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طرف های درگیر در لیبی بر سر دولت موقت به توافق 
رسیدند 

امریکا شورشیان حوثی یمن را از لیست گروه های 
تروریستی حذف کرد 

کـرد،  اعـام  متحـد  ملـل  سـازمان   
لیبـی  منازعـات  در  درگیـر  طرف هـای 
در نشسـت خـود در ژنـو محمـد یونـس 
منفـی را بـه ریاسـت شـورای ریاسـتی و 
عبدالحمیـد دبیبـه را برای نخسـت وزیری 

برگزیدنـد.... موقـت  دولـت 

 آنتونـی بلینکـن وزیـر امـور خارجـه امریکا 
بـرای نخسـتین بـار بـا شـاهزاده فیصـل بن 
فرحـان بن عبـداهلل همتای عربسـتانی خود 
تلفنـی گفـت وگـو کـرد. یـک روز پـس از 
ایـن گفـت وگـو شورشـیان حوثـی یمـن از 
برداشـته  تروریسـتی  گروه هـای  فهرسـت 

.. . شدند.
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لزوم احترام به صدای مردم و 
برخورد قاطع با صدای زور 

پیشنهادات گروه مطالعه افغانستان؛ 
خروج مسئوالنه نیروهای امریکایی 

ابعاد سیاسی سازشنامه تجاری-
ترانزیتی افغانستان و پاکستان 

 دیـروز پـس از یـک هفتـه جنجـال در ولسـوالی حصه 
اول بهسـود والیـت میـدان وردک، هیاتـی کـه بـرای 
بررسـی غایلـه اخیـر به ایـن منطقه سـفر کـرده بود به 
کابـل برگشـت و گـزارش خـود را بـه رهبـری حکومت 

ارایـه کـرده اسـت. در پـی ایـن گـزارش وزارت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت 

 روزهای آشنایی با 
فلم و موسیقی

 تا کنون برای میزبانی از لیگ 
قهرمانان آسیا درخواست 

ارائه نشده

پیولی: میالن یک فصل واقعا 
خاص می خواهد

 سـازمان ملـل در دوازدهمیـن گـزارش خـود در مـورد تهدیدهـای 

بـا وجـود تضعیـف  امنیـت جهانـی، گفتـه  داعـش علیـه صلـح و 

توانایـی داعـش در افغانسـتان، ایـن گـروه هنـوز هـم در ننگرهار و 

کـر بـه فعالیـت خـود ادامـه داده اسـت.

آنتونیـو گوترش رسمنشـی سـازمان ملـل متحد با ارائـه این گزارش 

گفتـه، هرچنـد گـروه داعـش در تسـخیر جغرافیـای قابـل توجه در 

والیت هـای ننگرهـار و کـر بـا چالـش  مواجه شـده؛ اما مسـوولیت 

شـاری از حمـات مهـم اخیـر از جملـه حملـه بر یک زایشـگاه در 

کابـل، حملـه بـر زنـدان شـهر جال آبـاد و قتـل مالـه میونـد، یک 

خربنـگار زن در ننگرهـار را بـر عهـده گرفته اسـت.

در ایـن گـزارش آمـده کـه گـروه داعـش بـا وجـود عقب نشـینی، 

ادامـه  افغانسـتان  صلـح  رونـد  در  مشـکل  ایجـاد  بـه  همچنـان 

داده اسـت.

تـا 2200  بیـن 1000  گـزارش، در حـال حـارض  ایـن  براسـاس 

جنگجـوی داعـش در والیت هـای مختلف افغانسـتان حضور دارند 

و احتـال مـی رود کـه در آینده مراکـز بزرگ شـهرها از جمله کابل 

را هـدف قـرار دهند.

از مـاه جـون سـال  در گـزارش تاکیـد شـده کـه شـهاب املهاجر 

بـر عهـده گرفتـه و  را  گذشـته ای میـادی رهـربی گـروه داعـش 

عملیـات ایـن گـروه را در افغانسـتان، بنگله  دیـش، هنـد، مالدیف، 

پاکسـتان، رسیانـکا و کشـورهای آسـیای میانـه رهـربی می کنـد. 

شـهاب املهاجر پیشـر با شـبکه حقانی وابسـتگی و روابط فامیلی 

داشته اسـت.

طبـق ایـن گـزارش، داعـش امیدواراسـت تا بـا ادامـۀ ناامنی ها در 

مناطـق اصلـی خـود در عـراق و سـوریه، جنگجویانـش را دوبـاره 

کند. احیـا 

ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از امضـای توافقنامـه دوحـه میـان 

امریـکا و طالبـان، نهادهـای امنیتـی افغانسـتان بـار بـار گـزارش 

دادنـد کـه برخـاف ایـن تعهدنامـه نه تنها کـه طالبـان روابط خود 

را بـا داعـش و القاعـده قطـع نکـرده، بلکـه بـه ایـن روابـط توسـعه 

نیـز داده اسـت.

بربنیـاد توافقنامـه امریـکا و طالبـان، این گـروه باید متامـی روابط 

خـود را بـا داعـش و القاعـده قطـع می کرد. 

 حمداللـه محـب مشـاور امنیـت 

می گویـد  جمهـور  رئیـس  ملـی 

کـه دروازه صلـح بـه روی طالبان باز اسـت، در 

عیـن حـال نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور 

نیـز آمادگـی کامل بـرای دفاع از کشـور دارند.

آقـای محـب کـه روز شـنبه 18 دلـو در یـک 

معنیـان  بـا  مطبوعاتـی  مشـرک  نشسـت 

وزارت هـای دفـاع ملـی و امـور داخلـه کشـور 

قـدرت  طالبـان  گـروه  کـه  گفـت  کابـل  در 

می خواهـد، آنهـا بـرای به دسـت آوردن قـدرت 

کنـد.  ویـران  را  افغانسـتان  متـام  حارضانـد 

او بـا اشـاره بـه سـفرهای اخیـر هیـات گفتگـو 

کننـده طالبـان بـه کشـورهای ایـران، روسـیه 

و ترکمنسـتان اضافـه کـرد کـه طالبـان مایـل 

در  آقـای محـب  نیسـت.  ادامـه گفتگوهـا  بـه 

را  افغان هـا  خـون  طالبـان  کـه  گفـت  ادامـه 

اسـت. ویران گـر  گـروه  یـک  و  می ریزاننـد 

وی افـزود که حکومت افغانسـتان و ارگان های 

امنیتـی کشـور امیـدواری بـرای صلـح دایمـی 

دارنـد، ولـی به هیچ کـس اجـازه نخواهنـد داد 

کـه نظـام را سـقوط دهنـد. او ترصیـح کـرد که 

هـدف از نظـام رصف حکومـت نیسـت و متـام 

دسـت آورردهای 19 سـاله را شـامل می شـود 

کـه رسـانه ها نیـز شـامل آن اسـت.

او گفـت:» هـدف بـرای مـا صلـح اسـت و امـا 

زیـر نـام صلـح یـک تعـدادی کـه سواسـتفاده 

دولـت  کننـده  مذاکـره  هیـات  می کننـد. 

افغانسـتان منتظـر و آمـاده گفتگـو بـرای صلح 

منی کنـد،  مذاکـره  طالبـان  اگـر  ولـی  انـد 

ارگان هـای امنیتـی افغانسـتان آمادگـی دفـاع 

دارنـد.« را  کامـل 

از  را  خـود  ارزیابـی  امریـکا  کـه  افـزود  او 

وضعیـت ادامـه می دهـد و از نیروهـای امینتی 

کـرد. خواهـد  حایـت  افغانسـتان 

تلفونـی  از متاس هـای  نـام گرفـن  بـا  محـب 

میـان رهـربی حکومـت و مقام هـای ارشـد در 

دولـت بایـدن چـون وزیـر دفـاع و وزیـر خارجه 

وزارت  دفـاع،  وزارت  میـان  کـه  گفـت  امریـکا 

خارجـه و مشـاور امنیـت ملـی امریـکا در مورد 

از  آنهـا  دارد.  وجـود  هم فکـری  افغانسـتان 

صلحـی حایـت می کننـد کـه بـرای افغان هـا 

و به نفع افغانسـتان و مردم افغانسـتان باشـد.

 سـخنگوی رسـمی کنفدارسـیون فوتبال آسـیا اعـام کرد که 

تـا کنـون هیـچ کشـوری درخواسـت خـود بـرای میزبانـی از 

مسـابقات لیـگ قهرمانـان آسـیا را ارایـه نکرده اسـت.

ایـن  ورزشـی  خـربی  وبسـایت های  گـزارش  اسـاس  بـه 

بـه طـور رسـمی رشط میزبانـی  کنفدراسـیون گفتـه اسـت 

فدارسـیون  همـه  بـه  ۲۰۲۱را  سـال  اسـیا  قهرمانـان  لیـگ 

هـای فوتبال عضو که باشـگاه های شـان در مسـابقات لیگ 

کـرد. اعـام  آسـیا رشکـت می کننـد  فوتبـال  قهرمانـان 

گفته شده که در مسابقات ...

اسـتفانو پیولـی، رسمربـی میـان، بازیکنان جـوان این تیم و 

همچنیـن مدیریـت میان را تحسـین کرد.

اسـتفانو پیولـی مدیـران میـان و همچنیـن بازیکنـان جوان 

امـا بسـیار حرفـه ای ایـن تیـم را در رقابـت بـر رس قهرمانـی 

رسی آ تحسـین کـرد.

روسـونری بایـد در دیـدار روز یکشـنبه خـود برابـر کروتـون 

پیـروز شـود تـا دوبـاره بتوانـد جایگاه خـود در صدر جـدول را 

پـس بگیـرد. اینـر با برد 2-0 شـب گذشـته برابـر فیورنتینا با 

یـک بـازی بیشـر و بـا اختـاف یـک امتیاز چنـد  ...

ورزش
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سازمان ملل: 
رهبر داعش در افغانستان با شبکه حقانی رابطه فامیلی دارد

حمداهلل محب: نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، 
آمادگی کامل دفاعی دارند

وزارت داخله:

 قومندان امنیه میدان وردک به 
کابل فراخوانده شد

 منی دانـم در مـورد مواجهـه ی مـردم بـا موسـیقی و فلـم در روسـتا چگونه باید نوشـت. مطمئنـا برخورد بـا این دو  

در هـر گوشـه و کنـار کشـور و روسـتاها رسنوشـت جالبـی دارد. تـا جایی کـه به یاد مـی آورم و می دانم در روسـتای 

مـا همیشـه یـک نـوع مقابلـه ی منفـی برعلیه  فلم و موسـیقی وجود داشـت کـه البته همـه ای این ها بر می گشـت 

بـه رو در رویـی دیـن و مذهـب بـا ایـن دو چیـز. مـردم در روسـتا بـه موسـیقی و فلـم از عینـک دین می بیننـد و تا 

بـه یـاد دارم شـنیدن موسـیقی و دیـدن فلم هـردو تا جایی مـردود بوده اسـت. ...
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وزیر داخله:

قومندان امنیه میدان وردک به کابل فراخوانده شد

 وزارت داخلـه اعـام کـرده اسـت کـه بـه منظـور 

بررسـی رویـداد ولسـوالی بهسـود والیـت میـدان 

وردک، قومنـدان امنیـه ایـن والیـت را بـه کابـل فراخوانده اسـت.

ایـن وزارت روز شـنبه 18 دلـو بـا نـر خربنامـه ای نوشـته اسـت: 

»رهـربی وزارت امـور داخلـه قومانـدان امنیـه میـدان وردک را بـه 

کابـل فراخوانـد تـا پیرامـون موضـوع بررسـی صـورت گیـرد. در 

صـورت اثبـات هـر نـوع تخطـی بـا افـراد خاطـی در پرتـو قانـون 

برخـورد صـورت خواهـد گرفـت.«

در اعامیـه اضافـه شـده اسـت کـه هیـات مشـرک امنیتـی کـه 

هفتـه قبـل به منظـور بررسـی وضعیت امنیتی ولسـوالی بهسـود 

والیـت میدان وردک، به آن ولسـوالی سـفر کرده بـود، در دیدار با 

متنفـذان آن ولسـوالی اوضـاع امنیتـی را از نزدیـک ارزیابی کرده 

و نتیجـه را بـه وزارت امـور داخله سـپرده اسـت.

روشـنایی  در  داخلـه  امـور  وزارت  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه  در 

یافته هـای ایـن هیات موضوع واردشـدن تلفات ملکـی  در جریان 

سناتوران متهم به رشوت، محکوم به ده سال حبس و 40 هزار دالر جریمه شدند

تلفات سنگین طالبان در 48 ساعت گذشته

دو انفجار در کابل؛ یک کشته و شش زخمی بر جای گذاشت

سرمقاله

 دیـروز پـس از یک هفته جنجال در ولسـوالی حصه 

اول بهسـود والیـت میـدان وردک، هیاتـی کـه بـرای 

بررسـی غایلـه اخیر به این منطقه سـفر کـرده بود به 

کابـل برگشـت و گـزارش خـود را به رهـربی حکومت 

ارایـه کـرده اسـت. در پـی ایـن گـزارش وزارت امـور 

داخلـه اعامیـه مطبوعاتـی صـادر کـرد کـه در آن از 

وردک  میـدان  والیـت  امنیـه  قومنـدان  فراخوانـدن 

بـه کابـل و برخـورد بـا خاطیـان قضیـه سـخن گفتـه 

اسـت. قضیـه ای کـه هفتـه قبـل در میـدان وردک 

اتفـاق افتـاد و در آن 12 نفر کشـته و 28 نفر زخمی 

شـدند دارای ابعـاد پیچیـده ای اسـت کـه بایـد هـم 

اکنـون حـل و فصـل گـردد و اگر زود به آن رسـیدگی 

نشـود ممکـن اسـت ابعـاد خطرنـاک تـری بـه خـود 

بگیـرد. بـه همین خاطـر در چنین مـواردی باید یک 

معیـار کلـی و اصلـی مـد نظـر قـرار گیـرد کـه هامنـا 

حرمـت نهـادن بـه صـدای مـردم و برخـورد قاطـع بـا 

صـدای زورمنـدان اسـت. دولـت بـه عنـوان مسـول 

اصلـی تامیـن امنیـت و نظم عامـه منی توانـد خارج 

از ایـن قاعـده رفتـار کنـد و هـر گاه قضایـا بـه گونـه 

ای مدیریـت شـود کـه بـه جـای قواعـد حقوقـی و 

قانونی، سـایق شـخصی و اهداف سیاسـی در نظر 

گرفتـه شـود بحـران هم چنان تـداوم خواهـد یافت و 

شـکاف هـای اجتامعی و بی اعتـامدی میان مردم و 

حکومـت عمیـق تـر خواهد شـد. 

در والیـت میـدان وردک دو سـامانه ناامنـی سـال ها 

اسـت کـه نـه تنهـا سـاکنان ایـن والیـت بلکـه متـام 

مـردم مناطـق مرکزی را رنـج می دهد. یکـی ناامنی 

در شـاهراه منـرب 2 ایـن والیـت کـه مناطـق مرکـزی 

را بـه مرکـز کشـور وصـل مـی کنـد و دیگـری منازعه 

مـردم ده نشـین بـا کوچـی هایی اسـت که هر سـاله 

بـه برخـی از این مناطـق هجوم می آورند. متاسـفانه 

تقریبـا هـر روز در چنـد کیلومـری سـاختامن مقـام 

والیـت میـدان وردک فاجعـه هـای بزرگـی خلق می 

شـود و طالبـان و گـروه هـای تروریسـتی مسـافران 

ایـن شـاهراه را بـه گروگان می گیرنـد و رس می برند. 

بـه گونـه ای کـه دره جلریزی این والیـت به دره مرگ 

موسـوم گردیـده اسـت. علـی رغـم متام وعـده هایی 

کـه مسـوالن عالـی رتبـه نظـام از سـال هـا قبـل بـه 

مـردم سـپرده اند این مشـکل هیچوقت حـل نگردید 

و هـم چنـان به عنوان یک غـده رسطانی در نزدیکی 

پایتخـت کشـور باقـی مانده اسـت و از مـردم قربانی 

مـی گیرد. 

از سـوی دیگـر مسـاله نـزاع ده نشـین و کوچـی هـا 

نیـز در بخشـی از مناطـق مرکـزی بـه خصـوص در 

والیـت میـدان وردک درسـال هـای اخیـر همـواره با 

جنجـال و خشـونت همـراه بـوده اسـت. متاسـفانه 

از ایـن منازعـه همیشـه بـه عنـوان ابـزار سیاسـی از 

سـوی برخـی از چهـره هـای سیاسـی دو طـرف در 

جهـت تامیـن منافع شـخصی و ممری بـرای تجارت 

اسـتفاده شـده اسـت. در طـول سـال هـای گذشـته 

تعـدادی بـه عنـوان آتش بیـار معرکه نقـش ایفا کرده 

انـد و از برخوردهـای خونین دو طرف اسـتفاده های 

فـراوان بـرده انـد. رهـربی حکومـت در سـال هـای 

اخیـر وعـده هـای زیـادی بـرای حـل ایـن نـزاع داده 

بـود قناعـت افـکار عمومـی را نیـز بـه دسـت آورده 

بـود. ولـی متاسـفانه علـی رغـم سـاخنت کمیسـیون 

حـل منازعـه کوچـی و ده نشـین، ایـن تـاش به مثر 

ننشسـت و منجـر بـه ختـم غایلـه نگردید. بـه همین 

خاطـر در سـال هـای اخیـر مـردم محـل نیـز اعتامد 

خـود را از دسـت داد و همیـن موضـوع زمینـه ظهـور 

گـروه هـا و افـراد مسـلح را در منطقـه فراهـم کـرد. 

غایلـه ای که هفته گذشـته در بهسـود والیت میدان 

وردک اتفـاق افتـاد متاسـفانه بسـیار تلـخ و ناگـوار 

بـود. در آن 12 تـن کشـته و 28 تـن دیگـر زخمـی 

شـدند که در یک تجمع اعراضی، آن هم با شـلیک 

پلیـس صـورت گرفتـه اسـت. متاسـفانه بایـد اذعـان 

کنیـم کـه این حادثه تلـخ نه اولین حادثه اسـت و نه 

آخریـن خواهـد بـود. اگر ایـن غایله درسـت مدیریت 

نشـود ممکـن اسـت ابعـاد دیگـری پیدا کنـد که هم 

ایـن  از  مـردم و هـم حکومـت آسـیب هـای جـدی 

ناحیـه ببینند. 

نهادهـای  کـه  اسـت  فرارسـیده  آن  زمـان  بنابرایـن 

مرتبـط بـا هامن قاعـده حقوقی کـه در قوانین نافذه 

کشـور تسـجیل گردیـده اسـت جلـو فجایع بعـدی را 

بگیرنـد. بـدون شـک تنهـا معیـار در چنین مـواردی 

کـه مـردم و نهادهای امنیتی با دسـایس و شـیطنت 

هـای مختلـف رو در روی هم قرار مـی گیرند، رعایت 

قانـون و حقـوق عامه اسـت. معیـار اصلـی در تامین 

حقـوق و نظـم عامه شـنیدن صـدای مـردم و برخورد 

قاطـع با کسـانی اسـت کـه در برابـر قانون ایسـتاده 

انـد و یـا از چر قانون سـوء اسـتفاده مـی کنند. اگر 

بـا چنیـن معیـار و دیدگاهـی بـه رساغ مسـاله نرویـم 

احتـامال در آینـده بهـای سـنگین تری مـردم محروم 

و مظلـوم منطقـه خواهنـد پرداخـت. امـری کـه نه به 

مصلحـت مـردم اسـت و نه بـه مصلحـت حکومت. 

از صفحه1 

د ننګرهـار واليـت کروندګـر وايـي، پـر هغـو سـبزيجاتو دې ګمرکـي 

تعرفـې لـوړې يش چـې لـه ګاونډيـو هېوادونـو را واردېـږي؛ ځکـه د 

همدغو سـبزيجاتو له امله د دوی د سـبزۍ نرخونه ټيټ شـوي دي.

کروندګـر وايـي، دوی پـر سـبزيجاتو په مياشـتو خواري کـوي خو کله 

چـې حاصـل ته ورسـېږي، لـه ګاونډيـو هېوادونو پـه ارزانه بيـه راوړل 

کېـږي او د دوى توليـدات بيـا بـازار نه لري.

د  بـه  کروندګـر  نـو  يش  نـه  حـل  سـتونزه  دا  کـه  وايـي،  کروندګـر 

سـبزيجاتو لـه کرلـو الس پـر رس يش چـې بيـا بـه يـې زيان نـه يوازې 

ننګرهـار، بلکـې د نـورو واليتونـو خلکـو تـه هـم ورسـېږي.

ننګرهـار چـې يـو کرنيـز واليـت دی، کامـه، ګوشـته، بهسـودو، رسه 

رود، رودات، بټي کوټ او يو شـمېر نورې ولسـوالۍ يې د سـبزيجاتو 

ډېـر حاصـات لـري چـې پر دغـه واليت رسبېـره کابـل او ځينـو نورو 

واليتونـو تـه انتقالېـږي. خـو د دغو سـيمو بزګران شـکايت کوي، کله 

چـې د دوی فصلونـه حاصـل ورکـړي، پـه همدغـه وخـت لـه ګاونـډ 

پاکسـتانه پـه ارزانـه بيـه سـبزيجات راځـي چـې د نرخونـو ټيټـوايل 

لـه املـه دوی خپـل لګښـت هـم نه پـوره کـوي. د رسه رود ولسـوالۍ 

يـو کروندګـر او قومـي مـر ملـک محبـت خان وايـي، له يـوې خوا د 

تخمونـو، رسې او نـورو اړونـد توکـو ګرانوالـی او لـه بلـې خـوا د فصل 

رسـېدو وخـت کـې د نرخونو ټيټوالـی هغه څه دي چـې کروندګر يې 

د سـبزيجاتو نـه کرلـو تـه مجبور کـړي دي.

دی وايـي، يـو کروندګـر څـو مياشـتې پـه يـوه فصـل تېـرې کـړي خو 

کلـه چـې حاصل ته ورسـېږي، له پاکسـتانه ارزانه سـبزي رايش او د 

کروندګـر خـواري پر سـيند الهـو کړي.

د ننګرهـار د کامـې ولسـوالۍ يـو کروندګـر حاجـي دهقـان وايـي، 

کـه پـر پاکسـتاين سـبزيجاتو چـې د تورخم لـه الرې راځـي، ګمرکي 

تعرفـې لـوړې نـه يش نـو کروندګـر بـه د سـبزيجاتو کښـت پرېـږدي.

دی اندېښـنه لـري چـې اوس هـم ډېـرې کرنيـزې ځمکـې کروندګرو 

لـه مجبـورۍ خرڅـې کـړې او د اوسـېدو کورونـه پـه کـې جوړ شـوي 

دي. دغـه راز د بټـي کوټ ولسـوالۍ يـو کروندګر مشـال حليمي هم 

ورتـه شـکايت لـري او وايي، کله چـې تخمونه، رسې، کرنيـز درمل او 

کرنيـز وسـايل لـه پاکسـتان راوړل کېـږي، ګمرکـي تعرفې يـې لوړې 

وي خـو پـر سـبزيجاتو کمـه ده چـې دواړه چـارې د بزګرانـو پـر زيـان 

دي.

د ننګرهـار واليتـي شـورا يـو غـړی اصحـاب ويل ُمسـلم هـم وايـي، د 

ننګرهـار د رسه رود او بهسـودو ولسـوالۍ ډېـرې کرنيـزې ځمکـې د 

اوسـېدو او سـوداګريزو سـيمو بدلې شـوي او که کروندګرو ته پاملرنه 

ونـه يش نـو دا چـاره بـه دوام پيـدا کـړي. خـو د ننګرهـار د کرنـې 

او مالـدارۍ رييـس انعـام اللـه سـاپی رسه لـه دې چـې د کروندګـرو 

شـکايت پـر ځـای ګڼـي خـو وايـي، د کروندګـرو حاصـات دومـره 

نـه دي چـې ټـول هيـواد تـه بسـنه وکـړي نـو ځکـه د ګمرکـي تعرفـو 

لوړوالـی کـه د کروندګـرو پـه ګټـه هـو وي نـو د نـورو خلکـو پـر زيـان 

متامېـږي. هغـه زياتـه کـړه: ))مـوږ خودکفـا نـه يـو کـه خـود کفا شـو 

او ټولـو واليتونـو تـه خپلـه سـبزي ورکـړای شـو نـو بيـا بـه حتـامً دغه 

سـتونزه حلېـږي اوس موږ پـه دې کار روان کړی چـې څنګه خودکفا 

شـو.(( د ننګرهـار کروندګـر وايـي، رسه لـه دې چـې دغـه واليـت تـه 

ډېـرې مرسـتې د کروندګـرو او کرنـې د پراختيـا لپـاره راغـي خـو تـر 

ډېـره پـر ځـای نـه دي لګول شـوي.

 خوسـت کـې د ۵۱ میلیونـه افغانیـو پـه لګښـت د يـوه رسبند 

او اسـتنادي دېـوال جوړېـدو چـارې پیل شـوې.

دا پـروژه د مرکـز اړونـد د شـمل رسـول محمـد پـه کي کـې 

د اوبـو د تنظیـم مـي ادارې لـه لـوري پلـې کېـږي چـې پـه 

راتلونکـو اتـو مياشـتو کـې بـه يـې چـارې بشـپړې يش.

د خوسـت شـمل خـرم فرعـي دریايـي حـوزې رييـس انجنـر 

زيـن اللـه نسـيمي پژواک خـربي اژانس تـه وويل چـې د دغه 

رسبنـد او اسـتنادي دېـوال پـه تکمیل رسه به د شـاوخوا درې 

زره جريبـه کرنيـزې ځمکـې خړوبېـدو ترڅنـګ پـه دې سـيمه 

کـې هغـه ژرنـدې هم فعالـې يش چې سـل کاله پخـوا جوړې 

دي. شوې 

نومـوړي همـدا ډول د سـيمې خلکو ته ډاډ ورکـړ چې د یادې 

پـروژې کارونـه بـه په ښـه کیفیت تـررسه يش او هـره اوونۍ به 

يـې د کیفیـت چـارې د البراتوار لـه الرې ارزيايب کوي.

دی وايـي: ))د دې کانـال اوږدالـی ۱۷۵ مـره او عـرض یـې 

۳۰ مـره دی، کلـه چـې ۲۵ مـره مکعـب کار کېـږي، هغه به 

درول کېـږي او ټیسـټ بـه یې کېږي، که چېرې کار سـم روان 

و، اجـازه ورکـول کېـږي او کـه ناسـم و، بېرتـه بـه یـې لـه رسه 

کـوي.(( د سـیمې یو اوسـېدونکی عرفان وایـي، د دغه رسبند 

او اسـتنادي دېـوال پـه جوړېـدو رسه بـه يـې هغـه کرنیـزې 

ځمکـې ابـادې يش چـې د اوبـو د نـه شـتون لـه املـه کلونـه 

کلونـه شـنډې وې.

هغـه زياتـوي: ))هیـڅ امـکان نـه و چې مـوږ دې خپلـو ځمکو 

تـه اوبـه راجګـې کـړو، خـو د دغـه کانـال جوړېدل بـه اوس د 

رسـول محمـد کي پـه نـوم ژرنـدې، د بـرق کوچنـی سیسـتم 

او همداشـان د ځمکـو پـه وخـت خړوبولـو کـې ډېـر اغېزنـاک 

ثابـت يش.(( د امیـر محمـد تڼـي پـه نوم یـوه کروندګـر بیا له 

پـژواک اژانـس رسه خـربو کې له مسـوولینو غوښـته وکړه چې 

د دې پـروژې چـارې پـه ښـه کیفیـت تـررسه کړي.

هغـه وایـي، که چېـرې دغه رسبند او اسـتنادي دېوال په ښـه 

ډول جـوړ يش، ګټـه يې راتلونکو نسـلونو تـه پاتې کېږي.

هغـه وایـي: ))دا اوبـه بـه تـر لټکـو کي پـورې ورسـېږي چـې 

د زرګونـه جریبـه ځمکـې خړوبولـو ترڅنـګ بـه بزګرانـو ته هم 

زیاتـه ګټـه ولـري، خـو لـه اړونـد مسـوولینو مـو غوښـتنه دا ده 

چـې کارونه یې په ښـه کیفیت رسته ورسـوي.(( د شـمل خوړ 

پـر غـاړه زرګونـه هکتـاره ځمکـه ده چـې ډېـرې برخـې تـه یې 

اوبـه نـه رسـېږي، خـو د سـیمې د خلکـو پـه وینـا، کـه چېـرې 

لـه دغـه خـوړ څخـه پـه مناسـبو ځایونـو کـې کانالونـه پورتـه 

يش، نـه یـوازې چـې خوړ ته ور الندې دښـتې بـه ابادې يش، 

بلکـې د هغـو موسـمي ډېـرو اوبـو مخه بـه هم نیول شـوي وي 

چـې پرتـه لـه ګټې اخیسـتنې له کرښـې هغـې خوا تـه اوړي.

تجمـع بـر باشـندگان ولسـوالی بهسـود میـدان وردک را به گونـه 

جـدی زیـر بررسـی گرفتـه اسـت.

وزارت داخلـه در اعامیـه عـاوه کـرده اسـت که رهـربی نیروهای 

ملـی، امنیتـی و   دفاعـی کشـور اطمینـان می دهـد کـه نیروهـای 

و  قانـون  تنفیـذ  نیروهـای  به عنـوان  امنیتـی و دفاعـی  قهرمـان 

تامین کننـده امـن و نظـم عامـه در جهـت تامیـن امنیـت مـردم 

خـود تـاش می کننـد و به گونـه بی طرفانـه وظایـف مقـدس دفاع 

از افغانسـتان در راسـتای مبـارزه بـا تروریـزم بـه پیـش می برنـد.

هفتـه پیـش گردهامیـی اعراضی مردم ولسـوالی بهسـود والیت 

میـدان وردک آمـاج شـلیک نیروهـای امنیتـی مسـتقر در محـل 

قـرار گرفـت. نیروهـای کـه بـه منظـور معرفـی ولسـوالی جدیـد و 

قومانـدان امنیه ولسـوالی بهسـود به محـل رفته بودند. براسـاس 

گـزارش رسـانه ها در آن حادثـه 10 تـن کشـته شـدند و 18 تـن 

دیگـر زخم برداشـتد.

سـخنگوی وزارت داخلـه گفتـه بـود کـه در نتیجـه درگیـری میان 

محکمـه علنـی ایـن سـناتوران در مرکز عدلـی و قضایـی مبارزه 

بـا جرایـم سـنگین در حضـور رسـانه ها برگـزار شـده بـود.

لیاقت اللـه بابکرخیـل فرزنـد فیـض محمـد، محمدانور باشـلیق 

فرزنـد قربـان و عظیـم قویـاش فرزنـد محمدکریـم سـناتورانی 

اتهـام گرفـنت رشـوه بازداشـت شـده  بـه  بودنـد کـه در پیونـد 

بودنـد.  ایـن سـناتوران بـه تاریـخ 8 جـدی در والیـت بلـخ بـه 

اتهـام دریافـت 40 هـزار دالـر امریکایـی توسـط لوی سـارنوالی 

و پولیـس بلـخ بازداشـت شـده بودنـد.  پـس از نـر ایـن خـرب 

و  باشـلیق  انـور  آقایـان محمـد  انتصابـی  عضویـت دو سـناتور 

لیاقـت اللـه بابکرخیـل از سـوی رئیـس جمهـور غنـی لغو شـد. 

کـه  کـرد  اعـام  سـارنوالی  لـوی  جـدی  تاریـخ 14  بـه  بعدتـر 

سـناتوران متهـم بـه فسـاد در بـا قیـد ضامنـت رهـا شـده اند.

رسـیدند و 9 جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـدند.

یـک  پـی  وزارت می افزایـد کـه 9 جنگجـوی طالبـان در  ایـن 

حملـه هوایـی نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در ولسـوالی 

ارزگان جـان دادنـد. در اعامیـه عـاوه شـده  گیـزاب والیـت 

اسـت  کـه در ایـن حملـه 4 جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی 

شـده انـد.

وزارت دفـاع عـاوه می کنـد کـه در یـک درگیـری دیگـر میـان 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و جنگجویـان گـروه طالبـان 

 5 بخشـان  والیـت  بهـارک  ولسـوالی  شـهر  پایـان  منطقـه  در 

تروریسـت ایـن گـروه بـه هاکـت رسـیدند و 8 تروریسـت دیگـر 

ایـن گـروه زخمـی شـده انـد.

از  اسـتفاده  و  انفجـاری  اخیـرا حمـات  کـه  ایـن درحالیسـت 

در رسطـان سـال ۱۳۹۷ نیـز بـه ایـن اقلیـت مذهبـی در شـهر 

جـال آبـاد حمله شـد. در ایـن انفجار دسـت کم ۱۹ غیرنظامی 

کشـته و ۲۰ تـن دیگـر زخمـی شـدند کـه بیشـر قربانیـان از 

اقلیـت مذهبـی سـیک بودند.

در ایـن انفجـار اوتار سـینگ خالصـه، از چهره های بسـیار فعال 

در میان سـیک های افغانسـتان کـه نامش در فهرسـت ابتدایی 

نامـزدان انتخابـات پارملانی بـود، جان داد.

سـیک ها و هندوهـا قرن هـا در افغانسـتان زندگـی  کرده انـد، و 

ایـن اقـدام مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایـم سـنگین 

فسـاد اداری بـا اسـتقبال مـردم مواجـه شـده اسـت. عبداللـه 

قضایـی  و  عدلـی  مرکـز  اقـدام  ایـن  از  مدافـع،  وکیـل  زمانـی 

می کنـد. اسـتقبال 

او می گویـد: »مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا جرایـم سـنگین 

فسـاد اداری تاکنـون قضایـای زیـادی را در ارتبـاط بـا ]فسـاد[ 

مقـام هـای ارشـد حکومتـی کار کـرده اسـت و دیده میشـود که  

محکمـه محـرم ایـن بار مجـازات قانونـی و مبتنی بـر عدالت را 

بـرای ایـن اشـخاص در نظـر گرفته اسـت.«

وی ابـراز امیـداواری می کنـد کـه ارگان هـای عدلـی و قضایـی 

پـس از ایـن نیـز به پرونده های فسـاد با جدیـت و قاطعیت بدور 

از مسـله روابـط  برخـورد کنند.

ماین های مقناطیسـی توسـط طالبان در کان شـهرهای کشور 

به ویژه در شـهرکابل به شـدت افزایش یافته اسـت. صبح امروز 

نیـز شـهرکابل شـاهد یـک حملـه انفجـاری در ناحیـه یازدهـم 

ایـن  در  گفتـه می شـود  بـود.  منطقـه خیرخانـه  در  شـهرکابل 

انفجـار یـک رسبـاز پولیـس جـان باختـه اسـت.

امـا اکرثیـت قربانیـان ایـن حمـات غیـر نظامیـان بـوده انـد. 

کشـورهای  از  شـامر  و  اورپـا  اتحادیـه  گذشـته  روزهـای  طـی 

غربـی بـه طالبـان از ادامه حمـات انفجاری و هـدف قرار دادن 

غیـر نظامیـان هشـدار دادنـد. ایـن کشـورها طالبان را مسـئول 

مسـتقیم مـرگ غیر نظامیان خوانـده و به آن گروه هشـدار داده 

بـود کـه اگـر ایـن حمـات ادامـه یابنـد، جهـان علیـه طالبـان 

می شـود. خشـمگین 

تـا قبـل از دهـه هفتـاد خورشـیدی حـدود ۲۵۰ هـزار خانـواده 

سـیک و هنـدو در والیت هـای کابـل در مرکـز، پکتیـا و خوسـت 

در جنـوب رشق، ننگرهـار در رشق و غزنی در جنوب افغانسـتان 

زندگـی می کردنـد.

بـا اوج گرفـنت جنگ هـای داخلـی افغانسـتان کابـل، پایتخـت 

بـا چنـد جبهـه جنگـی بـدل شـد، خانواده هـای سـیک و هنـدو 

کـم کـم مهاجـرت کردنـد و ایـن مهاجرت تـا همین اواخـر ادامه 

داشـته اسـت. امـروز شـامر کل خانواده هـای سـیک و هندو در 

افغانسـتان بـه سـختی بـه صـد خانـواده بزرگ می رسـد.

دولـت افغانسـتان برای حامیـت از این اقلیت ها یک کرسـی در 

مجلـس مناینـدگان بـه آنـان اختصـاص داده و اعـام کـرده کـه 

برنامـه دارد تـا هشـت عبادتـگاه آنـان را ترمیم کند.

افزایـش حملـه بـه ایـن اقلیت باعث شـد که هند و کانـادا اعام 

کنـد کـه به اقلیت هندو و سـیک پنـاه می دهنـد. وزارت خارجه 

بازگشـت  تـا  ایـن کشـور تصمیـم گرفتـه  بـود کـه  هنـد گفتـه 

اعضـای جامعـه هنـدو و سـیک افغانسـتان را کـه بـا تهدیدهای 

امنیتـی در افغانسـتان روبـرو هسـتند، بـه هنـد تسـهیل کند. 

سـارنوالی  لـوی  سـخنگوی  رسـولی  جمشـید   

اعـام کـرده اسـت کـه سـناتوران متهـم بـه اخـذ 

رشـوت در محکمـه ابتدائیـه مرکـز عدلـی و قضایـی مبـارزه بـا 

جرایـم سـنگین فسـاد اداری، بـه ده سـال و یـک مـاه حبـس و 

پرداخـت 40 هـزار دالـر محکـوم شـدند.

آقـای رسـولی در توییتـی نوشـته اسـت: »سـه تـن از سـناتوران 

مرانو جرگـه بـه اتهام دریافـت ۴۰ هزار دالر امریکایی رشـوت، 

از سـوی محکمـۀ ابتدائیه مرکز عدلی و قضایـی مبارزه با جرایم 

سـنگین فسـاد اداری، بـا حضورداشـت وکیـل مدافع شـان، هـر 

یـک بـه ده  سـال و یک  مـاه حبس تنفیـذی و پرداخـت۴۰ هزار 

دالـر آمریکایـی طـور تضامن محکـوم به مجازات شـدند.«

کـه  بـود  گفتـه  توییتـی  در  دلـو  روز شـنبه 18  رسـولی  آقـای 

در  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

48 سـاعت گذشـته نزدیـک بـه 150 جنگجـوی 

طالبـان در نقاط مختلف کشـور در درگیـری با نیروهای امنیتی 

و دفاعـی کشـور بـه هاکـت رسـیدند.

ایـن وزارت روز جمعـه 17 دلـو در اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه 

در ۲۴ سـاعت گذشـته جنگجویـان گـروه طالبـان در درگیـری  

بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور ۱۲۲ تروریسـت طالبـان 

کشـته شـدند و ۴۸ تروریسـت گـروه طالبـان زخم برداشـته اند.

دلـو   18 شـنبه  روز  کـه  دیگـری  اعامیـه ای  در  دفـاع  وزارت 

منتـر شـده گفتـه اسـت کـه روز گذشـته در چندیـن درگیـری 

پراگنـده میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و جنگجویان 

گـروه طالبـان در والیـت قندهـار 10 جنگجوی طالبـان به قتل 

 پولیـس کابـل اعـام کـرد کـه در پـی وقـوع انفجـاری در یـک 

دوکان در شـهر کابـل شـش نفـر زخمـی شـده اند که سـه نفر از 

آنهـا از اقلیـت مذهبـی هندو هسـتند.

ایـن انفجـار حوالی سـاعت ۹ به وقـت کابل در ناحیه اول شـهر 

در منطقـه جـاده باغ قاضـی رخ داد. پولیس کابـل گفته که نوع 

انفجار مشـخص نیسـت و تحقیـق در این زمینـه ادامه دارد.

حـدود یـک سـاعت بعـد انفجـار دیگـری در ناحیه یازدهم شـهر 

کابـل، در محـل گوالیـی حصـه اول خیرخانـه رخ  داد کـه یـک 

موتـر پولیـس هـدف قـرار گرفـت و یـک رسبـاز پولیـس کشـته 

. شد

اقلیـت مذهبـی هندو و سـیک بیشـر در افغانسـتان بـه تجارت 

و بخصـوص عطاری مشـغول هسـتند.

حمله هـای  هـدف  مذهبـی  اقلیت هـای  اخیـر  سـال های  در 

مرگبـار قـرار گرفته انـد. در حملـه بـه معبـد اقلیـت سـیک در 

بهـار امسـال دسـت کم ۲۶ نفـر کشـته و ۸ نفـر دیگـر زخمـی 

شـدند. حملـه ای گـروه تروریسـتی داعـش مسـئولیت آن را بـه 

عهـده گرفـت.

این افراد و نیروهای امنیتی »۹ تن از افراد مسـلح علیپور کشـته 

و ۷ تـن آنهـا زخمـی شـدند و برعاوه شـامری از نیروهای امنیتی 

و ۵ تـن از مـردم محـل نیز زخمی شـدند.«

مجلـس  در  وردک  میـدان  والیـت  مناینـده  راسـخ،  مهـدی  امـا 

مناینـدگان در صفحـه فیسـبوک خـود نوشـته بـود: »نیروهـای 

بـر  وردک  میـدان  پولیـس  فرمانـده  فرمـان  تحـت  امنیتـی 

شـلیک  فرهنگیـان،  و  موسـفیدان  مردمـی،  اعراض کننـدگان 

کرده  انـد و شـامری زخمـی در خیابـان مانـده و موسـفیدان در 

مانده انـد.« گـروگان  هوتـل  یـک  داخـل  و  مسـجد  کنـار 

آن  از  پـس  شـد.  موجـب  را  شـدیدی  واکنش هـای  واقعـه  ایـن 

حکومـت بـه منظور رسـیدگی این حادثه، هیاتی را به رسپرسـتی 

عباداللـه عبـاد معـاون شـورای امنیـت ملـی بـه بهسـود فرسـتاد. 

گفتـه می شـود کـه یافتـه های هیـأت در اختیـار شـورای امنیت 

ملـی قـرار گرفتـه اسـت و ایـن شـورا بـر مبنـای گـزارش هیـأت 

تصمیـامت الزم را اتخـاذ خواهـد کـرد.

بـر بنیـاد اعامیـه، اتحادیـه جهانـی علـامی اسـامی در قطـر 

از همـۀ متفکریـن، دانشـمندان و عاملـان دینـی کشـورهای 

جهـان اسـامی تقاضـا کـرده اسـت تـا در روشـنایی احـکام 

کتاب خداوند متعال و سـنت نبوی و با در نظرداشـت اصول و 

اساسـات رشیعت اسـامی تداوم جنگ و خونریزی را نکوهش 

منـوده و در راسـتای برقـراری آتش بـس، توقـف خشـونت ها و 

پایـان جنـگ در افغانسـتان، تـاش کنند.

وزارت امـور خارجه ضمن اسـتقبال از اعامیـه اتحادیه جهانی 

علـامی مسـلامن در قطر، از ملتهـای صلح دوسـت و آزادیخواه 

جامعـه بین امللـل نیـز تقاضـا کـرده تـا بـا تقبیـح خشـونت و 

به حامیت های شـان  افغانسـتان  در  بی گنـاه  مـردم  کشـتار 

ایـن کشـور  در  تأمیـن صلـح  و  قطـع خونریـزی  راسـتای  در 

ادامـه دهنـد. مصیب کشـیده 

معـاون رئیـس جمهـور از ایـن افـراد نام نـربده اسـت و در مورد 

فـرار اختطاف گـر نیـز جزئیـات نداده اسـت.

همچنیـن وی عـاوه کـرده اسـت کـه گـزارش شـده بـود کـه 

همـر یـک پولیـس توسـط دشـمن کشـته شـده اسـت. در 

نتیجـه تحقیـق امـا معلوم شـد که ایـن پولیس خـود همرش 

را بـه قتـل رسـانده و در مـورد آن بـه دسـتگاه های امنیتـی و 

قضایـی کشـور دروغ گفتـه بـود. در ایـن مـورد نیـز در اعامیـه 

معاونـت اول جزئیـات توضیـح داده نشـده اسـت.

پیـش از ایـن در دور اول مذاکـرات صلـح میـان هیـات دولـت 

و طالبـان در قطـر نیـز هنـگام دیـدار اعضـای هیـات صلـح 

دو بـا رییـس اتحادیـه علـامی اسـامی، او ادامـه جنـگ را در 

افغانسـتان حـرام خوانـده بـود.

همچنیـن، کشـورهای عضـو اتحادیـه اروپا و برخی کشـورهای 

کمـک کننـده دیگر به افغانسـتان نیـز بر خـودداری طالبان از 

ادامـه خشـونت های جـاری در افغانسـتان تاکید کـرده بودند.

امـا؛ دولـت افغانسـتان می گویـد کـه طالبـان پـس از امضـای 

توافقنامـه بـا امریـکا در دوحـه، نـه تنهـا کـه مطابـق تعهـدات 

علیـه  جنـگ  بـه  بلکـه  نـداده  کاهـش  خشـونت ها  بـه  خـود 

نیروهـای امنیتـی و مـردم افغانسـتان بـا شـدت بیشـر ادامـه 

داده انـد.

و  تعقیـب  ادامـه  از  اعامیـه  ایـن  در  جمهـور  رئیـس  معـاون 

پیگیـری تروریسـتان کـه توسـط دسـتگاه های امنیتـی کشـور 

اسـت.  داده  اطمینـان  نیـز  می شـوند  بازدشـت 

وی عـاوه کـرده اسـت که اکنون میـان پولیـس، امنیت ملی و 

محاکم کشـور رابطه مسـتقیم و هم آهنگی بیشـر ایجاد شـده 

و ایـن انکشـاف کاری میـان ارگان هـای امنیتـی و قضایـی بـر 

بهبـود امنیـت تاثیـر خوبی خواهد داشـت.

 وزارت امـور خارجـه اعـام کـرده کـه اتحادیـه جهانـی علـامی 

بـار دیگـر جنـگ طالبـان را در افغانسـتان ناجایـز  اسـامی 

خوانـده و خواسـتار توقـف مسـلامن کشـی شده اسـت.

وزارت امـور خارجـه بـا نـر اعامیـه ای گفتـه کـه همزمـان بـا 

افزایـش خشـونت ها پـس از آغـاز مذاکـرات صلـح میـان دولت 

و گـروه طالبـان در قطـر، اتحادیـٔه جهانـی علـامی اسـامی 

بـا انتشـار یـک اعامیـۀ مطبوعاتـی کشـتار هدفمنـد علـامء، 

مدافعین حقـوق بـر و مفکرین را در گوشـه و کنار افغانسـتان 

شـدیداً محکـوم کرده اسـت.

ایـن وزارت افـزوده، اتحادیـه علـامی اسـامی تاکیـد کـرده که 

حملـه بـر غیـر نظامیـان و ریخـنت خـون انسـان های بی گنـاه 

قوانیـن جهانـی  و  آسـامنی  ادیـان  آموزه هـای متـام  مخالـف 

می باشـد.

 امرالله صالح معاون نخسـت ریاست جمهوری 

اعـام کـرده اسـت که کسـانی کـه در فـرار یک 

اختطاف گر از شـفاخانه مسـئول بودند، دسـتگیر شـده اند.

وی روز شـنبه 18 دلـو در اعامیـۀ نودوپنجم جلسـات شـش و 

نیـم ترصیـح کـرده اسـت کـه یـک نفـر از سـارنوالی و چند تن 

دیگـر از کارمنـدان توقیف خانـه بـه خاطر غفلـت وظیفه وی که 

موجـب فـرار یـک اختطاف گر از شـفاخانه شـده بود، دسـتگیر 

شدند.

اتحادیه جهانی علمای اسالمی، جنگ طالبان را در افغانستان ناجایز خواند

مسئوالن فرار یک اختطاف گر دستگیر شدند

کارتون

د ننګرهار کروندګرو: له بهره پر را 

واردېدونکو سبزيجاتو 

دې تعرفه لوړه يش

خوست کې د ۵۱ میلیونه افغانیو په لګښت د 

دوو پروژو چارې پیل شوې

لزوم احترام به صدای مردم و 
برخورد قاطع با صدای زور

محمد هدایت
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پیشنهادات گروه مطالعه افغانستان؛ خروج مسئوالنه نیروهای امریکایی

آنچــه  بــه  افغانســتان را داشــته باشــد، وی در پیونــد  در 

ــن  ــزم بی ــر تروری ــه در براب ــارزات دو جانب ــکاری و مب ــه هم ک

املللــی از مدت هــا قبــل را آغــاز کــرده انــد، آن را تعبیــر 

بــه پولیس بــازی می منــود، در حالیکــه نیروهــای امنیتــی 

افغــان، از ســال 2014 بــه ایــن ســو مســئولیت مبــارزه 

ــن  ــای بی ــه و نیروه ــده گرفت ــه عه ــور ب ــزم را در کش ــا تروری ب

املللــی در نقــش پشــتوانه لوجســتیکی نیروهــای افغــان 

ــد، آقــای ترامــپ کمرتیــن  ــه تعــداد محــدودی حضــور دارن ب

ــتان در  ــکا – افغانس ــرتک آمری ــای مش ــه همکاری ه ــاره ب اش

ــت. ــزم نداش ــال تروری قب

بنــا برایــن مهم تریــن دیدگاهــی کــه از ســوی گــروه مطالعــه 

کامــل  خــروج  کــه  اســت  ایــن  شــده  ارائــه  افغانســتان 

ــدول  ــاس ج ــد براس ــتان نبای ــی از افغانس ــای آمریکای نیروه

ــاد آن اجرایــی شــدن  ــر باشــد بلکــه بنی ــی انعطاف ناپذی زمان

تعهــدات متــام طرف هــا از جملــه طالبــان باشــد کــه رابطــه 

خــود بــا گروه هــای تروریســتی را قطــع کنــد، خشــونت علیــه 

مــردم افغانســتان را کاهــش دهــد و بــرای رســیدن بــه توافــق 

ــا  ــان ت ــروه طالب ــا گ ــد؛ ام ــان ده ــازش نش ــود س ــح از خ صل

کنــون در برابــر هیــچ یکــی از ایــن تعهــدات وقــع نگذاشــته 

صــدد  در  انــکار  گزینــه ی  از  اســتفاده  بــا  بلکــه  اســت؛ 

رسپــوش گــزاری بــر ایــن عملکردهــای خــام و بــی محاســبه 

ــوده اســت. شــان ب

بــا توجــه بــه انعطــاف بــی مفهــوم دولــت ترامــپ در قبــال 

طالبــان و اتخــاذ شــیوه های بــرد – باخــت در مذاکــرات 

غــرور  دچــار  طالبــان  گــروه  صلــح،  االفغانــی  بیــن 

ــن  ــده را رویایی تری ــش آم ــت پی ــد و فرص کاذب گردیدن

شــاه  عنــوان  بــه   ، شــان  دهــه ی  دو  حضــور  دوران 

ــق  ــت و تحق ــت موق ــای حکوم ــایش دروازه ه ــد گش کلی

امــارت پنداشــتند، ایــن گــروه بعــد از انعقــاد توافقنامــه 

ــت از  ــرژی مثب ــت ان ــکا و دریاف ــا آمری ــه ی ب ــه صفح س

دســت های نوازش گــر خلیلــزاد، نــگاه طردگرایانــه در 

برابــر دولــت افغانســتان و جریان هــای سیاســی همســو 

بــا جمهوریــت را روی دســت گرفــت، اشــتباه محاســباتی 

هدفمندانــه  کنش هــای  هــم  یــا  و  ترامــپ  دولــت 

حکومــت وی در قبــال مذاکــرات صلــح، یــک گــروه 

موتورســیکل ســوار فاقــد قــدرت بــا صبغــه ی تروریســتی 

در  تأثیرگــزار  و  سیاســی  وســیع  جریــان  یــک  بــه  را 

ــان کــه  ــان آنچن ــل منــود، طالب تحــوالت منطقــوی تبدی

ــل قبــول هیــچ  ــل مهــار باشــد قاب ــر قاب ــروی غی یــک نی

ــوع  گــروه داخلــی و کشــورهای منطقــه نیســت؛ بلکــه ن

نگرش هــای نوازشــگرانه، آنــان را بــه مــن بازی هــا و 

تحــوالت اخیــر کشــانید، ســاجت و مبــارزات هدفمنــد 

املللــی،  بیــن  همکاری هــای  بــا  افغانســتان  دولــت 

می توانــد ایــن گــروه را در کوتــاه مــدت بــا شکســت های 

ســنگین مواجــه ســازد، بــا ایــن حــال، انــدک کم مهــری 

ــه طالبــان ســبب شــد کــه ایــن  دولــت بایــدن نســبت ب

ــود  ــت از خ ــران در حای ــکو و ته ــه مس ــه  ب ــروه، توج گ

در  بایــدن  پیــروزی  آوان  از  طالبــان  باشــند،  داشــته 

انتخابــات آمریــکا، رؤیاهــای تافتــه و بافتــه شــان را 

یــک شــبه در معــرض نابــودی دیدنــد، بــه همیــن ســبب 

مذاکــرات صلــح بیــن االفغانــی را معلــق گذاشــتند و در 

ــا  عــوض، ایجــاد رعــب و وحشــت را شــدت بخشــیدند ت

ــرار  ــان ق ــه جه ــورد توج ــرت م ــد بیش ــرا بتوانن ــن مج از ای

ــر  ــات ب ــون حم ــا کن ــروه ت ــن گ ــه ای ــد ک ــد، هرچن گیرن

جامعــه مدنــی را بــه عهــده نگرفتــه انــد؛ امــا تحقیقــات 

ــی  اســنادی را از  ــن امللل ــی و بی ــف مل نهادهــای مختل

ــن و شــواهد  ــه منــوده اســت کــه قرائ ــن حمــات ارائ ای

ــر اعضــای ملکــی  قابــل قبولــی از حمــات طالبــان را ب

جامعــه بــه تصویــر می کشــاند، بــه همیــن اســاس، 

تحقیقــات گــروه مطالعــه افغانســتان کــه متشــکل از 

ــکا  ــی آمری ــی و سیاس ــه گان نظام ــن نخب ــته تری کارکش

می باشــد، نشــان می دهــد کــه طالبــان هنــوز بــه قطــع 

روابــط بــا گروههــای تروریســتی صادقانــه عمــل نکــرده و 

دولــت آقــای بایــدن را از پیامــد خــروج شــتابزده هشــدار 

ــر  ــتان ب ــه افغانس ــروه مطالع ــزارش گ ــت.  در گ داده اس

حایــت از نهادهــای دولتــی، خــروج مســئوالنه نیروهای 

ــتان  ــدار در افغانس ــح پای ــتیبانی از صل ــی و پش آمریکای

تاکیــد گردیــده اســت، در ایــن گــزارش نتیجه گیــری 

شــده اســت کــه فرصــت واقعــی بــرای هاهنــگ کــردن 

آمریــکا در راســتای رســیدن  اقدامــات  و  سیاســت ها 

ــده اســت  ــه وجــود آم ــدار در افغانســتان ب ــح پای ــه صل ب

کشــور  در  خشــونت  دهــه  چهــار  بــر  می توانــد  کــه 

قبــال  در  بایــدن  جــو  جدیــد  دولــت  سیاســت  بــه 

افغانســتان ســمت و ســو دهــد، کمــک بزرگــی بــه اوضــاع 

مبهــم افغانســتان در جریــان مذاکــرات صلــح بــا طالبــان 

خواهــد کــرد، بــه خصــوص در حالتــی کــه مذاکــرات 

ــان در  ــروه طالب ــت و گ ــورده اس ــت خ ــن بس ــه ب ــا ب عم

ــای  ــق رویاه ــال تحق ــه دنب ــد ب ــای جدی ــی یارگیری ه پ

ــه روی خــود گشــوده  حکومــت موقــت مســیر جدیــد را ب

انــد، بــا ایــن حــال بهــرت خواهــد بــود طالبانــی کــه 

ظاهــراً منتظــر خــروج نیروهــای آمریکایــی طبــق توافــق 

دوحــه در مــاه مــه ســال جــاری اســت، بایــد بــا سیاســت 

جدیــد کنــار بیایــد. افغانســتان شناســان آمریکایــی کــه 

موردحایــت کنگــره هســتند، هــر نــوع خــروج رسبــازان 

ــینگن  ــی واش ــدت امنیت ــع درازم ــن مناف ــکا و تأمی آمری

ــروط  ــح م ــول« صل ــق »قابل قب ــه تواف ــیدن ب ــه رس را ب

کرده انــد. بــه نظــر می رســد دشــوار خواهــد بــود کــه 

دولــت بایــدن ایــن پیشــنهادها را نادیــده بگیــرد، از ایــن 

جهــت، رهــران طالبــان قبــل از اینکــه دســت بــه دامــان 

کشــورهایی گردنــد کــه عمــا در مــن معــادالت سیاســی 

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــد، الزم ب ــور ندارن ــتان حض افغانس

ســاز و کار خــود را در مذاکــره بــا مناینــدگان جمهوریــت 

در پروســه صلــح متمرکــز ســازند کــه هرگونــه تحقــق 

صلــح و عــدم آن، رصفــا از ایــن مجــرا قابــل تحقــق اســت.

ســائر توصیه هــای گــروه مطالعــات افغانســتان بــه قــرار 

ذیــل انــد:

تــاش دیپلاتیــک فــوری بــرای متدیــد تاریــخ خــروج 

نیروهــای آمریــکا بــه بعــد از مــاه مــه تــا زمــان کافــی 

ــی  ــل قبول ــه قاب ــه نتیج ــه ب ــود ک ــح داده ش ــد صل ــه رون ب

ــتان  ــکا در افغانس ــور آمری ــت حض ــر اهمی ــد ب ــد، تاکی برس

ــای  ــت از نیروه ــم و حای ــا تررویس ــارزه ب ــر از مب ــه فرات ک

امنیتــی ایــن کشــور بــه زمینــه ســازی توافــق قابــل قبــول 

صلــح نیــز کمــک کنــد. آمریــکا بــا خروجــش از افغانســتان 

نبایــد زمینــه پیــروزی طالبــان را بــه راحتــی فراهــم کنــد، 

ادامــه حایت هــای آمریــکا و دیگــر کمک کننــدگان از 

ــت  ــش امنی ــه در بخ ــتان از جمل ــی افغانس ــای دولت نهاده

بــا ارایــه ایــن پیــام کــه کمک هــا مــروط بــه پیرفــت در 

گفت وگوهــای صلــح اســت، ادامــه حایــت از اعضــای 

دلیــر جامعــه مدنــی افغانســتان کــه نقــش مهمــی در 

داشــته اند،  بهداشــت  و  آمــوزش  بــر،  حقــوق  حفــظ 

توجــه بــه اعضــای جامعــه مدنــی و نــگاه ارزشــی بــه 

مولفه هــای دموکراتیــک، بعــد از کنــار رفــن اوبامــا از 

رأس قــدرت آمریــکا در افغانســتان کمرنــگ گردیــده بــود؛ 

امــا اینبــار شــاهد نویدهــای خوشــایندی از ســوی رشیــک 

اســرتاتژیک افغانســتان در قبــال ارزش هــای فرامــوش 

شــده ی دموکراتیــک هســتیم. ایــن گــزارش کــه می توانــد 

از  افغانســتان  گــروه مطالعــه  بگــذارد،  پایــان  نقطــه 

آوان توافقنامــه دوحــه نیــز نگرانی هــای خــود از ایــن 

توافقنامــه شــتابزده و غیــر واقــع بینانــه را بیــان داشــته 

بــود کــه در پیونــد بــه آن، زملــی خلیلــزاد مناینــده آمریکا 

در امــور صلــح افغانســتان بــه کنگــره احضــار گردیــده و 

خواســتار وضاحــت از نوعیــت ســازش با طالبــان گردیده 

ــرال جــوزف دنفــورد،  ــه ژن ــراد شــاخصی از جمل ــود. اف ب

رئیــس پیشــین ســتاد ارتــش آمریــکا، اســتیفن هدلــی، 

مشــاور امنیــت ملــی دولــت بــوش و جیمــز دابنــز، 

فرســتاده پیشــین آمریــکا در امــور افغانســتان عضــو ایــن 

گــروه پژوهشــی هســتند کــه توســط کنگــره آمریــکا بــرای 

بررســی رونــد صلــح ایــن کشــور ایجــاد شــده اســت کــه 

ــان  ــه می ــه ک ــه دوح ــاد توافقنام ــد از انعق ــان را بع کارش

طالبــان و آمریــکا بــه امضــا رســید آغــاز منودنــد، در 

زمــان حکومــت ترامــپ، کشــیدگی هایی میــان کنگــره و 

دونالــد ترامــپ بــه وجــود آمــده بــود کــه بیانگــر ســطحی 

ــی و  ــبات داخل ــپ در مناس ــای ترام ــت آق ــری حکوم نگ

ــتان  ــح افغانس ــئله صل ــوص مس ــه خص ــی ب ــن امللل بی

بــود؛ امــا اکنــون کــه زعامــت جدیــد در ســاختار نظــام 

ایــاالت متحــده شــکل گرفتــه اســت، اولیــن اقــدام 

ــی  ــت اش بازبین ــت حای ــی تح ــروه پژوهش ــره و گ کنگ

قضیــه افغانســتان اســت کــه نشــان می دهــد مناســبات 

کشــور مــا همچنــان در مــن توجــه ایــن نهــاد مردمــی 

قــرار دارد. بــا ایــن حــال، گــروه مطالعــه افغانســتان 

منافــع  می توانــد  آمریــکا  جدیــد  رویکــرد  می گوینــد 

ایــن کشــور در افغانســتان و منطقــه را تامیــن کنــد و بــه 

کاهــش خطــرات تروریســم، توســعه ثبــات منطقــه ای و 

حایــت از دســتاوردهای مهــم حقــوق بــر و نهادهــای 

گــروه  ایــن  بیانجامــد،  افغانســتان  در  دموکراتیــک 

پیشــنهاد داده اســت کــه دیپلاســی فعــال می توانــد بــه 

جنــگ و کشــمکش های نیابتــی پایــان دهــد و بــا ایجــاد 

اجــاع منطقــه ای در میــان همســایگان افغانســتان، 

ــور  ــادی کش ــعه اقتص ــدار و توس ــت پای ــن امنی ــه تامی ب

ــه  ــیدن ب ــت، رس ــد در نهای ــا می گوین ــد، آنه ــک کن کم

ــای  ــام طرف ه ــئولیت مت ــح، مس ــدار صل ــه پای توافقنام

آمریــکا می توانــد  امــا  افغانســتان اســت  مذاکــره در 

ــد،  ــا کن ــت ایف ــن فرص ــتفاده از ای ــدی در اس ــش کلی نق

اقدامــات مســئوالنه، قابــل پیشــبینی و منســجم آمریــکا 

می توانــد فرصــت رســیدن بــه صلــح بــرای پایــان جنــگ 

ــا  ــد؛ ام ــش ده ــمگیری افزای ــور چش ــاله را بط ــل س چه

ــود  ــم موج ــد نظ ــا می توان ــتابزده و بی محاب ــات ش اقدام

منافــع  و  امنیــت  و  بزنــد  هــم  بــه  را  افغانســتان  در 

ــی   ــدازد، نگران ــره بیان ــه مخاط ــش را ب ــکا و متحدان آمری

از وضعیــت ناگــوار حقــوق بــری، بــه مخاطــره افتــادن 

ــه  ــتاوردهای دو ده ــظ دس ــک و حف ــای دموکراتی نهاده

اخیــر در حالــی از ســوی گــروه پژوهشــی آمریــکا مطــرح 

می گــردد کــه دونالــد ترامــپ رئیــس جمهــور قبلــی ایــن 

ــه نداشــت، وی بارهــا  ــن زمین کشــور توجــه الزم را در ای

در ارتبــاط بــه مســئله افغانســتان بــا لحــن خشــن اظهــار 

ــس «  ــش » پولی ــد نق ــکا منی توان ــه آمری ــود ک ــته ب داش

 The(املللــی شــال-جنوب بیــن  نقــل  و  "دهلیــز حمــل 

بــه   "  )International North-South Corridor- INSTC

ــود.  ــیده ب ــا رس امض

ایــن مســیر زمینــی و دریایــی، هنــد را بــه همــه مناطــق یــاد 

شــده بــدون گذشــن از افغانســتان، پیونــد مــی دهــد. 

نگاه شود به: نقشه زیر

اکنــون پرســش عمــده ایــن اســت کــه چــرا هنــد از افغانســتان 

بــه عنــوان یــک مســیر ترانزیتــی اســتفاده کنــد، در حالــی کــه 

ایــران دارای زیــر ســاخت هــای بهــرت، جــاده هــا و بــزرگ راه 

هــای بهــرت، خطــوط راه آهــن منظــم و ارگان هایــی مدیریتــی 

بهــرت مــی باشــد و همچنــان مســیر ترانزیتــی ایــران در همــه 

فصــل هــای ســال قابــل اســتفاده اســت و نــه تهدیــد امنیتــی 

دارد و نــه از مناطــق دشــوار گــذر کوهســتانی مــی گــذرد.

2- یــک سازشــنامه دیگــر بازرگانــی -ترانزیتــی چهــار جانبــه 

زیــر عنــوان "سازشــنامه چهــار جانبــه حمــل و نقــل ترانزیتــی 

The Quadrilateral Traffic in Transit Agreement-(

QTTA( " میــان پاکســتان، چیــن، قرغیزســتان و قزاقســتان 

بــه تاریــخ ۹ مــارچ 1۹۹۵م بــه امضــا رســیده کــه حــدود یــک 

و نیــم دهــه پیــش تــر از "اپتــا-APTTA" نهایــی گردیــده.

ایــن مســیر بــا دور زدن افغانســتان و از طریــق بــزرگ راه 

ــرم  قراق

که پاکستان )گلگت بلدستان( 

را با چین )سینکیانگ( وصل می کند. 

ــن  ــه ای ــد. گرچ ــی باش ــور م ــار کش ــن چه ــده ای ــد دهن پیون

زاویه مهم دیگر:

ــه نظــر مــی رســد کــه همــه پیــان هــای چنــد جانبــه  ب

ــه خاطــر منافــع اقتصــادی سیاســی و امنیتــی متنــوع  ب

کشــورهای دخیــل در آن، همیشــه تــوام بــا مشــکات 

و چالــش هــای غیــر پیــش بینــی شــده مــی باشــد. 

توافقنامــه تجاری-ترانزیتــی افغانســتان و پاکســتان هــم 

ــت.  ــتثنای نیس ــر اس ــدام ام ــتا ک ــن راس در همی

اکنــون پرســش ایــن اســت کــه چگونــه بــه ایــن مشــکات 

ــل  ــد عام ــی توان ــه م ــن توافقنام ــه ای ــد و چگون ــق آم فای

مهمــی بــرای منافــع جیوپلیتیکــی/ اقتصــادی و نیــز 

ــد. ــور باش ــر دو کش ــردم ه ــاه م ــده رف ــن کنن تضمی

اگرچــه پاکســتان بــه دلیــل فــوق الذکــر از صــادرات هنــد 

ــادرات  ــرای ص ــا راه ب ــرد، ام ــری ک ــتان جلوگی ــه افغانس ب

کاالهــای افغانســتان بــه هنــد از طریــق مــرز زمینــی 

ــه،  ــن توافقنام ــق ای ــی  طب ــوده یعن ــاز ب واگــه، همیشــه ب

طریــق  از  هنــد  بــه  خــود  صــادرات  در  افغانســتان 

ــدارد. ــکل ن ــتان مش پاکس

نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه بــرای میــوه و ســبزیجات 

صــادرات  مهــم  بخــش  یــک  کــه  افغانســتان  تــازه 

افغانســتان اســت تاهنــوز هــم خــود پاکســتان یــک بــازار 

ــرتاتیژی  ــزارش "اس ــاس گ ــر اس ــت. ب ــوده اس ــن ب مطمی

افغانســتان 201۸-2022م"، ســکتور  ملــی صــادرات 

 Afghanistan national تــازه  ســبزیجات  و  میــوه 
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وزارت  نــرات  از  یکــی  کــه   "  ))Vegetables sector

تجــارت و صنایــع افغانســتان اســت، بیــش از ۹0 درصــد 

میــوه هــا و ســبزیجات افغانســتان در پاکســتان به مرصف 

مــی رســد و در ســال هــای آینــده تــا 4۵ درصــد افزایــش 

ــت.  ــد یاف خواه

ــات  ــرده، و ثب ــایه  ب ــر س ــور را زی ــر دو کش ــی در ه ــای زندگ ه

ــه  ــژه افغانســتان ب ــه وی سیاســی و اقتصــادی هــر دو کشــور، ب

ــد. ــد ش ــه وارد خواه ــدت  رضب ش

2- اگــر توافقنامــه تجاری-ترانزیتــی دو جانبــه متدیــد نگــردد، 

تأثیــرات و پیامدهــای آن بــرای افغانســتان بیشــرت خواهد بــود و 

بــه جــز از مســایل امنیتــی، افغانســتان دیگــر بــا درنظر داشــت 

موقعیــت جغرافیایــی خــود، ظرفیــت ادغــام منطقــه را از دســت 

خواهــد داد. 

یعنــی خــودداری افغانســتان از امضــا بــرای متدیــد ایــن 

توافقنامــه، حیثیــت آن را بحیــث نکتــه وصل کننده کشــورهای 

منطقــه از دســت خواهــد داد کــه طبعــاً قــدرت نفوذ افغانســتان 

را کاهــش مــی دهــد. 

کشورهای همسایه افغانســتان که از ثبات سیاسی و اقتصادی 

بهــرت برخــوردار انــد، پویایــی هــای تجاری-اقتصــادی شــان را 

بــدون افغانســتان مــی تواننــد دوام دهند. 

دو منونــه پــروژه هــای "دهلیــز حمل و نقل بین املللی شــالی 

  "QTTA-و "توافقنامــه چهارجانبه ترانزیتــی " INSTC -و جنــوب

بــه ترتیــب بــه رهــری روســیه و چیــن در فــوق مــورد بحــث قــرار 

گرفته اســت.

3- بــدون شــک جمهــوری هنــد یکی از کشــورهای مهم منطقه 

اســت امــا فشــار بیــش از حــد افغانســتان بــرای شــمولیت آن 

ــط  ــد.  رواب ــدا کن ــق پی ــد تحق ــه-APTTA  نخواه در توافقنام

خصانه میان پاکســتان و هند، جنبه های سیاســی و امنیتی 

تاریخــی دارد کــه بــدون شــک حــل و فصــل آن بــرای همگرایی، 

هآمهنگــی و یکپارچگــی منطقــه یــک امــر رضوری اســت 

ــده،  ــل نگردی ــتان ح ــد و پاکس ــکل هن ــه مش ــان ک ــا زم ــا ت ام

توافقنامــه-APTTA  بایــد بــدون هنــد دوام پیــدا کنــد. حکومت 

ــد را از راه خــاک خــود اجــازه صــادرات را  پاکســتان گرچــه هن

منــی دهــد 

امــا بــرای صــادرات کاالهــای افغانســتان بــه هنــد، اجــازه ویــژه 

ــت  ــه سیاس ــی ب ــاز بزرگ ــک امتی ــن ی ــه ای ــت ک ــده اس داده ش

تجــاری افغانســتان بــه شــار مــی آیــد.

4- افغانســتان به خاطر شــمولیت هنــد در ایــن توافقنامه نباید 

قــار بزرگــرت از حــد یــک پیــان ترانزیتی بزنــد و از ســوی دیگر 

هنــد برای دســتیابی افغانســتان و آســیای مرکــزی راه متبادلی  

)الرتناتیو( را در اختیار دارد و افغانســتان نگران منافع اقتصادی 

کشــور بــزرگ هند نباشــد.

ــن مســیر،  ــر از مســایل تجــاری و ترانزیتــی از کوتاهرتی ۵- غی

پاکســتان بــرای افغانســتان در عرصــه دیگــر یک همســایه مهم 

اســت و یــا اگــر ایــن طــور گفته شــود کــه رمز قفــل صلح پایــدار، 

اگــر چهــار رقمــی باشــد، دوی آن در اختیــار پاکســتان اســت. 

بــدون  افغانســتان  در  پایــدار  ثبــات  و  صلــح  تأمیــن 

همــکاری هــای صمیمــی پاکســتان دور از امــکان اســت، 

زیــرا حکومــت کابــل دســت بــه پویایــی هــای تحریــک آمیز 

ــای  ــال به ــای س ــال ه ــا س ــتان ت ــردم افغانس ــه م ــد ک نزن

گــزاف آن را بپردازنــد.

ــان   ــه زب ــده ب ــه بن ــن نوشــته برگــردان دری مقال تذکــر: ای

ــیده  ــر رس ــه ن ــته ب ــه گذش ــه  هفت ــت   ک ــی اس انگلیس

بــود. بنــده ابــراز ســپاس مــی منایــم از دکــرت غــام قــادر 

ســکندری و اســتاد عزیــز آریافــر کــه در زمینــه بهبــود مقاله 

در بخــش ویرایــش و ترجمــه دری  مشــوره هــای ســودمند 

ــد. ــی فرمودن ــی ارزان تخنیکــی و عمل

نزدیــک تریــن مســیر نیســت امــا راه مطمیــن تجــاری-

ــق  ــه و مناط ــیایی میان ــن و آس ــه چی ــتان ب ــی پاکس ترازیت

ــتان  ــل زمس ــم در فص ــیر ه ــن مس ــت. ای ــر از آن اس دور ت

مشــکات معیــن خــود را دارد کــه کمــرت از مشــکات کــوه 

هــای ســالنگ در مســیر میــان کابــل و مــزار رشیــف نیســت 

ایــن جــاده از ســال هــا بدیــن ســو فعــال اســت و جــز پــروژه 

"ســی پیــک- CPEC " مــی باشــد. 

در ســال 201۷م تاجیکســتان هــم متایــل خــود را بــه 

ــروژه اعــام کــرد   و در ۸ مــی 2020م  ــن پ پیوســن در ای

ــف"  ــر زاق ــتان، "رسدار عم ــر اوزبیکس ــت وزی ــاون نخس مع

نیــز از درخواســت رســمی آن کشــور بــه عضویــت ایــن 

توافقنامــه خــر داد . 

و  قزاقســتان،  تاجیکســتان،  قرغیزســتان،  دهلیــز  ایــن 

اوزبیکســتان را قــادر مــی ســازد تــا در بــازار هــای چیــن و 

پاکســتان و نیــز همزمــان بــه بندرهــای دریایــی پاکســتان 

هــم دسرتســی پیــدا مــی کننــد. 

نگاه شود به :نقشه زیر.

برآیند :

ــیب  ــراز و نش ــا ف ــوام ب ــون و ت ــبات ناهمگ ــدا از مناس 1-ج

میــان افغانســتان و پاکســتان، خیــر و صــاح دو کشــور 

در حــل مشــکات دو جانبــه نهفتــه اســت وگرنــه ایــن 

مناســبات درشــت و نامطلــوب و غیــر دوســتانه همــه عرصــه 

طبــق گــزارش نــر شــده صــادرات میــوه و ســبزیجات 

ــه ارزش حــدود ۷1.۵ میلیــون  ــه پاکســتان ب افغانســتان ب

ــوده.    ــاالنه ب ــر س دال

ــنگ  ــرای زغالس ــزرگ ب ــازار ب ــتان ب ــن پاکس ــر ای ــزون ب اف

ــت  ــک رشک ــا ی ــه  تنه ــور منون ــت. بط ــم اس ــتان ه افغانس

 Fauji Cement فوجــی  "ســیان  نــام  بــه  پاکســتانی 

تــن   324000 حــدود  ســاالنه   ")).Company Ltd

 . دارد  نیــاز  افغانســتان  از  زغالســنگ 

حــاال کمــی بــه دو مســاله مهــم دیگــری مــی پردازیــم کــه 

دارای اهمیــت ویــژه اســت و تاکیــد بــر رضورت متدیــد 

ــه دارد. ــن توافقنام ــدد ای مج

1- بیگــان بنــدر چابهــار از بندرهــای مهــم در منطقــه 

ــم  ــتان ه ــذر از پاکس ــدون گ ــد ب ــتان و هن ــت و افغانس اس

ــا  ــد. ام ــم دوام دهن ــا ه ــادالت کاال ب ــه مب ــد، ب ــی توانن م

بازهــم بایــد یــادآور شــد کــه ایــن همــکاری هــای متقابــل 

ــا  ــه ت ــتگی دارد ک ــد بس ــران و هن ــط ای ــی رواب ــه چگونگ ب

هنــوز بــا همــه ناهآمهنگــی هــا در سیاســت منطقــه، 

ــت.  ــده اس ــیب ندی آس

ــش  ــل پی ــه قاب ــوالت در منطق ــیر تح ــده مس ــه در آین البت

ــت.  ــی نیس بین

یــادآوری گردیــد، یکــی  هــان گونــه کــه در گذشــته 

از اهــداف هنــد از طریــق بنــدر چابهــار دسرتســی بــه 

اســت.  افغاســنتان 

امــا هنــد هــدف بــزرگ تــری از افغانســتان را در نظــر دارد 

ــیه و  ــه، روس ــیای میان ــه آس ــی ب ــارت از دسرتس ــه آن عب ک

اروپــا اســت. 

در ایــن رابطــه بایــد یــادآور شــد کــه در ســپتامر 2000م 

ــورگ،  ــران در شــهر ســانکت پرتب ــان روســیه، هنــد و ای می

نــام  زیــر   – بازرگانی-ترابــری  دیگــری  یــک سازشــنامه 

ابعاد سیاسی سازشنامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان-بخش دوم و پایانی

سید لطیف سجادی

ــادی  ــع اقتص ــر مناف ــه خاط ــه ب ــد جانب ــای چن ــان ه ــه پیم ــه هم ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــش  ــکالت و چال ــا مش ــوام ب ــه ت ــل در آن، همیش ــورهای دخی ــوع کش ــی متن ــی و امنیت سیاس
ــتان  ــتان و پاکس ــی افغانس ــه تجاری-ترانزیت ــد. توافقنام ــی باش ــده م ــی ش ــش بین ــر پی ــای غی ه
ــه  ــه چگون ــت ک ــن اس ــش ای ــون پرس ــت. اکن ــتثنای نیس ــر اس ــدام ام ــتا ک ــن راس ــم در همی ه
ــرای  ــی ب ــل مهم ــد عام ــی توان ــه م ــن توافقنام ــه ای ــد و چگون ــق آم ــکالت فای ــن مش ــه ای ب
ــد. ــور باش ــر دو کش ــردم ه ــاه م ــده رف ــن کنن ــز تضمی ــادی و نی ــی/ اقتص ــع جیوپلیتیک مناف
اگرچــه پاکســتان بــه دلیــل فــوق الذکــر از صــادرات هنــد بــه افغانســتان جلوگیــری کــرد، امــا راه 
بــرای صــادرات کاالهــای افغانســتان بــه هنــد از طریــق مــرز زمینــی واگه، همیشــه بــاز بــوده یعنی  
طبــق ایــن توافقنامــه، افغانســتان در صــادرات خــود بــه هنــد از طریــق پاکســتان مشــکل نــدارد.

داکتر حسین یاسا
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 بازی با اعداد              3213
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3108    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3383
شاه سفید را در خانه  a4 حرکت دهید. 

3412

جواب هدف         2861
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ثور
به نظر می رســد که در بهترین حالت فکری هســتید و فرصت خوبی دارید که 
در بخش های احساسی و اجتماعی موفق شوید. امروز برای برقراری ارتباط روز 

خوبی است و با افراد مهمی برخورد دارید.

جوزا
به نظر می رسد که مود خیلی خوبی دارید و فرصتی دارید تا تصمیمات مهمی 
در ارتباط با بودجه خانوادگی بگیرید. می توانید مســائل مهم کســب و کار را 
بــا موفقیت حل کنیــد و فعالیت هایی که مدت ها قبل شــروع کرده بودید را 

کامل کنید. 

سرطان
به نظر می رســد کــه ایده های عالی دارید و مصمم هســتید که آن ها را 
عملــی کنید. فرصتی دارید تا کســب و کار مهمی را شــروع کنید. مهارت 
های برقراری ارتباطی تان به شــما کمک می کند تا با افراد مهمی ارتباط 

کنید. برقرار 

اسد
به نظر می رسد که تصمیمات جدیدی می گیرید که در جامعه و زندگی عاطفی 
تان موفق خواهید شــد. امروز برای برقراری ارتباط و سفرهای کاری روز خوبی 

است. ظاهرا ایده های عالی دارید که ارزش اجرا کردن را دارد.

سنبله
تا قبل از ظهر ممکن است تصمیم بگیرید که به سفری بروید تا مشکالت شریک 
عاطفی تان را حل کنید. ممکن اســت با مشــکالت مالی مواجه شوید، اما نباید 

خیال پردازی کنید.

حمل
مــی توانید برنامه های جدید خود را اجرا کنید. روابط تجاری و مشــارکت ها 
امروز مطلوب است. سعی کنید که از تمام فرصت ها استفاده کنید، اما از اصرار 

ورزیدن اجتناب کنید! امروز می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید.

میزان
فرصتی دارید تا برخی از مشکالت مالی را حل کنید. روز خوبی برای تجارت 
است، اما به نظر می رسد که مصمم هستید تا وظایف قدیمی خود را تکمیل 

کنید. برقراری ارتباط با افراد جوان در خانواده بسیار خوب پیش می رود.

عقرب
اگــر برای رفتن به یک ســفر کوتاهی برنامه ریزی کــرده اید، نباید وظایف 
خانوادگی تان را نادیده بگیرید. حس ششــم می تواند در حل مشــکالت به 
شــما کمک کند. با این حال، می خواهید که توصیه های شریک عاطفی تان 

را نیز در نظر بگیرید.

قوس
ایده های شما به خوبی از سمت شریک عاطفی تان پذیرفته می شود. باید از 
این لحظات اســتفاده کنید. به نظر می رسد که بسیار متعهد به انجام وظایف 

خود هستید و با اراده ای که دارید تمام وظایف تان را تکمیل خواهید کرد. 

جدی
امروز صبح ممکن اســت شــخصی باتجربه را در حیطه کاری تان مالقات 
کنید که صحبت های مخفیانه ای با شــما داشته باشد. این مالقات شما را 
تشــویق می کند تا کسب و کار جدیدی را شــروع کنید. شانس تان عالی 

است. عجله نکنید!

دلو
به نظر می رســد که ایده های عالی دارید، که ارزش اجرا کردن را دارد. اگر نیاز 
به پول بیشتری دارید، بدون تعارف از بستگان بزرگتر قرض کنید. نظرات شریک 

عاطفی تان را نیز جویا شوید! احتماال بخواهید که از سرعت خود کمی بکاهید. 
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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 

ضمیر ـ مضــر ـ مرض ـ 
مریضـ  ضامنـ  نامـ  نماـ  
امن ـ امین ـ ایمن ـ نرم ـ 
منارـ   رامـ  مارـ  امرـ  امیر 
ـ می ـ نیم ـ میان ـ تام ـ 
اتم ـ منت ـ تیم ـ تیمار ـ 
امت ـ متن ـ متین ـ تمنا 
ـ نم ـ مــن ـ ما ـ رمان ـ 

ضمانت.
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غضنفر کاظمی

حوت
نمی توانید برنامه های خود را حفظ کنید، بنابراین برای امروز برنامه ای فشرده 
نداشــته باشید. امروز صبح به یک سفر کوتاهی می روید و شخص سالمندی را 

مالقات می کنید که به شما مشاوره تجاری می دهد. عجله نکنید! 
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نامـه از شـهر هامننـد کابـل، کابلـی کـه یکـی از رویایی تریـن شـهرها و نیـز 

دیـدن و قـدم گذاشـن بـه آن یکـی از بزرگرتیـن آرزوهایـی زندگـی ام بـود. 

وقتـی گفتـه می شـد »صفـورا دخـرت همسـایه ی ماسـت، قشـنگ و زیبـا و تر 

مثـل گل هاسـت« دخـرتان رنگارنـگ و زیبارویانی کابلی را در ذهنم مجسـم 

میـر  هیچ وجـه  بـه  روسـتا  در  دخـرتان  این چنیـن  دیـدن  کـه  می کـردم 

نبـود. بعدهـا کـه بـه مرکز شـهر آمـدم ایـن آهنگ هم چنـان یکـی از بهرتین 

آهنگ هـای طـول زندگـی ام بـود و اکنـون کـه کابـل زندگـی می کنـم نیـز 

صفـورا حداقـل یکـی از ده بهرتین آهنگی سـت که همیشـه می شـنوم. بیشـرت شـاید 

بـه ایـن خاطـر کـه شـنیدنش آن همـه اتفاقـات پشـت رس و آن همه خاطـرات خوب و 

بـد زندگـی در روسـتا را بـه یادم مـی آورد.

از احـواالت مهـم  از آن طریـق  بـرای خـودش رادیـو خریـده و  پسـان ترها کـه پـدر 

جهـان باخـر می شـد بـرای مـن ایـن فرصـت پیـش آمـد کـه بتوانـم از طریـق رادیـو 

بـا خواننـدگان دیگـر آشـنا شـده و بیشـرت موسـیقی بشـنوم. رادیـو آزادی برنامـه ی 

داشـت کـه چاشـت هـر روز از سـاعت دوازده تـا یـک آهنگ هـای فارسـی فرمایشـی و 

از سـاعت یـک تـا دو آهنگ هـای پشـتو پخش می کـرد. مـردم از هرجایی افغانسـتان 

متـاس می گرفتنـد، آهنـگ فرمایـش می دادنـد و بسـیاری ها هم تقدیمـش می کردند 

بـه دوسـتان دور و نزدیکـش در هرجـا. مـن همـه روزه ایـن برنامـه را شـینده و آرزو 

می کـردم کـه روزی برسـد تـا بتوانم از  پشـت بـام خانه به رادیـو آزادی زنـگ بزنم و به 

دل خـواه خـود آهنـگ فرمایـش بدهـم. این گونـه آرزوهـا امـا آن زمان یکـی از محاالت 

روزگار بـود. کار مـا بچه هـا در دهکـده طـوری بـود کـه اول صبـح یـا بایـد بزغالـه و 

بـره بـه چـرا می بردیـم و یـا هـم می رفتیـم بـه دنبـال هیـزم. مـن همیشـه حسـاب کار 

دسـتم بـود و بایـد پیـش از رشوع برنامـه خـودم را بـه خانه می رسـاندم. فرشـی بر بام 

مهامن خانـه کـه در پیـش روی اتـاق نشـیمن قـرار داشـت، پهـن کـرده و بـا صدایـی 

بسـیار بلنـد رادیـو گوش مـی دادم. 

منی دانـم چـرا دوسـت داشـتم ایـن کار را بکنـم، حـاال کـه فکـر می کنـم شـاید بـه 

ایـن دلیـل کـه از ایـن طریـق بـه دخـرتان همسـایه پـوز شـنیدن موسـیقی بدهـم و 

یـا این کـه بفهامنـم کـه هـای دخرتکانـی روسـتا بدانیـد و بفهمیـد کـه در دنیـا چـه 

می گـذرد و هم چنیـن در دل مـن. دنبـال کـردن و لذت بـردن از ایـن برنامـه تـا زمانی 

ادامـه داشـت کـه در روسـتا زندگـی می کـردم و پـس از آن تـا اکنـون، ایـن رویدادهـا 

یکـی از بهرتیـن خاطراتی سـت کـه در ذهنـم دارم و صدالبتـه کـه دوسـت دارم در 

ذهنـم داشـته باشـم. از همیـن رو هم تا حاال یک حسـی خوب نسـبت بـه رادیو آزادی 

دارم، چـون فکـر می کنـم ایـن رادیو توانسـت به درسـتی یـک بخش از زندگـی دوران 

کودکـی ام را زیبـا بسـازد.

منی دانـم در مـورد مواجهـه ی مـردم بـا موسـیقی و فلـم در روسـتا چگونـه 

بایـد نوشـت. مطمئنـا برخـورد بـا ایـن دو  در هـر گوشـه و کنـار کشـور و 

روسـتاها رسنوشـت جالبـی دارد. تـا جایی کـه به یـاد مـی آورم و می دانـم 

در روسـتای مـا همیشـه یـک نـوع مقابلـه ی منفـی برعلیـه  فلم و موسـیقی 

وجـود داشـت کـه البتـه همـه ای این ها بر می گشـت بـه رو در رویـی دین و 

مذهـب بـا ایـن دو چیـز. مـردم در روسـتا به موسـیقی و فلـم از عینک دین 

می بیننـد و تـا بـه یـاد دارم شـنیدن موسـیقی و دیـدن فلـم هـردو تـا جایی 

مـردود بـوده اسـت. پـدر بزرگم همیشـه یکـی از کسـانی بود کـه می گفت، 

موسـیقی شـنیدن در ایـن دنیـا حـرام اسـت. او بـاور داشـت، آدم هـای کـه 

در دنیـای فعلـی موسـیقی می شـنوند در آخـرت و دنیایـی واقعـی دیگر، از 

شـنیدن موسـیقی زیبـای حرضت داوود محروم اسـت. این قصـه را چندین 

بـار از زبـان مـادر نیـز شـنیده ام. آنهـا بـاور داشـتند کـه در بهشـت داوود 

پیامـر سـاز بهشـتی می نـوازد و هم زمان حـوران خوش رو رقـص و پایکوبی 

می کننـد؛ آن هایـی کـه در ایـن دنیـا موسـیقی شـنیده و لهـو و لعـب کنند 

از ایـن چیزهـا محـروم خواهنـد شـد. بـا آن هـم موسـیقی امـا در روسـتا 

بی رونـق نیسـت و از دیربـاز تـا اکنـون وجـود داشـته اسـت. دنبـوره یکـی 

از آالت موسـیقی اسـت که در روسـتاهای هزاره جات بسـیار رواج دارد. در 

واقـع خواسـتگاه و زادگاه ایـن آلـه موسـیقی هزاره جـات و مردمـش اسـت. 

اگـر چنیـن نباشـد، حداقـل از آوان هـای دور همیـن مـردم دنبـوره را زنـده 

نگهداشـته، پربـار کـرده و بدین جـا رسـانده اند. در روسـتاهای هزاره جـات 

هـر دهکـده ی دو سـه نفـر »دنبـوره ای« دارد کـه آن هـا همیشـه در چشـم 

مالهـا و مردمـان مذهبـی که موسـیقی را حرام می داننـد، آدم های بدذات 

و دور از دیـن دیـده می شـوند. امـا بسـیاری  از ایـن دنبوره نـوازان  از ایـن 

چنیـن برداشـت در مقابـل خودشـان باکـی ندارند و رسخوشـانه بـه دنبوره 

و سـاز و آواز ادامـه می دهنـد و از نظـر مـن هـم، ایـن اسـت تاثیـر شـگرف 

موسـیقی و همیـن اسـت زندگی. 

موسیقی

مـن امـا اولیـن آشـنایی بـا موسـیقی و سـاز و آواز را طـوری دیگـری به یـاد 

دارم. بـا ضبـط »کاسـیو«ی کاکا و بعدهـا رادیویـی سـیاه رنـگ پـدر کـه 

می شـد از آن طریـق بـه موسـیقی های مختلـف در هرزبانـی گـوش داد. 

کاکا تیپـی را بـا خـودش از ایـران آورده بـود. آن وقـت هـا کمـرت کسـی از 

از  جملـه مهامنـان  تیپ دارهـا  در »طوی «هـا  و  این گونـه چیزهـا داشـت 

خاص به شـامر می آمد. یادم اسـت روزهای را که در روسـتاهای دوردسـت 

عروسـی می شـد و صاحبـان عروسـی کاکایـم را با طمطـراق خاصی دعوت 

می کردنـد و آن هـم خـودش بـا تیپـش یک جـا بـر رس عروسـی ها رشکـت 

می کـرد. کاکا همـراه تیپـش فقـط چنـد دانـه »کسـت« داشـت کـه شـامل 

سـید انـور، داوود رسخـوش، نغمـه و چنـد کسـت نوحـه دیگـر از آهنگـران، 

کافـی و نوحه خوانـان دیگـری ایرانـی می شـد. مـا هـم در خانـه کاکایـم 

فقـط در رشایط هـای خاصـی مـی توانسـتیم موسـیقی بشـنویم، یکـی از 

آن  رشایط هـا زمانـی بـود کـه پـدر بـزرگ خانـه نبـود. آهنـگ »صفـورا«ی 

داوود رسخـوش از چیزهـای بـود که مـن با آن زندگی کرده ام. همیشـه آرزو 

داشـتم کـه کاکا تیپـش را روشـن کنـد و همیـن آهنـگ از داوود را بگذارد. 

امـا ایـن اتفـاق کمـرت می افتـاد و ایـن بـه معنایـی واقعـی کلمـه بـرای مـن 

مسـخره و حوصله رسبـر بـود. فکـر می کـردم مگـر می شـود آهنگـی بـه این 

زیبایـی داشـت و آهنـگ از خواننـدگان دیگـر – کـه آن وقت ها همـه به نظر 

مسـخره می منـود را - شـنید. وقتـی رسخـوش می خوانـد، »برایـم نامـه از 

کابـل رسـیده، دو بـاره خـون به رگ هایـم دویده« به راسـتی انـگار خون در 

رگهـای مـن می دویـد و انـگار در تصوراتـم واقعـا نامـه ای به من می رسـید. 

روزهای آشنایی با فلم و موسیقی
تلویزیون

رواج  خوردسـالی ام  دوران  در  تقریبـا  هـم  فلـم  دیـدن  و  تلویزیـون 

پیـدا کـرد. اولیـن بـار در روسـتای مـا یکـی از همسـایه ها تلویزیـون 

خریـد. آوازه افتـاد کـه فـالن آدم صندوقچـه ی جادویـی آورده اسـت 

کـه داخلـش آدم هـای زیـادی زندگـی می کننـد. قبـل از ایـن نیـز از 

بعضی هـا شـنیده بودیـم کـه چنیـن جعبـه ی وجـود دارد، امـا کسـی 

بـاور منی کـرد و می گفتنـد چطـور آن همـه آدم می توانـد در داخـل 

صندوقـی بـه آن کوچکـی جـای شـود. تا این کـه به چشـم رس دیدیم 

و بـاور کردیـم. این همسـایه ی تلویزیـون دار هم همیشـه از تلویزیون 

بخاطـر داشـن  یـا هـم  و  ماه هـا  از  بعـد  فقـط  اسـتفاده منی کـرد. 

مهامنـان خـاص تلویزیونـش را روشـن می کـرد. مـا کـه آن وقت هـا 

تقریبـا کوچـک بودیـم، شـب ها چشـم انتظـار بودیم که کـی جرناتور 

همسـایه روشـن می شـود تا برویم و فلم ببینیم. پس از روشـن شـدن 

جرناتـور سـاعت ها پشـت دروازه بـه انتظـار می نشسـتیم تـا مهامنان 

خانـواده غـذا بخورنـد و بتوانیم داخل رفته و پای تلویزیون بینشـنیم. 

دیـدن و ندیـدن مـا کامـال به اجـازه ی صاحب خانه بسـتگی داشـت. 

منی بودنـد  خـاص  مهامنانـش  و  می شـد  دلـش  اگـر  گاهـی 

می توانسـتیم فلـم ببینیـم، گاهـی هم سـاعت ها انتظار می کشـیدیم 

بـه خانـه  بـاز نشـدن دروازه، لـب خشـک و خـون جگـر پـس  بـا  و 

. برمی گشـتیم

بعدهـا ماماهایـم کـه در روسـتایی دورتـر از روسـتای مـا زندگـی 

فرصـت  کوچک تریـن  بـا  خریدنـد.  تلویزیـون  نیـز  می کردنـد 

پیش آمـده خودمـان را می رسـاندیم بـه آن جـا و بیشـرتین دلیلـش 

هـم شـاید دیـدن تلویزیـون بـود. خـوب بـه یـاد دارم پـس از دیدن 

دو – سـه فلـم هنـدی کـه تلویزیـون خامـوش می شـد، بـا بچه های 

مامـا تـا نزدیک هـای صبـح در مـورد فلـم حـرف می زدیـم. یکـی از 

بچه هـای مامایـم کـه حافظـه ی خوبـی داشـت بسـیاری از شـب ها 

فلم هـای کـه ندیـده بـودم را بـا جزییاتی کامـل برایم قصـه می کرد 

و ایـن نیـز لذتـش کمـرت از دیـدن حضـوری فلـم نبـود. 

تلویزیـون زیـاد شـده رفـت. جبهه گیـری مالهـا هـم در مقابلـش 

زیادتـر شـد. در هـر کـوی و بـرزن تبلیـغ می کردنـد کـه تلویزیـون 

جعبـه شـیطانی اسـت و از سـوی کافـران طرح ریـزی شـده تـا مـا 

مسـلامنان کـه بـدون شـک راه مـا برحـق اسـت را بـه سـوی غلـط 

رهنمـون کنـد. می گفتنـد کافـران غربـی بـا ایـن کارشـان تصمیـم 

دارنـد مسـلامنان را از راه بـدر و متـام امتیـازات دینـی و مذهبـی 

مـا را بـه نـام خودشـان ثبـت کننـد. این روزهـا هم چنـان  گذشـت 

پایـه  یـک  بـا  تلویزیـون  نیـز  کاکایـم  مدتـی  از  پـس  این کـه  تـا 

ماهـواره خریـد. متـام شـبکه های ایـران و افغانسـتان را یـک جـا 

می توانسـت پخـش کنـد. یـادم می آیـد زمسـتان یک سـال یکی از 

شـبکه های ایرانـی رسیـال مختـار نامـه را هـر هفتـه یک بـار پخش 

می کـرد. شـب های جمعـه مردمـی متـام روسـتا در اتـاق تنـگ و 

تاریـک خانـه کاکا جمـع می شـدند و یک جـا مختـار نامـه متاشـا 

بـرای  همـه  کـه  را  شـب هایی  دارم  ذهـن  در  خـوب  می کردیـم. 

غریبی هـای مختـار و یارانـش می گریسـیتم و بـرای پیروزی هایـش 

خوشـحال می شـدیم. تـا یک هفتـه بعد که قسـمت بعـدی رسیال 

پخـش می شـد، بچه هـا و زنـان در روسـتا کارشـان ایـن بـود کـه 

و پیش آمدهـای  تفسـیر  را  نامـه  قسـمت های دیـده شـده مختـار 

قسـمت بعـدی را پیش بینـی کننـد. حـاال امـا هیـچ خانـه ی بـدون 

بام هـای  بـر  نگریسـن  بـا  و  زندگـی منی تواننـد  اصـال  تلویزیـون 

هـر خانـه اولیـن چیـزی کـه بـه چشـم می آیـد »توه« هـای خـورد و 

بزرگی سـت کـه مـرف به نقـاط مختلف جهان نصب شـده اسـت. 

انـگار دیگـر دیـدن فلـم و دنبـال کـردن رسیال هـای ترکـی گنـاه 

نیسـت و شـاید حتـی دیـدن ایـن رسیال هـای تکـراری و بـدوی از 

منـاز قضـا کـرده نیـز واجب تـر اسـت. 

ــا  ــنیده ام. آنه ــز ش ــادر نی ــان م ــار از زب ــن ب ــه را چندی ــن قص ای
ــوازد  ــر ســاز بهشــتی می ن ــه در بهشــت داوود پیامب ــاور داشــتند ک ب
و هم زمــان حــوران خــوش رو رقــص و پایکوبــی می کننــد؛ 
آن هایــی کــه در ایــن دنیــا موســیقی شــنیده و لهــو و لعــب کننــد 
از ایــن چیزهــا محــروم خواهنــد شــد. بــا آن هــم موســیقی امــا 
ــته  ــود داش ــون وج ــا اکن ــاز ت ــت و از دیرب ــق نیس ــتا بی رون در روس
ــتاهای  ــه در روس ــت ک ــیقی اس ــی از آالت موس ــوره یک ــت. دنب اس
ــن  ــتگاه و زادگاه ای ــع خواس ــیار رواج دارد. در واق ــات بس هزاره ج
آلــه موســیقی هزاره جــات و مردمــش اســت. اگــر چنیــن نباشــد، 
حداقــل از آوان هــای دور همیــن مــردم دنبــوره را زنده نگهداشــته، 
ــات  ــتاهای هزاره ج ــانده اند. در روس ــا رس ــرده و بدین ج ــار ک پرب
ــه  ــا همیش ــه آن ه ــوره ای« دارد ک ــر »دنب ــه نف ــده ی دو س ــر دهک ه
ــرام  ــیقی را ح ــه موس ــی ک ــان مذهب ــا و مردم ــم ماله در چش
ــوند.  ــده می ش ــن دی ــدذات و دور از دی ــای ب ــد، آدم ه ــی دانن م

افغانسـتان مـا: قـرار اسـت کتـاب »رقص در مسـجد« نوشـته ی دکرت 
حمیـرا قـادری تـا دو روز دیگـر در کابـل رومنایی شـود. 

بـر اسـاس پوسـرت معلوماتـی نـر شـده در صفحـه ی تویـرت صحـرا 
کریمـی رییـس افغـان فلـم، روز دوشـنبه ی ایـن هفتـه کتـاب »رقص 
در مسـجد« در تـاالر مطبوعـات وزارت اطالعـات و فرهنـگ رومنایـی 

شـد. خواهد 
قـرار اسـت عبداملنان شـیوای رشق معین نراتـی وزارت اطالعات و 
فرهنـگ، دکـرت صحـرا کریمـی و داوود ناجی در مراسـم رومنایی این 

کتاب سـخرنانی کنند.
»رقص در مسـجد« را »هارپر کولینز«، یکی از انتشـارات معتر آمریکا، 
بـا سـابقه ی بیـش از دو صـد سـال نـر و چـاپ کتـاب، در نیویـارک 
چـاپ کـرده اسـت. نیویـارک تایمـز، بـر ایـن کتـاب نقـدی نوشـته، 
معرفـی اش کـرده و در میان کتاب هایی قرار داده که به ادب دوسـتان 
توصیه می شـوند. مجله مردم یکی از پر تیرتاژترین مجالت امریکا آن 
را کتـاب هفتـه معرفـی کـرد و » یـو اس ا تـودی« آن را در ردیف چهارم 
بعـد از کتـاب خاطـرات بـاراک اوبامـا رئیس جمهـور سـابق امریکا به 
عنـوان یکـی از پنج کتاب برگزیـده که نباید از خواندنش غافل شـد، 

معرفـی کرد.
ایـن کتـاب نخسـتین اثـر خانـم قـادری اسـت که بـه زبان انگلیسـی 
نگاشـته شده اسـت و درددل  هـا و آرزوهـای یـک مـادر بـرای فرزندش 
را روایت می کند. »رقص در مسـجد« به شـکل خاطره نویسـی نوشـته 

شـده اسـت و دارای سـیزده فصل می باشـد. 
خانم قادری در گفتگو با  ایندپندنت فارسـی گفته اسـت »این کتاب 
خاطره نویسـی و نامه نگاری اسـت. هر بخشـی از این کتاب یک نامه 
دارد. بعدش یک بخش زندگی من روایت می شـود. رقص در مسـجد 
هـم نام فصلی اسـت که خاطـره ای از دوره طالبـان را روایت می کند. 
آنهم خاطره رقصیدن کودکان پنج شـش سـاله در مسجدی است که 
پیـش مـن درس می خواندنـد. دخرت بچه های کوچکی کـه از مکتب 

محروم شـده بودند.«
»رقص در مسـجد« قرار اسـت در مارچ ۲۰۲۱ در انگلسـتان رومنایی 
شـود. خانـم قادری گفته اسـت که تـالش دارد این کتابـش در یکی-

دو کشـور دیگـر هـم چـاپ و منتـر شـود. براسـاس گـزارش خامـه 
پـرس، دومیـن کتـاب حمیـرا بـه انگلیسـی نیـز در راه اسـت و یـک 

مجموعـه داسـتاْن به فارسـی هـم در دسـت چـاپ دارد.
انیـس«،  گوشـواره  »از  کتاب هـای  ایـن  از  پیـش  قـادری  خانـم  از 
»نقـره، دخـرت دریـای کابـل«، »نقـش شـکار آهـو«، »اقلیام«، »بررسـی 
رونـد داستان نویسـی در افغانسـتان«، و »جنـگ و غربـت در ادبیـات 
داسـتانی افغانسـتان« نـر شـده اسـت. ایـن کتاب ها همه بـه زبان 
فارسـی نوشـته شـده اند. کتاب »رقص در مسجد« نخست به فارسی 
نوشـته شـده و سـپس به انگلیسـی ترجمه شـده اسـت. خانم قادری 
در گفتگـو با رسـانه ها گفته اسـت کـه اصالً دوسـت نـدارد این کتاب 

بـه فارسـی یـا دیگـر زبان های ملـی افغانسـتان ترجمه شـود. 

خانه ی پدری

»رقص در مسجد« تا دو روز 
دیگر در افغانستان رونمایی می شود

کتاب 



نیـامر بـه احتامل زیاد در بازی فـردای پی اس جی 

برابر مارسـی حارض نخواهد بود.

پـی اس جـی فـردا بایـد بـه زمیـن مارسـی بـرود 

و محکـوم بـه پیـروزی در بـازی بـزرگ ایـن هفتـه 

لوشـامپیونا ملقب به "لوکالسیک" اسـت. برای این 

بـازی احتـامال نیـامر غایـب خواهـد بـود.

سـتاره برازیلـی که دیـروز تولد 29 سـالگی خـود را 

جشـن گرفـت، بـه دلیـل مشـکالت گوارشـی امروز 

متریـن نکـرد و باشـگاه پـی اس جـی در بیانیـه ای 

اعـالم کـرد کـه در مـورد سـفر نیـامر بـه مارسـی بـه 

زودی تصمیـم گیـری خواهد شـد. در حـال حارض 

احتـامل غیبـت نیـامر بـاال پیـش بینی می شـود.

پـی اس جـی در صـورت شکسـت در ایـن بـازی 

فاصلـه اش بـا لیـل صدرنشـین بـه شـش امتیـاز 

افزایـش خواهـد یافـت و موناکـو در صـورت پیروزی 

در بـازی خـود، با پاریسـی هـا از لحاظ امتیـاز برابر 

مـی شـود.

در بـازی فـردا غیبـت کیلـور نـاواس قطعـی اسـت 

ولـی مارکـو وراتـی و مارکینیـوش توانسـته اند خود 

را بـه موقـع برسـانند. غیبت نیامر بدون شـک خرب 

بـدی بـرای پی اس جـی خواهد بـود. در بازی رفت 

مارسی توانسـت پی اس جی را در پاریس شکست 

دهـد ولـی در سـوپرکاپ پی اس جـی انتقام گرفت 

و عنوان قهرمانی را با شکسـت مارسـی کسب کرد. 

غیبـت نیـامر دوئـل او بـا آلـوارو بازیکن اسـپانیایی 

مارسـی را نیـز منتفی می کند. دو بازیکـن در بازی 

رفت تنش و دعوای پرحاشیه ای داشتند و تا هفته 

ها سـوژه رسـانه ها بودند.

نیمار غایب احتمالی پی اس جی در " لوکالسیک"

ورزش
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پیشـین ایـن کشـور در سـال ۲۰۱۱ بـه دسـت گروه هـای 

شـد. هرج ومـرج  دسـتخوش  و  افتـاد  شـبه نظامی 

در  کلیـدی  نقشـی  آفریقـا  شـامل  در  واقـع  کشـور  ایـن 

تالش هـای اتحادیـه اروپـا در کاهـش پناهجویانـی دارد که 

خـود را از راه هـای آبـی بـه اروپـا می رسـانند. بسـیاری از 

پناهجویـان آفریقایـی تـالش می کننـد، از طریـق لیبـی و 

دریـای مدیرتانـه وارد اروپـا شـوند.

درگیری هـای خونیـن بـا میانجی گـری سـازمان ملـل بر 

رسـیدند. توافـق  بـه  آتش بـس  رس 

میزبـان  آملـان   ۲۰۲۰ جنـوری  در  آن  از  پـس 

گفت وگوهـای صلـح لیبـی شـد و بـا برپایی کنفرانسـی 

بین املللـی در برلیـن تـالش کـرد بسـرتهای الزم بـرای 

یافـن راهکارهـای پایـان جنـگ داخلی لیبـی را فراهم 

آورد. لیبـی بعـد از رسنگونـی معمـر قذافـی، دیکتاتـور 

سـازمان ملـل متحـد اعـالم کـرد، طرف هـای درگیـر در منازعـات 

لیبـی در نشسـت خـود در ژنـو محمـد یونـس منفـی را بـه ریاسـت 

نخسـت وزیری  بـرای  را  دبیبـه  عبدالحمیـد  و  ریاسـتی  شـورای 

دولـت موقـت برگزیدنـد.

گفت وگوهـای سیاسـی طرف هـای درگیـر لیبی که چند روز اسـت 

بـا نظـارت سـازمان ملـل متحـد در ژنـو در جریـان اسـت، رسانجام 

نتیجـه داد و رشکت کننـدگان بـر رس چیدمـان دولـت موقـت بـه 

رسـیدند. توافق 

بنـا بـه اعـالم سـازمان ملـل، بـر اسـاس آرا، محمـد یونـس منفـی 

بـه ریاسـت جدیـد شـورای ریاسـتی انتخـاب شـده اسـت؛ فـردی 

کـه بنـا بـر گـزارش  رسـانه های عربـی دیپلامتـی برخاسـته از رشق 

ایـن کشـور اسـت.

انتقالـی  دولـت  نخسـت وزیری  بـرای  نیـز  دبیبـه  عبدالحمیـد 

برگزیـده شـد. رسـانه ها از او بـه عنـوان بازرگانـی یـاد کرده انـد که 

از حامیـت غـرب لیبـی برخـوردار اسـت.

شـده  به رسمیت شـناخته  دولـت  اعزامـی  هیأت هـای  مذاکـرات 

لیبـی، مسـتقر در طرابلـس و منایندگان دولـت رقیب در رشق این 

کشـور که از سـوی جـرال خلیفه حفرت پشـتیبانی می شـود از روز 

دوشـنبه اول فـربوری در ژنـو سـوئيس آغاز شـد.

قـرار اسـت دولت موقـت لیبی تا برپایـی انتخابات در ۲۴ دسـمرب 

در قـدرت باقـی مبانـد و پـس از آن جـای خـود را بـه یـک دولـت 

مـروع دموکراتیـک واگـذار کند.

تالش های مسـتمر برای برقراری صلح

از  پـس  لیبـی  در  رقیـب  طرف هـای  گذشـته  سـال  اکتوبـر  در 

طرف های درگیر در لیبی بر سر دولت موقت به توافق رسیدند

تا کنون برای میزبانی از لیگ قهرمانان آسیا درخواست ارائه نشده

دیوان بین المللی کیفری به موارد "جنایت جنگی" 
در سرزمین های فلسطینی رسیدگی می کند

پیولی: میالن یک فصل واقعا خاص می خواهد

امریکا شورشیان حوثی یمن را از لیست گروه های ترویستی حذف کرد
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه امریـکا در ایـن ارتبـاط گفتـه 

اسـت ایـن اقـدام امریکا هیـچ ارتباطی بـه دیدگاه واشـنگن 

نسـبت بـه حوثی هـا نـدارد و تنهـا جنبه بردوسـتانه داشـته 

است.

به رغم عربستان

شورشـیان حوثـی هـدف اصلـی عملیـات نظامـی ائتالفـی از 

نیروهـای عربـی بـه رسدمداری عربسـتان سـعودی هسـتند، 

کشـوری کـه در برابـر حوثیـان از دولـت مرکـزی مسـتقر در 

عـدن پشـتیبانی میکنـد.

دوره  پایـان  بـه  مانـده  روز   ۱۰ حوثـی  شورشـیان  جنبـش 

زمامـداری دونالـد ترامپ در کاخ سـفید در لیسـت گروه های 

ترویسـتی جـای گرفـت.

امریـکا گفتـه بـود کـه ایـن اقـدام بـا هـدف وادار سـاخن 

اقدامـات  بـا  ارتبـاط  در  پاسـخگویی  بـه  "انصاراللـه" 

رسـمی  نـام  "انصاراللـه"  می گیـرد.  تروریستی شـان صـورت 

شورشـیان حوثـی اسـت. در آن زمـان همچنیـن گفتـه شـده 

بـود کـه چنیـن اقدامـی می توانـد بـر دیپلامسـی دولـت جـو 

شورشـیان  بگـذارد.  منفـی  تاثیـری  ایـران  قبـال  در  بایـدن 

حوثـی در جنـگ نیابتـی یمـن از حامیـت جمهوری اسـالمی 

هسـتند.  برخـوردار  ایـران 

آنتونـی بلینکـن وزیر امور خارجه امریکا حتـی قبل از تصدی 

وزارت خارجـه  گفتـه بـود "قـرار دادن حوثی هـای یمـن در 

فهرسـت تروریسـتی را مـورد بازبینـی مجـدد قـرار خواهد داد 

و حامیـت نظامـی از حمـالت عربسـتان سـعودی در یمـن را 

متوقـف خواهـد کرد".

خربگـزارش عربسـتان نوشـت ایـن کشـور امیـدوار اسـت 

"چالش هـای  بـا  مقابلـه  بـرای  واشـنگن  بـا  همـکاری 

مشـرتک و حفـظ امنیـت و ثبـات در منطقـه" ادامـه یابد.

ایـن  دربـاره  وگـو  گفـت  ایـن  بـه  مربـوط  گـزارش   در 

"چالش هـای مذاکره شـده" توضیحی داده نشـده اسـت. 

امـا یـک روز پـس از ایـن گفـت و گـو امریـکا اعـالم کـرد 

ترویسـتی  گروه هـای  فهرسـت  از  را  حوثـی   شورشـیان 

اسـت. کـرده  حـذف 

آنتونـی بلینکـن وزیر امور خارجه امریکا برای نخسـتین بار با شـاهزاده 

فیصـل بـن فرحـان بـن عبداللـه همتای عربسـتانی خـود تلفنی گفت 

وگـو کـرد. یـک روز پـس از ایـن گفـت وگـو شورشـیان حوثـی یمـن از 

فهرسـت گروه های تروریسـتی برداشـته شـدند.

اسـت  داده  گـزارش  )واس(  سـعودی  عربسـتان  رسـمی  خربگـزاری 

فیصـل بـن فرحـان وزیـر امـور خارجـه عربسـتان سـعودی و آنتونـی 

بلینکـن وزیـر خارجـه امریکا روز جمعـه ۵ فربوری در یـک گفت وگوی 

تلفنـی "تعـدادی از مسـائل مـورد مشـرتک" را بررسـی کردنـد.

تـا  کـه  کـرد  اعـالم  آسـیا  فوتبـال  سـخنگوی رسـمی کنفدارسـیون 

کنـون هیـچ کشـوری درخواسـت خـود بـرای میزبانـی از مسـابقات 

لیـگ قهرمانـان آسـیا را ارایـه نکـرده اسـت.

بـه اسـاس گـزارش وبسـایت های خربی ورزشـی ایـن کنفدراسـیون 

گفتـه اسـت بـه طـور رسـمی رشط میزبانـی لیـگ قهرمانـان اسـیا 

سـال ۲۰۲۱را بـه همـه فدارسـیون هـای فوتبـال عضـو که باشـگاه 

رشکـت  آسـیا  فوتبـال  قهرمانـان  لیـگ  مسـابقات  در  شـان  هـای 

اعـالم کـرد. می کننـد 

گفتـه شـده کـه در مسـابقات لیـگ قهرمانـان آسـیا شـاخص های 

صحـی و سـالمتی در بـاره ویـروس کرونـا بایـد در نظـر گرفتـه شـود 

از جملـه داشـن وضعیـت باثبـات دربـاره تضمیـن کشـور میزبـان 

بـر عـدم قرنطینـه بهداشـتی کسـانی کـه از خـارج می آینـد و وجـود 

پروازهـای منظـم میـان کشـورهای آسـیایی و کشـور میزبـان اسـت.

ارایـه میزبانـی بـرای کشـورهایی کـه درخواسـت  همچنیـن زمینـه 

بدهنـد بـاز اسـت هـر کشـور می توانـد بـا در نظرداشـت ایـن نـکات 

در خواسـت بدهنـد.

این مسـابقات در سـال جاری میالدی برگزار خواهد شد.

فصـل را تبدیـل بـه فصلـی واقعـا خـاص کند."

نتایجی که پیولی در نخسـتین فصل خود با میالن 

گرفتـه اسـت واقعـا درخشـان بـوده اسـت، آن هم با 

توجـه بـه ایـن نکتـه کـه او نخسـتین گزینـه میـالن 

بـرای هدایـت این تیم نبود. هیچکـس البته اکنون 

که روسـونری قهرمان نیم فصل رسی آ شـده اسـت، 

ایـن موضـوع را به خاطر منـی آورد.

اسـتفانو پیولـی، رسمربی میالن، بازیکنـان جوان 

ایـن تیـم و همچنیـن مدیریـت میالن را تحسـین 

کـرد. اسـتفانو پیولـی مدیـران میـالن و همچنین 

بازیکنـان جوان اما بسـیار حرفه ای این تیـم را در 

رقابـت بـر رس قهرمانـی رسی آ تحسـین کرد.

روسـونری بایـد در دیـدار روز یکشـنبه خـود برابـر 

کروتـون پیروز شـود تـا دوبـاره بتواند جایـگاه خود 

در صـدر جـدول را پـس بگیـرد. اینـرت بـا بـرد 0-2 

شـب گذشـته برابـر فیورنتینا بـا یک بازی بیشـرت 

و بـا اختـالف یـک امتیـاز چند سـاعتی اسـت که 

صدرنشـین رسی آ اسـت.پیولی گفـت: "میـالن 

یکـی از جـوان تریـن تیـم هـای اروپـا اسـت، امـا 

بازیکنـان مـا در عیـن حـال بسـیار هـم حرفـه ای 

هستند. من هیچوقت مجبور نشده ام با بازیکنی 

برخـورد کنـم و او را کنـار بگـذارم یا تـالش کنم که 

بـه آنهـا انگیزه بدهـم. میالن مـی خواهد کـه این 

حکـم ایـن دادگاه ممکـن اسـت افـران ارتش 

در  مسـئول  سیاسـتمداران  یـا  و  کشـور  ایـن 

خـارج از ارسائیـل دسـتگیر شـوند.  

واکنـش نتانیاهو بـه تصمیم دیـوان بین املللی 

کیفـری الهه 

بـه  ارسائیـل  نخسـت وزیر  نتانیاهـو،  بنیامیـن 

دربـاره  بین املللـی  کیفـری  دیـوان  تصمیـم 

بررسـی احتـامل جنایت جنگی دیـوان کیفری 

فلسـطینی  رسزمین هـای  در  بین املللـی 

اعـرتاض کـرد و ایـن نهـاد را "نـه یـک سـازمان 

ارگان سیاسـی" توصیـف  یـک  بلکـه  قضایـی، 

فلسـطینی  مقامـات  ارسائیـل  برخـالف  کـرد. 

الهـه  کیفـری  بین املللـی  دیـوان  تصمیـم  از 

کردنـد. اسـتقبال 

مقامـات فلسـطینی امیدوارند کـه دولت جدید 

بین املللـی  دیـوان  تصمیـم  بـا  بایـدن  جـو 

نکنـد.   کیفـری الهـه مخالفـت 

دادگاهـی   )ICC( کیفـری  بین املللـی  دیـوان 

مسـتقر در شـهر الهه هلند اسـت. ایـن دادگاه 

بـه جرایمـی ماننـد نسل کشـی، جنایـت علیـه 

بریـت یـا جنایات جنگـی رسـیدگی می کند.

کـرد  اعـالم  الهـه  کیفـری  بین املللـی  دیـوان 

رسزمین هـای  در  احتاملـی  جنگـی  جنایـات 

فلسـطین را بررسـی می کنـد. قضـات در الهـه 

گفتنـد آنهـا برای رسـیدگی به مناطق اشـغالی 

تصمیـم  بـه  ارسائیـل  هسـتند.  مسـئول  نیـز 

کـرد. اعـرتاض  کیفـری  بین املللـی  دادگاه 

صـدور  بـا   )ICC( بین املللـی  کیفـری  دیـوان 

حکمـی اعـالم کرد که ایـن دیـوان از صالحیت 

قضایـی بـرای رسـیدگی بـه جنایـات جنگی در 

 ۱۹۶۷ سـال  از  کـه  فلسـطین  رسزمین هـای 

تحـت اشـغال ارسائیـل قـرار دارد نیـز برخوردار 

تاکیـد  همچنیـن  الهـه  در  قضـات  اسـت. 

کردنـد کشـورها یـا مرزهـای خـاص پیـش رشط 

نیسـت. دادگاه  در  رسـیدگی 

کیفـری  دیـوان  کل  دادسـتان  بنسـودا،  فائـو 

بین املللـی سـال ۲۰۱۹ اعـالم کـرده بـود کـه 

اسـناد کافـی و قابـل قبـول بـرای پیگیـری بـه 

جنایـات جنگـی در کرانـه باخـرتی، نـوار غزه و 

دارد. وجـود  رشقـی  بیت املقـدس 

حکـم ایـن دادگاه می توانـد پیامدهای سـختی 

بـرای ارسائیل داشـته باشـد. در صـورت صدور 

منچستر برای قهرمانی باید اورتون را ببرد

مدافع ارزشـمند یونایتد معتقد اسـت راه قهرمانی 

از پیـروزی بـر اورتون مـی گذرد.

منچسـرتیونایتد امشـب باید در دیداری حسـاس 

در لیـگ برتـر بـه دیـدار اورتـون بـرود. تقابـل اولـه 

گنـار سولسـر و کارلـو آنچلوتی بـرای ایـن دیدار 

حساسـیت باالیـی ایجـاد کـرده اسـت. یونایتـد 

در جـدول رده بنـدی تیـم دوم اسـت و همچنـان 

امیدوار به گرفن سـیتی و کسب عنوان قهرمانی.

هری مگوایر، کاپیتان تیم منچسرتیونایتد پیش از 

این دیدار گفت:» بازی با اورتون همیشـه سختی های 

زیـادی دارد و ایـن بـار نیـز رشایط همین گونه اسـت. 

اورتـون تیـم سـخت کوشـی اسـت و مهاجـامن قدری 

دارد کـه شـناخت خیلـی خوبـی از آن هـا دارم. بـا این 

حـال عقیـده دارم شکسـت دادن ایـن تیـم یک نقطه 

عطـف بـزرگ برای مـا خواهد بـود تا بتوانیم به سـوی 

قهرمانی گام برداریم.

حریفـان مـا نیـز در هفته هـای اخیـر امتیازهایـی از 

دسـت دادنـد ولـی نبایـد مترکـز خودمـان را بـر هـم 

بزنیـم. بایـد تنها روی کار خودمان متمرکز شـویم و به 

فکـر شکسـت دادن حریـف باشـیم. هنـوز بازی هـای 

زیـادی تـا پایـان فصـل باقـی مانـده اسـت و خیلـی 

فرصـت اسـت تـا بتـوان امتیازهـای از دسـت رفتـه 

در  کادرفنـی  درایـت  بـا  دارم  کـرد. حتـم  را جـربان 

بازی هـای پیـش رو دوبـاره تیـم قـدری خواهیـم بود و 

امتیازهایـی از دسـت رفتـه را جـربان خواهیـم کـرد.«

منچسـرتیونایتد بایـد بعـد از ایـن دیـدار خـود را برای 

بـازی حسـاس بـا وسـتهام در جـام حذفی آمـاده کند 

اولدترافـورد شـهر  نیـز در ورزشـگاه  ایـن دیـدار  کـه 

قبلـی  یونایتـد در دور  برگـزار مـی شـود.  منچسـرت 

رقابت هـا لیورپـول را حـذف کـرد و حاال برای رسـیدن 

بـه مرحلـه بعـد بایـد تیـم دیویـد مویـس را کنـار بزند. 

اندونزی حجاب اجباری در مدارس را ممنوع کرد

قانـون  ایـن  از  کـه  مدارسـی  اندونـزی، 
تحریـم  بـه  تهدیـد  را  منی کننـد  پیـروی 

کـرد. 
او روز چهارشـنبه ۳ فربوری پوشش را یک 
انتخـاب فـردی خوانـد و گفـت، مـدارس 

"منی تواننـد آن را اجبـاری کننـد".
رسپیچـی  قانـون  ایـن  از  کـه  مدارسـی 
کننـد جریمه شـده و با خطـر قطع بودجه 

مواجـه خواهنـد شـد.
آندریـاس هرسـونو، محقق ارشـد دیده بان 
را  مصوبـه  ایـن  جاکارتـا  در  بـر  حقـوق 
حقـوق  از  محافظـت  در  مثبـت"  "گامـی 

زنـان در اندونـزی خوانـد.
کشـور  ایـن  دولتـی  مـدارس  گفـت،   او 
میلیون هـا دخـرت و معلـم زن را به پوشـش 
اسـالمی مجبـور و تـالش کرده انـد حـرف 
فشـارهای  ارعـاب،  "قلـدری ،  بـا  را  خـود 
و  اخـراج  مـوارد  برخـی  در  و  اجتامعـی 

بنشـانند. کرسـی  بـه  اسـتعفا" 
در  دینـی  رواداری  کاهـش  از  نگرانـی 
ایـن کشـور کـه نزدیـک بـه ۹۰درصـد آن 
به ویـژه  می دهنـد  تشـکیل  مسـلامنان  را 
پـس از جنجالـی افزایـش یافت کـه عامل 
در  غیرمسـلامن  دانش آمـوزان  اجبـار  آن 
سـوماترای غربی به پوشـش اسـالمی بود.
مذهبـی  امـور  وزیـر  کومـاس،  یاقـوت 
اندونـزی گفتـه اسـت: »قـرار نیسـت کـه 
مذهـب دلیلـی بـرای تعـارض یـا توجیهی 
دگراندیشـان  بـا  ناعادالنـه  رفتـار  بـرای 

باشـد.«
پوشـش  بـه  اجبـار  عـدم  مقـررات جدیـد 
اسـالمی در مدارس دولتی شـامل اسـتان 
آچـه که بـا قوانیـن رشیعت اسـالمی اداره 

می شـود نخواهـد شـد.

در  را  اجبـاری  حجـاب  مقـررات  اندونـزی 
ایـن  اسـت.  کـرده  لغـو  دولتـی  مـدارس 
تصمیـم بعـد از آن اعالم می شـود که اجبار 
دانش آمـوزان غیرمسـلامن در یـک مدرسـه 

در سـوماترای غربـی جنجـال آفریـد.

کشـور  پرجمعیت تریـن  کـه  اندونـزی  در 
اسـالمی اسـت، اجبار در پوشـش اسـالمی 
دخـرتان در مـدارس دولتـی ممنـوع اعـالم 

. شد
بـه گـزارش خربگـزاری فرانسـه، ایـن اتفاق 
پـس از آن رخ داد کـه اجبار یک دانش آموز 
مسـیحی به پوشـش اسـالمی در این کشور 

جنجـال آفرید.
تصمیـم به لغو حجاب اجباری با اسـتقبال 
بـا  کـه  شـد  روبـرو  بـر  حقـوق  مدافعـان 
حجـاب  بـه  غیرمسـلامن  دخـرتان  اجبـار 
اسـالمی در مناطق محافظه کار این کشـور 

می کننـد. مخالفـت  سال هاسـت 
فرهنـگ  و  آمـوزش  وزیـر  مـکارم،  ندیـم 

 PSG سورپرایز بارسا برای بازی برگشت با

تیم منتخب وزنه  برداری 
هرات برگزیده شد

روه هـای سـنی مختلـف برگـزار شـده بـود.

بـه گفتـه آقـای ضیا، طیـب صدیقی با کسـب ۱۸۶ 

امتیـاز مقـام اول، میالد عزیزی بـا ۱۵۵ امتیاز مقام 

دوم را بـه دسـت آوردند.

و بـه فایـق بارکـزی، محمـد رحیـم پوپـل، مصطفی 

نبی زاده، علی آقا ابراهیم زاده، حبیب الله اسـحاقزی 

به ترتیـب، مقام هـای سـوم تـا هفتم قـرار گرفتند.

در نتیجـه ایـن ۷ تـن بـا امتیازهـای مختلـف به تیم 

منخـب وزنه بـرداری والیـت هـرات انتخـاب شـدند.

ضیاالحـق ضیـا مدیر فنـی و مسـلکی اداره ورزش 

هـرات امـروز بـه رادیـو آزادی گفـت در رقابت های 

انتخابـی کـه روز گذشـته آغـاز شـده بـود و صبـح 

وزنه بـرداری  ورزشـکار   ۲۰ یافـت،  پایـان  امـروز 

اشـرتاک کـرده بودنـد.

آقـای ضیـا گفـت کـه ایـن رقابت هـا در وزن هـای 

در  کیلوگـرام   ۱۰۲ و   ۹۶-  ۸۱-۷۳  ،۶۲-۵۶

است.

بـازی رفـت  پیکـه  اسـپورت،  ادعـای  طبـق 

برابـر پـی اس جـی28 دلـو در یـک هشـتم 

از دسـت  قطعـا  را  قهرمانـان  لیـگ  نهایـی 

داد  خواهـد 

ولـی بـرای بـازی برگشـت کـه 20 اسـفند 

برگـزار مـی شـود، در دسـرتس خواهـد بـود 

که یک سـورپرایز بزرگ محسـوب می شود.

ابتـدا پیـش بینـی مـی شـد پیکـه تـا مـاه 

اپریـل بـه دور از میادیـن باشـد ولـی رونـد 

بهبـودی او فراتر از انتظار پیش رفته اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه آنسـو فاتـی پدیده 

18 سـاله بارسـا به دلیل جراحـی جدیدش 

بـه بـازی با پـی اس جـی نخواهد رسـید.

جـرارد پیکه مترین و دویـدن روی چمن را 

آغـاز کـرده و زودتر از حد تصـور به میادین 

باز خواهد گشـت.

21 نوامـرب 2020 و در جریـان شکسـت 

تلـخ بارسـلونا مقابـل اتلتیکـو مادریـد در 

وانـدا مرتوپولیتانـو، جـرارد پیکه به شـدت 

دچـار مصدومیـت شـد و زمیـن مسـابقه را 

تـرک کـرد؛ موضوعی که باعث شـد تلخی 

شکسـت تیـم کاتاالنی برابـر روخی بالنکو 

بـرای آنهـا دو چنـدان شـود.

بعـد از گامنـه زنـی هـای فراوانـی کـه در 

مـورد مـدت زمان دوری مدافع بارسـلونا به 

گـوش رسـید، در نهایت مشـخص شـد که 

جـرارد پیکـه به مـدت چهار مـاه از میادین 

ریـکاوری  بـه  بایـد  و  بـود  خواهـد  دور 

بپـردازد.

ابتـدا قـرار بـود جراحـی شـود کـه  پیکـه 

منتـج به از دسـت رفن فصل بـرای او می 

شـد ولی پس از مشـورت با پزشـکان بارسا 

تصمیـم گرفـت که زیـر نظر فیزیوتـراپ ها 

بـه ریـکاوری بپـردازد و نتیجـه هـم تـا بـه 

اینجـا عالـی بـوده و او از روز گذشـته کار 

بـا توپ روی چمن و دویـدن را رشوع کرده 
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رصافـان رسای شـهزاده، در اعـراض بـه اقدام 

اخیـر بانـک مرکـزی، اعتصـاب کاری کردنـد و 

گفتنـد تـا زمانـی کـه طرزالعمـل صـدور جـواز تغییر نکنـد، به 

اعتصـاب خـود ادامـه می دهند.

اتحادیـه رصافـان رسای شـهزاده،  رئیـس  میرافغـان صافـی، 

روز شـنبه 18 دلـو در یـک نشسـت خـری در کابـل گفـت 

کـه از طرزالعمـل اخیـر بانـک مرکـزی انتقـاد کـرد و گفـت که 

معیارهـای اروپایـی در افغانسـتان قابـل تطبیـق نیسـت.

آقـای صافـی افـزود، طرحـی را کـه بانـک مرکـزی بـه رصافـان 

کشـور داده اسـت در اینجـا قابـل تطبیـق نیسـت و رصافـان 

رشایـط و بودجـه کافـی بـرای تطبیـق آن ندارنـد.

بانـک مرکـزی اعـام کرده بـود که متـام رصافی ها بعـد از این 

بایـد جـواز رشکـت پولـی بگیرنـد و بـرای تبدیـل »رصافی های 

شـخصی« بـه رشکت هـای پولـی و صـدور مجـوز بـرای آنـان 

سـهولت هایی را فراهـم کـرده اسـت.

بانـک مرکـزی در  اللـه کوهسـار، مدیـر رسـانه های  عصمـت 

یـک نـوار تصویـری گفتـه کـه »مـا منی دانیم کـه چـرا رصافان 

از اخـذ جـواز رشکتـی هـراس دارنـد. جوازهـای رشکتـی عین 

مراحلـی را دارد کـه رشکت هـای انفـرادی دارد.«

مسـئوالن ایـن بانـک پیـش از ایـن گفتـه بودنـد کـه براسـاس 

تعهـدات و رشایطـی کـه بانک مرکـزی با نهادهـا و همکارهای 

بین املللـی دارد، بایـد رصافـی و ارائه کننـدگان خدمات پولی 

بـه طـور بهـر مدیریـت شـوند کـه »ایـن کار بخشـی از مبـارزه 

علیـه پولشـویی و متویل تروریسـم« اسـت.

یارمحمـد رسـتم، رئیـس دفر بانـک مرکزی می گویـد که برای 

تقویـت و قانونی تـر کـردن فعالیـت رصافی هـا، بانـک مرکـزی 

بـه متـام جوازهای انفرادی، جـواز رشکتی صـادر خواهد کرد. 

بـه گفتـه ایـن مقام بانـک مرکزی هـدف از این اقـدام کنرول 

بیشـر و قانون مـدار کـردن فعالیت رصافی ها اسـت.

جدیـدا  کـه  سـهولت هایی  گفـت  مرکـزی  بانـک  مقـام  ایـن 

شـار  افزایـش  سـبب  شـده،  گرفتـه  نظـر  در  بانـک  توسـط 

رشکت هـا از ۳۰ بـه هفتـاد رشکـت در دو هفتـه گذشـته شـده 

اسـت.

رئیـس اتحادیـه رصافـان رسای شـهزاده اما گفـت که رشایطی 

بـرای رصافـان وضـع کـرده اسـت، قابـل  بانـک مرکـزی  کـه 

تطبیـق نیسـت، چـون بانک مرکـزی عاوه بر اینکـه رصافی ها 

را رشکتـی کـرده اسـت، گفتـه کـه بایـد یـک اقتصـاددان نیـز 

کنند. اسـتخدام 

آقـای صافـی افـزود، اکنون نـه مکان بـرای اقتصـاددان وجود 

 « اعتـاد کننـد.  یکدیگـر  بـه  نـه رصافـان می تواننـد  و  دارد 

بـرادر بـه بـرادر اعتـاد منی کنـد.«

او همچنیـن افـزود کـه جوازهای انفـرادی نیز بایـد به رصافان 

داده و متدیـد شـود. اکنـون رصافـان متـام فعالیت هـای خود 

را بـه دولـت گـزارش داده و متـام کارشـان بـه شـفافیت پیـش 

مـی رود بنـآ نیـازی به ثبـت رشکـت ندارند.

رئیـس اتحادیـه رسای شـهزاده گفـت کـه اگـر بانـک مرکـزی 

بـه خواسـته های رصافـان توجـه نکنـد، اعتصاب شـان را ادامه  

می دهنـد کـه این خسـارات زیادی بـه اقتصاد کشـور می زند.

او عـاوه کـرد، 3500 رصاف در رسارس کشـور کار می کننـد 

میلیـارد  یـک  روزانـه حـدود  یابـد،  ادامـه  اعتصـاب  اگـر  کـه 

می افتـد. گـردش  از  افغانـی 

رصافـان رسای شـهزاده می گوینـد کـه بـا روز اول اعتصـاب 

کاری، ارزش افغانـی حـدود 35 پـول کاهش داشـته که ادامه 

اعتصـاب کاری، از ارزش افغانـی بیشـر می کاهـد.

رئیـس اتحادیـه رصافـان رسای شـهزاده همچنیـن گفـت کـه 

متامـی رصافـان کشـور تصمیـم گرفته اند کـه دیگر هیـچ دالر 

»لیامـی« را نخرنـد و دادوسـتد بـا بانک هـای خصوصـی نیـز 

باشند. نداشـته 

در اعامیـه ای کـه از سـوی ایـن شـورا پخـش شـد آمـده کـه 

بانـک مرکـزی باید بی درنـگ برای متدیـد جوازهای رصافی ها 

دسـت بـه کار شـود. همچنیـن از بانک مرکزی خواسـته شـده 

کـه فعالیـت رصافـان در والیت هـا و بازارهـای بـزرگ مبادلـه 

پـول، قانونـی و قابـل اجـرا کند.

در ایـن اعامیـه بـه همـه رصافان در افغانسـتان هشـدار داده 

شـده کـه خدمـات پولـی را تـا اطـاع بعـدی بـه حالـت تعلیق 

درآورنـد و بـا هـر کـس کـه ایـن تصمیـم را نقـض کنـد بربنیاد 

قوانیـن شـورای ملـی رصافـان برخـورد خواهد شـد.

طرح بانک مرکزی چیست؟

براسـاس اعـام بانـک مرکـزی رصافانـی کـه رصافـی خـود را 

بـه رشکـت پولـی تبدیـل کننـد بـرای آنان جـواز دایمـی صادر 

آنهـا گرفتـه  از  می شـود و هزینـه ای نیـز بابـت ثبـت رشکـت 

نخواهـد شـد.

همچنیـن بانـک مرکـزی افـزوده کـه بـرای ثبـت رشکت هـای 

و  نیسـت  الزم  فـرد  یـا  و  نقـدی  تضمیـن  رصافـان  از  پولـی 

افغانسـتان  دارنـدگان جـواز می تواننـد در رسارس  همچنیـن 

بـاز کننـد. منایندگـی 

بانـک مرکـزی همچنیـن از صاحبـان رصافی هـا خواسـته کـه 

داشـن سـند لیسـانس برای ثبت رشکت و همچنین عضویت 

در هیـأت نظـارت الزم نیسـت و بعد از ثبت رشکـت، دارندگان 

جـواز می تواننـد امتیـاز منایندگـی خارجی را نیـز بگیرند.

دولـت در سـال های اخیـر تاش کـرده که بـر فعالیت رصافان 

ایـن کشـور نظارت بیشـر داشـته باشـد، ثبـت آنان بـه عنوان 

رشکـت پولـی از جملـه ایـن اقدام اسـت ولی تاکنـون رصافان 

حـارض نشـده اند ایـن کار را انجـام دهند.

فعالیـت  تـا  دارد  تـاش  دولـت  کـه  می گوینـد  رصافـان  امـا 

رصافـان در قالـب رشکت هـای خدمـات پولی انجام شـود ولی 

امکاناتـی کـه رصافـان دارنـد بـه انـدازه ای نیسـت کـه از ایـن 

رونـد موفـق بـدر آینـد. آنـان می گوینـد کـه اکنـون در مراکـز 

تبـادل اسـعار در کنـار رصافـان هـزاران نفر دیگر، بـدون هیج 

گونـه حسـاب و کتـاب در بـازار ارز فعـال هسـتند و اگر فشـار 

بـر رصافـان زیـاد شـود، آنـان نیـز مغازه هـای خـود را بسـته به 

دستفروشـی رو خواهنـد آورد.

اعتصاب کاری صرافان؛
 تا تغییر طرزالعمل جدید بانک مرکزی اعتصاب ادامه خواهد داشت

در دور اول گزارشـدهی بـه آن کمیتـه تطبیق شـده اسـت. ۴۵ 

رشکـت و قـراردادی متخلـف در جریـان سـال مالـی ۱۳۹۹ که 

از سـوی وزارتخانه هـا به پروسـه محرومیت معرفی شـده بودند، 

بـه لسـت محرومیـت قرارگرفتـه و نظـر به شـدت و خفت تخلف 

از دو تـا پنج سـال از اشـراک در پروسـه های تدارکاتی محروم 

شـده اند، همچنـان مبلـغ ۲۸۶.۴ میلیون افغانـی بابت ضبط 

تضمینـات رشکت هـای محـروم بـه عوایـد دولـت واریـز گردیده 

است.

نظـارت  بخـش  در  کـه  افـزود  تـدارکات  ملـی  اداره  رییـس 

مخابراتـی  تاورهـای  مجموعـی  شـار  افـزود،  همچنیـن  او 

در حـال حـارض بـه ۷۳۱۹ تـاور می رسـد کـه از ایـن جملـه 

۲۸۸۰ تـاور آن 2G، ۳۵۴۲ تـاور 3G  و ۸۹۷ تـاور دیگـر 

4G  مـی باشـد و در سـال مالـی ۱۳۹۹ جمعـا ۳۰۲ تـاور 

مخابراتـی نصـب شـده اسـت.

انصـاری ترصیـح کـرد کـه در سـال مالـی ۱۳۹۹ مجموعـاً 

۳۶۳۱ جوازنامه فریکونسـی صادر شـده اسـت که  ۱۵جواز 

 ،BTSs چهـار جـواز تلویزیـون، ۱۹۲۵جـواز ،FM رادیوهـای

 ۹۸۳ مخابـره،  ۱۰جـواز  مایکروویـف،  لینـک  جـواز   ۵۴۰

جـواز VSATs، ۱۴۵جـواز تلیفون هـای سـتایت و همچنان 

جوازهـای خدمـات وای فـای و خدمـات وایمکـس را شـامل 

عمومـی  رییـس  می شـود. 

در  کـه  گفـت  اتـرا  اداره 

در   ۱۳۹۹ مالـی  سـال 

افغانـی  میلیـارد   ۴ حـدود 

پروژه هـای ۲۱ وزارت  بـرای 

خانـه و ادارات مهـم دولتـی 

در نظـر گرفتـه شـده اسـت 

از آن جملـه پروژه هـای  کـه 

صحـت  وزارتخانه هـای 

مسـتقل  اداره  عامـه، 

ارگان هـای محلـی، معارف، 

مالیـه، شهرسـازی واراضی، 

و  اطاعـات  زنـان،  امـور 

حـج  ارشـاد،  فرهنـگ، 

 اداره تـدارکات ملـی می گویـد کـه در جریـان 

سـال مالـی 1399 بیش از 58 میلیـارد افغانی 

انـواع پروژه هـای تدارکاتـی را قـرارداد کـرده اسـت.

الهـام هوتکـی، رییـس عمومـی اداره ملـی تـدارکات روز شـنبه 

18 دلـو در نشسـت »حسـابدهای دولـت بـه ملـت« گفـت کـه 

تسـهیات  پـروژه  بـرای ۸۴۹  مالـی ۱۳۹۹  در جریـان سـال 

تدارکاتـی از مرحلـه تثبیـت نیازمنـدی الـی مرحله عقـد فراهم 

شـده کـه از جملـه ۸۳۲ پروژه بـه ارزش حـدود ۵۸.۲۰ میلیارد 

افغانـی عقـد قرارداد شـده اسـت.

آقـای هوتکـی افـزود کـه در سـال ۱۳۹۹ خورشـیدی ۱۷ پروژه 

بـا اسـتفاده از روش دولـت بـا دولـت و دولـت بـا سـازمان های 

بین املللـی و ۱۱ پـروژه بـا اسـتفاده از روش قراردادهای دولت 

بـا اتحادیه عقد شـده اسـت.

 ۳۱۵ تعـداد  بـه  خورشـیدی   ۱۳۹۹ سـال  در  کـه  افـزود  او 

تـدارکات  ملـی  اداره  سـوی  از  تدارکاتـی  نهادهـای  پـروژه 

طـی مراحـل و آفرگشـایی شـده و بـرای ۲۶۲ پـروژه دیگـر نیـز 

اسـناد معیـاری تدارکاتـی ترتیـب شـده اسـت. رئیـس عمومـی 

اداره ملـی تـدارکات افـزود کـه سیسـتم داوطلبـی الکرونیکی 

e-Tendering در وسـط سـال مالـی ۱۳۹۹ افتتـاح و تطبیـق 

انکشـاف  و  احیـا  وزارت  اداره؛  سـه  در  آن  آزمایشـی  مرحلـه 

دهـات، اداره تنظیـم امـور آب و رشکت برشـنا رشکت آغاز شـد.

آقـای هوتکـی در قسـمتی دیگـر از سـخنانش عـاوه کـرد کـه 

در بخـش مبـارزه بـا فسـاد، ایـن اداره پـان مبـارزه بـا فسـاد 

اداری اداره تـدارکات ملـی بـا رعایـت معیـارات سـکرتریت ویژه 

مبـارزه بـا فسـاد و مصوبـه شـاره 4 شـورای عالـی حاکمیـت 

قانـون و مبـارزه بـا فسـاد ترتیـب و تدوین منوده اسـت. آسـیب 

پذیری هـای فسـاد اداری در بخـش تـدارکات عامـه از سـوی 

کمیتـه میـک ارزیابی شـده و ۳۸ درصد سفارشـات این کمیته 

 عمـر منصـور انصـاری، رئیـس عمومـی اداره تنظیـم خدمات 

محصـول  درصـد  ده  بابـت  از  کـه  گفـت  )اتـرا(  مخابراتـی 

خدمـات مخابراتـی در سـال مالـی ۱۳۹۹ به گونـه مجموعی 

۴.۶ میلیارد افغانی جمع آوری شـده اسـت که در مقایسـه با 

سـال مالـی گذشـته، ۳۰۰ میلیـون افغانـی افزایش را نشـان 

می دهـد.

آقـای انصـاری روز شـنبه 18 دلو در برنامه حسـابدهی دولت 

بـه ملـت در کابـل گفـت کـه میـزان عوایـد اداره اترا در سـال 

مالـی ۱۳۹۹ بـه ۱ میلیـارد و۲۷۱ میلیـون افغانـی رسـیده 

و ایـن اداره از مجمـوع ۷۴۷ میلیـون طلبـات خـود توانسـته 

اسـت ۲۲۸ میلیـون آن را جمـع آوری کنـد.

از  مسـتمر  و  سیسـتاتیک  نظـارت  قراردادهـا،  پیرشفـت  از 

و  اعطـأ  آمـر  صاحیـت  سـقف  تحـت  قـرارداد  پیرشفـت۶۴۶ 

۲۲۵ قـرارداد بـاالی سـقف صاحیـت آمر اعطأ صـورت گرفته و 

نظـارت سـاحوی از تطبیق ۱۸ قـرارداد جهت حصول اطمینان 

طرزالعمـل  و  قانـون  احـکام  مطابـق  قراردادهـا  تطبیـق  از 

تـدارکات و رشایـط منـدرج قراردادهـا نیـز صورت گرفته اسـت.

گفتنـی اسـت کـه اداره ملـی تـدارکات در سـال مالـی 1399، 

بیـش از 100 میلیـون بودجه انکشـافی و 407 میلیون افغانی 

بودجه عادی داشـته اسـت.

عالـی،  تحصیـات  آب،  و  انـرژی  علـوم،  اکادمـی  واوقـاف، 

و  شـهدا  امـور  وزارت  امتـی،  انـرژی  ملـی  اداره  احصاییـه، 

معلولیـن، لـوی څارنوالی، اداره تعلیات تخنیکی و مسـلکی 

اسـت. شـده  تطبیـق  پسـت،  وافغـان 

آقـای انصـاری افـزود کـه اداره تنظیـم خدمـات مخابراتـی بـا 

اسـتفاده از میکانیـزم هـای موثـر در سـال مالـی ۱۳۹۹ در 

حـدود ۷۰ درصـد از فعالیـت سـیمکارت هـای غیـر قانونـی 

جلوگیـری کـرده وتیـم هـای نظارتـی ایـن اداره بـا شناسـایی 

فعالیـت ۸ سـیم باکـس، از ضیـاع میلیـون هـا افغانـی عوایـد 

جلوگیـری منـوده اسـت.

او بـا اشـاره بـه آنکـه شـبکه هـای فعـال فایـر نـوری ملـی در 

افغانسـتان اکنـون بـه ۷۲۰۵ کیلومـر مـی رسـد و تنهـا در 

سـال مالی گذشـته، ۱۰۲۴ کیلومر آن متدید شـده اسـت، 

افـزود: پروسـه توزیع جـواز خانه به خانه شـبکه شـهری فایر 

نوری به شـمول کابل در ۵ شـهر بزرگ و مراکز والیت ها آغاز 

شـده اسـت. رییـس عمومـی اداره تنظیم خدمـات مخابراتی 

گفـت کـه در حـال حـارض شـار مجموعـی سـیمکارت هـای 

فعـال در رسارس کشـور بـه بیـش از ۲۲ میلیـون مـی رسـد 

ودر عیـن حـال شـار مجموعی اسـتفاده کننـدگان تیلیفون 

هـای دیجیتـال، حـدود ۱۴۳ هزار مشـرک هسـتند.

کننـدکان  اسـتفاده  مجموعـی  شـار  همچنـان  انصـاری 

انرنـت در کشـور را ۱۲ میلیـون تـن عنـوان کـرد کـه شـامل 

ظرفیـت  و  شـوند  مـی   4Gو   3G  ،   2Gانرنـت کاربـران 

مجموعـی انرنـت موجـود در کشـور در حـال حـارض حـدود 

اسـت. برثانیـه  بیـت  گیـگا   ۱۹۰

اداره ملی تدارکات:
 در ســال مالی 99، بیش از 58 میلیارد افغانی پروژه توسعه ای 

قرارداد شده است

اترا: عواید 10درصد محصول خدمات مخابراتی، 4/6 میلیارد افغانی در سال 99 شده است


