
پنتاگون:
طالبان نه خشونت را کم کرده 

و نه رابطه با القاعده را قطع کرده است

55

چین هشدار داده که استقالل تایوان به
 ›معنای جنگ‹ است 

 گوترش: ایران و امریکا برای خروج از بن بست 
برجام با یکدیگر همکاری کنند

 وو کویـان، سـخنگوی وزرات دفـاع چیـن 
روز گذشـته در کنفرانسـی خبـری گفـت: 
»مـا به طـور جـدی بـه نیروهای مسـتقل 
تایوانـی مـی گوییـم: کسـانی کـه بـا آتش 
بـازی می کننـد خـود را خواهند سـوزاند و 
اسـتقالل تایـوان بـه معنای جنگ اسـت.«

او همچنین ضمن دفاع از فعالیت های ...

 دبیـرکل سـازمان ملـل در یـک کنفرانـس 
خبـری ایـران و امریـکا را بـه همـکاری بـا 
یکدیگـر بـرای خـروج از »بن بسـت« برجام 
هریـک  واشـنگتن  و  تهـران  کـرد.  دعـوت 
می خواهنـد طـرف مقابل قـدم اول را بردارد 
امـا ظریـف گفته ایـران هرگز چنیـن کاری 

کـرد.... نخواهد 
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 روند صلح و آتش های
 زیر خاکستر

 طالبان و توهم مرگبار
)بخش اول(

دورنمایی صلح افغانستان 

 در ایـن روزهـا رونـد صلـح بـه گونـه بـی سـابقه رو به 
ابهـام گراییـده و بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن رونـد به 
کژراهـه هـای مختلـف سـوق داده شـده اسـت. تنهـا 
چیـزی کـه امیـد نمـی رود صلـح اسـت و همـه چیـز 
علیـه آن بـه نظـر مـی رسـد. رفـت و آمدهـای طالبـان 
بـه پایتخـت هـای منطقـه و جهـان، اظهارنظرهـای بی 

سـابقه مقامـات کشـورهای همسـایه، ...
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سرمقاله

محمد هدایت

 انـگال مرکل، نخسـت وزیـر آملان در گفتگویـی تلفونی با 

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور گفته اسـت که 

دسـتاوردهای افغانسـتان قربانـی یـک گروه سـلطه طلب 

و خشـونت آفریـن نخواهد شـد.

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری در گـزارش 

دلـو( خـود گفتـه   9( پنج شـنبه  روز  نیـم صبـح  و  شـش 

کـه »شـام دیـروز ]چهارشـنبه[ رییـس جمهـور کشـور بـا 

صدراعظـم آملـان انـگال مـرکل دیـدار ویدیویی داشـتند. 

مـن دریـن دیـدار حضـور داشـتم. صدراعظـم املـان بـر 

نیـت و اراده کشـورش روی تداوم همـکاری در بخش های 

مختلـف تاکیـد کـرد.«

در گـزارش آمـده، خانـم مـرکل ترصیـح کـرد کـه جامعـه 

ارزش  و  مشـخص  اهـداف  روی  دهـه  دو  در  جهانـی 

محـور در افغانسـتان رسمایـه گـذاری کـرده اسـت. ایـن 

خشـونت  و  طلـب  سـلطه  گروه هـا  پـای  در  دسـتاوردها 

بـود. بایـد  مطمیـن  منی شـود.  قربانـی  آفریـن 

بـه نقـل از گـزارش؛ صـدر اعظم آملـان از امضـای قرارداد 

همـکاری میـان دولـت افغانسـتان و رشکت زیمنـس ابراز 

خرسـندی منـود و یـادآور شـد که ایـن می تواند آغـاز ورود 

رشکت هـای بیشـر آملانـی به افغانسـتان باشـد. او گفت 

امیـدوار اسـت روزی مناسـبات میـان افغانسـتان و آملـان 

بعـد بزرگر اقتصادی داشـته باشـد.

کـه  گفتـه  نیـز  جمهـوری  ریاسـت  ارگ  وجـود،  ایـن  بـا 

صدراعظـم آملـان تعهـد خویـش را بخاطر ادامـۀ کمک ها  

کرده اسـت. اعـالم  افغانسـتان  بـه 

کنفرانـس  مـورد  در  جانـب  دو  آمـده،  ارگ  اعالمیـه  در 

 ریاسـت امنیـت ملـی اعالم کـرده کـه نیروهـای عملیاتی این 

ریاسـت در جریـان یک عملیـات، یکی از عامـالن انفجارهای 

والیـت بامیـان را بازداشـت کرده انـد. همچنیـن بربنیـاد یـک 

خـر دیگـر یـک عضـو داعـش در ننگرهـار بازداشـت شـده 

است.

گفتـه  اعالمیـه ای  نـر  بـا  ملـی  امنیـت  عمومـی  ریاسـت 

کـه عارف حسـین عضـو مخفـی گـروه گالب الدیـن مسـوول 

بامیـان  والیـت  در  طالبـان  تروریسـتی  گـروه  اسـتخبارات 

بـوده اسـت.گفته شـده، نامـرده مسـوول انتقـال ماین هـای 

چسـپکی و مـواد انفجاری ایـن گروه بوده کـه در آخرین مورد، 

چنـد حلقـه مایـن چسـپکی و بشـکه ای را بـه داخـل والیـت 

بامیـان انتقـال داده و دیگر اعضای گروه تروریسـتی طالبان، 

مارکیـت  در  را  ماین هـا  ایـن 

شـفاخانه ای  و  ولی عـرص 

رسک نـو مرکـز والیـت بامیان 

جاسـازی کـرده بودنـد.

عـارف  افـزوده،  اعالمیـه 

حسـین نیز بـه اتهام عضویت 

بـا گـروه تروریسـتی طالبـان 

حمـالت  در  ذی دخـل  و 

والیـت  مرکـز  در  انفجـاری 

نیروهـای  توسـط  بامیـان، 

عمومـی  ریاسـت  عملیاتـی 

امنیـت ملـی بازداشـت شـد. 

شـده،  گفتـه  اعالمیـه  در 

ریاسـت عمومـی امنیت ملی 

افغانسـتان  شـهروندان  بـه 

متباقـی از متـام والیت هـای حـوزه غـرب می باشـند.«

محمـد رضـا، یکـی از رسبـازان تـازه فارغ شـدۀ ارتـش نیز 

اگـر  کـه  طالبـان هشـدار می دهیـم  »بـه  داشـت:  بیـان 

وزرای دفـاع ناتـو کـه قـرار اسـت در مـاه فـروری برگـزار 

گـردد، اهمیـت آن در قبـال افغانسـتان، تاثیـر آن بـاالی 

گفتگوهـای صلـح و پیـام هـای کـه ایـن کنفرانـس بـرای 

تـداوم حامیـت از افغانسـتان بـه ویـژه نیروهـای امنیتی و 

دفاعـی خواهـد بـود، صحبـت کردنـد.

همچنیـن، رییـس جمهـور غنـی در مـورد گسـرش روابط 

تجـاری بـا آملـان گفتـه کـه ایجاد دهلیـز هوایـی میان دو 

کشـور را مطالعـه می کنـد تـا تولیـدات افغانسـتان به ویژه 

میـوه تـازه و خشـک بـه مارکیت هـای آملان برسـد که این 

پیشـنهاد از سـوی صدراعظـم آملـان مـورد اسـتقبال قرار 

گرفـت. آملان از کشـورهای بزرگ کمـک کننده در حدود 

20 سـال گذشـته بـه افغانسـتان بـوده اسـت. این کشـور 

پـس از امریـکا و بریتانیـا نیـز بیشـرین نیـروی نظامی در 

افغانسـتان داشت. 

اطمینـان می دهـد کـه هسـته های گروه هـای تروریسـتی را 

شناسـایی کـرده اسـت و بـه زودتریـن فرصـت ایـن گروه هـا را 

داد. خواهـد  قـرار  هـدف  مـورد  یـا  و  بازداشـت 

گفتنـی اسـت کـه اخیـراً بامیـان مـورد هـدف چندیـن انفجار 

قـرار گرفتـه کـه برخـی ایـن انفجارها تلفـات سـنگینی به غیر 

نظامیـان وارد کرده اسـت. 

همچنیـن مقـام والیـت ننگرهـار گفتـه کـه نیروهـای امنیـت 

ملـی در شـهر جـالل آبـاد نیـز مسـوول شـبکه شـهری داعش 

و مایـن سـاز ایـن گـروه را بازداشـت کرده اسـت. ایـن شـخص 

عبدالصمـد نـام دارد و همـراه بـا 3 کیلوگـرام مـواد انفجـاری، 

یـک میـل تفنگچـه و 9 مایـن فیـوزدار و چهارسـیت موبایـل 

بازداشـت شـده اسـت. 

صلـح نکننـد، تـا یک قطـره خـون در رگ های خـود داریم 

از وطـن خـود دفـاع می کنیـم و در مقابـل شـان مبـارزه 

می کنیـم.«

چنـد روز پیـش، حمداللـه محـب، مشـاور امنیـت ملـی 

رییس جمهـور غنـی در دیـدارش از قـول اردوی نیروهـای 

ارتـش در کابـل گفـت کـه حکومـت بـرای فصل تـازۀ نرد 

آماده گـی می گیـرد چـون به بـاور او طالبـان بـه صلـح باور 

ندارند.

مقام هـای ارتـش در حـوزۀ غرب می گویند کـه در ماه های 

پسـین، طالبـان حمله هـای شـان را در این حـوزه افزایش 

داده اند.

عصمت اللـه غـر وال، رییـس ارکان قـول اردوی ۲۰۷ ظفر 

اظهـار داشـت: »او دشـمن! اگـر واقعیـت غیـرت داری و 

اگـر واقعیـت خـودرا یـک چیـزی می دانـی بیـا در میـدان 

روبـه رو بـا مـا بجنـگ. از منـازل مسـکونی اسـتفاده نکن. 

پـل و پلچـک را تخریـب نکـن. اکنـون یـک فرصـت پیـش 

آمـده و بـه پروسـه صلـح یکجا شـوید.«

مقام هـای امنیتـی در حـوزه غـرب می گوینـد کـه بـا گـرم 

شـدن هـوا، آتـش جنگ در ایـن حوزه شـعله ور تـر خواهد 

 . شد

 همزمـان بـا آماد گـی حکومـت بـرای فصـل تـازۀ نـرد در 

کشـور، ۵۰۰ رسبـاز تـازه نفـس ارتـش پـس از فراگیـری 

یـک دوره آموزشـی از قول اردوی ۲۰۷ ظفـر در حوزۀ غرب 

کشـور، فارغ شـدند.

ایـن رسبازان، برای سـه مـاه در این قـول اردو آموزش های 

حرفـه ای و نسـبتأ پیش رفتـۀ رسبازی را آمـوزش گرفته اند. 

قـرار اسـت ایـن رسبـازان در بخش های ناامن حـوزۀ غرب 

شـوند. جا  به جا 

رسبـازان تـازه نفـس ارتـش بـه طالبـان هشـدار می دهند 

کـه اگـر خشـونت ها را کاهـش ندهند و آمـادۀ مذاکرات با 

حکومـت نشـوند، از سـوی آنـان نابود خواهند شـد.

آموزشـی  مرکـز  فرمانـده  افضلـی،  نـادر  محمـد  دگـروال 

قـول اردوی ۲۰۷ ظفـر در مراسـم فراغـت ایـن رسبـازان 

گفـت: »پنج صـد تـن امـروز از مرکـز آموزشـی قـول اردوی 

فـرا  را  تهدابـی  آموزش هـای  و  شـدند  فـارغ  ظفـر   ۲۰۷

گرفته انـد. صـد تـن از ایـن رسبازان باشـندگان ولسـوالی 

پشـتون زرغـون هـرات در چـوکات اردوی محلی اسـتند و 

هنری

مرکل: دستاوردهای افغانستان قربانی یک گروه سلطه طلب 

و خشن نخواهد شد

آمادگی ها برای فصل تازۀ نبرد؛ ۵۰۰سرباز ارتش از هرات فارغ شدند

بازداشت عامل انفجارهای بامیان و عضو داعش در ننگرهار

 شـب قبل اسـامی فلم هـای پذیرفته شـده در بخـش بین املللی، 

انیمیشـن و مسـتند ۲۰۲۱  از سـوی آکادمی اسـکار منتر شد.

بـه گزارش ورایتی، فهرسـت رسـمی فلم هایی که از سـوی اسـکار 

بـرای رشکـت در بخش هـای مسـتند بلنـد، انیمیشـن بلنـد و فلم 

بلنـد بین املللـی اسـکار ۲۰۲۱ پذیرفتـه شـده اند، شـب پیـش 

اعالم شـد.

 در هـرات مجموعـه ای از سـکه های متعلق بـه دوره های مختلف 

ایـن  می گوینـد  هـرات  محلـی  مقام هـای  اسـت.  شـده  پیـدا 

مجموعـه شـامل 310 سـکه مـی شـود کـه بعـد از کنـدن کاری 

زمین شـخصی یک باشـنده هرات، پیدا شـده و از او پس گرفته 

شـده اسـت.  مقـام هـای اطالعـات و فرهنـگ هرات ایـن رویداد 

را تاییـد کـرده و گفتـه انـد هنـوز ارزش ایـن مجموعـه مشـخص 

نیسـت، امـا بخشـی بزرگـی از ایـن سـکه هـا  ...

انیمیشن ها، مستندها و فلم های 
بین المللی امسال اسکار

 معرفی شدند 

 بیشتر از ۳۰۰ سکه مربوط دوره های 
مختلف در هرات کشف شد

 واکنش کلوپ به احتمال
 جذب مدافع در زمستان

رونمایی از جدید ترین هدف 
زمستانی میالن 

 یورگـن کلـوپ رسمربـی لیورپول بـه بحران به وجـود آمده در خط 

دفاعـی تیمـش واکنش نشـان داد. لیورپول شـب گذشـته با ارائه 

یـک منایـش حسـاب شـده موفـق شـد تاتنهـام را بـا نتیجـه 1-3 

شکسـت دهـد؛ موضوعـی که باعث شـد شـاگردان یورگـن کلوپ 

بـه ادامـه مسـابقات و جنگیـدن بـرای دفـاع از عنـوان قهرمانـی 

امیـدوار تـر شـوند. قرمزهـای آنفیلـد بـه فاصلـه سـه روز، یکشـنبه 

شـب در چهارچـوب رقابـت هـای هفتـه بیسـت و یکـم لیـگ برتـر 

انگلیـس بـه مصاف وسـتهام خواهنـد رفت. یورگن کلـوپ پیش از 

ایـن بـازی گفـت: » دیـدار برابر تاتنهـام ...

 توتـو اسـپورت مدعـی شـد باشـگاه میـالن بـه جـذب داگالس 

کاسـتا کـه هـم اکنـون بـه صـورت قرضـی در بایـرن مونیـخ تـوپ 

انتقـاالت  و  نقـل  در  کاسـتا  داگالس  اسـت.  عالقمنـد  می زنـد 

بایـرن  بـه  از یوونتـوس  بـا قـراردادی قرضـی  تابسـتانی گذشـته 

مونیـخ پیوسـت. بـا ایـن حـال و بـر اسـاس گـزارش منتـر شـده 

توسـط نریـه توتـو اسـپورت باواریایـی هـا اخیـراً بـه یـووه اطـالع 

داده انـد کـه هیـچ برنامـه ای بـرای دامئـی کـردن قـرارداد ایـن 

ندارنـد.... برازیلـی  سـتاره 
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پنتاگون:
طالبان نه خشونت را کم کرده

 و نه رابطه با القاعده را قطع کرده است
 وزارت دفـاع امریـکا مـی گویـد کـه طالبـان افغـان، براسـاس 

تعهدشـان در توافقنامـۀ صلـح بـا امریـکا، نـه رابطۀ اشـان را بـا 

القاعـده از بیـن برده انـد و نـه خشـونت ها را متوقـف کـرده انـد.

ایـن مطلـب را جـان کربـی سـخنگوی پنتاگـن یـا وزارت دفـاع 

امریـکا، روز پنجشـبنه اظهـار داشـته اسـت.

وی گفتـه اسـت کـه هر چنـد طالبان به تعهدشـان عمـل نکرده 

انـد؛ ولـی مـا هنوز سـعی داریـم بـه راه حلـی مبتنی بـر مذاکره 

برسیم.

بـا ریاسـت جوبایـدن،  بـه گفتـه وی؛ حکومـت جدیـد امریـکا 

بـه توافقنامـه ای کـه در ٢٠٢٠ بـا گـروه طالبـان امضـا شـده، 

قبـل  سـال  یـک  حـدود  صلـح  توافقنامـه  ایـن  اسـت.  متعهـد 

)١٠ حـوت ١٣٩٨(  در دوحـه قطـر امضـا شـد و براسـاس آن، 

در ٢٢ سـنبله  سـال جـاری، مذاکـرات صلـح بیـن االفغانـی نیز 

در دوحـه آغـاز شـد. دریـن توافقنامـه آمده اسـت کـه طالبان بر 

رسبـازان امریکایـی حمله منی کنند، خشـونت ها در افغانسـتان 

لوی سارنوالی: در سال 1399، ده سارنوالی در ده ولسوالی فعال شده است

وزیر خارجه امریکا: واشنگنت توافق نامه با طالبان را بازنگری می کند

وزارت فواید عامه 65 درصد کارمندان غیرمسلکی اش را تبدیل کرده است

سرمقاله

 در ایـن روزهـا رونـد صلح به گونه بی سـابقه رو به ابهام 

گراییـده و بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن رونـد بـه کژراهـه 

هـای مختلـف سـوق داده شـده اسـت. تنها چیـزی که 

امیـد منـی رود صلح اسـت و همـه چیز علیـه آن به نظر 

مـی رسـد. رفـت و آمدهـای طالبـان بـه پایتخـت هـای 

بـی سـابقه مقامـات  اظهارنظرهـای  منطقـه و جهـان، 

کشـورهای همسـایه، تـالش هـای خـرد و کالن بـرای 

برهـم زدن نظـم و پشـت رس گذاشـن تصمیـات نظام 

در افغانسـتان بـه حایـت سـازمان هـای اسـتخباراتی 

از توفقنامـه  منطقـه، بـه رس آمـدن مـاه عسـل ناشـی 

صداهـای  متحـده،  ایـاالت  و  طالبـان  میـان  دوحـه 

متعـدد موقـت خواهـی از درون جنـاح هـای سیاسـی، 

مدیریـت کشـتار بـه شـیوه ترورهـای هدفمند و تشـدید 

خشـونت هـا در جبهه های جنـگ و.. . همه حکایت از 

پیچیدگـی در یـن رونـد دارد. اگـر ایـن روند به درسـتی 

مدیریـت نشـود احتـال دارد کـه آتـش های فـراوان از 

زیرخاکسـری بـه نـام صلـح رس برخواهنـد آورد. 

اسـتخبارات  گـور  از  خاکسـر  زیـر  آتـش  نخسـتین 

منطقـه و کشـورهای همسـایه بـر مـی خیزد. متاسـفانه 

کشـورهای دخیـل در قضیه افغانسـتان سـال ها اسـت 

مـی  زیبـا  هـای خـود سـخنان  گیـری  موضـع  در  کـه 

گوینـد ولـی در عمـل بـه بحـران در کشـور مـا دامـن 

ایـن  بـه  زدن  دامـن  حـال  در  چنـان  هـم  و  انـد  زده 

بحـران هسـتند. سـفرهای اخیـر مقامـات طالبـان بـه 

اسـالم آبـاد، تهـران و مسـکو تنهـا وجهـه دیپلاتیـک و 

سیاسـی نـدارد. بلکـه نتیجه سـال ها کار اسـتخباراتی 

و اطالعاتـی اسـت کـه اکنـون در حـال نتیجـه دادن 

رو  اسـتحکام  و  طالبـان  سـفرهای  مـوازات  بـه  اسـت. 

منطقـه  هـای  سیاسـت  در  طالبـان  جایـگاه  رشـد  بـه 

ای ایـن کشـورها، سـفرهای برخـی از رهـران و چهـره 

هـای سیاسـی به ایـن کشـورها و توافقـات پنهانی آنان 

بـا سـازمان هـای جاسوسـی ایـن کشـورها بـرای ناامن 

سـازی افغانسـتان بسـیار معنی دار اسـت. بدون تردید 

ایـن گونه سـفرها و توافقـات پنهانی کشـورهای منطقه 

و همسـایه بـا طالبـان و گـروه هـای سیاسـی بـدور از 

چشـم دولـت افغانسـتان تنها بـه وخیم تر شـدن اوضاع 

مـی انجامـد و هرگـز بـه نفع صلـح و آرامش افغانسـتان 

نیسـت. ایـن راهـی بـوده کـه بیـش از چهار دهه اسـت 

کـه طـی شـده اسـت. 

موقـت خواهـی و صداهـای همدالنـه بـا طالبـان وگروه 

هـای مسـلح مخالف نظـام در این روزهـا از آدرس های 

مختلفـی شـنیده مـی شـود. درد همـه آنـان دورمانـدن 

از قـدرت و تنـگ شـدن حلقـه فسـاد و اعـال مافیایـی 

اسـت. کسـانی کـه در ایـن دو دهـه بـر مقدرات کشـور 

حاکـم بـوده انـد و هرگونـه کـه خواسـته انـد دزدی و 

چپـاول کـرده انـد، اکنـون بـه دنبـال برهـم زدن اوضاع 

فکـر  کـه  کسـانی  هسـتند.  مقصـود  ماهـی  گرفـن  و 

زدن  هـم  بـر  و  موجـود  نظـام  زدن  دور  بـا  کننـد  مـی 

نظـم سیاسـی مـی تواننـد بـه اهـداف خویـش برسـند 

هـای  عقـده  مـی شـوند.  مرتکـب  را  فاحشـی  اشـتباه 

سیاسـی و فروخـورده سـال هـای پسـین سـبب شـده 

اسـت کـه برخـی از چهـره هـا و تنظیـم هـای سیاسـی 

بـه اهـداف خویـش  تـا  بـه هـر ترفنـدی دسـت بزننـد 

دسـت یابنـد. برخـی از مـردم نیـز به دلیل فقر شـدید و 

نابسـامانی اوضـاع امنیتـی بـا آنان همراهی مـی کنند.

آتـش اصلـی کـه ممکـن اسـت زبانه بکشـد و همـه چیز 

را دود کـرده و بـه هـوا برد مفـاد توافقنامـه دوحه میان 

ایـاالت متحـده و گـروه طالبـان اسـت. بـه خصـوص که 

و رونـد صلـح هنـوز و حتـی  توافقنامـه  ایـن  مدیریـت 

پـس از تغییـر رهـری ایـاالت متحـده بـه عهـده کسـی 

اسـت کـه در به حاشـیه رانـدن دولت مـروع و قانونی 

افغانسـتان و تقویـت گـروه طالبـان از هیـچ کوششـی 

دریـغ نکـرده اسـت. واقعیـت ایـن اسـت کـه متاسـفانه 

آقـای خلیلـزاد در رونـد کنونـی صلـح بـی طـرف نبـوده 

و بـه طـور بـی سـابقه ای حضـورش سـبب تقویـت گروه 

اسـت.  شـده  افغانسـتان  دولـت  تضعیـف  و  طالبـان 

بـزرگ تریـن دلیـل آن اظهـار وجـود طالبـان در قامـت 

یـک گـروه سیاسـی در سـطح بیـن املللی و به حاشـیه 

رفـن دولـت افغانسـتان در طـی دو سـال اخیر اسـت. 

مجـادالت تنـد رهـری حکومت افغانسـتان و در آخرین 

مـورد نپذیرفـن مالقـات وی از سـوی رییـس جمهـور 

نشـانه واضـح از یـک جانبـه گرایـی وی در رونـد صلـح 

افغانسـتان اسـت. خـوش بختانـه طـی روزهـای اخیـر 

داشـته  بیـان  مرتـب  متحـده  ایـاالت  جدیـد  رهـری 

انـد کـه در حـال بازنگـری توافقنامـه صلـح بـا طالبـان 

هسـتند و امیـد مـی رود کـه ایـن بازنگـری بـه برکنـاری 

منجـر  نیـز  افغانسـتان  صلـح  رونـد  از  خلیلـزاد  آقـای 

گـردد. امـا اگـر ایـن کار صـورت نگیـرد و رونـد صلـح به 

شـکلی پیـش بـرود کـه فرسـتاده خـاص ایـاالت متحده 

بـرای صلـح افغانسـتان پـی ریـزی کـرده اسـت ممکـن 

اسـت بـه شـعله کشـیدن آتـش اصلـی منجـر گـردد و 

رونـد کنونـی نـه تنهـا به صلـح و آرامـش منتهـی نگردد 

بلکـه بـه بحـران عمیـق تـر و گسـرده منجـر گـردد. 

درهـر صـورت زیـاده خواهـی هـای طالبـان و نازدانگی 

کشـورهای  تنیـده  هـم  در  و  گسـرده  مداخـالت  آن، 

منطقـه و همسـایه در امـور داخلـی افغانسـتان، سـوء 

مدیریـت دسـت انـدرکاران رونـد کنونـی صلـح ممکـن 

اسـت وضعیـت را بدتـر کنـد و هـر کـدام به نحـوی مثل 

امیـد مـی رود  آتـش زیـر خاکسـر عمـل مـی کننـد. 

کـه هـم دولـت افغانسـتان نقـش بیشـر در ایـن رونـد 

بگیـرد و هـم دیگـران کمـک کننـد تـا حاشـیه نشـینی 

هـای تحمیلـی دو سـال گذشـته جـران گـردد و دولت 

افغانسـتان افغانسـتان نقـش بیشـر بـه عهـده گیـرد. 

 

از صفحه1

 د خوسـت يـو شـمېر قومي مـران وايـي، طالب مرکچـي پالوی 

دې نـورو هېوادونـو تـه د سـفرونو پرځـای ډېـر وخـت د سـولې 

مذاکراتـو تـه ورکـړي.

دا څرګندونـې  رسـېده،  تـه  لسـګونه  شـمېر  دغـو مرانـو چـې 

نـن » د سـلواغې ۱۰مـه« د يـوې غونـډې پرمهـال وکـړې، چـې 

د پخالينـې مـي غورځنـګ لـه خـوا د دغـه واليـت د فوټبـال پـه 

مـي لوبغـايل کـې جـوړه شـوې وه. دوی دا څرګندونـې داسـې 

مهـال کـوي چـې پـه تېـرو څـو ورځو کـې د مال بـرادر پـه مرۍ 

د طالبانـو يـو پـالوی ايـران او د عبـاس سـتانکزي پـه مـرۍ يـو 

پـالوی روسـيې تـه تللـی او هلته يې د افغانسـتان مسـئلې په اړه 

د يـادو هېوادونـو چارواکـو رسه ليـديل دي.

د قـايض احمـد بـرک زي پـه نـوم يوه قومـي مر دغـې غونډې 

لـه  هېوادونـو  د سـيمې  او  سـفرونه  دغـه  طالبانـو  د  وويـل،  تـه 

مرانـو رسه ليدنـې، د وخـت لـه ضايـع پرته بلـه هيـڅ کومه ګټه 

نـه لـري. هغـه وايـي، طالبـان دې نـورو هېوادونـو تـه د سـفرونو 

پرځـای خپـل ډېـر وخـت د سـولې مذاکراتـو تـه ورکـړي، ځکـه 

پـه وينـا يـې شـاوخوا لـس ورځـې کيـږي د سـولې مذاکـرات پـه 

ټپـه درېـديل دي. دی زياتـوي: ))د طالبانو دا سـفرونه د سـولې 

خـرو تـه ډېـر زيـات تـاوان رسـوي، ځکـه کـه دوی پـه خپـل يـو 

هېـواد او بـل هېـواد تـه سـفرونه کـوي، د افغانانـو پـه زړونـو کـې 

ناامېـدي رامنځتـه کيـږي. دواړه لـوري افغانان دې خـرو ته دې 

رسه کېنـي.(( يـو بـل قومي مر سـمني خـان ځدراڼ هـم وايي، 

پرتـه لـه کـوم دليـل څخـه پـه مذاکراتو کـې ځنـډ د سـولې روانه 

پروسـه لـه ګـواښ رس مخامـخ کولـی يش.

نومـوړي غونـډې تـه په خـرو کې لـه طالبانـو غوښـتنه وکړه چې 

پـه صادقانـه ډول دې د سـولې مذاکـرات مخکـې يـويس، ځکـه 

نـور ورتـه د بـې ګنـاه افغانانـو د وينـو تويـول د زغملـو وړ نه دي.

هغـه وايـي: ))کـه چېـرې طالبـان وروڼـه د افغانانـو وروڼـو يو رسه 

يـو ځـای کېښـنني او خـرې وررسه ونـه کـړي او د خـرو لپـاره د 

حـل ټکـی پيـدا نـه کـړي، بيا بـه قومونـه تصميـم نيـي او دوی 

بـه يـوې خواتـه وي او قومونـو چـې څـه تصميـم ونيوه، هغـه به د 

قومونـو پـه منځ کې وي. سـوله بـه راځي، حتمي بـه راځي، دا به 

د قومونـو تصميـم وي.(( د دغې غونـډې ګډونوالو د دې ترڅنګ 

پـه نړيوالـه ټولنـه پـه ځانګـړې توګـه د امريـکا پـه متحـده اياالتـو 

هـم غـږ وکـړ، چـې د جنـګ پـه دواړو غـاړو په تېـره طالبانو فشـار 

راوړي، چـې د سـولې مذکـرات پـه منظـم ډول مخکـې يويس.

يـوه قومـي مر انجيـر رحيم ګل پـه دې اړه د غونـډې ګډونوالو 

تـه وويـل: ))اوس امریـکا کولی چـې په طالبانو هم فشـار راوړي، 

زمـوږ پـه دولـت هـم فشـار راوړي، چـې دواړه خـواوې خـرو تـه 

کښـېنوي، لکـه څـه ډول يـې چـې اول کـې السـليک وررسه وکړ، 

همداسـې يـې اوس هم راټولولـی يش.((

عبـاس  مرسـتيال  پـالوي  مرکچـي  د  طالبانـو  د  رسه  دې  لـه 

سـتانکزي تـازه پـه خپلـو څرګندونـو کـې ويـي چـې د سـولې 

روانـو خـرو ځنـډ د ارشف غني حکومـت دی او که غني اسـتعفا 

وکـړي، سـوله کيـږي. د طالبانـو د قطـر د مذاکـرايت ډلـې يـو 

پـالوی د عبـاس سـتانکزي پـه مرۍ پرون »پنجشـنبه« روسـيې 

تـه تللـی او هلتـه يـې لـه رويس چارواکـو رسه خـرې کـړې دي.

عبـاس سـتانکزي نن په مسـکو کې خري ناسـتې تـه ويي، کله 

چـې سـوله راځي، نو د اوسـني حکومـت په ځای به بل اسـالمي 

حکومـت راځـي، نـو په همـدې خاطر ارشف غنـي او حکومت يې 

د سـولې مخالفت کوي.

 لغـان کـې د سـيمه ييـزو ارګانونـو خپلواکـې ادارې له لوري 

د ۲۲۰ ميليونـه افغانيـو په ارزښـت د کارموندنـې پروګرام پيل 

. شو

د پروګـرام پرانيسـته د سـلواغې په ۹مه د سـيمه ييـزو ارګانونو 

د خپلواکـې ادارې د مـر او لغـان چارواکـو لـه لـوري پيـل 

شـو. د سـيمه ييـزو ارګانونـو د خپلواکـې ادارې  لـوی رييـس 

شـميم خـان کټـوازي وويـل، لغان واليـت کـې د کارموندنې 

ځانګـړې  افغانـۍ  ميليونـه   ۲۲۰ تـه  برنامـې    )EZ_KAR(

شـوي، چـې د ښـه تطبيـق پـه صورت کـې به يـې بوديجه کې 

ال ډېروالـی رايش.

بـه ۲۴۰۰  تطبيـق رسه  پـه  پـروژې  د دې  وويـل چـې  هغـه 

کسـانو تـه د کار زمينـه برابـره يش او د لغـان واليـت عوايـد 

بـه هـم وررسه لـوړ يش.

هغـه دغـه راز وویـل، چـې یـاد پروګـرام بـه د ۳۰ شـوراګانو او 

شـپږو ګذرونـو له الرې پـه مرکز مهرالم کې پلـی کیږي، چې 

پـه تطبيـق رسه بـه يـې د نـورو ښـارونو ترڅنـګ د داخـي بې 

ځایـه شـویو او لـه بهـر څخـه راسـتانه شـویو افغانانو تـه کاري 

فرصتونـه برابـر يش. پـه ورتـه وخت کې د لغـان وايل رحمت 

اللـه يارمـل وويـل د دې برنامـې پـه تطبيـق رسه بـه د لغـان 

واليـت پـه انکشـايف بڼـه کـې سـر بدلـون رامنځتـه يش او 

ډېـری ځوانانـو تـه بـه هـم د کار زمينـه برابره يش.

را زیـاد کاهـش می دهنـد و بـا حکومـت افغانسـتان در مـورد 

صلـح مذاکـره مـی کننـد. امریـکا در مقابـل، تعهـد سـپرده کـه 

نیروهایـش را از افغانسـتان کـم می کنـد و تـا بـرج مـی سـال 

٢٠٢١،  متامـی رسبازانـش را از افغانسـتان خـارج مـى منايـد.

ایـن  در  امریـکا  تعهـدات  بـه  کربـی؛  هـای  گفتـه  براسـاس 

اسـت. نیامـده  تغییـری  کـدام  توافقنامـه، 

در عیـن حـال، سـخنگوی پنتاگـون، بـا آژانـس خـری فرانـس 

کاهـش  بـر  مبنـی  تعهدشـان  بـه  “طالبـان  اسـت:  گفتـه 

خشـونت ها و قطـع رابطـه بـا القاعده عمل نکرده انـد. در چنین 

حالتـی، کار بـر کسـانی کـه در میز مذاکره نشسـته اند، دشـوار 

خواهـد بـود و در واقـع مذاکـره کار عاقالنـه ای نخواهـد بـود.

بـه گفتـه منبـع؛ امریـکا بـا ٢٥٠٠ رسبـاز خـود در افغانسـتان 

مشـکلی نـدارد. ایـن تعـداد رسبـاز بـرای مقابلـه بـا داعـش و 

القاعـده در افغانسـتان کفایـت مـی کنـد.

نامـرده مشـخص نکـرده کـه تـا مـاه مـی ٢٠٢١، امریـکا متـام 

علیـه زنـان، ۱۳۴۷ قضیـه تخلفـات اطفـال، ۶۳۵۹ قضیـه 

جرایـم امنیـت داخلـی و خارجـی کـه از جملـه ۴۸۷ قضیـه 

آن مربـوط اختطـاف مـی باشـد،  ۴۳۱۸ قضیـه مـواد مخدر، 

جرایـم  قضیـه   ۲۲۲۸۷ عسـکری،  جرایـم  قضیـه   ۲۴۶۴

بررسـی  خرنـگاران  علیـه  خشـونت  قضیـه   ۲۱ و  جنایـی، 

شـده اسـت.

قانونـی،  غیـر  هـای  دارایـی  اعـاده  بـه  رابطـه  در  موصـوف 

عـادی  قضیـۀ جرایـم   ۱۵۲۵ بررسـی  نتیجـه  در  کـه  افـزود 

فسـاد اداری در سـارنوالی هـای مرکز و والیـات، بیش از ۳۱ 

میلیـون افغانـی از سـوی محاکـم ذی صالح به عنـوان جرایم 

نقـدی، قابـل رد و جـران خسـاره، قابـل مصـادره دانسـته 

شـده کـه از ایـن جملـه، بیـش از هشـت میلیـون افغانـی بـه 

کیفیـت داشـته باشـد«.

وی بیـان داشـت: »مـا درحـال حـارض یـک هـزار و صـد انجیـر 

متخصـص زیـر بنایـی را در وزارت فوایـد عامـه نیاز داریـم که به 

اعالن گذاشـته شـده اسـت تا افراد متخصص اسـتخدام شود«.

وزیـر فوایـد عامـه گفت: »در سـال گذشـته مالـی ٢4١ کیلومر 

رسک آسـفالتی در رسارس افغانسـتان سـاخته شـده اسـت، ٩٩ 

کیلومـر رسک دیگـر جغـل انـدازی شـده، ١4٥٣ مـر پـل و 

پلچـک سـاخته و همچنان ٣4٠ کیلومـر رسک ترممیم و حفظ 

و مراقبـت شـده اسـت«. او افـزود: »در سـال گذشـته ٨٠ پـروژه 

زیربنایـی شـامل سـند بودجـه بـود کـه تحـت کار قـرار گرفـت و 

از ایـن میـان ٥4 پـروژه هنـوز هـم تحـت کار اسـت و ٢6 پـروژه 

دیگـر تکمیـل شـده اند«. آقـای یمیـن می گویـد در چنـد مـاه 

حسـاب دولـت تحویـل شـده اسـت.

بـر مصـادره ۹۳.۵۵۰ دالـر  او گفـت کـه محاکـم مربوطـه، 

امریکایـی حکـم صـادر منـوده، که از ایـن مبلغ بیـش از ۴۲ 

هـزار دالـر بـه خزانـۀ دولـت تحویـل شـده اسـت.

وی همچنـان اضافـه کـرد کـه لوی سـارنوالی، از اثـر اجراآت 

و رسـیدگی بـه قضایـای جرایـم جنایـی، فسـاد اداری، مـواد 

مخـدر، خشـونت علیـه زنان، جرایم عسـکری و سـایر اجراآت 

اداری و مالی، در سـال مالـی ۱۳۹۹ بیش از ۷۲.۷ میلیون 

افغانـی و بیـش از ۵۵۵ هـزار دالـر امریکایـی عایـد داشـته و 

بـه خزانـۀ دولـت تحویل منوده اسـت.

او تأکیـد کـرد که لوی سـارنوالی، در سـال مالـی ۱۳۹۹، به 

بیـش از هـزار قضیـه جرایم جنایی رسـیدگی منوده اسـت. 

بودجـه  درصـد   7٨ حـدود  عامـه  فوایـد  وزارت  در  ماموریتـش 

انکشـافی ایـن وزارت را بـه مـرف رسـانیده اسـت و اگـر کار 

بـه همیـن منـوال پیـش بـرود، وزارت فوایـد عامـه در سـال های 

آینـده بودجـه انکشـافی خـود را صدرصـد مـرف خواهـد کرد. 

 محمـد فریـد حمیـدی لـوی سـارنوال کشـور، می گویـد کـه 

در سـال ۱۳۹۹ مالـی بـه تعـداد ده سـارنوالی در ولسـوالی 

هـای تالـه و برفـک والیـت بغـالن، درزاب جوزجـان، میرزکـه 

پکتیـا، الش جویـن فـراه، چهـاردره کنـدز، وردوج بدخشـان، 

سـاغر و چهارصـده غور، بهسـود میدان وردک و موسـی قلعه 

هلمنـد فعال شـده اسـت.

آقـای حمیـدی روز پنجشـنبه ٩ دلـو در برنامـه »پاسـخ دولت 

بـه ملـت« در کابـل گفـت کـه در ایـن ولسـوالی ها، بـه دالیل 

امنیتـی سـارنوالی ها فعالیت نداشـتند.

او همچنیـن گفـت کـه در سـارنوالی در سـال مالی گذشـته، 

کـه  اسـت  شـده  اجـرا  و  ثبـت  قضیـه  هـزار  چهـل  از  بیـش 

۱۷۹۱ قضیـه جرایـم فسـاد اداری،۲۹۹۰ قضیـه خشـونت 

انتونـی بلینکـن وزیـر خارجـۀ ایـاالت متحـده می گویـد کـه بـا 

رئیـس جمهـور محمـد ارشف غنـی در مـورد تعهـد امریـکا در 

زمینـۀ مشـارکت پایـدار بـا افغانسـتان صحبـت کـرده اسـت.

آقـای بلینکـن در تویتـی دیشـب گفـت کـه ایـن آرزوی ایـاالت 

متحـده را کـه متام رهـران افغـان از این فرصـت تاریخی برای 

صلـح بـا حفـظ پیرفـت حاصـل شـده در ۲۰ سـال گذشـته 

حایـت کننـد، تکـرار کـرده اسـت.

نیـد پرایـس سـخنگوی وزارت خارجۀ امریـکا در بیانیۀ گفته که 

وزیـر خارجـۀ این کشـور روی حایت قاطـع دیپلاتیک از روند 

صلـح بـرای دسـتیابی بـه یـک توافق سیاسـی پایـدار و عادالنه 

و آتش بـس دایمـی و جامـع کـه بـه نفـع همـه افغان هـا باشـد 

تأکیـد کرده اسـت.

متحـده  ایـاالت  کـه  گفتـه  بلینکـن  آقـای  بیانیـه،  اسـاس  بـه 

موافقتنامـۀ امریـکا و طالبـان را بـه این هدف بازنگـری می کند 

کـه آیـا طالبـان بـه تعهـدات خـود در زمینـۀ قطـع روابـط بـا 

گروه هـای تروریسـتی، کاهش خشـونت در افغانسـتان و انجام 

مذاکـرات معنـادار بـا دولـت ایـن کشـور و دیگر ذینفعـان عمل 

می کننـد یـا خیـر. پیـش از ایـن، جک سـالیوان مشـاور امنیت 

ملـی جوبایـدن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده گفتـه بـود کـه 

واشـنگن قصـد دارد موافقتنامـۀ امریـکا و طالبـان را بازنگـری 

کنـد. در ایـن حـال یـک هیئـت طالبـان بـه رهری شـیرمحمد 

عبـاس سـتانکزی بـا ضمیر کابلـوف مناینـدۀ ویژه روسـیه برای 

افغانسـتان در مسـکو بـه روز پنج شـنبه دیـدار کـرد.

محمـد نعیـم سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان در دوحـۀ قطر 

بـه رادیـو آزادی گفـت کـه در این دیدار در بـارۀ وضعیت کنونی 

گفت وگوهـای بین االفغانـی و تطبیـق کامـل موافقتنامـۀ دوحه 

بحث شـده اسـت.

بـه  گـروه  ایـن  دیگـر  هیئـت  یـک 

رهـری مـال عبدالغنـی بـرادر رئیـس 

دفـر سیاسـی طالبـان و معـاون این 

گـروه بـه روز چهارشـنبه بـا شـاری 

علـی  جملـه  از  ایـران  مقام هـای  از 

عالـی  شـورای  منشـی  شـمعخانی 

تهـران  در  کشـور  آن  ملـی  امنیـت 

کـرد. دیـدار 

بـه  سـفرها  ایـن  بـا  طالبـان  گـروه 

چیسـت؟ دنبـال 

کارشـناس  امتـر  اسـحق  دیـد  از 

بـرای  طالبـان  گـروه  برلیـن،  در  دانشـگاه  اسـتاد  و  سیاسـی 

مـی ورزد:  تـالش  منطقـه  کشـورهای  بیشـر  حایـت  جلـب 

»سـفر طالبـان بـه ایـران نشـان دهنـدۀ ایـن اسـت کـه طالبان 

فکـر می کننـد کـه مذاکـرات قطـر بـه نفع شـان نیسـت و گان 

بـرده می شـود کـه آنهـا درصـدد حایت هـای منطقـه ای انـد و 

سفرشـان بـه ایران بـه این معنی خواهـد بود که بـه امریکاییان 

تلویحـاً بگوینـد کـه مـا در منطقه دوسـتان دیگر داریـم که ما را 

کمـک می کننـد، سـفر طالبـان بـه مسـکو هم بـه همیـن بنیاد 

اسـت.«

نراللـه سـتانکزی یکی از کارشناسـان مسـائل سیاسـی دیگر 

بـا آقـای امتر هم نظر اسـت. او در عین حـال می گوید که عدم 

هاهنگـی میان کشـورها در بـارۀ روند صلح افغانسـتان به این 

رونـد آسـیب می رسـاند: »متأسـفانه تـا حـاال یـک هاهنگی در 

ارتبـاط بـه رونـد صلـح و مذاکـرات افغانسـتان بیـن کشـورهای 

بـزرگ دنیـا و کشـورهای منطقـه وجـود نداشـته و تشـدید ایـن 

خواهـد  منفـی  تاثیـرات  صلـح  رونـد  بـر  طبیعتـاً  فعالیت هـا 

داشـت.« از سـوی دیگر، عبداللـه عبدالله رئیس شـورای عالی 

مصالحـۀ ملـی بـه روز پنجشـنبه گفـت کـه کشـورهای منطقه و 

جهـان از موضع گیـری و تالش هـای حکومـت افغانسـتان برای 

دسـتیابی بـه صلـح و قطـع جنـگ پشـتیبانی می کنند.

و  افغانسـتان  دولـت  هیئت هـای  مذاکـرات  دوم  َدور  آغـاز  از 

طالبـان در دوحـۀ قطـر اضافه از سـه هفته سـپری می شـود اما 

بـه نظـر می رسـد کـه مذاکـرات بـا بن بسـت رو بـه رو شـده زیرا 

از چنـد روز بـه ایـن طـرف میـان ایـن دو هیئت نشسـتی برگزار 

است.  نشـده 

 وزارت فوایـد عامـه کشـور می گویـد کـه 6٥ درصـد کارمنـدان 

غیرمسـلکی ایـن وزارت را تبدیـل کـرده اسـت.

نجیب اللـه یمیـن، روز پنجشـنبه )٩ دلـو( در برنامه حسـابدهی 

دولـت بـه ملـت در کابل گفت کـه ایـن کارمنـدان، وزارت فواید 

عامـه را از پـا در آورده بودند.

آقـای یمیـن افـزود: »همچنـان 77 درصـد کارمندان ایـن وزارت 

بـا تحصیـالت ١٢ و ١4 کار می کردنـد کـه شـاری از آنـان نیـز 

تبدیـل شـده اند«.

وی تریـح کـرد: »در وزارت مسـلکی و تخنیکـی مثـل فوایـد 

عامـه 6٥ درصـد کارمنـدان اصـال رشـته انجیـری را نخوانـده 

باعـث شـده  اینهـا  کار  کـه  انجیـری می کردنـد  کار  و  بودنـد 

بودنـد نـه بودجـه بـه وقـت مـرف شـود و نـه هم رسک هـای ما 

رسبـازان خـودرا از افغانسـتان خـارج میکنـد یانـه؟ امـا افـزوده 

اسـت: “مـن بـه رسان طالبـان میگویـم کـه خـودداری آنهـا از 

تعهـد بـه مذاکـرات معقـول، قابـل دوام و معتـر، گرفن تصمیم 

نهایی در مورد شـار نیروها را، بسـیار مشـکل تر خواهد کرد.”

فعـال نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان، بـه ٢٥٠٠ تن کاهش 

یافته اسـت.

وزارت دفـاع امریـکا ایـن اظهارات را در حالـی میکند که انتونی 

در متـاس  روز گذشـته  امریـکا،  وزیـر خارجـۀ جدیـد  بلینکـن 

تلفونـی بـا ارشف غنـی رییـس جمهـور کشـور، گفتـه اسـت کـه 

از برقـراری صلـح معنـادار و پایـدار کـه هـدف اساسـی و همـه 

جانبـۀ شـان اسـت، حایـت مـی کننـد و تـالش دارند کـه آتش 

بـس دایمـی برقـرار گردد. وی افزوده اسـت: “هدف مشـرک ما 

افغانسـتان مسـتقل، متحـد و دموکراتیـک اسـت و تـالش هـای 

دیپلاتیـک خویـش را در منطقـه بـرای برقـراری صلـح پایـدار و 

آتـش بـس دایمـی، ادامـه خواهیـم داد.”

خوراکـی یـا ORS در مناطـق شـدیدا ناامـن بسیارنسـبت بـه 

مناطـق نـاآرام، کمـر اسـت.

دانشـگاه  اکادمیـک  برنامه هـای  رئیـس  میـرزازاده  شـفیق 

آغاخـان در افغانسـتان می گویـد: »افغانسـتان نیازمنـد یـک 

اسـراتژی میـان سـکتوری اسـت که بتوانـد بـه مناطق جنگ 

زده را در اولویـت کاری خـود قـرار دهـد.« 

وی افـزود: »حکومـت باید راه حلهای مشـرک را بـرای ارتقای 

تصمیـم گیـری و پالن هـای اسـراتژیک در ایـن مناطق اتخاذ 

کنـد.« انسـتیتوت طبـی فرانسـه می گوید، این تحقیق نشـان 

می دهـد کـه تهدید و ناامنی تحرک کارمندان صحی را مختل 

سـاخته و انتقـال خدمـات صحـی را بـا مشـکل جـدی مواجـه 

بـه پیـش بـرد.

ارایـه  بـدون  هـم  مجـروح  وحیـد  داکـر  دیگـر،  سـوی  از 

جزییـات، بـه رسـانه ها گفت که او از سـوی رئیـس جمهور، 

بـه حیث رسپرسـت وزارت صحت عامه تعیین شـده اسـت.

قابـل یـاد آورى اسـت کـه بـه تاریـخ هشـتم جـدی سـال 

روان، یـک کمیتـه مشـرک امنیـت ملـی و لوی سـارنوالی، 

چهـار تـن از نزدیـکان داکـر احمـد جـواد عثانـی را، بـه 

اتهـام فسـاد دسـتگیر کـرد و سـه روز بعـد از آن، عثانی به 

اسـاس حکـم رئیـس جمهـور از وظیفـه برکنـار شـد.

سـاخته اسـت.  بـه نقـل از خرنامـه؛ چالشـهای اجتاعـی- 

فرهنگـی نیـز عواملـی هسـتند کـه شـناخت خدمـات صحـی 

از جملـه وقفـه بیـن والدت، و مصئونیـت در مقابـل امـراض را 

بـا مشـکل مواجه سـاخته اسـت.هر چنـد کلینیک های سـیار 

باعـث افزایـش وسـعت خدمـات صحـی بـه مناطـق دوردسـت 

شـده اسـت، پژوهشـگران پیشـنهاد می کننـد کـه مـدل فعلی 

خدمـات صحـی، بـرای مترکـز وسـیع تر بـه خدمـات صحـی 

از جملـه صحـت روانـی، اورتوپیـدی و مراقبـت عاجـل،  بایـد 

تجدیـد نظـر گـردد. گفتنـی اسـت کـه ایـن تحقیـق توسـط 

پژوهشـگران دانشـگاه آغاخان و مرکز جهانـی صحت کودکان 

در شـفاخانه کـودکان در تورنتـوی کانـادا، انجام شـده اسـت. 

 انسـتیتوت طبـی فرانسـه بـرای مـادران و کـودکان می گویـد 

کـه جنـگ باعث شـده اسـت که دسرسـی و پوشـش خدمات 

صحـی بـرای کـودکان و مـادران در افغانسـتان کم شـود.

خرنامـه ای  نـر  بـا  دلـو   ٩ پنجشـنبه  روز  انسـتیتوت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه پژوهشـی کـه اخیـرا در رسارس کشـور انجام 

شـده اسـت، نشـان می دهـد کـه بخش هـای صحـی والدی 

ناامـن  والیـات  در  بزرگسـاالن  کـودکان،  نـوزادان،  نسـائی، 

پژوهشـگران دریافتتنـد کـه شـاخص های  اسـت.  بـوده  کـم 

RMNCAH&N ماننـد دسرسـی بـه مراقبت هـای پیـش از 

بـارداری، دسرسـی بـه امکانـات، و حضور کارکنـان صحی با 

مهارت در زمان تولد، واکسیناسـیون DP٣ و درمان با مایعات 

 ریاسـت جمهـوری مـی گویـد کـه داکـر وحیـد مجـروح 

جمهـور  رئیـس  سـوی  از  عامـه،  صحـت  وزارت  معیـن 

اسـت. شـده  گاشـته  وزارت  ایـن  رسپرسـت 

داکـر وحیـد مجـروح، قبـل از ایـن بـه حیـث معیـن عرضۀ 

خدمـات صحـی وزارت صحـت عامـه، ایفـای وظیفـه مـی 

منود.

دواخـان مینـه پـال معـاون سـخنگوی وزارت صحـت عامـه 

مواجـه  مشـکل  بـا  وزارت  کارهـای  اینکـه  بخاطـر  گفـت 

نشـود، داکـر وحیـد مجـروح، از سـوی رئیـس جمهـور بـه 

حیـث رسپرسـت گاشـته شـد؛ تـا کارهـای ایـن وزارت را 

انستیتوت طبی فرانسه:
 درگیری های نظامی باعث کاهش دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی می شود

وحید مجروح به حیث سرپرست وزارت صحت عامه تعیین شد

کارتون

“طالب مرکچي پالوی دې د سفرونو 

پرځای ډېر وخت د سولې مذاکراتو 

ته ورکړي”

لغامن کې د ۲۲۰ ميليونه افغانيو په 

ارزښت د کارموندنې پروګرام

s پيل شو

روند صلح و آتش های
 زیر خاکستر

محمد هدایت
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طالبان و توهم مرگبار - بخش اول

فــرق  افغانســتان  کنونــی  سیاســی  نظــام  دیــدگاه  از 

ــه  ــا اینک ــت، ام ــوده اس ــت و نب ــور نیس ــوام در کش ــان اق می

ــش  ــط خوی ــی غل ــا پالیس ــا ب ــن فرق ه ــه چنی ــا ب حکومت ه

رفورمــی،  رونــد  بــا  کــه  موضوعیســت  می زننــد،  دامــن 

بخشــید.  خامتــه  آن  بــه  می تــوان 

بنابرایــن، درک و تحلیــل ایــن رشایط هــا دیــدگاه واقعــی 

ــاخت.  ــد س ــارز خواه ــتان متب ــه افغانس ــی را در جامع سیاس

در عرصــه فرهنگــی؛ جهــان از برکــت دانــش و دســتآورد های 

ایــن جوهــره¬ی انســانی تبدیــل بــه منطقــه¬ی کوچــک 

و فــرده اطالعــات شــده اســت. ســنت های فرهنگــی و 

ارزش هــای خیلــی ژرف در زندگــی انســان ها از ایــن دریچــه 

دچــار تحویــل گردیــده اســت. تعلیــم و تربیــه بســر مطمــن 

و یکــی از شــاخص های اساســی در ایــن عرصــه اســت. 

توجــه بــه مکتــب و باســواد شــدن و مطابــق علــم و تکنالــوژی 

روز هامهنــگ شــدن، موجــب گردیــده تــا رقابــت و مبــارزات 

علمــی و فرهنگــی در صــدر دغدغه هــای مــردم قــرار داشــته 

باشــد. افغانســتان امــروز دقیقــا هامننــد یــک کاروان، در 

تــالش اســت تــا چنیــن میدان هــا را تســخیر منایــد. آمــوزش 

و پــرورش، بیــداری اجتامعــی را خلــق منــوده اســت کــه 

نتایــج آن، جامعــه علــم گــرا و ارزش محــور به میــان آمــده 

از درس هــای تاریخــی گاهــی غلــط برداشــت می شــود؛ 

افغانســتان  نیــم قــرن اخیــر در  جنــگ و بحــران در 

ــن هامنندی هــا  گهگاهــی شــباهت ها داشــته اســت، ای

ســبب گردیــده اســت جریان هــای دخیــل در جنــگ 

محاســبات خــود را غلــط کنــد. یکــی از ایــن توهــم نــزد 

گــروه طالبــان شــکل گرفتــه اســت. آنــان بــاور دارنــد کــه 

جنــگ شــان در راه آزادی وطــن و در یــک قدمی پیــروزی 

ــش را در  ــروه خوی ــوی گ ــه نح ــا ب ــت، ی ــه اس ــرار گرفت ق

ایــن  می پندارنــد.  فاتــح  افغانســتان  جنــگ  میــدان 

برداشــت از آنجــا نشــأت می گیــرد کــه مســایل سیاســی 

افغانســتان امــروز را بــه دوران آخــر حکومــت داکــر 

ــن  ــه آخری ــب الل ــر نجی ــد. داک ــبیه می کنن ــب تش نجی

جریــان  در  افغانســتان  دموکراتیــک  جمهــور  رئیــس 

حکومــت داری خــود مشــئ مصالحــه ملــی را اعــالم 

منــود. در ایــن پروســه ملــی، دولــت آن روز تصمیــم 

داشــت تــا گروه هــای دخیــل در جنــگ را کــه بــه عنــوان 

فرآینــد  بواســطه  شــدند،  مــی  شــناخته  مجاهدیــن  

مصالحــه ملــی دور میــز مذاکــره و گفتــامن صلــح در 

ــد.  ــع منای ــور جم کش

امــا اینــکار از جانــب مجاهدیــن مــردود شــمرده شــده و 

بــه شــدت رد گردیــد؛ زیــرا حلقــات در گیــر جنــگ در آن 

رشایــط خــود را فاتــح میــدان می دانســتند و از نشســن 

ــراوان  ــار مشــکالت ف ــت داکــر نجیــب کــه گرفت ــا دول ب

داخلــی و خارجــی شــده بــود، إبــا ورزیدنــد. بــدون اینکه 

پــالن و برنامــه¬ی بعــد از پیــروزی را داشــته باشــند، بــا 

فشــار زیــاد بــر دولــت آن وقــت، تســلط برکابــل را حاصل 

ــه و  ــی و دور نگران ــراتژی سیاس ــن اس ــد. نداش منودن

همچنــان دخالــت کشــور های بیرونــی موجــب آن شــد، 

تــا افغانســتان و پیــروزی مجاهدیــن بــه ناکامی بگرایــد و 

کشــور وارد فصــل جدیــد از جنگ هــای داخلــی شــد کــه 

هزینه هــای قامــت شــکن بــر مــردم افغانســتان تحمیــل 

ســاخت. 

بــا ایــن حــال در رشایــط کنونــی افغانســتان، ایــن 

بخشــی از تاریــخ نــزد طالبــان کــج و غلــط تفســیر شــده 

ــات  ــدون درک خصوصی ــل از آن را ب ــت و حاص و برداش

ــد.  ــباهت می ده ــتان ش ــروز افغانس ــه ام ــی، ب ــن زمان ای

بنابرایــن در یــک توهــم خونبــار و مملــو از خشــونت 

گرفتــار آمــده اســت. بــا ایــن تحلیــل کــه نیروهــای 

و  می کنــد  تــرک  زودی  بــه  را  افغانســتان  امریکایــی 

دولــت جمهــوری اسالمی افغانســتان دیگــر در نبــود 

آنــان قــادر نخواهنــد بــود در برابــر خــون و خشــونِت زاده 

ــم  ــن توه ــد. ای ــت منای ــان مقاوم ــب طالب ــده از جان ش

مرگبــار کــه منجــر بــه تخریــب بیشــر افغانســتان و 

کشــتار بــی رحامنــه¬ی مردمــان ایــن دیــار شــده اســت 

در ایــن نوشــته از دو بعــد بررســی می گــردد. 

ــط افغانســتان از هــر لحــاظ  ــه؛ رشای ــی قضی ــد داخل بُع

ــب دارد.  ــر نجی ــا دوران داک ــیار ب ــای بس تفاوت ه

در عرصــه¬ی سیاســی، نظــام سیاســی و دولــت کنونــی 

افغانســتان ریشــه در کودتــا و یــا قیــام نظامی نــدارد. 

اســت کــه بتوانــد در تعییــن رسنوشــت خــود و کشــورش 

بــه عنــوان انســان عاقــل کــه مــورد خطــاب خداونــد قــرار 

می گیــرد، ســهم بــارز و در خــور شــأن شــان داشــته 

ــد.  باش

و  مؤلفــات  ایــن  بــا  رشایــط  ایــن  گرفــن  نادیــده 

شــاخص های فرهنگــی – تاریخــی جفــای آشــکار در 

ــروه  ــه گ ــم ک ــس! توه ــت. پ ــتان اس ــت افغانس ــق مل ح

ــه و  ــن جامع ــزاوار ای ــت، س ــتغرق اس ــان در آن مس طالب

ــتار  ــر کش ــد ب ــگ و تأکی ــدید جن ــت. تش ــت نیس ــن مل ای

و ایجــاد هــراس از خونریزی هــا در میــان مــردم و در 

افغانســتان  در  میــدان جنــگ  فاتــح  را  نهایــت خــود 

مملــو  و  کاریســت ســخت عجوالنــه  قلمــداد منــودن 

از توهــم کــه در آن جــز خونریــزی و خشــونت مرگبــار 

بــرای مــردم افغانســتان چیــزی دیگــری در پــی نخواهــد 

داشــت. رشایــط کنونــی از هــر لحــاظ در افغانســتان 

ــش  ــرق فاح ــته ف ــی دوران گذش ــای تاریخ ــا وضعیت ه ب

ــی از  ــورت تحلیل ــه ص ــا را ب ــن تفاوت ه ــت. ای ــوده اس من

بُعــد داخلــی آن در ایــن نوشــته پــی گرفتــه شــد و از بُعــد 

ــه بررســی  خارجــی آن در قســمتی بعــدی ایــن نوشــته ب

گرفتــه خواهــد شــد... ادامــه دارد 

اســت. مــردم افغانســتان برخــالف گذشــته های تاریــخ 

خویــش امــروز ســعی دارنــد کــه در کنــار ســایر جوامــع دنیا 

در کاروان علــم و معرفــت رشیــک شــوند و زندگــی انســانی 

و بــدور از خشــونت و دحشــت را تجربــه مناینــد. ایــن 

ــن دو دهــه  ــی عمیــق فرهنگــی کــه در ای تحــول و دگرگون

در افغانســتان و در میــان مردمــان ایــن رسزمیــن راهــش را 

بــا جذبــه و جدیــت بــاز منــوده اســت، تداعــی کننــده یــک 

مســأله¬ی مهــم اســت، آن اینکــه، مــردم افغانســتان بیــزار 

ــت.  ــی – تاریخیس ــده¬ی فرهنگ ــار ش ــای اجب از تاریکی ه

مــردم زندگــی عزمتنــد را در روشــنی قانــون و مقــررات 

ارزش مــدار و انســانی در جامعــه خویــش خواهــان اســت. 

حقیقتــا ایــن ســزاوار مــردم افغانســتان اســت کــه زندگــی 

آرام بــدور از وحشــت و خــون را تجربــه منایــد و خوشــبختانه 

مــردم بــه ایــن خــود آگاهــی رهایــی بخــش از اســارت های 

جهــل رســیده انــد. ملــت افغانســتان بــا ایــن روشــنی 

و دیــدگاه روشــن و مبتنــی بــر خیــر و صــالح جمعــی، 

خواهــان نظــام سیاســی اســت کــه در آن نظــر و رأی مــردم 

ــن داشــته باشــد.  نقــش بنیادی

ملــت  عمومــی،  انــداز  چشــم  و  فرهنگــی  لحــاظ  بــه 

ــیده  ــی رس ــا ارزش تاریخ ــه¬ی ب ــن نقط ــه ای ــتان ب افغانس

بلکــه ایــن نظــام بــر شــالوده-ی توافــق جمعــی اســتوار 

اســت کــه از بـُـن بــه بعــد اتفــاق افتــاده اســت. برخــالف 

دموکراتیــک  جمهــوری  دولــت  و  سیاســی  نظــام 

افغانســتان کــه بــا کودتــا ســنگ بنــای اولــی شــان 

ــود.  ــده ب ــته ش گذاش

نظــام سیاســی و ســازمان سیاســی افغانســتان پســا بـُـن 

حــد اقــِل از مصداق هــای دموکراتیــک را بــا خــود یــدک 

می کشــد. قانــون اساســی تدویــن و نافــذ شــده¬ی 

کشــور، بــر اصــل مشــوره از مــردم و مطابــق ســنت 

حاکمــه¬ی ایــن ُملــک بوســیله¬ی لوی جرگــه در عرصه 

ــی  ــون اساس ــن قان ــت. ای ــوده اس ــدا من ــود پی ــل مُنُ عم

ــتان  ــردم افغانس ــه¬ی م ــات عام ــته های و مطالب خواس

ــاد  ــون بنی ــن قان ــازد. چنی ــس می س ــدی منعک ــا ح را ت

ــول  ــدازه اص ــه ان ــا چ ــه ت ــا اینک ــت، ام ــت اس ــن دول ای

ایــن قوانیــن مراعــات شــده اســت، اعــراض بجــا و 

درســتی اســت کــه بایســت بــا میکانیــزم اصالحــی بــه آن 

ــه اصــول و چارچوب هــای  پرداختــه شــود. در انطبــاق ب

ــون اساســی کشــور اســت، کــه متــام مــردم  ــن قان همی

ــه عنــوان شــهروند افغانســتان  و ســاکنین ایــن خــاک ب

محــرم شــمرده شــده/ می شــود. ارزش هــای انســان 

ــده  ــوح دی ــن بوض ــن قوانی ــند در ای ــالم پس ــور و اس مح

ــت  ــان خطــوط اساســی پالیســی های دول می شــود و آن

را تعییــن منــوده/ می کنــد. مطابــق همیــن قــرارداد 

ــون  ــل قان ــر در مقاب ــی فروت ــر و کس ــی برت ــی، کس جمع

ــف نشــده اســت. آزادی  اساســی و نظــام سیاســی تعری

بیــان، آزادی کار و شــغل و زندگــی رشافت¬مندانــه و 

ــان،  ــردان و زن ــرای م ــم ب ــق تعلی ــان ها، ح ــزاوار انس س

حــق رأی بــرای هــر دو قــر اجتامعــی، احــرام بــه 

ــه در  ــت ک ــوارد اس ــا م ــراد، و ده¬ه ــی اف ــوق اساس حق

ــی در  ــیقه¬ی مل ــن وس ــوان باالتری ــه عن ــون ب ــن قان ای

کشــور آمــده اســت و قســمتی از آن در حیطــه¬ی عمــل 

نیــز از جانــب دولــت برخواســته از بنیــاد چنیــن قانــون، 

ــی افغانســتان  مراعــات می گــردد. نظــام سیاســی کنون

قانونــی  بســر  در  ریشــه هایش  کــه  اســت  تنــه¬ی 

قــرار دارد کــه مــورد پذیــرش اکرثیــت مــردم و ملــت 

ــت. ــتان اس افغانس

کاســتی های  و  نواقــص  افغانســتان  کنونــی  دولــت 

زیــادی دارد و ســزاوار اصالحــات جــدی و جســورانه 

اســت. امــا ایــن نظــام منفــور ملــت در افغانســتان 

وجــود  ملــت  و  دولــت  میــان  شــکاف های  نیســت. 

دارد، امــا ایــن تزلزل هــا از نوعــی نیســت کــه ایــن 

ــد.  ــتان نخواه ــت افغانس ــاد مل ــی را از بنی ــام سیاس نظ

ــی آن  ــام سیاس ــب و نظ ــر نجی ــت داک ــه دول در حالیک

ــت.  ــرار داش ــتان ق ــردم افغانس ــه¬ی م ــور عام دوره منف

ایــن نظــام هامننــد نظــام سیاســی دهــه شــصت هجــری 

پــس  نیســت.  و تحمیلــی  نبــوده  بدنــام  خورشــیدی 

شــباهت ایــن دوران بــا محــدوده¬ی زمانــی داکــر 

نجیــب اللــه ســخت آشــفتگی را در محاســبات سیاســی 

بوجــود مــی آورد. 

بصیر عادل

ــد.  ــد منودن ــد عه ــدا تجدی ــه خ ــا در خان ــده ه ــراک کنن اش

حجــاج خانــه خــدا؛ بــه محــض اینکــه بــه افغانســتان رســیدند, 

ــانها روی  ــن انس ــوم تری ــون مظل ــا خ ــان را ب ــد ش ــم و عه قس

ــق  ــالس عش ــب ان اج ــه تعقی ــتاندند. ب ــا( شکس زمین)افغانه

ــل  ــق حاص ــه تواف ــت, اگرچ ــر یاف ــارچ 1999 تدوی ــاد در م اب

شــد امــا نتیجــه نــداد, اعالمیــه تاشــکند در 19 جــوالی 

1999 هــم بــی نتیجــه باقــی مانــد. و همچنــان در بــن, روم 

... طرفــداران ظاهــر شــاه بــا گــروه هــای دیگــر بــه توافقاتــی 

ــی نداشــتند. ــچ نتیجــه عمل ــا هی ــد ام دســت یافتن

توســط  طالبــان  ســقوط  و  ســپتامرب   11 حادثــه  از  بعــد 

نیروهــای ائتــالف بــه رسکردگــی ایــاالت متحــده امریــکا, 

تدابیــری بــه خاطــر تدویــر اجــالس بن صــورت گرفــت. در این 

اجــالس, اخــر ابراهیمــی بــه مناینــده گــی ســازمان ملــل و 

ــدگان  ــتان )مناین ــای افغانس ــل در قضای ــروه دخی ــارده گ چه

ــد  ــید احم ــر س ــت پی ــه زعام ــاور ب ــامل,گروه پش ــالف ش ایت

ــی  ــر و هیت ــون جری ــربی هامی ــه ره ــربس ب ــروه ق ــی, گ گیالن

بــه منایندگــی از ظاهــر شــاه)جریان رم(( دور یــک میــز گــرد 

هــم آمدنــد, برآمــد ایــن نشســت هامنــا موافقــت نامــه » بُــن « 

در 14 قــوس 1380 بــود. طالبــان و حــزب اســالمی گلبدیــن 

کــه خــود را طــرف قضایــای افغانســتان مــی دانســت؛ پشــت 

ــی  ــر ابراهیم ــد. اخ ــی مان ــر باق ــاره گ ــن نظ ــای بُ دروازه ه

معــامر کنفرانــس بـُـن در هــامن اوایــل, بعــد از امتــام اجــالس 

و ایجــاد توافقنامــه بــن؛ پشــت دَر نگهداشــن طالبــان را 

ــح  ــای صل ــان در قضای ــر ورود طالب ــد و ب ــتباه خوان ــک اش ی

ــرد.  ــد ک ــتان تاکی افغانس

هــر چنــد در دوره هــای انتقالــی, موقــت, ریاســت جمهــوری 

حامــد کــرزی و ارشف غنــی گام هــای بــرای صلــح برداشــته 

ــرای  ــد. در ســال 1384 ب ــاد گردی ــز ایج شــد و نهادهــای نی

اولیــن بــار کمســیون تحــت عنــوان "کمســیون تحکیــم صلــح 

چــون  یســت  خوشــایند  و  نیــک  مفهــوم  یــک  صلــح 

مــردم  نگــر,  آینــده  هــای  انســان  زبــان  ورد  همیشــه 

دوســت... مــی باشــند. جنــگ در مجمــوع پدیــده زشــت 

ــر...  ــتدالل, تدبی ــق, اس ــه منتط ــت؛ وقتیک ــند اس و ناپس

ــی  ــی م ــبات اجتامع ــگ وارد مناس ــود, جن ــار زده ش کن

ــه  ــر رضوری باشــد؛ ب ــا غی گــردد, جنــگ خــواه رضوری ی

هــر دو طــرف زیــان هــای عظیــم اقتصــادی, اجتامعــی و 

سیاســی بــه بــار مــی آورنــد. فــردای جنــگ "روزیکــه صلح 

حاکــم شــود", جنــگ حقیقــی آغــاز مــی گــردد؛ جنگــی 

کــه بــه لحــاظ اقتصــادی متــام زیــر بنــاه هــای پاشــیده, 

ــر  ــا از صف ــام نهاده ــی مت ــاظ سیاس ــه لح ــه ب ــی ک جنگ

ــی,  ــاظ اجتامع ــه لح ــه ب ــگ ک ــردد, جن ــیس گ ــد تاس بای

متــام شــیرازه اجتــامع از هــم گســیخته و مــردم خــود را 

در حلقــه هــای کوچــک قومــی, ســمتی, زبانــی, مذهبــی, 

و حتــی قبیلــه ای تعریــف مــی کنــد. هیــچ جنگــی؛ غیــر 

انســانی تــر, ننــگ آورتــر و بــد آیندتــر از جنــگ هــای بیــن 

خــودی و تنفــرآور قومــی, مذهبــی, ســمتی... کــه در 

ــه مــی شــود, نیســت. ــک کشــور برافروخت داخــل ی

صلــح بــرای مــردم افغانســتان بخصــوص دو نســل اخیــر 

یــک رویُــا بــوده و اســت. و اگــر بخواهیــم تعریفــی از 

ــم؛  ــه ای ــا آموخت ــی کتابه ــط آنچــه از الی ــم, فق ــح کنی صل

ــوان  ــی ت ــان را م ــر افغ ــس. کم ــرد و ب ــم ک ــان خواهی بی

رساغ داشــت کــه آینــده خــود را بــدون دغدغــه هــای 

ــت  ــای هف ــد از کودت ــص بع ــد, باالخ ــیم کن ــگ ترس جن

ثــور 1357 همــواره صلــح بــرای مــردم افغانســتان پرنــدة 

بــود؛ کــه پریــد و هرگــز ننشســت, امــا معلــوم نیســت کــه 

ایــن پرنــده صلــح چــی وقــت بــه زمیــن خواهــد نشســت. 

بعــد از ثــور 1357 چندیــن بــار تــالش صــورت گرفــت تــا 

بــرای کبوتــر صلــح آب و دانــه واقعــی آن داده شــود, امــا 

در فضایــی ب 52 زیســت مــی مناینــد؛ مناســبات حاکــم 

ــمت و  ــانها را س ــخصیت انس ــوده ش ــامع و خان درون اجت

ســو میدهنــد. رابعــآ هــر یــک از ایــن بازیگــران داخلــی بــه 

گونــۀ پیونــد سیســتامتیک بــا یکــی از کشــورهای بیرونــی 

ــی  ــا ناش ــن ج ــر از ای ــأله بیش ــن مس ــی ای دارد, پیچیدگ

میشــود کــه ماهیــت ایــن منازعــه، قبــل از آنکــه ریشــه در 

داخــل و طــرف هــای رقیــب بــازی سیاســی بیــن االفغانــی 

ــه  ــی دارد. ب داشــته باشــد؛ ماهیــت منطقــۀ و بیــن امللل

همیــن دلیــل اســت کــه از دیــد برخــی طرفهــای منازعــه، 

مالکیــت پروســه صلــح همــواره بــا شــک و تردیــد رو بــه رو 

بــوده اســت.

ــران  ــی بازیگ ــه گ ــی عالق ــی و ب ــه گ ــم عالق ــهء ک ــا هم ب

ــه  ــج ب ــان منت ــا طالب ــح ب منازعــه افغانســتان, پروســه صل

ــواهد  ــد. ش ــد ش ــان خواه ــت در درون طالب ــل دول تحلی

حاکــی از آن اســت, کــه طالبــان امــروزه از موقــف تحکــم 

صحبــت مــی کنــد. اوآل, دولــت امریــکا در توافقنامــه صلح 

مکــررآ از طالبــان میخواهــد؛ کــه نبایــد از جغرافیــای 

افغانســتان علیــه منافــع امریــکا و متحــدان اش اســتفاده 

شــوند. دوم, هــر بــاری کــه دولــت افغانســتان بــرای خــود 

ــه از آن  ــدک مالحظ ــدون ان ــرد؛ ب ــف ک ــز تعری ــط قرم خ

خــط عبــور کــرد, و امــا طالبــان هــر یــک از خواســته هــای 

خــود را یکــی پــی دیگــری بــدون انــدک انعطــاف بدســت 

مــی آوردنــد. ســوم, متاســهای متواتــر مقامــات امریکایــی 

ــا طالبــان و بــه خصــوص آخریــن متــاس مایــک پمپیــو  ب

وزیــر خارجــه ایــاالت متحــده امریــکا بــا مــال بــرادر, ســطح 

انتظــار و جایــگاه طالبــان را بیشــر تثبیــت کرده اســت...

در صورتیکــه توافقنامــه صلــح بــا طالبــان بــه امضــاء 

برســند, ایــن صلــح موقتــی خواهــد بــود؛ بــه دلیــل اینکــه:

ــی  ــدا, افریقای ــگ ) روان ــد از جن ــورهای بع ــام کش 1- مت

ــای  ــورهای اروپ ــن, کش ــکا التی ــورهای امری ــی, کش جنوب

ــه خاطــر  ــاب ب رشقــی, مراکــش...( کمســیون حقیقــت ی

ــه در  ــوردی ک ــد, م ــکل دادن ــی ش ــت انتقال ــق عدال تطبی

افغانســتان در طــول چهــار دهــه اخیــر بــه آن هیــچ وقــع 

ــد. نگذاشــته ان

ــت,  ــرده اس ــد ک ــی رش ــکل افق ــه ش ــان ب ــروه طالب 2- گ

بدیــن ملحــوظ گــروه هــای متعــددی در درون ایــن گــروه 

ــن گــروه هــا  ــد, تعــداد از ای ــه ســاخته ان ــرای خــود خان ب

ــه  ــد ب ــتجو کن ــود را جس ــع خ ــد مناف ــی توان ــح من در صل

ایــن خاطــر بــه داعــش خواهــد پیوســت و یــا بــه صــورت 

ــود. ــد من ــت خواه ــتقل فعالی مس

ایــن  نیســت,  افغانهــا  افغانســتان, جنــگ  منازعــه   -3

جنــگ, جنــگ کشــورهای خارجــی در جغرافیــای بــه نــام 

افغانســتان اســت, شــاید بــه ظاهــر اکــرث ایــن کشــورهای 

ــا  ــا در خف ــد ام ــت کن ــتان موافق ــح افغانس ــرح صل ــا ط ب

همیشــه خواســته و مــی خواهنــد کــه گــروه هــای وابســته 

ــد. ــرورش دهن ــتان پ ــود را در افغانس ــه خ ب

4- مقامــات امریــکا بــه کــرات اعــالن کــرده انــد, در 

صــورت امضــاء توافقنامــه صلــح دولــت بــا طالبــان, صلــح 

ــت. ــی نیس ــتان آمدن ــی در افغانس دایم

5- از  حمــالت طالبــان و کشــتار مــردم در شــهر هــا مــی 

ــت  ــه دول ــی در صورتیک ــت, حت ــه را گرف ــن نتیج ــوان ای ت

افغانســتان بــا طالبــان صلــح مناینــد, ایــن صلــح موقتــی 

خواهــد بــود. در نهایــت مــی تــوان ده هــا مــورد دیگــر را 

مبنــی بــر رد ادعــای صلــح دایمــی در افغانســتان تحریــر 

کــرد.

و اشــتی ملــی" تحــت رهــربی صبغــت اللــه مجــددی ایجــاد 

ــا  ــردم ب ــاط م ــات و ارتب ــل منازع ــیون ح ــدا کمس ــد. بع ش

دولــت نیــز شــکل گرفــت, ایــن کمســیون هــا بــه جــز 

مصــارف گــزاف هیــچ دســتاورد عملــی نداشــت. در جــوزای 

1389 لــوی جرگــه مشــورتی صلــح تدویــر یافت و پیشــنهاد 

ــره  ــد. شــورای 68 نف ــح را منودن ــی صل ایجــاد شــورای عال

ــن  ــت. ای ــکل گرف ــی ش ــن ربان ــان الدی ــت بره ــت ریاس تح

شــورا بــا متــام فــراز و نشــیب هــا اش هیــچ دســتاورد 

ــن  ــان الدی ــدن بره ــته ش ــد از کش ــت. بع ــی نداش ملموس

ربانــی, ســید احمــد گیالنــی تــا اخریــن روز حیــات اش بــر 

کرســی ایــن شــورا تکیــه زد و بــه تعقیــب ان کریــم خلیلــی 

ــن  ــه ای ــر خان ــه دبی ــا اینک ــد. ت ــورا ش ــن ش ــکان دار ای س

شــورا در ســال 1398 لغــو شــد, صالحیــت هــا و مســولیت 

هــای آن بــه وزارت دولــت در امــور صلــح تحــت رسپرســتی 

ســالم رحیمــی انتقــال گردیــد. بعــد از انتخابــات جنجالــی 

1398 بــر اســاس تقســیم قــدرت, شــورای مصالحــه ملــی 

در 28 ثــور 1399 ایجــاد گردیــد, ریاســت ایــن شــورا را 

ــی ارشف  ــای انتخابات ــال ه ــب جنج ــه رقی ــه عبدالل عبدالل

غنــی عهــده دار گردیــد, از ان زمــان تــا اکنــون کوچکریــن 

حرکتــی از طــرف ایــن شــورا صــورت نگرفتــه بــود؛ تــا اینکــه 

ــد, و  ــر گردی ــح دایی ــورتی صل ــه مش ــت جرگ ــم اگس در هفت

عبداللــه عبداللــه بــه ریاســت ان نصــب گردیــد. هــر چنــد 

ــت و  ــای حکوم ــت ه ــر سیاس ــت تاثی ــوق تح ــای ف ــاد ه نه

سیاســت هــای کالن منطقــه بــود و اســت در مجمــوع مــی 

تــوان گفــت متــام نهادهــای فــوق بجــز از مصــارف گــزاف, 

ضایــع منــودن وقــت و منحــرف ســاخن افــکار عامــه هیــچ 

دســتاورد دیگــری نداشــت.

قضایــای  عمــده  بازیگــران  از  یکــی  منحیــث  امریــکا 

ــه 11 ســپتامرب  ــار بعــد از حادث ــرای اولیــن ب افغانســتان, ب

2001 در یــک نشســت رو در رو و علنــی بــه تاریــخ 12 

روی  طالبــان  بــا  قطــر  دوحــه  شــهر  در   2018 اکتــرب 

چگونگــی صلــح در افغانســتان بــه مباحثــه پرداختنــد, 

برآمــد ایــن مذاکــرات بعــد از 11 دور بــا متــام فــراز و نشــیب 

اش, منتبــج بــه امضــا توافقنامــه صلــح بیــن ایــاالت متحــده 

ــه  ــن موافقتنام ــا ای ــا امض ــا ب ــد. آی ــان گردی ــکا و طالب امری

ــَح  ــد؟ صل ــد ش ــوده خواه ــتان گش ــح افغانس ــور صل ــره ک گ

کــه نیمــه گمشــده نــه؛ بــل همــۀ گمشــدۀ مــردم افغانســتان 

اســت. آیــا مذاکــرات بیــن االفغانــی رشوع و منتــج بــه نتیجه 

خواهــد شــد؟ اینهــا و ده هــا مــورد دیگــر ســواالت بی پاســخ  

ــغول  ــود مش ــا خ ــان را ب ــر افغ ــن ه ــه ذه ــه گوش ــت, ک اس

کــرده اســت.

ــن کــرد و نتیجــه  ــل داده هــا تبی ــا تحلی ــوان ب آنچــه مــی ت

گرفــت؛ مذاکــرات بیــن االفغانــی رشوع خواهــد شــد و ایــن 

ــود. و  ــد ب ــی خواه ــر و طوالن ــس گی ــخت, نف ــرات س مذاک

ــد؛  ــنه بچرخ ــن پاش ــر همی ــی دَر ب ــدت زمان ــرای م ــاید ب ش

ــح نیســت و  ــه صل ــد ب ــی معتق چــون اکــرث بازیگــران داخل

ــی  ــر م ــان به ــاد خودش ــه اعتق ــامانی ب ــی و نابس در ناامن

تواننــد منافــع خــود را جســتجو کنــد. ثانیــآ اکــرث ایــن 

بازیگــران داخلــی کســان هســتند, کــه بــا مطالعــه گذشــته 

شــان, فهــم حــال و تحلیــل آینــده شــان؛ در صورتیکــه 

هوایــی ب 52 در فضــای خانــه شــان نباشــد, بــه صلــح تــن 

منــی دهنــد. ثالثــآ اکــرث ایــن بازیگــران داخلــی بیشــرین 

عمــر خــود را در جنــگ ســپری کــرده اســت. جنــگ, تجــاوز, 

تــرور, فســاد... جــز الینفــک زندگــی شــان شــده اســت, یــا 

اینکــه زاد روز شــان بــا فیــر راکــت رشوع شــده و امــروزه هــم 

ــه توســط بعضــی هــا فســاد صــورت  در همیــن آب و دان

ــد. ــر کردن ــح را وحشــی ت ــر صل گرفــت و کبوت

بعــد از حادثــه هفتــم ثــور 1357 چندیــن معاهــده, 

طــرح مصالحــه, جلســات مشــورتی... بــه میــان آمــد 

ــن معاهــده,  ــه نتیجــه نشــد. اولی ــج ب ــچ کــدام منت و هی

ــن  ــل 1988 بی ــه در 14 اپری ــود؛ ک ــوا ب ــده جینی معاه

ــه شــوروی و  ــه اضاف ــت افغانســتان و پاکســتان ب دو دول

ــا  ــه امضــا رســید. ب ــوا ب ــکا در جینی ــاالت متحــده امری ای

ــه خــروج نیروهــای شــوروی  انکــه ایــن معاهــده منتــج ب

ــان  ــا پای ــار ی ــه مه ــت ب ــا نتوانس ــد, ام ــتان ش از افغانس

بــه  کنــد.  کمــک  افغانســتان  در  جنــگ  و  خشــونت 

تعقیــب آن طــرح آشــتی و مصالحــه ملــی داکــر نجیــب 

در جــدی 1365 بــود؛ بیشــر بــر کنــار آمــدن تکیــه 

ــل هــم  ــار رفــن دیگــران, ســازمان مل ــر کن ــا ب داشــت ت

دســت روی دســت ننشســت, بنیــن ســیوان زیــاد تــالش 

ــح  ــرای صل ــرح را ب ــال 1990 ط ــه در س ــا اینک ــود ت من

ــه. در دوره  ــدون نتیج ــا ب ــرد؛ ام ــکش ک ــتان پیش افغانس

ــورت  ــورتی ص ــای مش ــورا ه ــن ش ــف چندی ــای مختل ه

گرفــت تــا در افغانســتان صلــح بیاورنــد, از جملــه شــورای 

مشــورتی راولپنــدی در فــربوری 1989و شــورای قیــادی 

51 نفــره در 24 اپریــل 1992 در پشــاور؛ خودخواهــی, 

ــث  ــح باع ــران صل ــی... بازیگ ــه گرای ــی, منطق ــوم گرای ق

شــد کــه تصامیــم ایــن شــورا هــا ورق پــارة بیــش نباشــند. 

ــون  ــک نامیم ــن کی ــت از ای ــی خواس ــم من ــتان ه عربس

افغانســتان بــی نصیــب مبانــد, در مــاه مــارچ 1393 بــه 

دعــوت شــاه فهــد بــن عبدالعزیــز و میزبانــی نــواز رشیــف 

در اســالم ابــاد توافــق نامــه بیــن طرفیــن درگیــر جنــگ 

ــتحکام  ــر اس ــه خاط ــید و ب ــا رس ــه امض ــتان ب در افغانس

ایــن موافقــت نامــه بــه دعــوت شــاه عربســتان همــه 

دورنمایی صلح افغانستان

مهدی بابک
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 بازی با اعداد              3207
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3102    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3377
شاه سفید را در خانه  b4 حرکت دهید. 
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جواب هدف         2855
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ثور
ممکن است به صورت جدی ضرر کنید که ناشی از یک کسب و کار ناموفق و یا 
بهم خوردن یک رابطه خوب اســت. احساس می کنید که چیز خوبی در اطراف 

تان وجود ندارد و توسط دشمنان تان احاطه شده اید. 

جوزا
احتماال فرصتی دارید تا تمام ســوتفاهم های به وجود آمده میان خود و شریک 
عاطفی تان را از بین ببرید، البته دوستان نزدیک به شما کمک زیادی می کنند. 

بهتر است که به توصیه های دیگران اعتماد کنید و غرور خود را حفظ کنید. 

سرطان
در یک وضعیت دشــوار در کار و در خانه قرار خواهید گرفت. آرامش خود 
را حفظ کنید. به نظر می رســد که روز خوبی برای کســب و کار و تجارت 
نمی باشــد. بهتر اســت که از انجام کارهای تجاری اجتناب کنید. بهترین 

باشید. این است که صبور  کار 

اسد
امروز صبح ممکن است مجبور باشید که یک سفر شخصی را به دلیل سوتفاهم 
با اعضای خانه لغو کنید. حتی اگر حق با شماســت، بهتر است که تنشی ایجاد 

نکنید، وگرنه تبدیل به دعوا می شود. 

سنبله
امروز صبح ممکن اســت اخبار خوبی در ارتباط بــا ارث و میراث دریافت کنید. 
احتماال مجبور باشید که برنامه های تان را تغییر دهید. سعی کنید که از مالقات 

های کاری اجتناب کنید. 

حمل
امروز صبح ممکن است مجبور باشید که تمام مشکالت را حل کنید. می توانید 
مبلغ عمده ای پول از دســت بدهید. سعی کنید آرام باشید و آن را در خودتان 

نریزید. از بحث با شریک عاطفی تان اجتناب کنید.

میزان
امروز صبح ممکن اســت که مطلع شــوید که یکی از بستگان نزدیک دچار 
حادثه ای شــده اســت، و برنامه های تان به طور کامل تغییر خواهد کرد. 
احتماال بیش از اندازه تالش کنید. نگران نباشــید! یکی از دوستان به شما 

کمک می کند.

عقرب
امروز صبح ممکن است که مجبور باشید تا مشکالت تجاری را حل کنید. آرام 
باشید و از گرفتن تصمیمات مهم اجتناب کنید. بعد از یک روز سخت، زمان 

عالی را با شریک عاطفی تان در طول شب سپری خواهید کرد.

قوس
ممکن است تمایل داشته باشــید که امروز اجتماعی نباشید، و خودتان را از 
دیگران دور نگه دارید. احتماال با مشکالتی برخورد کنید که مقطعی باشند. از 

این وضعیت نگران نباشید! همیشه راه حلی وجود دارد. 

جدی
امروز صبح احســاس نادیده گرفته شــدن توسط شریک عاطفی تان را می 
کنید و نیاز به مشاوره و دلگرمی دارید. سعی کنید اجتماعی باشید، وگرنه 

همه چیز را در روابط تان خراب خواهید کرد.

دلو
امروز صبح احســاس خستگی می کنید و روی مود برقراری ارتباط با اطرافیان 

نیستید. باید از انجام کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید.

2856

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 22  کلمه: عالی 

ذکــی ـ ذکاوت ـ ذکر ـ 
ذکریا ـ ذاکــر ـ تذکر ـ 
تاریک ـ کور ـ کار ـ کوت 
ـ ترک ـ کویر ـ کی ـ تک 

ـ ذکور.
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کادیش موریس، گاردین

حوت
فرصت خوبی دارید تا مبلغ عمده ای پول به دست آورید. زمان خوبی برای سرمایه 
گذاری نیست زیرا که با شکست مواجه خواهید شد. سعی کنید که از سفر کردن 

نیز اجتناب کنید البته اگر ممکن است! 

 شطرنج                     3378

ا

آیینه ـ انتصاب ـ بشــارت ـ پروانه ـ تدابیــر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ 
حکمیتـ  خمیدهـ  دشــوارـ  ذکیـ  رنجیدهـ  زرنگـ  ژنرالـ  سعادتـ  
شرمگین ـ صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ 
قاموس ـ کتاب ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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ر ژ ذ ک ی ن ش ی ر ش د ق

پ چ خ م ی د ه و آ ا ب ا

آ ث ط ا ی ف ه م ع ن ا د

س و م ا ق ظ گ س ت ا خ ص

ر

هـای رمانتیسیسـم را وام گرفتـه و تغییـر شـکل دهنـد.«

شـاعران فروشـندگان آرزو هسـتند و همیشـه در حـال ترسـیم یـک فـردای 

بهـر انـد، امـا منصفانـه اسـت که بپرسـیم آیا در فضاهـای سیاسـی واقعا به 

آن هـا گـوش فرا داده شـده اسـت؟

مایـا آنجلـو شـعر خـود »روی نبـض صبـح« را  در سـال 1993 در مراسـم 

تحلیـف بیـل کلینتـون خوانـد. او مـی گوید: »قلـب های خـود را بلند کنید/ 

هـر سـاعت جدید فرصت هـای جدیدی دارد/ برای یـک رشوع جدید/ پیوند 

همیشـگی ایجـاد نکنیـد/ بـرای تـرس، یـوغ دامئـی/ به بـی رحمـی/ افق به 

جلـو خـم مـی شـود/ بـه شـا فضـای بـرای قـرار دادن مراحـل جدیـد تغییر 

می دهـد« بعـداً كلینتـون بـه راه انداخـن جنـگ بـا مـواد مخـدر و تصویـب 

الیحـه جنایـت در سـال 1994 كـه موجـب از بین رفـن بسـیاری از زندگی 

هـا و ترسیـع در حبـس آفریقایـی آمریکایـی هـا می شـود، می پـردازد.

مـن بارهـا آرزو کـرده ام کـه شـاعران بیشـری را در موقعیـت هـای قـدرت 

ببینـم، گرچـه شـعر گفـن باعـث نشـده اسـت کـه روسـای جمهـور کمـر 

وحشـی یـا مهربـان باشـند - هانطـور کـه ممکـن اسـت در مـورد نویسـنده 

ایـن تشـبیهات چنیـن تصـور شـود. اوبامـا در 19 سـالگی در یـک بررسـی 

ادبی شـعر نرش کرد، که در سـال 1982 توسـط کالج اکسـیدینتال منترش 

شـد. جیمـی کارتـر اولیـن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده بـود کـه در سـال 1995 

کتـاب شـعر همیشـه یـک حسـاب و سـایر شـعرها را نوشـت. هیـچ یـک از ایـن افـراد 

دسـت متیـز ندارند.

در حـال حـارض، ایـن مهـم اسـت کـه به شـاعران جـوان فضـا ، بودجه و فرصـت داده 

شـود تـا صدای جوامع خود باشـند. آنها اغلب سـخنگوی کسـانی هسـتند کـه مانند 

آنهـا بـه نظـر می رسـند و زندگـی می کنند. منتظر منانید تا یک شـاعر سـیاه پوسـت 

در صحنـه جهانـی مـورد الهـام قـرار گیـرد- اغلـب آنها دعوت منـی شـوند و اغلب آنها 

منـی خواهنـد بـا رشکـت در چنین مراسـمی فعالیت هـای دولتی را تأییـد کنند.

ایـن شـعرها، کـه در صحنـه هـا اجـرا مـی شـوند، در گلچین هـا و کتاب هـای منترش 

می شـوند، در تریبـون هـای بـاز و برنامه هـای جنجالـی ارائـه می شـوند، پاسـخ هایی 

را نیـز همـراه دارند. 

بسـیاری از شـاعران جـوان ماننـد گورمن وجود دارنـد، که ایده های درخشـانی برای 

فـردا دارنـد و شایسـته شـناخته شـدن و سـوق دادن بـه سوپراسـتاریم هسـتند، یـا 

حداقـل بایـد خوانـده شـوند. کتاب هـای آنهـا را نیـز بخرید.

گورمـن فـارغ التحصیـل پـروژه هـای توامنندسـازی جوانـان مانند »گفتـان جوانان« 

و »گفتـار مدنـی« بـود. اگر عاشـق شـعر آغازیـن گورمن هسـتید، از همتاهـای محلی 

شـان نیـز حایـت کنید.

شـعر ایـن جـوان 22 سـاله پرشـور و محکـم شـده بـود. اکنـون بیاییـد بـه 

صداهـای جـوان سـیاه پوسـت در صحنه هـای بـا زرق و بـرق کمـر توجـه 

. کنیم

آمانادا گورمن شـاعر 22 سـاله ی مورد حایت اوباما -با موهای بافته شـده 

و گره شـده بـا گیرک هـای طال و گوشـواره هایی کـه اوپرا برایـش تحفه داده 

بـود- و شـعرش »کوهـی کـه از آن صعـود می کنیـم« نکتـه ی بحث برانگیـز 

مراسـم تحلیـف بایـدن بوده اسـت. شـعر پنـج دقیقـه ای او، کـه بـا سـوال 

»وقتـی روز فـرا مـی رسـد، مـا از خـود مـی پرسـیم، چگونـه مـی توانیـم نور 

را در ایـن سـایه ی پایـان ناپذیـر پیـدا کنیـم؟« آغـاز شـد، غـم، رسـتگاری و 

بهبـود را کاویـد، و جهـان را متعجب سـاخت. به صورت نامکمل اما پرشـور، 

چیـزی مهـم را بـه مـا یـادآوری کرد: سیاسـت به شـعر نیـاز دارد.

گورمـن، متولـد 1998 در لـس آنجلـس و بـزرگ شـده توسـط مـادری کـه 

بـه عنـوان معلـم کار مـی کنـد، در سـال 2020 از دانشـگاه هـاروارد فـارغ 

التحصیـل شـد. او نخسـتین ملـک الشـعرای جـوان ایـاالت متحـده اسـت 

و هم چنیـن تـا کنـون جوان تریـن شـاعر مراسـم افتتاحیـه ی دوره ی کاری 

ریاسـت جمهـوری بـوده اسـت. بـه دلیل نقـص گفتـاری، تا دو سـال پیش 

منـی توانسـت حـرف |R| را تلفـظ کند. او شـعر گفتاری را »آسیب شناسـی 

از نـوع خـودم« توصیـف کـرده اسـت. از ایـن شـاعر جـوان سـتایش زیادی 

شـده اسـت و بسـیاری در ایـن لحظـه تاریخـی کـه در به روی ترامپ بسـته 

می شـود، شـور، زیبایـی و رسسـختی او را جشـن گرفته انـد. برنیس کینگ 

دخـر دکـر مارتیـن لوتـر کینـگ جونیـور در تویـر نوشـت: »مـن بـه تـو 

افتخـار می کنـم آمانـدا گورمـن. متشـکرم«

کلیپ هـای درخشـان و خـوش بینانه ی گورمن در اینرنـت، کامالً در تضاد 

بـا صحنه هـای ناگـوار و ناامیدکننده ی یـورش حامیان ترامپ، بـه کاپیتول 

اسـت. او پـس از وقایـع 6 جنـوری ، در حالی کـه تـا دیروقت بیـدار بود و به 

متاشـای هجـوم بـه کاپیتـول می پرداخـت، باقی مانـده ی قطعـه را نوشـت. 

سـطر »مـا نیرویـی را دیده ایـم کـه ملـت مـا را متالشـی می کند تا تقسـیم« 

مسـتقیاً در مـورد تـالش بـرای به هم ریخن دموکراسـی سـخن می گوید.

در انسـتاگرام، گورمـن خـود را بـه عنـوان یک رویاپـرداز توصیـف می کند، 

و ایـن جملـه: »مـردم مـا گوناگـون و زیبا ظهور مـی کنند  رسمسـت و زیبا« 

ایـان او را نشـان مـی دهـد - زن جوانـی کـه بـا صـدای بلند جلـو میلیون 

هـا نفـر بـه شـکل گفتـاری رویاپـردازی می کنـد. ایـن لحظـه وایـرال شـده 

اسـت. شـعر گفتـاری یـک مهـارت اسـت و یـک فـرم هـری قدرمتنـد، از 

آهنـگ مـوزون تـا ارائـه و تـا رقـص ظریف.

رابطـه سیاسـت آمریـکا بـا شـعر میـراث عمیقـی در مبـارزه بـرای عدالـت 

دارد. در سـال 1861، فرانسـس الـن واتکینـز هارپـر، شـاعر و مـدرس، 

شـعری را در مـورد سـارا لوسـی باگبـی، زنـی کـه از بردگـی نجـات یافتـه 

بـود و تحـت قانـون بـرده فـراری دسـتگیر و بـه »صاحـب« خـود بازگردانـده 

شـد، بـه اتحادیـه نجـات دهنـدگان کلیولنـد نوشـت. هارپر این شـعر را در 

روزنامـه ضـد بـرده داری منتـرش کـرد و آن را بـه شـدت بـه سفیدپوسـتان 

اوهایـو خطـاب کـرد و نوشـت: »و اتحادیـه گناهـکار و نفریـن شـده شـا / 

بایـد تـا پایـه آن لـرزان شـود/ تـا زمانـی کـه یـاد بگیریـد عدالـت / حـق هر 

نژادی هسـت. « مدتهاسـت شـعر بسـری بـرای مخالفت با رشایـط موجود 

اسـت. هانطـور کـه مـت سـندلر در انقـالب سـیاه رمانتیـک مـی نویسـد: 

»هارپـر و هم رزمانـش در تالشـند تـا پایـان بـرده داری، تکنیک هـا و نظریه 

بیشتر از ۳۰۰ سکه مربوط دوره  های 
مختلف در هرات کشف شد

آن چه آماندا گورمن در مراسم تحلیف بایدن به من یادآوری کرد: 
روزنامـه افغانسـتان مـا: در هـرات مجموعـه ای از سـکه های متعلـق سیاست به شعر احتیاج دارد

بـه دوره هـای مختلـف پیـدا شـده اسـت. مقام هـای محلـی هـرات 

می گوینـد ایـن مجموعـه شـامل 310 سـکه مـی شـود کـه بعـد از 

کنـدن کاری زمیـن شـخصی یـک باشـنده هـرات، پیـدا شـده و از او 

پـس گرفتـه شـده اسـت. 

مقـام هـای اطالعـات و فرهنـگ هـرات ایـن رویـداد را تاییـد کـرده و 

گفتـه انـد هنـوز ارزش ایـن مجموعـه مشـخص نیسـت، امـا بخشـی 

بزرگـی از ایـن سـکه هـا مربـوط دوره قاجـار و قسـمت کمـر آن هـم 

مربـوط بـه دوره هـای عبدالرحمـن خـان و حبیـب اللـه خـان اسـت. 

احمدجاویـد رضغـام، آمـر فرهنـگ و هـر اداره اطالعـات و فرهنـگ 

منطقـه  از  سـکه ها  ایـن  اسـت  گفتـه  ۸صبـح  روزنامـه  بـه  هـرات، 

دولت خانـه در ناحیـه اول شـهرداری کـه جـز سـاحات باسـتانی ایـن 

والیـت اسـت بـه دسـت نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت. او افـزوده، 

زمانـی کـه یکـی از باشـنده گان یـک خانـه ی قدیمی را برای سـاخت 

مجـدد تخریـب می کـرد ایـن مجموعـه را پیـدا کـرده اسـت.

مجموعـه  ایـن  کـردن  پیـدا  از  پـس  صاحب خانـه  می شـود  گفتـه 

تاریخـی قصـد داشـته کـه ایـن مجموعـه تاریخـی را بـا سـکه های 

جعلـی کـه از بـازار هـرات خریـداری کـرده بـوده جا به جـا کنـد که از 

سـوی نیروهـای امنیتـی دسـتگیر شـده اسـت.

همیـن  شـده  کشـف  سـکه های  تعـداد  کـه  نیسـت  معلـوم  تاهنـوز 

۳۱۰ عـدد بـوده یـا بخشـی از آن ناپدیـد شـده اسـت، امـا تحقیقات 

نیروهـای امنیتـی از صاحـب خانـه  رشوع شـده و بـه زودی مشـخص 

مـی شـود کـه تعـداد کلـی ایـن مجموعـه چقـدر بـوده اسـت.  

قوانیـن حفـظ آثـار تاریخـی و فرهنگـی افغانسـتان می گویـد، مالـک 

و  تاریخـی  آثـار  زمیـن،  مالکیـت  حـق  دلیـل  بـه  منی توانـد  زمیـن 

فرهنگـی حفـر شـده در زمیـن را کاوش کـرده و آن را متـرف شـود. 

بـه گـزارش روزنامه هشـت صبـح، متام آثار باسـتانی و اقـالم تاریخی 

در ملکیـت دولـت قـرار دارد کـه بعـد از مشـاهده، ترشیـح و توضیـح 

ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ والیـت هرات، ایـن مجموعه سـکه ها به 

تعـداد ۲۳۶ آن نقـره مربـوط بـه دوره شـاهان قاجـاری »نـارص الدین 

شـاه قاجـار، مظفـر الدیـن شـاه قاجـار، محمـد علـی شـاه قاجـار، 

قبـل  سـال    »۱۷۳_۱۰۲« تاریخـی  قدمـت  بـا  قاجـار«  شـاه  احمـد 

دارای ارزش تاریخـی بـوده و ۷۴ عـدد آن نقـره متعلـق بـه شـاهان 

افغانسـتان »عبدالرحمـن خـان، حبیـب اللـه خـان« می باشـد.

افغانسـتان ما: شـب قبل اسـامی فلم های پذیرفته شـده در بخش 

بین املللـی، انیمیشـن و مسـتند ۲۰۲۱  از سـوی آکادمـی اسـکار 

منتـرش شـد. بـه گـزارش ورایتـی، فهرسـت رسـمی فلم هایـی که از 

سـوی اسـکار بـرای رشکـت در بخش های مسـتند بلند، انیمیشـن 

شـده اند،  پذیرفتـه   ۲۰۲۱ اسـکار  بین املللـی  بلنـد  فلـم  و  بلنـد 

شـب پیـش اعـالم شـد. ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی از ایـن 

فلم هـا هنـوز اکـران نشـده اند و بایـد همـه طبـق رشایـط اسـکار 

پیـش برونـد تـا بتواننـد وارد مرحلـه رای گیـری شـوند. بـا پذیـرش 

۲۳۸ فلـم بـرای رقابـت در بخـش مسـتند بلنـد امسـال رکـوردی 

در ایـن زمینـه گذاشـته شـد کـه رکـورد ۱۷۰ فلـم سـال ۲۰۱۷ را 

پشـت رس گذاشـت. سـال پیـش ۱۵۹ مسـتند بلنـد بـرای دریافت 

جایـزه اسـکار در ایـن بخـش رشکـت کـرده بودنـد. در ایـن میان از 

فلم هـای مدعـی امسـال می تـوان از مسـتند »زمـان« نـام بـرد کـه 

از رشکـت آمـازون اسـتودیو اسـت و برنـده جایـزه انجمـن منتقدان 

فلـم لس آنجلـس، هیـات ملی نقـد و حلقـه منتقدان فلـم نیویورک 

شـده اسـت. ایـن فلـم اولیـن فلـم پـس از فلـم »داسـتان هایی کـه 

می گوییم« سـاخته سـارا پولی اسـت که سـال ۲۰۱۲ هر سـه این 

جوایـز را بـا هـم برده بـود. اما فلم پولی آن سـال نتوانسـت نامزدی 

اسـکار را کسـب کند. اعضای بخش مسـتند از یکم فربوری رشوع 

بـه رای گیـری می کننـد تـا از ایـن میـان ۱۵ فلـم فهرسـت نهایـی 

را انتحـاب کننـد. از میـان ایـن فهرسـت ۵ نامـزد اصلـی انتخـاب 

و  کـرده  راحت تـر  را  رقابـت  رشایـط  امسـال  آکادمـی  می شـوند. 

فلم هایـی کـه قـرار بـود روی پـرده بروند ولی بـه دلیل کرونـا اکران 

نشـدند را پذیرفته اسـت. در بخش فلم بلند انیمیشـن نیز ۲۷ فلم 

واجـد رشایـط شـناخته شـدند. سـال پیـش در این بخـش ۳۲ فلم 

حضـور داشـتند و رکـورد ایـن بخـش هنـوز متعلـق بـه سـال پیـش 

اسـت. در میـان ایـن رقبـا، »روح« کمپانـی پیکسـار تاکنـون بیـش 

از ۱۸ جایـزه از جوایـز منتقـدان را دریافـت کـرده اسـت. از دیگـر 

فلم هـای مطـرح انیمیشـن می تـوان از »باالی مـاه«، »ترول هـا: تور 

جهانـی«، »گـرگ گردان هـا« و »بـه پیـش« نـام بـرد. تـا ۵ مـارس ۵ 

نامـزد نهایـی ایـن بخـش بـه رای اعضای اسـکار انتخاب می شـوند 

کـه شـامل اعضـای شـاخه انیمیشـن و هـر یـک از اعضـای دیگـر 

بخش هـا کـه متایـل بـه رای دادن در ایـن بخـش دارنـد می شـود. 

سـال پیـش افـرادی می توانسـتند رای بدهنـد کـه حداقـل نیمـی 

از فلم هـای حـارض را متاشـا کـرده باشـند. بـه ایـن ترتیـب امسـال 

نیـز بایـد حداقـل ۱۴ فلـم را متاشـا کرده باشـند تا بتواننـد در این 

بخـش رای بدهنـد. در بخـش فلـم بلنـد بین املللـی نیـز ۹۳ فلـم 

از کشـورهای مختلـف پذیرفتـه شـده کـه بـه معنی ثبت یـک رکورد 

اسـت. سـال پیـش نیـز ۹۳ کشـور فلم بـه آکادمی معرفـی کردند و 

رکـورد ۹۲ فلـم سـال ۲۰۱۷ شکسـته شـد، امـا فلـم نیجریـه تایید 

نشـد و در نهایـت ۹۲ فلـم در بخـش فلـم بلنـد بین املللـی رقابـت 

کردنـد. امسـال نیـز در اصـل ۹۷ فلـم بـه اسـکار معرفی شـد اما ۴ 

فلـم واجـد رشایـط تشـخیص داده نشـدند. تـا اینجـا »دور دیگـر« 

از دامنـارک بیشـرین جوایـز را از منتقـدان دریافـت کـرده اسـت. 

ایـن فلـم در عیـن حـال بـه نظـر می رسـد در دیگـر جوایـز اسـکار 

نیـز بتوانـد حضـوری پررنـگ داشـته باشـد. بـه ویـژه حضـور مدس 

میکلسـن در بخـش بهریـن بازیگـر مـرد می توانـد از همیـن حـاال 

پیش بینـی شـود. لسـوتو، سـودان و سـورینام بـرای اولیـن بـار در 

حالـی  در  ایـن  کرده انـد.  رشکـت  بین املللـی  بلنـد  فلـم  بخـش 

اسـت کـه آکادمـی امسـال شـار منتخبـان در فهرسـت اولیـه این 

بخـش را از ۱۰ فلـم بـه ۱۵ فلـم افزایـش داده اسـت. بـرای اولیـن 

بـار در تاریـخ آکادمـی همـه شـاخه ها می تواننـد در دور اولیـه بـه 

فلـم منتخـب خـود رای بدهنـد و سـقفی بـرای متاشـای فلم ها نیز 

وجـود نـدارد. رای گیـری در ایـن بخش از یکم تا پنجـم فوریه ادامه 

خواهد داشـت و اسـامی ۱۵ فلمی که بیشـری رای را آورده اند ۹ 

فـربوری اعـالم می شـود. سـال پیـش »انـگل« از کره جنوبـی اولین 

فلـم خارجـی زبانـی شـد کـه هـم بـه عنـوان بهریـن فلـم بخـش 

بین املللـی و هـم بهریـن فلـم سـال اسـکار برنـده شـد و جایـزه 

بهریـن کارگردانـی و بهریـن فلم نامـه اوریجینـال را هـم بـرد.

۱۵ مـارچ اسـامی نامزدهای منتخب برای رشکت در رقابت اسـکار 

نود و سـوم اعالم می شـود. مراسـم هم ۲۵ اپریل برگزار می شـود.

ترجمه
خبر

انیمیشن ها، مستندها و فلم های 
بین المللی امسال اسکار معرفی شدند

سینما



یـری مینـا، مدافـع سـابق بارسـلونا معتقـد 

اسـت کـه هنـگام حضـور در ایـن تیـم بـه او 

بـه انـدازه کافـی فرصـت داده نشـده اسـت.

یـری مینـا بعـد از پشـت رس گذاشـن یـک 

در  ماهـه  شـش  تنهـا  و  مـدت  کوتـاه  دوره 

بارسـلونا، نهایتـاً از ایـن تیـم جـدا شـد و بـه 

اورتـون پیوسـت. این مدافـع کلمبیایی حاال 

زیـر نظـر کارلـو آنچلوتـی بـه یک مهـره ثابت 

و تاثیرگـذار در جمع آبی های مرسـی سـاید 

تبدیل شـده اسـت.

یـری مینـا حـاال در مصاحبه ای تاکیـد کرده 

انـدازه  بـه  بارسـلونا  در  هنـگام حضـور  کـه 

کافـی بـه او فرصـت درخشـش داده نشـده 

اسـت. مدافـع کلمبیایـی در این بـاره گفت: 

" فکـر مـی کنـم در بارسـلونا به انـدازه کافی 

بـه مـن فرصت بازی داده نشـد. با این وجود 

دوران بسـیار خوبـی بـود و این کـه به عنوان 

اولیـن کلمبیایـی تاریـخ بارسـلونا توانسـتم 

تاریخ سـازی کنـم. اما فوتبـال مانند زندگی 

بـرای شـا فراز و نشـیب های زیـادی را رقم 

می زنـد. اینکـه توانسـتم بـه بارسـلونا بـروم 

یـک امتیـاز عالـی بود امـا به دالیلـی رشایط 

خـوب پیـش نرفت."

یـری مینـا در مـورد جـا افتـادن در ترکیـب 

اورتـون و تبدیـل شـدن بـه مهـره اصلـی این 

توضیـح  اوقـات  گاهـی   " گفـت:  نیـز  تیـم 

روشـنی بـرای اینکه چرا رشایـط خوب پیش 

منـی رود وجـود نـدارد. امـا شـا بـه جایـی 

می رسـد کـه می خواهیـد مرتبـا بـازی کنیـد 

از  آمـدن  بیـرون  بـرای  راهـی  دنبـال  بـه  و 

رشایط سـخت هسـتید. خوشـبختانه اورتون 

ایـن فرصـت را بـرای من فراهم کـرد و اکنون 

کامـاً متمرکـز و خـوب هسـتم."

در بارسلونا فرصت کافی به من داده نشد

ورزش
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بـا  آن  دموکراتیـک  منتخـب  دولـت  امـا  شـده،  شـناخته 

بسـیاری از کشـورها ارتبـاط تجـاری و غیررسـمی محکمـی 

دارد.

رسـمی  روابـط  امریـکا  کشـورها،  از  بسـیاری  هاننـد 

دیپلاتیـک بـا تایـوان نـدارد، امـا قانـون روابط تایـوان این 

وعـده را می دهـد کـه امریـکا تسـلیحات دفاعـی در اختیار 

تایـوان قـرار خواهـد داد و براسـاس این قانون تاکید شـده 

کـه هـر گونـه حملـه بـه تایـوان منجـر بـه "نگرانـی شـدید" 

امریـکا خواهـد شـد.

دارای دولت هـای جداگانـه بوده انـد. پکـن مدتهاسـت 

کـه در تاش اسـت تـا فعالیت هـای بین املللـی تایوان 

را محـدود کنـد و هـر دو بـرای نفوذ در منطقـه اقیانوس 

آرام رقابـت می کننـد.

افزایـش  کشـور  دو  بیـن  اخیـر  سـال های  در  تنش هـا 

یافتـه و چیـن توسـل بـه قـوه قهریـه بـرای در اختیـار 

نکـرده اسـت. را رد  تایـوان  گرفـن 

از  محـدودی  شـار  سـوی  از  تنهـا  تایـوان  چنـد  هـر 

رسـمیت  بـه  مسـتقل  کشـوری  عنـوان  بـه  کشـورها 

وو کویان، سـخنگوی وزرات دفاع چین روز گذشـته در کنفرانسـی 

خـری گفـت: "مـا بـه طـور جـدی بـه نیروهـای مسـتقل تایوانـی 

مـی گوییـم: کسـانی کـه بـا آتـش بـازی می کننـد خـود را خواهند 

سـوزاند و اسـتقال تایـوان بـه معنـای جنگ اسـت."

او همچنیـن ضمـن دفـاع از فعالیت هـای نظامی اخیـر چین گفت 

کـه "این هـا اقداماتـی رضوری بـرای رسـیدگی به وضعیـت امنیتی 

امنیـت ملـی  و  از حاکمیـت  تایـوان و حفاظـت  تنگـه  کنونـی در 

است."

چیـن  کـه  گرفتـه  صـورت  آن  از  پـس  روز  چنـد  هشـدار  ایـن 

فعالیت هـای نظامـی و همچنیـن پـرواز جنگنده هـای خـود را در 

اسـت. داده  افزایـش  تایـوان  نزدیکـی 

ایـن در حالـی اسـت کـه جـو بایـدن، رئیس جمهـور جدیـد امریکا 

تعهـد خـود را در قبـال تایـوان تاییـد کـرده و موضـع خود در آسـیا 

را اعـام کرد.

جـان کربـی، دبیـر مطبوعاتـی پنتاگـون در اولیـن بیانیـه دولـت 

خرنـگاران  بـه  تایـوان  و  چیـن  روابـط  مـورد  در  امریـکا  جدیـد 

گفـت: "مـا ایـن اظهارنظـر را تاسـف بار دانسـته و پنتاگـون دلیلی 

ماننـد  مـواردی  بـه  منجـر  تایـوان  رس  بـر  تنش هـا  کـه  منی بینـد 

تقابـل شـود."

چیـن، تایـوان دموکراتیـک را اسـتانی جـدا شـده از ایـن کشـور 

می دانـد. مسـتقل  را کشـوری  خـود  تایـوان  امـا  می کنـد،  تلقـی 

انتظـار مـی رود کـه دولـت جدیـد امریـکا در بحبوحـه وخیم شـدن 

موضوعـات  رس  بـر  کشـور  ایـن  بـر  فشـارها  بـه  چیـن  بـا  روابـط 

گسـرده ای از جملـه حقـوق بـر، اختافـات تجـاری، هنگ کنگ 

و تایـوان ادامـه دهـد.

تنـش چیـن و تایـوان؛ ناوگـروه امریـکا وارد دریـای جنوبـی چیـن 

شد

چیـن و تایـوان از زمـان پایـان جنـگ داخلـی در چیـن در ۱۹۴۹، 

چین هشدار داده که استقالل تایوان به 'معنای جنگ' است

واکنش کلوپ به احتمال جذب مدافع در زمستان

بیل گیتس: همه گیری کرونا 
به جهان ۲۸ تریلیون دالر خسارت زده است

رونمایی از جدید ترین هدف زمستانی میالن

گوترش:  ایران و امریکا برای خروج از بن بست برجام با یکدیگر همکاری کنند

ایـران هرگـز چنیـن کاری نخواهـد کـرد.

 آنتونیـو گوتـرش، دبیرکل سـازمان ملل متحـد از ایران 

و امریـکا خواسـت تـا بـا همـکاری یکدیگـر از بن بسـت 

در  او  شـوند.  خـارج  برجـام  امتـی  توافـق  در  موجـود 

عیـن حـال گفتـه کـه انتظـار نـدارد نتیجـه رسیعـا بـه 

آید. دسـت 

پنج شـنبه  روز  در  خـری اش  کنفرانـس  در  گوتـرش 

۲۸ جنـوری در پاسـخ بـه پرسشـی در ایـن بـاره کـه آیا 

امـکان دارد کـه او بـرای خـروج از بن بسـت بیـن ایران 

و امریـکا میانجی گـری کنـد، گفـت: »کارهـای زیـادی 

بـرای انجـام دادن هسـت امـا مـن انتظـار نـدارم کـه 

یـک راه حـل فـوری پیـدا شـود.«

معتقـدم  »مـن  داد:  ادامـه  ملـل  سـازمان  دبیـرکل 

هرکـس، متـام کسـانی کـه برجـام را امضـا کرده انـد و 

طرف هـای دیگری که این مسـئله برایشـان مهم اسـت 

بایـد بـا هـم همـکاری کننـد تـا بی اعتـادی را کاهش 

دهنـد و موانـع و مشـکات را از رس راه بردارنـد.«

بـه گفتـه گوتـرش، بایـد قـدم بـه قـدم مطمنئ شـد که 

رشایـط بـه سـمتی پیـش مـی رود که بتـوان بـه توافقی 

دسـت یافـت که بـرای صلح و ثبـات در خلیـج فارس و 

متـام دنیـا مفیـد و موثر باشـد.

دعـوت کـرد. تهران و واشـنگن هریـک می خواهند 

طـرف مقابـل قـدم اول را بـردارد امـا ظریـف گفتـه 

دبیـرکل سـازمان ملـل در یـک کنفرانس خری ایـران و امریکا 

را بـه همـکاری بـا یکدیگـر بـرای خـروج از »بن بسـت« برجـام 

موضـوع آگاه هسـتیم کـه تیـم هـا در حـال حـارض دوسـت 

ندارنـد ایـن گونـه بازیکنـان خـود را بفروشـند. بـا این حال 

بـا توجـه بـه وضعیـت مالی بـه وجود آمـده بایـد بهرین راه 

حـل را پیـدا کنیـم."

کـه بـرای مسـابقه بعـدی نیـز چـه کاری انجـام دهیم." 

جـذب مدافـع: " مـا بـه دنبـال بازیکنـی بـا قـراردادی 

بلنـد مـدت هسـتیم کـه بـرای تیـم مناسـب باشـد و از 

ایـن  از  البتـه  نکنـد.  ایجـاد  مشـکلی  نیـز  مالـی  نظـر 

یورگـن کلـوپ رسمربـی لیورپـول بـه بحـران بـه وجـود آمـده در خط 

دفاعـی تیمـش واکنش نشـان داد.

لیورپول شـب گذشـته با ارائه یک منایش حسـاب شـده موفق شـد 

تاتنهـام را بـا نتیجـه 3-1 شکسـت دهـد؛ موضوعـی کـه باعـث شـد 

شـاگردان یورگـن کلـوپ به ادامـه مسـابقات و جنگیدن بـرای دفاع 

از عنـوان قهرمانـی امیـدوار تر شـوند.

قرمزهـای آنفیلـد بـه فاصلـه سـه روز، یکشـنبه شـب در چهارچـوب 

رقابـت هـای هفتـه بیسـت و یکـم لیـگ برتـر انگلیـس بـه مصـاف 

وسـتهام خواهنـد رفـت. یورگـن کلـوپ پیـش از ایـن بـازی گفـت: " 

دیـدار برابـر تاتنهـام از فاکتورهـای مهـم زیـادی بـرای مـا برخوردار 

بـود. مـی خواهیـم در دیـدار بعـدی نیـز همیـن برنامـه را داشـته 

باشـیم. کاری کـه دیویـد مویـس تا بـه اینجا در وسـتهام انجام داده 

فوق العـاده بـوده اسـت و آنهـا را بـه یـک تیـم بـا برنامه تبدیـل کرده 

و برایـش بسـیار خوشـحال هسـتم."

بحـران در خـط دفاعـی لیورپـول: " در مـورد وضعیت جوئـل ماتیپ 

بایـد بگویـم که هیچ چیز مشـخص نیسـت و طی سـه،چهار سـاعت 

اسـکن همـه چیـز مشـخص خواهـد شـد.  دریافـت  از  بعـد  آینـده 

البتـه ایـن امیـدواری وجـود دارد که آسـیب دیدگـی او خیلی جدی 

نباشـد. همچنیـن فابینیـو نیـز منـی توانـد در دیـدار برابـر وسـتهام 

حـارض باشـد. در مـورد بحـران خط دفاعـی باید بگویم کـه در بازی 

پیـدا کردیـم و خوشـبختانه مـی دانیـم  آن  بـرای  راه حلـی  دیـروز 

و  می کنـد  دریافـت  حقـوق  یـورو  میلیـون   6

پرداخـت ایـن مبلـغ بـرای باشـگاه میـان آن هـم 

در مقطـع کنونـی کمـی دشـوار به نظر می رسـد. 

آیـا  کـه  دیـد  و  مانـد  منتظـر  بایـد  ایـن حـال  بـا 

کاسـتا بـرای انتقـال به میان حقوقـش را کاهش 

خواهـد داد یـا اتفـاق دیگـری رقـم مـی خـورد.

فصـل  ایـن  در  کاسـتا  داگاس  اسـت  گفتنـی 

مونیـخ  بایـرن  در  را  خوبـی  روزهـای  نتوانسـته 

سـپری کنـد و تنهـا 6 بـازی)654 دقیقـه( بـرای 

اسـت. داده  انجـام  فلیـک  هانسـی  تیـم 

توتـو اسـپورت مدعـی شـد باشـگاه میـان بـه 

بـه  اکنـون  هـم  کـه  کاسـتا  داگاس  جـذب 

صـورت قرضـی در بایـرن مونیـخ تـوپ می زنـد 

اسـت. عاقمنـد 

داگاس کاسـتا در نقـل و انتقاالت تابسـتانی 

یوونتـوس  از  قرضـی  قـراردادی  بـا  گذشـته 

بـه بایـرن مونیـخ پیوسـت. بـا ایـن حـال و بـر 

اسـاس گـزارش منتـر شـده توسـط نریـه 

یـووه  بـه  اخیـراً  هـا  باواریایـی  اسـپورت  توتـو 

بـرای  ای  برنامـه  هیـچ  کـه  انـد  داده  اطـاع 

برازیلـی  سـتاره  ایـن  قـرارداد  کـردن  دامئـی 

مـی  نظـر  بـه  بعیـد  دیگـر  طـرف  از  ندارنـد. 

بـرای  ای  برنامـه  نیـز  بیانکونـری  کـه  رسـد 

در  و  باشـد  داشـته  کاسـتا  داگاس  حفـظ 

همیـن ارتبـاط توتو اسـپورت گـزارش داده که 

آ  رسی  رقابت هـای  حـارض  حـال  صدرنشـین 

یعنـی میـان رشایـط جـذب وینگـر برازیلی را 

می دهـد. قـرار  بررسـی  مـورد 

بـا ایـن وجـود یـک مشـکل بـزرگ بـر رس راه 

بـه روسـونری وجـود  انتقـال داگاس کاسـتا 

خواهـد داشـت. ایـن سـتاره برازیلـی سـالیانه 

رصف  را  خـود  وقـت  مایکروسـافت  از  اسـتعفا 

می کنـد  گیتـس  بنیـاد  در  خیریـه  کارهـای 

نفـر  سـه  از  یکـی  همـواره  اخیـر  دهـه  دو  در 

لیسـت ثرومتندتریـن افـراد جهـان بوده اسـت. 

سـوم  رتبـه  لیسـت  ایـن  در  او  فعلـی  جایـگاه 

اسـت و ثـروت وی حـدود ۱۳۲ میلیـارد دالـر 

تخمیـن زده می شـود.آقای گیتس کـه از جمله 

رسمایه گـذاران بـزرگ در مبـارزه بـا همه گیـری 

»نیـروی واکنـش  از تشـکیل یـک  بـوده  کرونـا 

رسیـع« سـخن گفته اسـت. نیرویی متشـکل از 

سـه هـزار متخصـص کـه همچـون آتش نشـانان 

در وضعیـت آماده بـاش دائـم بـه رس می برنـد.

بـر  »عـاوه  اسـت:  کـرده  اضافـه  وی 

رسمایه گذاری هـای علمـی بـرای مـواردی چون 

تشـخیص، واکسـین، درمان و غیـره ما باید یک 

سیسـتم هشـدار جهانـی را بسـازیم. چیزی که 

در حـال حـارض نظیـرش را در مقیـاس بـزرگ 

نداریـم.« بنیـاد گیتـس گفتـه اسـت تـا کنـون 

بـرای مقابلـه با همه گیری کرونـا بیش از ۱.۷۵ 

اسـت. کـرده  رسمایه گـذاری  دالـر  میلیـارد 

بیـل گیتس، از موسسـان رشکت مایکروسـافت 

و میلیـاردر  امریکایـی، طـی نامـه ای رسگشـاده 

همه گیـری  بـرای  بایـد  جهـان  داد  هشـدار 

میلیاردهـا  راه  ایـن  در  و  شـود  آمـاده  بعـدی 

دالـر رسمایه گـذاری کنـد. در ایـن نامـه کـه بـا 

امضـای مشـرک بـا همـرش ملینـا و از طرف 

بنیـاد گیتـس منتـر شـده آمـده اسـت: »مـا 

دسـت  بـه  را  خودمـان  دیگـر  بـار  منی توانیـم 

بعـدی  همه گیـری  خطـر  بسـپاریم.  حادثـه 

بـرای  دنیـا  آنکـه  مگـر  اسـت،  مـا  کمیـن  در 

دهـد.« انجـام  اقدامـی  آن  از  جلوگیـری 

ایـن نوشـته می افزایـد آماده سـازی همه گیـری 

بعـدی بایـد به گونه ای باشـد کـه گویی »جنگ 

در راه اسـت«. موسـس مایکروسـافت در ایـن 

نامـه با اشـاره بـه هزینـه وقوع همه گیـری گفته 

بـه  بعـدی  همه گیـری  کـردن  »متوقـف  اسـت 

سـاالنه ده هـا میلیـارد دالـر رسمایه گـذاری نیاز 

دارد، امـا نبایـد از یاد برد کـه هزینه همه گیری 

کوویـد-۱۹ بـرای کل جهـان ۲۸ تریلیـون دالر 

بـرآورد شـده اسـت.« بیـل گیتـس کـه پـس از 

رسمی؛ قرعه کشی یک چهارم نهایی کوپا دل ری

قرعـه کشـی مرحلـه یک چهـارم نهایـی رقابت 

هـای کوپـا دل ری لحظاتـی پیش انجام شـد.

رقابـت های کوپا دل ری یا جام حذفی فوتبال 

اسـپانیا، همچـون سـال های گذشـته با برخی 

شـگفتی ها آغاز شـد؛ جایی که اتلتیکومادرید 

کورنیـا  ناشـناخته  تیـم  برابـر  گام  اولیـن  در 

شکسـت خـورد و از دور رقابـت خارج شـد.

ایـن امـا پایـان شـگفتی هـای کوپـا دل ری 

نبـود چـرا که رئـال مادریـد نیز که طی سـال های 

اخیـر در ایـن رقابت هـا کامـا ناموفق نشـان داده 

بـود، برابـر یـک تیـم کـم نـام و نشـان دیگر بـه نام 

ابتـدا  تـا در هـان  آلکویانـو کار را واگـذار کـرد 

دو غـول فوتبـال اسـپانیا بـا حـذف روبـه رو شـده 

باشـند. برخـاف رئـال مادریـد و اتلتیکـو مادرید، 

بارسـلونا تـا بـه اینجـا عملکـرد خوبـی در رقابـت 

های کوپا دل ری داشـته و بعد از شکسـت دو تیم 

کورنیـا و رایـو وایکانـو حـاال در مرحلـه یـک چهارم 

نهایـی مسـابقات حضـور دارد.در همیـن ارتبـاط 

لحظاتـی پیـش قرعه کشـی مرحلـه یـک چهـارم 

نهایـی رقابـت های کوپـا دل ری انجام شـد و تیم 

هـای حـارض حریفـان خـود را شـناختند.

گرانادا- بارسلونا، رئال بتیس- اتلتیکو بیلبائو

لوانته- ویارئال، آملریا- سویا

تغییر دکوراسیون در اتاق بیضی کاخ سفید؛ 
چرچیل رفت، سنگ کره ماه آمد

دارای  و  »ساختارشـکن«  رئیس جمهـوری 

امریـکا  تاریـخ  در  غیرمتعـارف«  »تصمیـات 

شـناخته می شـود کـه از بیـرون حلقـه اصلـی 

راه  بـه کاخ سـفید  توانسـت  بازیگـران قـدرت 

یابـد. جـو بایدن بـه جـای تصویـر او، تصویری 

اسـت  کـرده  نصـب  فرانکلیـن  بنجامیـن  از 

کـه در تاریـخ از او غالبـا بـه عنـوان چهـره ای 

ملـی و متحـد کننـده امریکایی هـا در جریـان 

می شـود.  بـرده  نـام  اسـتقال  جنگ هـای 

مجسـمه هایی کـه جـو بایـدن بـه اتـاق بیضـی 

فعـاالن  از  چهره هایـی  عمومـا  اسـت  آورده 

حقـوق مدنی سـیاهان و التین تبارها هسـتند. 

سـزار  مجمسـه  وی  کار  میـز  رس  پشـت  در 

از رهـران جنبـش مدنـی التین تبارهـا  چـاوز 

و  پارکـس  رزا  مجسـمه  می خـورد.  چشـم  بـه 

چهره هـای  از  لوترکینـگ،  مارتیـن  نیم تنـه 

شـده  آورده  اتـاق  بـه  نیـز  سـیاهان،  جنبـش 

کتابخانـه  قفسـه  در  دیگـر  سـوی  از  اسـت. 

چشـم  بـه  جدیـد  شـیء ای  رئیس جمهـوری 

می خـورد؛ یـک قطعـه سـنگ متعلـق بـه کـره 

مـاه که از سـازمان ناسـا بـه امانت گرفته شـده 

 Lunar Sample اسـت. ایـن تکـه سـنگ کـه

ادیسـه ای  سـفری  دارد،  نـام   76015,143

را بـه مـدت ۳.۹ میلیـارد سـال طـی کـرده تـا 

رسانجـام رس از اتاق بیضی کاخ سـفید درآورد.

دانشـمندان می گوینـد این تکه سـنگ بقایای 

برخـورد یـک سـیاره دیریـن شـبیه مریخ اسـت 

از شـکل گیری  کـه ۶۰۰ میلیـون سـال پـس 

مـاه بـا وزنـی حـدود ۲۵ هـزار تریلیون تـن و با 

رسعـت حـدود ۸۰ هـزار کیلومر در سـاعت به 

مـاه برخـورد کرد.

محـل کار رئیس جمهـور امریـکا در کاخ سـفید 

 Oval Office یـا  بیضـی  اتـاق  نـام  بـه  کـه 

منادیـن  مکان هـای  از  یکـی  اسـت،  مشـهور 

حکمرانـی در ایـاالت متحـده بـه شـار می رود. 

جمهـور  روسـای  قدیمـی،  سـنت  یـک  مطابـق 

امریـکا پـس از برگزیـده شـدن بـه ایـن سـمت 

سـایق  بـا  مطابـق  را  اتـاق  ایـن  دکوراسـیون 

شـخصی و سیاسـی خـود تغییـر می دهنـد. این 

تغییـرات از میـز کار گرفتـه تا تابلوهای نقاشـی 

روی دیـوار، مجسـمه ها و حتـی اشـیاء داخـل 

قفسـه کتابخانـه را شـامل می شـود. جـو بایـدن 

نیـز از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و نخسـتین 

از  پـس  سـفید  کاخ  بیضـی  اتـاق  از  تصاویـر 

مراسـم تحلیـف رئیس جمهـور جدیـد، تغییـرات 

فـراوان و گاه منادیـن را نشـان می دهـد. آنچـه 

متوجـه شـد خـارج  نـگاه نخسـت می تـوان  در 

اتـاق  از  چرچیـل  وینسـتون  مجسـمه  کـردن 

مجسـمه  ایـن  ترامـپ  دونالـد  اسـت.  بیضـی 

جنـگ  در  بریتانیـا  جنـگ«  »نخسـت وزیر 

جهانـی دوم را در چهـار سـال گذشـته در اتـاق 

گذاشـته بـود و اکنون برچیده شـدن آن هرچند 

ایجـاد  بریتانیایـی  محافـل  در  ناراحتی هایـی 

بیانگـر  می توانـد  حـال  ایـن  بـا  اسـت،  کـرده 

موضـع جـو بایـدن در قبـال تحـوالت باشـد کـه 

جـای  اسـت.به  آمـده  رس  بـه  جنـگ«  »دوران 

مجسـمه چرچیـل، مجسـمه ای از هـری ترومن، 

شـده  گذاشـته  امریـکا  اسـبق  رئیس جمهـور 

عـوض  دفـر،  دیگـر  تفاگوسـت های  از  اسـت. 

شـدن تابلوی رئیس جمهور سـابق امریـکا اندرو 

جکسـون اسـت کـه در دوره دونالـد ترامـپ در 

اتـاق نصـب بود. اندرو جکسـون غالبـا به عنوان 

بـا وجـود شـایعاتی مبنـی بـر عاقـه بایـرن مونیخ به جـذب کاپیتـان رئـال مادرید، گفته می شـود 

کـه بایـرن عاقـه ای بـه امضـای قـرارداد بـا راموس نـدارد. در هفتـه های گذشـته از بایـرن مونیخ 

بـه عنـوان یکـی باشـگاه هـای عاقمنـد بـه امضـای قـرارداد بـا رسخیـو رامـوس، کاپیتـان کهنـه 

کار رئـال مادریـد، نـام بـرده شـده اسـت. رسدبیـر اسـپورت بیلـد امـا ایـن  شـایعه را رد مـی کنـد 

و مـی گویـد کـه بایـرن مونیـخ هیـچ عاقـه ای بـه امضـای قـرارداد بـا رامـوس نـدارد. کریسـتین 

فالـک، رسدبیـر اسـپورت بیلـد، در توییـر خـود توییتـی را کـه نوشـته بـود بایـرن مونیـخ عاقه ای 

بـه رسخیـو رامـوس، مدافـع رئـال مادریـد، نـدارد، تاییـد کـرده اسـت. رسخیـو رامـوس تقریبـا در 

متـام دوران فوتبـال اش در رئـال مادریـد بـازی کـرده اسـت. ایـن مدافع ارزشـمند رئـال مادرید و 

تیـم ملـی اسـپانیا، بـا رئـال بـه چندیـن عنـوان قهرمانـی در چمپیونزلیـگ رسـیده و بـه طـور قطع 

یکـی از اسـطوره هـای لوس بانکـوس محسـوب مـی شـود. هـر چنـد قـرارداد کاپیتـان افسـانه 

ای رئـال مادریـد در تابسـتان بـا ایـن تیـم بـه پایـان مـی رسـد و گفتـه مـی شـود کـه رامـوس بـه 

دنبـال تـرک اسـپانیا بـه عنـوان بازیکـن آزاد اسـت. انتقـال رامـوس بـه بایـرن مونیـخ امـا از نظـر 

باواریایـی هـا منطقـی نیسـت. اول از همـه اینکـه راموس بازیکنی نسـبتا مسـن و  متعلق به نسـل 

قبـل اسـت و منـی توانـد بـرای طوالنـی مـدت عمقـی را کـه بایـرن در قلب خـط دفاعی خـود نیاز 

دارد، فراهـم کنـد. دوم  و مهمـر از همـه اینکـه رامـوس دسـتمزدی نجومـی می خواهـد که طبق 

شـایعات مبلغـی بیـش از 20 میلیـون یـورو بـرای یـک فصـل اسـت، دسـتمزدی حتـی باالتـر از 

رابـرت لواندوفسـکی! بـه زبـان سـاده بایـد گفت که شکسـن سـقف دسـتمزدها در بایـرن مونیخ، 

آن هـم بـرای بازیکنـی در ایـن سـن و سـال تصمیـم بـه شـدت احمقانـه ای خواهد بـود، هانطور 

کـه پیشـنهاد دسـتمزدی بیـش از دسـتمزد دیویـد آالبا به رامـوس، عاقانه نیسـت. اگـر بایرنی ها 

واقعـا یـک مدافـع وسـط مـی خواهنـد، بهـر اسـت کـه دایـوت اوپامکانـو را بـا 40 میلیون یـورو و 

دسـتمزدی بسـیار پاییـن تـر از رامـوس بـه خدمـت بگیرنـد و در سـال های آتـی نیز از فـروش این 

بازیکـن جـوان فرانسـوی، سـود برند.

بایرن مونیخ عالقه ای به سرخیو راموس ندارد
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 مسـئوالن برنامـه دسـرخوان ملـی می گوینـد 

کـه از آغـاز رونـد توزیـع کمـک بیـش از 342 

برنامـه  کمک هـای  از  کشـور،  والیـت   34 در  خانـواده  هـزار 

شـده اند.  مسـتفید  ملـی  دسـرخوان 

مسـئوالن ایـن برنامه بـا نرش خربنامه ای نوشـته اند کـه از آغاز 

رونـد توزیـع بسـته های کمکی بـه بیش از ۳۴۲ هـزار خانواده 

بـه ارزش نزدیـک بـه ۱،۳۷ میلیـارد افغانـی در ۲۶۱۱ قریـه 

۳۴ والیت کشـور کمک رسـیده اسـت.

حکومـت حدود چهـار ماه پیش، به دلیل مشـکالت اقتصادی 

ناشـی از ویـروس کرونـا کـه دامن گیر مردم به خصوص اقشـار 

آسـیب پذیـر جامعـه شـده بـود، تصمیـم بـه راه انـدازی برنامه 

دسـرخوان ملـی بـه هـدف مبـارزه بـا عواقـب منفی ناشـی از 

ویـروس کرونـا در شـهرها و  دهات کشـور کرد.

مرحلـه نخسـت برنامه دسـرخوان ملـی در روسـتاها عمال زیر 

چـر برنامـه ملـی میثـاق شـهروندی وزارت احیـا و انکشـاف 

 ارگ ریاسـت جمهـوری از قـرار گرفـن افغانسـتان در جایگاه 

۱۶۵ام رده بنـدی بین املللی مبارزه با فسـاد اداری اسـتقبال 

کرد.

ایـن نهـاد روز پنج شـنبه، نهـم دلـو، بـا نـرش اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه در تازه تریـن گـزارش دیده بـان شـفافیت سـازمان 

پلـه  هشـت  امتیـاز،   ۱۹ کسـب  بـا  افغانسـتان  بین املللـی، 

نسـبت به سـال گذشـته صعود کـرده و در جایـگاه بهری قرار 

اسـت. گرفته 

ارگ دلیـل صعـود افغانسـتان در ایـن رده بنـدی را اصالحـات 

در دسـتگاه های عدلـی و قضایـی، ایجاد کمیسـیون مبارزه با 

فسـاد و سـایر فعالیت هـای حکومت دانسـته اسـت.

محمـدارشف غنـی، رییـس جمهـور کشـور، ضمـن قدرانـی از 

نهادهایـی کـه در امر مبـارزه علیـه فسـاد اداری کار کرده اند، 

افـزوده اسـت: »بـه متـام ادارات و نهادهـای دولتـی هدایـت 

مجـدد داده می شـود تـا بنـا بـر مکلفیـت کـه در برابـر مـردم 

جمهـوری  دولـت  تعهـدات  روشـنی  در  و  دارنـد  افغانسـتان 

امـر مبـارزه  بـه جامعـه بین املللـی، در  افغانسـتان  اسـالمی 

بـا فسـاد بـه طـور جـدی و قاطـع گام بردارنـد و بایـد بداننـد 

کـه در ایـن راسـتا هیچ گونـه سـهل انگاری و غفلـت پذیرفتنی 

نیسـت.«

سـازمان شـفافیت بین املللـی با نـرش گزارش سـاالنه ی خود، 

می گویـد کـه افغانسـتان دوازدهمیـن کشـور فاسـد در جهان 

است.

در گـزارش ایـن سـازمان کـه روز )پنج شـنبه، ۹ دلـو( در مـورد 

فسـاد در ۱۷۹ کشـور جهـان به شـمول افغانسـتان بـه نـرش 

رسـیده، آمـده که افغانسـتان در جریان سـال ۲۰۲۰ میالدی 

بـا کسـب ۱۹ امتیـاز از ۱۰۰  امتیـاز، در رتبـه ی ۱۶۵ قـرار 

اسـت. گرفته 

براسـاس ایـن گزارش، افغانسـتان پـس از کشـورهای هایتی، 

کانگـو، کوریای شـالی، لیبیـا، گینه، سـودان، ونزوئال، یمن، 

دهـات در حـدود ۱۳ هـزار قریـه، ۱۲۳ ولسـوالی، ۳۴ والیـت 

کشـور به ارزش ۸۶ میلیون دالر آغاز شـده اسـت و قرار اسـت 

۱.۶۷ میلیـون خانـواده در سـطح روسـتاها در مرحله نخسـت 

تحـت پوشـش قـرار گیرند.

مسـئوالن ایـن برنامـه می گوینـد کـه رونـد تطبیـق ایـن برنامه 

و آغـاز و توزیـع بسـته های کمکـی از طریـق برنامـه بـه شـکل 

تدریجـی در متـام کشـور عملـی می شـود.

امـا از سـوی دیگـر مقام هـای دولتـی در والیت غـور می گویند 

برنامـۀ  مانـع تطبیـق  این سـو  بـه  از یـک هفتـه  کـه طالبـان 

ایـن  شـهرک  و  تولـک  ولسـوالی های  در  ملـی  دسـرخوان 

شـده اند. والیـت 

بـه گفتـۀ آنـان، طالبـان در ایـن والیـت ایـن برنامـه را طبـق 

دسـتور شـورای کویتـۀ پاکسـتان توقـف داده  و هم چنـان بـه 

کارمنـدان ایـن برنامـه هشـدار داده انـد کـه در صـورت توزیـع 

آنـان را از بیـن خواهنـد بـرد.

سـوریه، سـودان جنوبـی و سـومالی فاسـدترین کشـور جهان 

شـناخته شـده است.

کـه  اسـت  شـده  تأکیـد  گـزارش  ایـن  در  هـم،  سـویی  از 

افغانسـتان از سـال ۲۰۱۲ میـالدی، ۱۱ امتیـاز در مبـارزه بـا 

فسـاد پیرشفـت داشـته اسـت. سـازمان شـفافیت بین املللـی 

گفتـه اسـت کـه ایـن کشـور یکـی از کشـورهایی اسـت که در 

داشـته  پیرشفـت  قابـل مالحظـه  به صـورت  فسـاد  بـا  مبـارزه 

اسـت.

ایـن سـازمان تأکیـد کـرده اسـت کـه افغانسـتان اصالحـات 

قانونـی و نهادهـای قابـل مالحظـه را اعـال کـرده و اخیـرا 

بـا  مبـارزه  یـک کمیسـیون جدیـد  ایجـاد  بـرای  برنامه هایـی 

فسـاد نیـز روی دسـت گرفتـه اسـت.

در سـال ۲۰۱۹ میـالدی، افغانسـتان بـا کسـب ۱۶ امتیاز در 

رتبـه ی ۱۷۳ قـرار گرفتـه بـود. همچنـان در سـال ۲۰۱۸ نیز، 

افغانسـتان ۱۶ امتیـاز و در سـال ۲۰۱۷، ۱۵ امتیـاز از ۱۰۰ 

امتیـاز کسـب کـرده بود.

بیش از 342 هزار خانواده از کمک های برنامه دسترخوان ملی 
مستفید شده اند

ارگ از 8 پله صعود در رده بندی بین المللی
 مبارزه با فساد اداری استقبال کرد

تـه واره ای کـه در ذهـن افـراد شـکل می گیـرد کـه بگویـد مـن 

خـوب هسـتم و ایـن جامعـه اسـت کـه بـه نیاز هـای من پاسـخ 

منی دهـد و در نتیجـه بـه یک خشـم و خشـونت در درون افراد 

نسـبت بـه جامعـه بـه شـکل های مختلـف بـروز می کنـد کـه 

یکـی از آنهـا وندالیسـم اسـت.«

او افـزود کـه ایـن پدیـده )وندالیسـم( می تواند بـه نارضایتی از 

حکومت هـا خـالص  شـود اما بـا توجه بـه رشایطی کـه )جنگ، 

ناامنـی، بیـکاری، فقـر و ...( افغانسـتان دارد، منی تواند یگانه 

دلیـل تخریـب اموال عمومی باشـد.

در شـهر کابـل در کنـار ایسـتگاه های بس هـای شـهری، ده هـا 

چوکـی پـارک، امـوال مکاتـب و شـفاخانه ها، باجه هـای فروش 

انالیـن کریدیـت کارت و حتـی چوکی هـای موترهـای شـهری 

توسـط شـاری از شـهروندان تخریـب شـده اند.

افـرادی که دارایـی های عمومی و دولتـی را تخریب می کنند، 

بیشـر نـگاه انتقـام جویانـه بـه موضـوع دارنـد. بـا یکـی از این 

افـراد کـه بـه شـکل دوسـتانه گفتگـو شـد. او هنگامـی کـه بـه 

یـک چوکـی در پارکـی در کارتـه چهار با لگد می زد، گفته شـد 

کـه »میـده می کنـی/ می شـکنی« با لحنـی رکیک، فحشـی به 

دولـت داد و بـه عبارتـی کوچـه بـازاری گفت که مهم نیسـت.

رهـا احمـدی، روانشـناس می گویـد کـه حکومـت بایـد ریشـه 

ایـن پدیـده را کشـف کنـد و بـا توجـه بـه آسیب شناسـی، برای 

رفـع ایـن اختـالل اقـدام کند. 

او افـزود کـه بـه دلیـل اینکـه حکومـت آسیب شناسـی دقیقـی 

ایـن مشـکل توصیـه ای  رفـع  بـرای  نـداده، منی توانـد  انجـام 

انجـام داد امـا تنهـا کاری کـه حکومـت می تواند بایـد امکانات 

و رشایط شـغلی، خدمات آموزشـی، اقتصادی و رفاهی را برای 

مـردم تامیـن کنـد بـه نحـوی کـه بـرای مـردم قابـل مشـاهده 

باشد.

او در ادامـه گفـت که راه دیگر ان اسـت که نظارت بیشـری از 

مکان هـا و اثـار تاریخـی که در کشـور وجـود دارد، با گاشـن 

نگهبـان و یا مسـئول انجام شـود. 

از میـزان  آمـار دقیقـی  شـهرداری کابـل و وزارت ترانسـپورت 

تخریـب و خسـاراتی کـه بـه ایـن ایسـتگاه ها وارد شـده اسـت، 

ارایـه نکردنـد امـا می پذیرنـد که شـاری از ایسـتگاه ها توسـط 

افـرادی »بی مسـئولیت« تخریـب شـده اسـت.

بی برنامگـی و ناهامهنگی وزارت ترانسـپورت و شـهرداری 

کابل

بـود  قـرار  قـرارداد،  طبـق  کـه  می گویـد  کابـل  شـهرداری 

شـود  سـاخته  شـهرداری  توسـط  شـهری  بـس  ایسـتگاه های 

توسـط وزارت ترانسـپورت با بس شـهری مجهز شود. شهرداری 

ایسـتگاه ها را سـاخت امـا وزارت ترانسـپورت، بس های شـهری 

را مهیـا نکـرد. 

نعمت اللـه بارکـزی رئیـس نـرشات شـهرداری کابـل بـه روزنامه 

افغانسـتان ما گفـت کـه شـهرداری کابـل زیربنـای ترانسـپورت 

گذشـته  سـال  کابـل  شـهرداری 

شـهری  ایسـتگاه   ۲۶۴ خورشـیدی، 

را در بیسـت ودو ناحیـه شـهر کابـل بـا هزینـه ی 160 میلیـون 

ایـن  سـال،  یـک  از  کمـر  گذشـت  بـا  امـا  سـاخت  افغانـی 

ایسـتگاه ها بـه زباله دانـی و مکان هـای تجمع معتـادان تبدیل 

شـده و یـا اینکـه توسـط برخـی از شـهروندان تخریـب شـده 

اسـت.پروژه 160 میلیـون افغانی شـهرداری کابل کـه قرار بود 

بـا راه انـدازی بس هـای شـهری موجـب آسـایش و رفـاه مـردم 

شـود، اکنـون بـه دلیـل بی برنامگـی شـهرداری کابـل و وزارت 

ترانسـپورت توسـط شـاری از شـهروندان تخریـب شـده کـه 

می شـود. مـردم  آزار  موجـب 

روانشناسـان تخریـب اموال عمومی را نوعـی اختالل می دانند 

کـه در رده هـای سـنی نوجوانـی و جوانی بـروز می کنـد و آن را 

»وندالیسـم« می پندارند.

وندالیسم چیست؟

جـرم  میـر«،  »رابـرت  و  کلینـارد«   »مارشـال  کـه  تعریفـی  در 

شناسـان برجسـته آمریکایـی از وندالیسـم ارایه داده انـد، آمده 

اسـت: »وندالیسـم عبـارت اسـت از تخریـب امـوال عمومـی به 

صورتـی مـداوم و مکـرر«. 

نوعـی  را  وندالیسـم  هـم  شـناس  جامعـه  ژانـورن«  »پاتریـس 

روحیـه بیارگونـه تعریـف می کنـد کـه بـه تخریـب تاسیسـات 

بس هـای  چوکی هـای  عمومـی،  تلفون هـای  نظیـر  عمومـی 

شـهری، مـرو، ترن هـای مسـافربری، باجه هـای پُسـت و مانند 

آن متایـل دارد.

رهـا احمـدی، روانشـناس می گویـد کـه پدیـده وندالیسـم یک 

مسـاله اجتاعـی اسـت و افـرادی کـه در رده سـنی نوجوانی و 

جوانـی قـرار دارنـد دسـت بـه تخریب امـوال عمومـی  می زنند. 

اقـدام به ایـن عمل، دالیـل متفاوتـی دارد. 

خانـم احمـدی افـزود، امـا بایـد متناسـب بـا هـر جامعه ایـی 

ریشـه  یابی شـود، ولـی یـک رسی دلیـل و ریشـه ها بـه صـورت 

عمـوم وجـود دارد و قابـل تعمیـم بـه جامعـه افغانسـتان نیـز 

اسـت، مثـل مشـکالت اقتصـادی، ناکامی هـا، محرومیت هـا، 

ناامنـی و خشـونت. ایـن مشـکالت باعـث بـروز ایـن اختـالل 

می شـود.

او عـالوه کـرد، ایـن اختـالل بـه ایـن دلیـل در سـن نوجوانـی 

بـروز می کنـد کـه در این رده سـنی، فـرد در مرحله رشـد خود، 

دنبـال سـاخن یـک خط مشـی اسـت تـا بتوانـد دایـره اطراف 

خـود را پـر رنـگ کنـد و بـه خانـواده و دوسـتان خـود بگوید که 

مسـتقل شـده ام و از سـوی دیگر به دلیل اینکه بسـر مناسبی 

بـه  ایـن خالقیـت  ایـن گروه هـای سـنی نیسـت،  بـرای رشـد 

اختـالل یـا تخریـب تبدیـل می شـود کـه منجـر بـه یـک مسـیر 

اشـتباه می شـود.

جامعـه ی  در  اینکـه  دلیـل  »بـه  داد،  ادامـه  احمـدی  خانـم 

نتیجـه  در  منی شـود،  بـراورده  افـراد  نیازهـای  افغانسـتان 

شـهری را بایـد می سـاخت و وزارت ترانسـپورت بایـد بس هـای 

شـهری را فعـال می کـرد. شـهرداری ایسـتگاه ها را سـاخته امـا 

»متاسـفانه« وزارت ترانسـپورت موفق نشـده اسـت که بس های 

شـهری را راه انـدازی کند.

آقـای بارکـزی افـزود کـه از ایـن ایسـتگا ه ها از سـوی شـاری 

از شـهروندان »بی مسـئولیت« اسـتفاده های نابه جـا می شـود 

اکنـون شـهرداری کابـل در نظر دارد، ایسـتگاه ها را به سـکتور 

خصوصـی بدهـد یا اینکـه بس های شـهری که شـهرداری قرار 

اسـت مهیا  کند، اسـتفاده شـود.

وزارت ترانسـپورت امـا بـدون اینکـه بپذیـرد کـه مشـکل از ایـن 

نهـاد اسـت، می گویـد کـه طـرح »ترانسـپورت شـهری« سـاخته 

شـده و در بودجه سـال مالی 1400 قرار گرفته اسـت و بعد از 

تاییـد، ایـن طـرح عملی خواهد شـد.

حکمت اللـه قوانـچ، سـخنگوی وزارت ترانسـپورت بـه روزنامـه 

توسـط  شـهری«  »ترانسـپورت  طـرح  کـه  گفـت  افغانسـتان ما 

کابینـه تاییـد شـده و این طرح در 4 سـال در چهـار فاز تطبیق 

شـد. خواهد 

شـده  سـاخته  ایسـتگاه های  اینکـه  مـورد  در  قوانـچ  آقـای 

کـه  گفـت  شـده،  تخریـب  حتـی  و  مانـده  باقـی  بی مـرف 

ایسـتگاه هایی که توسـط شـهرداری سـاخته شده اسـت، در 9 

خـط توسـط ملی بس هـای شـهری دولتـی اسـتفاده می شـود. 

ادعـای کـه توسـط شـهروندان تاییـد نشـد.

او ادامـه داد، در کنـار ایـن بیـش از 30 رشکـت خصوصـی نیز 

در شـهر کابل فعالیت و از این ایسـتگاه ها اسـتفاده می کنند. 

فقـط در سـاعاتی کـه ممنـوع اسـت از ایسـتگاه ها اسـتفاده 

منی شـود که شـاری از دستفروشـان از آن استفاده می کنند. 

او امـا وظیفـه نگهـداری ایـن ایسـتگاه ها بـر عهـده شـهرداری 

کابل دانسـت.

پـروژه  کـردن  تکمیـل  مـورد  در  ترانسـپورت  وزارت  سـخنگوی 

بودجـه  ایـن طـرح در  بودجـه  ترانسـپورت شـهری گفـت کـه 

سـال مالی 1400 پیشـبینی شـده اسـت و قرار اسـت با تایید 

بودجـه ایـن طـرح آغـاز  شـود. فـاز اول حـدود 9 مـاه را در بـر 

می گیـرد. فـاز دوم 3 ماهـه بایـد تکمیـل شـود.

او عـالوه کـرد، در ایـن طرح، تعمیر ملی بس هـا، خریداری بس 

جدیـد، سـاخت زیربناهـا و سـایر مـواردی کـه بـه ترانسـپورت 

شـهری مربوط می شـود، جاسـازی شـده اسـت.

از  خـرب  همـواره  گذشـته  سـال های  طـی  دولتـی  مقام هـای 

سـاخت زیربناهـا بـرای رفـاه شـهروندان داده اسـت و گاهـی 

حتـی پروژه هایـی را نیـز آغـاز کرده اند امـا اکرث ایـن پروژه ها به 

مثـر نرسـیده کـه بعدها تخریب شـده اسـت. حکومـت تاکنون 

نتوانسـته آمـار دقیقـی از میـزان خسـاراتی کـه شـهروندان بـر 

امـوال عمومـی وارد مـی کنـد، منترش کنـد، اما میـزان تخریب 

امـوال مکاتـب، امـوال دولتـی داخل شـهر، نشـان می دهد که 

بـه ارزش میلیاردها افغانی اموال عمومی تخریب شـده اسـت.

بی برنامگی وزارت ترانسپورت و شهرداری کابل؛

 طعمه ای برای وندالیست هـا

 علی رضا احمدی


