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مصوبه استیضاح دونالد ترامپ رسما تقدیم سنای 
امریکا شد

شمار مبتالیان به کرونا در جهان به ۱۰۰ میلیون 
نفر رسید 

مصوبـه  امریـکا  نماینـدگان  مجلـس   
اسـتیضاح ترامـپ را رسـما به مجلس سـنا 
تقدیـم کـرد. بررسـی این اسـتیضاح روز ۹ 
فبـروری آغـاز می شـود. ترامـپ از سـوی 
بـه  متهـم  متحـده  ایـاالت  قانون گـذاران 

»تحریـک بـه شـورش« شـده اسـت.
دومین مصوبه استیضاح دونالد ...

بـار شـمار مبتالیـان بـه   بـرای نخسـتین 
کرونـا در جهـان به حـدود ۱۰۰ میلیون نفر 
رسـیده اسـت. امریکا، هند، برازیل، روسـیه، 
بریتانیـا بیشـترین رقـم ابتـال بـه ویـروس 
کرونـا را در جهـان دارنـد. دانشـگاه جانـز 
اعـالم  هاپکینـز روز دوشـنبه ۲5 جنـوری 

کـرد در سراسـر جهـان آمـار ...
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 پیام های فرش سرخ تهران 
برای طالبان

چشم انداز امیدبخش صلح با 
طالبان، اوج فالکت، 

یا بارقه ی امید 

پاکستان و سیر تسلط جویانه 
بر مذاکرات صلح 

هیـات  یـک  کـه  کـرد  تاییـد  طالبـان  گـروه  دیـروز   
بلندپایـه ایـن گـروه بـه تهـران سـفر کـرده اسـت و در 
مـورد مسـایل صلـح و مهاجـران افغـان مقیـم ایـران با 
مقامـات ایرانـی گفتگـو خواهنـد کـرد. در ایـن زمینـه 
سـفارت ایـران در کابـل نیز گفته اسـت که سـفر هیات 
طالبـان بـه تهـران بـه ایـن معنـی اسـت کـه تهـران 

آمادگـی دارد در رونـد صلـح افغانسـتان ...
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سرمقاله

محمد هدایت

 وزارت ماليـه امريـکا گفته اسـت کـه القاعده در افغانسـتان درحال قوت گرفنت 

اسـت و ایـن گـروه روابطـش بـا طالبـان را از طریـق شـبکۀ مربیـان و مشـاوران 

برجسـته می سـازد.

اسـت،  امریـکا گفتـه  ماليـه  وزارت  امريکايـى،  طبـق گزارش هـاى رسـانه هاى 

جدیـد  مشـرک  واحـد  تشـکیل  بـارۀ  در  حقانـی  شـبکۀ  ارشـد  چهره هـای 

انـد. کـرده  بحـث  القاعـده  بودجـۀ  و  همـکاری  بـا  مسـلح  جنگجویـان 

منبـع افـزوده اسـت، از فعالیـت جنگجویـان شـبکۀ القاعـده و تحریـک طالبان 

پاکسـتان همچنـان در بخش هـای مـرزی افغانسـتان ابراز نگرانی شـده اسـت.

وزارت ماليـه امريـکا در ایـن طـرح پرسـش و پاسـخ بـازرس پنتاگـون دربـارۀ 

شـبکه  گرفـنت  قـوت  افغانسـتان،  در  افگـن  هـراس  گروه هـای  فعالیت هـای 

 نـادر نـادری عضـو هیـات گفتگوهـای صلـح دولـت 

افغانسـتان میگویدکـه 9 روز اسـت کـه هیـات گفتگـو 

کننـده طالبـان بـرای ادامـه گفتگوهـای صلـح حـارض منی شـود.

آقـای نـادری سه شـنبه 7 دلـو در تویتـی گفتـه اسـت کـه تامیـن 

صلـح و پایان کشـتار مـردم افغانسـتان از اولویت های دولـت و مردم 

افغانسـتان اسـت. هیـات مذاکره کننـده صلـح جمهـوری اسـامی 

افغانسـتان بـا خلـوص نیـت بـرای رسـیدن بـه ایـن مأمـول در دوحه 

دیگـری حالـت دفاعـی بگیـرد و خواسـتار امتیازات بیشـر 

را  قربانیـان  و  تنهـا جنـگ  ایـن وضعیـت  دیگـر شـود.  از 

می سـازد.« بیشـر 

گفتگوهـای  آغـاز  خواسـتار  حالـی  در  اروپـا  اتحادیـۀ 

این سـو هیئت هـای  بـه  روز  از ۹  واقعـی صلـح شـده کـه 

هیـچ  طالبـان  گـروه  و  افغانسـتان  دولـت  مذاکره کننـده 

نکردنـد. برگـزار  هـم  بـا  را  نشسـتی 

از سـوی دیگـر وزارت دولـت در امـور صلـح می گویـد کـه 

بـرای موفقیـت رونـد صلـح بـه ارادۀ قـوی هر دو طـرف نیاز 

است.

نتیجـۀ  »در  وزارت گفـت:  ایـن  انـوری، سـخنگوی  ناجیـه 

تاش هـای جمهـوری اسـامی افغانسـتان بـرای صلح این 

فرصـت تاریخـی فراهم شـده که خود افغانان دسـت به کار 

شـوند، بـا یکدیگـر بنشـینند و این جنـگ طوالنـی را پایان 

دهنـد. بـرای تأمین صلـح ارادۀ قوی هر دو طـرف می تواند 

کـه این رونـد را بـه موفقیت برسـاند.«

بـاالی  میـزان  می گویـد،  ملـل  سـازمان   

بحـران  از  بازتابـی  افغانسـتان  در  خشـونت 

اسـت. کشـور  در  جـاری 

در حالـی کـه سـازمان ملـل گفتگوهـای صلـح در کشـور 

را فرصتـی بـرای پایـان دادن بـه دهه هـا جنـگ در کشـور 

می دانـد، امـا همچنیـن نگـران وضعیـت کنونـی اسـت.

ایـن  صلـح  و  سیاسـی  امـور  معـاون  دی کارلـو،  رزمـری 

سـازمان می گویـد که میزان باالی خشـونت در افغانسـتان 

بازتابـی از بحـران جـاری در ایـن کشـور اسـت.

ایـن  از سـوی  کـه  پیـش در نشسـتی  روز  بانـو دی کارلـو 

سـازمان زیـر نـام تاثیـرات کوویـد-۱۹ بـر صلـح و امنیـت 

برگـزار شـده بـود، از تعهـد سـازمان ملـل بـرای رسـیدن بـه 

یـک توافـق سیاسـی در افغانسـتان نیـز خـر داد.

وی گفـت: »افغانسـتان از لحـاظ تاریخـی در یـک دوره ی 

مهـم و بـا اهمیـت قـرار دارد. گفتگوهـای صلح میـان متام 

طرف هـا فرصتـی را فراهـم کـرده اسـت کـه می توانـد بـه 

تأییـد کـرده اسـت. القاعـده را 

وزارت ماليـه امریـکا افـزوده اسـت: »تـا سـال ۲۰۲۰، القاعـده در حـال قـوت 

گرفـنت در افغانسـتان بـود، در حالـی کـه  فعاليـت طالبـان بـه همـکاری با این 

گـروه ادامـه می دهـد. القاعـده بـه طـور گسـرده یـی هنـوز هـم بـه کمک های 

مالـی طرفـداران هـم فکـرش، و ازطـرف افـرادی کـه معتقدنـد پول کمک شـدۀ 

آنـان در حامیـت از اهـداف برشدوسـتانه یـا خیریـه هزینـه می شـود، وابسـته 

است.«

بـه نقـل ازمنبـع، در بخـش دیگـری از ایـن گـزارش آمده اسـت که گـروه داعش 

نیـز ازطريـق حوالـه بـه داخل و بیـرون از افغانسـتان پـول را انتقـال می دهد.

مقـام  یـک  روان خورشـیدی  سـال  میـزان  مـاه  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

بلندپایـۀ سـازمان ملـل متحـد گفـت کـه رهـران 

برجسـتۀ القاعـده هنـوز هم درافغانسـتان هسـتند 

و ایمن الظواهـری، رهـر گـروۀ القاعـده بـا طالبان 

روابـط نزدیکـی دارد.

گـروۀ  کننـدۀ  هامهنـگ   بـرون،  فیتـون  ایمونـد 

نظارتـی سـازمان ملـل متحـد بـر داعـش، القاعده 

گفتـه  امریـکا  صـدای  بـا  گفتگـو  در  طالبـان،  و 

اسـت کـه طالبـان در جریـان مذاکـرات بـا امریـکا 

بارهـا بـا القاعـده مشـورت کرده انـد و ضامنت های 

غیررسـمی داده انـد کـه روابـط تاریخـی شـان را با 

می کننـد. حفـظ  القاعـده 

پیـش از ایـن، وزير امورداخلـه و رييس امنيت مىل 

افغانسـتان نيـز چنـدى قبـل در پاسـخ بـه وکاى 

ولـى جرگـه گفتـه بودنـد کـه روابـط القاعـده بـا 

طالبـان در افغانسـتان پـا برجـا اسـت.

حضـور دارنـد. 

وی ترصیـح کـرده اسـت:»نُه روز اسـت کـه جانـب مقابل هنـوز آماده 

برگـزاری مجلـس رسـمی و بحـث برای ختم جنگ نشـده اسـت.«

دولـت  کننـده  گفتگـو  هیات هـای  کـه  اسـت  روز  بیسـت  دقیـق 

افغانسـتان و طالبـان برای آغـاز دور دوم گفتگوهای بین االفغانی در 

دوحـه بـه رس می برنـد. اما تا کنـون خری از پیرشفت حتـا اندک در 

مـورد گفتگوهـای صلـح از ایـن آدرس منتـرش نشـده اسـت.

وزارت دولـت در امـور صلـح در حالـی خواهـان تعهـد هـر 

دو طـرف بـرای موفقیـت گفتگوهـای صلـح شـده کـه روز 

دوشـنبه هیئـت مذاکراتـی دولـت افغانسـتان در حسـاب 

تویری خود نوشـته اسـت: »مسـؤولیت کشـتار افغان ها به 

دوش کسـانی اسـت که بـرای به تأخیر انداخـنت مذاکرات 

و ادامـۀ جنـگ نـاروا دنبـال بهانه جویـی هسـتند.«
چنـد دهـه بحـران و بی ثباتـی پایـان دهـد. سـطح کنونـی 

خشـونت ها نشـان دهنده ی وضعیـت بحرانـی ایـن کشـور 

اسـت. سـازمان ملـل با متـام توان تـاش می کند کـه برای 

رسـیدن افغانـان بـه یـک توافـق سیاسـی کمـک کند.«

سـازمان ملـل در کنـار نگرانـی از وضعیـت پیچیـدۀ کنونی 

گفتـه اسـت کـه در سـال گذشـته میـادی ۳۸۰ هـزار تـن 

در نتیجـۀ جنگ هـا در افغانسـتان خانه های شـان را تـرک 

کرده انـد.

را  کشـور  در  جـاری  وضعیـت  ملـل  سـازمان  سـو  یـک  از 

بحرانـی می خوانـد و از سـوی دیگر اتحادیۀ اروپا خواسـتار 

آغـاز گفتگوهـای صلـح واقعـی شـده اسـت.

ایـن موضـوع را روالنـد کوبیـا، مناینـدۀ ویـژۀ اتحادیـۀ اروپا 

بـرای افغانسـتان در صفحـۀ توییـر خـود نوشـته و افـزوده 

اسـت: »در دوحـه گفتگوهـای واقعـی بـرای صلـح بایـد از 

رس گرفتـه شـود و بـرای ایجـاد اعتـامد و پیرشفت هـا بـه 

گونـۀ تدریجـی ادامـه یابد؛ بـه جای ایـن که یکـی در برابر 

هنری

وزارت ماليه امريکا: القاعده در افغانستان با همکاری طالبان قوی تر شده است

سازمان ملل: افزایش خشونت ها، نشان دهنده بحران در افغانستان است

نادر نادری: 9 روز است که طالبان برای گفتگو حاضر نمی شود

اسـت؛  آموزش وپـرورش  نظـام  بنیـاد  و  پایـه  معـارف،  وزارت   

بنابرایـن رسـالت بسـیار مهـم و اساسـی در برابرجامعـه، بـه ویـژه 

زمینـه ی  کـه  دارد  معـارف مسـوولیت  وزارت  دارد.  دانش آمـوزان 

آمـوزش درسـت و پـرورش مناسـب را بـرای هـزاران کـودک ایـن 

وزارت  مهـم  رسـالت  همیـن  اسـاس  بـه  کنـد.  فراهـم  رسزمیـن 

معـارف، توقـع و انتظـار ایـن اسـت کـه بایـد در همـه زمینه هـا، 

نقـش و کارکـرد درسـت و تأثیرگـذار داشـته باشـد، بـه ویـژه در 

... معـارف  بـه  مربـوط  نهادهـای  نام گـذاری 

 محمـد طاهـر زهیر رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنگ و دکر 

عبـاس بصیـر وزیـر تحصیات عالـی امـروز تفاهم نامـۀ همکاری 

را  شـابک   -ISBN( کتـاب  بین املللـی  معیـاری  شـامرۀ  توزیـع 

امضـا کردنـد.  بـه گـزارش خرگـزاری باخـر، ایـن تفاهم نامـه 

و  و نـرش کتاب هـای درسـی  بـه منظـور معیـاری کـردن چـاپ 

ممـد درسـی کـه بـه شـیوه های تحقیقی، تألیـف و ترجمـه تولید 

می شـود، امضـا شـد....

ویرانگری زبان در معارف 

وزارت های اطالعات و فرهنگ و 
تحصیالت عالی تفاهم نامۀ توزیع 

ISBN ) شابک( را امضا کردند 
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وزارت خارجه:

از سفر هیات طالبان به تهران آگاه بودیم 
 وزارت امـور خارجـه کشـور در پـی نرش خرب سـفر 

هیـات طالبـان بـه تهران، گفته اسـت که از سـفر 

ایـن هیـات به تهـران آگاهی داشـتیم.

وزارت خارجـه ایـران، صبـح روز سه شـنبه 7 دلـو، بـه رسـانه ها 

گفتـه بـود کـه هیـات طالبـان با رهـربی مـا عبدالغنی بـرادر به 

تهـران سـفر کرده اسـت.

وزارت خارجـه کشـور نیـز بـا نـرش خربنامـه ای گفتـه کـه از سـفر 

هیـأت طالبـان به ایران آگاهـی دارد و ایران در مورد سـفر هیأت 

طالبـان، افغانسـتان را مطلـع کرده بـود و »در این مـورد نظریات 

دولـت افغانسـتان را قبـاً مطالبـه و دریافت کرده اسـت.«

سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت خارجـه ایـران گفتـه کـه 

قـرار اسـت ایـن هیـات بـا مقام هـای ایـران از جملـه وزیـر امـور 

خارجـه و مناینـده ویـژه ایـران در امـور افغانسـتان دیدارهایـی 

داشـته باشـد و در مورد روند صلح و مسـایل مرتبط دیگر گفتگو 

. کنند

در ایـن خربنامـه وزارت امـور خارجـه کشـور آمـده کـه هـدف از 

سـفر هیـأت طالبان بـه ایران این اسـت کـه جانب ایـران، افزون 

بـر رشح دیدگاه هـای خـود، طالبان را در مـورد موجودیت اجامع 

منطقـه ای در خصـوص تأمیـن آتش بـس فـوری، دسـتیابی بـه 

نیروهای ویژه: 26 هراس افگن در والیت های لوگر و هلمند کشته شدند

وزارت دفاع:  ۲۲ تن از زندان طالبان در لوگر آزاد شدند

وزارت مهاجرین: هنوز هم قاچاق انسان معضلی برای »افغانستان« است

سرمقاله

هیـات  یـک  کـه  کـرد  تاییـد  طالبـان  گـروه  دیـروز   

بلندپایـه ایـن گـروه بـه تهـران سـفر کـرده اسـت و در 

مـورد مسـایل صلـح و مهاجـران افغـان مقیـم ایـران با 

مقامـات ایرانـی گفتگـو خواهنـد کـرد. در ایـن زمینـه 

سـفارت ایران در کابل نیز گفته اسـت که سـفر هیات 

طالبـان بـه تهـران بـه ایـن معنـی اسـت کـه تهـران 

آمادگـی دارد در رونـد صلـح افغانسـتان نقـش بهـر 

بگیـرد و رونـد صلـح از انحصـار آمریـکا خـارج شـود. 

همزمـان وزارت خارجه افغانسـتان نیز بـا نرش اعامیه 

ای گفتـه اسـت کـه سـفر هیـات طالبـان بـه تهـران با 

اطـاع قبلـی افغانسـتان صـورت گرفته اسـت. اکنون 

پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا در ایـن رشایـط طالبـان 

بـه تهـران سـفر کـرده اسـت و فـرش رسخ تهـران برای 

پذیرایـی از هیـات طالبـان بـه چـه معنـا اسـت؟ 

یـک. نخسـتین مفهـوم ایـن سـفر و احتـامال پذیرایـی 

گـرم از هیـات طالبـان در تهـران ایـن اسـت کـه گـروه 

طالبـان بـاوری بـه صلـح نـدارد و مـی خواهـد در ایـن 

رونـد مانـع ایجـاد کنـد. زیـرا اعضـای هیـات مذاکـره 

کننـده دولـت جمهـوری اسـامی افغانسـتان در قطر 

نیـز تاییـد کـرده انـد کـه طالبـان از ده روز به این سـو 

بـه هیـچ گفتگویـی حـارض نشـده و بـه رونـد مذاکرات 

کاما بی پروا هستند. از هامن آغاز دور دوم گفتگوها 

نیـز رییـس هیـات طالبـان در مذاکرات حارض نشـد و 

در پاکسـتان بـود. اکنـون کـه به نظر می رسـد جریان 

انتخابـات در ایـاالت متحده برخاف منویـات طالبان 

پیـش رفته اسـت و بـه جای رییس جمهـور ترامپ یک 

رییـس جمهـور عاقـل تـر رس کار آمـده اسـت، طالبان 

همـه امیدهـای خـود را بـر باد رفتـه می بیننـد. از این 

رو سـعی مـی کننـد تـا بـه نحـوی از زیـر بـار تعهداتی 

که سـپرده اند شـانه خالـی کنند و فـراروی روند صلح 

مانـع جـدی ایجـاد کننـد. سـفر بـه تهـران مـی توانـد 

همـه آن چـه را آقـای خلیلـزاد رشـته بـود پنبـه کنـد و 

طالبـان نیـز دقیقـا به دنبـال همین موضوع هسـتند. 

احتـامال اسـام آبـاد نیز در این سـفر دخیل اسـت و با 

تهـران هامهنگی هایـی دارد. 

دو. دومیـن آمـوزه سـفر هیـات طالبـان بـه تهـران این 

آمریکایـی  بـرای  خواهـد  مـی  گـروه  ایـن  کـه  اسـت 

بفهامنـد کـه بـرای تـداوم حیـات تنهـا یـک راه وجـود 

نـدارد کـه آن هـامز واشـینگنت بگـذرد، بلکـه راه های 

دنبـال  بـه  خاطـر  همیـن  بـه  اسـت.  فـراوان  بدیـل 

یارگیـری هـای متنـوع در منطقـه رو آورده اسـت و از 

دشـمن تریـن کشـور ایـاالت متحـده ایـن یارگیـری را 

آغـاز کـرده اسـت. اکنـون تـوپ در میـدان تیـم رییس 

جمهـور جدیـد ایـاالت متحـده اسـت کـه بـا توافقنامه 

قطر، شـخص فرسـتاده و سیاست های حکومت قبلی 

ایـن کشـور و در نهایـت بـا دولـت و مـردم افغانسـتان 

بـه عنوان قربانیان تروریسـم و طالبـان چگونه برخورد 

کند.  مـی 

سـه. سـومین مفهـوم ایـن سـفر ایـن اسـت کـه گـروه 

طالبـان بـه معنـای واقعـی کلمـه تبدیـل به یـک گروه 

سیاسـی و دارای وجهـه دیپلامتیـک شـده اسـت و از 

یـک گـروه رصفـا تروریسـتی عبـور کـرده اسـت. بدون 

تردیـد ایـن وجهـه طالبـان محصـول کار دولـت آقـای 

و هـم چنیـن مناسـبات  ترامـپ و شـخص فرسـتاده 

گـرم همسـایگان با طالبان اسـت. اکنـون طالبان می 

خواهنـد نشـان دهند که دنیا نبایـد از این پس با این 

گـروه بـه عنـوان یک گـروه تروریسـتی و تحـت تعقیب 

رفتـار کنـد. طبیعـی اسـت کـه وقتـی در تهـران علـی 

رغـم دشـمنی هـای تاریخـی و ایدئولِوژیک میـان این 

کشـور و طالبـان فـرش رسخ بـرای طالبـان پهـن مـی 

شـود در هـر جـای دیگـر می توانـد همیـن کار صورت 

گیرد. 

چهـار. آمـوزه چهـارم از سـفر هیـات طالبـان بـه تهران 

ایـن اسـت کـه کشـورهای همسـایه بـرای مداخلـه در 

امـور افغانسـتان چقـدر ولـع و طمـع دارد. این سـفر و 

پذیرایـی گـرم از هیـات طالبـان بـه عنـوان یـک گـروه 

تروریسـتی کـه مدعیـات بسـیار بـرای آینـده منطقـه 

کـه کشـورهای  مـی دهـد  نشـان  دارد  افغانسـتان  و 

همسـایه بـه خصـوص دو همسـایه جنوبـی و غربـی 

افغانسـتان از هیـچ فرصتـی بـرای مداخلـه در امـور 

افغانسـتان فرورگـذار منـی کننـد. بـدون تردیـد ایـن 

سـفر و پذیرایـی از گروهـی کـه هنوز مردم افغانسـتان 

را می کشـد و شـبانه روز چندین انسـان بی گناه را به 

قتـل مـی رسـاند به طـور آشـکار نقض حاکمیـت ملی 

افغانسـتان و هـم چنیـن بـه منزلـه تقویـت ایـن گـروه 

بـه حسـاب مـی آیـد. ممکن اسـت دولـت افغانسـتان 

در جریـان سـفر قـرار گیـرد ولـی محـور گفتگوهـا و 

توافقـات احتاملـی میـان تهـران و طالبـان مسـلام در 

اختیـار دولت افغانسـتان قرار منی گیـرد. به خصوص 

کـه سـخنگوی طالبـان مدعی شـده اسـت که مسـاله 

مهاجـران نیـز در محـور توجـه هیـات طالبـان اسـت. 

مسـلم اسـت کـه طالبان به عنـوان یک گروه شورشـی 

و تروریسـتی کـه تهـران مدعـی اسـت هنـوز آن را از 

لیسـت گروه های تروریسـتی حذف نکرده اسـت، چه 

صاحیتـی در زمینـه امور مهاجـران دارد. مگر این که 

در بـاره مهاجرانـی صحبـت کنـد کـه در بخـش هایی 

از ایـران آمـوزش مـی بیننـد و یـا شـورای مشـهد را بـه 

وجـود آورده انـد.  

 

از صفحه1

 د کندهـار پـه ارغنـداب ولسـوالۍ کـې پـر افغـان ځواکونـو موټر 

بـم بريـد شـوى، خـو تـرا وسـه د مـرګ ژوبلـې پـه اړه معلومـات نه 

دي ورکـړل شـوي.

پـه کندهـار کـې د مـي اردو د ۲۰۵ اتـل قـول اردو وياند ډګرمن 

خواجـه يحيـی علوي د سـلواغې په 7مـه، پژواک اژانـس ته وويل  

چـې نـن تـر غرمـې وروسـته د ارغنـداب ولسـوالۍ پـه ناګهـان 

سـيمه کـې د مـي اردو پـر ځواکونـو موټـر بـم بريد شـوی .

خو هغه د مرګ ژوبلې په اړه تړاو معلومات نه درلودل.

بلخـوا د کندهـار د امنيـه قوماندانـۍ لـه خـوا پـه يوه خپره شـوې 

خربتيـا کـې د ارغنداب ولسـوالۍ اوسـېدونکو ته ويل شـوي چې 

مـي ځواکونـو نـن د خاصـو پراخـو عملياتـو پـه لـړ کـې پـه ځينو 

سـيمو کـې وسـله وال مخالفـن کا بند کـړي دي.

سـاعتونو   ۴۸ تـر  چـې  غوښـتي  خلکـو  لـه  قوماندانـۍ  امنيـه 

پـورې لـه خپلـو کورونـو څخـه د را وتلـو کوښـښ ونـه کـړي، ځکه 

مخالفـن يـې د سـپر پـه توګـه کاروي او هڅـه کـوي چـې لـه 

وکـړي. اسـتفاده  ملکـي خلکـو 

بلخـوا وسـله والـو طالبانـو پـه ټولنيـزو شـبکو کـې د ارغنـداب د 

موټـر بـم بريـد ويډيـو هـم خپـره کـړې، چـې يـوه درنـه چاودنـه 

کېـږي، خـو پـه رسـمي توګـه يـې تـر اوسـه څـه نـه دي ويـي.

د ارغنـداب ولسـوالۍ د موټـر بـم چاودنـې غـږ د کندهار ښـار په 

ځينـو سـيمو کې هـم اورېدل شـوى دى.

 د ننګرهـار کانـال اداره وايـي، هڅـې يـې پيـل کـړي چـې په 

کـور دننـه د کبانـو د توليد تشـه پـوره او د خپلـو فارمونو توليد 

کبـان بـازار ته وړانـدې کړي.

مسـوولن وايـي، د دغـې پـروژې پـه پـي کېـدو رسه بـه نـه 

يواځـې د بهرنيـو وارېداتـو مخـه ونيـول يش، بلکـې سـلګونه 

بـې روزګاره ځوانانـو تـه بـه کاري زمينـې هـم برابـرې يش.

د چارواکـو پـه خـربه، پـه دغـه واليـت کـې يـې د کبانـو روزنې 

پـه شـلو لويـو حوضونـو کار پيل کړی چې هر يو يـې د دوه زره 

کبانـو د روزنـې وړتيا لري.

د  غريبمـل  هاميـون  سـيد  ويانـد  ادارې  ننګرهارکانـال  د 

سـلواغې پـه ۷مـه پـژواک اژانـس تـه وويـل، لـه کله راهيسـې 

چـې دا اداره د مـي پراختيـا رشکـت رسه يوځـای شـوې، نو د 

کورنيـو توليداتـو، کرنيـزو حاصاتـو د لـوړوايل او کارموندنـې 

برخـې تـه يـې پاملرنـه ډېـره شـوې ده.

هغـه زياتـه کـړه، د کانـال پـر نـورو پـروژو رسبېـره د کبانـو د 

روزنـې پـروژه چـې د دغـه کانـال اړونـد د بهسـودو ولسـوالۍ 

مثرخېلـو سـيمه کـې پيـل شـوې، پـه بشـپړېدو رسه بـه يې پر 

ننګرهـار رسبېـره ډېـرو واليتونـو ته د نـورو هېوادونـو د کبانو د 

واردېـدو مخـه ونيـول يش.

غريبمـل وايـي، کانـال رشکت د مثرخېلو سـاحه کـې په خپله 

ځمکـه د کبانـو د شـلو ډنډونـو د جوړولو لـړۍ پيل کړې، چې 

لـه جملـې يـې د لسـو چـارې بشـپړې شـوي او د پاتـې هغـو 

کارونـه هم مـخ په بشـپړېدو دي.

د نومـوړي د معلوماتـو لـه مخـې، د لسـو حوضونـو لـه ډلـې 

يـې ۴ هغـه ګټـې اخيسـتنې تـه وړاندې شـوي چې پـه درېیو 

پـه  او  حوضونـو کـې يـې شـاوخوا ۶زره کبـان اچـول شـوي 

څلـورم حـوض کـې ۳۳۷ د بچيانـو د توليد کبان اچول شـوي 

دي.

دی وايـي، د دغـې چـارې موخـه د بهرنيـو کبانـو د وارداتـو 

مخنيـوی، بـازار تـه د تـازه او وطنـي کبانـو وړانـدې کـول، پـه 

ځـان بسـياينه او بـې روزګاره خلکـو تـه د کار زمينـه برابـرول 

دي.

سـيد هاميـون غريبمـل وايي، کـه دغه پروسـه بريالۍ يش، نو 

پـر نـورو ګټـو رسبېره به يـې د کانال ادارې عوايـد هم لوړ يش 

او دغـه اداره بـه دا پيسـې پـه نـورو ګټـورو پـروژو مـرف کړي 

چـې وررسه بـه کاري فرصتونه زيات يش.

رحـامن اللـه چـې د کبانـو پـه دغه فارم کـې دنده لـري وايي، 

تـر دې وړانـدې بـه تـل لـه بـې روزګارۍ کړېـده او هـم بـه يې 

سـتونزې ډېـرې وې، خـو اوس چې دلته ورته کار پيدا شـوی، 

نـو سـتونزې يـې ډېرې حل شـوې دي.

د اقتصـادي چـارو کارپوهـان وايـي، د دا ډول پـروژو او کاري 

فرصتونـو منځتـه راتګ رسه پر نشـه د ځوانانـو د روږدي کېدو 

مخـه نيـول کېـږي، د هېوادوالو او هېواد اقتصـاد لوړېږي او د 

بهرنيـو د احتيـاج مخه نيـول کېږي.

د اقتصـادي چـارو کارپـوه محمـد امن سـتانکزی وايـي، کله 

چـې کـورين توليـدات زياتيـږي، وررسه د بهرنيـو وارداتـو مخه 

ډب کېـږي او هـم کاري فرصتونـه زياتېـږي.

اوسـمهال ننګرهـار کـې يـو شـمېر خلـک پـه خصـويص توګـه 

هـم د کبانـو پـه روزنـه بوخـت دي، خـو هغـه فارمونـه دومـره 

وړتيـا نـه لـري چـې يوازې جـال اباد ښـار تـه کبان ورسـوي.

یـک توافـق جامـع صلـح در چهارچـوب نظـام جمهـوری و حفظ 

ارزش هـای قانـون اساسـی افغانسـتان، آگاه سـازد.

می خواهـد  همچنـان  ایـران  کـه  افـزوده  کشـور  خارجـه  وزارت 

دیگـر  بـار  پسـامنازعه  افغانسـتان  کـه  کنـد  حاصـل  اطمینـان 

و  شـد  نخواهـد  مبـدل  تروریسـتی«  »گروه هـای  امـن  به پایـگاه 

همچـون مرکـز اتفـاق و همکاری هـای منطقـه ای و بین املللـی 

باقـی خواهـد مانـد.

روش  کـه  بداننـد  بایـد  »طالبـان  شـده:  نوشـته  خربنامـه  در 

انزجـار  بـر ادامـٔه جنـگ و خونریـزی مـورد  کنونی شـان مبنـی 

همگانـی هـم در افغانسـتان و هم در منطقه و جهـان قرار دارد.«

و  مشـورت ها  »بـه  می گویـد:  همچنیـن  کشـور  خارجـه  وزارت 

جملـه  از  جهـان،  و  منطقـه  کشـورهای  بـا  همکاری های مـان 

اجـامع  تقویـت  و  حفـظ  به منظـور  ایـران،  اسـامی  جمهـوری 

و  مـردم  برحـق  از موقـف  بین املللـی در حامیـت  و  منطقـه ای 

دولـت افغانسـتان در رابطـه با صلـح پایدار مبتنی بـر ارزش های 

قانـون اساسـی و تقویـت نظـام جمهـوری اسـامی، همچنـان 

ادامـه خواهیـم داد.« سـفر هیـات طالبـان بـه ایـران در حالـی 

صـورت می گیـرد کـه حـدود یک ماه پیـش، محمد جـواد ظریف، 

وزیـر امـور خارجـه ایـران در یـک گفتگـوی تلویزیونـی گفتـه بود 

عـراده   ۲ و  بـا سـاح های دست داشته شـان  اجسادشـان  کـه 

موترسـایکل در سـاحه باقـی مانـده اسـت.

همچنیـن براسـاس اعامیـه ایـن قـول اردو، نیروهـای کامنـدو 

شـب گذشـته در یـک عملیات خاص در ولسـوالی چـرخ والیت 

لوگـر، ۷ تـن از نیروهـای امنیتـی و ۱۵ غیرنظامی ) باشـندگان 

محـل( را از یـک زنـدان طالبـان آزاد کردند.

در اعامیـه عـاوه شـده اسـت کـه در ایـن عملیات، تروریسـت 

طالبـان دسـتگیر و مقدار از سـاح و  مهامت دشـمن به دسـت 

نیروهـای ارتـش آمده اسـت.

قـول اردوی عملیـات خـاص در اعامیـه دیگـری می گویـد کـه 

فهیـم گفتـه کـه قاچاقـربان تنهـا پـول را می شناسـند و هیـچ 

ارزشـی برای شـان اهمیـت نـدارد. او حاال که به کشـور برگشـته 

احسـاس راحـت می کنـد و زندگـی آبرومندانـه ای را از رسگرفتـه 

اسـت. فهیـم بـه جوانـان و خانواده هـا نیـز پیامـی دارد: » یـک 

و نیـم یـا دو مـاه می شـود کـه بـه کشـور برگشـته ام. مـن توصیه 

منی کنـم کـه افراد و خانواده هـا از راه قاچاق به بیرون از کشـور 

برونـد. جوانانـی که از راه قاچاق می روند تعدادشـان متاسـفانه 

در طـول راه جـان می دهنـد.« جنوری مـاه جلوگیـری از قاچاق 

انسـان و بـرده داری اسـت. همـه سـاله در ایـن مـاه از تاش هـا 

انسـان در سـطح جهـان صحبـت  از قاچـاق  بـرای جلوگیـری 

می شـود. امـا ایـن مشـکل هنـوز بـا قـوت وجـود دارد و افغان ها 

نیـز قربانـی ایـن پدیـده هسـتند. عبدالباسـط انصـاری مشـاور 

افغانسـتان  عودت کننـدگان  و  مهاجـران  وزارت  مطبوعاتـی 

می گویـد که قاچاق انسـان جرم اسـت و پیامدهـای ناگواری در 

گروهـی از جنگجویـان طالبـان شـب گذشـته بـر پوسـته های 

امنیتـی ولسـوالی واشـیر والیـت هلمنـد حملـه کـرده بودنـد.

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی با حامیه کوماندوهـا و قوای هوائی 

در چـار چـوب دفـاع فعال حملـه آنهـا را عقب زدنـد. در جریان 

رضبـات هوائـی وانداخـت پرسـونل نیروهای خاص، تروریسـت 

۱۲طالبان کشـته شـدند و ۹ تروریسـت دیگر زخمی شـدند.

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن عملیـات ۵ میـل 

سـاح مختلـف النـوع بـا مهـامت آن بدسـت نیروهـای شـامل 

عملیـات افتـاده و ۴ عـراده موتـر سـایکل در سـاحه تخریـب 

شـده اسـت.

وزارت دفـاع ملـی مـی گویـد کـه درجریـان ایـن عملیـات سـه 

تـن از طالبـان مسـلح دسـتگیر و مقـدار از سـاح و مهامت نیز 

کشـف و بـه دسـت آمده اسـت. تـا اکنون گـروه طالبـان درمورد 

ایـن رویـداد ابـراز نظـر نکـرده اند.

کومانـدو  نیروهـای  قبـل  چنـدی  کـه  اسـت  درحالـی  ایـن 

والیـت  نهـررساج  ولسـوالی  درمربوطـات  عملیـات  درجریـان 

هلمنـد ۲۷ تـن را بـه شـمول یـک نظامـی پیشـین کشـور نیـز 

بودنـد. کـرده  رهـا 

پـی دارد. انصـاری گفـت: »قاچاق انسـان جرم اسـت و همیشـه 

تاکیـد مـا ایـن اسـت کـه مهاجرت هـای نامنظـم و غیـر قانونـی 

مهاجرت هـا  چنیـن  طبعـاً  دارد.  پـی  در  ناگـواری  پیامدهـای 

مشـکات جـدی را در آینـده بـه وجـود مـی آورد.«

در سـال های اخیـر ده هـا هـزار افغـان بـه دلیـل ادامـه جنـگ و 

مشـکات جـدی دیگـر، راه کشـورهای خارجـی بـه ویـژه اروپـا 

بـه گونـه غیرقانونـی در پیـش گرفتنـد. آن هـا در طـول راه  را 

بـا چالش هـای جـدی و ناگواری هـا رو بـه رو شـدند و صدهـا 

تن شـان بـه شـمول زنـان و کـودکان بـه کام مـرگ فـرو رفتنـد.

بـه نقـل از رادیـو آزادی؛ نـادر فرهـاد سـخنگوی اداره مهاجـران 

در  )یو ان اچ سـی آر(  متحـد  ملـل  سـازمان  عودت کننـدگان  و 

کابـل می گویـد کـه نبـود چهارچـوب درسـت رفـت و آمـد میـان 

قاچاقـی  رفـنت  بـرای  را  زمینـه  کشـورها  دیگـر  و  افغانسـتان 

فراهـم کـرده اسـت. افغان هـا 

فرهـاد گفـت: »چهارچـوب رفـت و آمد میـان افغانسـتان و دیگر 

تنظیـم نشـده  ویـژه کشـورهای همسـایه درسـت  بـه  کشـورها 

اسـت. بـه همیـن لحـاظ افغان هـا ترجیـح می دهنـد کـه از راه 

قاچـاق بـه دیگر کشـورها برونـد. اما پدیده شـوم رفـنت قاچاقی 

بایـد از بیـن برده شـود.«

در حـال حـارض۲.۵ میلیـون افغـان بـا مـدرک و دسـته بـزرگ 

دیگـر کـه فاقـد اسـناد هسـتند، در ایـران و پاکسـتان زندگـی 

می کننـد. همچنیـن ده هـا هـزار افغـان در امریـکا و اروپا به رس 

می برنـد. امـا ده هـا هـزاران افغـان دیگـر کـه بیشـری بـه گونـه 

قاچاقـی و بـا دشـواری جدی به اروپـا رفته اند، با بی رسنوشـتی 

کامـل رو بـه رو هسـتند. رفـنت افغان هـا از راه ایـران و ترکیـه و 

از آنجـا بـه اروپـا حـاال نیـز ادامـه دارد و دیـده می شـود کـه بازار 

قاچاقـربان انسـان هنـوز پـر رونق اسـت. 

 قـول اردوی عملیـات خـاص اعـام کـرده اسـت 

کـه 26 جنگجـوی طالبـان در والیت هـای لوگـر 

و هلمنـد در درگیـری بـا نیروهـای ویـژۀ اردوی ملـی به هاکت 

رسـیدند. ایـن قـول اردو سه شـنبه 7 دلـو بـا نـرش اعامیـه ای 

تریـح کـرده اسـت کـه گروهـی از طالبـان تروریسـت شـب 

گذشـته در والیـت لوگـر بـرای سـازماندهی یـک حمله بـر مرکز 

والیـت لوگـر گردهـم آمـده بودند.

عملیـات  فعـال  دفـاع  چارچـوب  در  ارتـش  خـاص  نیروهـای 

پیشـگیرانه را بـاالی هـدف اجـرا کردند کـه درنتیجـه ۱۴ تن از 

طالبان تروریسـت کشـته شـدند. در اعامیه اضافه شـده است 

 وزارت دفـاع ملـی مـی گویـد کـه درجریـان عملیـات نیروهـای 

کومانـدو، ۲۲ تـن بـه شـمول ۱۵ غیرنظامـی را از یـک زنـدان 

انـد. در خربنامـه ای  طالبـان درمربوطـات لوگـر آزاد سـاخته 

ايـن وزارت کـه دیـروز سـه شـنبه منتـرش شـده،آمده اسـت کـه 

ایـن فـراد شـب گذشـته در جریـان عملیـات نیروهـای کوماندو 

درولسـوالی چـرخ والیـت لوگـر رهـا گردیدنـد. منبـع مـی گوید 

کـه ایـن افـراد شـامل ۷تـن از نیروهـای امنیتـی و ۱۵تـن از 

باشـندګان محـل مـی باشـند.

 جنـوری مـاه جلوگیـری از قاچاق انسـان و بـرده داری در جهان 

افغانسـتان  عودت کننـدگان  و  مهاجـران  وزارت  امـا  اسـت. 

می گویـد کـه بـا تاش هـای پی هـم هنـوز نیـز قاچـاق انسـان 

معضلـی بـوده کـه پایـان نیافتـه اسـت.

انسـان  بـا قاچاقچیـان  فهیـم جوانـی ۳۰ سـاله ای اسـت کـه 

همـراه شـده و بـا دشـواری های بسـیار بـه ترکیـه رفتـه بـود.

نیرنگ هـای  بـا  پیـش  سـال   ۵ قاچاقـربان  کـه  می گویـد  او 

گوناگـون او را فریـب دادنـد، پولـش را گرفتند و از مشـکات راه 

هیـچ چیـزی نگفتنـد. فهیـم در مـورد دشـواری های راه ترکیـه 

یـا هفـت خانـواده  رفتیـم شـش  مـا  می گویـد: »هنگامـی کـه 

کـه کـودکان و زنـان هـم بودنـد بـا مـا رفتنـد. آن ها از مـا کمک 

می خواسـتند. راه اسـت که گرسنگی و تشـنگی دارد، مشکات 

بـه  پول شـان  اگـر  دارنـد،  نادرسـت  برخـورد  قاچاقـربان  دارد. 

موقـع پرداختـه نشـود حتـی می زننـد.« 

کـه این کشـور طالبـان را هنوز یک گـروه »تروریسـتی« می داند.

او گفتـه بـود کـه بر اسـاس قوانین هنـوز ایران طالبـان را از گروه 

تروریسـتی خارج نکرده اسـت.

هیـات طالبـان بـه رهـربی ما بـرادر آخند، معـاون گـروه طالبان 

یـک سـال قبـل نیـز بـه تهـران رفتـه بودنـد و بـا وزیر خارجـه این 

کشـور دیدار داشـتند.

هیـات  بیـن  مسـتقیم  گفتگوهـای  دوم  دور  پیـش  هفتـه  دو 

گفتگوکننـده دولـت و طالبـان در دوحـه پایتخـت قطـر آغاز شـد 

امـا پیرشفـت آن بسـیار کنـد بـوده اسـت.

آغـاز دور دوم گفتگوهـای صلـح حکومـت و طالبـان همزمـان بـا 

روی کار آمـدن حکومـت جدیـد در آمریـکا بـه ریاسـت جمهـوری 

صلـح  رونـد  مـورد  در  تاکنـون  بایـدن  آقـای  بـود.  بایـدن  جـو 

افغانسـتان کـه از سـوی ایـن کشـور زمینه سـازی شـده، چیـزی 

نگفتـه اسـت امـا نامـزد وزارت خارجـه حکومـت جدیـد گفتـه که 

آقـای بایـدن توافـق دولـت آمریـکا بـا طالبـان را ارزیابـی خواهد 

رونـد  دوم  دور  کنـدی  دلیـل  می گوینـد  کارشناسـان  کـرد. 

گفتگوهـای صلـح دولـت افغانسـتان و طالبان مشـخص نشـدن 

موضـع آمریـکا در قبـال ایـن رونـد و رسنوشـت توافقتنامـه صلـح 

آمریـکا و طالبـان اسـت.

در برخـی گزارش هـا گفته شـده که بیش از ۵۰۰ مدرسـه تنها 

در مناطـق قبایلـی پاکسـتان وجود دارند که حضـور جوانان و 

نوجوانـان افغـان در آن ها خیلی زیاد اسـت.

موالنا محمد یوسـف شـاه سـخنگوی جامعه دارالعلـوم حقانیه 

در اکـوره ختـک مربوط ایالت خیرب پشـتونخواه اسـت.

و  می کنـد  خطـاب  »جهـاد«  افغانسـتان  در  جنـگ  بـه  او 

می گویـد، شـاید شـامری از طالـب العلـامن پـس از تکمیـل 

افغانسـتان  بـه  بـرای اشـراک در جنـگ  آموزشی شـان  دوره 

رفتـه باشـند امـا بـه بـاور او، در جریـان آمـوزش چنیـن کاری 

نگرفتـه. صـورت 

وی گفـت: »در هنـگام آمـوزش یـک تـن هـم از مدرسـه های 

پاکسـتان بـه افغانسـتان نرفته. آن هـا آموزش های دینـی را در 

مدرسـه ها فـرا می گیرنـد. امـا از اینجـا یک تن هم بـه جنگ و 

جهـاد نرفتـه اسـت. اگـر طالبی بـرای سـه روز در درس حارض 

نباشـد، او را از مدرسـه بیـرون می کنیـم. ایـن قانـون مدرسـه 

ما اسـت.«

مجیـب انـگار خربنـگار در پاکسـتان بود کـه اکنـون در کانادا 

بـر می بـرد. او بـه رادیـو آزادی گفـت کـه بـرای جلوگیـری 

از افراطیـت در مدرسـه های پاکسـتان، هیـچ اقـدام بزرگـی 

صـورت نگرفتـه.

قصـداً  پاکسـتان  کـه  می توانیـم  »گفتـه  می گویـد:  انـگار 

منی خواهـد باالی این مدارس کنرول داشـته باشـد. جوانان 

مدرسـه های  در  تن شـان  هـزار  ده هـا  و  هـزاران  کـه  افغـان 

پاکسـتان آمـوزش می گیرنـد، در همین جا تولد شـدند، بزرگ 

شـدند و برخی هـا از افغانسـتان می رونـد، بـه روحیـۀ تربیـه 

می شـوند کـه ضـد افغانسـتان و ضـد انسـانیت اسـت.«

پاکسـتان در سـال ۲۰۱۹ گفتـه بـود، می خواهد بیـش از ۳۰ 

هـزار مدرسـه را تحـت مدیریـت حکومـت در آورد تـا آن هـا در 

نظـام تعلیمی آن کشـور شـامل شـوند.

کننـده  تنظیـم  بـزرگ  بـورد  کـه  العربیـه  املـدارس  وفـاق 

حـارض  حـال  در  می گویـد،  اسـت،  پاکسـتان  مدرسـه های 

حـدود ۲۳ هـزار مدرسـه نـزد آن هـا ثبـت اسـت امـا ۲۰ هـزار 

مدرسـه دیگـر هـم وجـود دارنـد کـه بـه صـورت رسـمی ثبـت 

نشـده اند. ایـن بـورد و حکومـت پاکسـتان هـر دو منی پذیرنـد 

کـه در مدرسـه های آن کشـور بـرای جوانان و نوجوانـان افغان 

می شـود. داده  آمـوزش  خشـونت 

می گویـد،  داخلـه  وزارت  سـخنگوی  آریـن  طـارق  کابـل،  در 

کشـور  ایـن  داخـل  در  دینـی  مدرسـه های  شـاگردان 

می شـوند. بایومیریـک 

دانش آموزانـی  شـدن  بایومیریـک  بحـث  »در  گفـت:  آریـن 

کـه در مـدارس درس می خواننـد، اقدام هـای را از پیـش در 

هامهنگـی بـا مـدارس انجـام دادیـم. در حال حـارض مدارس 

بـه  کـه رخصتی هـا  هنگامـی  می برنـد.  بـر  در رخصتی هـا 

پایـان رسـید، مـا برنامـه بایومیریـک بـرای متامـی مدرسـه ها 

را آغـاز می کنیـم و ایـن برنامـه در متامـی مـدارس گسـرش 

خواهـد یافـت.« وزارت داخلـه می گویـد، قصـد دارد ۵ هـزار 

مدرسـه و مرکـز آموزش هـای دینـی را هـم بـه صـورت رسـمی 

کند.  ثبـت 

 وزارت معـارف می گویـد، تـاش می کنـد جلو اعـزام جوانان و 

نوجوانـان بـه پاکسـتان را تحت نـام آموزش هـای دینی بگیرد. 

مقام هـای ایـن وزارت گفته انـد که در بسـیاری از مدرسـه های 

پاکسـتان، جوانـان و نوجوانان افراطیـت را آموزش می بینند و 

حتـی آن ها بـه حمله های انتحـاری آماده می شـوند.

»مـا منحیـث  آریـن سـخنگوی وزارت معـارف گفـت:  نجیبـه 

وزارت معـارف مسـئولیت داریـم تـا در داخـل کشـور زمینـۀ 

تعلیـامت  عرصـه  در  چـی  مـا  آموزگارهـای  بـرای  را  خوبـی 

اسـامی یـا تعلیامت عمومی باشـند، فراهم بسـازیم و مصمم 

هـم اسـتیم چون وظیفـه وزارت معـارف ارائه خدمـات تعلیمی 

و تربیتـی خـوب بـرای هم شـهریان مـا اسـت.«

پیـش از ایـن امـر اللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری 

روز شـنبه )4 دلـو( گفتـه بـود، طالبـان شـامری از جوانـان و 

نوجوانـان از خانواده هـای فقیـر اسـتخدام می کننـد و آن هـا 

را بـا شستشـوی مغـزی بـه انجـام حمله هـای انتحـاری آمـاده 

می کننـد.

بـه گفتۀ آقـای صالـح، آموزش هـای افراط گرایی در پاکسـتان 

و مناطـق تحـت اداره طالبـان صـورت می گیرد.

ریاسـت عمومـی امنیت ملـی افغانسـتان ویدیوهـای متهامن 

در  کـه  متهـامن می گوینـد  ایـن  کـرده.  نـرش  در گذشـته  را 

در  حملـه  انجـام  برای شـان  پاکسـتان  دینـی  مدرسـه های 

می شـد. داده  آمـوزش  افغانسـتان 

سـخنگویان طالبـان ایـن را منی پذیرنـد کـه جنگجویان شـان 

در مدرسـه های دینـی پاکسـتان آمـوزش دیده انـد.

 وزارتمعارف:جلواعزامجوانانبهپاکستانتحتنامآموزشهایدینیگرفتهمیشود 
کارتون

 د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې 

پر افغان ځواکونو موټر بم

 بريد شوى

د ننګرهار کانال په کوردننه د کبانو 

برخه کې د اړتيا پوره کولو هڅې 

پيل کړې دي

پیام های فرش سرخ تهران 
برای طـالبـان 

محمد هدایت
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چشمان داز امیدبخش صلح با طالبان، اوج فالکت، یا بارقه ی امید

مــردم  بــرای  طالبــان هیچــگاه  گــروه  بــوده،  در حاشــیه 

افغانســتان تــا حــاال پیــام صلــح نفرســتاده اســت. ایــن گــروه 

از زمــان رشوع صلــح تــا حــاال هیچــگاه نیــت صلــح خواهــی 

و دستکشــیدن از خشــونت و کشــتار را بــرای مــردم و دولــت 

افغانســتان و جامعــه ی جهانــی نشــان نــداده اســت. بــا آنکــه 

بــا ایــاالت متحــده امریــکا توافقنامــه صلــح را امضــا کــرده انــد 

ــونت  ــش خش ــر کاه ــی ب ــی را مبن ــه تعهدات و در آن توافقنام

ــار و کشــتار  ــا کنــون، حمــات مرگب متعهــد شــدهاند، امــا ت

عمومــی نیروهــای نظامــی و مردمــی را اجــرا کــرده و میکننــد.

ــح  ــوان صل ــت عن ــای تح ــه زد و بنده ــت ک ــن اس ــت ای واقعی

کوچکرتیــن نویــد آرامــش و راه بــرو نرفتــی را از ایــن اوضــاع  

بــه دســت منیدهــد. پــول و رسمایــه هایــی کــه همیــن اکنــون 

بــا گشــاده دســتی توســط دارنــده گان آن، همچــون هدایــای 

تروریســتی  گــروه  از  جنگــی،  جنایتــکاران  میــان  مــرگ، 

طالبــان گرفتــه تــا گــروه  هــای دیگــر، در حــال توزیــع انــد، 

چیــزی نخواهــد گذشــت کــه نابســامانی کشــور بــه ابعــادی 

ــد یافــت.  ــری افزایــش خواهن وحشــتناک ت

ــی را  ــده ی خوب ــم و آین ــردم کشــور نگران ــرای م ــاً ب ــن واقع م

ــم. ــبینی منیکن پیش

اعتــاد کــردن عدهــای از سیاســتمداران کشــور مــا بــه 

طالبــان و ایــان آوردن بــه اینکــه طالــب در پــی صلــح و 

درصــدد آوردن امنیــت بــرای رسارس افغانســتان اســت، ســاده 

ــا آگاهــی از تاریــخ گذشــته و  ــه و از درک نادرســت و ن لوحان

ــت.  ــان اس ــان و ذات طالب ــداف طالب ــان و اه ــال طالب ح

رسبــاز  و  رهــر  لشــکر،  گــروه،  هیــچ  طالبــان  میــان  در 

بیــش از چندیــن دهــه جنــگ و ویرانــی، دســت بــه 

دســت شــدن قــدرت سیاســی و جــدال و کشــمکش 

بیپایــان قــدرت هــای بیــن املللــی و منطقــه ای، از 

ــا  ــح ب ــی و صل ــت کنون ــا حکوم ــان ت ــن و طالب مجاهدی

طالبــان، حاصلــی جــز متاشــی شــدن شــیرازه جامعــه، 

ناامنــی و فســاد گســرتده، فقــر و آواره گــی بــرای مــردم 

ــت.  ــته اس ــتان نداش ــده افغانس ــت دی مصیب

در هــر برهــه ای، هــر کــدام از ایــن باندهــا و مافیاهــای 

سیاســی حاکــم، بــرای رس پــا مانــدن شــان، مــردم 

خودشــان  سیاســی  منافــع  قربانــی  را  افغانســتان 

کردهانــد و زخمــی بــر زخــم هــای پیکــر مجــروح جامعــه 

مصیبــت دیــده افغانســتان افزودهانــد.

ــداری  ــی زمام ــان ط ــر طالب ــی نظی ــای قبل ــت ه حکوم

چندیــن ســاله شــان، نــه تنهــا بــار زیــادی از مشــکات 

گســرتش  بلکــه  اســت،  برنداشــته  جامعــه  بیشــار 

ــکاری،  ــر، بی ــی، فق ــگ و ناامن ــار جن ــت  ب ــش مصیب آت

ــی عدالتــی  تشــدید کشــمکش  هــای قومــی، فســاد، ب

و تبعیــض و رسکــوب بــی وقفــه جنبــش هــای اعرتاضــی 

و عدالتخواهانــه از هــر زمــان دیگــر نهادینــه تــر گردیــده 

ــت.  اس

ــی  ــی ب ــا در دنیای ــردم م ــت م ــت، رسنوش ــن وضعی ــا ای ب

افــق اســت. متاســفانه مــردم بــه هــان انــدازه کــه 

نشســته،  کمیــن  در  ســیاهی  و  جهنمــی  نیروهــای 

ــت  ــه دس ــی ب ــه در پ ــود و آنچ ــع خ ــد و مناف ــه مقاص ب

ــوده  ــدازه، ت ــه هــان ان ــد، ب ــز ان ــف و مجه ــش واق آوردن

هــای طوفانــزده و درگیــر، نســبت بــه انتظــارات شــان و 

رشایــط تحقــق آنهــا بــی  اطــاع و نــاآگاه انــد. حــوادث 

و رویدادهــای اتفــاق افتــاده، گــواه ایــن حقیقــت هایــی 

ــت. ــی اس ــق کنون ــی اف ــای ب ــخ در دنی تل

ــده داده  ــردم وع ــه م ــح« ب ــوان »صل ــه عن ــروز ب ــه ام آنچ

میشــود، چیــزی جــز ســازش و تقســیم قــدرت حکومتــی 

ــا گــروه طالبــان نیســت.  ب

بازگردانــدن و ســهیم کــردن یــک نیــروی فــوق ارتجاعــی 

ــرتاتژی  ــور، اس ــی کش ــت سیاس ــتی در حاکمی و تروریس

ــرادر  ــن از ب ــای یــک عــده خــاص اســت. همچنی ــر پ دی

علنــی  دفــرت  ایجــاد  تــا  طالبــان  خوانــدن  ناراضــی 

طالبــان در قطــر و مذاکــرات پشــت پــرده چندیــن ســاله 

ــا  و برگــزاری لویــه جرگــه صلــح، بازیگــران منطقــه ای ت

ــح و  ــای صل ــس ه ــد روزه کنفران ــس چن ــش ب ــام آت اع

غیــره، هیــچ معنایــی جــز رهــا کــردن مــردم بــی دفــاع در 

چنــگال مشــتی تروریســت وحشــی و بربــر  نــدارد.  ایــن 

ــح« اســت. ــان ســناریوی »صل ــک حقیقــت عری ی

ــب  ــروز مرتک ــه ام ــا ب ــود ت ــت خ ــان حکوم ــان از زم طالب

قتــل عــام کــودکان و  قبیــل؛  از  بیشــرتین جنایــات 

ــا و  ــش زدن خانه ه ــاری، آت ــوچ اجب ــاع، ک ــی دف ــردم ب م

ــد. در  ــده ان مــزارع، حمــات پــی درپــی انتحــاری گردی

ــه  ــت کاران ــز و جنای ــونت آمی ــار خش ــه رفت ــن گون ــر ای اث

ــت  ــان را از دس ــای ش ــردم جانه ــیاری از م ــان بس طالب

ــدان و  ــرگ فرزن ــر م ــاع ب ــی دف ــوم و ب ــردم مظل داده و م

عزیــزان شــان خــون گریســتند. ســتم و آزار را بــا درد 

ــا  ــدن رسه ــا و بری ــت ه ــرده و ممنوعی ــه ک ــون تجرب و خ

را در جهنــم قوانیــن عتیــق و متعفــن ایــن گــروه بــه 

ــت  ــان حاکمی ــان از زم ــزاران انس ــد و ه ــم رس دیدن چش

طالبــان دهشــت نــاک تریــن تجربــه ی دوران زنــده گــی 

میزنــد. مافیــای تبهــکار و بــه غایــت خطرنــاک و فاســد بــه 

ــد. ــا افتادهان ــردم م ــه و م ــان جامع ج

علیرغــم نبــود افــق روشــن بــرای رهایــی و نجــات از 

ــا  ایــن وضعیــت ناگــوار و چشــانداز امیدبخــش صلــح ب

ــاب  ــای اعج ــگفتی ه ــه ش ــت ب ــخ دس ــان، گاه تاری طالب

امیــد  بارقهــی  فاکــت،  اوج  از  گاه  میزنــد.  انگیــزی 

برمیخیــزد. گاه انســان هنگامیکــه بــه حضیــض ذلــت 

ســقوط میکنــد، در آخریــن لحظــه و هنگامیکــه همــه 

چیــز ویرانشــده و بربــاد رفتــه، وقتیکــه دیگــر چیــزی برای 

ــه  ــم ک ــاری ه ــد، از روی ناچ ــی منان ــت دادن باق از دس

ــدرت  ــام ق ــا مت ــد و ب ــزم میکن ــش را ج ــام عزم ــده، مت ش

ــورش  ــادی تص ــت ع ــه در حال ــه را ک ــود و آنچ ــد میش بلن

ــای  ــن تجربه ــاند. ای ــام میرس ــه انج ــرده، ب ــم منیک را ه

اســت کــه بارهــا در تاریــخ رخ داده اســت.  ایــن بــار 

هــم هیچکــس منیدانــد کــه آیــا عاقبــت جنــگ، کشــتار 

ــا شــدن  ــر پ ــرای رســتاخیز انســانی و ب و فاکــت راه را ب

یکــی دیگــر از شــگفتیهای تاریــخ همــوار خواهــد کــرد و 

ــرد؟ ــد ک ــود خواه ــده ناب ــه باقیان ــم ک ــه را ه ــا آنچ ی

امــا آنچــه از تاریــخ میآموزیــم ایــن اســت کــه تاریــخ، 

ــش  ــر پی ــه ناگزی ــش، ب ــی و رسدیهای ــی بیرحم ــا همه ب

خواهــد رفــت و همچــون کودکــی کــه رسانجــام راه رفــن 

را بــا برخاســن از پــس هــر زمیــن خوردنــش یــاد خواهــد 

ــت و  ــد یاف ــاره بازخواه ــود را دوب ــن خ ــق روش ــت، اف گرف

بهشــت گمشــدهاش را، نــه در رؤیاهــای کاذب، بلکــه در 

ــا دســتان خــود خواهــد ســاخت. واقعیــت و ب

دموکــرات، معتقــد بــه اعامیــه جهانــی حقــوق بــر، 

آزادی بیــان، دموکراســی و آزادی و حقــوق زنــان وجــود 

نــدارد. طالبــان در طــول ســالیان جنگشــان علیــه دولــت 

و نیروهــای خارجــی فقــط تغییــر نظــام، خــروج نیروهایــی 

خارجــی و بنیادگــذاری نظــام رشعــی اســامی را خواســته 

انــد و همچنــان بــر ایــن خواســته هــای خودشــان متعهــد 

ــب، برنامــه ی  ــر در جهــان بینــی طال ــچ تغیی هســتند. هی

طالــب و برنامــه حامیــان منطقــه ای طالــب نیامــده اســت. 

خواســت روشــن و واضــح طالبــان از میــان برداشــن نظــام 

جمهــوری و دموکراســی، تاســیس امــارت و جــاری ســاخن 

ــت. از  ــور اس ــور کش ــه ی ام ــر هم ــق ب ــر عتی ــت ع رشیع

ایــن جهــت طالــب، صلــح مــورد نظــر دولــت افغانســتان و 

ــت. ــد داش ــته و نخواهن ــول نداش ــان را قب جه

ــا در  ــه ی ــی ک ــت های ــده حکوم ــن و پیچی ــادالت خونی مع

پــی حفــظ و تقویــت یــک جریــان تروریســتی اســت نشــان 

میدهــد کــه هیــچ چشــم امیــدی بــه آینــده منیتــوان 

داشــت. از دعــوای احــزاب جهــادی بــر رس کســب قــدرت 

و  نهــان  و  آشــکار  معامــات  تــا  بیشــرت  و ســهمخواهی 

بندوبســتهای سیاســی، همــه و همــه امتحــان خــود را پــس 

دادهانــد. پرونــده هــر کــدام تیرهــرت از دیگــری اســت. 

ــند،  ــه میکش ــود نقش ــب خ ــردن رقی ــن ب ــرای از بی ــروز ب ام

متحــد  جبهــه  و  میدهنــد  مــودت  دســت  او  بــا  فــردا 

ــل  ــره قت ــا فق ــه ده ه ــان ب ــت ش ــدام دس ــر ک ــازند. ه میس

عمــد و غیــر عمــد و مشــارکت در جنایــت آلــوده اســت. هــر 

کــدام بیشــرت از دیگــری قومگرایــی و مذهبرتاشــی را دامــن 

خودشــان را دارنــد و میلیــون هــا نفــری کــه مجبــور بــه 

تــرک دیــار و اختیــار ســکونت در خــارج از کشــور شــده 

انــد، همــه گــی حکایــت تلــخ و ســند گویــای رنــج و درد 

ایــن مــردم و ماهیــت روشــنی از ســبعیت و بربریــت ایــن 

گــروه هســت.

و  اســتبداد  عدالتــی،  بــی  و  فســاد  از  کــه  مردمــی 

بــه  برانگیــز حاکــان گذشــته  افتضاحــات جنجــال 

ــرای رهایــی خودشــان از چنــگال   ــد، ب جــان آمــده بودن

ــس  ــاال پ ــد، ح ــام دادهان ــی را انج ــه تاش ــا هرگون آن ه

از چندیــن ســال تــاش، در هــان صبــح دم رویاهــای 

وهــم آلــود آزادی و رهایــی، خودشــان را در چنــگال 

دشــمنی بــه مراتــب بــی رحــم تــر از گذشــته مــی یابنــد. 

دشــمنی کــه بــرای بــه بنــد کشــیدن آنهــا بــا متــام 

ــت.  ــرده اس ــز ک ــدان تی ــدرت دن ق

ایــن تــازه منــزل گاه اول جهنمــی اســت کــه مــردم مــا، 

بــه جــای بهشــتی کــه رؤیــای آن را در رس مــی پروراندند، 

نصیــب شــان شــده اســت. رسنوشــت مردمــی کــه دل بــه 

بهشــت کاذب دیگــران، میبندنــد و بــه جــای مبــارزه در 

کشــور خودشــان راه آســان و فریــب آمیــز پریــدن از روی 

ــود و هیــچ  واقعیــت را برمــی گزیننــد، همیــن خواهــد ب

ــر،  ــی دیرت ــم، کم ــم ان ه ــرد. متوّه ــد ک ــی نخواه تفاوت

رسنوشــتی بهــرت از ایــن نخواهنــد داشــت.

متاســفانه امــروز نیــز بــرای مــردم افغانســتان، آیندهــای 

بــس اســفناک تــر از آنچــه را کــه اکنــون شــاهدیم، 

پیشــبینی میکنیــم. بــرای اینکــه گویــی ایــن کشــور بــه 

گرهــگاه همــه ی تضادهــای و کشــمکش هــای بیــن 

ــری  ــه ای و درگی ــان فرق ــای می ــا تضاده ــی و حت امللل

میــان بلــوک هــای رشق و غــرب، کشــمکش دیرینــه 

ــوک هــای قومــی و  ــوک سیاســی مذهبــی و بل ــان بل می

ــوک  ــا بل ــش ب ــکا و متحدان ــان امری ــای می ــا تضاده حت

بــدل گردیــده  روســیه  و  دیگــر چیــن  امپریالیســتی 

ــمکش  ــا و کش ــله تضاده ــک سلس ــد ی ــازه بای ــت. ت اس

هــای دیگــر قومــی کــه ممکــن اســت بعــداً بــا پیچیــده 

تــر شــدن اوضــاع رس بــاز کننــد و ده هــا درگیــری و 

کشــمکش هــای خــرد  وریــز دیگــر را نیــز  بایــد بــه ایــن 

لیســت بلنــد اضافــه کــرد. چــه کســی مــی خواهــد ایــن 

تضادهــا را حــل منایــد؟ کــدام نیــرو میخواهــد صلــح و 

آرامــش، حتــا صلــح و آرامــش نســبی کــه همیــن امــروز 

هــم از نکبــت آن در رنــج و عــذاب اســت را در این کشــور 

برقــرار کنــد؟ مــن واقعــاً بــرای مــردم کشــور و چــه بســا 

منطقــه ای وســیع تــر از آن، آینــده ی وحشــتناکی را 

ــم. ــبینی میکن پیش

کمــک هــای دولتهــای منطقــه بــه گــروه تروریســتی 

ــوک امپریالیســتی غــرب و رشق  ــکات بل ــان،  تحری طالب

ــه  ــا ب ــی آنه ــی و مال ــلیحات نظام ــک تس ــه کم و منجمل

طالبــان، مســلم اســت کــه دخالتهــا و تحریــکات جنــاح 

ــدازه افزایــش خواهــد  ــن ان ــه همی ــز ب هــای رقیــب را نی

داد. کوچکرتیــن امیــدی بــرای برقــراری هیــچ گونــه 

صلــح و آرامــش بــرای مــردم مــا باقــی منیگــذارد، بلکــه 

آینــده ی بســی تیــره و تــاری را بــرای آنهــا و مــردم 

ــد. ــده میدهن ــه وع منطق

رونــد پیگیــری صلــح دولــت افغانســتان بــا طالبــان 

ــام  ــت. در مت ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــدون نتیج ــون ب تاکن

ــتان  ــت افغانس ــان، دول ــا طالب ــکا ب ــرات امری دوره مذاک

سید لطیف سجادی

کــه عمــران خــان صــدر اعظــم ایــن کشــور نیــز در کابــل بــا 

ــار را  ــر از انتظ ــکاری فرات ــول هم ــدار و ق ــان دی ــات افغ مقام

وعــده منــود.

ــح افغانســتان  گــروه طالبــان دومیــن دســته از بازیگــران صل

ــن  ــا آن در متــاس مســتقیم اســت. ای اســت کــه پاکســتان ب

گــروه از بــدو تأســیس تاکنــون مــورد حایــت پاکســتان 

ــی  ــز تلق ــروه نی ــن گ ــان ای ــتان از موسس ــت. پاکس ــوده اس ب

می شــود. روشــن اســت کــه جایــگاه آینــده گــروه طالبــان در 

افغانســتان، بــرای پاکســتان مهــم اســت. بــه همیــن دلیــل، 

اســام آباد بیش تریــن متــاس را بــا طالبــان در پیونــد بــه 

صلــح افغانســتان داشــته اســت، گــروه ســوم، شــامل رهــران 

احــزاب و چهره هــای سیاســی بیــرون از حکومــت افغانســتان 

اســت. در ایــن ســطح، مقامــات پاکســتان تاکنــون بــا گلبدین 

ــک  ــی از نزدی ــم خلیل ــدرام و محمدکری ــف پ ــار، لطی حکمتی

ــط  ــته رواب ــار در گذش ــای حکمتی ــان آق ــن می ــد، از ای دیده ان

ــن  ــز ای ــون نی ــم اکن ــت و ه ــته اس ــتان داش ــا پاکس ــک ب نزدی

کشــور از وی بــه عنــوان یکــی از چهره هــای همســو بــا کشــور 

ایــن متاس هــا  اســت  قــرار  پاکســتان حایــت می کنــد، 

بــا ســایر چهره هــای سیاســی افغانســتان از جملــه حامــد 

ایــن واقعیــت غیــر قابــل انــکار بــه همــه مــردم افغانســتان 

آشــکار اســت کــه پاکســتان در ارتبــاط بــه سیاســت 

خارجــی شــان در قبــال افغانســتان همــواره هدفمنــد 

ــت  ــرتاتژی سیاس ــت، اس ــوده اس ــل من ــرتاتژیک عم و اس

خارجــی آنــان در قبــال افغانســتان ضمــن اینکــه مبتنــی 

ــی  ــا امن ــای ن ــده متغییره ــت کنن ــی و تقوی ــج فهم ــر ک ب

در افغانســتان بــوده اســت؛ امــا در ایــن راســتا تــا کنــون 

موفقانــه عمــل منــوده اســت، مســائل تراژیکــی همچــون 

» عمــق اســرتاتژیک « وارد کــردن »هــزار زخــم« و » کابــل 

بایــد در تاریکــی باشــد« از فــراز و نشــیب های مداخــات 

غــرض آلــود آنــان مبنــی بــر حاکمیــت ضعیــف و هســو بــا 

ایــن کشــور و نــا امنی هــای ممتــد افغانســتان اســت کــه 

ــتان  ــواره افغانس ــر، هم ــال اخی ــل س ــی چه ــت کم ط دس

ــون  ــد، اکن ــرار داده ان ــی ق ــا امن ــد و ن را در معــرض تهدی

ــت و  ــته اس ــار نشس ــه ب ــتان ب ــح افغانس ــه صل ــه پروس ک

قــرار اســت مثــرات آن بــه زودی در کشــور رو منــا گــردد، 

پاکســتان بــا چهــار گــروه از بازیگــران صلح افغانســتان در 

گفت وگــو و متــاس مســتقیم قــرار گرفتــه اســت. ســه گروه 

آن شــامل بازیگــران داخلــی افغانســتان می شــود. گــروه 

داشــته، باعــث خســارت اقتصــادی نیــز شــده اســت، دو 

ــوس  ــرا نف ــد و اک ــرار دارن ــم ق ــوار ه ــه در ج ــوری ک کش

ــه در  ــت ک ــی اس ــکل از دو تابعیته های ــان متش ــرزی آن م

دو ســوی مــرز بــه هــرج و مــرج و نــا امنــی شــهره انــد، در 

صــورت امــکان امنیــت هــر دو کشــور را بــا خطــر مواجــه 

خواهــد ســاخت، بیشــرتین ســاکنان دو ســوی مــرز، 

ــتند  ــی هس ــازمان یافته گان جرم ــلح و س ــخاصی مس اش

کــه بــه صــورت شــبکه ی در فعالیــت انــواع اقدامــات 

ــت  ــن فعالیت هاس ــر همی ــر اث ــد، ب ــروف ان ــلحانه مع مس

کــه اگــر افغانســتان بــا خطــرات انفجــار و نــا امنــی 

مواجــه گردیــده اســت، پاکســتان نیــز شــاهد انفجــار در 

بخش هایــی از خــاک خــود بــوده اســت؛ بنــا بــر ایــن 

واضــح اســت کــه افغانســتان امــن و بــا ثبــات نــه تنهــا کــه 

ــت  ــت دول ــه در موجودی ــدارد؛ بلک ــتان ن ــه پاکس رضری ب

ایجــاد  بــا  می تواننــد  دو کشــور  افغانســتان  در  قــوی 

پیــان امنیتــی دو جانبــه بــه ایــن نگرانی هــا خامتــه 

ــند. بخش

بــا ایــن حــال، وعــده  پاکســتان بــرای رسان احــزاب 

ایجــاد  بــر  مبنــی  افغانســتان  سیاســی  چهره هــای  و 

حکومــت موقــت، ســازنده نیســت. هم چنــان حایــت 

ایــن کشــور از طالبــان بــرای برقــراری نظــم سیاســی 

تضعیــف  نیســت.  ســودمند  نیــز  جمهوریــت  از  تهــی 

نیــز  بازیگــران  ایــن  از  اســتفاده  بــا  مرکــزی  دولــت 

ــتان  ــح در افغانس ــوب صل ــق مطل ــث تواف ــد باع منی توان

شــود. بهرتیــن راهــکار آن اســت کــه همــه بازیگــران 

ترغیــب  جمهــوری  سیاســی  نظــم  روی  توافــق  بــرای 

ــت  ــتان حای ــان افغانس ــوزه جمهوری خواه ــوند و از ح ش

همه جانبــه صــورت گیــرد. در افغانســتان توافــق صلحــی 

ــت در آن  ــای جمهوری ــه ارزش ه ــد ک ــد مان ــدار خواه پای

ــور شــود. بدیهــی اســت کــه اولیــن کشــوری کــه از  متبل

ایــن صلــح نفــع خواهــد بــرد، پاکســتان اســت؛ کشــوری 

ــتفاده از  ــا اس ــود ب ــع خ ــال مناف ــه دنب ــن دم ب ــا ای ــه ت ک

تغییــر  شــهامت  اســت،  بــوده  افغانســتان  بی ثباتــی 

امنــی  نــا  نگرانی هــای  باتــاق  از  را  پاکســتان  رویــه، 

نجــات خواهــد بخشــید، افغانســتان کشــوری اســت کــه 

تجربــه ی جنــگ و نــا امنــی چهــل ســاله را در کارنامــه اش 

دارد، حتــی عــدم دولــت و آنارشیســم بــه گونــه ی واقعــی 

اش در افغانســتان عملــی گردیــده اســت، بــا ایــن حــال، 

ــی  ــا امن ــاله ن ــل س ــورده ی چه ــم خ ــه زخ ــتانی ک افغانس

ــتان  ــی پاکس ــی ثبات ــه ب ــگاه ب ــت هیچ ــی اس ــی ثبات و ب

ــن انتظــار مــی رود کــه  ــر ای ــا ب متمرکــز نخواهــد شــد؛ بن

پاکســتان فرصــت بــه وجــود آمــده را شــانس طایــی 

در انقطــاع خشــونت های دو ســوی مــرز پنداشــته و از 

پروســه صلــح افغانســتان بــا محوریــت جمهوریــت و نظــم 

حاکــم حایــت همــه جانبــه منــوده و خواهــان تغییــر بــه 

مســیری غیــر از آن در افغانســتان نباشــند؛ ورنــه نــه تنهــا 

کــه منی تواننــد بــه ایــده ی دولــت دســت نشــانده موفــق 

ــوی  ــا را در دو س ــا امنی ه ــوخ ن ــذ رس ــه منف ــوند؛ بلک ش

ــش  ــن آت ــز در ای ــود نی ــوده و خ ــل گش ــش از قب ــرز بی م

ــوخت. ــد س ــل خواه ــش از قب بی

ــن کار فراهــم شــده  ــات ای ــرار شــود. مقدم ــز برق کــرزی نی

اســت، پاکســتان در کنــار ایــن گروه هــا بــا قدرت هــای 

جهانــی و بعضــی از بازیگــران منطقــه ای هــم در پیونــد 

بــه صلــح افغانســتان در متــاس و گفت وگــو اســت. از ایــن 

ــته  ــکا داش ــا امری ــاس را ب ــن مت ــام آباد بیش تری ــان، اس می

ــت  ــری اس ــران دیگ ــران از بازیگ ــه و ای ــن، ترکی ــت. چی اس

ــن  ــت، ای ــده اس ــو ش ــا وارد گفت وگ ــا آن ه ــتان ب ــه پاکس ک

متاس هــا و گفت وگوهــای وســیع، بیــش از هــر چیــزی 

آینــده  و  صلــح  قبــال  در  پاکســتان  حساســیت  نشــانه 

افغانســتان اســت. در ایــن متاس هــا عمدتــاً نگرانی هــا 

ــتان  ــح افغانس ــد صل ــه رون ــبت ب ــتان نس ــای پاکس و امیده

مــورد بحــث بــوده اســت. هم چنــان اقدامــات مشــرتکی کــه 

بتوانــد ایــن نگرانی  هــا را رفــع و اســام آباد را بــه امیدهایــش 

برســاند، پاکســتان در گذشــته توانســته بــود بخــش عمده ی 

ــت  ــش و حای ــت پوش ــان را تح ــادی افغ ــای جه از چهره ه

قــرار داده و از ایــن مجــرا عمــق اســرتاتژیک شــان را تعقیــب 

چهره هــای  بــا  پاکســتان  تعامــل  زمینــه ی  می منــود، 

بعضــی  همکاری هــای  از  ناشــی  زمــان،  آن  جهــادی 

کشــورهای حــوزه خلیــج و آمریــکا بــود کــه ایــن کشــور 

ــان  ــه جنگجوی ــات جنگــی ب ــده امکان ــع کنن در نقــش توزی

افغــان، آنــان را تحــت تأثیــر قــرار داده بــود، لــذا پــس 

ــان دارد،  ــیون افغ ــتان از سیاس ــور پاکس ــه کش ــه ی ک زمین

ــل  ــاع از تعام ــدد انتف ــدگاه در ص ــان دی ــا ه ــون ب ــا کن ت

ــا آنــان اســت کــه بتواننــد بــه اهــداف حــد اکــری شــان  ب

ــد. ــت یابن دس

پاکســتان نگــران اســت کــه دولــت پســا صلــح، تهدیــدی در 

ــد  ــن کشــور تصــور می کن ــان نباشــد، ای راســتای منافــع آن

کــه بــه ایــن هــدف نخواهــد رســید، مگــر آن کــه متــام 

بازیگــران صلــح افغانســتان یــا دســت کم اکریــت آن هــا را 

بــا خــود هم ســو کنــد. بــا هم ســویی ایــن بازیگــران، هــدف 

ــتان  ــح افغانس ــد صل ــر رون ــلط ب ــه تس ــتان ک ــر پاکس دیگ

ــد  ــتان می خواه ــد، پاکس ــد آم ــت خواه ــه دس ــز ب ــت نی اس

ــب  ــن گروه هــای جدایی طل ــاصلح، مام ــتان پس ــه افغانس ک

ــد  ــا هن ــود ب ــی خ ــت خارج ــد و در سیاس ــتانی نباش پاکس

ــه  ــان ب ــد. هم چن ــم نباش ــت ه ــت، دوس ــمن نیس ــر دش اگ

ادعــای مــرزی خــود پایــان بدهــد و مســیر عبــور پاکســتان 

ــاز  ــتان ب ــه روی پاکس ــگان ب ــز رای ــه را نی ــیای میان ــه آس ب

بگــذارد. از همیــن رو، پاکســتان در ســطوح مختلــف بــا 

ایــن بازیگــران در متــاس اســت و بــرای هــر کــدام مطابــق 

ــا  ــت ام ــد، واقعی ــم کاری می ده ــده ه ــا وع ــات آن ه ترجیح

ــه  ــت ب ــادی اس ــال های مت ــتان س ــه پاکس ــت ک ــن اس ای

ــرای  ــور ب ــن کش ــش ای ــت. کوش ــیده اس ــدف نرس ــن ه ای

ایجــاد حکومــت مطیــع و دست نشــانده در افغانســتان نیــز 

ــز  ــار نی ــه این ب ــت ک ــد اس ــت. بعی ــوده اس ــاکام ب ــون ن تاکن

پاکســتان بــه ایــن هــدف برســد، بارهــا گفتــه شــده اســت 

کــه بی ثباتــی و نــا امنــی در افغانســتان بــه نفــع پاکســتان 

ــک واقعیــت اســت. بخشــی از ناامنی هــا و  ــن ی نیســت. ای

ــا امنی هــا و وضعیــت  بی ثباتــی سیاســی در پاکســتان از ن

ــوده اســت. ایــن وضعیــت  ــر ب سیاســی در افغانســتان متأث

ــه همــراه  ــرای پاکســتان، تلفــات انســانی ب ضمــن آن کــه ب

ــاس  ــن مت ــت. ای ــی اس ــران جهان ــامل بازیگ ــارم ش چه

ــه مســأله  وســیع، نشــانه حساســیت پاکســتان نســبت ب

صلــح افغانســتان اســت، سیاســت اعامی پاکســتان، در 

حایــت از رونــد صلــح افغانســتان قــرار دارد. طبــق ایــن 

سیاســت، پاکســتان بــه دنبــال گفت وگــو بیــن متــام 

طرف هــای جنــگ اســت. ایــن کشــور اعــام کــرده اســت 

ــای  ــد طرف ه ــت و بای ــل نیس ــی راه ح ــه نظام ــه گزین ک

جنــگ بــا هــم گفت وگــو کننــد، ایــن کشــور در راســتای 

همیــن سیاســت تاکنــون بــا ســه گــروه از بازیگــران 

داخلــی صلــح افغانســتان در متــاس و رابطــه مــداوم 

بــوده اســت. گــروه اول، شــامل نهادهــای رســمی دولــت 

افغانســتان می شــود کــه بــا آن هــا متــاس مســتقیم 

دارد. در ایــن گــروه، ارگ ریاســت جمهــوری، وزارت امــور 

خارجــه و پارملــان افغانســتان شــامل می شــوند. دولــت 

پاکســتان در متــاس بــا ایــن نهادهــا روی توافقاتــی کار 

ــن  ــل حس ــت اص ــه رعای ــور را ب ــه دو کش ــت ک ــرده اس ک

هم جــواری و عــدم مداخلــه در امــور یک دیگــر ملــزم 

ــه  ــفرهای دو جانب ــاط س ــن ارتب ــی دارد، در همی ــه م نگ

ــت  ــورت گرف ــی ص ــات حکومت ــف مقام ــطوح مختل در س

پاکستان  و  سیر تسلط جویانه بر مذاکرات صلح

محمد عرفانی
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 بازی با اعداد              3206
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3101    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3376
شاه سفید را در خانه  F3 حرکت دهید. 

3405

جواب هدف         2854
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ثور
امروز به دلیل مشکالت همکاری با یکی از همکاران تان ممکن است که مجبور 
باشید تا شرایط تنش زایی را تحمل کنید. هر دوی شما دارای نظرات مختلفی 

هستید.

جوزا
ممکن اســت مود خوبی امروز نداشته باشید. از گرفتن مسئولیت اجتناب کنید 
زیرا که انرژی زیادی را از دســت خواهید داد. به نظر می رســد که مستعد به 

مشکالت سالمتی هستید.

سرطان
امروز عصبی هســتید. باید در هر کاری کــه انجام می دهید احتیاط کنید. 
امروز بعد از ظهر ممکن اســت مبلغ عمده ای پول دریافت کنید. یا ممکن 

است پاداشــی باشد از تالش های اخیری که برای کاری انجام داده اید.

اسد
مشــکالت جزئی ســالمتی را تجربه می کنید زیرا که اســترس دارید و خسته 
هســتید. باید همه چیز را آســان بگیرید. زمان خوبی برای گرفتن تصمیمات 

مهم کاری نمی باشد.

سنبله
امروز به دلیل خســتگی ممکن است عصبی باشید. احتماال بخواهید که از انجام 
کارهایی که نیــاز به تمرکز کردن دارند اجتناب کنیــد. زمان خوبی برای انجام 
کارهای روزمره می باشــد. نباید به یک فرد سالمند در اطراف تان واکنش نشان 

دهید.

حمل
امــروز صبح ممکن اســت چندیــن کار را همزمان انجام دهیــد. بی قراری و 
عصبانیت ممکن است بر کارایی شما تاثیر بگذارد. در حرفه خودتان باید بسیار 

احتیاط کنید

میزان
امروز صبح ممکن اســت عصبی باشــید و نتوانید که خشم خود را کنترل 
کنید. در خطر بحث و دعوا هستید. باید کارهای روزمره خود را انجام دهید. 
به دقت رانندگی کنید! امروز ممکن اســت در خطر اتفاقات ناخوشــایندی 

برای ماشین تان باشد.

عقرب
ممکن اســت بحث گرمی با یک جــوان در اطراف تان باشــید، و از کلمات 
خشن در این دعوا استفاده کنید. همچنین در خطر اتفاقات ناخوشایند برای 
ماشــین تان هســتید پس به دقت رانندگی کنید. از هر گونه حدس و گمان 

اجتناب کنید.

قوس
با توجه به مشــکالت مالی که دارید، می توانید خوشبین باشید و سعی کنید 
که شــرکای کاری تان را متقاعد کنید. به نظر می رســد که امروز در خطر 

اتفاقات ناخوشایند هستید در هر کاری که انجام می دهید احتیاط کنید!

جدی
امروز صبح ممکن اســت احســاس کنید که از همه چیز ناراضی هستید، و 
ممکن است با اطرافیان دعوا کنید. باید بیشتر به اعضای خانواده توجه کنید 
مخصوصا افرادی که برای شــما مهم هستند. شما می توانید راه حل خوبی 

برای مشکالت مالی تان پیدا کنید.

دلو
ممکن است برنامه مفیدی برای کارهای خانگی داشته باشید. امروز بعد از ظهر با 
مشکالت جزئی سالمتی مواجه می شوید که موقتی است. باید بیشتر به استراحت 

کردن و زندگی عاطفی تان توجه کنید.

2855

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 

دنیا ـ دریا ـ دری  ـ دیار ـ 
دین ـ داین ـ نادر ـ رادیو 
ـ دور ـ درو ـ رود ـ دیو ـ 
داورـ  واردـ  وردـ  دوایــر 
ـ دی ـ دو ـ نــود ـ صید 
ـ صیــادـ  صدرـ  صادرـ  
صدور ـ رنــد ـ در ـ رد ـ 
دار ـ دارو ـ دیوار ـ دیوان 

ـ دیر.
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حوت
ممکن است به دلیل تغییرات پیش بینی نشده ای که در برنامه های تان رخ داده 
است عصبی باشید. باید آرام باشید، زیرا که تمام روابط تان را با همکاران و شریک 

عاطفی تان خراب خواهید کرد.

 شطرنج                     3377

ا

آمیختهـ  اختشاشـ  بزرگوارـ  پذیراییـ  تقویتـ  ثامنـ  جهانیـ  چهارده 
ـ حرمتـ  خواهشــمندـ  داناـ  ذاتیـ  رضوانـ  زودباورـ  ژرفـ  ستایش 
ـ شــکالت ـ صعود ـ ضمانت ـ طراح ـ ظریف ـ عجول ـ غبار ـ فرهنگ 

ـ قصاب ـ کالم ـ گوهران ـ لعاب ـ مادر ـ نغمه ـ وحدت ـ هنر ـ یاس.

خ ظ ر ی ف ی ل ع ا ب ح آ
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گ ل ک و م ن و ن ی م ب م

ن ک خ آ ص گ ا ق ا پ ا غ

ه ش گ ع ر و ح د ت ذ ص ن

ر ق و ز ض غ ر ع س آ ق ث

ف د ب ر و ا ب د و ز آ ژ

د

مکتـوب و کتاب هـای دیگـر را کـه توسـط نهـاد معـارف تهیـه شـده، نیـز 

بررسـی کنیـم، باهمیـن وضعیـت روبـه رو هسـتیم. پسـوندهای جمـع »ها«، 

»آن«، »گان«، »وان« و »یـان« از عهـده ی جمـع بسـن بسـیاری از واژگان 

عربی یـی رایـج در زبـان فارسـی دری، هـم بـر می آیـد. چـرا در مـن کـه بـا 

رسـم الخط زبان فارسـی دری نوشـته می شـود و مخاطبانش هم گویشـوران 

زبان فارسـی دری اسـت، به جای پسـوند جمع فارسـی دری، از پسوندهای 

جمـع عربـی اسـتفاده کنیـم؟ آن هـم توسـط نهـاد کـه مسـوولیتش انتقـال 

اینکـه  عبـارت دیگـر  بـه  اسـت.  زبـان  آمـوزش درسـت  و  فرهنگـی  میـراث 

پسـوندهای جمـع »هـا« و »آن«  زبـان فارسـی دری چـه مشـکل دارد کـه بـه 

رساغ پسـوندهای جمـع »آت«، »یـون« و »یـن« عربـی می رویـم. حتـی اگـر 

ایـن کار از روی سـهو و ناخواسـته انجـام شـود، بازهـم توجیـه پذیر نیسـت؛ 

چـون وزارت معـارف حتـی از روی خطـا هـم نبایـد دسـتور زبـان خودمـا را 

بـه حاشـیه برانـد و بـه جایـش اسـتفاده نابجـا و نادرسـت پسـوندهای جمع 

عربـی را در زبـان فارسـی دری، بـه کار ببنـدد و باعث رواج و نهادینه شـدن 

ایـن اشـتباه زبانی شـود.

بـا  افغانسـتان  رسارس  در  مکتب هـا  از  زیـاد  شـاری  نام گـذاری  2ـ 

مشـخصه های »انـاث«، »نسـوان«، »ذکـور« وغیـره.  بـه طـور مثـال »لیسـه 

انـاث...« در لوحه هـای رس هـر  ...«، »متوسـطه ذکـور..«، »لیسـه  نسـوان 

مکتـب دیـده می شـود. ایـن واژگان تنهـا یک مشـخصه یـا نام نیسـت، بلکه 

رواج دهنـده کاربـرد ایـن واژگان در زبـان فارسـی دری و نهادینـه سـازی آن 

نیـز اسـت. کـودکان از روز نخسـت مکتـب شـان کـه بـا ایـن واژگان مواجـه 

اسـت تـا روز کـه از مکتـب فارغ می شـوند؛ در نتیجه چنیـن واژگان در عمق 

دانـش زبانـی شـان جـا می گیـرد و نهادینـه می شـود. رسانجـام بـه جـای 

آمـوزش واژگان زبـان فارسـی دری، واژگان زبـان عربـی را بـا کاربردهـای 

فارسـی دری فـرا می گیرنـد. وزارت معـارف به عنوان هسـته آموزش و پرورش 

و سـکان دار انتقـال میـراث فرهنگـی، در ایـن بخـش نیـز مسـووالنه عمـل 

نکـرده اسـت. به راحتـی می تواند به جای ایـن واژگان، واژه هـای »دخرتانه« 

و »پرسانـه« را بـه کار بـرد. بـه دلیـل که کاربرد نداشـته و عام نشـده به نظر 

بعضی هـا کاربـرد »پرسانـه« و »دخرتانـه« شـاید نـا مناسـب بیاید؛ امـا چنین 

نیسـت. کافیسـت کـه ایـن کاربردهـا عـام شـود، بعـد متوجـه می شـویم کـه 

هیـچ مشـکلی نـدارد. البتـه این خر خـوش را شـنیده ام کـه وزارت معارف، 

اقـدام بـه ایـن تغییـر کـرده اسـت. امیـدوارم کـه ایـن خر درسـت باشـد. 

بنـدی  تقسـیم  منایانگـر  کـه  واژگان  همه گیـر  و  گسـرتده  بسـیار  رواج  3ـ 

برمبنـای جنسـیت و کاربـرد آن در زبـان فارسـی دری اسـت؛ در حالیکـه 

در زبـان فارسـی دری، اصـا جنسـیت وجـود نـدارد و مـن در کتاب هـای 

زبان شناسـان و دسـتور نویسـان و دیگر پیشـگامان زبان و ادبیات فارسـی 

دری چنیـن چیـزی ندیـده ام. بـه شـکل بسـیار گسـرتده، در متـام مکتب ها 

و دیگـر اداره هـای کـه مربـوط بـه وزارت معـارف انـد، ایـن تقسـیم بنـدی 

جنسـیتی کاربـرد دارد و حتـی نهادینـه شـده اسـت. بـه صـورت مشـخص 

واژگان معلمـه، مدیـره، آمـره، محرتمـه، رئیسـه و برخـی واژگان شـبیه این ها 

ایـن  بـا  کاربـرد بسـیار وسـیع دارد. متـام دانش آمـوزان از محیـط مکتـب 

کاربردهای اشـتباه آشـنا می شـوند و همـه ی این واژگان در ذخیـره واژگانی 

شـان ذخیـره می شـوند و باخودشـان ایـن غلط هـای ویرانگـر زبانـی را بـه 

دانشـگاه و هرجـای دیگـر می برنـد و در گفت وگوهـای روزانه ی شـان به کار 

می گیرنـد. کاربـرد ایـن واژگان بـه صـورت که در بـاال آمده، از لحاظ دسـتور 

زبـان فارسـی دری غلـط اسـت و نبایـد در زبـان فارسـی دری چنیـن بـه کار رود. در 

واژگان، ضمیرهـا و دیگـر اجـزای زبـان فارسـی دری، متایـز جنسـیتی مذکـر و مونث 

وجـود نـدارد. مـا حق نداریـم که واژگان را با سـاختار و کاربرد جنسـیتی زبان عربی، 

وارد زبـان فارسـی دری کنیـم و بـه کار ببندیـم؛ بنابر این واژگان محـرتم، رئیس، آمر، 

مدیـر بـرای هـردو جنـس مذکـر و مونـث بـه کار مـی رود. فرقـی منی کند که آمـر، زن 

اسـت یـا مـرد. در هـر دو صـورت کاربـرد درسـتش »آمـر« اسـت. هیـچ دلیلـی وجـود 

نـدارد کـه بـه آمـر زن، »آمـره« بگوییم. ایـن کاربرد گذشـته از اینکه غلط اسـت، نوعی 

آسـیب زدن بـه زبـان و بی خردی و بی مسـوولیتی مـا گویندگان هم هسـت. البته این 

را می دانـم کـه در متـام اداره هـا چنیـن کاربرد نادرسـت رواج یافته و بـه کار می برند؛ 

امـا کاربـردش در نهادهـای معـارف بسـیار بیشـرت از نهادهـای دیگـر اسـت. از طرف 

دیگـر رواج و نهادینـه کردن این اشـتباه زبانی توسـط وزارت معارف اصـا توجیه پذیر 

و قابـل قبـول نیسـت. نهـاد معـارف مسـوولیت دارد کـه میـراث فرهنگـی و زبـان را 

درسـت انتقـال دهـد و از آلـوده کردنـش بـا نادرسـتی ها نگهـدارد. 

    در پایـان الزم بـه یـادآوری اسـت کـه نـکات بـاال، در ظاهـر بـرای شـاری زیـادی 

از بـزرگ واران خیلـی کوچـک، پیش پـا افتـاده، بی اهمیـت و حتـی بیهـوده بـه نظـر 

می رسـد؛ امـا یـاد ما باشـد کـه این نکات آسـیب های بسـیار سـخت، جـدی و جران 

ناپذیـر را بـه زبـان وارد می کنـد. نهاد معـارف مسـوولیت دارد که در زمینـه توجه کند 

و بـرای بـر طـرف کـردن ایـن خطاهـای زبانـی اقـدام منایـد. بـرای دیـدن آشـفتگی، 

درهم ریختگـی و بیچارگـی زبـان، نـگاه کنیـد بـه یک مِن کـه تحت عنوان »پالیسـی 

ملـی خوانـش در اصـول صنفـی« در صفحـه وزارت معـارف بارگـزاری شـده. بحـث به 

کارگیـری واژگان انگلیسـی و...در زبـان فارسـی دری، باشـد بـرای یک نوبـت دیگر. 

وزارت معـارف، پایـه و بنیـاد نظـام آموزش وپـرورش اسـت؛ بنابراین رسـالت 

بسـیار مهـم و اساسـی در برابرجامعـه، بـه ویـژه دانش آمـوزان دارد. وزارت 

معـارف مسـوولیت دارد کـه زمینـه ی آمـوزش درسـت و پـرورش مناسـب را 

بـرای هـزاران کـودک ایـن رسزمیـن فراهـم کنـد. به اسـاس همین رسـالت 

مهـم وزارت معـارف، توقـع و انتظـار ایـن اسـت کـه بایـد در همـه زمینه ها، 

نقـش و کارکـرد درسـت و تأثیرگـذار داشـته باشـد، بـه ویـژه در نام گـذاری 

نهادهـای مربـوط بـه معـارف و کاربـرد زبان. 

    یکـی از مهم تریـن هدف هـای نظـام آمـوزش و پـرورش، انتقـال میـراث 

فرهنگـی اسـت. بـه عبـارت دیگـر اینکـه هـر آنچـه کـه از گذشـته دور تا به 

امـروز بـه عنـوان میـراث فرهنـگ خلق شـده و به جـا مانده، توسـط آموزش 

و پـرورش بـه نسـل های دیگـر آمـوزش و انتقـال داده شـود. زبـان، یکـی از 

کلیدی تریـن بخش هـای فرهنـگ اسـت؛ بنابـر ایـن آمـوزش درسـت زبـان 

بـه عنـوان یکـی از میراث هـای فرهنگـی، مسـوولیت جـدی نظـام آموزش و 

پـرورش اسـت. از ایـن جهـت بایسـته اسـت کـه در مـورد آمـوزش و کاربـرد 

زبـان توجـه جـدی و اساسـی در وزارت معـارف صـورت بگیرد؛ چـون وزارت 

معـارف یکـی از پایه هـای اساسـی نظـام تعلیـم و تربیـت اسـت. 

     بـه نظـر می رسـد کـه وزارت معـارف، نـه تنهـا در قسـمت آموزش درسـت 

زبـان، توجـه جـدی نـدارد؛ بلکـه در مواردی بسـیار زیـاد باعث آسـیب زدن 

و ویرانگـری زبـان هـم شـده. البتـه ممکـن ایـن ویرانگـری زبـان بـه گونـه 

نادانسـته و ناخواسـته باشـد؛ امـا بـرای نهـاد معـارف این گونـه کوتاهی در 

مـورد کاربـرد و آمـوزش زبـان نـه قابـل توجیه اسـت و نـه قابل چشم پوشـی 

و بخشـش؛ بـه دلیـل اینکـه یکـی از مسـوولیت های اساسـی ایـن نهـاد، 

آمـوزش و کاربـرد درسـت زبـان اسـت. ایـن نهـاد بایـد الگـو باشـد بـرای 

نهادهـا و بخش هـای دیگـر. وقتـی کـه آسـیب بسـیار گسـرتده بـه صـورت 

خواسـته و ناخواسـته از طـرف این نهاد بـه زبان وارد می شـود، از نهادهای 

دیگـر کـه هیـچ توقعـی منـی رود. به صـورت مشـخص من بـه چند مـورد از 

ویرانگـری زبـان در نهـاد معـارف اشـاره می کنـم:

    1ـ کاربـرد وافـر و گسـرتده پسـوندهای جمـع عربی به جای پسـوندهای 

جمـع فارسـی دری در بسـیاری از سـندها، مکتـوب و حتـی کتاب هـای 

کـه توسـط ایـن وزارت گـردآوری و تهیـه می گـردد. بـه صـورت منونـه شـا 

مفـردات زبـان و ادبیـات را کـه در بخـش نصـاب وزارت معارف آماده شـده، 

اگـر یـک نـگاه بسـیار رسرسی و گـذرا کنید، حضور چشـم گیر پسـوندهای 

جمـع عربـی را صفحـه بـه صفحـه احسـاس می کنیـد. بـه صـورت منونـه 

واژگان اسـتدالالت، مغالطـات، جـداول، نظـرات، مکاتـب، کُتـب، صنوف، 

تجربیـات، اشـارات، مقـاالت، روایـات، ضایـر، مولفین، مضامین، اشـعار، 

دروس، متـون، مسـوولین و... بسـیار زیـاد در ایـن مفردات آمده اسـت. در 

حالیکـه ایـن سـند، پایـه برنامه ریـزی درسـی زبـان و ادبیات اسـت. همه ی 

ایـن واژگان را ببنیـد کـه بـا کـدام پسـوند زبـان فارسـی دری جمـع بسـته 

شـده اسـت)؟!( بـدون اسـتثناء در همـه ی شـان پسـوندهای جمـع عربـی 

بـه کار رفتـه اسـت. در صورتیکـه بسـیار راحـت می توانیـم ایـن واژگان را با 

پسـوندهای جمـع زبـان فارسـی دری، جمع بسـته کنیم. می تـوان واژگان 

مضمون هـا،  مولفـان،  ضمیرهـا،  روایت هـا،  مقاله هـا،  شـکل  بـه  را  بـاال 

جدول هـا،  غلط هـا،  دلیل هـا،  مسـووالن،  من هـا،  درس هـا،  شـعرها، 

کتاب هـا، صنف هـا، تجربه هـا، اشـاره ها و مکتب هـا نوشـت. البتـه واژگان 

بـاال یـک منونـه بسـیار محـدود و کوچـک اسـت؛ اگـر قـرار باشـد سـند و 

وزارت های اطالعات و فرهنگ و 
تحصیالت عالی تفاهم نامۀ توزیع 

ISBN ) شابک( را امضا کردند
ویرانگری زبان در معارف

و  اطاعـات  وزارت  رسپرسـت  زهیـر  طاهـر  محمـد  مـا:  افغانسـتان 

فرهنـگ و دکـرت عباس بصیر وزیـر تحصیات عالی امـروز تفاهم نامۀ 

همـکاری توزیـع شـارۀ معیـاری بین املللـی کتـاب )ISBN- شـابک 

را امضـا کردنـد. 

بـه گـزارش خرگـزاری باخـرت، ایـن تفاهم نامـه بـه منظـور معیـاری 

بـه  کـه  درسـی  ممـد  و  درسـی  کتاب هـای  نـر  و  چـاپ  کـردن 

شـیوه های تحقیقـی، تألیـف و ترجمـه تولیـد می شـود، امضـا شـد.

و  اطاعـات  وزارت  تفاهم نامـه، رسپرسـت  ایـن  امضـای  مراسـم  در 

فرهنـگ خاطرنشـان کـرد کـه شـابک )ISBN( شـار ه ی بین املللـی 

و اعتباردهـی کتـاب اسـت کـه در متـام کشـورهای جهـان اسـتفاده 

می شـود.

نـارشان  از  تأسـف درسـال های گذشـته شـاری  بـا  افـزود کـه  وی 

کشـور بـه ایـن اعتبـار بین املللـی اهمیت قایل نشـده اند و یـا هم به 

خاطـر فـرار از مالیـات، از آن دوری جسـته انـد که این کار از یک سـو 

اعتبـار بین املللـی کتـاب را پایـان مـی آورد و از جانـب دیگـر اعتبـار 

نرات کشـور را.

رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ، نـر کتـاب را در افغانسـتان 

در مقایسـه بـا کشـورهای همسـایه بسـیار ناچیـز دانسـت و گفـت: 

کتاب هایـی کـه شـارۀ شـابک نداشـته باشـد، در شـارش یونسـکو 

درج منی شـود و اعتبـار بین املللـی نیـز کسـب منی کنـد.

و  بین املللـی  )ISBN( شـارۀ  توزیـع شـابک  محمـد طاهـر زهیـر، 

اعتبار دهـی کتـاب را در معیـاری کـردن کتـاب، مؤثـر خوانـد و گفت 

کـه وزارت اطاعـات و فرهنـگ آمادگـی دارد کـه برای سـایر وزارت ها 

و نهادهـا، شـارۀ شـابک توزیـع کند.

همچنـان در ایـن مراسـم دکـرت عبـاس بصیـر وزیـر تحصیـات عالی 

ارزشـمند درمعیـاری  را گام  تفاهم نامـه  ایـن  امضـای  در صحبتـی، 

کـردن و اعتباری شـدن کتاب، دانسـت و گفت کـه وزارت تحصیات 

عالـی تـاش دارد کـه تولیـدات علمـی را افزایـش دهد.

دکـرت بصیـر خاطرنشـان کـرد کـه اسـاس توسـعه ی یـک کشـور در 

تحقیقـات علمـی اسـت و اگـر یـک پالیسـی بـه اسـاس تحقیقـات 

علمـی اسـتوار نباشـد، قابـل اجـرا نیسـت.

اسـتادان  محصـوالت  و  نویسـندگان  آثـار  کـه  درصورتـی  افـزود:  او 

پوهنتـون بـه چـاپ برسـد و شـارۀ شـابک نیـز داشـته باشـد، مـا را 

در اعتباردهـی کتـاب و هـم در ارقـام ثبـت یونسـکو کمـک می کنـد.

در اخیـر، رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ و وزیـر تحصیـات 

عالـی تفاهم نامـۀ توزیـع شـارۀ معیـاری بین املللـی کتـاب، شـابک 

)ISBN( را امضـا کردنـد.

روزنامـه افغانسـتان مـا: ورایتـی گـزارش داده اسـت کـه سـاخت یـک رسیال 

تلویزیونـی بـر اسـاس داسـتان »هـری پاتـر« در مراحـل اولیه اسـت.

کـه  اسـت  دریافتـه  می گویـد  ورایتـی  امـا  نشـده  اعـام  هنـوز  کـه  آن  بـا 

حرف هایـی در مـورد تبدیـل شـدن داسـتان »هـری پاتـر« بـه یـک رسیـال 

اسـت. پیرفـت  حـال  در  مکـس  اچ بـی او  بـرای  تلویزیونـی 

گرچنـد هنـوز فـردی بـرای سـاخت ایـن رسیـال انتخـاب نشـده امـا گفتـه 

شـده بـا چندیـن نفـر صحبت شـده تا این رسیال نوشـته شـود. هنوز روشـن 

نیسـت مترکـز ایـن رسیـال قـرار اسـت بـر چـه موضوعـی باشـد و یـا چه خط 

زمانـی از آن مـورد نظـر اسـت.

بـرادران وارنـر و اچ بـی او مکـس نیـز در بیانیـه ای کـه بـرای ورایتـی ارسـال 

کـرده، گفته انـد کار سـاخت رسیالی برمبنای »هری پاتر« در دسـتور کار این 

اسـتودیو یـا رسویـس آنایـن آن قرار نـدارد،  امـا چندین منبـع داخلی خاف 

ایـن را گفتـه  و تاییـد کرده انـد ایـن پـروژه در مراحـل اولیه اسـت.

مجموعـه کتاب هـای »هـری پاتـر« یکـی از محبوب تریـن کتاب هـای همـه ی 

تاریـخ اسـت و از هفـت کتـاب ایـن مجموعـه بیـش از ۵۰۰ میلیـون نسـخه 

فروختـه شـده اسـت. از آنهـا هشـت فلـم هـم سـاخته شـده کـه بیـش از ۸ 

میلیـارد دالر در رسارس جهـان فـروش داشـته اسـت. ۲ فلـم مرتبـط نیـز در 

قالـب فلم هـای »جانـوران شـگفت انگیز« بـه عنـوان پیش درآمـد »هـری پاتـر« 

سـاخته شـده و فلـم سـوم آن هـم احتـاال ۲۰۲۲ اکـران می شـود.  

تحلیل
خبر

کتاب محبوب 
»هری پاتر« سریال می شود

کتاب

نایتلـی سـال گذشـته میـادی گفت کـه در قرادادهایـش بندی مبنـی بر عدم 

بـازی در سـکانس های برهنـه گنجانده اسـت.اکنون این هرنپیشـه بریتانیایی 

می گویـد در فلم هایـی کـه کارگردان شـان مـرد باشـد در سـکانس  برهنـه بازی 

نخواهـد کـرد. ایـن بازیگـر ۳۵ سـاله گفتـه اسـت: »من[سـکانس های لخـت 

در فلم هـا را کا نفـی منی کنـم امـا بـا مـردان بـه نوعـی چـرا. بخشـی از ایـن 

تصمیـم بـه دلیـل غـرور و بخشـی از آن بـه دلیـل نـگاه مردانه اسـت.« موضوع 

برخـورد بازیگـران بـا سـکانس های برهنـه اخیـرا توجه زیـادی را به خـود جلب 

از رشکت هـای  بسـیاری  از جنبـش #مـن  هـم.  پـس  اسـت بخصـوص  کـرده 

اسـتخدام  سکسـی  سـکانس های  بـرای  را  کارشناسـانی  اکنـون  فلم سـازی 

می کننـد تـا مطمـن شـوند بازیگـران هنـگام فلم بـرداری این صحنه هـا راحت 

هسـتند و حرمـت آنهـا رعایـت می شـود. نایتلـی قبـا گفته بـود پس از بـه دنیا 

آمـدن فرزنـدش در سـال ۲۰۱۵، بنـدی مبنـی بـر عـدم بـازی در صحنه هـای 

برهنـه را بـه قراردادهایـش اضافـه کـرده اسـت. خانـم نایتلـی هم چنیـن گفت 

کـه اگـر فلمـی در رابطـه بـا تجربه هـای زندگی زنـان باشـد ترجیـح می دهد با 

کارگردان هـای زن همـکاری کنـد: »اگـر پیشـنهاد بـازی در فلمی شـود درباره 

سـیر مـادر شـدن و پذیـرش بدن خود، احساسـم این اسـت که، خب ببخشـید 

امـا ترجیـح می دهـم بـا یـک فلم سـاز زن همـکاری کنـم.« »اگـر موضـوع فلـم 

در مـورد مـادر شـدن، ایـن کـه بدن چقـدر شـگفت انگیز اسـت، این کـه بدنی 

کـه بایـد بشناسـید و بـدن خـود شاسـت ولـی اکنون کامـا به شـکل دیگری 

دیـده می شـود و طـوری تغییـر کرده کـه پیش از این کـه مادر شـوید برای تان 

قابـل درک نبـوده، بلـه مـن کامـا آمـاده بررسـی آن با زنـی که این هـا را درک 

کنـد خواهـم بـود. ولی دیگر اصا دوسـت ندارم ›نـگاه مردانـه‹ را تصویر کنم.«

کایرا نایتلی: کارگردان مرد باشد، 
صحنه لخت بازی نمی کنم

سینما



مربـی و بازیکـن سـابق رئـال معتقـد اسـت 

در  بـرای  بـزرگ  ذهنیـت  اودگارد  مارتیـن 

تیمـی مثـل رئـال را نـدارد.

عملکـرد درخشـان مارتیـن اودگارد در فصل 

شـد  باعـث  ترکیـب سوسـیداد  در  گذشـته 

هـواداران رئـال مادریـد امیـدوار به اسـتمرار 

ایـن رونـد در این فصـل در ترکیـب تیم مورد 

عالقـه شـان باشـند، امـا رشایـط بـاب میـل 

مارتیـن اودگارد پیـش نرفـت و او در آسـتانه 

نرشیـه  امـروز  اسـت.  گرفتـه  قـرار  جدایـی 

دیلـی میـل مدعی شـد آرسـنال بـرای خرید 

ایـن هافبـک جـوان بـه شـکل جـدی عمـل 

کـرده و تـا فـردا ایـن انتقـال قرضـی نهایـی 

هـای  تسـت  نـروژی  سـتاره  شـد.  خواهـد 

پزشـکی آرسـنال را هـم بـا موفقیـت پشـت 

رس گذاشـته اسـت و دیگـر مانعی بـر رس راه 

انتقـال نیسـت. رئال 2.8 میلیـون یورو برای 

واگـذاری اودگارد تـا پایـان فصـل دریافـت 

خواهـد کـرد. خورخـه والدانـو اسـطوره رئال 

مادریـد معتقـد اسـت تصمیـم اودگارد برای 

بـه  او  نیسـت.  منطقـی  و  درسـت  جدایـی 

اونـدا رسو گفت:» کیفیتی کـه اودگارد دارد، 

بـرای ایـن تیم رئـال مادرید حیاتی بـود و به 

کار مـی آمـد. او تاکنـون بـد بـازی نکـرده و 

شـاید هنـگام حضـور در زمیـن باید بـی پروا 

تـر کار مـی کـرد. معتقـدم او صبـوری الزم 

بـرای ادامـه کار در رئـال مادرید را نداشـت. 

رقبـای او دو سـتاره به نام هـای لوکا مودریچ 

و تونی کروس بودند و نگرانی من بیشـر در 

خصـوص ذهنیت اوسـت. برای یـک بازیکن 

رئال مادرید شایسـته نیسـت که جایگاهش 

را رهـا کنـد و بایـد جنگنده تر باشـد. تعجب 

مـی کنـم که بـدون مبـارزه جایگاهـش را در 

اختیـار بازیکنـان دیگـر قـرار داد.«

تصمیم اودگارد عجیب بود؛ او اهل مبارزه نیست

ورزش
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اسـتیضاح او بـه اتهـام سوءاسـتفاده از قـدرت بـود کـه در 

مجلس سـنا رد شـد.
کننـد. ترامـپ اولیـن رییـس جمهـوری امریکاسـت کـه 

دو بـار مـورد اسـتیضاح قـرار می گیـرد. نخسـتین مـورد 

مجلـس مناینـدگان امریـکا مصوبـه اسـتیضاح ترامـپ را رسـا بـه 

مجلـس سـنا تقدیـم کـرد. بررسـی ایـن اسـتیضاح روز ۹ فـروری 

آغـاز می شـود. ترامپ از سـوی قانون گـذاران ایاالت متحـده متهم 

بـه »تحریـک به شـورش« شـده اسـت.

دومیـن مصوبـه اسـتیضاح دونالـد ترامـپ رییس جمهوری پیشـین 

ایـاالت متحـده امریـکا رسـا تقدیـم مجلس سـنا شـد. منایندگان 

مجلـس قانون گـذاری در ایـن مصوبـه ترامـپ را بـه "تحریـک بـه 

شـورش" متهـم کرده انـد.

بررسـی اسـتیضاح ترامـپ در سـنا روز ۹ فـروری آغـاز می شـود. 

دموکرات هـا ترامـپ را مسـئول حملـه هوادارانش بـه کنگره در روز 

ششـم جنـوری می داننـد. 

در جریان این حمله پنج نفر از جمله یک پولیس کشـته شـدند.

صـورت  در  امـا  نیسـت،  جمهـور  رییـس  دیگـر  ترامـپ  هرچنـد 

پذیـرش ایـن اسـتیضاح از سـوی سـنا او برای متام عمر از داشـن 

محـروم می شـود. فـدرال  دولـت  در  مسـئولیت 

در رونـد بررسـی اسـتیضاح، مناینـدگان سـنا نقـش هیـأت منصفه 

را دارنـد و بایـد دربـاره محکـوم کـردن یا نکـردن ترامپ بـه اتهامی 

کـه مناینـدگان مجلـس قانون گـذاری بـه او وارد کرده انـد، تصمیم 

بگیرنـد. بـه ایـن منظور باید دو سـوم منایندگان به اسـتیضاح رأی 

مثبـت بدهنـد. بـه ایـن ترتیب حداقـل ۱۷ مناینـده جمهوری خواه 

بـه اضافـه متامی سـناتورهای دموکـرات باید با اسـتیضاح موافقت 

مصوبه استیضاح دونالد ترامپ رسما تقدیم سنای امریکا شد

آنتونیو کونته دو جلسه محروم شد

اوکراین: روسیه کریمه را به پایگاه نظامی 
با قابلیت هسته ای بدل کرده است

مورینیو شاگرد سابقش در رئال را می خواهد

شمار مبتالیان به کرونا  در جهان به ۱۰۰ میلیون نفر رسید
بـه  امـا  گرفتـه  قـرار  سـوم  رتبـه  در  جهـان  کروناخیـز 

لحـاظ آمـار فوتی هـا بعـد از امریـکا بـا بیـش از ۲۱۷ 

هـزار فوتـی در مقـام دوم ایسـتاده اسـت.

روسـیه بـا سـه میلیـون و ۶۹۸ هـزار مبتـال بـه جایـگاه 

بـه لحـاظ فوتی هـا در  ایـن کشـور  امـا  چهـارم رسـید 

رتبه هـای پایین تـر قـرار گرفتـه اسـت. در روسـیه ۶۸ 

هـزار و ۸۴۱ نفـر بـر اثـر ابتـال بـه کوویـد -۱۹ جـان 

خـود را از دسـت داده انـد. تعـداد مبتالیـان بـه کرونـا 

نفـر  هـزار   ۶۸۰ و  میلیـون  سـه  مـرز  از  بریتانیـا  در 

گذشـته و شـار فوتی هـا نیـز بـه ۹۸ هـزار ۷۲۳ نفـر 

رسـیده اسـت. بـه لحـاظ شـار فوتی هـا بریتانیـا بعـد 

از امریـکا، برازیـل، هنـد و مکزیـک در جایـگاه پنجـم 

فهرسـت دانشـگاه جانـز هاپکینـز قـرار گرفتـه اسـت. 

نفـر  و ۵۸۰  میلیـون ۱۵۳ هـزار  بـا دو  آملـان  کشـور 

دررده دهـم فهرسـت کشـورهای کروناخیـز جهـان قرار 

گرفتـه و بیـش از ۵۲ هـزار و ۶۲۶ نفـر نیـز بـر اثر ابتال 

بـه کرونـا در ایـن کشـور جـان باخته انـد.

یـک  بـا  ایـران  هاپکینـز  جانـز  دانشـگاه  آمـار  طبـق 

کرونـا  بـه  مبتـال  نفـر   ۲۸۶ و  هـزار   ۳۷۹ و  میلیـون 

در جایـگاه شـانزدهم قـرار گرفتـه امـا بـه لحـاظ آمـار 

فوتی هـا بـا ۵۷ هـزار و ۴۸۱ نفـر در رتبـه نهم فهرسـت 

اسـت. گرفتـه  دانشـگاه جـای  ایـن 

داده هـای دانشـگاه جانـز هاپکینـز امریـکا کـه میـزان 

در  جان باختـگان  آمـار  و  کرونـا  ویـروس  بـه  آلودگـی 

از  حاکـی  می دهـد،  گـزارش  را  جهـان  کشـور   ۱۹۱

آن اسـت کـه آمـار مبتالیـان و فوتی هـا بـه رغـم آغـاز 

کشـورهای  از  بسـیاری  در  عمومـی  واکسیناسـیون 

اسـت.  نکـرده  پیـدا  جهـان هنـوز کاهـش 

در جهـان در امریـکا ثبـت شـده اسـت.

کانون هـای  از  یکـی  بـه  هاسـت  مـدت  کـه  هنـد 

طبـق  شـده  تبدیـل  آسـیا  قـاره  در  کرونـا  اصلـی 

 ۱۰ بـا  هاپکینـز  جانـز  دانشـگاه  گـزارش  آخریـن 

میلیـون و ۶۶۷ هـزار و ۷۳۶ مبتـال رتبـه دوم را در 

بـه  کرونایـی جهـان  نخسـت  پنـج کشـور  فهرسـت 

دسـت آورده اسـت. در هنـد بیـش از ۱۵۳ هـزار و 

۴۷۰ نفـر بـر اثـر ابتـال بـه ویـروس کرونا جـان خود 

از دسـت دادنـد. را 

در برازیـل هشـت میلیـون و ۸۸۴ هـزار نفر به کرونا 

ایـن کشـور در فهرسـت کشـورهای  مبتـال شـدند. 

بـه  بـه کرونـا در جهـان  بـار شـار مبتالیـان  بـرای نخسـتین 

حـدود ۱۰۰ میلیـون نفـر رسـیده اسـت. امریکا، هنـد، برازیل، 

روسـیه، بریتانیـا بیشـرین رقـم ابتـال بـه ویـروس کرونـا را در 

جهـان دارند. دانشـگاه جانـز هاپکینز روز دوشـنبه ۲۵ جنوری 

اعـالم کـرد در رسارس جهـان آمـار مبتالیـان بـه کرونـا بـه ۱۰۰ 

و در مجمـوع دو میلیـون و ۱۳۴  نزدیـک شـده  نفـر  میلیـون 

هـزار و ۲۱۰ نفـر تـا کنـون در جهـان بـر اثـر ابتـال بـه کرونـا 

و  میلیـون   ۲۵ بـا  امریـکا  داده انـد.  دسـت  از  را  خـود  جـان 

۱۷۳ هـزار مبتـال و ۴۱۹ هـزار و ۶۲۱ فوتـی در اثـر بیـاری 

کووید-۱۹رتبـه نخسـت را در میـان کشـورهای جهان دارد و به 

عبارتـی  بیـش از یـک چهـارم کل مبتالیـان و قربانیـان کرونـا 

یوونتـوس  بـا  رقابـت سـختی  زمـان  آن  اینـر کـه  و  رسـید 

بـرای کسـب عنـوان قهرمانـی داشـت، مغلـوب پارمـا شـد.

عـدم ورود فابیـو مارسـکا به عنـوان کمـک داور ویدیویی به 

ایـن دو صحنـه کـه تأثیـر بسـزایی در تعییـن قهرمـان رسی 

آ و کاسـن از جذابیـت هفتـه هـای پایانـی فصـل گذشـته 

داشـت، تـا مـاه هـا عالمت سـوالی بـرای طرفـداران اینر و 

اهالـی فوتبـال در ایتالیـا بود.

همیشـه. آفریـن.« و پـس از پایـان بـازی، بازیکنـان و 

کونتـه باردیگـر با مارسـکا درگیر شـده اند و جو شـدیدا 

متشـنج بـوده اسـت.

گذشـته  فصـل  دیـدار  بـه  کونتـه  هـای  صحبـت  ایـن 

 VAR اینـر و پارمـا بازمیگـردد کـه فابیـو مارسـکا داور

آن مسـابقه بـود کـه یـک پنالتـی مسـلم بـرای نراتزوری 

اعـالم نشـد و گل پارمـا نیـز در رشایـط آفسـاید بـه مثـر 

درگیـری لفظـی آنتونیـو کونتـه با مارسـکا داور دیدار مقابـل اودینزه 

کار دسـت رسمربی نراتزوری داد.

در حالیکـه شـنبه شـب میـالن صدرنشـین بـا 3 گل مغلـوب آتاالنتـا 

شـد، اینـر بهریـن فرصـت را بـرای صدرنشـینی و کسـب عنـوان 

قهرمانـی نیـم فصـل او را از دسـت داد و آنهـا در خانـه اودینـزه بـا 

نتیجـه تسـاوی بـدون گل متوقـف شـدند.

امـا اعـراض هـای شـدید آنتونیـو کونتـه بـه فابیـو مارسـکا داور این 

دیـدار، بـرای رسمربـی اینـر گـران متام شـد و کونته توسـط کمیته 

انضباطـی فدراسـیون فوتبـال ایتالیـا، دو جلسـه از همراهی تیمش 

محـروم شـد. بنابرایـن کونتـه کـه بایـد 20 هـزار یـورو نیـز بعنـوان 

جریمـه بپـردازد، در دو بـازی آینـده اینر بـا بنونتـو و فیورنتینا روی 

نیمکـت نخواهـد بـود ولـی او مشـکلی بـرای همراهـی نراتـزوری در 

دربـی امشـب مقابـل میـالن نخواهد داشـت.

شـدیدا  مارسـکا  قضـاوت  بـه  نسـبت  اینـر  کادرفنـی  و  بازیکنـان 

معـرض بودنـد و پـس از امتـام بـازی و در تونـل ورزشـگاه، کونتـه 

اعراضـات شـدیدتر و حتـی برخـورد فیزیکی هم با مارسـکا داشـت 

کـه بـا دخالـت بازیکنان و دیگـر افراد حـارض، درگیـری خامته پیدا 

کـرد. اسـکای اسـپورتز ایتالیـا در خـری مدعی شـده بود کـه فابیو 

اوریالـی  بـه  زمیـن  کنـار  در  اودینـزه  و  اینـر  دیـدار  داور  مارسـکا 

دسـتیار کونتـه گفتـه اسـت که وقتـی تیمتان منـی برد، بایـد نتیجه 

را قبـول کنیـد.

قرمـز  کارت  بـا  دیـدار  آن  پایانـی  لحظـات  در  کـه  کونتـه  آنتونیـو 

مارسـکا از روی نیمکـت تیمـش اخـراج شـد، بـا صـدای بلنـد فریاد 

 ،VAR مـی زد »همیشـه تـو مارسـکا، همیشـه تـو مارسـکا. حتـی در

داشـت. او در رئـال هدایـت سـتاره آرجانتاینـی را 

برعهـده داشـت و مشـتاق اسـت تـا از تجربیـات 

ماریـا  دی  کنـد.  اسـتفاده  نیـز  تاتنهـام  در  او 

خاطـره تلخـی از بـازی در لیـگ برتـر و بـا پیراهن 

زیـر  و  تاتنهـام  در  و شـاید  دارد  منچسـریونایتد 

پـاک  را  خاطـرات  آن  بتوانـد  خـاص  آقـای  نظـر 

کنـد. در پـی اس جـی امـا امیدوارنـد بـا حضـور 

عنـوان رسمربـی جدیـد  بـه  پوچتینـو  مائوریسـیو 

جدایـی  از  نهایـت  در  ماریـا  دی  نیمکـت،  روی 

را متدیـد کنـد. قـراردادش  و  منـرف شـده 

آنخـل دی ماریـا سـتاره سـابق رئـال و حـال 

دوبـاره  اسـت  ممکـن  جـی  اس  پـی  حـارض 

ماریـا  دی  شـود.آنخل  مورینیـو  ژوزه  شـاگرد 

سـتاره آرجانتاینـی پـاری سـن ژرمـن تـا پایان 

فصـل جـاری بـا ایـن تیـم قـرارداد دارد ولـی 

را  فوتبالـش  کـه  اسـت  مشـتاق  می گویـد  او 

PSG بـه پایـان برسـاند. دی ماریـا البتـه  در 

چنیـن  اینکـه  بـرای  گفـت  خرنـگاران  بـه 

بایـد  پاریسـی  باشـگاه  ابتـدا  بیفتـد  اتفاقـی 

نشـان  او متایـل  قـرارداد  دربـاره  مذاکـره  بـه 

در  هنـوز  توخـل  تومـاس  کـه  زمانـی  بدهـد. 

پـی اس جـی عنـوان رسمربـی را یـدک مـی 

شـد  ارائـه  ماریـا  دی  بـه  پیشـنهادی  کشـید 

نگرفـت.  قـرار  قبـول  مـورد  او  سـوی  از  کـه 

دی ماریـا کـه تابسـتان بازیکـن آزاد خواهـد 

بـود پیشـنهادات خوبـی از یوونتـوس، اینـر و 

تاتنهـام دارد.طبـق ادعای نرشیـه اکیپ، ژوزه 

مورینـو رسمربـی تاتنهـام بیشـرین شـانس را 

ماریـا خواهـد  داشـن دی  اختیـار  در  بـرای 

کریمـه در نظـر گرفتـه اسـت.

بـا  هـوا  بـه  زمیـن  موشـکی  سـامانه های  ایـن 

موشـک های مـدرن تجهیـز مجدد شـده و برای 

سـامانه های جدیـد مأموریت هـای رزمی جدید 

تعریـف شـده اسـت. ایـن سـامانه های پرتـاب 

در حـال حـارض بیشـر منطقـه دریـای سـیاه 

را پوشـش می دهنـد، امـا موشـک های سـطح 

می پوشـانند.  را  منطقـه  ایـن  کل  سـطح  بـه 

بـه  مجهـز  جنگنده هـای  کریمـه  در  روسـیه 

فنـاوری هسـته ای و نیـز ناوهـای موشـک انداز 

گـزارش  ایـن  در  اسـت.  کـرده  مسـتقر  نیـز 

نوشـته شـده اسـت: »اقدام روسـیه در اسـتقرار 

شـده  الحـاق  بخـش  در  پدافنـد  سـامانه های 

و  سـیاه  دریـای  در  نـاوگان  نوسـازی  کریمـه، 

دریایـی  کـروز  موشـک های  اسـتقرار گسـرده 

و  ان کـی  کالیـر  ماننـد  کشـور  ایـن  سـاخت 

کالیـر پـی ال، گـواه برنامه هـای مسـکو بـرای 

اطمینـان از کنـرل و دسرسـی خـود بـه هـر 

پهنـه آبـی دریـای سـیاه و مدیرانـه اسـت.«

نوشـته اند  اوکراینـی  اطالعاتـی  گزارشـگران 

کـه عـالوه بـر اینهـا، نقشـه روسـیه بـرای تولیـد 

تاکتیکـی  از سـالح های هسـته ای  اسـتفاده  و 

از جملـه در خـاک شـبه جزیـره کریمـه بـه ایـن 

افزایـش  ضمـن  کـه  می دهـد  »امـکان  کشـور 

فشـار بـر جامعـه جهانی، بـه گونـه ای تهاجمی 

بـر دریـای سـیاه و مدیرانـه و نیـز بـر تحـرکات 

اروپا تسـلط داشـته باشـد«. در گزارش مقامات 

امنیتـی اوکرانـی گفته شـده كه چنیـن رفتاری 

منافـع  و  امنیـت  تنهـا  نـه  كرملیـن،  سـوی  از 

ایـن  راهـردی  رشکای  بلكـه  اوكرايـن،  ملـی 

کشـور اروپـای رشقـی را نیـز تهدیـد می كنـد. 

سـازمان اس. زد.آر.یـو در یادداشـت جداگانـه 

ای خاطرنشـان کرده اسـت که چنین سیاستی 

حقـوق بومیـان منطقـه، یعنی تاتارهـای کریمه 

می نویسـد  سـازمان  ایـن  می کنـد.  نقـض  را 

یـک  بـه  کریمـه  بافـت  تغییـر  بـا  روسـیه  کـه 

بافـت  تغییـر  نظامـی، مشـغول  کامـال  منطقـه 

بـه  هسـت،  هـم  جزیـره  شـبه  ایـن  جمعیتـی 

طـوری کـه بـا وادار کـردن تاتارهـای بومـی بـه 

عزیمـت بـه اوکرایـن یا ترکیـه، نظامیـان خود و 

می کنـد. آنـان  جانشـین  را  خانواده هاشـان 

اوکرایـن می گویـد روسـیه بـا جدیـت در حـال 

در  ارتـش خـود  توانایی هـای جنگـی  افزایـش 

خـاک اشـغال شـده شـبه جزیـره کریمه اسـت، 

بر اسـتعداد نفـرات نظامی خـود در این منطقه 

و  افـزوده  جدیـد  تسـلیحات  از  اسـتفاده  بـا 

رشایـط را بـرای تقویـت توان هسـته ای خود در 

فراهـم می کنـد. منطقـه 

اس. زد. اوکرایـن  اطالعـات خارجـی  رسویـس 

آر.یـو، این مطلـب را در »گزارش جامع ۲۰۲۱« 

خـود کـه مـن آن روز یکشـنبه ۲۴ جنـوری در 

وب سـایت ایـن نهـاد منتـرش شـد، اعـالم کـرده 

اسـت. ایـن گـزارش شـامل ارزیابـی رسویـس 

اطالعاتـی اوکرایـن از تهدیدات عمـده خارجی 

ملـی،  امنیـت  زمینـه  در  کشـور  ایـن  علیـه 

سـایر  و  امنیـت  اقتصـاد،  خارجـی،  سیاسـت 

حوزه هـا بـا توجـه ویـژه بـه فعالیت هـای روسـیه 

تهدیدهایـی  چنیـن  اصلـی  منبـع  کـه  اسـت 

اوکرایـن  اطالعاتـی  نهـاد  می شـود.  شـناخته 

کـه دولـت مسـکو  گـزارش خـود می گویـد  در 

بـه رغـم ادعایـش در مـورد ایـن کـه کریمـه را 

بـرای توسـعه اقتصـادی در نظـر گرفتـه، هرگـز 

نظـر  در  منطقـه  ایـن  بـرای  برنامـه ای  چنیـن 

قصـد  کرملیـن  مقامـات  واقـع  در  و  نداشـته 

دارنـد بـا افزایـش نیروهای نظامی در این شـبه 

جزیـره و ایجـاد رشایـط بـرای تقویـت پتانسـیل 

هسـته ای، روسـیه را بـه یـک قـدرت مسـلط در 

ایـن  در  کننـد.  تبدیـل  سـیاه  دریـای  منطقـه 

بـه ۳۲  آمـده اسـت: »روسـیه نزدیـک  گـزارش 

هـزار و ۵۰۰ نفـر از نیروهـای توامننـد و دارای 

مسـتقر  کریمـه  در  را  چندگانـه  قابلیت هـای 

کـرده کـه شـامل نیروهـای رزمـی در یگان های 

زمینی، هوایی و دریایی هسـتند. طرف روسـی 

مشـغول فراهـم کـردن رشایـط بـرای اسـتقرار 

مبـب هسـته ای و اجـزا و حامل هـای جداگانـه 

آنهـا در کریمـه اسـت تـا بـه ایـن ترتیـب ضمـن 

منطقـه،  در  زیرسـاخت های  هسـته ای  ترمیـم 

بینـدازد.«  خطـر  بـه  را  اوکرایـن  ملـی  امنیـت 

بـر پایـه گـزارش اس. زد.آر.یـو، روسـیه تقریبـاً 

متـام سـامانه های پدافنـد موشـکی بـا توانایـی 

جاهیـر  اتحـاد  دوران  بـه  متعلـق  هسـته ای 

اسـتفاده مجـدد در  بـرای  را  پیشـین  شـوروی 

چلسی و نتایجی تاریخی بعد از اخراج سرمربی
ممکـن اسـت به سـنت گذشـته اخـراج فرانک 

ملپـارد در ادامه فصل به سـود چلسـی بشـود.

دیـروز باالخـره خـر اخـراج فرانـک ملپـارد از 

چلسـی رسـمی شـد و این رسمربی جوان بعد 

از یـک سـال و نیـم برکنـار شـد. اخبـار حاکی 

از احتـال حضـور تومـاس توخـل، رسمربـی 

آملانـی و جـوان پاری سـن ژرمـن روی نیمکت 

چلسـی اسـت و تاریـخ نشـان مـی دهـد تغییر 

تاثیـری  معمـوال  فصـل  اواسـط  در  رسمربـی 

اسـت. داشـته  باشـگاه  ایـن  رونـد  در  مثبـت 

اخـراج  از  بعـد  آورام گرانـت  در سـال 2007 

عجیب و پرحاشیه ژوزه مورینو در اواسط فصل 

هدایـت چلسـی را بر عهـده گرفـت و آبی های 

لنـدن باالخـره موفـق بـه راهیابـی بـه فینـال 

لیـگ قهرمانـان شـدند، اما شکسـت در فینال 

در رضبـات پنالتـی مقابـل منچسـریونایتد اجازه 

نـداد آنهـا رویـای رومـن آبراموویـچ را تعبیـر کنند. 

یـک سـال بعـد ایـن بـار گاس هیدینـگ هالنـد 

بـه جـای لوییس فیلیپـه اسـکوالری انتخاب شـد 

و چلسـی زیـر نظـر او بـه تیمـی فـوق العـاده بدل 

گشـت. آبـی هـا در آن فصـل موفـق بـه فتـح جـام 

حذفـی شـدند و اگر اتفاقات عجیـب دیدار مقابل 

بارسـلونا در نیمـه نهایـی لیـگ قهرمانـان نبـود، 

فاصلـه ای تا فتـح این تورمننت نیز نداشـتند. اما 

در نهایـت چلسـی در سـال 2012 بـا روبرتـو دی 

متئو و به شـکلی دراماتیک و با غلبه بر بارسـلونا و 

بایـرن مونیـخ قهرمان لیگ قهرمانان شـد و جالب 

اینجاسـت این رسمربی ایتالیایی در اواسط فصل 

و بـه جـای آنـدره ویاش بوآش هدایت چلسـی را بر 

عهـده گرفتـه بود.

رئـال مادریـد در تـالش بـرای جـور کردن رقم سـنگین خریـد کیلیـان امباپه از پاری سـن ژرمن 

اسـت. بـا انتقـال احتالـی مارتیـن اودگارد به آرسـنال، رئال مادریـد دو میلیون یـورو دیگر نیز 

تـا پایـان فصـل پـس انـداز خواهد کـرد، البته در حال حـارض حتی یک یـورو برای این باشـگاه 

حیاتـی اسـت. پیـش بینـی بر آن اسـت رئـال مادریـد خسـارتی 91 میلیـون یورویـی از ویروس 

کرونـا متحمـل شـده و ایـن باشـگاه امیدوار اسـت با پیشـنهاد کاهش دسـتمزد و فروش بیشـر 

بازیکنـان بتوانـد خسـارات وارده را جـران کـرده و البتـه هزینـه خریـد احتالی کیلیـان امباپه 

در تابسـتان سـال آینده را نیز پوشـش دهد. مهاجم فرانسـوی هنوز قراردادش را با پاری سـن 

ژرمـن متدیـد نکـرده اسـت و اظهـارات اخیـرش نیـز تغییـر رد رونـد ایجـاد نکـرده اسـت. امباپه 

ایـن هفتـه گفـت: "مـا در حـال حارض در حال مذاکره با باشـگاه هسـتیم، اگر من با پاری سـن 

ژرمـن متدیـد کنـم مـدت زمـان قابل توجهـی اینجـا خواهد مانـد. قصـد دارم بـه زودی تصمیم 

بگیـرم، امـا اگـر متدیـد کنـم سـالها در پاریـس مـی مانـم." رئـال مادریـد اخیـرا موفـق شـده 

اسـت 102 میلیـون یـورو بـرای خریـد امباپه جمـع کنـد. ارشف حکیمی، ملی پوش مراکشـی 

بـا مبلـغ 40 میلیـون یـورو بـه اینـر فروختـه شـد، تاتنهـام نیـز رسخی رگیلـون را بـه قیمت 30 

میلیـون خریـد. اسـکار نیـز بـا بـا رقـم 15 میلیـون به سـویا نقل مـکان کـرد. فـروش بازیکنانی 

چـون دای گومـز، دی فروتـوس و بورخـا مایـورال و البتـه احتـاال مارتیـن اودگارد نیـز مجموعا 

15 میلیـون بـه خزانـه باشـگاه اضافـه مـی کند و بایـد دید در مجمـوع رئال مادرید تا تابسـتان 

قـادر بـه جمـع آوری چـه رقمـی برای خریـد کیلیـان امباپه خواهـد بود.

رئال مادرید؛ یورو یورو به دنبال خرید امباپه!
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مدیـر منابـع بـری شـاروالی والیـت هـرات، بـه اتهـام وعـده 

رشـوت هرکـدام بـه سـه سـال حبـس تنفیـذی، برکنـاری از 

وظیفـه و پرداخـت مبلغ ۷۵ هزار دالـر امریکایی جزای نقدی 

طـور تضامـن، محکـوم بـه مجـازات شـدند.

دادسـتانی کل بیـان کـرده همچنـان مسـعود نظامـی مأمـور 

کنـرول سـاختامن های شـاروالی، عالوه بر مجـازات فوق، به 

پرداخـت مبلـغ ۳۰ هـزار افغانـی جـزای نقـدی، نیـز از سـوی 

هیـأت قضایـی محکمـۀ ابتدایی رسـیدگی به جرایم سـنگین 

فسـاد اداری مرکـز عدلـی و قضایی، محکوم به مجازات شـده 

است.

ایـن درحالیسـت کـه نزدیـک بـه سـه ماه قبـل شـهردار هرات 

بـه ظـن رشـوت بـه همـراه شـش تـن از همکارانش بازداشـت 

بودند. شـده 

اسـالمی  جمهـوری   ریاسـت  عالـی  مقـام   ۱۳۹۸/۴/۱۱

افغانسـتان از طریـق وزارت شهرسـازی و اراضـی، با همکاری 

وزارت زراعـت آبیـاری و مالـداری، جهـت تحقـق مـاده ۱۲ و 

۱۴ قانـون تنظیـم امور زمین داری، تثبیـت و ثبت بانک زمین 

می کنـد کـه رونـد تثبیـت و ثبـت آن عمـالً جریـان دارد.

بـه اسـاس اطلـس زراعتـی سـال  ايـن وزارت گفتـه اسـت، 

۲۰۱۶ وزارت زراعـت، حـدود ۴۶ درصـد مسـاحت کشـور را 

علفچـر، بـه شـمول سـاحات حفاظت شـده، شـکل می دهد.

در خربنامـه آمـده اسـت، بایـد خاطرنشـان کـرد کـه روند ثبت 

چراگاه هـا، کوه هـا، تپه هـا و آب هـای کشـور، هیـچ گاه به ضد 

منافـع عامـه و یـا بـه معنـای انتقـال نفـوس از یـک منطقه به  

منطقـه ی دیگـر نیسـت، بلکـه منافـع عامـه، بـه خصـوص آن 

عـده هم وطنانـی کـه شغل شـان مالـداری اسـت ، را تضمیـن 

می منایـد و در راسـتای تامیـن رژیـم غذایـی، حفـظ محیـط 

زیسـت و ایکوسیسـتم، جلوگیری از تخریـب علفچرها و زمین 

و اسـرداد آن عـده زمین هـای علفچـر که غصب شـده اسـت، 

موثـر واقـع می گرد. 

بازبینـی خواهد کرد.

دولـت افغانسـتان نیـز خواسـتار بازبینـی این توافقنامه شـده 

است. 

رسمایـوی بـه بازارهـا از رشـد بی رویـه پـول جلوگیـری کننـد.

او افـزود: از آغـاز سـال مالـی 1399 تاکنون نـرخ مبادله پول 

افغانـی در مقابـل دالر امریکایـی 1/78 درصـد افزایش یافته 

است.

یوسـفزی گفـت: در سـال های قبـل اسـتفاده از پـول افغانـی 

در معامـالت در زون رشق حـدود چهـارده درصـد بـود، امـا بـه 

اسـاس رسوی کـه انجـام داده انـد، در سـال 1399 در ایـن 

زون، اسـتفاده از پـول افغانـی به 94 درصد رسـیده اسـت که 

نشـان دهنـده ی موفقیـت افغانسـتان بانـک و سیاسـت پولی 

می باشـد.

رییـس بخـش نظـارت بانکـی افغانسـتان بانـک در بخشـی 

منظـور حصـول  بـه  کـه  گفـت  از صحبت هـای خـود  دیگـر 

متحداملال هـای  و  مقـررات  قوانیـن،  تطبیـق  از  اطمینـان 

تطهیـر  و  تروریـزم  از متویـل  بانـک، جلوگیـری  افغاانسـتان 

پول، در سـال 1399خورشـیدی، 45 نظارت داخل سـاحه و 

اختصاصـی از بانک هـا را برگـزار کـرده انـد کـه نقـش موثر در 

بهبـود سـکتور بانکـی داشـته اسـت. 

آقـای یوسـفزی گفت، افغانسـتان بانک بـرای حفظ مصونیت 

سـپرده های مـردم، رهـربی افغانسـتان بانـک فیصلـه کـرده 

ایـن سـپرده ها را بیمـه کنـد کـه هـدف از ایـن اقـدام، کمـک 

در بازپرداخـت سـپرده های مـردم در حالتـی اسـت کـه یـک 

بانـک از لحـاظ پرداخـت سـپرده های مـردم بـا مشـکل روبـرو 

می شـود. ایـن حـق البیمـه بطـور ربـع وار از بانک هـا جمـع 

آوری و بـه رسمایـه گـذاری سـوق می گـردد. 

بـه نقـل از اعالمیـه ایـن اداره، ایـن هفت تـن به روز دوشـنبه، 

)ششـم دلو( از سـوی محکمـه ابتدایی مرکز عدلـی و قضایی 

مبـارزه بـا جرایـم سـنگن فسـاد اداری، مـورد محاکمـه قـرار 

گرفتند.

دادسـتانی کل بعـد از بررسـی قضایـا، غالم حـرت مشـفق 

شـاروال را بـه اتهـام وعـده به رشـوت و خالدعمر آمر انکشـاف 

و مارکیت هـای شـاروالی والیـت هرات را به اتهام وسـاطت در 

رشـوت، هـر یـک را بـه پنـج سـال و یک مـاه حبـس تنفیذی، 

انفصـال از وظیفـه و پرداخـت مبلـغ ۷۵ هـزار دالـر امریکایی 

جـزای نقـدی طـور تضامـن، محکوم به مجـازات کرده اسـت.

همچنیـن وحیداللـه حقیـار آمر عواید، مسـعود نظامـی مأمور 

خدمـات  آمـر  رضایـی  سـمیع الله  سـاختامن ها،  کنـرول 

تخنیکـی، فریـد احمـد احمـدی مدیـر لوایح و احسـان احمد 

متـام علفچرهـا، کوه هـا، تپه هـا و آب هـای کشـور ثبـت گردد.

منبـع افـزوده اسـت، بـه هـدف بلنـد بـردن منافـع اجتامعی، 

اقتصـادی و محیطـی علفچرهـا، از طریـق اسـتفاده ی مؤثـر، 

چراگاه هـا  حفـظ  منظـور  بـه  و  پایـدار  و  منظـم  منصفانـه، 

در سـطح  کشـور مطابـق فرمـان شـامره شـامره »۸« مـؤرخ 

بـه هیچ پیرفتی دسـت نیافتـه اند.

اخیـراً دولـت جدیـد امریـکا نیز گفته کـه طالبان بـه تعهدات 

خـود در توافقنامـه صلح دوحه عمل نکـرده و این توافقنامه را 

نثـار احمـد یوسـفزی، رییـس بخـش نظـارت بانکـی بانـک 

مرکـزی گفت:«بانـک مرکـزی بـه منظـور ثبـات قیم شـاخص، 

دالـر  میلیـارد   2/09 حـدود   1399 مالـی  سـال  رشوع  از 

امریکایـی را از طریق پروسـه مزایده به فروش رسـانده اسـت.

آقـای یوسـفزی بـا اشـاره بر ایـن که کنـرول نرخ تـورم، هدف 

اساسـی سیاسـت پولـی افغانسـتان بانـک اسـت، تاکیـد کرد 

کـه بـه منظـور کنـرول سـطح قیـم و جلوگیـری از نوسـانات 

اسـناد  و  اسـعار  فـروش  بـا  تـا  می مناینـد  تـالش  تورمـی، 

شـهردار پیشـین هـرات بـه همـراه شـش تـن از کارکنـان این 

اداره بـه اتهـام فسـاد اداری از سـوی دادسـتانی کل کشـور 

محکـوم بـه  پنـج سـال و یک ماه حبـس تنفیـذی گردیده اند.

در اعالمیـه دادسـتانی کل کشـور آمـده، غالم حرت مشـفق 

وحیداللـه  مارکیت هـا،  و  انکشـاف  آمـر  خالدعمـر  شـاروال، 

حقیـار آمـر عوایـد شـاروالی، مسـعود نظامـی مأمـور کنـرول 

تخنیکـی،  خدمـات  آمـر  رضایـی  سـمیع الله  سـاختامن ها، 

فریـد احمـد احمـدی مدیر لوایح و احسـان احمد مدیر منابع 

بـری شـاروالی والیـت هـرات، متهمیـن ایـن قضیـه بودنـد.

بـر بنیـاد شـواهد ارایـه شـده از سـوی دادسـتنی کل، ایـن 

هفـت تـن پیشـنهاد رشـوه ای 75 هـزار دالـری را بـه پولیـس 

مبـارزه بـا جرایـم سـنگین داده بودنـد کـه از سـوی مقامـات 

امنیتـی دسـتگیر شـدند.

 وزارت زراعـت مـى گويد کـه طبق برنامه ی دولت افغانسـتان 

چراگاه هـا، کوه هـا، تپه هـا و آب هـای کشـور ثبت می شـود.

در يـک خربنامـه کـه از طـرف ايـن وزارت منتـر شـده آمـده 

اسـت، طبـق برنامـه ی دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان 

و هدایـت امراللـه صالـح معـاون اول  ریاسـت جمهـورى بایـد 

غنـی  جمهـور  رییـس  کـه  گفتـه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

گفتگـو  و  دیـدار  رونـد صلـح  مـورد  در  رهـربان سیاسـی  بـا 

کرده اسـت.

ارگ ریاسـت جمهـوری گفتـه کـه محمـد ارشف غنـی رییـس 

جمهـور اسـالمی افغانسـتان قبـل از ظهـر دیروز سه شـنبه )7 

دلـو( بـا حامد کـرزی رییـس جمهور پیشـین، داکـر عبدالله 

عبدالله رییس شـورای عالی مصالحه ملی و اسـتاد عبدالرب 

رسـول سـیاف در قرص گلخانـه ارگ دیـدار کرد.

در ایـن دیـدار کـه داکـر حمدالله محـب مشـاور امنیت ملی 

و داکـر فضـل محمـود فضلـی رییس عمومـی اداره امـور نیز 

حضـور داشـتند ضمـن بحـث در مـورد وضعیت جاری کشـور 

روی آتـش بـس، کاهـش خشـونت، اجـامع سیاسـی و تامیـن 

صلـح مطلـوب کـه باعـث ثبـات افغانسـتان و توقـف ریخـن 

خـون شـود تاکیـد صـورت گرفت.

رییـس جمهـور ترصیح کرد که در این رشایط حسـاس کشـور 

مشـوره ها با شـخصیت های سیاسـی و اقشـار مختلـف مردم 

در رابطـه بـه پروسـه صلح ادامـه خواهد یافت.

ایـن در حالـی اسـت که هرچنـد دور دوم گفتگوهای صلح در 

قطـر از حـدود یـک مـاه بـه این طـرف آغاز شـده؛ امـا دوطرف 

ذخایـر  کـه  می گوینـد  کشـور  مرکـزی  بانـک  در  مسـووالن 

خالـص ارزی افغانسـتان در سـال 1399 مالـی نسـبت بـه 

یافتـه اسـت. افزایـش  سـال گذشـته 400 میلیـون دالـر 

مسـووالن بانـک مرکـزی افغانسـتان، دیروز سه شـنبه )7 دلو( 

در برنامـه گزارش دهـی دولـت بـه ملـت گفتنـد کـه ذخایـر 

خالـص ارزی کشـور از 7 میلیـارد و 994 میلیـون و 46 هـزار 

دالـر بـه 8 میلیـارد و 188 میلیـون و 42 هـزار دالـر افزایـش 

اسـت. یافته 

شهردار پیشین هرات به همراه شش کارمند دفترش، به اتهام فساد اداری محاکمه شدند

وزارت زراعت: چراگاه ها، کوه ها، تپه ها و آب های کشور ثبت می شود

رییس جمهور و رهبران سیاسی بر صلح مطلوب تاکید کردند

ذخایر خالص ارزی افغانستان 400 میلیون دالر افزایش یافته است
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 منایندگـی اتحادیـه اروپـا در کابـل می گویـد کـه 35 میلیون 

و  کویـد-19  در  همه گیـر  بیـامری  بـا  مقابلـه  بـرای  را  یـورو 

افغانسـتان  بـه  آن  اجتامعـی  اقتصـادی-  تأثیـرات  کاهـش 

کمـک کـرده اسـت.

ایـن نهـاد، روز سه شـنبه 7 دلـو بـا نـر خربنامـه ای نوشـته 

اسـت کـه »همه گیـرى ویـروس کرونـا، اوضـاع افغانسـتان را 

وخیم تـر کـرده و مـا بـرای همبسـتگى بـا مـردم افغانسـتان، 

بـه بـرای حامیـت از کسـاىن اسـت کـه بیشـرین آسـیب را 

انـدازی شـده اسـت.«  می بیننـد سـه پـروژه کمکـی راه 

در خربنامـه نوشـته شـده کـه از زمان آغـاز همه گیـری ویروس 

کرونـا، اتحادیـه اروپـا تقریبـاً 147 میلیـون یـورو بـرای مقابلـه 

بـا بحـران و ارائـه کمـک هـای بردوسـتانه بـه افـراد نیازمنـد 

بسـیج کرده اسـت.

کمـک 35 میلیـون یورویـی قـرار اسـت از طریـق سـه پـروژه 

توسـط سـازمان بهداشت جهانی ، یونیسـف و یک کنرسسیوم 

سیسـتم های  پاسـخگویی  ظرفیـت  تقویـت  بـه  و  شـود  اجـرا 

بهداشـتی، آزمایـش و معالجـه بیـامران، بهبـود پیشـگیری از 

عفونـت، افزایـش آگاهـی و کاهـش خطـرات تغذیـه ای کمـک 

کرد.  خواهـد 

دیویـد الی مسـئول سـازمان صحـت جهانـی می گویـد که »از 

آنجـا کـه آماده سـازی برای پخش واکسـین کرونا بـرای مبارزه 

بـا ویـروس کرونـا امیـدوار کننده اسـت، ادامه رسمایـه گذاری 

 مسـئوالن دولتـی در والیـت جوزجـان می گوینـد کـه تـا یـک 

مـاه دیگر گاز طبیعی اسـتخراج شـده از چاه هـای این والیت، 

در میـان هـزاران خانـواده توزیع می شـود.

آنـان می گوینـد بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف کار لوله کشـی 

بـرای انتقـال گاز از منطقـه نفتـی جرقـدوق در حومـه شـهر 

شـربغان روز دوشـنبه )ششـم دلـو( آغـاز شـده اسـت.

پاالیشـگاه گاز جرقـدوق، از بزرگریـن تاسیسـات تصفیـه گاز 

در کشـور است.

از چاه هـای  درحـال حـارض روزانـه ۳۰ هـزار مرمکعـب گاز 

جوزجـان اسـتخراج می شـود کـه مـازاد نیـاز شـهر شـربغان 

اسـت.

مقام هـای محلـی تـالش دارنـد انتقـال گاز از همیـن منابـع را 

بـه کارخانـه کـود و بـرق مـزار کـه مهمریـن منبع تامیـن کود 

کیمیایـی بـرای کشـاورزان بود، از رس بگیرنـد. در حال حارض 

ایـن کارخانـه بـزرگ به دلیـل نبـود گاز کارش متوقف اسـت.

ایـن  در  می گویـد  جوزجـان  والـی  سـخنگوی  آذر،  معـروف 

نفتـی  سـاحه  تـازه،  کشـی  لولـه  کیلومـر  شـش  بـا  مرحلـه 

جرقـدوق در حومـه شـهر شـربغان تـا دسـتگاه توزیـع کننـده 

می شـود. وصـل  شـهر  مرکـز  در  اصلـی 

بـه گفتـه او، در مرحلـه اول قـرار اسـت گاز بـه خانواده هایـی 

توزیـع شـود کـه در سـال های قبـل خانه های شـان به شـبکه 

شـهری توزیـع گاز وصـل بودنـد و بعـدا بـه متـام شـهروندان 

 معـاون اول ریاسـت جمهـوری می گویـد کـه ادعـای انتقـال 

خـروج  امـا  اسـت؛  جعـل  کابـل  هوایـی  میـدان  از  اسـعار 

رسسـام آور پـول نقـد از مرزهـای ضعیـف کشـور ادامـه دارد.

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهوری در گزارش شـش 

و نیـم صبـح دیـروز سه شـنبه )7 دلـو( خـود گفتـه کـه اسـعار 

متاسـفانه به صورت رسسـام آور از مرزهای ضعیف افغانسـتان 

بیـرون انتقـال می گردد.

آقـای صالـح بیـان داشـت، نیـاز اسـت کـه وضاحـت بدهـم 

کـه اسـعاری کـه از داخـل کشـور بیـرون می شـود یـک بخش 

زیـاد آن از پاکسـتان اینجـا می آیـد و از افغانسـتان بـه کشـور 

بیـرون انتقـال می گـردد. حـدود یک سـال اسـت کـه رصافان 

بـا مراجعـه مکرر بـه دولت می خواهند که بیرون شـدن اسـعار 

رسـمیت یابـد زیـرا کنـرول آن بـه هـر صـورت در تـوان دولـت 

نیسـت. بـه گفتـه او، از آنجاییکـه دولت افغانسـتان قانون ضد 

پـول شـویی را تصویـب کـرده کـرده اسـت بـه ایـن خواسـته 

رصافـان پاسـخ منفی داده شـد. او خاطر نشـان کـرده، قانون 

ضـد پـول شـویی در حالیکه مزایـای زیاد دارد اما باعث شـده 

اسـت کـه دولـت کمریـن ارشاف بـر مارکیـت مـوازی و سـیاه 

از  محافظـت  بالینـی،  مراقبت هـای  نظـارت،  آزمایـش،  در 

کارمنـدان بهداشـت و خدمـات بهداشـتی برای کنرل شـیوع 

ویـروس رضوری اسـت.«

گسـرده،  بیـکاری  و  وارداتـی  محدودیت هـای  کـه  افـزود  او 

از طریـق حامیـت  و  اسـت  بدتـر کـرده  را  مصونیـت غذایـی 

اتحادیـه اروپـا و رشکای آن 300 هـزار کـودک و مـادر آنها نیز 

خدمـات تغذیـه جامعـه را دریافـت خواهنـد کـرد.

شـیام سـن گویتـا، مناینـده یونیسـف در افغانسـتان نیز گفت 

بـر  را  بیشـری  »بیـامری همه گیـر کویـد-19 فشـارهای  کـه 

زمینه هـای  و  کـرده  ایجـاد  افغانسـتان  بهداشـتی  سیسـتم 

آسـیب پذیـری جنسـی و بهداشـتی را بدتـر کـرده اسـت.«

خانـم گویتـا افـزود، ایـن بودجـه سـخاومتندانه اتحادیـه اروپا 

بـه یونیسـف اجـازه می دهـد تا بـه رسعت بـا مـوج دوم ویروس 

کرونـا و چالش هـای آن پاسـخ دهـد کـه بـه طـور گسـرده ای 

بـر سـالمت و ایمنـی کـودکان تأثیـر می گـذارد.

پروژه هـای اجـرا شـده توسـط یونیسـف و بنیاد آقاخان شـامل 

و  کـودکان  زنـان،  پذیـری  آسـیب  کاهـش  بـرای  اقداماتـی 

جملـه  از  جنسـی،  خشـونت های  انـواع  برابـر  در  نوجوانـان 

خشـونت خانگـی نیـز می شـود.  شـیرازاده هیرجـی ، مناینده 

حامیـت  »بـا  می گویـد:  آقاخـان  توسـعه  شـبکه  دیپلامتیـک 

اتحادیـه اروپـا، بنیـاد آقاخان با به 8.4 میلیـون تن 16 والیت 

بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم کمـک خواهـد شـد.«

شـربغان کـه بیشـر از ده هـا هـزار خانواده انـد.

در حـال حـارض ۷۶ چـاه نفتـی در جوزجـان وجـود دارد کـه 

شـامر زیـادی آن غیرفعال انـد. در سـال های اخیـر چندیـن 

رشکـت تولیـدی بـزرگ بـه امیـد گاز شـربغان، در شـهر مـزار 

رشیـف و شـربغان رسمایـه گـذاری کردنـد اما تـا هنـوز گاز به 

شـامری از ایـن رشکت هـا نرسـیده و کارشـان متوقـف اسـت.

حکومـت می گویـد تـالش دارنـد چاه هـای نفتـی غیرفعـال در 

جوزجـان را فعـال کننـد و بـه ایـن رشکت هـا گاز برسـاند.

بـار در سـال های  از معـادن کشـور نخسـتین  اسـتخراج گاز 

۱۳۴۵ و ۱۳۴۶ خورشـیدی آغـاز شـد. پـس از سـال ۱۳۴۸ 

سـاالنه ۱.۲ میلیـارد مرمکعب گاز از شـامل کشـور بـه اتحاد 

جامهیـر شـوروی سـابق صـادر می شـد و در بـدل آن پـول، 

مـواد غذایـی و اسـلحه بـه افغان هـا داده می شـد، رونـدی کـه 

کشـور  در  بی ثباتـی سیاسـی  دنبـال  بـه  بعـد  سـال های  در 

متوقـف شـد. وزارت معـادن در سـال ۲۰۱۲ گفته بـود ذخایر 

مرمکعـب  میلیـارد   ۴۵۰ حـدود  کشـور  ایـن  طبیعـی  گاز 

بـرآورد شـده اسـت بـا ایـن وجود ایـن کشـور بخش اعظـم گاز 

مرصفـی اش را از خـارج از جملـه از ایـران و ترکمنسـتان وارد 

می کنـد. مقام هـا مـی گوینـد اگـر صنعـت اسـتخراج گاز در 

کشـور توسـعه یابد نه تنها وضعیت شـهروندان کشـور متحول 

می شـود کـه بـه صادرکننـدگان مهـم گاز در منطقـه تبدیـل 

شـد.  خواهد 

داشـته باشـد. مارکیـت مـوازی یعنـی غیـر رسـمی کـه اکنون 

بـرای آن مقـرره نداریـم در بعضـی سـاحات و بعضـی مـوارد 

بزرگـر از مارکیـت رسـمی اسـت.

آقـای صالـح خاطـر نشـان کـرده کـه کشـورهای دیگـر بـرای 

مدتـی بـه بـازار غیر رسـمی و سـیاه فرصت می دهنـد که خود 

را به یک بارگی سـفید سـازند و پس از آن دسـت به کار سـیاه 

و غیـر رسـمی نزننـد. ایـن یـک طـرح اسـت و می توانـد که زیر 

غـور قـرار گیـرد. امـا بـه اصطـالح فرنگی هـا فیل داخـل خانه 

را نادیـده گرفـن راه حل نیسـت. 

او گفتـه: »از اینکـه بـه اسـاس میثـاق امنیتـی مـا و جلسـات 

شـش و نیـم موضوع فسـاد در میدان هوایی را زیـر نظر داریم 

مـن بـا جـرات و صالحیت خـروج اسـعار را از میـدان رد منوده 

شـایعه ای بیـش منیدانـم. در عین حال خروج اسـعار از بنادر 

رسـمی و غیر رسـمی یـک واقعیت تلخ اسـت که آنـرا تا اکنون 

کنـرول کـرده نتوانسـتیم.« گفتنـی اسـت کـه پیـش از ایـن 

اداره سـیگار یـا بـازرس ویـژه کمک هـای امریکا به افغانسـتان 

اعـالم کـرده کـه ماهانه حـدود 30 میلیـون دالر از افغانسـتان 

می شـود.  قاچاق 

اتحادیه اروپا 35 میلیون یورو برای مقابله با کرونا به افغانستان کمک کرد

 توزیع گاز طبیعی در جوزجان آغاز می شود

صالح: اسعار به شکل سرسام آور از کشور بیرون می شود

انجـام شـد و بایـد حکومت افغانسـتان در امـر مبارزه با 

فسـاد جـدی باشـد.

وی بـه رصاحـت گفتـه اسـت کـه افـراد متهـم به فسـاد 

اداری بایـد گرفتـار شـوند

در نشسـت فضـل سـبحان صافـی رئیس مرکـز عدلی و 

قضایـی گفتـه ا سـت که تا اکنـون به تعـداد ۱۱ معین، 

 ۳ کمیشـر،   ۱۰ افـرس،  و  دگـروال   ۷۶ جـرال،   ۲۶

والـی، ۵ شـاروال و ۲ رئیـس و ۵ تـن از اعضای شـورای 

 رئیـس جمهـور غنـی در دیـداری کـه بـا 

مسـوالن لـوی سـارنوالی، ریاسـت مبارزه 

بـا جرایـم سـنگین وزارت داخلـه و مرکـز عدلـی قضایی 

داشـت، خطـاب بـه این سـه نهاد گفته اسـت کـه ارادۀ 

واضـح و اقدامـات قاطـع در راسـتای مبـارزه بـا فسـاد 

اداری مـی خواهـد.

ارگ ریاسـت جمهوری سه شـنبه 7 دلو بـا نر خربنامه 

ای از قـول ریئس جمهور نوشـته است:»ریاسـت مبارزه 

بـا جرایـم سـنگین وزارت امـور داخلـه، صالحیت هـای 

قـوی دارد و بایـد از آن اسـتفاده کنـد. مرکـز عدلـی و 

قضایـی اعتبـار خـود را از دسـت داده اسـت و بایـد در 

اسـراتیژی جدیـد  ترتیـب  و  گیری هـا  تصمیـم  زمینـۀ 

اقـدام صـورت گیـرد و تعریف دسـتآوردها واضح گردد.«

از ایـن شـورای  رئیـس جمهـور گفتـه اسـت کـه پـس 

امنیـت ملـی با ریاسـت مبارزه بـا جرایم سـنگین وزارت 

امـور داخلـه به گونـه هامهنـگ کار منایند، به ریاسـت 

آنـان  بـا  خـاص  قطعـات  و  دهنـد  گـزارش  جمهـوری 

همـکار خواهنـد بـود.

رئیـس جمهـور تاکیـد کـرده که لـوی سـارنوالی افرادی 

را کـه شـهرت فسـاد دارنـد، مـورد تعقیـب قـرار دهنـد و 

ایـن افـراد نبایـد در هیـچ اداره ای مقرر شـوند.

رئیـس جمهـور در مبـارزه بـا فسـاد اداری تاکیـد کـرده 

چـون  می خواهـد،  واضـح  مدیریـت  شـیوۀ  کـه  اسـت 

بین املللـی  جامعـه  کمک هـای  جینـوا  کنفرانـس  در 

مـروط بـه اقدامـات جـدی در مبـارزه بـا فسـاد اداری 

آنهـا  از  افغانـی  میلیون هـا  و  شـده  محاکمـه  والیتـی 

حصول شـده اسـت.

فریـد حمیـدی لـوی سـارنوال کشـور گفتـه اسـت کـه 

تـا مـاه قـوس سـال روان بـه تعداد ۱۱۱ دوسـیه فسـاد 

تکمیـل شـده اسـت. وی عـالوه کـرده اسـت کـه نیـت 

و ارادۀ لـوی سـارنوالی در راسـتای مبـارزه بـا جـرم و 

جنایـت پابرجاسـت و لوی سـارنوالی خواهان همکاری 

بیشـر بخش هـای کشـفی مـی باشـد.

رئیس جمهور: خواهان اراده جدی برای مبارزه با فســاد هستم


