟ 

ایـن کار مـا خدمـت بـه دیگـران و خیانـت بـه خـود مـا اسـت. اگـر اسـتعداد و فهـم و 

شـناخت زبـان را نداریـم و ذهـن مـا محـدود و تاریـک اسـت؛ حـد اقـل زبـان، تاریـخ 

و فرهنـگ را بـه تاریکـی نربیـم. رویکـرد ایسـتادگی مـا در مقابـل واژگان سـچه زبـان 

فارسـی دری، برخاسـته از جهالـت مـا راجـع بـه زبان اسـت؛ نـه برخاسـته از آگاهی، 

شـناخت و تخصـص مـا در مـورد زبـان. اگـر ایـن رویکرد ادامه یابد، سـبب به حاشـیه 

راندن و انزوای لهجه فارسـی دری در افغانسـتان می شـود و در آن صورت، خاسـتگاه 

و گهـواره زبـان فارسی)افغانسـتان(، متـام هویـت زبانـی ـ تاریخـی اش خدشـه دار 

شـده و رسانجـام بـه دیگـر حوزه ها بخشـیده می شـود. 

مـدت مدیـدی را بـا افـراد و کارمنـدان روبه رو بوده ام که سـاحه ی کارشـان 

آمـوزش و پـرورش، فرهنگ و مسـایل فرهنگی بوده اسـت. البتـه این افراد، 

از نـگاه سـطح سـواد، تقریبـا اشـخاص برجسـته و صاحب دانش پنداشـته 

می شـود. بـه صـورت رسـمی همه ی شـان تـا سـطح لیسـانس و برخـی تـا 

برنامه هـا،  و  فعالیـت  جریـان  در  انـد.  کـرده  تحصیـل  ماسـری  مقطـع 

بسـیار  کـه  شـده ام  روبـه رو  گفت وگوهایـی  و  دیدگاه هـا  بحث هـا،  بـا 

زبان سـتیزانه بـوده اسـت. موضع گیری هـای ایـن گرامیـان در مواجهـه بـا 

مسـایل فرهنگـی و زبانـی، گاهـی باعث حیـرت و تامل می شـود. به همین 

سـبب مـن بارهـا نسـبت بـه ایـن رویکـرد و مواجهه ی دوسـتان، اندیشـیده 

ام و در پـی پیداکـردن رسچشـمه های نـگاه شـان بـوده ام. در ایـن مـورد، 

نکاتـی را طـرح می کنـم و امیـدوارم بتوانـد باعـث مسـئله مند شـدن ذهـن 

همیـن عزیـزان شـود تـا در مـورد نـگاه شـان بازاندیشـی مناینـد. 

      اصـل مسـئله ایـن اسـت کـه هـرگاه در سـندها، منت هـا، کتاب هـا 

و برنامه هـای آمـوزش و پـرورش، واژه یـا واژگان سـچه زبـان فارسـی دری، 

بـه کارگرفته می شـود، شـاری از بـزرگ واران بسـیار رسسـختانه در مقابل 

ایـن واژگان می ایسـتند و تأکیـد بـر برطـرف کـردن آن هـا دارند. بـه عبارت 

دلیـل  بیایـد.  عربـی  واژگان  جای شـان  بـه  می خواهنـد  اینکـه،  دیگـر 

مخالفت شـان هـم این اسـت که گویـا، واژگان سـچه فارسـی دری، مربوط 

بـه مـا نیسـت؛ بلکـه مربـوط بـه کشـور همسـایه اسـت. ایـن بـزرگ وران در 

ایـن نـوع نگاه شـان، چنـان مطمـن و پابنـد انـد که هیـچ صدایـی دیگری 

را منی شـنوند. بـه همیـن جهـت بـا متـام توان شـان در صـدد دورانداخنت 

و رانـدن ایـن واژگان سـچه زبـان فارسـی دری انـد. در نـگاه ایـن دوسـتان 

چنـد تـا مشـکل وجـود دارد کـه بایـد مـورد توجـه قـرار بگیرد.

    تقریبـا همـه ی همیـن بـزرگ وران که سـاز مقابله با واژگان سـچه زبان را 

می زننـد، هیـچ آگاهی و شـناخت راجع به زبان، ریشـه، تحـول و دگرگونی 

اش ندارنـد. رشـته های تحصیلی شـان زبان شناسـی و ادبیـات نیسـت کـه 

ماهیـت و اصـل مسـئله را متوجـه شـود. قضـاوت و ایستادگی شـان، پـادر 

هـوا و بـدون دلیـل اسـت. فقـط بـر مبنـای یـک توهـم نادرسـت از زبـان، 

چنیـن قضـاوت و برخـوردی را از خودشـان نشـان می دهنـد. هنگامـی کـه 

بـا ایـن بـزرگ وران بحـث می کنـی و نشـان می دهـی کـه ایـن واژگان را 

شـاعران کهـن چـون موالنـا، سـنایی، نارصخـرو، خواجـه عبداللـه و... 

در آثارشـان بـه کار گرفتـه انـد، زبـان شـان بنـد می آیـد و هیـچ دلیـل و 

و  بازهـم جزم اندیشـی  ندارنـد،  زبـان ستیزانه شـان  رویکـرد  بـرای  توجیـه 

سطحی نگری شـان اجـازه منی دهنـد کـه چنیـن واقعیتـی را بپذیرنـد.  

    شـاری از همیـن بـزرگ واران، کوچـه و بـازار، عوام و امـروز را معیار قرار 

می دهنـد و می گوینـد کـه چـون امـروز بیـن عـوام  چنیـن واژگانـی بـه کار 

منی رونـد؛ بنابـر ایـن، ایـن واژگان از مـا نیسـت و بایـد به جایـش واژه های 

کـه عـوام بـه کار می برنـد و عربـی اسـت، آن هـا را بـه کار بربیـم. این هـا 

متوجـه نیسـتند کـه همیـن رویکردشـان، به انزوا، طـرد و فراموشـی واژگان 

نـاب زبـان فارسـی دری می انجامنـد. ممکـن اسـت کـه تعـداد از واژگان 

زبـان، در دوره هـای مختلـف تاریخـی از شـدت و ضعـف کاربـرد برخـوردار 

باشـد؛ بـه ایـن معنـا کـه شـاری از واژگان در یـک دوره ی تاریخـی کاربرد 

وافـر داشـته باشـد و در دوره ی تاریخـی دیگـر بنابـر عوامـل گوناگـون، بـه 

حاشـیه بـرود و کم کاربـرد شـود؛ امـا این نوسـان در کابرد، باعث منی شـود 

کـه مـا در مقابـل واژگان سـچه کم کاربـرد سـنگر بگیریـم و آن هـا را بـه 

سـوی دیـار همسـایه بفرسـتیم. از طـرف دیگـر، ایـن سـتیز نآآگاهانـه بـا 

زبـان باعـث زمینـه ی ضعیـف شـدن زبـان را فراهـم می کنـد؛ چـون همه ی 

بحران در سینما های اروپا؛ 
کاهش هفتاد درصدی در دوران کرونا برخورد  و  انکارهویت تاریخیـ  زبانی

افغانسـتان مـا: سـیناهای اروپـا در دروان کرونـا بـا کاهش ۷۰.۶ 

درصـدی فـروش در گیشـه مواجـه شـدند و قرنطینه موجـب از بین 

رفـنت ۷.۵ میلیـارد دالر از درآمد سـیناها شـده اسـت.

هجـوم ویـروس کرونـا بـه اروپـا موجـب سـقوط فـروش گیشـه ها در 

رسارس قـاره شـد و در نتیجـه میلیاردهـا دالر درآمـد آنهـا از دسـت 

رفـت. ارقامـی که بـه تازگی از سـوی اتحادیه بین املللی سـیناها 

منتـر شـد، نشـان می دهد کـه سـال ۲۰۲۰، گیشـه رسارس اروپا 

افتـی ۷۰.۶ درصـدی را تجربه کرده و درآمد سـیناها در ۳۸ بازار 

اروپـا ۷.۵ میلیـارد دالر کاهـش یافت.

بـا  از فـروش موفـق سـال ۲۰۱۹ رخ داد کـه  ایـن کاهـش پـس 

رشـدی ۱.۳۴ میلیـارد دالری و بـا رسـیدن به رقـم ۱۰.۶۵ میلیارد 

دالر، باالتریـن رقـم فـروش در ۱۵ سـال اخیـر رقـم خـورده بـود.

اگرچـه واکنـش دولت هـا بـه ویـروس کرونـا در کشـورهای اروپایـی 

و  قرنطینـه  اسـپانیا  و  ایتالیـا  ماننـد  کشـورهایی  و  بـود  متفـاوت 

محدودیت هـای شـدید اعـال کردنـد و از سـوی دیگر کشـورهایی 

ماننـد سـوئد و هلنـد، اقدامـات محدودکننـده کم تـری را در پیـش 

گرفتنـد، امـا ایـن تفـاوت در نتایج گیشـه دیده منی شـود. در واقع 

درآمـد سـیناها همـه جـا کاهـش یافـت و با کمـی پاییـن و باال در 

همـه کشـورها در یـک طیـف جای داشـت.

بـه عنـوان نخسـتین کشـور  ایتالیـا  بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر 

اروپایـی کـه وارد قرنطینـه شـد، شـاهد کاهش ۷۱ درصـدی درآمد 

گیشـه ها درسـال ۲۰۲۰ بـود. در سـوئد کـه هرگـز یـک قرنطینـه 

رسـمی اعـام نکرد نیز سـیناها افـت ۶۵ درصـدی را ثبت کردند.

دامنـارک تنها کشـور متفاوت بـود و با کاهش ۴۷ درصدی نسـبت 

بـه سـال پیـش روبه رو شـد. امـا ایـن موفقیت تنهـا به دلیـل اکران 

یـک فیلـم مهـم سـال رخ داد و آن منایـش »یک دور دیگر« سـاخته 

تومـاس وینربـرگ بـا بـازی مـادس میکلسـن بـود کـه بـا فـروش 

بیـش از ۸۰۰ هـزار بلیـت، یکـی از موفق تریـن اکران هـای تاریـخ 

در ایـن کشـور را ثبـت کرد.

گفتـه شـده چندیـن عامـل در سـقوط باکس آفیـس سـال ۲۰۲۰ 

نقـش داشـته اند. اکـران نشـدن فلم هـای برتـر یکـی از مهم تریـن 

ایـن عوامـل بود چـون بیشـر اسـتودیوهای آمریکا اکـران فلم های 

پرفـروش خـود را بـه تعویـق انداختنـد یـا لغـو کردند.

در ایـن میـان منایـش فلم هـای داخلـی تـا حـدی توانسـتند ایـن 

خـا را پـر کننـد. در ایـن میـان چند کشـور اروپایی شـاهد گیشـه 

قابـل تامـل بـرای عناویـن داخلی بودنـد. از جملـه در دامنارک که 

فلم هـای دامنارکـی ۴۹.۴ درصـد ظرفیـت سـیناها را در سـال 

۲۰۲۰ تشـکیل دادنـد. در فرانسـه ایـن رقـم ۴۴.۹ درصـد بـود. 

در ایتالیـا بیـش از نیمـی از فـروش یعنـی ۵۶.۶ درصـد از اکـران 

فلم هـای داخلـی بـه دسـت آمـد.

بـرای صاحبـان  ایـن فـروش تسـلی خاطـر کمـی  ایـن حـال،  بـا 

بـود. کرونـا  سـخت  سـال  در  اروپـا  سـیناهای 

اتحادیـه بین املللـی سـیناها در گـزارش خـود تاکیـد کـرده کـه 

ایـن بحـران بـه پایـان نرسـیده و بیشـر سـیناهای اروپـا هنـوز 

تعطیل هسـتند. با این حال سیاسـتگزاران در سـطح محلی، ملی 

و اروپایـی بایـد بـا اسـراتژی های بازیابی قـوی وارد عمل شـوند تا 

ایـن اطمینـان وجـود داشـته باشـد که سـیناهای اروپـا می توانند 

از ایـن دوره چالش برانگیـز زنـده بیـرون بیاینـد و بـار دیگـر خانـه 

پـر شـور فرهنـگ، آزادی و جامعـه ای باشـند کـه همیشـه بوده انـد.

آلـن برنـز فلم نامه نویـس، تهیه کننـده و کارگـردان آمریکایی 
در ۸۵ سـالگی درگذشت.

بـه گـزارش ورایتـی، آلـن برنـز فلمنامه نویـس و تهیه کننـده 
بـه  کـه  اسـکار  نامـزد دریافـت جایـزه  و  امـی  برنـده جایـزه 
عنـوان خالـق و نویسـنده »منایـش مـری تایلر مور« شـناخته 

می شـد، در ۸۵ سـالگی از دنیـا رفـت.
جیمـز ال. بروکـس رشیـک و همـکار او در ایـن رسیـال خـرب 

درگذشـت او را در توییـر تاییـد کـرد.
وی نوشـت: »بایـد او را می شـناختید تا بتوانیـد از نادر بودن 
کامـل وی لـذت بربیـد. او به سـادگی بهرین مـردی بود که 

در متـام طـول عمرم شـناخته ام. انسـان زیبایی بود.«
از  بعـد  و  آمـد  دنیـا  بـه  بالتیمـور  در  در سـال ۱۹۳۵  برنـز 
فارغ التحصیلـی از دانشـگاه در سـال ۱۹۵۷ بـا کار کـردن 
در بخـش انیمیشـن بـرای جـی وارد در رسیال هایی از جمله 
»منایـش راکـی و بولوینـکل«، »دادلـی دو-رایـت« و »جـورج 

جنـگل« کار خـود را در هالیـوود آغـاز کـرد.
برنـز در ادامـه بـا کریـس هیـوارد رشاکتـی را بـه راه انداخـت 
و آن هـا رسیـال »مانسـرز« را در سـال ۱۹۶۴ و »مـادرم در 
نفـر  دو  ایـن  کردنـد.  درسـت   ۱۹۶۵ سـال  در  را  ماشـین« 
تبدیل به ویراسـتار داسـتان سـیتکام »مرد و زن« سـی بی اس 
شـدند و ایـن جـا بـود کـه توانسـتند در سـال ۱۹۶۸ جایـزه 
اختصـاص  خـود  بـه  را  کمـدی  نویسـندگی  بهریـن  امـی 

دهنـد.
برنـز همچنیـن در دنیـای فلـم بـه موفقیـت رسـید و فلمنامـه 
»کمـی عشـق« را سـال ۱۹۷۹ نوشـت کـه نامـزدی جایـزه 
اسـکار بهریـن فلم نامه اقتباسـی را برای او بـه ارمغان آورد.

عـاوه بـر ایـن، برنـز هـم چنیـن فلـم نامه نویـس پروژه هایـی 
از جملـه »بـوچ و سـاندنس: روزهـای اولیـه« سـال ۱۹۷۹ و 
»همیـن طـور کـه هسـتی« سـال ۱۹۸۴ بـود. او نخسـتین 
تجربـه کارگردانـی خـود را بـا فلـم »فقـط بیـن دوسـتان« در 

سـال ۱۹۸۶ کسـب کـرد.

یادداشت
سینما

آلن برنز
برنده جایزه امی درگذشت

رویداد



علیرغـم شـایعات فراوان، دله آلـی از تاتنهام 

جـدا منـی شـود و در ایـن تیم باقـی خواهد 

و  تاتنهـام  بـه  بیـل  گـرت  بازکشـت  مانـد. 

درخشـش بازیکنانـی چـون سـون هیونـگ 

تیـم  ایـن  ترکیـب  در  مـورا  لـوکاس  و  میـن 

باعـث شـده دله آلی در فصـل جاری فرصت 

چندانـی بـرای بازی کردن در ترکیب اسـپرز 

 2020 یـورو  هـای  رقابـت  باشـد.  نداشـته 

در پیـش اسـت و ایـن بازیکـن عالقمنـد بـه 

مورینیـو  ژوزه  امـا  بـود،  تاتنهـام  از  جدایـی 

ایـن مجـوز را صـادر نکـرده اسـت. نرشیـه 

دیلـی میـل در گزارشـی مدعـی شـد پـاری 

آلـی  دلـه  بـه جـذب  ژرمـن عالقمنـد  سـن 

بـوده و بـرای خریـد او اقدام کرده بـود. خود 

ایـن هافبـک انگلیسـی نیـز خواهـان رفـن 

بـه پاریـس و بـازی کـردن دوبـاره زیـر نظـر 

مائوریسـیو پوچتینـو، رسمربـی جدیـد پاری 

سـن ژرمـن بـود. دلـه آلـی زیـر نظـر پوچـه 

تبدیـل بـه بازیکنـی مطـرح شـده و عالقمند 

بـود دوبـاره ایـن درخشـش را تکـرار کنـد.

امـا تاتنهـام قـادر به جـذب گزینه جانشـین 

و  نبـود  آلـی در فصـل زمسـتان  بـرای دلـه 

بـه همیـن دلیـل مورینیـو اجـازه نـداد ایـن 

بازیکـن در بـازار جنـوری جـدا شـود. بدیـن 

ترتیـب دلـه آلـی حداقـل تـا پایان فصـل در 

لنـدن باقـی خواهـد مانـد، امـا ادامـه ایـن 

رونـد ممکـن اسـت جدایـی ایـن بازیکـن در 

فصـل تابسـتان بعـدی را قطعـی سـازد.

مورینیو راه جدایی ستاره انگلیسی را بست
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وزارت امـور خارجـه ایـران هشـدار داده اسـت که بازگشـت 

امریـکا بـه ایـن توافـق "بـه شـکل اتوماتیـک و با یـک امضا 

نیسـت." ممکن 

سـعید خطیـب زاده امـروز به خربنـگاران گفـت امریکایی ها 

"بـا یـک امضـا خـارج شـدند ولـی بـا یـک امضـا منی توانند 

بازگردند."

آقـای خطیـب زاده رشط ایـران بـرای بازگشـت بـه تعهـدات 

و  کـرده  عنـوان  ملـت"  "رسمایـه  بـه  دسرتسـی  را  برجـام 

گفتـه اسـت بایـد "نفـت به راحتـی فروختـه شـود و پول آن 

برگشـت داده شـود و بیمـه انجـام شـود. هـر وقـت آنها این 

کار را انجـام دادنـد، مـا هـم پاسـخ می دهیـم."

دیگـر  مسـائل  دربـاره  قوی تـر"  و  "طوالنی تـر  توافقـی 

مربـوط بـه ایـران همـکاری خواهـد کـرد.

از  منظـور  کـه  بـود  گفتـه  پیشـرت  بایـدن  آقـای  دولـت 

مسـائل دیگـر برنامـه موشـکی بالسـتیک ایـران و نقـش 

اسـت. اسـالمی در منطقـه  "مخـرب" جمهـوری 

"امریـکا منی تواند تنها با یک امضا برگردد"

ایـران همـواره گفتـه اسـت کـه دربـاره تـوان موشـکی 

اسـالمی  جمهـوری  دفاعـی"  "برنامـه  عنـوان  بـه  خـود 

کـرد. نخواهـد  مذاکـره 

 هم زمـان بـا پافشـاری مقام هـای امریکایـی بـر رشایـط 

دولـت آقـای بایدن برای بازگشـت به برجام، سـخنگوی 

آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه امریـکا، هشـدار داده اسـت که اگر 

ایـران بـه برداشـن محدودیت هـای توافـق هسـته ای ادامـه دهـد 

"تنهـا چنـد هفتـه" بـا تولیـد مـواد الزم بـرای سـاخت یـک سـالح 

هسـته ای فاصلـه خواهـد داشـت.

آقـای بلینکـن در مصاحبـه بـا شـبکه  امریکایـی ان بی سـی گفـت 

کـه در حالـت فعلـی ایـران در عـرض چنـد مـاه قـادر خواهـد بـود 

مـواد الزم بـرای سـاخت سـالح هسـته ای را تولیـد کنـد.

ایـران هشـدار داده کـه در صـورت بازنگشـن امریـکا بـه برجـام و 

لغـو همـه تحریم هـا گام هـای بعـدی قانـون اخیـر مجلـس شـورای 

اجـرا خواهـد  را  رفـع محدودیت هـای هسـته ای  دربـاره  اسـالمی 

کرد.

درصـدی   ۲۰ غنی سـازی  حـارض  حـال  در  اسـالمی  جمهـوری 

اسـت. ممنـوع  برجـام  اسـاس  بـر  کـه  کـرده  رشوع  را  اورانیـوم 

"توافقی طوالنی تر و قوی تر"

آقـای بلینکـن پیـش از ایـن هـم گفتـه بـود کـه زمـان دسرتسـی 

ایـران بـه مـواد الزم بـرای سـاخت سـالح هسـته ای کـه بـا اجـرای 

برجـام بـه یـک سـال می رسـید، در رشایـط فعلـی بـه سـه یـا چهار 

مـاه کاهـش پیـدا کـرده اسـت.

ایـران کـه هرگونـه اتهـام تـالش بـرای سـاخت سـالح هسـته ای را 

رد می کنـد، خواهـان بازگشـت بی قیـد و رشط امریـکا بـه توافـق 

هسـته ای و برداشـن متـام تحریم هایـی اسـت کـه دونالـد ترامپ، 

رئیـس جمهـور پیشـین امریـکا بعـد از خـروج از برجـام وضـع کرد.

ایـران  از  امریـکا،  رئیـس جمهـور جدیـد  بایـدن،  دولـت جـو  امـا 

تـا  بازگـردد  برجـام  در  تعهداتـش  بـه  کامـل  بـه طـور  می خواهـد 

توافـق شـود. ایـن  وارد  دوبـاره  امریـکا 

وزیـر خارجـه امریـکا در مصاحبـه بـا ان بی سـی رشط بازگشـت بـه 

توافـق هسـته ای ایـران را تکـرار کـرد و گفـت در صـورت برگشـن 

بـه برجـام، بـا رشکا و متحـدان ایـاالت متحـده بـرای رسـیدن بـه 

وزیر خارجه امریکا:   ایران ممکن است طی 'چند هفته' 

 به مواد الزم برای ساخت سالح هسته ای برسد  

طلسم شکست؛ لیورپول یک مدافع جدید خرید

وزیر دفاع اسرائیل: هر جنگی در منطقه، 
غیرنظامیان بسیاری را درگیر خواهد کرد 

دور نخست رقابت های گزینشی آزاد تکواندو به پایان رسیدند

از ناوالنی تا ترامپ و کوشنر در فهرست پیشنهادی جایزه نوبل صلح 
نامـزد پیشـنهاد شـده اند. موضـوع آزادی اطالعـات یکـی از 

موضوعاتـی اسـت کـه بـرای معرفـی نامـزد جایزه نوبـل صلح 

بـار دیگـر مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در همیـن راسـتا 

کمیتـه حفاظـت از روزنامه نـگاران مسـتقر در امریـکا، زینـب 

الرازوعـی، روزنامه نـگار سـابق مجلـه شـارلی ابـدو، وبسـایت 

خـربی Free Press در هنگ کنگ، شـبکه  بین املللی فکت 

چکینگ در امریکا و نیز سـازمان گزارشـگران بدون مرز برای 

دریافـت جایـزه نوبـل صلـح پیشـنهاد شـده اند.

ترامپ و دامادش در لیست نوبل صلح

دونالـد ترامـپ، رییس جمهوری سـابق ایـاالت متحده امریکا 

و دامـادش جـرد کوشـر نیـز در لیسـت کسـانی هسـتند کـه 

بـرای دریافـت جایـزه نوبل صلح پیشـنهاد شـده اند.

پیشـنهاد دونالـد ترامـپ به عنـوان نامزد دریافـت جایزه نوبل 

صلـح از سـوی آلن درشـوویتس، وکیـل امریکایی و پروفسـور 

گرفتـه  صـورت  هـاروارد  دانشـگاه  حقـوق  دانشـکده  سـابق 

اسـت. او همچنیـن وکیل ترامـپ در جریان اولین اسـتیضاح 

او بـود و در جنـوری امسـال نیـز در مطلبـی در وال اسـرتیت 

ژورنـال اسـتیضاح ترامـپ در مجلـس مناینـدگان امریـکا بـه 

دلیـل حملـه هـواداران او به کنگـره را به این دلیـل که ترامپ 

دیگـر رییس جمهـور نیسـت رد کـرد.

می گیـرد،  صـورت  جهـان  رسارس  پارملان هـای  اعضـای 

امـا تاکنـون بیشـرتین کسـانی که نوبـل صلـح را دریافت 

کرده انـد از سـوی مناینـدگان مجلس ناروی معرفی شـده 

در  راهـرب  "اصلی تریـن  عنـوان  بـه  تونـربگ  بودند.گرتـا 

مبـارزه علیـه بحـران اقلیمی" بـا ایجاد کمپیـن "جمعه ها 

بـرای آینـده" بـرای دریافت نوبل صلح نامزد شـده اسـت.

الکسـی ناوالنـی بـه پیشـنهاد  دانشـگاهیان روسـیه بـه 

دلیـل "تـالش بـرای گـذار صلح آمیـز بـه دموکراسـی در 

الوسـتون  اوال  نـاروی،  پیشـین  وزیـر  سـوی  از  روسـیه" 

واکسیناسـیوون  جهانـی  اتحـاد  اسـت.  شـده  پیشـنهاد 

GAVI نیـز بـه دلیـل مبـارزه بـا ویـروس کوویـد۱۹ بـرای 

جایـزه نوبـل صلـح کاندیـدا شـده اسـت.

بلندبـاالی  لیسـت  در  نیـز  دیگـری  معـروف  نام هـای 

پیشـنهاد بـرای دریافـت جایـزه نوبـل صلـح قـرار دارنـد، 

ماریـا  تیخانوفسـکایا،  سـواتالنا  بـالروس  کنشـگران 

کولسـنیکووا و ورونیـکا تسـپکالو بـه خاطـر "مبـارزه بـرای 

انتخابـات عادالنـه و منبـع الهام بـرای مقاومت صلح آمیز" 

قاضی هـای  گـروه  یـک  هسـتند.   افـراد  ایـن  جملـه  از 

می کننـد  مبـارزه  مدنـی  حقـوق  بـرای  کـه  لهسـتانی 

بـه عنـوان  نیـز  یـک گـروه حقـوق بـرشی مجارسـتان  و 

دنیـا  رسارس  در  دانشـگاهی  و  سیاسـی  چهره هـای  از  نفـر  هـزاران 

پیشـنهاد خـود را بـرای نامـزد دریافـت جایـزه نوبـل صلـح، بـه کمیتـه 

ایـن جایـزه ارسـال کردنـد. الکسـی ناوالنـی، گرتـا تونـربگ، دونالـد 

ترامـپ و جـرد کوشـر از جمله افراد پیشـنهاد شـده هسـتند. آلکسـی 

ناوالنـی، گرتا تونربگ، سـازمان جهانی صحت و برنامه واکسیناسـیون 

کوواکـس ایـن نهـاد بـه منظور دسرتسـی کشـورهای فقیر به واکسـین 

کرونـا، از سـوی قانون گـذاران نـاروی بـرای دریافـت جایـزه نوبل صلح 

امسـال کاندیـد شـده اند. 

پیشـنهاد کاندیـدا بـرای ایـن جایـزه از سـوی هـزاران نفـر از مـردم و 

رسـمی انتقـال دیویـس اعـالم شـود. در بـازی روز گذشـته 

برابـر وسـتهام که قرمزها 1-3 برنده شـدند، ناتـان فیلیپس 

و جـوردن هندرسـون زوج دفاعـی بودند.

و گفتـه مـی شـود در حفظ و کنرتل توپ و بازی سـازی 

از عقـب زمیـن نیـز مهـارت دارد. قـرار اسـت تـا امشـب 

کـه پایـان مهلـت نقـل و انتقـالت زمسـتانی اسـت خـرب 

بحرانـی  رشایـط  در  کـه  شـدند  متقاعـد  لیورپـول  رسان  باالخـره 

بگیرنـد. خدمـت  بـه  جدیـد  مدافـع  یـک  دفـاع،  خـط  در  کنونـی 

لیورپـول فصـل جـاری بـا بحرانـی بزرگ در خـط دفاعی خـود روبرو 

در  دایـک سـتاره هالنـدی  فـن  ویرژیـل  ابتـدای فصـل  در  اسـت. 

دربـی مرسـی سـاید مصـدوم شـد و تقریبا بعید اسـت به بـازی های 

باقیامنـده قرمزهـا برسـد. کمـی بعـد جـو گومـز هـم مصـدوم شـد و 

فصـل را از دسـت داد.

دلیـل  بـه  ماتیـپ  ژوئـل  تاتنهـام  برابـر  لیورپـول  اخیـر  بـازی  در 

مصدومیـت شـدید تعویـض شـد و او نیـز احتـامال فصـل را از دسـت 

داد.  خواهـد 

هـواداران بـر ایـن باورنـد کـه ادامـه رشایـط کنونـی بـرای یورگـن 

کلـوپ بسـیار سـخت خواهـد بـود و تیـم بدون شـک در هفتـه های 

پیـش رو رضبـه خواهـد خـورد. در نهایـت ایـن فشـارها جـواب داد 

لیـگ  در  حـارض  تیـم  پرسـتون  مدافـع  دیویـس  بـن  بـا  باشـگاه  و 

رسـید. توافـق  بـه   )2 چمپیونشیپ)دسـته 

طبـق ادعـای منابـع نزدیـک بـه باشـگاه لیورپـول، بـرای جـذب بن 

دیویـس 3 میلیـون یـورو پرداخـت خواهـد شـد و در عوض سـپ فن 

دربـرگ مدافـع جـوان لیورپـول هـم قرضـی راهـی پرسـتون خواهد 

شـد. بـن دیویس  که چپ پاسـت، در اسـتوک سـیتی پـرورش یافته 

باعـث  رقابت هـا  ایـن  و  کـرد  خواهنـد  رشکـت 

می شـود کـه مـا نتیجـۀ خوبـی را کسـب کنیم.«

احمـد فـواد از والیـت تخـار مقـام نخسـت ایـن 

رقابت هـا را گرفـت. مسـؤوالن ورزش می گوینـد 

۱۴۰۰رقابت هـای  سـال  در  اسـت  قـرار  کـه 

و  جوانـان  بخـش  در  لیـگ  به گونـۀ  تکوانـدو 

شـوند. برگـزار  کشـور  در  نوجوانـان 

برگـزار کننـده گان ایـن رقابت هـا می گوینـد 

کـه قـرار اسـت چهره هـای برتر ایـن رقابت ها 

بـه رقابت هـای آسـیایی و املپیـک جهانـی 

گزینـش شـوند. صـد ورزشـکار از والیت های 

کابـل، تخـار، بلـخ و کنـدز بـرای یـک روز در 

ایـن پیکارهـا بـه رقابـت پرداختند.

ایـن  بـود.  رقابت هـا  ایـن  میزبـان  کابـل 

نهـاالن  نـو  و  جوانـان  بخـش  در  رقابت هـا 

کننـده گان  برگـزار  بودنـد.  شـده  برگـزار 

اسـت  قـرار  کـه  می گوینـد  رقابت هـا  ایـن 

چهره هـای برتـر ایـن رقابت ها بـه رقابت های 

آسـیایی و املپیـک جهانـی گزینـش شـوند.

بشـیر ترکی، مربـی تیم ملی تکوانـدو گفت: 

»ورزشـکاران مـا بـا یـک انگیـزه و آماده گـی 

۲۰۲۲جوانـان  اللمپیـک  در  خـوب  بسـیار 

هسـته ای کشـورهای "دشـمن" را هـدف قـرار داده 

سـال  در  سـوریه  و   ۱۹۸۱ سـال  در  عـراق  اسـت: 

۲۰۰۷. ارسائیـل ایـن حمـالت را "پیشـگیرانه" و بـا 

کشـور های دشـمن  دسـتیابی  از  هـدف جلوگیـری 

خـود بـه سـالح هسـته ای توصیـف می کنـد.

"اتاق مهامن، اتاق موشک"

وزیـر دفـاع ارسائیـل در مصاحبـه بـا تلویزیـون الغـد 

گفـت کـه دسرتسـی ایران بـه تـوان هسـته ای باعث 

رقابـت تسـلیحاتی در خاورمیانـه می شـود و هم زمان 

جمهـوری  حامیت هـای  علیـه  اقـدام  خواهـان 

یمـن  حوثی هـای  و  لبنـان  حزب اللـه  از  اسـالمی 

شـد. ایـران هرگونـه تـالش برای دسـتیابی به سـالح 

بـه  ارسائیـل  می گویـد  و  می کنـد  رد  را  هسـته ای 

عنـوان کشـوری کـه بـدون پاسـخگویی بـه مجامـع 

پنهـان اسـت،  جهانـی دارای تسـلیحات هسـته ای 

ایـران را نـدارد. حـق دخالـت در برنامـه هسـته ای 

بنـی گانتـس گفتـه اسـت کـه هـر جنگـی کـه رخ 

و حـامس  موشـک های حزب اللـه  بـا شـلیک  دهـد 

و بـه سـوی "غیرنظامیـان ارسائیلـی" همـراه خواهـد 

بـود و بـه گفتـه او ارسائیـل در نهایت مجبـور خواهد 

شـد انبارهـای موشـکی ایـن گروه هـا را در مناطـق 

مسـکونی هـدف قـرار دهـد. آقـای گانتـس گفـت: 

در  دارم  اطـالع  کـه  می گویـم  شـام  بـه  "وقتـی 

و  اتـاق مهـامن دارد  لبنـان خانه هایـی هسـت کـه 

اتـاق موشـک، شـعار منی دهـم، ایـن عیـن واقعیـت 

بـه  شـد  خواهیـم  مجبـور  نهایـت  در  مـا  اسـت... 

موشـک هایی کـه در مناطـق مسـکونی و غیرنظامـی 

اطالعـات  پایـه  بـر  ایـن  کنیـم.  حملـه  شـده  انبـار 

تاییـد شـده اسـت." وزیر دفـاع ارسائیل هشـدار داد 

کـه "متاسـفانه هـر جنگـی در منطقـه مـا رخ دهـد، 

غیرنظامیـان بسـیاری را درگیـر خواهـد کـرد و تنهـا 

بـود." نخواهـد  ارتش هـا  نـربد 

اقـدام  بنـی گانتـس، وزیـر دفـاع ارسائیـل، دربـاره 

لـزوم"  صـورت  "در  ایـران  هسـته ای  برنامـه  علیـه 

هشـدار داده و گفته اسـت اگر جنگی در منطقه رخ 

دهـد، غیرنظامیـان بسـیاری را درگیـر خواهـد کرد و 

تنهـا نـربد ارتش هـا نخواهـد بـود.

الغـد  تلویزیـون  بـا  مصاحبـه  در  گانتـس  آقـای 

و  دارد  روشـنی  هـدف  ارسائیـل  کـه  گفـت  مـر 

ایـن  او گفـت  ایـران اسـت.  آن "هسـته ای نشـدن" 

هـدف "تنهـا بـرای تامیـن منافـع ارسائیـل نیسـت 

بلکـه بیـش و پیـش از هـر چیـز بـرای حفـظ منافـع 

جهانـی و منطقـه ای اسـت." آقای گانتـس در حالی 

بـه رصاحـت دربـاره اقـدام نظامـی علیـه تاسیسـات 

ایـران هشـدار داده کـه پیشـرت سـخنان  هسـته ای 

آویـو کوخاوی، رئیس سـتاد مشـرتک ارتـش ارسائیل 

دربـاره تهیـه طرح هایـی بـرای حملـه احتاملـی بـه 

ایـران خربسـاز شـده بود.گفته هـای آقـای کوخـاوی 

کـه  شـد  روبـرو  ارسائیـل  در  کسـانی  انتقـاد  بـا 

کابینـه  سیاسـت های  منتظـر  بایـد  او  می گفتنـد 

جـو بایـدن، رئیـس جمهـور جدیـد امریـکا در قبـال 

ایـران می شـد و نبایـد بـه عنوان یـک نظامـی درباره 

"خـط قرمـز" ارسائیـل در برخورد با ایـران با رصاحت 

اظهـار نظـر می کـرد. امـا بنـی گانتـس، وزیـر دفـاع 

ارسائیـل کـه ابتدا از سـخنان آقـای کوخـاوی انتقاد 

کـرده و گفتـه بـود ایـن بحث هـا "بایـد پشـت درهای 

بسـته مبانـد" بعـدا از او دفـاع کـرد و آویـو کوخـاوی 

را فرماندهـی "عالـی" توصیـف کـرد. آقـای گانتـس 

در مصاحبـه تـازه خـود هـم بـه نوعـی موضـع رئیـس 

سـتاد ارتـش ارسائیـل را در قبال ایران تکـرار کرده و 

گفتـه اسـت: "ارتـش و نظـام دفاعی ارسائیـل گزینه 

اقـدام علیـه برنامـه هسـته ای ایـران را در صورتی که 

الزم باشـد، حفـظ کـرده اسـت... مـن امیـدوارم کار 

بـه آنجـا نکشـد." ارسائیل تاکنـون دو بار تاسیسـات 

میالن و کابوس از دست دادن ستاره ایتالیایی
هنـوز توافقـی بـرای متدیـد قـرارداد بیـن جان 

میـالن حاصـل  باشـگاه  و  دونارومـا  لوییجـی 

نشـده اسـت. میـالن در فصـل جـاری نتایـج 

درخشـانی گرفته و بعد از سـالها در مسیر فتح 

اسـکودتو قرار گرفته اسـت. بـی تردید عملکرد 

دوناروما درون دروازه روسـونری از عوامل اصلی 

موفقیـت ایـن تیـم در فصـل جـاری بـوده، امـا 

امـروز اسـپورت مدیاسـت مدعی شـد احتامل 

دارد ایـن دروازه بـان جـوان در پایـان فصـل از 

جمـع بازیکنـان میـالن جدا شـود.

قـرارداد دونارومـا چنـد مـاه دیگـر و در انتهـای 

فصـل بـا میـالن متام مـی شـود و علیرغـم ماه 

هـا مذاکـرات مسـتمر، هنـوز توافقی بیـن طرفین 

بـرای متدیـد قـرارداد حاصـل نشـده اسـت. مینـو 

رایـوال، مـدر برنامـه جیجـی دونارومـا از مدیـران 

میلیـون  و 10  ثابـت  میـالن درخواسـت حقـوق 

یورویی برای این دروازه بان داشـته، اما روسـونری 

قصـد دارد رقـم هفـت میلیون بـه عالوه پـاداش را 

بـه دونارومـا پرداخـت کند. این تفـاوت قابل توجه 

مبلـغ ممکـن اسـت دونارومـا را مجبور بـه جدایی 

در پایـان فصـل کنـد. مینـو رایـوال معمـوال نشـان 

داده متایـل چندانـی به تخفیـف و مصالحه ندارد 

و همیـن مسـئله باعث نگرانی مدیـران و هواداران 

میـالن شـده اسـت. دونارونـا در ایـن فصـل 19 

بـازی در رسی آ انجـام داده، هفـت کلیـن شـیت 

داشـته و بـه میـالن کمـک کـرده اسـت تـا پـس 

از 20 هفتـه در رتبـه اول قـرار گیـرد. بـا توجـه بـه 

درخشـش دونارومـا در سـالهای اخیـر، بـی تردید 

تیـم هـای بزرگـی بـرای خریـد او اقـدام خواهنـد 

کرد.

کودتا در میانمار؛ آنگ سان سوچی 
و چندین مقام دولتی دیگر بازداشت شدند 

خربهـا،  آخریـن  اسـاس  بـر  اسـت.  شـده  قطـع 
جـزو  نیـز  کوچـک  حـزب  چندیـن  رهـربان 

هسـتند. بازداشت شـدگان 
فیـس  در   MRTV دولتـی  تلویزیونـی  شـبکه 
بـوک نوشـته کـه بـه دلیـل مشـکالت فنـی قـادر 
بانک هـای  اتحادیـه  نیسـت.  برنامـه  پخـش  بـه 
بـه دلیـل کاهـش  کـه  کـرد  اعـالم  نیـز  میامنـار 
پهنـای بانـد اینرتنـت متامـی بانک هـای کشـور 

شـده اند. تعطیـل 
 پیروزی فراگیر در انتخابات

انتخابـات  در  دموکراسـی  ملـی  اتحادیـه  حـزب 
مـاه نوامـرب بـا یک پیـروزی چشـمگیر پیروز شـد. 
ارتـش میامنـار امـا می گویـد در انتخابـات تقلـب 
نیـز تهدیـد  شـده اسـت. باالتریـن مقـام ارتـش 
کـرده بـود کـه در صـورت رعایـت نکـردن قانـون 

اساسـی آن را فسـخ خواهـد کـرد.
پـس از آنکـه آنتونیـو گوتـرش، دبیـرکل سـازمان 
ملـل و اغلـب کشـورهای غربـی نسـبت بـه تنـش 
سیاسـی در میامنـار هشـدار دادنـد، فرماندهـان 
ارتـش ایـن کشـور سـعی کردنـد متامی شـایعات 

مربـوط بـه کودتـا را خنثـی کننـد.

 ۱۳ دوشـنبه  سـحرگاه  میامنـار  ارتـش  نیروهـای 
آنـگ سـان سـوچی و رییـس  بـا دسـتگیری  دلـو 
اعـالم  اضطـراری  وضعیـت  کشـور  در  جمهـوری 
کردنـد. کاخ سـفید بـا محکـوم کـردن ایـن کودتـا 
اعـالم کـرد علیـه عامـالن آن اقـدام خواهـد کـرد.
فـربوری  اول  دوشـنبه  سـحرگاه  میامنـار  ارتـش   
آنـگ سان سـوچی و ویـن مینـت رییس جمهـوری  
و چندیـن مقـام بلندپایـه دیگـر دولت را بازداشـت 

کرد.
حـزب اتحادیـه ملـی دموکراسـی )NLD( بـه نقـل 
از خانـم سان سـوچی مـردم میامنـار را فراخوانـده 
اسـت در برابـر کودتـای نظامـی از خـود مقاومـت 
دوران  بـه  نبایـد  کشـور  ایـن  و  دهنـد  خـرج  بـه 

بازگـردد. نظامـی  دیکتاتـوری 
چنـد سـاعت بعـد از ایـن اتفاقـات ارتـش میامنـار 
اعـالن وضعیـت اضطراری کـرد. تلویزیـون نظامی 
اعـالم کـرد کـه از دولـت غیرنظامـی سـلب قـدرت 

است.  شـده 
شـاهدان عینـی گفته انـد کـه خودروهـای نظامـی 
مسـتقر  رانگـون  میامنـار،  شـهر  بزرگ تریـن  در 
نیـز  موبایـل  و  تلفـن  شـبکه  اینرتنـت،  شـده اند. 

جـذب دایـوت اوپامکانـو، مدافـع فرانسـوی الیپزیـش هـدف اول بایـرن مونیـخ در 
تابسـتان اسـت.

قـرارداد دایـوت اوپامکانـو بـا باشـگاه الیپزیـش در تابسـتان سـال 2023 بـه امتـام 
مـی رسـد و بنـد آزادسـازی 43 میلیـون یورویـی در قـرارداد ایـن بازیکـن گنجانـده 
شـده اسـت. امـا بـا توجـه بـه جدایـی قطعی داویـد آالبـا، بایـرن مونیخ چـاره ای جز 
پرداخـت ایـن رقـم نـدارد و اگـر اتفـاق خاصـی رخ ندهـد بـه زودی توافـق نهایـی بـا 
الیپزیـش حاصـل خواهد شـد. حسـن صالـح حمیدزیچ، مدیر ورزشـی بایـرن مونیخ 
متایـل ایـن تیـم بـه خریـد دایـوت اوپامکانـو و آغاز مذاکـرات رسـمی با مدیـر برنامه 

هـای او را همیـن اخیـرا تاییـد کرده اسـت.
مدیـران بایـرن مونیـخ در حـال حـارض مـی خواهنـد قبـل از رشوع برنامـه ریـزی 
تابسـتانی بـرای انجـام خریدهـای جدیـد و تقویـت سـایر پسـت هـا، بحـث جـذب 
مدافـع میانـی متـام شـود و ایـن اولیـن اولویت آنهـا در فصل نقـل و انتقـاالت پیش 
رو خواهـد بـود. بـر این اسـاس مدیـران باشـگاه می خواهنـد در هفته هـای آینده و 
قبـل از رسـمی شـدن جدایـی دیویـد آالبا، قـرارداد دایـوت اوپامکانو با بایـرن مونیخ 

شود. بسـته 
امـا در مرحلـه بعـدی بایـرن مونیخ بـرای خرید یـک هافبک دفاعی جدیـد نیز اقدام 
خواهـد کـرد. همچنیـن احتامل جـذب فلوریـن نیوهـاوس، هافبک خـالق گالدباخ 
نیـز وجـود دارد و مذاکراتـی در ایـن خصـوص نیـز بین دو باشـگاه آغاز شـده اسـت. 
امـا در دیگـر مناطـق ترکیـب بایـرن مونیـخ کامـل اسـت و حداقـل در ایـن رشابـط 
اقتصـادی و تـا عـادی شـدن دوبـاره رشایـط اقتصـادی بعید اسـت آنها خریـد بزرگ 

دیگـری را در برنامـه ریـزی پیـش رو قرار داده باشـند.

هدف اول تابستانی بایرن مونیخ مشخص شد

بـود خـط حملـه توپچـی هـا را متحـول کنـد امـا در 
پایـان فصـل، او تنها هشـت گل زد و البته  پاس گل 
هـم داد.  په په نتوانسـت پاسـخ انتظـارات را بدهد و 
بسـیاری معتقدند او خریدی ناکام و شکست خورده 

اسـت ولـی آرتتـا بـا این دسـته هم عقیده نیسـت.
روبـرت پیرس سـتاره سـابق آرسـنال معتقد اسـت په 

پـه کیفیـت الزم بـرای بازی در لیـگ برتـر را ندارد. 

رابرت پیرس سـتاره سـابق آرسـنال معتقد اسـت 
خریـد 80 میلیـون یورویـی این باشـگاه نـاکام و 
ناموفق بوده اسـت. تابسـتان سـال گذشـته بود 
کـه نیکـوالس پـه پـه از لیـل فرانسـه بـا رقـم 80 
میلیـون یـورو خریـداری شـد. مهاجمی کـه قرار 

انتقاد تند از گران ترین خرید آرسنال؛ 
به درد نمی خورد
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کـه  کـرده  اعـام  کابـل  در  جاپـان  سـفارت 

122.2 میلیـون دالـر بـرای برنامه هـای برشی 

و توسـعه ای از کمک هـای تعهـد شـده جاپـان در کنفرانـس 

جینـوا بـرای افغانسـتان، کمـک کـرده اسـت.

سـفارت جاپـان روز دوشـنبه 13 دلـو بـا نـرش اعامیـۀ خربی 

گفتـه اسـت کـه ایـن رقـم از کمـک تعهـد شـده سـاالنه 180 

میلیـون دالـری جاپـان در کنفرانـس جینـوا در نوامـرب سـال 

2020 برای افغانسـتان اسـت که توسـط وزیـر خارجه جاپان 

آقـای موتوگـی متیتشـو تعهـد شـده بود.

۱۲۲.۲میلیـون  رقـم  بـا  کـه  شـده  آوری  یـاد  اعامیـه  در 

افغانسـتان  رسارس  در  انکشـافی  و  بـرشی  ۱۷پـروژه  دالـر، 

بـه پایـه اکـال خواهنـد رسـید. در اعامیـه از سـازمان غـذا 

و زراعـت ملـل متحـد  )FAO(، کمیتـۀ جهانـی صلیـب رسخ 

)ICRC(، سـازمان بین املللـی مهاجـرت )IOM(، فدراسـیون 

دفـر  و   )JPF( جاپـان  بنیـاد   ،)IPPF( والدیـن  بین املللـی 

متحـد  ملـل  سـازمان  بـرشی  کمک هـای  امـور  هاهنگـی 

)OCHA( سـازمان همـکاری و امنیت اروپـا )OSCE(، برنامۀ 

سـازمان  عالـی  کمیشـری   ،)UNDP( متحـد  ملـل  توسـعه  

بین املللـی  صنـدوق   ،)UNHCR( پناهنـدگان  بـرای  ملـل 

 وزارت دولـت در امـور صلـح اعـام کرده اسـت 

کـه حملـه بـر خشـنود نبـی زاده رئیـس دفـر 

وزیـر دولـت در امـور صلـح، کار هـراس افگنـان اسـت. ایـن 

افگنـان«  »هـراس  از  مـراد  کـه  اسـت  نـداده  توضیـح  وزارت 

کیسـت؟

خشـنود نبـی زاده رئیـس دفـر وزیـر دولـت در امـور صلـح، 

صبـح روز دوشـنبه 13 دلو هـدف حمله انفجـاری قرار گرفت 

کـه از آن جـان سـامل بـه در بـرد. حملـه بـر آقـای نبـی زاده 

را تاکنـون کسـی و یـا گروهـی بـر عهـده نگرفتـه اسـت. امـا 

عهـده طالبـان گذاشـته  بـه  ایـن قضایـای مشـابه  از  پیـش 

شـده اسـت. وزارت دولـت در امـور صلح روز دوشـنبه 13 دلو 

سـاعتی بعـد از حملـه بـر نبـی زاده بـا نـرش خربنامـه ای گفته 

اسـت »هراس افگنـان در ادامـه اعـال جنایت کارانه خویش، 

سـازمان   ،)UNICEF( ملـل  سـازمان  کـودکان  اضطـراری 

توسـعۀ صنعتـی سـازمان ملـل )UNIDO(، موسسـۀ آمـوزش 

و تحقیقـات سـازمان ملـل )UNITAR(، خدمـات ماین پاکـی 

ملـل متحـد )UNMAS(، دفـر مبارزه با مواد و جرم سـازمان 

 ،)WFP( غـذا  جهانـی  برنامـه    ،)UNODC( متحـد  ملـل 

سـازمان جهانـی صحـت )WHO( و بانـک جهانـی بـه عنوان 

موسسـات تطبیـق کننـده ایـن پروژه ها نام برده شـده اسـت.

بر اسـاس ایـن اعامیه 122.2 میلیون دالر مسـاعدت دولت 

روسـتایی،  توسـعه  زراعـت،  امنیـت،  حوزه هـای  در  جاپـان 

زیرسـاخت ها،  صحـت،  آمـوزش،  بـرشی،  ظرفیـت   توسـعه 

فرهنـگ و کمک هـای برشدوسـتانه هزینـه می شـود که هدف 

اصلـی بهبـود معیشـت و کمـک بـه تاش های ملت سـازی در 

افغانسـتان اسـت.

سـفارت جاپـان بر دوسـتی طوالنی مـدت میان افغانسـتان و 

جاپـان تاکیـد کـرده و گفتـه اسـت کـه دولـت جاپان از سـال 

۲۰۰۱ بـه ایـن طـرف، ۶.۹ میلیـارد دالـر را در بخش هـای 

صحـت،  آمـوزش،  روسـتایی،  انکشـاف  زراعـت،  امنیـت، 

پروژه هـای انکشـافی، فرهنـگ و کمک هـای برشدوسـتانه، به 

دولـت افغانسـتان کمـک کـرده اسـت.

واسـطه حامـل محـرم خشـنود نبـی زاده، رئیـس دفـر وزارت 

دولـت در امـور صلـح، را هـدف قـرار دادند. خوشـبختانه این 

رویـداد تلفـات جانـی در پـی نداشـته و آقـای نبـی زاده از آن 

جـان به سـامت بـرده اسـت.«

ایـن در حالیسـت کـه روزگذشـته اتحادیـه اورپـا و شـار از 

کشـورهای دیگـر طالبـان از ادامه خشـونت ها و ویـران کردن 

تاسیسـات عامه افغانسـتان هشـدار داده اسـت. این اتحادیه 

بـا نـرش اعامیـه خـربی گفته اسـت کـه ادامه خشـونت ها که 

منجـر بـه مـرگ غیـر نظامیـان می شـود و ویرانـی تاسیسـات 

عامـه کـه از آن مـردم ملکـی متـرر می شـود، جهـان را علیه 

طالبـان خشـمگین می کنـد. وزارت دولـت در امـور صلـح در 

ایـن رابطـه نامـی از طالبان نربده اسـت. طالبان نیـز تاکنون 

در مـورد واکنشـی نشـان نداده اسـت.

اعالم 122 میلیون دالر کمک 
بشردوستانه و توسعه ای جاپان به افغانستان 

وزارت دولت برای صلح:
 حمله بر خشنود نبی زاده کار هراس افگنان است 

رشکـت برشـنا حـدود 20 میلیـارد افغانـی بودجـه انکشـافی 

داشـته کـه بیـش از 80 درصد آن را در قسـمت توسـعه انرژی 

مـرف کـرده اسـت.

آقـای احمـدزی همچنیـن افـزود کـه اگـر بودجـه و امکانـات 

باشـد، بیـن 5 تـا 10 سـال دیگـر، متامـی کشـور بـرق دار 

خواهـد شـد و حتـی بـرق صـادر نیـز خواهیـم کـرد.

پیشـین  نیـز مسـئوالن  ایـن  از  پیـش  را  ایـن گونـه وعده هـا 

ریاسـت برشـنا و وزارت انـرژی و آب داده بودنـد اما با گذشـت 

سـه یـا چهـار سـال وعده هـا عملـی نشـدند. 

بـود  آب در سـال 1395 خورشـیدی گفتـه  و  انـرژی  وزارت 

کـه افغانسـتان تـا چهـار سـال دیگـر در تولیـد انـرژی بـرق به 

خودکفایـی خواهیـم  رسـید.

علی احمد عثانی وزیر انرژی و آب پیشـین در سـال 1396 

تقریبـی ۲۱ تـن، تولیـد گوشـت مـرغ بـه ۲۲۱ هـزار مریک 

تُـن و ماهـی بـه ۹ هـزار تُـن، افزایـش یافتـه اسـت.

آقـای احـدی عاوه کـرد این که این مقـدار افزایش محصول 

در نتیجه مرف بودجه انکشـافی اسـت.  وزارت زارعت 80 

درصد بودجه انکشـافی خود را مرف کرده اسـت.

وزیـر زراعـت همچنیـن گفـت کـه در سـال مالـی ۱۳۹۹ بـه 

آبیـاری، ۴۳۵ کانـال فرعـی  گونـه مجموعـی ۱۲۱ شـبکه 

درجـه دوم و درجـه سـوم، ۱۲۰ ذخیـره گاه خاکـی آب باران، 

حـوض   ۱۷ و  چکـدم   ۲۰۰ آبیـاری،  کوچـک  آبریـزه   ۱۲۱

ذخیـره آب را سـاخته و ۱۰۰ پایـه واتر پمپ سـولری را توزیع 

اسـت. کرده 

آقـای احـدی ادامه داد کـه در نتیجه فعالیت های انکشـافی 

هـزار  حـدود ۹۷  در  سـال ۱۳۹۹ خورشـیدی  در  آبیـاری، 

برنامـه ی  برشـنا در سلسـله  ریاسـت رشکـت   

»حسـابدهی دولـت بـه ملـت« رشکـت کـرد اما 

از پاسـخ دهی بـه رسـانه ها و ملـت شـانه خالـی کـرد.

مسـئوالن ایـن ریاسـت، روز دوشـنبه 13 دلـو در این نشسـت 

در کابـل حضـور یافتنـد و بعـد از اینکـه برنامه هـای خـود را 

مطـرح کردنـد، از پاسـخ بـه رسـانه ها شـانه خالـی کردنـد.

روزنامه افغانسـتان ما و چند رسـانه ی دیگر در این نشسـت در 

مـورد مقـدار برقی کـه خریـداری و مقدار پولی کـه جمع آوری 

می شـود؛ در مـورد مقـدار معـاش کارمنـدان، عوایـد و مقـدار 

پولـی کـه گـروه طالبـان جمـع آوری می کنـد، پرسـیدند امـا 

مسـئوالن ایـن ریاسـت بـه نوعی شـانه خالـی کردند.

صفی اللـه احمـدزی معیـن، تجارتـی ریاسـت برشـنا در ایـن 

نشسـت بـه در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه چـه مقـدار پـول 

رصفیـه بـرق جمـع آوری کرده ایـد؟ گفـت کـه ایـن ارقـام بعـدا 

ارایـه می شـود. دقیـق 

آقـای احمـدزی بـه میـزان پولـی کـه طالبـان از مـرف بـرق 

جمـع آوری می کننـد، از مقـدار معاش هـا، مقـدار پولـی که از 

رصفیـه جمـع آوری می شـود نیـز اشـاره نکـرد.

چنـد خربنـگار دیگـر از رسـانه های کشـور نیز پرسـش هایی را 

مطـرح کـرد کـه معیـن تجارتـی و معینـان مالـی و تخنیکی به 

گونه ای شـانه خالـی کرد.

ایـن پرسـش ها در حالـی مطـرح می شـود کـه گزارش هایـی 

از معاش هـای چنـد صـد هـزار افغانـی و اسـتخدام بیـش از 

پنجصـد تـن قـراردادی منتـرش شـده اسـت. 

بـه  ایـن پرسـش ها  بـه هیـچ کـدام  ایـن ریاسـت،  مسـئوالن 

صـورت درسـت پاسـخ نـداد و لفافـه ی گـپ، گفتنـد کـه برای 

توسـعه کشـور نیـاز بـه متخصـص داریـم.

ناامنی دلیل ناکامی!

ریاسـت برشـنا در برنامه حسـابدهی دولت بـه ملت همچنین 

گفـت کـه ده هـا پـروژه توسـعه ای بـرای روشـنایی خانه هـای 

شـهروندان عملـی کرده اسـت.

صفی اللـه احمـدزی معیـن تجارتـی ایـن ریاسـت گفـت کـه 

وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری می گویـد  

کـه بـا تطبیـق برنامه هـای انکشـافی میـزان 

تولیـد محصوالتـی چـون گنـدم، برنـج و انـواع میـوه، افزایش 

اسـت. یافتـه 

روز  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزیـر  احـدی،  انوارالحـق 

دوشـنبه 13 دلـو در برنامـه »حسـابدهی دولـت بـه ملـت در 

کابـل گفـت کـه بـا تطبیـق پروژه هـا در سـال مالـی ۱۳۹۹، 

افزایـش ۵.۷ درصـدی در میـزان محصـول گنـدم، افزایـش 

و  میوه جـات  محصـول  میـزان  در  درصـدی   ۲۰ الـی   ۱۵

سـبزیجات، افزایـش ۱۵ درصدی در محصـول برنج و افزایش 

۲.۵ درصـدی در سـاحات آبـی رومنـا شـده اسـت.

تـن  میلیـون  بـرای ۳.۵  افـزود کـه  آقـای احـدی همچنیـن 

فرصـت کار روزمـزد فراهـم شـده، تولیـد زعفـران بـه مقـدار 

خورشـیدی نیـز گفتـه بـود کـه ایـن وزارت، اسـراتیژی پنـج 

سـالۀ خودکفایـی بـرق ایـن کشـور را تهیـه کرده اسـت.

شـهروندان  اسـراتیژی ها،  تهیـه  و  وعده هـا  ایـن  وجـود  بـا 

کشـور در کنـار اینکـه خودکفایـی را ندیدنـد، بلکـه در یـک 

بـرق دارنـد. از 12 سـاعت  شـبانه روز کمـر 

مسـئوالن ریاسـت برشـنا بـدون اینکـه دلیـل دیگـری بـرای 

عملـی نشـدن ایـن وعـده بدهنـد، می گوینـد کـه »ناامنـی« 

پروژه هاسـت. نشـدن  تطبیـق  اصلـی  عامل هـای  از  یکـی 

بـرق  درصـد   77 حـدود  برشـنا،  ریاسـت  آمارهـا  اسـاس  بـر 

مـورد نیـاز کشـور، وارداتـی اسـت و کمـر از 30 درصـد آن در 

کشـور تولیـد می شـود.  ایـن مقـدار از واردات در حالی انجام 

می شـود کـه بارهـا مسـئوالن کشـور گفته انـد زیربنـای کافی 

بـرای تولیـد بـرق موجود اسـت.

هکتـار زمیـن آبیاری شـده اسـت.

او در همیـن حـال از اعـار بیـش از هفـت هـزار مـر دیـوار 

اسـتنادی جهـت جلوگیـری از تخریـب ۴۲۵۹ هکتـار زمیـن، 

ارایـه خدمات مالـداری و تطبیق واکسـین های مختلف النوع 

عری سـازی  و  احیـا  احـداث،  حیـوان،  میلیـون   ۵.۵ بـر 

تطبیـق  زمیـن،  مثمـر در سـاحه ۳۰ هـزار هکتـار  باغ هـای 

زنجیـره  ارزشـی زعفـران، خریـداری و توزیع ۱۴هـزار تن تخم 

اصـاح شـده گنـدم بـه ۲۸۰ هـزار دهقـان، ایجـاد نزدیـک 

بـه ۱۰ هـزار سـاختان باغـداری، اعـار سـه هـزار و ۸۶۷ 

و  انـار  بـرای  انـرژی  صفـر  رسدخانـه   ۴۷۵ و  کشـمش خانه 

سـیب، از دیگـر فعالیـت هـای ایـن وزارت یـاد کـرد.

در  زراعـت  انکشـاف  کـه  کـرد  تریـح  زراعـت  وزیـر 

آبیـاری  زیرسـاخت های  پـروژه  رسحـدی،  ولسـوالی های 

بـه  طبیعـی  منابـع  تنظیـم  ملـی  برنامـه  ننگرهـار،  کانـال 

اشـراک جامعـه، کمـر بنـد سـبز کابـل، حـوزه دریایـی پنـج 

آمـو، برنامـه ی رسمایه گذاری انکشـاف منابع آبـی، مطالعات 

امـکان سـنجی پروژه هـای اسـراتیژیک، احـداث قوریه جات 

خانگـی در والیـات پکتیـا، پکتیکا و خوسـت و طـرح و تنظیم 

همـه جانبـه چراگاه هـا بـا اشـراک جوامـع محلـی، از شـار 

آبیـاری  و  مالـداری  زراعـت،  وزارت  انکشـافی  هـای  پـروژه 

اسـت.

بـه گفتـه احدی، اعـار ۱۲۵ کانال آبیاری، ایجـاد ۱۸ آبریزه 

در سـه والیـت، اعـار ۸۰ بندخاکـی آبگـردان، راه انـدازی 

۱۳۰۰ مزرعـه منایشـی در ۳۴ والیـت، قلمـه یـک میلیـون 

و ۹۶۰ هـزار نهـال از طریـق احیـای ۲۳۳ جریـب قوریـه در 

۲۴ والیـت، قلمـه ۲۲۲ هـزار نهـال چهارمغـز و جلغوزه جهت 

احیـای ۴۴۴ هکتـار زمیـن در والیـت لغان، اعـار ۱۴ هزار 

و ۹۷۴ مرمکعـب چکـدم و ذخیـره کوچـک آبـی در سـاحات 

از شـار  کندهـار،  و  غـور، سـمنگان  والیـات  در  آب ریزه هـا 

پـروژه هـای تطبیـق شـده در سـال مالـی ۱۳۹۹ اسـت.

برنامه حسابدهی دولت به ملت؛ 
برشنا از پاسخ دهی شانه خالی کرد 

وزارت زراعت: تولید گندم، برنج و میوه ی تازه، افزایش یافته است 


