
درست یک سال از امضای توافقنامه صلح میان 

ایاالت متحده و طالبان می گذرد ولی در این 

یک سال نه تنها خشونت ها در افغانستان کم 

نشده است بلکه بسیار گسرتده تر و هدفمندانه تر 

نیز شده است. اکنون پس از گذشت یک سال از 

عمر این توافقنامه مردم افغانستان می پرسند چرا 

این توافقنامه جنگ بیشرت به بار آورد و وضعیت 

امنیتی را وخامت بیشرت بخشید؟ 

به نظر می رسد در عرصه عملی و واقعیت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

محاصره ی طالبان در ارغنداب قندهار؛ 
طالبان اگر به جنگ ادامه بدهند 

کشته می شوند 

 مشـرتی خـوش چانـس اتصـاالت، از والیـت کابـل، برنـدۀ 

جایـزۀ بـزرگ 1 میلیـون افغانیگـی پیشـکش »بـا مـا برنـده 

شـوید« اتصـاالت شـد. خواجه سـیف اللـه 24 سـاله، برندۀ 

در  را  خـود  نقـدی  جایـزۀ  بـزرگ،  جایـزۀ  چانـس  خـوش 

محفلـی کـه بـه ایـن مناسـبت در دفرت مرکـزی اتصـاالت به 

تاریـخ 25 فـروری  برگـزار گردیـده بـود، دریافـت منـود. 

آقـای متیوویلشـیر، رئیـس اجرایـی اتصـاالت افغانسـتان در 

محفـل تفویـض جوایـز گفـت »در مرحلـه نخسـت پیشـکش 

»بـا مـا برنـده شـوید« به مشـرتیان خویـش فرصـت دادیم تا 

اشـرتاک منـوده برنـدۀ جوایـز نقدی شـوند.« وی افـزود، »تا 

اکنـون، چندیـن جایـزۀ نقـدی روزانـه، هفتـه وار، و ماهـوار 

بـه مشـرتیان تفویـض گردیـده و اینک خرسـندیم کـه برندۀ 

جایـزۀ بـزرگ خویـش را اعـان مـی مناییم.«

فامیـل  از  گـی  مناینـده  »بـه  گفـت  نیـز  ویلشـیر  آقـای 

اتصـاالت، بـه متام برنـده گان مرحله نخسـت تریک گفته، 

چانـس خـوب بـه اشـرتاک کننـده گان جدیـد پیشـکش »با 

مـا برنـده شـوید« آروز مـی منایـم.«

خواجـه سـیف اللـه، برنـدۀ جایـزه بـزرگ 1 میلیـون افغانـی 

گفـت » بـاورم منـی شـود کـه برنـده شـده ام. فقـط بایـد بـه 

چنـد سـوال معلومـات عمومـی از طریـق پیـام پاسـخ مـی 

گفتـم تـا برنـدۀ 1 میلیـون افغانـی شـوم. تشـکر از رشکـت 

اتصـاالت.«

پیشـکش »بـا مـا برنده شـوید« اتصـاالت به مشـرتیان اجازه 

میدهـد تـا بعـد از اشـرتاک در ایـن پیشـکش بـه سـواالتی 

کـه  آنهـا را طریـق پیـام دریافـت مـی منایند پاسـخ درسـت 

ارایـه منـوده، امتیـاز جمع آوری کننـد و برنـدۀ جوایز نقدی 

بـزرگ 1  بـر جایـزۀ  افـزون  اینکـه  قابـل ذکراسـت  شـوند. 

میلیـون افغانـی، جوایـز نقـدی هفتـه وار و ماهـوار نیـز بـه 

مشـرتیان تفویـض مـی گـردد و برنـده گان از طریـق قرعـه 

کشـی انتخـاب مـی شـوند.

 اداره رسمفتـش ویـژه امریکا برای بازسـازی افغانسـتان 

دالـر  میلیـون  صدهـا  مـرف  چگونگـی  از  )سـیگار( 

کمـک  امریـکا بـه افغانسـتان انتقـاد کـرده اسـت.

سـیگار مقـدار این کمـک را ۷.۸ میلیارد دالـر گفته که 

میلیـارد  از ۱۰۹.۲۴  تـا ۲۰۱۹  در سـال های ۲۰۰۸ 

بـه  افغانسـتان  بازسـازی  بـرای  امریـکا  کمـک  دالـر 

مـرف رسـیده اسـت.

بین املللـی،  توسـعه  اداره  دفـاع،  وزارت  را  پـول  ایـن 

رشکت هـای خصوصـی رسمایه گـذاری و وزارت خارجـه 

افغانسـتان هزینـه کرده انـد. امریـکا در 

اداره رس مفتـش ویژه امریکا برای بازسـازی افغانسـتان 

ایـن  از  کـه  نوشـته  امریـکا  کانگـرس  بـه  گزارشـی  در 

مقـدار پـول، ۲.۴ میلیـارد آن بـه گونـه ای مرف شـده 

کـه از آن اسـتفاده نشـده اسـت.

در ایـن گـزارش آمـده که این پول در سـاخت مکتب ها، 

شـفاخانه ها، زندانهـا، جاده هـا، یک هوتل و تاسیسـات 

نظامـی هزینـه شـده، اما این تاسیسـات یـا از بین رفته 

یا تخریب شـده اند.

بیشـرت  کـه  اسـت  افـزوده  خـود  گـزارش  در  سـیگار 

مربـوط  نشـده  اسـتفاده  آن  از  کـه  تاسیسـاتی 

امریکایی هـا در افغانسـتان بـوده و در هنـگام سـاخت 

آن توجـه نشـده کـه آیـا حکومـت افغانسـتان بـه آن نیاز 

دارد یـا نـه و آیـا حکومـت ایـن کشـور امکانـات مالـی و 

دارد؟ را  آن  از  حفاظـت  توانایـی 

در گـزارش سـیگار بـه نقـل از جـان سـاپکو، رسمفتـش 

ویـژه ایـن اداره آمـده کـه امریـکا مقـدار زیـادی پـول را 

بـه کشـوری داده کـه منی توانـد بـه گونـه درسـت از آن 

برد. نفـع 

آقـای سـاپکو گفتـه اسـت: »ایـن یـک واقعیـت اسـت 

اسـتفاده  تاسیسـات  بیشـرت  و  رسمایه گـذاری  از  کـه 

نشـده اسـت. ایـن تاسیسـات یـا ویران شـده و یـا بدون 

شـده اند.« تـرک  اسـتفاده 

در همیـن حـال دواخـان مینه پـال، معـاون سـخنگوی 

رئیـس جمهـوری افغانسـتان گفتـه کـه بـرای شـفافیت 

ایـن کمک هـا  مـرف کمک هـای خارجـی،  در  بهـرت 

بایـد از سـوی حکومـت ایـن کشـور بـه مـرف برسـد: 

»موضـع حکومـت در ایـن زمینـه مشـخص اسـت. مـا 

سـوی  از  بایـد  کمک هـا  کـه  کرده ایـم  تاکیـد  همـواره 

حکومـت افغانسـتان بـه مـرف برسـد تا شـفاف و موثر 

باشـد و مـا بـه حسـابدهی آمـاده باشـیم.«

از سـویی هـم اکـرام افضلـی، رئیـس اجرائـی سـازمان 

شـفافیت افغانسـتان گفتـه که بخش عمـده کمک های 

خارجـی بـه گونـه غیـر موثـر بـه مـرف رسـیده اسـت: 

»در دو دهـه اخیـر موثریـت کمک هـای خارجـی بسـیار 

کـم بـود. بـا آنکـه بـا اسـتفاده از ایـن کمک هـا برخـی 

پیرشفت هـا صـورت گرفتـه، اما در مقایسـه بـه پول های 

کـه مـرف شـده، نفـع آن کـم بـوده و پیرشفـت کـم 

صـورت گرفتـه اسـت.«

 ۷.۸ از  کـه  شـده  مشـخص  سـیگار  گـزارش  در 

میلیـارد دالـر مـرف شـده، ۶.۵ میلیـارد آن از سـوی 

توسـعه  اداره  سـوی  از  آن  میلیـارد   ۱.۱ دفـاع،  وزارت 

رشکت هـای  سـوی  از  میلیـون   ۸۴.۸ بین املللـی، 

رسمایه گـذاری و ۷۹ میلیـون آن از سـوی وزارت خارجه 

اسـت. رسـیده  مـرف  بـه  امریـکا 

دفـرت بـازرس ویـژه امریـکا بـرای بازسـازی افغانسـتان 

پیـش از ایـن نیـز گزارش هـای مشـابهی پخـش کـرده 

و از نبـود شـفافیت در مـرف کمک هـای امریـکا در 

افغانسـتان انتقـاد کـرده اسـت. 

کشـور  داخلـه ی  امـور  وزیـر  اندرابـی،  محمدمسـعود   

ولسـوالی  در  را  جنـگ  طالبـان  گـروه  کـه  می گویـد 

نفـر  متقبل شـدن ۶۰۰  بـا  و  باختـه  قندهـار  ارغنـداب 

کشـته، در یـک محـارصه ی نسـبی نیروهـای امنیتـی و 

اسـت. گرفتـه  قـرار  دفاعـی 

مصاحبـه ی  یـک  در  را  اظهـارات  ایـن  اندرابـی  آقـای 

زنـده تلویزیونـی از والیـت قندهـار مطرح کـرد. او دیروز 

)یک شـنبه، ۱۰ حـوت( با شـاه محمود میاخیـل، معاون 

و  سـتایش  بـرای  ملـی  دفـاع  وزارت  رسپرسـت  و  اول 

تقدیـر از نیروهـای امنیتـی و دفاعـی بـه والیـت قندهار 

رفته انـد.

اندرابـی گفـت که شـاری از فرماندهان مطـرح طالبان 

نیـز در میـان ۶۰۰ نفـری انـد کـه در جنـگ قندهـار از 

جملـه ولسـوالی ارغنـداب کشـته شـده اند. بـه گفتـه ی 

او، تنهـا راهـی کـه بـرای طالبـان باقـی مانـده تسـلیم 

شـدن اسـت در غیـر آن اگـر بـه جنـگ ادامـه بدهنـد 

می شـوند. کشـته 

وزیـر داخلـه افـزود کـه اخیـرا اختافـات میـان طالبـان 

فـراه  زابـل،  والیت هـای  از  کـه  طالبانـی  و  قندهـاری 

و دیگـر والیـات بـه قندهـار آمـده بودنـد، تشـدید شـده 

اسـت.

اندرابـی همچنـان گفـت کـه طالبـان در فصـل  آقـای 

زمسـتان تاش شـان روی والیت هـای هلمنـد و قندهـار 

متمرکـز بـود، امـا جنگ جویـان ایـن گروه روحیه ی شـان 

را بـا تلفـات سـنگین در ارغنـداب و دیگـر ولسـوالی ها، 

باخته انـد.

وزیـر داخلـه عاوه کرده کـه با اجرای عملیـات نیروهای 

ویـژه از وزارت هـای داخلـه و دفـاع و همچنـان ریاسـت 

ایجـاد  بـرای  برنامـه ی طالبـان  ملـی،  امنیـت  عمومـی 

تهدیـد شـهر قندهـار خنثـا  یـا  و  تشـویش در قندهـار 

شـده اسـت.

جنـگ  بـا  طالبـان  کـه  اسـت  امیـدوار  گفـت  اندرابـی 

قندهـار، بـه ایـن پـی بـرده باشـد کـه راه صلـح تنهـا راه 

بهـرت بـرای رسـیدن بـه توافـق اسـت.

او در عیـن حـال گفـت در صورتـی کـه طالبـان جنـگ 

را انتخـاب کـرده و بـه ایـن فکـر کننـد کـه می تواننـد 

بزرگ شـهرها را محـارصه و یـا تهدید کنند، با رسنوشـتی 

مواجـه خواهنـد شـد کـه در ارغنـداب مواجـه شـده اند.

ولسـوالی ارغنـداب و چنـد ولسـوالی دیگـر قندهـار از 

ایـن طـرف شـاهد درگیری هـای شـدید  بـه  مـاه  چنـد 

گـروه طالبـان  و جنگ جویـان  دولتـی  نیروهـای  میـان 

بـوده اسـت. در نتیجـه ی ایـن درگیری هـا بـه دو طـرف 

تلفات وارد شـده و شـاری از سـاکنان این ولسـوالی ها 

شـده اند.  بی جـا  خانه های شـان  از  نیـز 

شرکت اتصاالت جایزۀ بزرگ 1/000/000افغانی
 را به برندۀ خوش چانس تفویض نمود

انتقاد سیگار از مصرف صدها میلیون دالر از سوی 
اداره های امریکایی در افغانستان

  توافقنامه دوحه
 طالبان را جسورتر

 ساخته است

 دولت: 

چندان موثر نبود
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توافقنامه 
صلحی که 

جنگ بیشتر به 
بار آورد 

 صد سالگی 
روابط دیپلوماتیک 
ترکیه و افغانستان 

اوغوزخان ارطغرل 
سفیر کبیر جمهوری ترکیه

 منازعه ی 
افغانستان؛ 

بازیگران، نقش ها 
و نگرانی ها

)بخش دوم(
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ضرورت غربال گری 
آموزگاران در معارف 

نوذر آزادی کارگردان و بازیگر 
ایرانی درگذشت 

 ده ها کشته در درگیری های 
خونین جنوب غرب یمن

امریکا برای واکسین جانسون و 
جانسون مجوز صادر کرد

در ادامه نبردهای شـدید بر سـر تسـلط بر والیت مأرب 
یمـن حـدود پنجاه نفـر از جمله 2۸ شـبه نظامی حوثی 
کشـته شـده اند. در همیـن حـال عربسـتان می گویـد، 
چنـد پهپـاد انتحاری و یک موشـک بالسـتیک حوثی ها 
را رهگیـری و منهـدم کرده اسـت.  رادیو صـدای آلمان 

در 2۸ فبـروری بـه نقـل از منابع  ...

سـازمان غـذا و داروی ایـاالت متحـده بـرای واکسـین 

رشکت جانسـون و جانسـون به عنوان سـومین واکسین 

دو  برخـاف  واکسـین  ایـن  کـرد.  صـادر  مجـوز  کرونـا 

واکسـین قبلی »تک دوز« اسـت و اسـتفاده از آن رسعت 

واکسیناسـیون را افزایـش می دهـد.

کـه  داده انـد  گـزارش  فـروری   ۲۸ در  خـری  منابـع 

بـرای   FDA متحـده  ایـاالت  داروی  و  غـذا  سـازمان 

... و   جانسـون  امریکایـی  رشکـت  واکسـین 

5

5

خارجی هنری

روزنامه امریکایی:

در اولیـن سـالگرد توافقنامه تاریخـی دوحه بین آمریکا و طالبـان، وزارت دولت 

در امـور صلـح افغانسـتان می گویـد ایـن سـند در کاهـش خشـونت ها و بهبـود 

وضعیـت چنـدان موثر نبوده اسـت.

مقام هـای ایـن نهـاد می گوینـد رشایـط اصلی ایـن توافق که کاهش خشـونت، 

قطـع رابطـه بـا گروه هـای تروریسـتی و پیرشفت مذاکـرات »بین االفغانـی« بود، 

عملـی نشـده و جنگ هنـوز ادامه دارد.

سـعادت منصـور نـادری، وزیـر دولـت در امـور صلـح دیـروز )یکشـنبه، دهـم 

حـوت( در نشسـتی در کابـل هرچنـد از عـدم موثریـت توافقنامـه دوحـه انتقاد 

کـرد ولـی تاکیـد کـرد رونـدی کـه در دوحـه جریـان دارد، بایـد ادامـه یابـد.

فریـدون خـوزون، سـخنگوی شـورای عالـی مصالحـه ملـی افغانسـتان نیـز در 

انتقـاد  از سـوی طالبـان  از نقـض مفـاد اصلـی توافنقامـه دوحـه  حالـی کـه 

... امیـدواری هسـت فرصـت  می کنـد، می گویـد هنـوز هـم 

و  فکـری  نیـروی  بـه  اسـت  مبتنـی  یـک کشـور،  پیرشفـت   

بـرشی آن کشـور؛ نیـری بـرشی و فکـری، محصـول و پیامـد 

نظـام تعلیـم و تربیـت یـک کشـور اسـت؛ بنابـر ایـن اسـاس 

و تهـداب توسـعه و رشـد یـک جامعـه  بـه چگونگـی کیفیـت 

آمـوزش و پـرورش بر می گـردد. به هر اندازه کـه نظام آموزش 

و پـرورش بـا کیفیـت و روزامد باشـد، به هان میزان، کشـور 

بـه سـوی توسـعه یافتگی پیـش مـی رود...

سالگرد توافقنامه دوحه؛ 
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روزنامه امریکایی: 

 توافقنامه دوحه طالبان را جسورتر ساخته است

 روزنامته امریکایتی »ستتارز انتد سترایپس« در 

تنهتا  نته  توافقنامته دوحته  کته  نوشتته  مطلبتی 

بترای صلتح هیتچ زمینه ای را فراهتم نکرده، بلکته طالبان را در 

میتدان جنتگ جستورتر ساخته استت.

توافقنامته  یک ستالگی  بتا  همزمتان  امریکایتی  روزنامته  ایتن 

صلتح میتان امریتکا و طالبتان در دوحته تاکیتد کترده کته ایتن 

توافقنامته طالبتان را بته پیتروزی متقاعتد ساخته استت.

بربنیتاد ایتن روزنامته، از توافقنامته دوحته یک ستال گذشتته، 

امتا بته جتای این کته طالبتان بته خشتونت ها کاهتش دهتد، 

برعکتس ستبب افزایتش جنتگ شده استت.

در ایتن مطلتب تاکیتد شتده کته جنگجویتان طالبتان پتس از 

امضتای توافقنامته دوحته حمتات شتان را بتر نیروهتای افغان 

افزایتش داده در حالتی کته نته روابتط ختود را بتا القاعده قطع 

کرده انتد و نته هتم به طور ستازنده بتا دولت افغانستتان گفتگو 

کرده انتد.

بته نقتل از ایتن روزنامته نزدیتک بته ارتتش امریتکا، فرماندهان 

طالبتان در تغبیتر توافقنامته دوحته گفتته انتد که امضتای این 

توافقنامته بته معنتی ایتن نیستت کته جنتگ را متوقتف کننتد، 

بلکته جنتگ را گسترش می دهنتد تتا حکومتت افغانستتان را 

دهند. ستقوط 

همزمتان با ایتن، الیزابتت تریلکیلد یک عضو مرکتز تحقیقاتی 

ترامتپ  دونالتد  کته  گفتته  امریتکا  واشتنگنت  در  ستیمستن 

بترای ختتم جنتگ در افغانستتان دو امتیتاز بتزرگ بته طالبان 

داده استت. بته گفتته او، ختروج کامتل نیروهتای بین املللی از 

افغانستتان و مذاکترات امریتکا و طالبتان در حالتی کته دولت 

افغانستتان در جریتان ایتن مذاکرات نبتود و مرشوعیتش زیان 

دیتد، دو امتیتاز بتزرگ بته طالبتان بود که ایتن گتروه از اول بر 

ایتن دو امتیتاز تاکیتد داشتت؛ امتا امریتکا قبتول منی کرد.

او تاکیتد کترده کته طالبتان با کستب ایتن دو امتیتاز توافقنامه 

دوحته را فقتط بته نفتع ختود و از ختود تعبیتر کرده و بته همین 

دلیتل نته تنهتا به تعهتدات ختود توجهتی ندارند؛ بلکته پس از 

امضتای ایتن توافقنامه حمات گسترده ای را در هلمند انجام 

سرمقاله

میتان  توافقنامته صلتح  امضتای  از   درستت یک ستال 

ایتن  در  ولتی  می گتذرد  طالبتان  و  متحتده  ایتاالت 

یک ستال نه تنها خشتونت ها در افغانستتان کم نشتده 

نیتز  تتر و هدفمندانه تتر  بلکته بستیار گسترده  استت 

شتده استت. اکنتون پتس از گذشتت یک ستال از عمتر 

ایتن توافقنامته متردم افغانستتان می پرستند چترا ایتن 

توافقنامته جنتگ بیشتر به بتار آورد و وضعیتت امنیتی 

را وخامتت بیشتر بخشتید؟ 

بته نظتر می رستد در عرصته عملتی و واقعیتت عینتی 

جنتگ وضعیتت مشتخص استت و نیتاز بته استتدالل 

طترف  فیتر  یتک  حتتی  یک ستال  ایتن   در  نتدارد. 

نیروهتای آمریکایتی شتلیک نشتده استت. مدتی پیش 

از  و  کردنتد  تاییتد  طالبتان  هتم  و  آمریکایی هتا  هتم 

همدیگتر تشتکر هتم کردنتد کته در طی یک ستال یک 

رسبتاز آمریکایتی کشتته نشتده استت. البتته ایتن کار 

یتک پیرشفتت مهتم در دیتدگاه طالبتان و یتک جهتش 

تکاملتی بترای ایتن گتروه بته حستاب می آیتد. امتا بته 

متوازات آن نیروهتای امنیتی و مردم افغانستتان شتاهد 

کشتتار بی ستابقه و گسترده در این مدت بوده استت. 

خشتونت و حمتات تروریستتی علیته مواضتع نیروهای 

امنیتتی افغانستتان بته شتدت افزایتش یافتته استت. 

تحترکات نظامتی در متتام افغانستتان بیشتر گردیتده 

بتزرگ در والیتات جنوبتی  استت و چندیتن عملیتات 

و شتالی کشتور نیتز از ستوی طالبتان صتورت گرفتته 

استت. در بیتش از 24 والیتت کشتور عمتا جنتگ بتا 

تجهیتزات نظامتی جدید و مدرن از ستوی طالبان علیه 

نیروهتای دولتتی ادامته دارد. مهم تتر از همته ترور های 

هدفمنتد و انفترادی در شتهرهای بتزرگ افزایتش یافته 

پایتختت  شتمول  بته  بتزرگ  شتهرهای  اکنتون  استت. 

کشتور بته معنای واقعتی کلمه تبدیل به دهشتتکده ای 

شتده استت کته هیچ کتس در آن هتا احستاس امنیتت 

ایتن میتان کارمنتدان دولتت، فعتاالن  منی کنتد و در 

در  مدنتی  فعتاالن  و  رستانه ای  فعتاالن  بترش،  حقتوق 

صتدر اهتداف تروریستتی قترار دارنتد. از ستوی دیگتر 

در رونتد صلتح نیتز هیتچ پیرشفتتی تتا کنتون حاصتل 

نشتده استت. اکنتون پتس از یتک ستال تنها چنتد روز 

دولتت  کننتده  مذاکتره  هیتات  میتان  مذاکراتتی  اول 

افغانستتان و گتروه طالبتان در قطتر صتورت گرفتت که 

در آن در بتاره کار شتیوه مذاکترات فیصله های اجباری 

و اکراهتی بته وجتود آمتد ولتی حتتی همیتن مذکترات 

هتم ادامته نیافتت. 

رخدادهتای عملتی در عرصته عمومتی و مستایل عینی 

کشتور و نیتز در رونتد صلتح افغانستتان اتفتاق نیفتتاده 

استت. امتا در عرصته سیاستی و دیپلاستی تغییترات 

نفتع  بته  عمدتتا  تغییترات  ایتن  و  آمتد  پیتش  مهمتی 

طالبتان بتوده استت. طالبتان از دو ستال بته این طرف 

بته تدریتج در حتال قتوی شتدن بتوده استت و اکنتون 

از یتک گتروه تروریستتی و تحتت تعقیتب بته یتک گروه 

استت.  شتده  تبدیتل  دیپلاتیتک  و  تبدیتل  سیاستی 

و  عملکترد  تاکیتد کنیتم کته در ماهیتت  بایتد  البتته 

تروریستتی طالبتان هیتچ تغییتری نیامتده استت کته 

اگتر چنین می شتد مستلا باعث خوشتحالی و مرست 

متردم افغانستتان بتود. گتروه طالبتان بتا حفتظ ماهیت 

تروریستتی و بتا حفتظ عملکترد قبلتی ختود مبنتی بتر 

اکنتون  بیشتر  کشتتار  و  جنتگ  و  خشتونت  تشتدید 

تبدیتل بته یتک گتروه سیاستی و دیپلاتیتک نیز شتده 

استت کته ایتن تغییتر کمتی نبتوده استت و نبایتد آن را 

دستت کتم گرفتت. 

نیتز  ایتاالت متحتده  بترای  البتته یتک دستتاورد مهتم 

داشتته استت که آن عدم کشته شتدن حتی یک رسباز 

آمریکایتی در افغانستتان بتوده استت. ایتن موضتوع را 

نبایتد دستت کتم گرفتت و واقعتا یتک پیرشفتت مهتم 

بترای ایتاالت متحتده بتوده استت و از ستوی دیگتر این 

کشتور نیروهتای ختود را نیتز بته حداقل رستانده استت 

و اکتر رسبتازان ختود را هتان گونته رییتس جمهتور 

قبلتی ایتن کشتور دونالتد ترامتپ وعتده داده بتود بته 

خانته هتای شتان در آمریتکا برگردانتده استت. 

امتا حرف اصلی این استت کته اگر ایتاالت متحده تنها 

بته دنبتال حفتظ نیروهتای خود و بته خانته بازگرداندن 

آنتان بوده استت و شتعارهایی چتون مبارزه با تروریستم 

بته  بخشتیدن  تحقتق  و  گرایتی  افتراط  نابتودی  و 

دموکراستی و حقتوق بترش واقعیت نداشتته استت، چرا 

از بیستت ستال در افغانستتان جنگیتده استت و منابع 

مالتی و تستلیحاتی و انستانی بستیار را در ایتن کشتور 

خترج کرده استت؟ 

واقعیت مستاله این استت کته ایاالت متحتده در جنگ 

افغانستتان بته لحتاظ اخاقتی بته شتدت تنتزل یافتته 

استت و دچتار شکستت شتده استت. زیترا شتعار اصلی 

نابتودی  پیتش  ستال  بیستت  بته  نزدیتک  کشتور  ایتن 

تروریستم و مبتارزه بتا ایتن پدیده شتوم بتود. امتا  امروز 

ایتاالت متحتده نه تنها دیگر این شتعار را رس منی دهد 

بلکته بتا رسدمتدار تترور و وحشتت یعنتی گتروه طالبان 

توافقاتتی انجتام داده استت که تتا کنتون حداقل برای 

متردم افغانستتان چیتزی خشتونت و جنتگ بیشتر در 

بر نداشتته استت. 

دادند و بخشتی از اطراف شتهر لشتکرگاه را نیز ترصف کردند.

بته همیتن دلیل در جریان ستال جتاری طالبتان 18 درصد به 

جنگ افزایتش داده اند.

یتک  در  ستنتیمینتل  فتری دم  تحقیقاتتی  مرکتز  همچنیتن 

گتزارش ختود گفتته کته طالبتان بته جنتگ شتدت بخشتیده و 

امیتد متردم افغانستتان بته صلتح را از بیتن برده انتد.

ایتن مرکتز یتادآور شتده، در حالتی که امریتکا بر طالبان فشتار 

بیتاورد تتا ایتن گتروه بتا حکومتت افغانستتان مذاکتره کننتد، 

طالبتان احستاس می کننتد رضورت مذاکتره بتا دولتت نیستت 

و نبایتد نرمتش نشتان دهتد. در ایتن گتزارش گفتته شتده کته 

بتر همیتن دالیتل طالبتان آتش بتس نخواهنتد کترد. در  بنتا 

همیتن حتال، فرماندهتان محلتی طالبتان در قندهتار بته ایتن 

روزنامته گفتته کته اگتر امریکایی ها موافتق توافقنامته دوحه از 

افغانستتان ختارج نشتوند، حمتات بتر آنتان را از رس خواهنتد 

گرفتت. مولتوی غام رستول یتک فرمانتده طالبان یادآور شتده 

کته آنتان آینتده را پیشتبینی کترده منی توانتد؛ امتا احستاس 

می کنتد کته نیروهتای امریکایی شکستت ختورده و طالبان به 

پیتروزی نزدیتک شتده اند. 

از ۲۱۷ هتزار لیتر تیتل را بتدون اینکته در ذخیتر گاه بته شتکل 

فزیکتی تستلیم کننتد، طتی مراحتل کترده بودنتد. در خربنامته 

ترصیتح شتده استت کته بته گفتته ستارنوال قضیته، ایتن افتراد 

بتا ترتیتب استناد تحویلتی ایتن مقدار تیل، به استاس محاستبه 

فتی لیتر مبلتغ ۴۵  افغانتی کته 9 میلیتون و ۷۷۶ هتزار و ۲۵ 

افغانتی می شتود بتا تبانتی هتم اختتاس کترده انتد.

امريکايتي رستېترو شتمېر لته 12زرو څخته دوه نيتم زرو ته ټيټ 

شتو، بتن االفغتاين مذاکترات هم  پيل شتول، خو يتو ىش چې 

تتر اوسته نته دى شتوى، د تاوتريخوايل کمېتدل دی.

د افغانستتان متي امنیت شتورا ويانتد مولوي رحمتت الله اندړ 

د کتب پته 1٠مه پتژواک اژانس تته وويل چې د دوحتې تړون د 

جګتړې پتای تته رستېدو او امنیتت ټینګېتدو برخو کتې اغېزمن 

نته دی متام شتوی. 

هغته زیاتته کتړه: “افغانانتو چتې د دوحتې لته هوکتړه لیکته د 

ستولې او امنیتت اړونتد کومې هيلتې درلودې، هغه يتې نه دي 

ترالسته کتړې؛ دغته تړون يتوازې لته امريتکا رسه اوربنتد يقیني 

کتړی دی. ” نومتوړي ويتي، له افغانانتو رسه اوس هم د طالب 

اړيکته يتوازې تتر قتل، غتارت، تترور او وحشتت محتدوده ده، ال 

ورځ )د کتب 1٠مته، پته قطتر کتې لته اتلتس مياشتتو مذاکراتو 

وروستته الستليک وکتړ، ختو اوس  د جوبايتډن پته مترشۍ د 

امريتکا نتوي حکومتت د دغته تتړون د ارزولتو پرېکتړه کتړې ده.

منصتور احمتد ختان له امريکا غوښتتي چتې د دوحې تتړون له 

مختې لته افغانستتانه د امريکايي ځواکونو وتلتو  نېټې د بدلون 

پته تتړاو له طالبانو رسه ستا مشتورې وکړي.

د پاکستتان ستفري ويتي، د دوحتې تړون لته مختې، طالبانو او 

امريتکا ته ګڼ شتمېر مستووليتونه ور وستپارل شتوي دي.

هغته د امريتکا له ختوا د دوحې تتړون ارزونې ماتړ وکتړ او ويې 

ويتل چتې له رشايطو پرته له افغانستتانه د بهرنيتو ځواکونو وتلو 

هتم پته دغه تتړون کې د افغانو لپتاره د هيله مندۍ څه نشتته، 

ان د بیتن االفغتاين مذاکراتتو پروسته د طالبانو له السته ټکنۍ 

ده چتې دا يتې افغتان محتوره او اصتي برخته هم ده. 

د متي امنيتت شتورا ويانتد وايتي، کته د دوحتې تتړون تته لته 

افغتاين ليدلتوري وکتتل يش، د ستولې پته متته وختت ضایتع 

شتوی، افغانانتو تته درانته ځتاين او متايل تلفتات اوښتتي او پته 

ټولته کتې افغانستتان تخریتب شتوی دی. 

د ولستمرش رسپرستت ويانتد دواختان مینته پتال هتم پته دې 

اړه پته ټويټتر کتې ليتکي، کته د دوحتې تتړون تته لته افغتاين 

ليدلتوري وکتتل يش، د ستولې پته متته وختت ضایتع شتوی، 

افغانانتو تته درانته ځتاين او مايل تلفات اوښتتي او پته ټوله کې 

افغانستتان تخريتب شتوی دی.

تته حاالت برابتر نه دي.

پته دغته تتړون کتې لته افغانستتانه پته 14 مياشتتو کتې د ټولو 

امریکايتي رستېترو وتتل، د طالتب بندیانتو ازادول، لته القاعتده 

شتبکې او نتورو ترهګترو ډلتو رسه د طالبانو اړیکو پترې کول، د 

تاوتریختوايل کمتول او د بتن االفغاين مذکراتو پیلېدل شتامل 

وو. د تتړون لته مختې، افغتان حکومتت څته بانتدې پنځته زره 

طالتب بنديتان او طالبانتو زر دولتتي رستېتري ختويش کړل، د 

امريکايتي رستېترو شتمېر لته 12زرو څخته دوه نيتم زرو ته ټيټ 

شتو، بتن االفغتاين مذاکترات هم  پيل شتول، خو يتو ىش چې 

تتر اوسته نته دى شتوى، د تاوتريخوايل کمېتدل دی.

 د افغانستتان حکومتت وايتي، افغانانو چې د دوحتې له هوکړه 

ليتک څخته د ستولې او امنیتت اړونتد کومتې هيلتې درلتودې، 

اوربنتد  رسه  امریتکا  لته  یتې  یتوازې  او  شتوې  نته  پتوره  هغته 

یقینتي کتړ. تېتر کال پته همتدې ورځ )د کتب 1٠مته( د قطتر 

پته پازمېنته دوحته کتې لته 18 مياشتتني مذاکراتو وروستته د 

امريتکا او طالبانتو ترمنتځ تتړون الستليک شتو.

پته دغته تتړون کتې لته افغانستتانه پته 14 مياشتتو کتې د ټولو 

امریکايتي رستېترو وتتل، د طالتب بندیانتو ازادول، لته القاعتده 

شتبکې او نتورو ترهګترو ډلتو رسه د طالبانو اړیکو پترې کول، د 

تاوتریختوايل کمتول او د بن االفغاين مذکراتو پیلېدل شتامل 

وو. د تتړون لته مختې، افغتان حکومتت څته بانتدې پنځته زره 

طالتب بنديتان او طالبانتو زر دولتتي رستېتري ختويش کړل، د 

 پته کابتل کتې د پاکستتان ستفري د امريتکا لته ختوا د دوحتې 

تتړون ارزونتې ماتتړ کتړی، ختو وايتي چتې رشايطتو ته پته کتو 

لته افغانستتانه د بهرنيتو ځواکونتو وتلو تته حاالت برابتر نه دي.

د امريتکا غتږ راپتور لته مختې، پته کابل کې د پاکستتان ستفري 

منصتور احمتد ختان دغته څرګندونتې پته استام ابتاد کتې د 

)پاليستۍ او څېړنتو انستټيټيوټ( لته ختوا د علمتي ناستتې پتر 

مهتال کتړې دي. د پاکستتان ستفري ټینتګار کړی چتې امريکا 

بايتد لته طالبانو رسه تېر کال الستليک شتوى تتړون ژر و ارزوي 

څتو پته دې برخته کې نتور پرمختګونته ويش.

پتر دغته تتړون امريتکا او طالبانتو يتو کال مخکتې پته همتدې 

حکومت: د دوحې تړون یوازې له امریکا رسه اوربند یقیني کړی

د پاکستان سفري د امريکا له خوا د دوحې تړون ارزونې مالتړ کړی

کارتون

توافقنامه صلحی که 
جنگ بیشتر به بار آورد

محمد هدایت

 

  

 

هتزار   ۷۰۰ و  میلیتون   ۹ از  بیتش  اختتاس  اتهتام  بته  ظفتر 

افغانتی، در والیتت فتراه بته محکمته محتول شتد.

پیشتین  آمتر  اوپراستیون،  آمتر  کته  استت  آمتده  خربنامته  در 

کنتدک  حایتوی  دیپتوی  برحتال  محاستبۀ  آمتر  و  محاستبه 

پنجتم لتوای دوم والیتت فتراه، متهتم بته اختتاس ۲۱۷هتزار و 

۲۴۵  لیتر تیتل دیتزل بته ارزش مبلتغ 9 میلیتون و ۷۷۶ هتزار 

گفتت کته در رونتد صلتح موثتر نبتوده و در زمان امضتای آن با 

حکومتت افغانستتان مشتورت صتورت نگرفتته بتود.

آقتای انتدر از بعضتی اصطاحات در این ستند چتون »کاهش 

اصطاحتات  ایتن  بتود  گفتته  و  کترده  انتقتاد  خشتونت ها« 

رضایتت بته ادامته بخشتی از جنتگ در افغانستتان را نشتان 

می دهتد.

ستالگی  یتک  مناستبت  بته  اعامیته ای  در  طالبتان  امتا 

توافق شتان بتا آمریتکا گفتته بتا وجتود کمبودی هایتی، اجترای 

استت. حرکتت  در  مثبتت  ستمت  بته  توافقنامته  ایتن 

توافق صلح آمریکا و طالبان

توافقنامته صلتح آمریتکا و طالبتان درستت یتک ستال پیتش 

در دهتم حتوت ۱۳۹۸ بته امضتا رستید. بته استاس ایتن ستند 

کته در دوحته امضتا شتد، طالبتان بایتد حمتات بته نیروهتای 

بته شتدت  را  کنتد، ستطح خشتونت ها  متوقتف  را  آمریکایتی 

کمیستیون مستتقل حقتوق بترش در اعامیته تاکید کرده استت 

کته نهادهتای مستئول بایتد ایتن قضیته را بررستی همته جانبته 

مناینتد. کمیستیون می افزایتد کته عامتان حملته بتر خانته پدر 

ایتاق بته مظتور تامیتن عدالتت بایتد متورد پیگترد قترار گیرند.

بستم الله عتادل ایاق مستئول رادیو صتدای غتور در تاریخ ۱۲ 

جتدی ۱۳۹۹ در یتک حملته مستلحانه توستط افتراد ناشتناس 

کشتته شتد. عامتان قتل ایتاق تا کنون بازداشتت نشتده اند.

ایتن درحالیستت کته روز گذشتته نهادهتای جامعته مدنتی غور 

بتا نترش قطعنامته ای خواهتان توجه جتدی حکومتت محلی غور 

بته وضعیتت آن والیت شتده بودند. نهادهای جامعته مدنی غور 

در ایتن قطعنامته، از افزایتش ناامنتی، ترورهدفمندانته فعتاالن 

مدنتی، رستانه ای و حقتوی بترش و متتام غیر نظامیان به شتدت 

ابتراز نگرانی کترده اند.

زراعتت، صنایتع، معتادن و ستایر مقاصتد صلتح آمیتز هستتوی، 

منابتع  و  کننتده  آیونایتز  اشتعه  هتای  دستتگاه  فعالیت هتای 

استت. معیتاری شتده  تشعشتع 

معتاون اداره انترژی هستتوی همچنیتن می گویتد کته بتا ثبتت 

۵۰ مرکتز تولیتد کننتده اشتعه آیونایز کننتده و منابع تشعشتع، 

زمینته مصوونیتت کارمندان تشعشتعی مراکز صحتی و صنعتی، 

متردم و محیتط زیستت از ارضار اشتعه ایونایتز کننتده، فراهتم 

است. شتده 

مراکتز  تشعشتعی  فعالیت هتای  جتواز   ۲۵ کته  کترد  عتاوه  او 

فعالیت هتای  ستازی  معیتاری  باعتث  کته  صنعتتی  و  صحتی 

یتا متدیتد شتده استت. مربوطته در کشتور می شتد، صتادر و 

او همچنیتن ترصیتح کترد که تهیته و ترتیب کانستپت نوت و راه 

انتدازی پتروژه اعتار ذخیترگاه مواد فاضلته رادیو اکتیتف زمینه 

مناستب را جهتت مدیریتت مواد فاضلته رادیو اکتیتف، حفاظت 

محیتط زیستت و مصوونیتت شتهروندان از ارضار اشتعه آیونایتز 

کننتده ناشتی از متواد فاضلته رادیو اکتیتف فراهم کرده استت.

قربانتی می گیترد. ستازمان ملتل متحتد هفتته گذشتته در یتک 

گزارش تازه، از افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستتان 

در جریتان مذاکترات صلح میتان هیئت های جمهوری استامی 

افغانستتان و طالبتان، ابتراز نگرانتی کترده  بتود. بتر بنیتاد ایتن 

غیرنظامتی   ۳۵ و  ۳هتزار  میتادی،   ۲۰۲۰ ستال  در  گتزارش، 

در حمله هتا در افغانستتان جتان باختنتد و ۵ هتزار و ۷۸۵ تتن 

دیگتر، زختم برداشتته اند. در ایتن گتزارش، هتر چنتد از کاهتش 

۱۵ درصتدی تلفتات غیرنظامیان در ستال ۲۰۲۰در مقایسته به 

ستال ۲۰۱۹ یتاد شده استت، امتا از ناکامتی مذاکترات صلح در 

کاهتش تلفتات، ابتراز نگرانی شده استت. بتر بنیاد ایتن گزارش، 

در ستال ۲۰۲۰ میتادی یتک هتزار و ۲۳۵ تتن در حمله هتای 

هدفمنتد کشتته و زخمتی شتده اند کته ۴۵درصتد کل تلفات در 

را تشتکیل می دهنتد.  ۲۰۲۰

و ۲۵ افغانتی هستتند. براستاس معلومتات خربنامته ستارنوالی 

استتیناف والیتت فتراه دوستیۀ قضیتۀ ایتن افتراد را بته اتهتام 

اختتاس، پتس از اکتال تحقیتق در تاریتخ دوم حتوت ۱۳۹۹ 

خورشتیدی، بته محکمتۀ ابتدایتی شتهری ایتن والیتت، محتول 

کترده استت. براستاس صتورت دعتوای ستارنوال مؤظتف، ایتن 

افتراد بتا سوءاستتفاده از صاحیت هتای وظیفه ای استناد بیش 

کاهتش دهتد و گفت وگوهتای صلتح بتا دولتت افغانستتان را 

پیتش بتربد. آمریتکا نیتز در مقابتل بته استاس ایتن ستند تعهد 

داده کته بته تدریتج از شتار نیروهایتش در افغانستتان بکاهد 

و تتا متی ۲۰۲۱ آنهتا را کامتا ختارج کنتد.

آمریتکا به استاس همین ستند شتار نیروهتای آمریکایی را در 

افغانستتان نخستت از ۱۴ هتزار به ۸۶۰۰، بعدتتر به ۴۵۰۰ و 

متاه پیش بته ۲۵۰۰ رسبتاز کاهش داد.

بته  هوایتی  حملته  چنتد  از  پتس  طالبتان  ایتن  از  پیتش 

کترده  متهتم  ستند  ایتن  نقتض  بته  را  آمریتکا  جنگجویانتش، 

بتود. وزارت دفتاع آمریتکا نیتز بته تازگتی گفتته کته طالبتان به 

وعتده اش در ایتن توافتق از جملته کاهتش خشتونت و قطتع 

استت. نکترده  عمتل  القاعتده  بتا  روابتط 

ایتن ستند در زمتان ریاستت جمهتوری دونالتد ترامپ بته امضا 

بته  کشتور  ایتن  شتده حکومتت جدیتد  گفتته  حتاال  و  رستید 

رهتربی جتو بایتدن آن را بازنگتری خواهتد کترد؛ تصمیمتی که 

از ستوی دولتت افغانستتان استتقبال شتده استت.

در حالتی کته زمتان کمتی بته تعهتد آمریتکا بته استاس ایتن 

ستند بترای ختروج کامتل از افغانستتان باقتی مانده، شتاری 

از سیاستتمداران آمریکایتی از حکومت شتان خواهتان باقتی 

مانتدن بترای زمان بیشتر در این کشتور شتدند امتا طالبان از 

عواقتب نقتض توافقنامته دوحته بته آمریکاییان هشتدار دادند.

رونتد گفت وگوهتای صلتح میتان دولتت افغانستتان و طالبتان 

نیتز کته بته استاس همیتن ستند آغتاز شتده، در دور دوم کته 

حتدود یتک متاه پیتش آغتاز شتد، بستیار بته کنتدی بته پیتش 

متی رود.

بستیاری نیتز بته ایتن باورند کته طالبان بترای ادامه ایتن روند 

منتظتر مشتخص شتدن رسنوشتت توافقنامته صلتح ایتن گتروه 

بتا آمریتکا و ختروج نیروهتای خارجی از افغانستتان هستتند. 

 لتوی ستارنوالی کشتور اعتام کترده استت کته 

دوستیه فستاد اداری سته تتن از افترسان اردوی 

ملتی بته اتهام اختتاس در والیت فتراه به محکمه محول شتده 

است.

ایتن  اداره روز یک شتنبه 1٠ حتوت بتا نترش اعامیته ای گفتته 

استت کته دوستیۀ سته تتن از افترسان ارشتد قتول اردوی ۲۰۷ 

  ادامته از صفحته 1... بته میتان آمده برای پایتان جنگ که در 

نتیجه امضای این ستند، ضایع نشتود.

او نیتز در پیامتی گفتته کته طالبتان تعهتدی بترای پیشتربد 

ندارنتد. را  دولتت  بتا  صلتح  گفت وگوهتای  جتدی 

شتورای امنیتت ملتی افغانستتان نیتز در یتک پیتام ویدئویتی 

گفتته کته توافقنامته دوحته، توقعتات افغان هتا را بترای صلح و 

تامیتن امنیتت بترآورده نتوانستت.

رحمتت اللته انتدر، ستخنگوی ایتن اداره گفتته کته ایتن ستند 

تنهتا آتش بتس بترای آمریکایی هتا را تامیتن کترد و همچنتان 

»رابطته میتان طالبتان و افغان هتا در قتتل و تترور و وحشتت 

محتدود مانتد.«

بته گفتته او، در توافقنامته دوحته بترای افغان هتا امیتدواری 

وجتود نتدارد.

و  کترد  انتقتاد  ایتن ستند  از  نیتز  پیتش  روز  نهتاد چنتد  ایتن 

افغانستتان  بترش  حقتوق  مستتقل  کمیستیون   

بتر حملته  پی گیتری جتدی حکومتت  خواستتار 

مستلحانه طالبتان بتر خانته پدری بستم اللته عادل ایاق شتده 

استت. این کمیستیون یک شتنبه 1٠ حتوت با نترش اعامیه ای 

می گویتد کته بتر استاس یافته هتای کمیستیون مستتقل حقوق 

بتر  فرمانتده محلتی گتروه طالبتان  بترش، در حملته مستلحانه 

خانته پتدری بستم الله عتادل، مستئول رادیتو صتدای غتور، سته 

عضتو خانواده او شتامل یک دخر سیزده ستاله کشتته شتدند و 

چهتار تتن دیگتر از اعضای خانواده وی شتامل دخری زیرستن 

زخمتی شتده اند.

بتر  آمتده استت کته فرمانتده محلتی طالبتان کته  در اعامیته 

خانته پتدر بستم اللته عادل حمله کرده استت، سته تتن دیگر از 

اعضتای خانتواده او را بتا ختود برده انتد.

هستتوی  انترژی  اداره   

از  بیشتر  کته  می گویتد 

یک هتزار نقطته دارای نستبتاٌ دوز بلنتد 

طبیعتی  رادیواکتیتف  متواد  تشعشتع 

تحقیقتات  و  تحلیتل  تجزیته،  بترای 

بیشتر از نقطته نظتر صحی تشتخیص 

استت. ثبتت شتده  و 

ایتن مقتدار در نتیجته تحقیتق، ثبتت، 

نظتارت و بررستی ۱۵۰ پایته دستتگاه 

آیونایتز کننتده و منابتع تشعشتع زمینه 

مصوونیتت کارمنتدان تشعشتعی مراکز 

صحتی و صنعتتی دولتتی و خصوصتی 

قندهتار،  بلتخ،  کابتل،  والیت هتای  در 

هترات، بامیتان و ننگرهتار کته بتا دستتگاه های اشتعه آیونایتز 

کننتده رس و کار دارنتد، فراهتم شتده استت.

زاهداللته زاهتد، معتاون و رسپرستت اداره انترژی هستتوی روز 

یکشتنبه 1٠ حتوت در نشستت »پاستخدهی دولتت بته ملتت« 

گفتت که تحقیق دوز شتعاع ناشتی از متواد رادیواکتیف طبیعی 

در کوهستتانها و معتادن ستنگ های ستاختانی والیتت کابتل 

اطتراف  و  افشتار  کوه هتای  دامنته  قصبته،  کوه هتای  از جملته 

قوماندانتی ممتر وزارت دفتاع ملتی صتورت گرفتته و بیشتر از 

هتزار نقطته دارای نستبتاٌ دوز بلنتد تشعشتع متواد رادیواکتیتف 

طبیعتی بترای تجزیته، تحلیتل و تحقیقتات بیشتر از نقطه نظر 

صحتی تشتخیص و ثبتت شتده استت.

آقتای زاهتد افتزود کته دوزهتای بلنتد تشعشتع باعتث امتراض 

مختلتف ماننتد رسطان خون، ستینه، مثانه، روده، شتش، معده 

و حتتی مترگ می شتود.

او گفتت کته بتا تهیته رهنمتود جهتت استتفاده از دستتگاه های 

طبابتت،  عرصه هتای  در  تشعشتع  منابتع  و  کننتده  آیونایتز 

کته  استت  کترده  اعتام  ملتی  دفتاع  وزارت   

کوماندوهتا بتا کشتف و خنثتی ستازی ماین هتای 

جاستازی شتده از ستوی طالبان، از 3 رویداد مرگبار تروریستتی 

جلوگیتری کردنتد. ایتن وزارت روز یکشتنبه 1٠ حتوت بتا نترش 

 3 طالبتان  9حتوت،  شتنبه،  روز  کته  استت  گفتته  خربنامته ای 

ماین فشتاری را در مربوطات ستاحه »طوطو« ولستوالی شتیرزاد 

والیتت ننگرهتار جهتت هتدف قترار دادن متردم ملکتی و نظامی 

گذشتته  ستال های  طتی  طالبتان  گتروه  بتود.   کترده  جابه جتا 

ماین هتای زیتادی را در مستیر راه هتا جاستازی کترده استت کته 

بتا  یتا زخمتی شتده اند. همزمتان  هتزاران غیرنظامتی کشتته و 

رونتد گفتگوهتای صلتح هتم مایتن گذاری هتا ادامته دارد؛ شتهر 

کابتل بته طتور متوستط روزانته شتاهد انفجتار دو یتا سته مایتن 

مقناطیستی استت. انفجتار اکتر ایتن ماین هتا از غیرنظامیتان 

لوی سارنوالی: دوسیه اختالس سه افسر اردوی ملی به محکمه محول شد

سالگرد توافقنامه دوحه؛ دولت: چندان موثر نبود

کمیسیون مستقل حقوق بشر:
اداره انرژی هستوی هزار نقطه با دوز باالی تشعشع رادیو اکتیف فرمانده محلی طالبان بر خانه بسم اهلل عادل حمله کرده است

 را شناسایی کرده است

اردوی ملی مانع وقوع سه رویداد تروریستی در ننگرهار شد 
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صد سالگی روابط دیپلوماتیک ترکیه و افغانستان

ــه  ــمت میان ــت. قس ــه داش ــی دوم ادام ــگ جهان ــاز جن ــا آغ ت

ــه  ــیون از ترکی ــک کمیس ــط ی ــران توس ــتان و ای ــرز افغانس م

در ســالهای ۱۹۳۴-۱۹۴۵ میــادی تظیــم شــده اســت. 

ــت،  ــادی درگذش ــال ۱۹۳۸ می ــورک در س ــه آتات هنگامی ک

ــمی عزای  ــور رس ــه ط ــه ب ــود ک ــوری ب ــا کش ــتان تنه افغانس

ــا پرچــم هــای نیمــه برافراشــته اعــام کــرد.  ــه را ب ــک هفت ی

مهمــی در  نقــش  ترکیــه  دوم،  جهانــی  جنــگ  از  بعــد 

افغانســتان در ایجــاد ســاختارهای مــدرن دولتــی و نهادهــای 

عامــه در عرصــه هــای اداری، نظامــی، فرهنگــی، آموزشــی و 

صحــت ایفــا کــرد. ترکیــه تــا دهــه ۱۹۶۰ میــادی بــه اعــزام 

معلــان، داکــران، افــران نظامــی و کارشناســان در زمینــه 

هــای مختلــف ادامــه داده اســت. ســفر ظاهــر شــاه بــه ترکیــه 

در تاریــخ ۲۶ آگســت- ۸ ســپتامرب ۱۹۵۷ میــادی در آن 

ــخص  ــش مش ــوان منای ــه عن ــد. ب ــام ش ــای گرامی انج زمانه

حایــت، نخســت وزیــر ترکیــه عدنــان منــدرس در تاریــخ ۲۶-

۳۰ جــوالی ۱۹۵۶ میــادی از کابــل دیــدار کــرد و بــه دنبــال 

ــار در ۱۲  ــال بای ــور ج ــس جمه ــفر ۱۰ روزه رئی ــک س آن ی

الــی ۲۲ ســپتامرب ۱۹۵۸ میــادی، شــامل کابــل، قندهــار، 

ــد. ــان می باش ــدز و بغ ــد، کن هلمن

امــروز یکصدمیــن ســالگرد تاســیس روابــط دیپلاتیــک 

ــروز در  ــتان ام ــت. افغانس ــتان اس ــه و افغانس ــن ترکی بی

تاریــخ ۱ مــارچ ۱۹۲۱ میــادی بــا بــه امضــاء رســانیدن 

ــه رســمیت شــناخته  پیــان اتفــاق، حکومــت انقــره را ب

کار  بــه  را  انقــره"  "حکومــت  اصطــاح  مــن  اســت. 

می بــرم، زیــرا ترکیــه در ســال ۱۹۲۳ تاســیس گردیــده و 

در ســالهال قبــل از آن، تحــت رهــربی آتاتــورک بشــکل 

امتحانــی از جانــب مجلــس بــزرگ مــردم ترکیــه رهــربی 

گردیــده، کــه مــا آن را حکومــت پارملانــی و یــا حکومــت 

انقــره می نامیــم.

بــه منظــور تجلیــل همــه ســاله از ۱ مــارچ  بــه عنــوان روز 

ــور خارجــه دو کشــور  ــان، وزارت ام ــرک و افغ دوســتی ت

در ۲۴ دســامرب ۲۰۱۰ میــادی در اســتانبول توافقنامــه 

را امضــا کردنــد.

ــی  ــی و تاریخ ــه اخاق ــک وظیف ــب ی ــر دو جان ــرای ه ب

اســت، کــه ارزش و معنــای واقعــی ایــن پیونــد آزمایــش 

شــده را بــه نســل هــای جدیــد بیاموزنــد. بــا وجــود کــه 

مــا از صدمیــن ســالگرد تاســیس روابــط دیپلاتیــک 

برخورداریــم، ایــن رابطــه تنهــا بــه قــرن گذشــته محــدود 

نیســت. اولیــن ردپــای تــرکان بــه قــرن دوم قبــل از 

میــاد برمی گــردد کــه تــرکان ســاکا )ایســکیت( دولــت 

خــود را در شــال افغانســتان تأســیس کردند. بــه دنبال 

آن قبیلــه دیگــری از تــرکان بــه نــام هــای افتالیــت، 

امپراطــوری خــود را در قــرن پنجــم در منطقــه تأســیس 

کردنــد، کــه در بــر گیرنــده مناطــق بلــخ، تخــار، کابــل، 

ــتان  ــد. افغانس ــروزی می باش ــار ام ــل و قنده ــی، زاب غزن

ــرن  ــلجوقیان در ق ــم، س ــرن ده ــان در ق ــان غزنوی در زم

ــه یکــی  ــرن دوازدهــم ب یازدهــم و خــارزم شــاهیان در ق

از سکونتگاه های مهم ترکها تبدیل شده است. به 

دنبال اشغال مغولیان در قرن سیزدهم، ترک ها در 

قــرن ۱۶ و ۱۷، ایــن بــار در زمــان بابــر شــاه، بــه اقامــت 

در ایــن جغرافیــا ادامــه داده انــد.

هجدهــم  قــرن  در  افغانهــا  و  ترکهــا  بیــن  تعامــل 

ــا  ــی ب ــاه دران ــد ش ــه احم ــت، ک ــه داش ــان ادام همچن

ســلطان مصطفــی ســومین عثانــی تبــادل نامــه کــرد و 

همچنیــن در اواخــر قــرن نوزدهــم هنگامی کــه ســلطان 

بــه  دیپلاتیــک  هيئــت  یــک  عثانــی  عبدالحمیــد 

ســال ۲۰۲۰ میــادی در هــرات افتتــاح کردیــم و آمــاده 

ــار  ــوم در قنده ــولگری س ــاح قنس ــرای افتت ــا ب ــازی ه س

ــه  ــار ده ــتان از چه ــه دارد. افغانس ــاری ادام ــال ج در س

زمــان صلــح  کــه  مدتهاســت  می بــرد.  رنــج  بدینســو 

گذشــته اســت. پــس از آغــاز رونــد صلــح افغانســتان 

ــت  ــک فرص ــون ی ــادی، اکن ــپتامرب ۲۰۲۰ می در ۱۲ س

تاریخــی بــرای دســتیابی بــه صلــح وجــود دارد. بــا وجــود 

ــم  ــوش کنی ــد فرام ــه، نبای ــن هم ای

کــه راه صلــح طوالنــی و پــر از چالــش اســت. بنــا بــر ایــن، 

ــک  ــه ی ــد، بلک ــی باش ــر آن صلح ــد ه ــی نبای ــدف نهای ه

ــن  ــک از طرفی ــر ی ــاً، ه ــد. بن ــدار و دامئی باش ــح پای صل

ــد کــه ایــن فرصــت را از دســت  مســئولیت تاریخــی دارن

ندهنــد. ترکیــه همیشــه طرفــدار رونــد صلــح بــه رهــربی 

ــا  ــتا، ت ــن راس ــت. در ای ــوده اس ــتان ب ــت افغانس و مالکی

ــا از  ــم ت ــاده ای ــد، آم ــاز باش ــا نی ــک م ــه کم ــه ب ــی ک زمان

بــرادران افغــان خــود پشــتیبانی کنیــم تــا در تــاش بــرای 

دســتیابی بــه صلــح پایــدار مــورد اســتقبال همــه اقشــار 

جامعــه افغانســتان و بازیگــران منطقــه ای و بیــن املللــی 

مشــارکت داشــته باشــیم.

ایــن همــکاری نزدیــک تــا زمــان اشــغال شــوروی در ســال 

ســال ۱۹۸۹  از  پــس  داشــت.  ادامــه  میــادی   ۱۹۷۹

میــادی، ترکیــه از نزدیــک درگیــری را دنبــال کــرد و تــاش 

کــرد تــا از طریــق ســفارت خــود کــه تــا ســال ۱۹۹۶ 

ــح و ثبــات کمــک  ــه تــاش هــای صل ــود، ب ــاز ب میــادی ب

ــد. کن

طــی ۱۹ ســال اخیــر، ترکیــه بــه آمــوزش افــران نظامــی و 

پلیــس افغانســتان آغــاز کــرده، کــه تــا اکنــون ۵۰۶۱ 

نظامــی  و ۹۹۱۳ افــر پلیــس را آمــوزش داده اســت. 

امــروز، ترکیــه بیشــرین کمــک هــای انکشــافی را در 

طــول تاریــخ خــود ارائــه کــرده، کــه عمدتــا در عرصــه 

هــای آمــوزش، زیرســاختی و صحــت می باشــد. افغــان 

ــده بورســیه هــای  ــن متقاضــی و دریافــت کنن هــا بزرگری

ــب  ــت ۲۱ مکت ــت والی ــتند. در هش ــه هس ــی ترکی تحصیل

و چهــار مرکــز آموزشــی ترکیــه بــا ۷۰۸۰ دانــش آمــوز 

ــدی را در  ــب جدی ــا مکات ــم ت ــد داری ــا قص ــود دارد و م وج

والیــت هــای دیگــر نیــز افتتــاح کنیــم. بــه عنــوان بخشــی 

ــف  ــق مختل ــه مناط ــتیابی ب ــرای دس ــا ب ــای م ــاش ه از ت

افغانســتان، دومیــن رسقنســولگری خــود را در مــاه جــون 

افغانســتان اعــزام کــرد. در اوایــل قــرن بیســتم، حبیــب 

اللــه خــان بــا پیشــنهاد محمــود طــرزی، مشــاوران تــرک 

را در همــه عرصــۀ زندگــی، بــه افغانســتان دعــوت کــرد. 

ــی در  ــفاخانه دولت ــن ش ــه اولی ــت ک ــب نیس ــای تعج ج

ــن مشــاوران  ســال ۱۹۱۲ میــادی توســط برخــی از ای

ــد.  ــیس ش تأس

در اواخــر دهــه ۱۹۱۰ میــادی، محصلیــن افغــان که در 

آناتولــی تحصیــل می کردنــد، بــه جنــگ اســتقال ترکیــه 

ــا  ــز ب ــان نی ــان افغ ــه شــهادت رســیدند. زن پیوســتند و ب

اهــداء زیــورات بــا ارزش شــان بخاطــر مبــارزه اســتقال 

ترکیــه، در مشــکات مــردم ترکیــه همــدرد شــدند. در 

از  یکــی  پاشــا،  جــال  میــادی،   ۱۹۲۰ ســال 

ــل  ــه کاب ــی ب ــوری عثان ــربان امپرات ــن ره تأثیرگذارتری

آمــد و یــک ســال بــرای نوســازی اردوی افغانســتان 

مانــد. آتاتــورک، حتــی ســخت درگیــر جنــگ اســتقال 

ترکیــه بــود و در زمانــی کــه خواهــران و بــرادران افغــان 

ــزام  ــتند، از اع ــاز داش ــا نی ــک م ــه کم ــه ب ــر از هم بیش

از  متشــکل  افغانســتان  بــه  متعــددی  هــای  هیئــت 

داکــران، افــران نظامــی  و معلــان دریــغ نکــرد.

جنــگ هــای اســتقال طلبانــه در اواخــر ۱۹۱۰ و اوایــل 

ــگاه  ــان را از ن ــرک و افغ ــت ت ۱۹۲۰ میــادی، هــردو مل

قلبــی و ذهنــی باهــم نزدیکــر ســاخته اســت. آنهــا در 

همبســتگی کامــل انــدوه و خوشــی هــای مشــابه را 

ــان،  ــه خ ــان الل ــازی ام ــه غ ــد. هانطوریک ــه کردن تجرب

بــه  میــادی  اوکتوبــر ۱۹۲۲  در ۱۰  مراســمی که  در 

کاخ  در  ترکیــه  اســتقال  جنــگ  پیــروزی  مناســبت 

ــاخت،  ــان س ــر نش ــود، خاط ــده ب ــزار گردی ــا برگ دلکش

ــرک  ــادی ت ــتند. ش ــرادر هس ــا ب ــان ه ــا و افغ ــرک ه "ت

ــدوه  ــم و ان ــا غ ــدوه آنه ــم و ان ــت؛ غ ــا اس ــادی م ــا ش ه

ماســت."

ــت  ــط حکوم ــه توس ــی ک ــه های ــن قطعنام ــی از اولی یک

گشــایش  بــه  رابطــه  در  رســید،  تصویــب  بــه  انقــره 

منایندگــی دیپلوماتیــک در کابــل بــود. بــر ایــن اســاس، 

ــن  ــای عبدالرحم ــل، آق ــی االص ــرک افغان ــر ت ــک اف ی

صمــدان، در ســال ۱۹۲۰ میــادی بــه عنــوان مناینــده 

ترکیــه در افغانســتان توظیــف شــد. ســفارت ترکیــه اولین 

ــن  ــه دومی ــد. ترکی ــل ش ــک در کاب ــت دیپلوماتی مأموری

ــه رســمیت شــناخت.  ــود کــه افغانســتان را ب کشــوری ب

همچنــان افغانســتان دومیــن کشــوری بــود کــه حکومــت 

ــه رســمیت شــناخت. ــره را ب انق

ــتان در  ــفارت افغانس ــادی، س ــون ۱۹۲۱ می در ۱۰ ج

ــتان  ــم افغانس ــود پرچ ــورک خ ــد و آتات ــاح ش ــره افتت انق

را بــه بــاالی قطــب برافراشــت. امــان اللــه خــان اولیــن 

می ســال  مــاه  در  کــه  بــود  خارجــی  دولــت  رئیــس 

۱۹۲۸ میــادی بــه ترکیــه ســفر کــرد. ترکیــه همچنیــن 

ــود  ــی خ ــکاری فن ــه هم ــن توافقنام ــفر اولی ــن س در ای

ــتان  ــا افغانس ــه ب ــک ترکی ــکاری نزدی ــرد. هم ــا ک را امض

جنــگ، تامیــن امنیــت آمریــکا و متحدیــن اش و خــروج نیروهــای 

رزمــی اش از افغانســتان بــا حفــظ دســت آوردهای دو دهــه، 

همچنــان عــدم تهدیــد دوبــاره تروریســتی از نــوع ۱۱ ســپتامیر 

۲۰۰۱ دانســته می شــود. ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه آمریــکا 

از اهــداف درازمــدت اســراتژیک خویش در افغانســتان و منطقه 

منــرف شــده باشــد؛ بلکــه کــم کــردن هزینه هــای نظامــی و 

ــن کشــور در  ــت ای ــد زمینه ســاز تقوی ــگ می توان ــی جن ــار روان ب

ــا،  ــایر رقب ــته از س ــد. گذش ــی باش ــای جهان ــا رقب ــت اش ب رقاب

جنــگ آمریــکا بــا چیــن بــر رس هژمونــی کــه بــه مراحــل بســیار 

حســاس نزدیــک می شــود، ادامــه خواهــد داشــت؛ لــذا رویکــرد 

دســتیابی بــه صلــح در افغانســتان را اولویــت داده اســت.

ــدرو  ــت گروه هــای تن 2. پاکســتان: رویکــرد پاکســتان از حای

و بنیادگــرای اســامی کــه برخــاف خواســت متحــد آهنیــن اش 

ــده شــوم  ــن پدی ــد منظــوره از ای ــرار دارد؛ اســتفاده چن ــن ق چی

اســت. پاکســتان در افغانســتان هنــوز هــم اســراتژی جنــگ و 

تاکتیــک صلــح را تعقیــب می کنــد تــا منافــع سیاســی- امنیتــی 

خویــش را در الیه هــای منازعــه و ناامنــی ایــن کشــور جســتجو 

در  اســراتژیکش  عمــق  پاکســتان  راهــربدی  منافــع  کنــد؛ 

ــگاه  ــد، ن ــط دیورن ــث خ ــمول بح ــه ش ــه ب ــت ک ــتان، اس افغانس

اســراتژیک بــه اســتفاده از تروریســم در کشــمیر بــر علیــه هنــد، 

ــع  ــت مطی ــتقرار حکوم ــام آباد از اس ــه اس ــه ک ــد. البت می باش

ــتخبارات  ــه اس ــدی ک ــد، رون ــت می کن ــل حای ــش در کاب خوی

نظامــی ایــن کشــور ســال ها در افغانســتان از حضــور مســتقیم 

ــگاه  ــب کــرد. در ن ــی تعقی ــا شــعله ور کــردن جنگ هــای نیابت ت

ــت آب هــای  ــه افغانســتان عــدم مدیری اســراتژیک پاکســتان ب

رشق افغانســتان جــای دارد، چنانچــه دنبالــه ترورهــای انجنیران 

و مســئولین پروژه هــای زراعتــی در رشق افغانســتان بــه آنطــرف 

مــرز می رســد. چالــش و نگرانــی پاکســتان در افغانســتان نــگاه 

میــزان اثرگــذاری و نقش آفرینــی بازیگــران دخیــل در رونــد 

ــی  ــای متحول ــی از فکتوره ــث یک ــتان، منحی ــح افغانس صل

ــا ســیر تحــوالت در کشــور،  فــرض می شــود کــه همزمــان ب

منطقــه و جهــان نقــش  و رویکــرد آن هــا نیــز دچــار تحــول 

و دگرگونــی می شــوند، زیــرا منافــع ایــن بازیگــران بــه 

شــکل بســیار پیچیــده و در عین حــال ظریــف متصــل 

بــر  می شــوند.  تعریــف  تاثیرپذیــر  مختلــف  فکتورهــای 

ــت،  ــا در نظرداش ــران را ب ــم بازیگ ــا می خواهی ــن مبن همی

میــزان اثرگــذاری، نقش آفرینــی و منافــع آن هــا در مســایل 

این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  کنیــم،  افغانســتان دســته بندی 

هیــچ تضمینــی بــرای ثابــت مانــدن ایــن تقســیات وجــود 

نخواهــد داشــت، چنانکــه بــه آســانی شــاهد دگرگونــی 

خواهــد شــد. جایــگاه کشــورها نظــر بــه نقش شــان در 

ــوند. ــیم می ش ــده تقس ــته عم ــه دس ــه س ــتان ب افغانس

بازیگــران  اصلــی(:  محور)بازیگــران  کشــورهای  الــف( 

نقــش اصلــی در تحــوالت افغانســتان را منحیــث بازیگــران 

محــور شــمرده اند. بــدون اینکــه وارد بحــث تاریخــی نقــش 

ــتان، در  ــویم، پاکس ــتان ش ــوالت افغاننس ــران در تح بازیگ

رسوســامان دادن مجاهدیــن برعلیــه روس هــا، ایجــاد و 

حایــت از طالبــان و گروه هــای توریســتی کــه منافــع 

رقبــای منطقــه ای افغانســتان و هنــد را تهدید کنــد، جایگاه 

بازیگــر نقــش اصلــی در مســئله افغانســتان را داشــته/دارد. 

در تحــوالت بعــد از رشوع "عملیــات آزادی پایــدار" ائتــاف 

مبــارزه بــا تروریســم در افغانســتان، پاکســتان، ایــران، 

ایــاالت  متحــده آمریــکا بابــت درگیــر بــودن در خــط اول بــا 

مســایل امنیتــی – سیاســی افغانســتان در جمــع بازیگــران 

پیرامون)بازیگــران  دارنــد.  ب( کشــورهای  قــرار  محــور 

ــم  ــا تروریس ــارزه ب ــگ مب ــاز جن ــاد(: در آغ ــذار زی ــا تاثیرگ ب

صفــر و یــا انــدک باشــد، تامیــن می شــود؛ پکــن از ناچــاری 

رویکــرد مبــارزه و ارتبــاط بــا گروه هــای تنــدرو از جملــه 

ــی  ــطح داخل ــد در س ــا بتوان ــه، ت ــش گرفت ــان را در پی طالب

حرکت هــای تروریســتی را رسکــوب کــرده و در خــارج از 

ــه مســایل  مرزهایــش آن هــا را رسگــرم کننــد توجــه آن هــا ب

ــا  ــور آن ه ــای حض ــا زمینه ه ــوند ت ــب نش ــن جل ــی چی داخل

در ایالــت "ســین کیانــگ" را بــه حداقــل برســانند.  امــا در 

مســئله افغانســتان، چیــن برخــاف آمریــکا منافع شــان 

در افغانســتان را سیاســی، امنیتــی و اقتصــادی تعریــف 

کــرده، و ایــن منافــع را در محیــط عــاری از تنــش و خشــونت 

تامیــن شــدنی می داننــد، لــذا رونــد صلــح افغانســتان 

بــرای منافــع و روابــط در حــال گســرش پکن-کابــل حاتــی 

اســت. چالــش و نگرانــی چیــن از فعالیت هــای تروریســتی 

در افغانســتان کــه بــا رقابــت ایــن کشــور بــا آمریــکا بــر رس 

هژمونــی جهانــی پیونــد خــورده و هــر آن بــه خطــر می افتــد، 

ــد  ــاش کن ــه ت ــت ک ــن را واداش ــا پک ــن نگرانی ه ــت. ای اس

از مجــرای تظاهــر بــه تروریســت بــودن جاسوســانش در 

ــان  ــی و طالب ــبکه ی حقان ــو ش ــای عض ــتان اویغوره افغانس

ــد) ســایت بی بی ســی فارســی، ۱۷ جــدی  ــه دام اندازن را ب

ــی افغانســتان  ــت مل ــن مســئله را ریاســت امنی ۱۳۹۹(؛ ای

هــم تاییــد کــرد. بــه صــورت کلــی چیــن از تهدیــدات 

رقابت هــای  بــا  خــورده  پیونــد  تروریســتی  گروه هــای 

منطقــه ای و جهانــی اش نگــران اســت و در عیــن حــال 

ــان در  ــرای طالب ــح را ب ــه صل ــب ب ــاط و ترغی ــت ارتب سیاس

ــت. ــه اس ــش گرفت پی

5. هنــد: دهلی نــو در تحــوالت افغانســتان دســت باز و نفــوذ 

فــراوان دارد، بــا افتــادن ابتــکار رونــد صلــح طالبــان– آمریکا 

ــمگین و  ــدت خش ــه ش ــا ب ــام آباد؛ هندی ه ــت اس ــه دس ب

نگــران شــده بودنــد، آن هــا تــاش کردنــد از موقــف دولــت 

ــام  ــراض اع ــا در اع ــد. هندی ه ــت کنن ــتان حای افغانس

ــران  ــور دهلی-کابل-ته ــوی مح ــه نح ــکا، ب ــه آمری ــده ب ناش

آمریکا-طالبــان  صلــح  توافقنامــه  امضــای  آســتانه  در  را 

ــد  ــان دهن ــا نش ــه آمریکایی ه ــا ب ــد ت ــته کردن ــه برجس دوح

در صورتی کــه ابتــکار عمــل صلــح برمحوریــت پاکســتان 

بچرخــد، موانــع فــراروی صلــح بوجــود خواهــد آمــد. منافــع 

بــه اهــداف اقتصــادی،  بــا توجــه  هنــد در افغانســتان 

سیاســی و امنیتی شــان، اســتقرار و دوام دولــت مرکــزی 

متحــد بــا دهلــی اســت. رویکــرد هندی هــا کمــک بــه 

ــعوی  ــای توس ــل پروژه ه ــی و متوی ــعه اقتصادی-تجارت توس

اســت کــه ســاالنه مبالــغ هنگفــت بــه افغانســتان می دهند. 

پارملــان  ســاختان  هــرات،  در  ســلا  بنــد  پروژه هــای 

ــاخت  ــرارداد س ــی ق ــا تازه گ ــه ب ــدر ک ــد للن ــتان و بن افغانس

ــا حضورداشــت ندرینــدرا مــودی نخســت وزیــر هنــد و  آن ب

محمــد ارشف غنــی رئیــس جمهــور افغانســتان امضــا شــد، 

منونه هــای برجســته رویکــرد توســعه ای هنــد در افغانســتان 

اســت. تروریســم بــرای هنــد خصوصــاً در قضیــه کشــمیر و 

ــن  ــد منافــع ای ــد و تهدی حمــات تروریســتی در داخــل هن

ــده و  ــته ش ــش دانس ــوان چال ــه عن ــتان ب ــور در افغانس کش

آن هــا از گســرش حضــور پاکســتانی ها و سیاســت حایــت 

منی خواهنــد  و  دارنــد  نگرانــی  اســام آباد  تروریســم  از 

افغانســتان باردیگــر بــه میــدان جنــگ داخلــی ســقوط کنــد 

کــه بیشــرین منافــع را از جنگ پاکســتان بدســت مــی آورد.

ــد کــه  ــوده ای متنفــر از اســام آباد و )آی اس ای(- طالبان ان ت

ــته  ــاش برجس ــه روزه در ت ــتان هم ــف پاکس ــت مخال حکوم

ــتان  ــتان در افغانس ــازنده هندوس ــش س ــور و نق ــردن حض ک

ــاف  ــو و ائت ــکا، نات ــف آمری ــور و موق ــی حض ــت. از جانب اس

ــه  ــزوده ک ــتان اف ــای پاکس ــر نگرانی ه ــم ب ــا تروریس ــارزه ب مب

ــد،  ــد می کن ــتان را س ــش در افغانس ــه اهداف ــیدن ب ــو رس جل

ــتان.  ــد در افغانس ــور هن ــی از حض ــطح نگران ــه هم س ــی ن ول

پاکســتانی ها در رونــد صلــح همــکاری صادقانــه نخواهــد 

کــرد، مگــر اینکــه تدابیــر تشــویقی و تنبیهــی جــدی از جانــب 

آمریــکا و ملــل متحــد بــه شــمول تحریــم بــر ایــن کشــور وضــع 

شــود.

رقابــت  بابــت  ایرانی هــا  ایــران:  اســامی  3. جمهــوری 

منطقــه ای کــه بــا پاکســتان دارنــد، منی خواهنــد در قضیــه ی 

ــر  ــی ب ــند. مبتن ــته باش ــا داش ــِم از آن ه ــت ک ــتان دس افغانس

ــدر چابهــار کــرد  ــک بن ــت آن هــا افغانســتان را رشی ــن رقاب ای

تــا بتوانــد بــا حضــور و حایــت هندوســتان کــه رشیــک 

اســراتژیک تجــاری ایــران اســت، بدیــل بنــدر گــوادر را  احیاء 

کننــد، بخشــی از رقابــت را نیم نــگاه تهــران بــر روابــط نزدیــک 

آســام آباد- آمریــکا، عربســتان و... نیــز تشــکیل می دهــد. 

تهــران دو نــوع رویکــرد سیاســی در قبــال افغانســتان اتخــاذ 

کــرده اســت، در سیاســت اعامــی  اش از خواســت مــردم 

افغانســتان و اســتقرار حکومــت متشــکل از متــام جوانــب 

ــروه  ــا گ ــران ب ــر ای ــن اواخ ــا  در ای ــرده، ام ــت ک ــی حای افغان

ــر قــرار کــرده و هیئتــی از طالبــان د رایــن  طالبــان ارتبــاط ب

اواخــر بــه تهــران ســفر کــرد و بــا مقامــات ایرانــی گفتکــو کرده 

اســت، از ایــن رو برخــی از تحلیــل گــران بــر ایــن بــاور اســت 

کــه  ایــران از طالبــان حایــت مــی کنــد. هرچنــد طالبــان از 

بعــد ایدئولوژیــک طبــق میــل ایــران نیســت و متحدیــن خوبی 

بــرای تامیــن منافــع تهــران نخواهــد بــود، امــا مســئله حضــور 

ــای  ــت آب ه ــل مدیری ــتان، معض ــکا در افغانس ــای آمری نیروه

غربــی افغانســتان کــه کابــل عمــاً در حــال کار بــرای مهــار 

آن اســت، تهــران را واداشــته اســت کــه از طالبــان بــه عنــوان 

ابــزار تاکتیکــی اســتفاده کننــد، تــا منافــع خویــش را بدســت 

آورد؛ بــا آنکــه میداننــد کــه در نبــود دولــت افغانســتان قاچــاق 

مــواد مخــدر، تندرویــی و قاچــاق انســان بــرای ایــران تهدیــد 

خواهــد بــود.

4. جمهــوری خلــق چیــن: چینی هــا از جهــت اولویــت 

اقتصادی شــان  پایــدار  توســعه   اهــداف  بــه  کــه  خاصــی 

قایــل هســتند، نیازمنــد داشــن محیــط امــن منطقــه ای 

و جهانی انــد تــا بتواننــد بــه موعــد پــان شده ی شــان بــه 

ــا  ــذا سیاســت "حرکــت ب ــل شــوند؛ ل ــا تبدی اقتصــاد اول دنی

قــرار  اولویت های شــان  صــدر  در  را  خامــوش"  چراغ هــای 

ــوان  ــه عن ــور ب ــن کش ــی ای ــم دیپلاس ــتگاه عظی داده و دس

بزرگ تریــن دســتگاه دیپلاســی جهــان بــه شــدت فعــال 

اســت. تهدیــد تروریســم بــرای چیــن بــه شــدت جــدی و 

مایــه نگرانــی اســت. اویغورهــای جدایی طلــب و ارتبــاط 

نزدیک شــان بــا گروه هــای تنــدرو اســامی هــراس مــدام 

چیــن را در پــی داشــته، حتــی پکــن بــا متحــد آهنیــن 

خویش)پاکســتان( نیــز گاهــی بابــت ایــن هــراس دچــار 

مشــکل شــده اســت، چنانجــه در حادثــه مشــهور لعل مســجد 

شــد.  تنش آلــود  پکن-اســام آباد  روابــط   ۲۰۰۷ ســال  در 

منافــع چیــن در محیــط امــن منطقــه ای کــه تهدیــد تروریســم 

در افغانســتان، اتحادیــه اروپــا و جاپــان نقــش بازیگــران 

پیرامونــی یــا تاثیرگــذار را داشــتند، امــا بــا ســیر رویدادهــا در 

ــه ی  ــه گون ــد ب ــدار ش ــی پدی ــا جابجای ــتان در نقش ه افغانس

کــه حــاال جایــگاه اتحادیــه اروپــا اندکــی تحــت تاثیــر نقــش 

نظامــی "ناتــو" قــرار گرفتــه، بازیگــران پیرامــون در رونــد صلح 

ــان و  ــو، آمل ــیه، نات ــد، روس ــن، هن ــارت از چی ــتان عب افغانس

تعــدادی از بازیگرانــی کــه ممکــن از دیــد نویســنده مقالــه در 

ــده باشــند، هســتند.  ــدور مان تحقیــق ب

ج( کشــورهای شــبه پیرامون)بازیگران موثــر(: در گذشــته 

خصوصــاً دوران جنگ هــای ضــد شــوروی آمریــکا، عربســتان 

ســعودی، چیــن و تــا جایــی هنــد بــه عنــوان کشــورهای 

ــوالت  ــان در تح ــون نقش ش ــدند، چ ــته می ش ــون دانس  پیرام

برجســته بودنــد، امــا در مســائل مربــوط بــه رونــد صلــح 

عربستان ســعودی،  قطــر،  ازبکســتان،  حــاال  افغانســتان، 

ــران  ــش بازیگ ــیای میانه، نق ــورهای آس ــان، کش ــه، جاپ ترکی

شــبه پیرامون را دارنــد. البتــه ایــن دســته بندی برمبنــای 

عــدم متــای و عاقه منــدی کشــورها بــه تامیــن صلــح در 

افغانســتان صــورت نگرفتــه؛ بلکــه از بعــد میــزان درگیــر بودن 

ــت. ــه اس ــن یافت ــورها تدوی ــزاری کش و اثرگ

ــح  ــد صل ــران در رون ــای بازیگ ــا و چالش ه ــع، رویکرده مناف

ــتان افغانس

ــی  ــت خارج ــث سیاس ــه بح ــکا: ب ــده آمری ــاالت متح 1. ای

ــال  ــه دار و در عین ح ــیار دامن ــه بس ــتان ک ــکا در افغانس آمری

پیچیــده اســت، وارد منی شــویم، امــا بــه صــورت خاصــه بــه 

اولویت هــای فــوری ایــن کشــور در مســئله صلــح افغانســتان 

می پردازیــم. در رشایــط فعلــی کــه جنــگ آمریــکا با تروریســم 

بــه دو دهــه نزدیــک می شــود و لقــب طوالنی تریــن جنــگ در 

تاریــخ آمریــکا را بخــود گرفتــه اســت؛ اولویــت واشــنگن ختــم 

منازعه ی افغانستان؛ بازیگران، نقش ها و نگرانی ها- بخش دوم

اوغوزخان ارطغرل 

شیرمحمد انتظار

سفیر کبیر جمهوری ترکیه
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 بازی با اعداد              3227
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3122    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3397
شاه سفید را در خانه  h2 حرکت دهید. 

3426

جواب هدف         2875
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ثور
به نظر می رسد که بسیار متقاعد کننده هستید و با اطرافیان می توانید ارتباط 
خوبی برقرار کنید. زمان خوبی برای مذاکره، قراردادهای کاری و امضای اســناد 

رسمی است. باید آرام باشید و صبوری کنید.

جوزا
زمان خوبی برای همکاری با دوســتان تان می باشــد. فرصــت خوبی دارید تا 
مشــکالت خانوادگی تان را حل کنید. به نظر می رســد که پر شــور و اشتیاق 
هستید و تمایل دارید که کار جدیدی را شروع کنید. اگر مشکلی دارید از افراد 

بزرگ تر در خواست کمک کنید.

سرطان
به نظر می رســد که بسیار مشــغول هســتید، اما می توانید به هر چیزی 
کــه برای امــروز برنامه ریزی کرده بودید دســت پیدا کنیــد. باید از این 
شــرایط مطلوب بهره ببرید، اما اغراق نکنید. به یاد داشــته باشید که نیاز 

دارید. استراحت  به 

اسد
اطرافیان به شما اعتماد زیادی دارند و از شما راهنمایی می گیرند. زمان خوبی 
برای ایجاد دوستی ها است. سعی کنید که از این شرایط مطلوب بهرمند شوید. 

شریک عاطفی تان را نادیده نگیرید.

سنبله
امروز صبح ممکن است مجبور باشید که به یک سفر کاری بروید که باعث بهبود 
زندگی عاطفی تان می شود. فرصتی دارید تا شخصی را مالقات کنید که تجربیات 

کاریش را با شما درمیان می گذارد. 

حمل
به طور ناگهانی فرصتی خواهید داشــت که به یک سفر کوتاه با شریک عاطفی 
تان بروید. تامل نکنید! باید به نیازهای شــریک عاطفی تان بیشتر توجه کنید. 
امروز از انجام کارهای تجاری اجتناب کنید، زیرا که تمایل به زیاده روی دارید.

میزان
به نظر می رســد کــه در تمام کارهــای خانگی موفق می شــوید. روابط 
خانوادگی تان بســیار خوب پیش می رود. مود بسیار خوبی دارید، و مهارت 
های برقراری ارتباطی تان امروز عالی است. احتماال بخواهید که توصیه های 

یک خانم سالمند را در نظر بگیرید.

عقرب
شریک عاطفی تان ممکن است شما را با یک هدیه شگفت زده کند. امروز بعد 
از ظهر مجبور هســتید تا تصمیمات مهمی را در زندگی عاطفی تان بگیرید. 

باید به حس ششم تان اطمینان کنید. 

قوس
اعتراف کنید که در مرکز توجه قرار گرفته اید! باید بیشــتر به زندگی عاطفی 
تان توجه کنید. بهتر اســت که انجام کارهای مهم را به زمان دیگری موکول 

کنید. با شریک عاطفی تان به یک سفر کوتاهی خواهید رفت. 

جدی
تالش های تان به زودی نتیجه خواهد داد. و در بخش های مالی و اجتماعی 
رضایتمند خواهید شد. توجه به جزئیات و اطمینان رمز موفقیت شماست. 

سعی کنید در زندگی عاطفی تان بیشتر محتاط باشید.

دلو
به نظر می رسد که مصمم هستید تا مسئولیت های جدیدی را به عهده بگیرید. 
تفکر و تامل امروز مطلوب است. ممکن است فرصتی داشته باشید که خودتان را 

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

وجود داشته باشد.
  6 کلمه: متوسط 

 12 کلمه:  خوب
 18  کلمه: عالی 

شانس ـ شاد ـ شهر ـ شاه 
ـ رشدـ  داشـ  دانشـ  شر 
ـ راشد ـ شانه ـ شاهد ـ 

ارشدـ  ناشرـ  نشرـ  دش.
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محمد باقریان

حوت
روابط با دوســتان و بستگان تان امروز مطلوب است. ممکن است با شخصی که 
مدت هاست او را ندیده اید بحثی داشته باشید. فرصت خوبی دارید تا مشکالت 

خانوادگی را که به تعویق انداخته بودید را حل کنید. 
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ا

آیین ـ اخاللگر ـ بلندپایه ـ پرستو ـ ترویج ـ ثقلین ـ جذابیت ـ چهارقل 
ـ حکمیت ـ خصلــت ـ دودله ـ ذکر ـ رافعه ـ زحمت ـ ژورنالیســت ـ 
سرنگون ـ شکایت ـ صریح ـ ضیافت ـ طلوع ـ ظریف ـ عتیقه ـ غنچه ـ 
فرزانهـ  قناعتـ  کاپیساـ  گرماـ  اللهـ  میوهـ  نالهـ  وارثـ  هادیـ  یحیا.
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ک

برجسـته ترین کاسـتی در کار و تدریـس ایـن آموزگاران به حسـاب می آید. 

بـر عـالوه ، در گذشـتهـ  پیـش از ایجاد سیسـتم اصالحات اداریـ  شـاری 

از آمـوزگاران بـه اسـاس رقابـت شـفاف و توانایـی شـان وارد نظـام آموزش و 

پـرورش نشـده انـد؛ بـه اسـاس بعضـی از رشایـط نامناسـب پیش آمـده، بـه 

بدنـه نظـام تعلیـم و تربیـت راه یافتـه انـد و بـه تدریس گاشـته شـده اند. 

ایـن گونـه اسـتخدام ها، بـر بدتـر کـردن کاسـتی های بـاال افزوده اسـت. 

    مـن هـم خوشـبختانه عضـوی خانـواده ی بزرگـی معارف هسـتم و مدتی 

بـا آمـوزگاران پایتخـت کارکـرده ام و چالش هـای بـاال را از نزدیک مشـاهده 

منـوده ام. وقتـی که آمـوزگاران در پایتخت با این چالش هـای کالن  مواجه 

اسـت؛ آمـوزگاران والیت هـا، ولسـوالی ها و نقاط دور دسـت کشـور وضعیت 

بدتـری دارند. 

2ـ بنابـر مدعـای شـاره 1، باورمنـدم کـه آمـوزگاران موجـود در معـارف، 

بایـد بـر اسـاس یـک مکانیـزم و برنامه سـنجیده شـده و مشـخص، ارزیابی 

گـردد تـا اینکه مشـخص شـود که آمـوزگاران چه انـدازه از عهـده ی تدریِس 

کارامـد بـر می آینـد. پـس از ارزیابـی، آمـوزگاران کـه چالش کمـر دارنـد و 

بـا آموزش هـای مقطعـی مشکالت شـان بـر طـرف می شـوند، آمـوزش داده 

شـوند؛ امـا آمـوزگاران کـه ازعهـده ی تدریـس بـر منی آینـد و در دانـش و 

مهـارت معلمـی ناتواننـد، بـه جای شـان افـراد ورزیده تـر اسـتخدام گـردد. 

البتـه ایـن نکتـه را متوجـه هسـتم کـه آمـوزگاران بـا چالش هـای سـخت 

زندگـی و معیشـتی روبـه رو انـد، بـا برطـرف کـردن شـان، دچـار وضعیت بد 

و رنـج آور می شـوند؛ امـا رسنوشـت و آینـده ی دانش آمـوزان مهم تـر اسـت. 

باوجـود آن هـم، ایـن دسـته از آمـوزگاران مـورد حایـت دولت  قـرار بگیرد. 

اگـر بـه ایـن مسـئله رصفا عاطفی و احساسـاتی نـگاه نکنیم، بـرای ما قابل 

قبـول خواهـد بـود کـه انسـانی تر و اخالقی تـر نجـات زندگـی و رسنوشـت 

ناتـوان، فقـط سـختی و  آمـوزگار  بـا برطـرف شـدن  دانش آمـوزان اسـت. 

ناتـوان، همـه ی  بـا بـودن آمـوزگاِر  امـا  مشـکالت زندگـی آمـوزگار زیـاد می شـود؛ 

دانش آمـوزان قربانـی می گـردد. البتـه این جا بازهـم تأکید و تکـرار می کنم که فقط 

آمـوزگاران مسـتحق برطـرف شـدن انـد که واقعـا دانش و مهـارت معلمـی را ندارند و 

بـا آموزش هـای مقطعـی و کوتاه مدت، مشـکالت تدریس شـان رفع شـدنی نیسـت. 

همچنـان سـطح تحصیل شـان خیلـی پاییـن اسـت.

3ـ در سـال های اخیـر، فارغـان دانشـگاه در رشـته های مختلـف زیـاد شـده اسـت. 

تعـداد از ایـن دانش آموختـگان، افـراد توامننـد و بـا دانـش در رشـته ی مربوطـه ی 

شـان هسـتند. جـذب و جابجایـی ایـن نسـل دانشـگاه رفتـه بـه عنـوان آمـوزگار در 

مکاتـب و اجبـاری کـردن تدریـس مطابق بـه رشـته ی تخصصی تحصیلـی می تواند 

گام هرچنـد کوچـک؛ امـا مفید در راسـتای بهبـود وضعیت آموزش توسـط آموزگاران 

گـردد. شـاری زیـادی از دانش آموختگان الیـق و توامنند بیکار و رسگـردان اند؛ اما 

دانش آمـوزان هنـوز هـم بـا چالش هـای نبـود آمـوزگار و آمـوزگار ناتـوان و بی مهـارت 

روبـه رو انـد. چـه خـوب خواهد بود کـه از توانایی ها و داشـته های این افـراد در نظام 

آمـوزش و پـرورش بهـره گرفته شـود.

4ـ گـذر از وضعیـت موجـود بـه وضعیـت مطلـوب در بخـش آمـوزگاران، بـا ایجـاد و 

طراحـی یـک سیسـتم و مکانیـزم دقیـق، مشـخص و عملـی در ایـن بخش تـا حدی 

ممکـن اسـت. سیسـتم که در آن با شـفافیت و معیارهـای دقیق، آمـوزگاران ارزیابی 

شـوند؛ زمینـه ی جـذب و جابه جایـی افـراد توامننـد بـا افـراد فاقـد مهـارت و دانـش 

موجـود باشـد. همچنان آموزش مهارت های معلمی و مسـلکی به آمـوزگاران  تعریف 

و تعییـن گـردد. تـا اکنـون از آمـوزگاران، نظـارت و ارزیابـی دقیـق و راهگشـا صورت 

نادقیـق، کلی گویـی و بی نتیجـه اسـت.  منی گیـرد. گزارش هـای نظارتـی بیشـر 

ارزیابـی کـه منتـج بـه بهبود وضعیت نشـود، بـود و نبودش یکسـان اسـت. امیدوارم 

که این سیسـتم سنجشـگر و کارا شـکل بگیرد تا آمـوزگاران بتواننـد، دانش آموزان را 

مطابـق به هـدف مطلـوب بـار بیاورند. 

به امید معارف باکیفیت و کارآمد در کشور!

    

پیرشفـت یـک کشـور، مبتنـی اسـت بـه نیـروی فکـری و برشی آن کشـور؛ 

نیـری بـرشی و فکـری، محصـول و پیامـد نظام تعلیـم و تربیت یک کشـور 

اسـت؛ بنابـر ایـن اسـاس و تهداب توسـعه و رشـد یک جامعه  بـه چگونگی 

کیفیـت آمـوزش و پـرورش بـر می گـردد. بـه هـر انـدازه کـه نظـام آمـوزش 

و پـرورش بـا کیفیـت و روزامـد باشـد، بـه هـان میـزان، کشـور بـه سـوی 

توسـعه یافتگی پیـش مـی رود. 

        از سـال 1398 بـه بعـد تـا یـک دهـه را بـه نـام »دهـه ی معـارف« 

نام گـذاری کردنـد. در ایـن دوره »اصالحـات در معـارف« قـرار اسـت در 

ابعـاد مختلـف انجـام شـود. دانش آمـوز، نصـاب تعلیمـی، آموزگار)معلم(، 

محیط آموزشـی و ارزیابی آموزشـی عنارص برجسـته و مهم در نظام تعلیم 

و تربیـت اسـت. اصالحـات بنیـادی و بادسـت آورد وقتـی ممکـن می شـود 

کـه بـه همـه ی ایـن عنـارص برجسـته، توجـه عمیـق و جـدی شـود. 

    بـر اسـاس همیـن رویکـرِد اصالحات بنیادی در معـارف، نصاب تعلیمی 

»قابلیت محـور« روی دسـت گرفتـه شـده کـه تـا صنف سـوم، تهیـه و چاپ 

گردیـده و از صنـف 4 الـی 6 نیـز بـه زودی تکمیـل و نهایـی می گـردد. 

امیـدوارم کـه نصـاب جدیِد»قابلیت محـور« مفیـد واقـع گـردد و خالهـا و 

کاسـتی های نصـاب گذشـته برطرف شـده باشـد تـا بتواند ایـن کار نیکو، 

تهدابـی بـه سـوی »معارف بـا کیفیت« باشـد. 

    تحـول و تغییـر بـزرگ دیگـر در معـارف، بازبینـی و بازسـازی سـاختار یا 

تشـکیالت این وزارت اسـت. این تغییر از دگرگونی و جابجایی معینیت ها 

رشوع شـده و تـا پایین تریـن سـطحِ سـاختار اداری را در بـر خواهد گرفت. 

فکـر می کنـم تغییـرات سـاختاری و تشـکیالتی، گام به گام پیـش می رود 

و در حـال نهادینـه شـدن اسـت. آرزومنـدم کـه ایـن تغییـرات سـاختاری 

و تشـکیالتی نیـز منجـر بـه نتیجـه مثبـت و کیفـی شـدن نظـام آمـوزش و 

پرورش)تعلیـم و تربیـت( گردد.

     مهم تریـن کلیـد در رویکـرد اصالحات معارف، شـناخت وضعیت موجود 

و پیداکـردن راهـکار بـرای گـذار به وضعیت مطلـوب اسـت. از این جهت، 

شـناخت دقیـق وضعیت موجـود در متام عنارص برجسـته ی نظـام آموزش 

و پـرورش رشط اساسـی، بـرای عبـور از ایـن وضعیـت اسـت. تـا زمانـی 

کـه وضعیـت موجـود ارزیابـی و تحلیـل نگـردد و شـناخته نشـود، هـر نوع 

حرکـت، کـور و ناموفق اسـت. به همین دلیل، شـناخت وضعیـت موجود، 

بایـد اولویـت »اصالحـات معـارف« قـرار بگیرد. شـناخت وضعیـت موجود، 

مشـکل و چالـش را مشـخص می کنـد. وقتـی کـه مشـکل معلـوم باشـد، 

متناسـب بـه مشـکل راه حل سـنجیده می شـود. بـدون شـناخت وضعیت 

موجـود، مشـکل معلـوم منی گـردد و راهـکار هـم سـنجیده منی شـود.  

       در کنـار عنـارص برجسـته و مهـم نظـام آمـوزش و پـرورش، آمـوزگاران 

)معلـان( یکـی از کلیدی تریـن عنـر بـه شـار مـی رود. مترکـز و توجـه 

روی ایـن عنـر کلیـدی، یک رضورت جدی و اساسـی اسـت. اولین گام، 

ارزیابـی و شـناخت »آمـوزگاران« در حالـت موجـود اسـت. مـن بـا توجه به 

شـناخت نسـبی که از وضعیت آموزگاران در مکتب و محیط های آموزشـی 

دارم، چنـد نکتـه را در ایـن مـورد قابـل یـادآوری و توجـه می دانم:

1ـ آموزگاران که به صورت رسـمی در چهارچوکات نظام معارف به تدریس 

گاشـته شـده انـد و عمـال در صنف هـا می رونـد و تدریـس می کننـد، 

شـار زیـادی شـان، دانـش، تخصـص و مهـارت  ابتدایـی آمـوزگاری را در 

بخـش مربوطـه ندارنـد. پایین بودن سـطح سـواد، ناآشـنایی بـا روش های 

تدریـس، بی خربی از دانش پیداگوژی، ناتوانی در شـناخت یادگیرندگان 

و  تهیـه  در  نداشـن  مهـارت  آنـان،  ذهنـی  و  روانـی  نیازمندی هـای  و 

ترتیـب پـالن درسـی عملـی و کارا، ناآگاهـی از روش ارزیابـی و سـنجش، 

ضرورت غربال گری آموزگاران در معارف
افغانسـتان مـا: نـوذر آزادی گوینـده، نویسـنده و کارگـردان ایرانـی 

در ۸۲ سـالگی درگذشـت.  به نقـل از پایـگاه خـربی انتخـاب آزادی 

در رادیـو و تئاتـر بـه ویـژه تئاتـر کرمانشـاه فـرد تاثیرگـذاری بـود، اما 

بـا بـازی در رسیال هـای قبـل از انقـالب و نویسـندگی و کارگردانـی 

مجموعـه »ایتالیـا ایتالیـا« به شـهرت رسـید.

آزادی روز 9 حـوت در آملـان درگذشـت. وی تـا چنـد سـال پیش در 

ایـران زندگـی می کـرد، ولی در این سـال ها فعالیت هرنی نداشـت.

نـوذر آزادی متولـد سـال ۱۳۱۷ در کرمانشـاه بـود. او هرنپیشـه، 

شـاعر، نقـاش و دانش آموختـه رشـته تئاتـر از دانشـکده هرنهـای 

دراماتیک و از هرنپیشـگان و کارگردانان ایرانی پیش از انقالب ۵۷ 

بـود. مجموعه شـش قسـمتی »ایتالیا ایتالیـا« در نخسـتین روزهای 

عیـد ۵۷ از تلویزیـون ملـی ایـران پخش شـد. او هم چنیـن در نقش 

چشـمگیر  معروفیتـی  بـه  »اختاپـوس«  رسیـال  در  قاطبـه«  »آقـای 

دسـت یافـت. نـوذر آزادی پـس از انقـالب چندیـن سـفر بـه اروپـا و 

آمریـکا داشـت و پیشـنهادهایی بـرای کار دریافت کرد کـه به دالیل 

مختلـف، آنهـا را نپذیرفـت. از دیگـر کارهـای او می توان بـه بازی در 

رسیال هـای »رسکار اسـتوار«، »آدم بـه آدم«، »تلـه مـوش« و چند کار 

تلویزیونی تک قسـمتی مثل »کاف شـو«، »سـامانتا شـو« اشاره کرد.

نوذر آزادی مدتی به عنوان گوینده و نویسـنده در رادیوی کرمانشـاه 

فعالیـت می کـرد و از آنجـا بـا پرویـن دولتشـاهی آشـنا شـد کـه ایـن 

آشـنایی بـه ازدواج انجامیـد. پرویـن دولتشـاهی از هرنمنـدان تئاتـر 

تلویزیـون و سیناسـت کـه در رسیال ها و منایش هـا و چندین فیلم 

سـینایی از جملـه رسیـال ایتالیـا ایتالیـا نیـز بـا او همبـازی بـوده 

اسـت. نـوذر آزادی هـم چنیـن در سـال ۲۰۱۰ میـالدی، نخسـتین 

منایشـگاه آثـار نقاشـی  خـود را در گالـری سـیحون، در شـهر لـس 

آنجلـس برگـزار کرد.

یاد داشت

 Pacific Rim: The Black نتفلیکـس ماه گذشـته اولین تریلر انیمـه

را منتـرش کـرد کـه این تریلـر وعده بازگشـت به ریشـه های مجموعه 

و همچنیـن گسـرش دنیـای مجموعـه فیلـم Pacific Rim را داده 

بـود. حـال در جدیدترین اخبار سـینا و تلویزیون، تریلـر دیگری از 

انیمه Pacific Rim منترش شـده که حاوی تصاویر اکشـن بیشـری 

از اتفاقـات ایـن انیمه اسـت. در این تریلر شـاهد بازگشـت کایجوها 

و مبـارزه آن بـا Jaeger هسـتیم کـه نشـان می دهد سـازندگان انیمه 

Pacific Rim: The Black تـالش کرد ه انـد تـا بیشـر حـس و حـال 

فیلـم اصلـی را در انیمه پیاده سـازی کنند و در ادامـه می توانید این 

تریلر را متاشـا کنید:

روایـت  اسـرالیا  در   Pacific Rim: The Black انیمـه  داسـتان 

می شـود؛ قـاره ای کـه به خاطـر بیـرون آمـدن کایجوهـا از اقیانوس، 

عمـال بایـد تخلیه شـود. تیلور و هارلی دو نوجوانی هسـتند که هنوز 

از ایـن قـاره بیـرون نرفته انـد. ایـن دو به سـختی برای جان سـامل به 

در بـردن در ایـن اوضـاع عجیـب تـالش می کننـد و ناامیـد به دنبـال 

 Pacific Rim: The والدیـن خـود می گردند. وظیفه سـاخت رسیـال

Black بـر عهـده گـرگ جانسـون و کریـگ کایـل بـوده اسـت، امـا 

اطالعاتـی از تعـداد قسـمت های آن در دسـرس نیسـت.

گیدئـون ادلـن در نقـش هارلـی تراویـس، کلـم ورذی در نقش تیلور 

تراویـس و اریـکا لیندبـک در نقـش لـوآ، از جمله بازیگرانی هسـتند 

 Pacific انیمـه انگلیسـی شـخصیت های  دوبلـه  کـه صداپیشـگی 

 Pacific Rim: The را بـر عهـده دارنـد. رسیـال Rim: The Black

Black کـه توسـط بخـش تلویزیونی لجنـدری تولید شـده، در تاریخ 

۴ مـارچ)۱۴ دلـو( از شـبکه نتفلیکـس منتـرش خواهد شـد.

تریلر جدید انیمه  
Pacific Rim: The Black

رویداد

جشنواره
رییس پیشین گلدن گلوب: 
عضو سیاه پوست نداریم

رییـس پیشـین گلـدن گلـوب تاییـد کرد کـه ایـن انجمـن در ۲ دهه 

اخیـر هیـچ عضو سیاه پوسـتی نداشـته اسـت.

بـه گـزارش ورایتـی، در حالی که مراسـم اهدای جوایـز گلدن گلوب 

شـب دوشـنبه برگزار می شـود، گزارشـی که بـه تازگی دربـاره نبودن 

تنـوع نـژادی در میـان اعضـای انجمـن مطبوعـات خارجـی هالیوود 

مطرح شـده، دردرس سـاز شـده است.

در واقـع ایـن مجموعـه حداقـل از سـال ۲۰۰۲ کـه رییس پیشـین، 

بـه آن پیوسـت هیـچ عضـو سیاه پوسـتی نداشـته اسـت. میهیـر تاتنا 

رییـس پیشـین گلـدن گلـوب در این باره گفته اسـت: بـه عنوان یک 

عضـو رنگیـن پوسـت جامعه، این مسـاله بـرای من اهمیـت دارد، اما 

جسـتجوی روزنامه نـگاران سـیاه پوسـت بین املللـی آسـان نیسـت 

ولـی بـه ایـن معنـی نخواهد بـود که دسـت از تالش بکشـیم.

وقتی از وی درباره آخرین عضو سـیاه پوسـتی که در این تشـکیالت 

حضـور داشـت سـوال شـد، وی نتوانسـت پاسـخ دهد که چـه زمانی 

بـوده اسـت و تنهـا می دانسـت کـه بایـد پیـش از زمـان ریاسـت وی 

یعنـی سـال ۲۰۰۲ بوده باشـد.

سـخنگوی انجمـن نیـز گفتـه اسـت آخریـن عضـو سـیاه پوسـت از 

»بلیـز« بـود، امـا نگفـت در چـه سـال هایی وی عضـو انجمـن بـوده 

اسـت.

ایـن سـخنگو تاکیـد کـرد همـه روزنامه نـگاران از هـر قـوم و فرهنگی 

که سـاکن کالیفرنیای جنوبی باشـند می توانند درخواسـت عضویت 

در ایـن انجمـن را بدهند.

نوذر آزادی کارگردان و بازیگر 
ایرانی درگذشت

انیمیشن



والنسـیا یکـی از سـخت تریـن فصـول تاریخ خـود را 

پشـت رس مـی گـذارد و یکی از نامزدهای سـقوط به 

دسـته دوم فوتبال اسپانیاسـت.

والنسـیا شـب گذشـته در هفته 25 اللیگا با سه گل 

در زمیـن ختافـه شکسـت خورد. شکسـتی که باعث 

شـد ختافـه بـا ایـن تیم هـم امتیاز شـود. والنسـیا با 

27 امتیـاز در رده 13 اللیـگا قـرار دارد و 17 امتیـاز 

دیگـر مـی خواهـد تـا از خطـر سـقوط فـرار کنـد در 

حالـی کـه فاصلـه ایـن تیم بـا منطقه سـقوط تنها 6 

امتیـاز اسـت و بـا رونـد نزولـی کنونـی ممکن اسـت 

در هفتـه هـای آتـی تبدیـل بـه گزینه جدی سـقوط 

شـود. پیـر لیـم مالک سـنگاپوری والنسـیا که چند 

سـالی اسـت ایـن باشـگاه را در اختیـار گرفتـه، بـا 

تصمیـات ناگهانـی و عجیـب و غریب خـود رشایط 

باشـگاه را بـه جایـی رسـانده اسـت کـه حتـی خطـر 

سـقوط را حـس مـی کند.

 2018-19 فصـل  پایـان  در  کـه  هـا  والنسـیایی 

توانسـته بود با شکسـت بارسـا قهرمان کوپـا دل ری 

شـود و بـا مارسـلینو گارسـیا تـورال رسمربـی موفـق 

اسـپانیایی مسـیر رو بـه رشـد را طـی مـی کـرد، بـه 

دلیـل اختـاف لیـم و مارسـلینو ایـن روزها بـا خاوی 

مـی  رس  پشـت  را  خـود  روزهـای  بدتریـن  گراسـیا 

گـذارد. تیـم فصـل گذشـته بـا آلـرت سـادس در 

میانـه هـای جـدول بـه کارش پایـان داد و سـپس 

مدیریـت تصمیـم بـه جوانگرایـی گرفـت.

تابسـتان امسال بسـیاری از ستاره های تیم از جمله 

رودریگـو و فـران تـورس بـه فروش گذاشـته شـدند و 

والنسـیا تیمی بسـیار جوان شـده نسـبت بـه فصول 

گذشـته اسـت و تنهـا بـرای بقـا مـی جنگـد. اتفاقی 

کـه باعـث تاثر و اندوه سـتاره های قدیمی تیم شـده 

اسـت. یکـی از آنها گابریل پائولیستاسـت.

گابریـل پائولیسـتا سـتاره برازیلـی والنسـیا در پایان 

بـازی برابـر ختافـه بـه میکسـدزون ورزشـگاه آمـد و 

پاسـخگوی سـوال خرنـگاران شـد. او که بـه وضوح 

منقلـب و ناراحـت از شکسـت سـنگین برابـر ختافـه 

بـه نظـر مـی رسـید، در نهایـت نتوانسـت بغضـش را 

کنـرل کنـد و رشوع بـه گریـه کـرد امـا دلیـل ایـن 

اتفـاق چـه چیـزی بود؟

در و.اقـع یکـی از سـواالت در مـورد احتال سـقوط 

آورد.  در  را  او  اشـک  کـه  سـوالی  بـود؛  والنسـیا 

پائولیسـتا که اخیرا ملیت اسـپانیایی را اخـذ کرده و 

قرار اسـت برای تیم ملی این کشـور به میـدان برود، 

در پاسـخ گفـت:» واقعـا زجر آور اسـت. پاسـخ به این 

سـوال اصـا آسـان نیسـت؛ چـرا کـه والنسـیا تیمی 

برای کسـب سـهمیه لیگ قهرمانـان اسـت و باورش 

مشـکل اسـت کـه اکنـون باید بـرای فـرار از سـقوط 

بجنگیـم. والنسـیا هرگـر نبایـد رشایـط اینچنینی را 

پیـدا مـی کـرد و عمیقـا متاسـفم. هنـوز بـازی هـای 

زیـادی باقیانـده و تـاش خواهیم کرد بـه رده های 

باالتر برسـیم.«

سوالی که اشک ستاره والنسیا را در آورد 

ورزش
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احتـال می دهـد بررسـی ایـن پرونـده و صدور مجـوز موقت و 

مـروط بـرای این واکسـین تا نیمـه ماه مارچ طول بکشـد.

مدرنـا  و  فایزر- بیون تـک  واکسـین  دو  جـز  بـه  کنـون  تـا 

فقـط واکسـین آسـرازنکا کـه محصـول مشـرک دو رشکـت 

داروسـازی بریتانیایی و سـویدنی اسـت در اتحادیه اروپا مجوز 

گرفتـه اسـت. بریتانیـا پـس از خـروج از اتحادیـه اروپـا مسـیر 

دیگـری بـرای مقابلـه بـا پاندمـی کرونـا در پیـش گرفتـه و کار 

واکسیناسـیون گسـرده را از سـال گذشـته آغـاز کـرده اسـت.

بـه نوشـته روزنامـه "تلگـراف" و بـه نقـل از یـک مقـام دولتـی، 

بـه احتـال بسـیار زیـاد رونـد صـدور مجـوز بـرای اسـتفاده از 

واکسـین جانسـون و جانسـون در بریتانیـا از هفتـه آینـده آغاز 

می شـود. بحرین به عنوان نخسـتین کشـور جهان مجوز ملی 

اسـتفاده از واکسـین جانسـون و جانسـون را صـادر کـرد. ایـن 

کشـور در کنـار برخی کشـورهای دیگر نظیر ارسائیـل، امارات 

متحده عربی و کویت از پیشـتازان واکسیناسـیون شـهروندان 

در منطقـه و جهـان به شـار مـی رود.

اسـت و بـه حـدود ۹۵ درصـد می رسـد. جـو بایـدن، رئیس 

جمهـوری امریـکا، از صدور مجوز اضطراری برای واکسـین 

جانسـون و جانسـون بـه عنوان یـک گام مهم بـرای مقابله 

با پاندمی کرونا اسـتقبال کرده اسـت. بایدن پیش از ورود 

بـه کاخ سـفید در بیسـتم جنـوری ضمـن انتقـاد شـدید از 

سیاسـت های دولـت قبلـی و سـهل انگاری در مقابلـه موثر 

بـا گسـرش پاندمـی کرونـا وعـده داده بـود کـه در صـد 

روز نخسـت آغـاز بـه کار دولتـش روزی یـک میلیـون نفـر 

واکسـینه شـوند. دولـت جدیـد ایـاالت متحده تا کنـون به 

شـکل محسوسـی از برنامه های اعام شـده واکسیناسیون 

و شـار شـهروندان  اسـت  امریکایـی جلوتـر  شـهروندان 

واکسینه شـده در ایـن کشـور بـه بیـش از ۵۰ میلیـون نفـر 

می رسـد.

صدور مجوز اتحادیه اروپا تا نیمه ماه مارچ

رشکت جانسـون و جانسـون برای دریافـت مجوز تقاضایی 

به اداره داروی اتحادیه اروپا نیز ارائه کرده اسـت. این اداره 

سـازمان غـذا و داروی ایـاالت متحـده برای واکسـین رشکت جانسـون 

و جانسـون بـه عنـوان سـومین واکسـین کرونـا مجوز صـادر کـرد. این 

واکسـین برخـاف دو واکسـین قبلـی "تـک دوز" اسـت و اسـتفاده از 

آن رسعـت واکسیناسـیون را افزایـش می دهـد. منابـع خـری در ۲۸ 

 FDA فـروری گزارش داده اند که سـازمان غـذا و داروی ایاالت متحده

برای واکسـین رشکت امریکایی جانسـون و جانسـون مجوز اضطراری 

ایـن واکسـین رشکت هـای امریکایـی  از  صـادر کـرده اسـت. پیـش 

و آملانـی فایـزر- بیون تـک و رشکـت مدرنـا در امریـکا مجـوز گرفتـه 

بودنـد و واکسیناسـیون شـهروندان بـا آنهـا بـرای پیشـگیری از ابتـا 

بـه بیـاری کوویـد۱۹ آغـاز شـده بود. واکسـین جانسـون و جانسـون 

در قیـاس بـا دو واکسـین دیگـر دسـت کم دو مزیـت مهـم دارد؛ بـرای 

ایمنـی در برابـر ابتـا بـه ویـروس کرونـا تنها تزریـق یـک دوز آن کافی 

اسـت و نیـازی بـه نگهـداری در دمـای زیـر صفـر درجـه نـدارد. مجـوز 

اضطـراری ایـن واکسـین بـرای تزریـق بـه افراد بـاالی ۱۸ سـال صادر 

شـده اسـت. سـازمان غـذا و داروی امریـکا می گویـد، هنـوز داده های 

الزم دربـاره مـدت زمـان مصونیتـی کـه ایـن واکسـین ایجـاد می کنـد 

ارائـه نشـده و مشـخص نیسـت افـراد واکسینه شـده می تواننـد ناقـل 

بیـاری کوویـد۱۹ باشـند یـا خیـر. در ایـاالت متحـده دریافـت مجوز 

اضطـراری بـرای دارو یـا واکسـین بـه نسـبت سـاده تر اسـت؛ بـه زبـان 

سـاده می تـوان گفـت بـرای صدور ایـن مجوز بایـد ثابت شـود که یک 

واکسـین یا دارو بیش از آنکه زیان برسـاند موثر اسـت. در مقابل روند 

صـدور مجـوز نهایـی بسـیار طوالنی تر اسـت و نیاز بـه داده هـای قابل 

اطمینـان دیگـری دارد. رشکت داروسـازی جانسـون و جانسـون اواخر 

جنوری نتایج اولیه فاز سـوم کارآزمایی بالینی واکسـین خود، که روی 

۴۴ هـزار نفـر آزمایـش شـده بـود را ارائـه کرد.

ایجاد ایمنی ۶۶ تا ۸۵ درصد

خرگزاری آملان با اسـتناد به این نتایج می گوید، واکسـین جانسـون 

و جانسـون چهـار هفتـه پـس از تزریـق در مقابـل ابتـا بـه بیـاری 

کوویـد۱۹ خفیـف یا متوسـط ۶۶ درصد ایمنی ایجـاد می کند. میزان 

ایمنـی در برابـر حالت شـدید بیاری تا ۸۵ درصد اعام شـده اسـت. 

میـزان ایمنـی در برابـر ابتا به بیـاری کووید۱۹ در دو واکسـینی که 

قبـا در امریـکا مجـوز اضطـراری دریافـت کرده انـد بـه مراتـب بیشـر 

امریکا برای واکسین جانسون و جانسون مجوز صادر کرد

آماده گی تیم ملی کرکت کشور برای رویارویی با زیمبابوی

چگونه یک شرکت هندی 
جهان را علیه کرونا واکسینه می کند؟

قهرمان سوپرلیگ چین ورشکسته شد

ده ها کشته در درگیری های خونین جنوب غرب یمن

تهیه و انبار شیشه های آمپول

را  تولیـد  واقـع  در  چگونـه  هنـد  رسم  موسسـه 

بـاال بـرد؟ در اپریل سـال ۲۰۲۰، آقـای پوناواال 

حسـاب کـرد چـه میـزان شیشـه آمپـول و فیلـر 

نیـاز دارد.

او توضیـح داد: "مـن شیشـه آمپـول بـرای ۶۰۰ 

میلیـون دوز واکسـین را زودتـر از موعد دریافت 

کردم و آنها را تا سـپتامر در انبار نگه داشـتم".

"مهمریـن چیـزی کـه به مـا امـکان داد بتوانیم 

دوزهـای زیـادی آماده کنیـم، ۷۰ تا ۸۰ میلیون 

دوز در جنـوری ۲۰۲۱، ایـن بود کـه من در ماه 

اگوسـت بـا وجـود ریسـک، کار تولیـد را رشوع 

کردم".

را  ریسـک  ایـن  هـم  دیگـر  "کاش رشکت هـای 

دوزهـای  اکنـون  صـورت  ایـن  در  می کردنـد، 

می داشـتیم". آمـاده  دنیـا  در  بیشـری 

سیسـتم های  نبـودن  یکـی  از  پونـاواال  آقـای 

نظارتـی جهانـی و عـدم هاهنگی بیـن آنها که 

باعـث تاخیـر در تولیـد واکسـین شـده اسـت، 

انتقـاد کـرد. او گفـت کـه سـازمان های اصلـی 

و  داروهـا  آژانـس  جملـه  از  دارو،  بـر  نظـارت 

محصـوالت صحـی بریتانیـا )ام اچ آرای(، آژانـس 

و  غـذا  سـازمان  و  )ایـی ام ای(،  اروپـا  دارویـی 

داروی امریـکا )اف دی ای( می توانسـتند بـا هم 

متحـد شـوند و در مورد والیتـدارد کیفیت توافق 

کننـد. او همچنیـن از دولت هـا انتقـاد کـرد و 

کشـورهایی  نظارتـی  سـازمان های  کـه  گفـت 

کـه واکسـین تهیـه می کننـد، از هنـد گرفتـه تـا 

اروپـا، می توانسـتند بـا هـم متحـد شـوند و در 

مـورد یک معیـار والیتدارد بین املللـی به توافق 

ایـن  در  نتوانسـته ایم  هنـوز  مـا  "چـرا  برسـند. 

مـورد هاهنـگ باشـیم و در زمـان رصفه جویـی 

کنیـم، بـه خصـوص حتـی بـرای واکسـین های 

جدیـد. مـن بیـزارم از اینکـه مجبور شـوم دوباره 

همـه ایـن مراحـل را بـرای واکسـین های جدید 

کنـم". طی 

تولیـد  ظرفیـت  دارویـی  غول هـای  درحالیکـه 

خـود را در رقابـت بـرای واکسیناسـیون جهـان 

علیـه کرونـا بـاال می برنـد، یـک رشکـت در ایـن 

میـان پیشـتاز اسـت.

نـام چنـدان  )اس آی آی(  هنـد"  "موسسـه رسم 

شـناخته شـده ای نیسـت، امـا بزرگرین رشکت 

تولیدکننـده واکسـین در جهـان اسـت.

ایـن رشکـت سـاالنه ۱.۵ میلیارد دوز واکسـین، 

بـا رسعـت باالیی در کارخانه تولیـد انبوهش در 

شـهر پونـا در غـرب هند تولیـد می کند.

تولیـد  حـال  در  اکنـون  هنـد  رسم  موسسـه 

رشکت هـای  مجـوز  تحـت  کرونـا  واکسـین 

اسـت. آسـرازنکا  ماننـد  دارویـی 

آدار پونـاواال، مدیـر ارشـد اجرایی موسسـه رسم 

هنـد در گفتگـو بـا بی بی سـی گفتـه اسـت کـه 

واکسـین  چندیـن  روی   ۲۰۲۰ سـال  در  "مـا 

ریسـک حسـاب شـده بزرگـی کردیـم، قبـل از 

اینکـه حتـی سـازمان های نظارتـی داوی آنها را 

تاییـد کننـد".

"ایـن یـک ریسـک چشم بسـته و حسـاب نشـده 

نبـود، زیـرا مـا دانشـمندان آکسـفورد را از پیش 

بـه دلیـل همـکاری قبلـی در واکسـین ماالریـا 

می شـناختیم".

خصوصـی  رشکـت  یـک  هنـد  رسم  موسسـه 

اسـت؛ و همیـن بـه آقـای پونـاواال و همـکاران 

دانشـمندش امـکان داد که رسیـع در این مورد 

کننـد. تصمیم گیـری 

امـا موسسـه رسم هنـد بـرای تامیـن بودجـه بـا 

چالـش بزرگـی روبـرو بـود. این رشکـت خودش 

حـدود ۲۶۰ میلیـون دالـر رسمایـه گـذاری کرد 

و بقیـه آن را از طریـق نیکوکارانـی ماننـد بیـل 

دیگـر  کشـورهای  از  پیش پرداخـت  و  گیتـس 

تامیـن کـرد.

موسسـه رسم هنـد درنهایـت موفـق بـه تامیـن 

۸۰۰ میلیـون دالـر برای سـاخت واکسـین های 

متعـدد کوویـد-۱۹ شـد.

شورش در جنوب عراق؛ 
در ناصریه ده ها نفر کشته و زخمی شدند

بنـا بـه گـزارش یـک شـفاخانه و یـک مقـام 

اعضـای  از  نفـر   ۵۷ دسـت کم  امنیتـی، 

شـده اند. زخمـی  نیـز  انتظامـی  نیروهـای 

فـروری(   ۲۱( گذشـته  یکشـنبه  تظاهـرات 

رشوع شـد، زمانـی کـه شـاری از معرضان 

سـعی کردند با سـنگ و کوکتـل مولوتوف به 

سـاختان شـهرداری نارصیـه حملـه کنند.

خواسـت اصلـی معرضـان برکناری شـهردار 

و رسـیدگی به کشـتار شـهروندانی اسـت که 

در یـک سـال گذشـته بـه قتل رسـیده اند.

بین امللـل  عفـو  بـری  حقـوق  سـازمان 

داد  خـر  ویدیوهایـی  بـه  یافـن  دسـت  از 

و  مـردم بی سـاح  بـه  مأمـوران  کـه شـلیک 

در  شـهروندان  پراکنـده  اجسـاد  همچنیـن 

می دهنـد. نشـان  را  خیابـان 

در کشـمکش میـان معرضـان و نیروهـای 

و  زیـادی کشـته  عـده  نارصیـه  در  امنیتـی 

زخمـی شـدند. بنا بـه گـزارش خرگزاری ها 

دسـتکم ۵ نفـر کشـته و ده هـا نفـر زخمـی 

از  نفـر   ۵۷ گزارش هـا  بـه  بنـا  شـده اند. 

شـفاخانه  بـه  و  مجـروح  امنیتـی  نیروهـای 

شـده اند. منتقـل 

چنـد خرگـزاری، از جملـه رویـرز، دربـاره 

برخوردهـای خشـونت آمیز میـان معرضـان 

شیعه نشـین  شـهر  در  امنیتـی  نیروهـای  و 

نارصیـه، در جنـوب عراق، گـزارش داده اند.

عـده ای کـه شـار آنهـا بـه روشـنی معلـوم 

نیسـت، بـه رضب گلوله نیروهـای امنیتی به 

قتـل رسـیده اند. بـه گـزارش منابع پزشـکی 

حـدود ۱۲۰ نفـر به شـدت زخمی شـده اند.

دورتموند جانشین هالند را انتخاب کرد

در باشـگاه دورمتونـد بـه دلیـل رشایـط نه چندان خـوب اقتصادی فـروش ارلینگ هالنـد را گزینه ای 

مطلـوب برای بهبـود وضعیت مالـی می بینند.

رئیـس باشـگاه دورمتونـد در مصاحبه ای که اخیرا انجـام داد، راجع به فـروش احتالی بازیکنان این 

تیـم و وضعیـت اقتصـادی باشـگاه صحبت کرد تا زمزمه های جدایی ارلینگ هالند نیز بیشـر شـود.

یوآخیـم واتسـکه گفـت:» در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا منی توانم هیچ احتالـی را رد کنم. هر 

چند این لزوما هدف ما نیسـت. الزم اسـت که یک تعادل مادلی برقرار کنیم: ما باید تیمی قدرمتند 

در زمین داشـته باشـیم و در عین حال از نظر اقتصادی نیز پایدار و با ثبات باشـیم.

اگر کل فصل آینده را بدون متاشاگر بازی کنیم، مطمئنا باید به فروش بازیکنان فکر کنیم. تقاضای 

وام و اعتبـار از بانـک بـه جای فروش بازیکن قطعا راهی نخواهد بود که ما در پیش خواهیم گرفت.«

طبـق ادعـای رسـانه های آملانی باشـگاه بوروسـیا دورمتوند باتوجـه به احتال بـاالی جدایی هالند، 

یـک مهاجـم جـوان سـویدنی را برای جایگزینـی او انتخاب کرده اسـت.  دورمتوند بـرای فروش هالند 

100 میلیـون یـورو می خواهد و به نظر می رسـد که مشـریان بزرگ این پدیده نـاروی قصد پرداخت 

ایـن رقـم را دارنـد. دورمتونـد تبحر خاصی در جذب و پرورش اسـتعدادهای بزرگ و فـروش آنها به رقم 

های بسـیار باال دارد. سـوالی که وجود دارد این اسـت که این باشـگاه آملانی قصد دارد کدام بازیکن 

را به عنوان جایگزین هالند انتخاب کند. الکساندر ایساک مهاجم رئال سوسیداد بازیکنی است که 

دورمتونـد بـرای جایگزینـی هالند او را زیر نظر دارد. این بازیکن 21 سـاله سـویدنی سـابقه حضور در 

دورمتوند را دارد. او بعد از این تیم راهی رئال سوسـیداد شـد و توانسـت در فصل جاری 12 گل برای 

تیمش به مثر برسـاند. در قرارداد این بازیکن جوان سـویدنی ذکر شـده اسـت که دورمتوند می تواند 

در ازای پرداخـت 30 میلیـون یـورو او را دوبـاره به تیم برگرداند و  این باعث شـده تا این باشـگاه آملانی 

باتوجه به درخشـش او در فصل جاری اللیگا به دنبال بازگرداندنش باشـد.

میشـائیل زورک مدیر ورزشـی بوروسـیا دورمتوند در واکنش به جذب دوباره ایساک گفت:» او ابتدا در 

سوسـیداد نیمکـت نشـین بـود اما رفته رفته خـود را به ترکیب اصلی رسـاند و در فصـل جاری بهرین 

گلـزن تیمـش بـوده اسـت. ما این بازیکـن را از نزدیک زیر نظـر گرفته ایم اما فعا هالنـد را داریم.«

بـود. قـرار اسـت که امروز جزئیات بیشـر دربـارۀ مصدومیت 

راشـدخان از سـوی بـورد کرکـت افغانسـتان کـه آیـا او بازی 

نخسـت را از دسـت خواهـد داد یـا خیـر، اعـام شـود.

دسـت مصـدوم شـد و نتوانسـت بـه ایـن لیـگ، ادامه 

دهـد. او تنهـا دو بـازی بـرای ایـن تیـم، انجـام داده 

بود.ایـن نخسـن بـازی او در لیـگ کرکـت پاکسـتان 

تیـم ملـی کرکت افغانسـتان از چند روز به ای سـو مترینـات را برای 

دو دیدار تسـت و سـه بازی ۲۰ آوره در ابوظبی، برگزار کرده اسـت.

قـرار اسـت ایـن رقابت هـا تـا دو روز دیگـر در ورزشـگاه کرکت شـیخ 

زاهـد در شـهر ابوظبـی برگزار شـوند و تا تاریخ ۲۰ مارچ سـال روان 

میـادی، ادامه خواهند داشـت.

اصغر افغان تیم ملی را در این بازی ها رهری خواهد کرد.

او  شـد.  خواهـد  داوری  پکتیـن  احمدشـاه  توسـط  رقابت هـا  ایـن 

نخسـتین افغـان اسـت کـه رقابت هـای تسـت را، داوری می کنـد.

بـر بنیـاد گـزارش شـورای جهانـی کرکـت، افغانسـتان در مـاه نومر 

سـال گذشـته میـادی در بـازی تسـت در برابـر ویسـت اندیـز بـا 

تفـاوت نُـه ویکیـت، شکسـت خـورد.

بـورد کرکـت کشـور روز گذشـته اعـام کـرد که منیـر کاکـر، یکی از 

بازیکنـان جـوان تیـم ملـی در بـازی متریناتـی در برابـر زیمبابـوی، 

درخشـش عالی داشـته و توانسـته که ۱۲۵ دوش در برابر این تیم، 

انجـام دهد.

راشد خان

هفتـۀ گذشـته، بورد کرکت کشـور اعام کرد که راشـد خان، سـتارۀ 

تیـم ملـی کرکـت کشـور احتـاالً بـازی نخسـت تسـت را در برابـر 

زیمبابـوی بـه علـت مصدومیـت، از دسـت دهـد. او کـه در لیـگ 

کرکـت پاکسـتان بـرای تیـم الهـور قلنـدرز بـازی می کـرد، از ناحیه 

بارسلونای جدید باالخره سنت شکنی کرد
نتایـج ایـن فصـل بارسـا برابر تیـم های بـزرگ اغلب 

سـویا  برابـر  گذشـته  روز  امـا  بـوده  کننـده  ناامیـد 

منایشـی متفـاوت را از تیـم تحـت هدایـت رونالـد 

کومـان دیدیـم. بـه نقـل از مـارکا، پاشـنه آشـیل این 

فصـل بارسـلونا بـا رونالـد کومـان جـدال برابـر تیـم 

هـای بـزرگ و مدعـی بـود. آبـی انـاری هـا تـا بـه 

اینجـای فصـل قافیه را برابر تیم هایی چون اتلتیکو، 

رئـال، پی اس جـی، سـویا)کوپا دل ری( و یوونتوس 

باختـه انـد اما تیم تحـت هدایت کومان روز گذشـته 

توانسـت بـر سـویا تیـم چهـارم جـدول اللیـگا بـا دو 

گل پیـروز شـود. شـاید بهریـن منایش بارسـا برابر 

یـک تیـم بـزرگ در تورین و برتـری 0-2 بر یوونتوس 

در دور گروهـی لیـگ قهرمانـان بـود. بارسـا بـازی 

برگشـت را 0-3 در نوکمپ واگذار کرد. روز گذشـته 

و در دیـداری کـه بـرای هـر دو تیم اهمیـت فراوانی 

داشـت، بارسـا بـا دو گل عثـان دمبلـه و لیونـل 

مسـی توانسـت برنده از سـانچس پیسـخوان خارج 

شـود و موقتـا بـه رده دوم رسـید. این شـاید بهرین 

بازی فصل بارسـا بود و منایشـی کاما متفاوت را از 

مسـی و یارانش شـاهد بودیم. بارسـا چـه در دفاع و 

چـه در حملـه تیمـی منسـجم و قابل اعتاد نشـان 

داد و در ایـن میـان نبایـد از نقـش تغییـر تاکتیـک 

رونالـد کومـان بی تفـاوت عبور کـرد. مربی هلندی 

بـه عثان دمبلـه آزادی عمـل تام داده بود و سـتاره 

فرانسـوی بـا رسعـت باالیـش بارهـا و بارهـا بـای 

جـای مدافعان سـویا شـد.

همچنین مالک باشـگاه اینرمیان ایتالیا در رسی 

آ اعـام کـرد کـه قصـد دارد بـر روی تجـارت اصلـی 

خـود مترکـز کنـد و دارایـی های غیر خرده فروشـی 

را در معـرض فـروش قـرار دهـد کـه ایـن دارایـی هـا 

شـامل باشـگاه جیانگ سـو نیز می شـد. جیانگسو 

کـه چنـد مـاه پیـش موفق شـد با غلبـه بـر گوانگژو 

اورگرانـد بـه مقـام قهرمانی سـوپرلیگ چین برسـد، 

قبـا فابیـو کاپلـو را بـر روی نیمکـت خود داشـت و 

حتـی آنهـا در تابسـتان سـال 2019 در پـی خریـد 

گـرت بیـل سـتاره رئـال مادریـد بودنـد. حـاال ایـن 

تصمیـم رشکـت سـونینگ باعـث نگرانی هـواداران 

اینـر میـان نیـز شـده اسـت کـه اکنـون در صـدر 

جـدول رده بنـدی حضـور دارنـد و پس از 11 سـال 

در آسـتانه کسـب قهرمانـی رسی آ قـرار گرفتـه اند.

فوتبـال چیـن به دلیـل توقف فعالیت جیانگ سـو 

سـونینگ قهرمانان سوپرلیگ این کشـور، در هرج 

و مرج شـدیدی قرار گرفته اسـت.

تیـم فوتبـال جیانگ سـو سـونینگ قهرمان سـوپر 

لیگ چین در فصل گذشـته، تنها سـه مـاه پس از 

کسـب عنوان قهرمانی، کلیه فعالیت های ورزشی 

خـود را متوقـف کـرده اسـت. مالـکان این باشـگاه 

رشکـت سـونینگ هسـتند کـه مالکیـت باشـگاه 

اینرمیـان را نیـز در اختیـار دارند. این باشـگاه با 

انتشـار پسـتی در حساب رسـمی خود در نرم افزار 

WeChat ضمـن اعـام خـر توقـف کلیـه فعالیت 

هـای ورزشـی خـود، ابـراز امیـدواری کـرد کـه این 

باشـگاه بتوانـد مالـکان جدیـدی بیاید تـا فعالیت 

شـود.  گرفتـه  رس  از  دوبـاره  باشـگاه  ایـن  هـای 

رشکت سـونینگ که غول خرده فروشـی در کشـور 

چیـن اسـت، در سـال 2015 باشـگاه جیانگسـو 

را خریـداری کـرده اسـت و در فصـل گذشـته ایـن 

باشـگاه نخسـتین قهرمانـی تاریـخ خـود در سـوپر 

لیگ چین را به دسـت آورد. در اطاعیه سـونینگ 

آمـده اسـت کـه همچنیـن فعالیـت تیم زنـان خود 

را متوقـف خواهـد کـرد. تیمی که در سـال 2019 

قهرمـان سـوپر لیـگ زنـان چیـن شـده بـود. اوایل 

مـاه فـروری بـود کـه رشکت سـونینگ مسـتقر در 

نانجینـگ یکـی از بزرگریـن فروشـندگان چین و 

جنگ نیابتی ایران و عربستان در یمن

مناقشـه در یمـن مهم تریـن جنـگ نیابتـی میـان عربسـتان و 

جمهـوری اسـامی در منطقـه محسـوب می شـود. ایـران بارهـا 

بـه تامیـن مالی و تسـلیحاتی شورشـیان حوثی متهم شـده، اما 

ایـن اتهام هـا را رد می کنـد. هم زمـان بـا اوج گرفن درگیـری در 

منطقـه مـأرب، خرگـزاری فرانسـه بـه نقـل از ائتاف بـه رهری 

عربسـتان گـزارش داده کـه سـامانه پدافند هوایی یک موشـک 

بالسـتیک حوثی ها را در آسـان ریاض رهگیری و منهدم کرده 

اسـت. خرگزاری رسـمی عربسـتان می گوید، دسـت کم شـش 

پهپاد انتحاری شـبه نظامیان حوثی در آسـان مناطق مختلف 

ایـن کشـور رهگیری و نابود شـده اسـت.

شـبکه املسـیره از قـول یکی از سـخنگویان حوثی هـا ادعا کرد 

که شـب گذشـته یک موشـک بالسـتیک و ۱۵ هواپیای بدون 

رسنشـین مناطـق مختلـف از جمله اهدافـی در ریـاض را هدف 

قـرار داده انـد. حوثی هـای یمـن تهدیـد کرده اند کـه به عملیات 

نظامـی خـود علیـه عربسـتان ادامـه می دهنـد و از غیرنظامیان 

این کشـور خواسته اند مناطق نزدیک به فرودگاه ها و تاسیسات 

نظامـی را ترک کنند.

بنابـر ایـن گـزارش، ۲۸ نفـر از کشته شـدگان شـبه نظامیان 

حوثی مورد حایت جمهوری اسـامی و ۲۲ نفر از نیروهای 

دولتـی بوده انـد. نـرد در این منطقـه از مدتی پیش شـدت 

گرفتـه و در روزهـای اخیـر نیـز گزارش هایـی دربـاره کشـته 

شـدن ده هـا نفـر در ایـن درگیری ها منتر شـده اسـت.

شـبکه تلویزیونـی املسـیره، بلندگـوی تبلیغاتـی حوثی ها، 

می گوید ائتاف به رهری عربسـتان سـعودی برای حایت 

از نیروهـای دولتـی بارها مناطـق مختلف در والیت مـأرب را 

مببـاران کرده اند.

والیـت مـأرب یکـی از مهم تریـن پایگاه هـای دولت عبـد ربه 

منصـور هـادی به شـار می رود کـه از سـوی جامعه جهانی 

به عنوان دولت قانونی یمن به رسـمیت شـناخته می شـود، 

امـا بـر بخش بزرگی از کشـور کنرلی نـدارد.

یـک مقـام ارشـد نظامـی شورشـیان یمـن هفتـم حـوت بـه 

خرگـزاری ایرنـا گفتـه بـود کـه تقریبـا متـام والیـت مـأرب 

"آزاد" شـده و فقـط مرکز والیت "در اشـغال مـزدوران ائتاف 

سـعودی و گروه هـای تروریسـتی" اسـت کـه بـه گفتـه او، تـا 

آزادسـازی آن چیـزی منانـده اسـت.

در ادامـه نردهـای شـدید بـر رس تسـلط بـر والیـت مـأرب یمـن حـدود 

پنجـاه نفـر از جملـه ۲۸ شـبه نظامی حوثی کشـته شـده اند. در همین 

حال عربسـتان می گوید، چند پهپاد انتحاری و یک موشـک بالسـتیک 

حوثی هـا را رهگیـری و منهـدم کرده اسـت.

 رادیـو صـدای آملـان در ۲۸ فـروری به نقل از منابع محلی گـزارش داد 

که در درگیری های نظامی در والیت مأرب، در شـال رشق یمن، ده ها 

نفر کشـته شده اند.
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رئیس صحت عامه کابل:
 تزریق واکسین کرونا به زنان باردار توصیه نمی شود

تهیه آب آشامیدنی برای ۲۵۰ خانواده در سمنگان

کاشت نزدیک به ۲۰ هزار هکتار زمین هینگ للمی در سمنگان

تروریسـتی دارنـد.  او هشـدار می دهـد که قرار اسـت در آینده 

نزدیـک پالیسـی چگونگـی برخـورد حقوقی و قانونـی با فعاالن 

ایـن جریـان را بـه بحـث گرفتـه شـود.  

آور شـده  یـاد  ایـن حـزب  بـه اعضـای  معـاون رئیـس جمهـور 

اسـت، کسـانیکه خـود را متعلـق بـه حـزب التحریـر می داننـد 

رسـانیده می شـود کـه دسـت از تبلیـغ ضـد نظـام و فعالیـت 

بردارنـد.

قـر رسمایـه دار  از  اعالمیـه همچنیـن  ایـن  در  آقـای صالـح 

جامعـه خواسـته اسـت کـه بـه تلفون هـای شـبکه های اوبـاش 

و باج گیـر توجـه نکننـد، اکـر اعضای ایـن شـبکه های باج گیر 

توسـط جلسـات شـش و نیـم در کابـل تثبیـت شـده انـد.

ایـن  از  مـورد  روزهـای گذشـته چهـار  در  کـه  اسـت  او گفتـه 

»بسـیار مفیـد و ارزنـده« عنـوان کرده اسـت.
وحیـد مجـروح از سـفیر چیـن خواسـته اسـت تـا وزارت صحـت عامـه را 
در راسـتای فعال سـازی دسـتگاه های طبـی شـفاخانه جمهوریـت همکاری 

. کند
در همیـن حـال، وانـگ یـو، سـفیر چیـن در کابل ضمـن تأکید بـر ادامه ی 
همـکاری کشـورش بـا افغانسـتان، افـزوده اسـت که بحـران ویـروس کرونا 
سـبب تأخیـر در همـکاری بـرای فعال سـازی دسـتگاه های طبی شـفاخانه 

جمهوریت شـده اسـت.
او همچنـان گفتـه اسـت که قرار اسـت پس از عادی شـدن وضعیت ناشـی 

از ویـروس کرونـا، رونـد همکاری هـای چین در این راسـتا آغاز شـود.
افغانسـتان پیـش از ایـن ۵۰۰ هـزار دوز واکسـین کرونـا را از هنـد دریافت 
کـرده اسـت. از ایـن مقـدار واکسـین کرونا قرار اسـت بـرای ۲۵۰ هـزار نفر 
اسـتفاده شـود. رونـد تطبیق واکسـین کرونـا در افغانسـتان در پنجم حوت 

رسـما آغاز شـده است.
براسـاس اولویت بنـدی دولـت افغانسـتان، قـرار اسـت کارمنـدان صحـی، 

نیروهـای امنیتـی و خبرنـگاران در گام نخسـت واکسـینه شـوند. در کنـار 
آن، ده هـزار مقـام بلندرتبـه ی دولتی نیز واکسـین واکسـین کرونـا دریافت 
می کننـد. ایـن درحالـی اسـت کـه براسـاس آخریـن آمـار رسـمی وزارت 

صحـت عامـه، تـا کنـون ۵۵ هزار و ۷۳۳ نفر در سراسـر کشـور بـه ویروس 
کرونـا مبتـا شـده اند. از ایـن میـان، ۴۹ هـزار و ۳۳۳ نفـر بهبـود یافتـه و 

دوهـزار و ۴۴۴ نفـر دیگـر جـان داده اند. 

 امراللـه صالح معاون نخسـت ریاسـت جمهوری 

راجسـر  و  ثبـت  تحریـر  حـزب  کـه  می گویـد 

وزارت عدلیـه کشـور نیسـت و ایـن حزب حق فعالیـت را ندارد.

آقای صالح روز یکشـنبه در اعالمیه 112 جلسـات شـش و نیم 

گفتـه اسـت کـه ایـن حـزب حـق تجمـع و تبلیـغ را تـا زمانیکـه 

ثبـت وزارت عدلیـه کشـور نشـده اسـت را ندارد. 

وی ترصیـح کرده اسـت:»به عبـارت دیگر حـزب تحریر را دولت 

افغانسـتان بـه رسـمیت منی شناسـد و تـا زمانیکـه ایـن معضل 

حقوقـی ]ایـن حـزب[ حـل نگـردد، هرنـوع فعالیـت از نـام و 

نشـانی ایـن شـبکه مجهـول، غیـر قانونـی خواهـد بود.«

شـاری  عین حـال  در  کـه  می افزایـد  جمهـور  رئیـس  معـاون 

گروه هـای  بـا  فکـری  نزدیـک  تبانـی  حـزب  ایـن  فعـاالن  از 

 وزارت صحـت عامـه ی کشـور اعـام کرده اسـت کـه چین ۲۰۰ هـزار دوز 
دیگـر واکسـین کرونـا را بـه دولت افغانسـتان کمـک می کند. وعـده ی این 
کمـک در دیـدار امـروز وانـگ یو، سـفیر چین بـا وحید مجروح، سرپرسـت 

وزارت صحـت در کابـل صـورت گرفته اسـت.
در اعامیـه ی وزارت صحـت عامـه آمده اسـت که چین قبـا ۲۰۰ هزار دوز 
واکسـین بـه دولت افغانسـتان وعده ی کمـک داده بود، امابراسـاس تقاضای 
ایـن وزارت، قـرار اسـت ۲۰۰ هـزار دوز دیگر واکسـین کرونا از سـوی چین 

در اختیار دولت افغانسـتان قـرار بگیرد.
سـفیر چیـن در کابـل در ۱۶ دلـو در دیـدار بـا وحیـد مجروح وعـده کرده 
بـود کـه کشـورش ۲۰۰ هـزار دوز واکسـین کرونـا را بـه افغانسـتان کمک 

می کنـد.
سرپرسـت وزارت صحـت از کمک هـای چیـن قدردانـی کـرده و واکسـین 
کرونـا را یکـی از نیازهـای مهـم سـکتور صحـت در مهـار ویـروس کرونـا 
خوانـده اسـت. آقای مجـروح همچنان چیـن را همکار خـوب وزارت صحت 
دانسـته و کمک هـای ایـن کشـور را در اوج بحـران کرونـا در افغانسـتان 

 عبدالوکیـل احمـدی، رئیـس صحـت عامـه والیت 

کابـل می گویـد کـه بـا آغـاز رونـد تزریـق واکسـین 

کرونـا تاکنـون، تاثیـر بدی نداشـته اسـت.

رونـد  آغـاز  مراسـم  در  حـوت   10 یکشـنبه  روز  احمـدی  آقـای 

واکسـین کرونـا در انسـتیتوت طبـی فرانسـه بـرای کـودکان و 

مـادران گفـت کـه رونـد واکسـین کرونـا بعـد از تاییـد سـازمان 

صحـی جهـان آغـاز شـد و تـا هنـوز تاثیـرات بسـیار شـدید روی 

نداشـته اسـت. واکسـین شـده اند،  کسـانی کـه 

آقـای احمـدی در ادامـه افـزود کـه ایـن واکسـین بـرای کسـانی 

کـه دارای خونریـزی دوامـدا و یـا خانم هایی که حامله هسـتند، 

این واکسـین پیشـنهاد منی شـود.

وزارت صحـت عامـه هفتـه گذشـته رونـد واکسيناسـيون را آغـاز 

نريوهـاي  صحـي،  کارمنـدان  دولـت،  طـرح  اسـاس  بـر  کـرد. 

امنيتـي و کارمنـدان رسـانه ها در اولويـت قرار دارند. انسـتیتوت 

فرانسـه بـرای مـادران و کـودکان این برنامـه را روز یکشـنبه آغاز 

کرد.

بـرای  انسـتیتوت فرانسـه  ، رئیـس اجرایـی  عزیـز احمـد جـان 

مـادران و کـودکان گفت: »این یک لحظه عالی برای انسـتیتوت 

اسـت کـه یـک قـدم دیگـر بـرای ایمنـی کارکنـان مراقبت هـای 

صحـی، بیـاران و خانواده هـای آنهـا برداشـته اسـت.«

 در ایـن هایـش، خانـم شـهرزاد هیرجـی، مناینـده دیپلاتیک 

 FMIC کـه  گفـت  نیـز  افغانسـتان  در  آقاخـان  توسـعه  شـبکه 

بایـد  »مـا  دارد.  اولویـت  در  آن  در  کیفیـت  کـه  اسـت  نهـادی 

کارکنـان خـود را آمـوزش دهیـم متخصصان خود را بسـیج کنیم 

تـا بـا تحقیـق و بررسـی، معلومـات موثـق را به کارمنـدان صحی 

برسـانند.«

وزارت صحـت عامـه می گویـد که بايـد حدود 110 هـزار کارمند 

باج گیری هـا حل شـده اسـت. او همچنـان می افزاید فهرسـتی 

قـرار  پیگـرد  تحـت  شـهرکابل  در  کـه  چپاول گرانـی  و  دزدان 

دارنـد بـه 8 هـزار تـن می رسـد. صالـح عـالوه کـرده اسـت کـه 

اکنون تالش برای تشـخیص شـجره سـازمانی و شـجره خانواده 

دزدان، چپاولگـران و باجگیـران در جلسـات شـش و نیم ادامه 

دارد و ایـن روش آنهـا را زمین گیـر خواهـد کـرد.

گفته های وجود داشـت که جلسـات شـش و نیم از چند روزی 

بـه ایـن طرف متوقف شـده اسـت. در حالیکه دلیـل این توقف 

معلـوم نبـود. امـا آقای صالـح در ایـن اعالمیه افزوده اسـت که 

جلسـات شـش و نیم متوقف نشـده و همچنین ادامه دارد. وی 

ترصیـح کـرده اسـت کـه گاهی وقت جلسـات شـش و نیم مثل 

سـابق دقیق رس سـاعت برگزار شـده منی تواند.

اکنـون  شـوند.  کويـد-19  واکسـن  کشـور  رسارس  در  صحـي 

بـه بيـش از 600 مرکـز صحـي واکسـن فرسـتاده شـده و ايـن 

کارمنـدان تـا 15 روز واکسـن خواهنـد شـد.

بـه کشـور  را  واکسـن کويـد-19  دوز  هـزار  کشـور هنـد 500 

کمـک کـرد کـه وزارت صحـت عامـه مي گويـد ايـن مقـدار بـراي 

250 هـزار تـن بسـنده اسـت. بـر اسـاس آمارهـا، بيـش از 450 

هـزار کارمنـد صحـي و منسـوب اردو و پوليس در کشـور فعاليت 

مي کننـد.

وزارت صحـت عامـه مي گويـد کـه 320 ميليـون دالـر نياز اسـت 

تـا 60 درصـد جمعيت کشـور واکسـن کويد-19 شـوند.

بـه گفتـه مسـئوالن ايـن وزارت؛ بـراي 20 درصـد جمعيـت اول 

واکسـن  کـه  اسـت  قـرار  واکسـن   جهـاين  اتحاديـه  کشـور، 

و  جهـاين  بانـک   کمـک   دالـر  ميليـون    110 و  کنـد  کمـک   را 

دونرهـاي اي آر يت اف اسـت و 50 ميليـون دالـر هـم کمک بانک 

انکشـايف آسـيا اسـت کـه بـراي حکومـت افغانسـتان در نظـر 

گرفتـه شـده اسـت.

آنـان مي گوينـد کـه حـدود 76 ميليـون دالـر در قسـمت خريـد 

واکسـن کمبـود اسـت کـه احتـاال حکومـت تهيـه مي کنـد.

وزارت صحـت مي گويـد کـه چـن 200 هـزار دوز واکسـن و 

اتحاديـه جهـاين واکسـن سـه ميليـون واکسـن ضـد کرونـا بـه 

مي کنـد. کمـک  افغانسـتان 

در محمولـه نخسـت يـک ميليـون و 300 هـزار و در محمولـه 

دوم يـک ميليـون و 700 هـزار دوز واکسـن کرونا به افغانسـتان 

رسـيد. خواهد 

حـوت   5 در  آن  مـورد  نخسـتن  ثبـت  زمـان  از  کرونـا  ويـروس 

سـال پار تـا کنـون بيـش از 55 هزار تـن را در کشـور مبتال کرده 

و جـان بيـش از 2 هـزار تـن را گرفته اسـت.

کشـور  دهـات  انکشـاف  و  احیـا  وزارت   

یـک  سـاخت  بـا  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم 

شـبکۀ آبرسـانی بـا هزینـه  ۳.۶ میلیـون افغانی از سـوی 

برنامـۀ ملـی میثـاق شـهروندی وزارت احیـا و انکشـاف 

دهـات در روسـتای صدویـی ولسـوالی حرضت  سـلطان 

والیـت سـمنگان ۲۵۰ خانواده به آب آشـامیدنی صحی 

دسرسـی یافتـه انـد.

 وزارت زراعـت، مالـداری و آبیـاری کشـور اعـالم کـرده 

اسـت کـه در والیـت سـمنگان 19 هـزار و 702 هکتـار 

زمیـن هنیـگ للمـی کشـت شـده اسـت.

اعالمیـه ای  نـر  بـا  حـوت   10 یک شـنبه  وزارت  ایـن 

و  آبیـاری  زراعـت،  رئیـس  ارغندیـوال  قـول عبداللـه  از 

مالـداری والیت سـمنگان گفته اسـت کـه در این والیت 

بیـش از ۱۹ هـزار و ۷۰۲ هکتـار هینگ به صورت للمی 

کشـت شـده اسـت. در خربنامه آمده اسـت که عالوه بر 

کشـت هینـگ للمـی، ده ها هـزار هکتـار زمیـن دیگر به 

شـکل آبـی نیز هینگ کشـت شـده اسـت. 

ایـن وزارت می افزایـد کـه تنهـا در سـال گذشـته ۷۰۰ 

و  احیـا  والیـت  ایـن  در  هینـگ  للمـی  زمیـن  هکتـار 

بـرای ۸۰۰ نفـری کـه در ایـن بخـش فعالیـت داشـتند، 

بسـته های زراعتـی شـامل پانزده قلم وسـایل به شـمول 

تخـم هینـگ توزیـع شـده اسـت.

رئیـس زراعـت سـمنگان گفته اسـت که در سـال جاری 

نیـز بـرای ۸۰۰ نفـر بسـته های زراعتـی بـرای کاشـت 

ولسـوالی  دو  در  هینـگ  گیـاه  حاصـالت  برداشـت  و 

می شـود. توزیـع  سـمنگان 

براسـاس معلومات خربنامه میـزان عالقه مندی دهقانان 

بـه کشـت و تولیـد هینـگ در حـال افزایـش اسـت. بـه 

از کشـورهای  ارغندیـوال صـادرات گیـاه هینـگ  قـول 

برنامه هـای  و  هنـد  بـه  افغانسـتان  طریـق  از  همسـایه 

تشـویقی و آگاهی بخـش وزارت زراعـت بـرای گسـرش 

کشـت و تولیـد ایـن گیـاه، توجـه دهقانـان به ایـن گیاه 

جلـب شـده اسـت.

بـه نقـل از خربنامـه ارغنـدوال گفـت »والیت هایـی مثل 

بلـخ، بغـالن، سـمنگان و سـایر والیاتـی که در شـال و 

شـال رشق قـرار دارنـد، اکریـت دهقانان شـان بـرای 

کشـت هینـگ رو آورده انـد. هـم دولـت در ایـن راسـتا 

بـا نـر اعالمیـه ای  ایـن وزارت یـک شـنبه 10 حـوت 

گفتـه اسـت که ایـن شـبکه دارای ۳.۳۵ کیلومر طول، 

یـک حلقـه چـاه عمیق، یـک ذخیـرۀ ارتفاعی بـا ظرفیت 

۲۰ مـر مکعـب آب و ۱۰ شـیردهن اسـت.  

در خربنامـه آمـده اسـت کـه بـرای اکـال ایـن پـروژه، 

۱۱۶۵ روز کاری نیـز بـرای باشـندگان والیت سـمنگان 

شـد. ایجاد 

تالش هـای خـود را دارد و هـم عالقه منـدی خوبـی را که 

دهقانـان بـه ایـن گیـاه دارویـی دارند.«

بـه  آمـده اسـت کـه کشـت زارهای هینـگ  در اعالمیـه 

اسـاس آمار ریاسـت احصائیـه و معلومـات وزارت زراعت 

در والیـت سـمنگان بـه شـمول للمـی و آبـی در سـال 

۱۳۹۹ بـه حـدود ۷۰ هـزار هکتـار رسـیده اسـت.

ایـن وزارت همچنیـن از آغـاز توزیـع پـول نقـد بـه بیـش 

خـرب  نیـز  سـمنگان  در  متـرضر  دهقـان  یک هـزار  از 

می دهـد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه ریاسـت زراعـت، آبیـاری و 

مالـداری والیـت سـمنگان، اعالم کرده که بـه یک هزار و 

۷۱ خانوادۀ دهقانان مترضر در دوازده قریه این والیت، 

از طریـق پـروژه کمـک اضطـراری غذایـی بـه همـکاری 

مؤسسـه »ویلت هنگـر هیلفـه« پـول نقد توزیع می شـود. 

ایـن پـول توسـط سـازمان ملـل بـرای هم آهنگـی امـور 

آغاز پروژه دوشبکه آبرسانی در ارزگان

وزارت احیـا و انکشـاف دهـات همچنیـن در خربنامـۀ 

دیگـری گفتـه اسـت که کار سـاخت دو شـبکۀ آبرسـانی 

ملـی  برنامـۀ  از سـوی  افغانـی  میلیـون  ارزش ۲.۵  بـه 

میثـاق شـهروندی وزارت احیـا و انکشـاف دهـات بـرای 

سـاکی  و  سـپین پان  خیرآبـاد  روسـتاهای  در  کوچیـان 

ترینکـوت، مرکـز والیـت ارزگان آغـاز شـده اسـت.

ایـن  در جریـان سـاخت  کـه  اسـت  آمـده  در خربنامـه 

شـبکه ها ۹۲۹ روز کاری ایجـاد شـده و پـس از تکمیـل 

شـدن این شـبکه های آب رسـانی  ۱۱۸ خانوادۀ کوچی 

بـه آب آشـامیدنی صحـی دسرسـی خواهنـد یافـت.

وزارت احیـا و انکشـاف دهـات همچنیـن اضافه می کند 

کـه ایـن وزارت اعـار 100 مـر دیـوار محافظتـی را در 

ولسـوالی رودات والیـت ننگرهـار روی دسـت دارد.

در خربنامـه این وزارت آمده اسـت کـه در جریان تطبیق 

این پروژه ۱۹۸۷ روز کاری ایجاد شـده و پس از تکمیل 

شـدن، ۱۱۳۷ تن از مزایای آن مسـتفید خواهند شد.

گفتنـی اسـت کـه دیـوار یادشـده صدهـا جریـب زمیـن 

زراعتـی و منـازل مسـکونی مـردم محـل را از خطـرات 

می کنـد. محافظـت  سـیالب ها 

در  می شـود.  متویـل   ،»UNOCHA« یـا  بردوسـتانه 

خربنامه اضافه شـده اسـت که بر اسـاس ایـن برنامه، به 

هـر خانـواده ۹۰ دالـر معـادل شـش هزار و ۹۵۰ افغانی 

توزیـع می شـود. ایـن کمـک بـه خانواده هـای صـورت 

می گیـرد که از خشک سـالی، تغییرات اقلیمی و شـیوع  

کرونـا بیشـر مترضر شـده اند.

هینـگ یـا انغـوزه گیـاه طبـی دارای بـوی تنـد اسـت که 

در طبابت سـنتی و اسـتفاده از آن در مزارع برای مبارزه 

طوالنـی  تاریـخ  افغانسـتان  در  کرم هـا،  و  حـرات  بـا 

دارد. امـا در سـال های اخیـر بدلیـل اسـتفاده تجارتـی 

و صنعتـی در صنعـت دواسـازی کاشـت و برداشـت این 

گیاه در افغانسـتان خیلی رایج شـده اسـت. گفته شـده 

اسـت کـه درآمـد هینـگ باالتـر از درآمـد تریاک اسـت و 

در سـال گذشـته افغانسـتان بیش از 100 میلیون دالر 

از تجـارت هینـگ درآمد داشـته اسـت.
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چین ۴۰۰ هزار دوز 
واکسین کرونا به افغانستان کمک می کند
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