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 کوریای شمالی به تماس های 
دولت بایدن پاسخ نمی دهد

 سریالنکا برقع را ممنوع و 
هزار مدرسه اسالمی را تعطیل 

می کند
 دولـت جـو بایـدن در جهـت تمـاس بـا رهبـری کوریـای 
هیـچ  تاکنـون  امـا  کـرده،  تـاش  بـار  چندیـن  شـمالی 
پاسـخی دریافـت نکـرده اسـت. ایـاالت متحـده بـه تـاش 
بـرای ارتبـاط دیپلماتیـک بـا کوریای شـمالی که بـه دنبال 

گسـترش تـوان هسـته ای خویـش اسـت،  ...

بـه  بـه دالیـل مربـوط   دولـت سـریانکا قصـد دارد 
امنیـت ملـی، پوشـش برقـع را در این کشـور ممنوع و 

بیـش از هـزار مدرسـه اسـامی را تعطیـل کنـد.
سـاراث  دریـادار  سـوی  از  شـنبه  روز  خبـر  ایـن 

... عمومـی  امنیـت  وزیـر  ویراسـه کارا، 
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 یـک روز پـس از اعـام اداره ی ملـی احصائیـه و معلومـات 

شـناس نامه ی  سیسـتم  در  جدیـد  قـوم   ۵۴ درج  بـر  مبنـی 

عالـی  شـورای  رییـس  عبداللـه،  عبداللـه  الکرتونیـک، 

مصالحـه ی ملـی می گویـد کـه ایـن اداره باید بادرنظرداشـت 

کنـد. اصـاح  را  »اشـتباه«  ایـن  افغانسـتان،  مـردم  اتحـاد 

نـر  بـا  حـوت(   ۲۴ )یک شـنبه،  دیـروز  عبداللـه  آقـای 

اعامیـه ای گفتـه اسـت: »اداره ی ملـی احصائیـه و معلومـات 

بایـد بـا درنظرداشـت مصلحـت کان کشـور و اتحـاد مـردم 

افغانسـتان ایـن اشـتباه را اصـاح کنـد و در عمل کردهـای 

خـود از اقداماتـی کـه بـه وحـدت ملـی و مصالح کان کشـور 

کنـد.« خـودداری  می کنـد،  وارد  صدمـه 

بـه گفتـه ی او، افغانسـتان هم اکنـون نیازمنـد اتحـاد، اجـاع 

و توافـق نظـر روی قضایـای کان کشـور اسـت و از دامن زدن 

بـه قضایـای »حاشـیه ای« که باعـث خدشه دارشـدن وحدت و 

اتحـاد مـردم می شـود، بایـد جلوگیری شـود.

نـر  همچنـان  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای  رییـس 

فهرسـت اقـوام جدیـد در سیسـتم شـناس نامه ی الکرتونیـک 

را غیرعلمـی خوانـده و تأکیـد کرده اسـت: »تصمیـم درباره ی 

قضایـای کان و حسـاس ملـی نیازمنـد بحـث و مشـوره در 

سـطح ملـی و بزرگ تـر اسـت.«

اداره ی ملـی احصائیـه و معلومـات روز گذشـته در اعامیه ای 

گفتـه بـود کـه ایـن تصمیـم را براسـاس درخواسـت بـزرگان 

بنـد سـوم مـاده ی  بادرنظرداشـت تفسـیر  و  اقـوام  از  برخـی 

چهـارم قانـون اساسـی گرفتـه اسـت. در اعامیـه گفتـه شـده 

اسـت کـه آنـان از طریـق مراجـع مختلـف رسـمی، خواهـان 

درج اقوام شـان کـه در قانـون اساسـی به گونـه ی رصیـع تذکر 

بـه عمـل نیامـده، در شـناس نامه ی الکرتونیـک شـده بودند. 

در مـاده ی چهـارم قانون اساسـی کشـور از ۱۴ قـوم به گونه ی 

رصیـح نـام بـرده شـده اسـت. در ایـن مـاده ی قانـون تأکیـد 

پشـتون،  اقـوام  از  متشـکل  افغانسـتان  »ملـت  اسـت:  شـده 

پـــــشه ای،  بلـوچ،   ترکمـن،   اوزبیـک،  هـزاره،  تاجیـک،  

نــورستانی، ایاق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، بـراهــــوی 

و سایــر اقــوام می باشـد.«

بـا  اداره ی ملـی احصائیـه و معلومـات گفتـه اسـت کـه  امـا 

توجـه بـه قـرار قضایـی شـورای عالـی دادگاه عالـی در مـورد 

ایـن مـاده ی قانـون اساسـی، نام هـای ۵۴ قـوم جدیـد را در 

اسـت. کـرده  درج  الکرتونیـک  شـناس نامه ی 

تصمیـم اداره ی ملـی احصائیه و معلومـات در مورد درج اقوام 

جدیـد در چنـد روز گذشـته واکنش هـای گسـرتده ای را بـه 

همـراه داشـته اسـت. منتقـدان ایـن تصمیم گفته انـد که این 

اداره در تـاش اسـت کـه قبیلـه ای در درون یـک قـوم را بـه 

عنـوان قـوم مسـتقل درج شـناس نامه کنـد.

پـس  سـاعاتی  ریاسـت جمهوری  دوم  معـاون  دانـش،  رسور 

از اعـام اداره ی ملـی احصائیـه و معلومـات مبنـی بـر درج 

در  الکرتونیـک،  در سیسـتم شـناس نامه ی  قـوم جدیـد   ۵۴

اعامیـه ای گفتـه بـود کـه تصمیـم عجوالنـه حکومـت را مورد 

پرسـش قـرار می دهـد و سـبب نفـاق در میان مردم می شـود.

آقـای دانـش افـزوده بـود آن چـه کـه از سـوی اداره ی ملـی 

احصائیـه و معلومـات به عنـوان فهرسـت اقـوام بـرای درج در 

شـناس نامه ی الکرتونیـک نـر شـده، فاقد جنبه ی مسـلکی 

و علمـی اسـت.

او از اداره ی ملـی و احصائیـه خواسـته بـود کـه تصمیـم خـود 

در مـورد درج ۵۴ قـوم جدیـد در شـناس نامه ی الکرتونیـک را 

مـورد بازنگـری قـرار دهد.

ایـن  نیـز  مناینـدگان  مجلـس  رییـس  رحانـی،  میررحـان 

افغانسـتان  مـردم  هم پاشـی  برنامـه ی  از  جزئـی  را  تصمیـم 

اسـت. آن شـده  بازنگـری  و خواهـان  خوانـده 

 وزارت خارجه کشـور می گوید که نشسـت کشـورهای 

مـارچ  مـاه  اواخـر  کـه  اسـتانبول  رونـد   - قلب آسـیا 

و  بـرای مشـورت ها  برگـزار می شـود، فرصـت خوبـی 

گفتگوهـای  بعـدی  دور  بـرای  بیشـرت  آمادگی هـای 

صلـح خواهـد بـود.

ایـن وزارت یک شـنبه 24 حـوت بـا نـر خربنامـه ای 

وزیـر خارجـه  امتـر  محمـد حنیـف  کـه  اسـت  گفتـه 

بـا مولـود چـاوش اوغلـو وزیـر خارجـه ترکیـه  کشـور 

تلفونـی در مـورد گفتگوهـای صلـح  در یـک متـاس 

کـرد. ترکیـه صحبـت  در  افغانسـتان 

ایـن وزارت می افزایـد کـه دو طـرف در مورد گسـرتش 

همکاری هـای  و  متاس هـا  تقویـت  دوجانبـه،  روابـط 

چندجانبـه، برگـزاری نشسـت کشـورهای قلـب  آسـیا- 

رونـد اسـتانبول کـه اواخـر مـاه مـارچ برگـزار می شـود 

کردند. گفتگـو 

مـورد  در  متـاس  ایـن  در  تـرک  و  افغـان  همتایـان 

برگـزاری دور بعـدی گفتگوهـای صلـح افغانسـتان به 

نیـز صحبـت و گفتگـو کردنـد. ترکیـه،  میزبانـی 

آمادگـی  امتـر  آقـای  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  در 

ترکیـه را بـه عنـوان دوسـت ارزشـمند و قابـل  اعتـاد 

گفتگوهـای  بعـدی  دور  میزبانـی  بـرای  افغانسـتان، 

صلـح افغانسـتان سـتایش کـرد و بـر ادامـه متاس هـا 

کار،  دسـتور  اهـداف،  مـورد  در  مشـورت ها  و 

رشکت کننـدگان، و نتایـج ایـن نشسـت تاکیـد کـرد. 

گفـت  تلفونـی  متـاس  ایـن  در  کشـور  خارجـه  وزیـر 

کـه انتظـار مـی رود نشسـت ترکیـه گامـی بـه جلـو در 

حـل  راه  بـه  دسـتیابی  و  آتش بـس  تامیـن  راسـتای 

سیاسـی مطابـق به خواسـت و اراده مردم افغانسـتان 

باشـد. 

آقـای مولـود چـاوش اوغلو وزیـر خارجه ترکیـه در این 

متـاس پیرامـون سـفر اخیـرش بـه دوحـه و ماقاتـش 

بـا وزرای خارجـه قطـر و روسـیه در مـورد رونـد صلـح 

افغانسـتان صحبـت کـرد. او افـزود کـه نشسـت ترکیه 

جای گزیـن نـه، بـل مکمـِل رونـد صلـح دوحـه خواهد 

بود. 

خربنامـه می افزایـد کـه آقای چـاووش اوغلـو گفت که 

اکـر طرف هـای ذیدخـل بـرای رشکـت در کنفرانـس 

ترکیـه ابـراز آمادگـی کـرده انـد. وی عـاوه کـرد کـه 

جانـب ترکیـه بـرای رشکت در نشسـت های سـه جانبه 

افغانسـتان و ترکیـه بـا کشـورهای ایـران و پاکسـتان 

آمادگـی کامـل دارد.

ایـن درحالیسـت که حکومت افغانسـتان روز گذشـته 

از اشـرتاک در نشسـت های ترکیه و روسـیه خرب داد، 

ایـن نشسـت ها در  امـا هنـوز روشـن نیسـت کـه در 

چـه سـطحی از آدرس حکومـت افغانسـتان اشـرتاک 

کرد. خواهـد 

نشسـت اسـتانبول به پیشـنهاد ایاالت متحـده امریکا 

از کشـورهای  برخـی  و  بـزرگ  بـا حضـور کشـورهای 

منطقه یـی چـون ایران و پاکسـتان در اواخـر ماه مارچ 

برگـزار خواهد شـد.

عبداهلل به اداره ی احصائیه: اشتباه خود را اصالح کنید وزارت خارجه:
 روند استانبول فرصت خوبی برای دور بعدی گفتگوهای 

صلح خواهد بود

هیات اداری 
ولسی جرگه تکمیل 

شد

وزارت دفاع: 

4

4

5

5

چرا در کافه ها  خالق تر 
می شویم؟ 

رقابت های آزاد؛ حق پرست و 
بدخشی حریفان خود را شکست 

دادند 

فروش سهام اینتر 
به یک شرکت امریکایی 

 افسانه نوابی آوازخوان 
سرشناس کشور درگذشت

هنری

ورزشی

ویـروس کرونـا موقـع کار در  از همه گیـری  پیـش   

محیط هـای عمومـی بیشـرت اوقـات رسمـان پاییـن 

بـود و بـه کار خودمـان مشـغول بودیم، حـاال هم در 

خانـه هـان کار را انجـام می دهیم اما چـرا دل مان 

بـرای آن روزهـا تنگ می شـود؟ برخـی از موفق ترین 

شـخصیت  های دنیـا بهرتیـن آثـار ...

 عبدالعظیـم بدخشـی و نـرت حق پـرس دو ورزشـکار 

آذربایجـان  از  حریفانـی  برابـر  در  کشـور  آزاد  مبـارزات 

»یواف  سـی،«  و  »بریـف«  سـازمان های  در  مکسـیکو  و 

توانسـت  پیـروز شـدند. شنبه شـب، نـرت حق پرسـت 

سـازمان  در  را  مکسـیکویی اش  حریـف  گارسـیا،  رافـا 

یواف سـی، شکسـت دهـد. حق پرسـت ایـن پیـکار را بـا 

تفـاوت امتیـاز برنـده شـد و ...

 بخشـی از سـهام باشـگاه اینرت از سـوی مالک چینی به 

یـک گـروه امریکایی واگذار خواهد شـد.

بـرای  اینـرت  باشـگاه  مالـک  چیـن  سـونینگ  گـروه   

فـروش بخشـی از سـهام خـود بـا یـک مشـرتی جدیـد 

بـه نـام »گـروه فورتـرس« وارد مذاکـره شـده اسـت و گویا 

مذاکـرات بـه مرحلـه ای رسـیده اسـت کـه امـکان دارد 

... بـه  باشـگاه  رئیـس  ژانـگ  اسـتیون 

درج قومیت در تذکره 
از ابتدا غلط بود 

نسخه جدید آمریکا و لزوم 
البی گری فعال حوزه جمهوریت

 افغانستان و
 ارکان اقتصادی صلح

 در ایـن چنـد روز تصمیـم نابجـا و غیـر مسـلکی اداره 
احصاییـه مرکـزی تبدیـل بـه یـک معضـل و بحـران 
اجتماعـی و سیاسـی دیگر شـده اسـت. متاسـفانه اداره 
احصاییـه در ایـن اواخـر بـه گونـه غیـر مسـلکی و غیـر 
علمـی بـه یـک بـاره بیـش از پنجـاه نـام قـوم را وارد 

دیتابیـس ان اداره کـرده اسـت کـه ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

به جنگ های دهه۹۰    
بر نمی گردد

ن ــتا نس فغا ا
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هیات اداری ولسی جرگه تکمیل شد

برگـزاری   بعـد  جرگـه  ولسـی  اداری  هیـات 

شـد. تکمیـل  رسانجـام  انتخابـات،  چندیـن 

ملـی،  شـورای  تقنینـی  هفدهـم  دوره  سـوم  سـال  آغـاز  بـا 

اداری  هیـات  تعییـن  منظـور  بـه  جرگـه  ولسـی  اعضـای 

انتخابـات برگزار کردنـد، که در نتیجـه احمدجاوید جیحون 

معـاون اول، نجیب اللـه نـارص معـاون دوم، محمدکریـم اتـل 

منشـی و حجت اللـه خردمنـد بـه حیـث نایـب منشـی ایـن 

جرگـه تعییـن شـدند.

رهـری وزارت دولـت در امـور پارملانـی بـه اعضـای هیـات 

انتخـاب شـده تریـک گفتـه، ابـراز امیـدواری می کنـد کـه 

مناینـدگان مـردم، بـه خصـوص اعضـای هیـات اداری، در 

سرمقاله

 در ایـن چنـد روز تصمیـم نابجا و غیر مسـلکی اداره 

احصاییـه مرکـزی تبدیـل بـه یـک معضـل و بحـران 

اجتامعـی و سیاسـی دیگـر شـده اسـت. متاسـفانه 

اداره احصاییـه در ایـن اواخـر بـه گونـه غیر مسـلکی 

و غیـر علمـی بـه یـک بـاره بیـش از پنجـاه نـام قـوم 

اکنـون  کـه  اسـت  کـرده  اداره  ان  دیتابیـس  وارد  را 

تبدیـل بـه مسـاله بغرنـج اجتامعـی و سیاسـی شـده 

اسـت. در لیستی که از سـوی این اداره در دیتابیس 

درج گردیـده اسـت بسـیاری از طوایـف اقـوام بـزرگ 

افغانسـتان بـه عنـوان یـک قـوم درج شـده اسـت که 

ایـن کار نـه تنهـا بـه هویـت هـای قومـی آسـیب می 

زنـد؛ بلکـه نیـت حکومـت را نیـز زیـر سـوال مـی برد 

و شـکاف میـان حکومـت و ملـت را بیـش از هـر وقت 

دیگـر عمیـق تـر مـی سـازد. مسـاله ای کـه بـه ایـن 

در  قومیـت  درج  کنـد  مـی  کمـک  بیشـر  موضـوع 

تذکـره اسـت کـه متاسـفانه بر اسـاس جنجـال های 

گذشـته  هـای  سـال  در  قومـی  و  سیاسـی  ناپختـه 

ابتـدا غلـط  از  ایـن تصمیـم  و  تصمیـم گرفتـه شـد 

بـود. در هیـچ جـای جهـان قومیـت افـراد در تذکـره 

تابعیـت و یـا کارت هویـت ملی شـهروندان درج منی 

شـود. ولـی در افغانسـتان چنیـن تصمیمـی بـر اثـر 

فشـارهای سیاسـی گرفتـه شـد و ایـن کار از ابتـدا 

غلـط بـوده اسـت کـه اکنـون مـا شـاهد پیامدهـای 

منفـی آن هسـتیم و در آینـده ممکـن اسـت بهـای 

سـنگینی بـه خاطـر ایـن اشـتباه بپردازیـم. 

در ایـن کـه در پشـت اهـداف درج ایـن همـه تیـره 

قومـی کـه عمدتـا در درون قومیت هـای کالن وجود 

مسـایلی  چـه  مسـتقل  قـوم  یـک  عنـوان  بـه  دارنـد 

نهفتـه اسـت دقیقـا معلـوم نیسـت. ولـی بـا توجـه به 

تاریـخ زخمـی و تبعیـض هـای قومـی که در گذشـته 

بـوده و بـا توجـه بـه ایـن کـه رسشـت قـدرت را در 

دهـد،  مـی  تشـکیل  قومیـت  متاسـفانه  افغانسـتان 

را خلـق مـی  تفاهـم هـای بسـیاری  ایـن کار سـوء 

کنـد. هـر کسـی وقتـی چنیـن پارچـه پارچـه کـردن 

اقـوام کالن افغانسـتان را مـی بینـد بـر نیـت ادارات 

مربوطـه و مسـوالن آن تردید می کنـد و حق دارد که 

نسـبت بدان واکنش داشـته باشـد. چون این مساله 

مربوط به هویت شـهروندان اسـت و متام پیامدهای 

سیاسـی و اجتامعـی از همیـن طریـق تعییـن مـی 

گـردد و ایـن گونه رفتـار غیر مسـوالنه در برابر هویت 

شـهروندان کامـال نادرسـت و نابجـا اسـت. 

از سـوی دیگـر برخـی از کسـانی کـه ایـن اقـدام را 

مـی شـامرند  افـراد  راسـتای حقـوق شـهروندی  در 

از پیامدهـای ناگـوار اجتامعـی و سیاسـی ایـن کار 

نـاآگاه هسـتند و یـا پیامدهـا را مـی داننـد و بدیـن 

متاسـفانه  کننـد.  شـیطنت  خواهنـد  مـی  طریـق 

یـا  و  قومـی  درون  هـای  هویـت  خـرده  از  برخـی 

طوایفـی کـه بخشـی از یـک قوم بـزرگ هسـتند؛ نیز 

در طـی روزهـای اخیـر تـالش هایـی انجـام داده اند 

کـه قومیـت شـان در تذکـره الکرونیکـی ذکـر گردد 

کـه ایـن مسـاله زمینـه چنیـن بلوایـی را فراهـم کرده 

اسـت. ایـن تـالش هـا بـه خاطـر تکـه و پارچـه کردن 

هویـت هـای کالن از بنیـاد غلـط اسـت و بایـد یـک 

کمیسـیون و یـک جمـع علمـی در بـاره آن تصمیـم 

بگیرنـد. 

در هـر صـورت درج قومیـت در تذکـره الکرونیکـی 

یـک اشـتباه فاحـش بـود کـه در هیـچ جـای جهـان 

آن  در  متاسـفانه  نـدارد.  وجـود  ای  منونـه  چنیـن 

زمـان عـده ای از شـهروندان نسـبت بـه درج کلمـه 

ایـن  شـهروندان  متـام  هویـت  عنـوان  بـه  »افغـان« 

کشـور حساسـیت بـه خـرج دادند کـه آن هم اشـتباه 

بـود و توسـط جنـاح هـای سیاسـی بـه خاطـر منافع 

جناحـی و حزبـی مطـرح شـده بـود. وگرنـه بسـیار 

روشـن و طبیعـی اسـت که وقتـی درکشـوری زندگی 

می کنیم که نامش افغانسـتان اسـت، شـهروندانش 

تفسـیر سیاسـی منـی  و هیـچ  افغـان هسـتند  نیـز 

توانـد مفهـوم آن را تغییـر دهـد. بـه همیـن خاطـر 

کـه  بـود  اشـتباه  ابتـدا  از  تذکـره  در  قومیـت  درج 

نبایـد صـورت مـی گرفـت. اکنـون اگـر بخواهیـم بـه 

ایـن بلـوا پایـان دهیـم بایـد فیصله گـردد که اساسـا 

قومیـت در تذکـره ذکـر نشـود و بـه جـای آن قومیـت 

در دیتابیسـی کـه در نـزد اداره احصاییـه اسـت درج 

گـردد. در غیـر آن صـورت این غایله که ممکن اسـت 

اهـداف نفـاق افکنانـه میان مـردم افغانسـتان نیز در 

آن نهفتـه باشـد بـه زودی پایـان منـی یابـد و هـر روز 

جنجـال نـو خلـق خواهـد شـد. 

در متام جهان مرسـوم اسـت که تذکره یا شناسـنامه 

شـهروندان تنهـا حامـل مشـخصات فـردی و ملیـت 

افـراد اسـت و غیـر از آن چیـزی اضافه منی شـود. به 

خصـوص مسـاله بغرنـج و حساسـیت برانگیزی چون 

قومیـت و آن هـم در کشـوری مثـل افغانسـتان هرگز 

در شناسـنامه ها درج منی شـود. اکنون راه حل نیز 

همیـن اسـت کـه مـا هـم مطابـق معیارهـای جهانی 

حساسـیت  و  بیهـوده  مباحـث  از  و  کنیـم  حرکـت 

برانگیـز در ایـن بـاره پرهیـز کنیم.

 وزارت داخلـه اعـالم کـرده اسـت کـه یـک گروه 

عملیـات  یـک  در  اختطاف چـی  نفـری  چهـار 

هدفمنـد در شـهر کابـل بازداشـت شـدند.

ایـن وزارت روز یکشـنبه 24 حـوت بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه 

موقـع  بـه  اقـدام  و   ۱۱۹ پولیـس  اطـالع  پـی  در  کـه  اسـت 

در  اختطاف گـران  نفـری  چهـار  گـروه  یـک  کابـل،  پولیـس 

سـاحه گمـرک، در حـوزه نهـم امنیتـی شـهر کابـل بازداشـت 

شـدند.

در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت که این گروه، پـس از اختطاف 

یـک تـن از ولسـوالی ده سـبز والیـت کابـل می خواسـتند وی 

را بـه جـای دیگـر انتقال دهنـد. در یک اقدام رسیـع پولیس، 

در سـاحه حـوزه نهـم در منطقـه گمـرک شناسـائی و توسـط 

پولیس بازداشـت شـدند.

چنـگ  از  اختطاف شـده  فـرد  کـه  می افزایـد  اعالمیـه 

اختطاف گـران آزاده شـده، یـک میل سـالح، یک پایـه مخابره 

اسـت. آمـده  پولیـس  به دسـت  نیـز  موتـر  یـک  و 

هدفمنـد  عملیـات  یـک  در  کـه  می کنـد  عـالوه  وزارت  ایـن 

اوزبیـن  منطقـه  در  کابـل  امنیتـی  مشـرک  تیـم  دیگـر 

ولسـوالی رسوبـی کابـل، دو فـرد اختطاف شـده را از چنـگ 

کردنـد.  آزاد  اختطاف گـران 

در اعالمیـه از اختطاف شـدگان و اختطاف چیـان اسـمی برده 

نشـده است.

صـورت  در  کـه  می خواهـد  مـردم  از  داخلـه  امـور  وزارت   

مشـاهده افـراد و قضایـای مشـکوک بـه شـامره 119 پولیـس 

بـه متـاس شـوند.

 اداره تنظیـم امـور زندان هـا تایید کرد که شـامری از زندانیان 

در زنـدان پلچرخـی کابل با یکدیگر درگیر شـده اند.

روز  زندان هـا  امـور  تنظیـم  اداره  سـخنگوی  بایانـی  فرهـاد 

یکشـنبه 24 حـوت گفـت کـه ایـن درگیـری شـام روز )شـنبه 

23 حـوت( رخ داده و هـم اکنـون پایـان یافتـه اسـت.

آقـای بایانـی بیـان داشـت کـه ایـن درگیـری میـان زندانیـان 

مداخلـۀ  بـا  کـه  بـود  داده  رخ  هفتـم  و  ششـم  بالک هـای 

اسـت. یافتـه  پایـان  نیـز  درگیـری  امنیتـی،  نیروهـای 

بـه گفتـۀ وی، در ایـن درگیـری، یـک نفـر کشـته و چهـار تـن 

منتقـل  شـفاخانه  بـه  زخمی هـا  و  انـد  شـده  زخمـی  دیگـر 

شـده اند.

سـخنگوی اداره تنظیـم امـور زندان هـا تاکیـد می کنـد کـه در 

حـال حـارض وضعیـت تحت کنـرل نیروهـای امنیتی اسـت و 

بررسـی ها در مـورد چگونگـی وقـوع درگیـری نیـز آغـاز شـده 

است.

گفتنـی اسـت کـه زنـدان پلچرخـی کابـل بزرگریـن زنـدان 

ایـن  در  مختلـف  جرم هـای  بـه  زندانیـان  کـه   اسـت  کشـور 

هسـتند. زندانـی  زنـدان، 

ایـن زنـدان، 40 سـال قبـل بـه ظرفیـت 4 هـزار نفـر سـاخته 

شـده اسـت امـا حـال گفتـه می شـود کـه بیـن 8 تـا 10 هـزار 

نفـر در ایـن زنـدان زندانـی هسـتند. 

روز  فـرار  از  نگرانـی  بـا  افغانسـتان  اتاق هـای  فدراسـیون   

اخیـر  سـال  یـک  در  می گویـد  کشـور  از  رسمایه هـا  افـزون 

ترکیـه،  بـه  را  از رسمایه گـذاران، رسمایه های شـان  شـامری 

داده انـد. انتقـال  ازبیکسـتان  و  عـرب  متحـدۀ  امـارات 

سـخی احمـد پیـامن، معـاون ایـن فدراسـیون می گویـد کـه 

در کنـار ناامنی هـا و نبـود امکانات رسمایه گذاری در کشـور، 

اوضـاع مبهـم سیاسـی کنونی، بسـیاری از رسمایه گـذاران را 

از کارکـردن در افغانسـتان دل رسد ساخته اسـت.

او در ایـن بـاره افزود: »بیشـرین رسمایه ها به ترکیـه، امارات 

متحـدۀ عـرب و ازبیکسـتان فرارکردنـد؛ چـون رسمایه گذاران 

می داننـد کـه اوضـاع بـرای کار کردن برابر نیسـت.«

چهـار سـال پیـش، کارخانـۀ ذوب آهـن »کاروان فـوالد« در 

از  بیـش  رسمایه گـذاری  بـا  پلچرخـی  صنعتـی  پارک هـای 

بیسـت میلیـون دالـر آغاز به کار کـرد و به گفتۀ مسـؤوالن این 

کارخانـه، در آن زمـان بیـش از صـد کارمنـد و کارگـر در ایـن 

کارخانـه کار می کردنـد، امـا در یک سـال اخیر ایـن کارخانه 

ورشکسـت شده اسـت.

»مـا  گفـت:  کارخانـه  ایـن  کارمنـدان  از  یکـی  عزیزاللـه، 

چـون  کردیـم؛  تحمـل  تاکنـون  و  داریـم  زیـادی  مشـکالت 

بـرق نداریـم، آهـن آالت داغمـه قیمت اسـت و مشـکالت هم 

بیشـر اکنـون حتـا دونفـر در ایـن کارخانـه کار منی کننـد.«

افزایـش  بـه  هـم  اکنـون  تجـارت  و  صنعـت  وزارت  امـا 

اسـت. خوشـبین  کشـور  در  رسمایه گذاری هـا 

فـواد احمـدی، سـخن گوی وزارت صنعـت و تجـارت گفـت: 

صلـح  رونـد  در  پیرفت هـا  بـا  کـه  اسـتیم  وارد  »امیـد 

رسمایه گذاری هـا بیشـر شـوند. مـا همین اکنون با شـامری 

از رسمایه گـذاران در متـاس اسـتیم تـا آنـان را تشـویق کنیم 

افغانسـتان.« بـرای کارکـردن در 

شـامری از صاحبـان صنایـع می گوینـد کـه در بیـش از دو 

ریاسـت  جمهوری  انتخابـات  در  مشـکالت  از  اخیـر  سـال 

گرفتـه تـا بحـران کرونـا و رسانجـام مشـکالت سیاسـی اخیـر 

کشـور همـه موانـع بزرگـی فـراراه رسمایه گذاری ها در کشـور 

شـده اند. 

تامیـن هامهنگـی و تحکیـم روابـط موثـر کاری میـان قـوای 

سـه گانه دولـت سـعی و تـالش بیشـر مناینـد.

اجـالس دوره هفدهـم سـال سـوم تقنینـی شـورای ملی، در 

شـانزدهم حـوت توسـط محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور 

کشـور بـا حضـور شـامری از سیاسـتمداران افتتاح شـد.

نشسـت  عمومـی  جلسـه  اولیـن  ملـی؛  شـورای  افتتـاح  در 

انتخابـات هیـات اداری روز یکشـنبه، 17 حـوت به ریاسـت 

ملـی  شـورای  جرگـه  ولسـی  رییـس  رحامنـی،  میررحـامن 

برگـزار شـد.

در مـادۀ ۸۷ قانـون اساسـی آمـده اسـت: »هـر یـک از دو 

مجلـس شـورای ملی، در آغـاز دورۀ کار، یک نفـر از اعضای 

خـود را بـه حیـث رئیـس بـرای یـک دورۀ تقنینیـه؛ و دو نفـر 

را بـه حیـث نایـب اول و دوم؛ و دو نفـر را بـه حیـث منشـی 

و نایـب منشـی بـرای مـدت یـک سـال انتخـاب مـی کنند.«

بـر بنیـاد ایـن ماده، پس از آغاز سـال سـوم تقنینی شـورای 

ملـی تـا کنـون جاویـد جیحـون بـه عنـوان نایـب اول، کریم 

اتـل بـه حیـث منشـی و حجت اللـه خردمند به عنـوان نایب 

منشـی ایـن جرگـه انتخاب شـده اند.

گفتنـی اسـت کـه در نتیجـۀ انتخابـات شـانزدهم و هفدهـم 

اکـر  محمـد  اول،  نایـب  ایزدیـار  علـم  محمـد  حـوت، 

سـتانکزی نایب دوم، راحله دوسـتم منشـی و فیصل سـمیع 

شـدند. انتخـاب  مرانوجرگـه  منشـی  نایـب 

وايـي، د يـادو دولتـي مامورینـو دوسـیه تـردې وړاندې ښـاري 

محکمـې تـه تللـې وه، چـې د اسـنادو او شـواهدو پـه کتـو 

هغـوی هـر يـوه تـه يـې د يـو کال او يـوې میاشـتې بنـد حکـم 

کـړی و. د قضاوتيـار عطـاء په وينا، له يادو اووه تنو څخه شـپږ 

تنـو يـې د محکمـې پرېکړه منلې وه، خو يوتن يې د اسـتيناف 

غوښـتنه کـړې وه. ده زياتـه کـړه، نـن پـه علنـي محکمـه کـې 

د يـادو اووه کسـانو پـه تـړاو د ښـاري محکمـې پرېکـړه يـې 

تاييـد کـړه. د اسـتيناف رييـس وايـي، د واليـت مقـام مامـور 

تـه يـې ځکـه برائـت ورکړ چـې هغه له مـي امنيت او کشـفي 

دی وايـي، دې ډلـې چـې لـه طالبانـو رسه د سـولې تـړون په 

پنځـه زره کسـيز لېسـت کې له بند ازاد شـوی مولـوي حبيب 

اللـه چـې پر خالد مشـهور دی، مري کوي، جالل اباد ښـار 

کـې چسـپکي او د سـړک غـاړې ماينونـو ځای پر ځـای کولو، 

هـديف وژنـو او نورو پېښـو کـې الس درلود.

هغـه زياتـه کـړه، ۷ کسـان نـور چـې لـه يوه څخـه يې يـوه بې 

غـږه تومانچـه او لـه بـل څخـه ۱۷ کـړۍ فشـاري ماينونه، ۱۲ 

عـدده د چاودېدونکـو توکـو پټاقـۍ او يـو فـر د راکـټ مرمـۍ 

هم تر السـه شـوي، غني خېلو، بهسـودو او رسه رود ولسـواليو 

او جـالل ابـاد ښـار کـې نيول شـوي دي.

پنځـه  نيـول شـويو کسـانو کـې  پـه  وويـل،  ننګرهـار وايل  د 

کسـان نـور چـې يـو ميـل کالشـنکوف، څلورمـه تومانچـې او 

او بهسـوو  ابـاد ښـار، رسه رود  دوه برچـې وررسه وې جـالل 

ارګانونـو رسه پـه دې قضيـه کـې همـکاري کـړې وه.

پـه بنـد محکـوم شـويو کسـانو او د هغـوى مدافـع وکيـل د 

ښـاري محکمـې پـر پرېکـړې قناعت کـړى و، خو شـکايت يې 

وکـړ، چـې د نيـول کېـدو پر مهال پـه نظارت خونـه کې وررسه 

بـد چلنـد او غـر قانـوين اسـناد پرې السـليک شـوي وو.

د دوى مدافـع وکيـل جميـل الرحمـن محکمـې تـه وویـل، پر 

هغـوى )موکلينـو( د مي امنیت ریاسـت نظـارت خونه کې نه 

يوازې غرقانوين اسـناد السـليک شـوي، بلکې وهـل او ډبول 

شـوي او پـه مرګ هم ګواښـل شـوي دي.

ولسـواليو کـې ونيـول شـول.

نومـوړي زياتـه کـړه، په نيول شـوو کې د داعـش دوه غړي هم 

شـامل دي چـې يـو يې د دې ډلـې د ځامنرګـو بريدونو چمتو 

کوونکـی دی. هغـه وايـي لـه یاد کـس څخـه درې د ځامنرګو 

بريدونـو واسـکټونه، يـو بوشـکه يـي مايـن او نور توکي ترالسـه 

دي.  شوي 

د ننګرهـار وايل کـه څـه هـم جـالل ابـاد ښـار کـې د امنيتـي 

وضعيـت پـه اړه د خلکـو اندېښـنې پـر ځـای ګڼـي خـو دغـو 

کشـفي  او  امنيتـي  چـې  وايـي  کتـو  پـه  تـه  راوړنـو  السـته 

ځواکونـو د خپـل رس پـه بدلـه جـالل ابـاد ښـار او ولسـواليو 

کـې د امنيـت ټينګښـت لپـاره کار کـوي.

داعـش او طالـب وسـله والـو د امنيتـي ځواکونو د دغو السـته 

راوړنـو پـه تـړاو څه نـه دي ويي.

 د اروزګان د اسـتیناف محکمـې د يـوې علنـي غونـډې پـر 

مهـال د دغـه واليـت د بېالبېلـو ادارو شـپږ ماموريـن د بـډې 

اخيسـتو پـه جـرم پـه 13 مياشـتو بنـد محکـوم کـړل.

د اروزګان د محاکمـو رييـس قضاوتيـار عطاءللـه عطـاء وايـي 

مياشـتې  څـو  کارکوونکـي  اووه  دغـه  ادارو  بېالبېلـو  د  چـې 

وړاندې د مي امنیت رياسـت له خوا د رشـوت پيسـو د وېش 

پـر مهـال الس پـه الس نيول شـوي وو. هغـه زياته کـړه، دوى 

د والیـت مقـام، مسـتوفیت، امنيـې قوماندانۍ او ښـځو چارو 

ادارو کار کوونکـي دي. د محاکمـو رييـس  اړونـدو  ریاسـت 

 ننګرهـار کـې د مـي امنيـت ادارې لـه لـوري ۱۹ کسـان د 

هـديف وژنـو، چاودنـو او ځامنرګـو بريدونـو پـه تـور لـه وسـلو، 

مهـامت، ماينونـو او د ځامنرګـو بريدونـو لـه واسـکټونو رسه 

نيـول شـوي دي. چارواکـي وايـي، يـاد کسـان چـې د سـولې 

پـه پنځـه زره کسـيز لېسـت کـې لـه بنـده ازاد شـوي هـم پـه 

کـې دي، ۱۷ يـې د طالـب او ۲ نـور د داعـش پـه وسـله والـو 

ډلـو پـورې تـړيل، پـه تېـره يـوه اوونـۍ کـې نيـول شـوي دي.

د  ۲۴مـه  پـه  کـب  د  يـې  توکـي  او  وال  وسـله  شـوي  نيـول 

ننګرهـار مـي امنيت رياسـت انګړ کـې خرياالنو ته وښـودل 

تـه  امرخېـل خرياالنـو  وايل ضياءالحـق  ننګرهـار  د  شـول. 

وويـل، پـه نيول شـوو کې پنځه د وسـله والو طالبانو د ښـاري 

شـبکې غـړي دي چـې جـالل ابـاد ښـار کـې یـې ترهګریزې 

کړنـې تـررسه کولـې.

اروزګان کې شپږ دولتي مامورین د فساد په جرم په بند محکوم شول

ننګرهار کې د هديف وژنو او ځامنرګو بريدونو په تور ۱۹ کسان نيول شوي

کارتون

درج قومیت در تذکره 
از ابتدا غلط بود

محمد هدایت

  

توجـه ویـژه صـورت گیرد.

در اعالمیـه تاکیـد شـده اسـت کـه فعالیت هـای مراکـز توزیـع 

شناسـنامه برقـی در دو نوبـت کاری )شـیفت اول از سـاعت 

۷ صبـح الـی ۱ بعـد از ظهـر و شـیفت دوم از سـاعت ۱ بعـد 

از ظهـر الـی ۶ بعـد از ظهـر( تنظیـم کننـد و برای تهیـه منابع 

اقـدام فـوری صـورت گیـرد.

طبـق اعالمیـه دسـتور داده شـده اسـت کـه درخواسـتی های 

شناسـنامه برقـی متامـی متقاضیـان را کـه نـزد مراکـز توزیـع 

باقـی مانـده اسـت، هـر چـه عاجـل طـی مراحـل و شناسـنامه 

هـای چاپ شـده توزیـع گردنـد.

هدایـت  مراکـز  »به متامـی  اسـت:  شـده  اضافـه  اعالمیـه  در 

 ،۴۵۰ متـاس  مرکـز  طریـق  از  شـکایاتی که  تـا  شـد  داده 

فیسـبوک و واتسـپ به ایـن اداره مواصلت ورزیده، رسـیدگی و 

ارایـه مناینـد.« بـه جلسـه  را  گزارش شـان 

رونـد توزیـع شناسـنامه برقـی کـه قـرار بـود پیـش از انتخابات 

انتخابـات  تـا  شـود،  اغـاز  کشـور  جمهـوری  ریاسـت   1393

1398 ریاسـت جمهـوری هـم کارش آغـاز نشـد. امـا در کمر 

از یـک سـال گذشـته کـه این رونـد آغاز شـده اسـت، حکومت 

بـا جدیـت متـام برنامـه دارد که ایـن برنامـه را بـه زودی اگر به 

پایـه کـامل رسـانده نتوانـد، دسـت کم بتوانـد بخـش بـزرگ از 

مـردم افغانسـتان را صاحـب شناسـنامه برقـی بسـازد.

کمیسـیون  جدیـد  رهـری  هیـات  خرنامـه،  از  نقـل  بـه 

مسـتقل شـکایات انتخاباتـی و سـایراعضای آن بـا اسـتفاده 

از تجربیـات گذشـته و درس هـای آموختـه شـده از انتخابات 

قبلـی تاکیـد می مناینـد کـه در مطابقـت بـا قوانیـن نافـذه 

و طرزالعمل هـای انتخاباتـی مطابـق پـالن ایـن کمیسـیون 

در  موثـر  و  کارا  سیسـتم های  ایجـاد  بـا  و  منـوده  اقـدام 

هامهنگـی بـا متام طرف های دخیل در پروسـه رسـیدگی به 

شـکایات انتخاباتـی جهـت تامیـن عدالـت انتخاباتـی تالش 

خواهنـد منـود.

شـکایات  مسـتقل  کمیسـیون  کـه  اسـت  آمـده  درادامـه 

انتخاباتـی، آمادگـی هـای الزم را جهـت برگـزارى انتخابـات 

ولسـی جرگـه والیـت غزنـی، شـوراهای والیتـی، شـوراهای 

اسـت. اتخـاذ منـوده  هـا  و شـاروالی  ولسـوالی 

ایـن  داراالنشـای  و  رهـری  هیـات  اعضـای  همچنـان، 

کمیسـیون در هامهنگـی بـا سـایر ارگانهـای دولتـی ذیربـط 

و نهادهـای جامعـه مدنـی بـرای تامیـن عدالـت انتخاباتـی، 

شـفافیت در پروسـه رسـیدگی بـه شـکایات و جلـب اعتـامد 

مـردم نسـبت بـه پروسـه ملـی انتخابـات تعهـد مـی مناینـد.

 اداره ملـی احصائیـه و معلومـات میگویـد کـه در 

جلسـه آنالیـن هفـت و نیم یکشـنبه 24 حوت، به 

مراکز توزیع شناسـنامه برقی در شـهرکابل دسـتور داده شـد که 

رونـد توزیع شناسـنامه برقی ترسیـع یابد.

ایـن اداره مـی افزایـد که در این جلسـه در مـورد بهبود خدمات، 

مـورد  نیـز  مراجعـان  شـکایات  بـه  رسـیدگی  و  مشـکالت  حـل 

ارزیابـی قـرار گرفـت.

در اعالمیـه آمـده اسـت که پـس از ارزیابی روند ثبت نـام و توزیع 

شناسـنامه برقـی هفتـۀ سـوم ماه حـوت، وضعیت در اکـر مراکز 

رونـد توزیـع شناسـنامه برقـی خـوب بـوده و بـه اهـداف تعییـن 

شـده رسـیده انـد. امـا در این جلسـه بـرای برخی از مراکز شـهر 

کابـل دسـتور داده شـد تـا در رونـد ارائـه خدمات شـان بهبـود 

به وجـود آورنـد.

اداره ملـی پاسـپورت هفتـه پیش اعـالم کرده بود کـه پس از این 

بـه اسـاس شناسـنامه کاغـذی پاسـپورت توزیـع نخواهـد شـد، 

طبـق اعالمیـه اداره ملـی احصائیـه و معلومـات، ایـن اداره بـه 

متـام مراکـز توزیع دسـتور داده اسـت که روند توزیع نشاسـنامه 

برقـی ترسیـع یابـد. ایـن اداره مـی افزایـد کـه در ایـن جلسـه به 

مسـئوالن مراکـز توزیـع دسـتور داده شـد کـه متقاضیانـی کـه 

قصـد رفـن بـه حـج،  سـفر رضوری بـه بیـرون از کشـور و یـا هـم 

نیـاز عاجـل به شناسـنامه برقـی جهـت دریافت خدمـات دارند،  

شـکایات  کميسـيون  اداری  هیـأت  انتخابـات  درنتيجـۀ 

انتخابـات، زهـره بیان شـینواری به عنوان رئيـس، مولوی دین 

محمـد عظیمـی بـه صفـت معـاون و محمـد قاسـم الیاسـی به 

عنـوان منشـی و سـخنگوی کمیسـیون در سـمت های شـان 

دوبـاره برگزیـده شـدند.

شـکایات  کمیسـیون  مطبوعاتـی  دفـر  ای  خرنامـه   در 

انتخاباتـی کـه امـروز منتـر شـده، آمـده اسـت، بنابرفیصلـۀ 

بـا حضـور  کـه  مـورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳(  )مـورخ شـنبه  جلسـه 

اکریـت اعضـاء، در دفـر مرکـزی این کمیسـیون برگزار شـد، 

هیـات رهری گذشـته در سـمت های خویش ابقـاء گردیدند.

درادامـۀ خرنامـه آمـده اسـت کـه بـر اسـاس مصوبـۀ هیئـت 

انتخابـات،  قانـون   )۲۹( مـاده  مفـاد  درنظرداشـت  بـا  اداری 

کمیسـیون،  منشـی  و  معـاون  رئیـس،  انتخـاب  بـراى  دیـروز 

گرفـت. صـورت  انتخابـات 

بر اسـاس فیصلـه نامه کمیسـیون شـکایات انتخاباتی که یک 

کاپـی آن در اختیـار پـژواک قـرار گرفتـه؛ زهـره بیان شـینواری 

بـه صفـت  بـه عنـوان رئيـس، مولـوی دیـن محمـد عظیمـی 

معـاون و محمـد قاسـم الیاسـی به عنوان منشـی و سـخنگوی 

ايـن کمیسـیون، دوبـاره تعییـن گردیـده اند.

 شـاه محمـود میاخیـل معـاون و رسپرسـت وزارت دفـاع 

کـه  اسـت  مطمیـن  حکومـت  می گویـد،  افغانسـتان 

افغانسـتان بـار دیگـر به جنگ هـای دهـٔه ۹۰ میالدی بر 

منی گـردد.

کنـار  در  می گویـد،  افغانسـتان  دفـاع  وزیـر  رسپرسـت 

کمک هـای نظامـی ایـاالت متحـده و ناتـو بـه افغانسـتان 

آن هـا مطمیـن انـد کمک هـای بین املللـی بـه نیروهـای 

امنیتـی و دفاعـی افغـان ادامـه خواهنـد یافـت.

او گفـت، همـکاری سـازمان نظامـی اتالنتیک شـاملی ) 

ناتـو( تـا سـال ۲۰۲۴ میـالدی دوام داشـته و کانگـرس 

امریـکا هـم بودجـه کمـک نظامـی سـال ۲۰۲۱ میالدی 

بـه افغانسـتان را تصویـب کـرده اسـت.

دفـاع  وزیـر  و رسپرسـت  معـاون  میاخیـل  شـاه محمـود 

آزادی  رادیـو  بـا  اختصاصـی  مصاحبـٔه  در  افغانسـتان 

گفـت، جهـان هـم منی خواهـد کـه نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی افغـان مانند دوران جنگ داخلی از هم بپاشـند.

میاخیـل افـزود: »کمک هـا دوام پیـدا می کنـد. جهـان، 

منطقـه و خـود حکومـت افغانسـتان در این فکر نیسـتند 

کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغان مثل سـال ۱۹۹۲ 

از هـم بپاشـند و افغانسـتان بـار دیگـر بـه یـک جنـگ 

داخلـی بـرود. هـر نظامـی در افغانسـتان بـه ایـن نیروها 

و  امینتـی  نیروهـای  از  افغانسـتان  مـردم  و  دارد  نیـاز 

می کننـد.« حامیـت  دفاعی شـان 

آقـای میاخیـل گفـت، اگر جهـان و متحـدان افغانسـتان 

کننـد،  متوقـف  را  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  متویـل 

حـال  بـه  را  بازسـازی  پروژه هـای  افغانسـتان  حکومـت 

می دهـد. را  نیروهـا  مـرف  درآورده،  تعلیـق 

او در اشـاره بـه تقویـت ایـن نیروهـا گفـت، آن ها از سـال 

۲۰۱۴ میـالدی مسـئولیت امنیتـی کشـور را بـه عهـده 

گرفتـه و سـال بـه سـال تجربـه کافـی بدسـت آورده انـد.

میاخیـل می گویـد: »ظرفیت هـای قـوای امنیتی ما سـال 

بـه سـال بـاال رفتـه و در موقف خوبـی قرار دارنـد که حاال 

۹۷ فیصـد جنـگ را خـود شـان پیـش می برنـد. اگـر مـا 

و  تحلیل هـا  بیبینـم،  را  تانک هـا  تینـک  و  تحلیلگـران 

نبوده انـد.« بـه جـا  پیشبینی های شـان 

معـاون وزیـر دفـاع افغانسـتان همچنـان افزود که شـبکه 

القاعـده زیـر چر طالبان در افغانسـتان فعالیـت دارند و 

کـدام منطقـٔه خـاص را در اختیـار ندارد.

از  دقیـق  آمـاری  کـدام  آن هـا  چنـد،  هـر  او  گفتـٔه  بـه 

دسـت  در  افغانسـتان  در  القاعـده  گـروه  جنگجویـان 

ندارنـد، امـا فکـر می کنند که تعداد شـان در افغانسـتان 

نسـبتا کـم اسـت.

شـاه محمـود میاخیل معـاون وزیر دفاع افغانسـتان گفت 

بیشـر  القاعـده  شـبکه  جنگجویـان  می رسـد،  نظـر  بـه 

شـامل  همچنـان  و  جنـوب  از  بخش هـای  و  غزنـی  در 

افغانسـتان فعـال انـد. 

بازداشت یک گروه اختطاف چی
 در کابل

درگیری زندانیان در زندان پلچرخی کابل؛ 
یک کشته و چهار زخمی

نگرانی ها از فرار سرمایه ها 
از افغانستان

جلسه آنالین برای تسریع توزیع شناسنامه برقی 

هیأت رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی دوباره به
 سمت های خود ابقاء گردیدند
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اخیـرا نامـه ی از سـوی وزارت امـور خارجـه آمریکا 

بـه آدرس دولت افغانسـتان، رسخط خربهای رسـانه ی 

سیاسـیون  میـان  در  را  واکنش هایـی  و  گرفـت  قـرار 

نشسـت  از  نامـه  ایـن  در  داشـت.  پـی  در  افغـان 

بـزرگ انقـره خـرب داده بـود کـه کشـورهای منطقـه و 

و  آن حضـور می یابنـد  در  املللـی  بیـن  سـازمان های 

از مناینـدگان دولـت افغانسـتان نیـز دعـوت شـده بود 

ایـن نشسـت حضـور یافتـه و بـه صلحـی کـه  کـه در 

حامیـت منطقـوی را در پـی دارد اقنـاع گردنـد، ظاهـرا 

نشسـت دوحـه پـس از ماههـا کش و قوس به بن بسـت 

خـورده و نشسـت انقـره در واقـع » شـارت کت« پروسـه 

دوحـه می باشـد، ایـن نامـه از سـوی مقامـات افغـان 

بعضی هـا  و  پـی داشـت  در  را  واکنش هـای مختلفـی 

آن را » صلـح آمرانـه« خواندنـد، بـه هـر حـال، امـری 

کـه قابـل پیش بینـی نبـود بـه تحقـق پیوسـت و اکنون 

میـدان بـازی تغییـر کـرده اسـت.

از محتـوای طـرح جدیـد امریـکا و نامـه عتاب آمیز 

ایـن کشـور بـه رهـربان افغانسـتان بـه خوبی پیداسـت 

کـه در هـر صـورت اداره بایـدن تصمیـم گرفتـه اسـت 

وضعیت افغانسـتان را یکرسه کند. حکومت افغانستان 

دو راه بیشـر نـدارد؛ یـا بـا طـرح جدیـد امریـکا همـراه 

می شـود کـه در ایـن صـورت برپایـی حکومـت انتقالی 

تصویـب  و  تدویـن  آتش بـس،  اجـرای  و  اعـام  صلـح، 

قانـون اساسـی جدیـد و رسانجـام برگـزاری انتخابـات 

تحقـق  منتخـب  دولـت  رییـس  یـک  انتخـاب  بـرای 

پیـدا می کنـد و وضعیـت سیاسـی و آینـده افغانسـتان 

کامـا در مسـیر جدیـد قـرار می گیـرد. یـا هـم بـا طرح 

مخالفـت می کنـد. پیامد مخالفـت با طرح تـازه امریکا 

از محتـوای نامـه بـه خوبـی پیداسـت: این کـه بسـیار 

افغانسـتان را  محتمـل اسـت امریـکا حکومـت فعلـی 

بـه حـال خـودش بگـذارد. در نامـه بـه رییس جمهـور 

امتنـاع  صـورت  در  کـه  می شـود  داده  هشـدار  غنـی 

امریکایـی،  نیروهـای  بـا خـروج  نزدیـک،  از همـکاری 

کـرد،  خواهنـد  تـرف  را  بیشـری  قلمـرو  طالبـان 

ایـن پیامـی اسـت کـه وضاحـت تصمیـم را بـه دولـت 

افغانسـتان مخابـره می کنـد. آمریـکا تـا کنـون رشیـک 

اسـراتژیک مبـارزه بـا تروریـزم دولـت افغانسـتان بوده 

اسـت، شـکی نیسـت کـه در ایـن راسـتا حامیت هـای 

همه جانبـه از نظـام موجـود منوده اسـت؛ چرخش صد 

و هشـتاد درجـه ی در موضـع آمریـکا در قبـال رشکای 

سیاسـیون  اگـر  کـه  اسـت  پیامدهایـی  حـال  افغـان 

افغـان هوشـیارانه و محاسـبه شـده در واکنـش بـه آن 

عمـل ننامینـد، ممکـن اسـت تاوانـی سـنگینی را در 

آینده ی سیاسـی کشـور بپردازنـد؛ هرچند کـه اتحادیه 

اروپـا موضـع شـان در حامیـت از جمهوریـت را تا هنوز 

پـا برجـا نگهداشـته انـد.

پیش بینـی  آنچـه  از  وضعیـت  می رسـد  نظـر  بـه 

جدیـد  طـرح  کـه  روزی  از  اسـت.  آشـفته تر  می شـد، 

امریـکا و نامـه وزارت خارجـه ایـن کشـور بـه رهـربان 

حکومـت افغانسـتان رسـانه ای شـده، اختـاف میـان 

بیشـر  بیرون حکومتـی  و  درون  سیاسـی  نیروهـای 

پراکنـده  و  متشـتت  مواضع شـان  و  کـرده  بـاز  دهـن 

سیاسـت مداران  از  برخـی  و  ارگ  شـاخه  اسـت. 

همسـو بـا رییس جمهـور غنـی بـا موضـع تـازه امریـکا 

به طـور روشـن بـه مخالفـت برخاسـته اند، امـا شـورای 

عالـی مصالحـه از ایـن طـرح اسـتقبال و بسـیاری از 

کرده انـد.  سـکوت  هـم  سیاسـی  مطـرح  چهره هـای 

مصالحـه ی  عالـی  شـورای  اسـتقبال  ارگ،  مخالفـت 

پررنـگ  ملـی و سـکوت جناح هـای دیگـر نشـانه های 

اختـاف در صـف جمهوریـت اسـت. ممکـن اسـت در 

روزهـای آینـده تاش هـا در راسـتای اجامع سیاسـیون 

افغـان بیشـر گـردد تـا از آدرس واحـد، موضـع واحـد 

بـه  جمهوریـت  حـوزه  ایسـتادگی  مناینـد،  اعـان  را 

خصـوص »ارگ« در برابـر آمریـکا زمانـی نتیجـه خواهد 

داد کـه همصدایـی از دل جغرافیـای کشـور بـه بیـرون 

از مرزهـا زبانـه بکشـد. هرچنـد رئیـس جمهـور غنـی 

در فراینـد حکومـت داری اش اکـرا حسـاب شـده و بـا 

برنامـه عمـل منـوده اسـت؛ مخالفـت رصیـح بـا نامه ی 

ارسـالی، ایـن احتـامل را برجسـته می سـازد کـه ارگ 

در  و  قـوای مسـلح  ریاسـت جمهـوری جهـت متویـل 

کل پـا برجـا نگهداشـن نظـام، منابـع متویـل بدیل را 

احتـامال به صـورت فهرسـت وار در برنامه هایش داشـته 

باشـد؛ ورنـه در محاسـبه ی عقانـی، هرگونـه مخالفـت 

بیـن  بدیـل  همـکار  فقـدان  در  آمریـکا،  تصمیـم  بـا 

املللـی منی توانـد بـرای آینـده ی سیاسـی جمهوریـت 

باشـد. راهگشـا 

حـوزه  صـف  در  اختـاف  کـه  نکنیـم  فرامـوش 

بـر رس رونـد صلـح وجـود داشـته  آغـاز  از  جمهوریـت 

اسـت. از روز اول نیروهای سیاسـی افغانسـتان، ارگ و 

سـپیدار اجـامع و وحـدت نظر در مورد صلـح با طالبان 

در  سیاسـی  انسـجام  نبـود  از  طالبـان  نداشـته اند. 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان تـا کنـون نفعـی زیادی 

بـرده اسـت. بـا اسـتفاده از همیـن ضعـف، طالبـان دو 

سـال پیـش و قبل از رشوع مذاکرات دوبـار با نیروهای 

سیاسـی افغانسـتان وارد مذاکـره شـد، فراینـدی کـه 

زده  کنـار  کلـی  بـه  دولـت  یـک  به عنـوان  افغانسـتان 

شـد. طالبـان به دنبـال ایـن اسـت کـه در افغانسـتان 

بـا نیروهای سیاسـی پراکنده و متشـتت روبه رو شـوند. 

چنددسـتگی در حـوزه جمهوریـت، سـقوط جمهـوری 

اسـامی به کام امارت اسـامی یا دسـت کم نافذشـدن 

طالبـان بـر جمهوریـت در مذاکـرات و توافـق صلـح را 

بـه دنبـال دارد، کـه ایـن مـورد می توانـد خطـر جـدی 

و فراگیـر در بسـر حـوزه جمهوریـت بـه حسـاب آیـد. 

در منطـق طالبـان دسـته بندی خـوب و بـد از حامیـان 

نظـام و سیاسـیون کابـل نشـین وجـود نـدارد، بـه قول 

حفیـظ منصـور، » از منظر طالبـان، از کارمندان دولت 

تـا جامعـه مدنـی و مردمـی کـه زیـر چـر نظـام زندگی 

می کننـد، تـا مای مسـجد پل خشـتی همه گـی گمراه 

انـد و شایسـته مجـازات«. در چنیـن محاسـبه ی هیـچ 

نیسـت/  مصئـون  گـروه  ایـن  گزنـد  از  گروهـی  و  فـرد 

بود. نخواهـد 

بـا ایـن حـال، اگـر امریـکا در هـر حـال تصمیـم 

اقتصـاد صلح یکـی از مباحث بسـیار مهم در جریان 

بـه جنبـه هـای  باشـد. توجـه  پایـدار مـی  تحقـق صلـح 

اقتصـادی کوتـاه مـدت و بلنـد مدت مـی تواند بـه فضای 

سیاسـی در پروسـه صلـح کمـک منایـد.

حقیقت آن اسـت که باید صلح را یک پدیده در نظر 

بگیریـم. پدیـده ای کـه جنبـه هـای مختلـف اقتصـادی، 

سیاسـی، اجتامعـی، فرهنگـی و ... دارد. بررسـی دسـت 

یابـی بـه صلـح پایـدار بایـد بـر اسـاس همـه ابعاد باشـد. 

هرچنـد امروزه بخصـوص در افغانسـتان ، تنها جنبه های 

سیاسـی در نظـر گرفتـه می شـود. امـا این نـگاه و رویکرد 

صحیـح نیسـت. پروسـه تحقـق صلـح را اگر تنهـا از منظر 

سیاسـت بنگریـم و تحلیـل هـای سیاسـی داشـته باشـیم 

منـی توانیـم بـه صلـح پایـدار حقیقی دسـت یابیم.

از طرفـی نیـز بـرای رسـیدن بـه صلـح و آرامـش در 

جامعـه بایـد پانهـای جامـع و اسـراتژی هـای مختلفـی 

تحلیـل و بررسـی شـود. زیـرا اگـر صلـح را در بلنـد مـدت 

در نظـر بگیـرم بایـد همـه جوانـب سیاسـی، اقتصـادی، 

اجتامعـی، فرهنگـی و ... در نظـر گرفتـه شـود.

صلـح  اقتصـادی  ارکان  مهم تریـن  بـه  ادامـه  در 

پایـدار در افغانسـتان خواهیـم پرداخـت تـا بیشـر ابعـاد 

شـود. روشـن  مـا  بـرای  اقتصـادی صلـح 

1- »سالمت محیط كسب و كار«

یکـی دیگـر از ابعـاد صلـح اقتصادی توجـه به فضای 

رقابـت اقتصـادی بـرای تامیـن معـاش و توسـعه کسـب و 

کار در بلنـد مـدت  اسـت . بـه عبارتـی صلـح اقتصـادی 

بـر پایـه کسـب و کار و توسـعه فضـای اقتصـادی جامعـه 

اسـتوار اسـت. فضایـی کـه کمـک مـی کنـد تـا فعـاالن 

کسـب و کارهـای خـرد بهـر بتواننـد فعالیـت کننـد و در 

فضـای امـن صلـح به توسـعه کسـب و کار خـود بپردازند. 

بخـش  اقتصـاد  بخـش  دو  از  اقتصـاد  کـه  دانسـت  بایـد 

عمومـی و اقتصـاد بخش خصوصی تشـکیل شـده اسـت.

اقتصـاد بخـش خصوصـی کـه همـه در بیزینـس و 

کسـب و کارهای خرد ، متوسـط و کان مشـغول هسـتند 

بخـش بزرگـی از فعالیـت هـای اقتصـادی جامعـه را در 

دسـت دارنـد. چرخ هـای صنعت و خدمـات در اقتصاد بر 

دوش اقتصـاد بخـش خصوصـی اسـت. بخـش خصوصی 

اسـت کـه در بازارهـای مالـی و پولی فعالیت مـی منایند. 

بخـش  اسـاس  بـر  کـه  آزاد  بـازار  نظـام  بـا  افغانسـتان 

خصوصـی و عـدم دخالـت زیـاد دولـت اسـت، تضمیـن 

سـامت و فعالیـت ایـن بخـش بایـد در اقتصـاد صلـج مد 

نظـر گرفته شـود.

2- » توزیع عادالنه منابع و از بین بردن فقر«

صلـح در رویکـرد اقتصـادی باالتری اثـر و نتیجه اش 

ایـن اسـت کـه منابـع اقتصـادی در سـطح جامعـه بیـن 

متـام افـراد توزیـع شـود. البتـه ایـن بـدان معنـی نیسـت 

کـه متـام دارایـی هـای دولـت مصـادره شـود. بلکـه بـه 

معنـی این اسـت کـه باید رشایطی مهیا شـود تـا امکانات 

تحصیلـی، بهداشـتی و خدماتـی دولـت بـه مـردم فقیـر و 

متوسـط بـه پاییـن جامعـه بیشـر برسـد. ثرومتنـدان کـه 

نیـازی ندارنـد. ایـن فقـرا هسـتند کـه بـه کمـک دولـت 

برای اسـتقال زندگی و کسـب و کار خـود نیاز دارند.

تـاش بـرای تحقـق عدالـت اقتصـادی و اجتامعـی 

کـه  جامعـه  امکانـات  اسـت.  صلـح  هـدف  تریـن  مهـم 

متعلـق بـه متام افـراد جامعه اسـت بایـد بین همـه توزیع 

شـود. همـه مـردم جامعـه در همه والیـات بایـد از حداقل 

امکانـات زندگی اسـتفاده کنند. بودجـه دولت، تخصیص 

بـه  آنکـه  از  بیـش  بایـد  امکانـات  توزیـع  و  مالـی  منابـع 

دسـت ثرومتندان برسـد باید در میان فقرا تقسـیم شـود.

از آنجایـی کـه افغانسـتان از جملـه کشـورهای فقیـر 

جهـان محسـوب میشـود، لـذا توجـه بـه پدیـده تلـه فقـر 

بسـیار مهـم و حیاتـی میباشـد. تلـه فقـر باعـث می شـود 

کـه اقتصـاد در دور باطـل و سلسـله طوالنـی فقـر قـرار 

گیـرد. کمـک مؤثـر بـه فقـرا در افغانسـتان پیـش از هـر 

برنامـه حامیتی، نیازمند سـاخن مفهومـی وطنی و بومی 

از مسـاله فقـر و دسـت یافن بـه درکی عمیـق و اینجایی 

از رفتـار آنهـا اسـت و بیـش از طراحـی برنامه هـای تـازه 

بـرای کاسـن از درد و رنـج آنهـا نیازمنـد اندیشـیدین بـه 

سـازکاری بـرای ارزیابـی اثـرات ایـن برنامه هـا اسـت. 

3- »روابط خوب اقتصادی با كشورهای همسایه«

اقتصـاد افغانسـتان بـه حیـث یـک اقتصـاد سـنتی 

تجـاري  محصـوالت  دامـداری  و  کشـاورزی  بـه  وابسـته 

كمـي توليـد مـي كنـد. نبـود امنیـت در راه هـاي تجـاري 

بـه کشـورهای همسـایه ماننـد؛ پاكسـتان، تركمنسـتان و 

افغانسـتان بـه بسـته بـودن فضـای اقتصـاد کشـور دامـن 

بزنـد. لـذا تعامـل سـازنده و روابط خوب و حسـنه با سـایر 

کشـورهای همسـایه و کشـورهایی کـه روابـط اقتصادی و 

سیاسـی نزدیکـی بـا هـم دارنـد بایـد داشـته باشـند.  لذا 

صلـح مـی توانـد بـر تـراز تجـاری افغانسـتان بسـیار تاثیر 

واردکـردن  و  صـادرات  شـدن  بهـر  باعـث  لـذا  بگـذارد. 

کاالهـای مـورد نیـاز مـردم جامعـه بـا حداقـل هزینـه مـی 

باشد.

4- »سطح باالی رسمایه انسانی«

ایـن نـوع صلـح ) صلح مثبـت( عما باعث می شـود 

تـا در بلنـد مـدت رسمایـه انسـانی زیـادی بـرای جامعـه 

ایجـاد شـود. تغییـرات روی تحصیـل و تعلیـم و اعتـامد 

عمومـی بـه دولـت و مـردم و بیـن موسسـات و سـازمانها 

و سـایر نهادهـا بـا یکدیگـر و.... همـه باعث می شـود که 

سـطح اعتـامد و همـکاری و تعـاون در جامعـه باالتـر رود.

5- »تقویت اقتصاد بخش عمومی«

عملکـرد مطلـوب و خـوب دولت به نحـوی که اعتامد 

عمومـی را بـه خـود جلـب منایدخـود از ارکان و عوامـل 

دولـت  نیـت  حسـن  دادن  نشـان  اسـت.  صلـح  ایجـاد 

از  آن نشـان  بـرای  تـاش  و  انجـام صلـح در جامعـه  بـه 

عملکـرد خـوب دولـت در ایـن زمینه دارد. انضبـاط مالی، 

بـر درآمـد  نظـارت دقیـق  بـه  توجـه  بودجـه،  حسابرسـی 

هـا و هزینـه هـا، گـزارش خطاهـا و اشـتباهات، اصـاح 

نابسـامانی هـا و بـی انضباطـی هـای مالـی ازدیگـر ابعاد 

پاسـخگوی دولـت خـوب و بهینـه مـی باشـد.عدم برنامـه 

ریـزی مناسـب و مطابق بـا واقعیت هـای جامعـه می تواند 

خسـارات جـربان ناپذیـری را بـه کشـور و مخصوصـا بـه 

اقتصـاد یـک کشـور وارد کنـد. نبـود برنامه ریـزی دقیـق 

و همچنیـن  اقتصـادی  ناامنـی  ایجـاد  باعـث  مناسـب  و 

عـدم ثبـات در اقتصـاد یـک کشـور خواهد شـد. هنگامی 

شـوند  متوجـه  اقتصـادی  فعالیـن  و  رسمایه گـذاران  کـه 

کـه تصمیـامت مدیریتـی و سیاسـتی بـه درسـتی اعـامل 

منـی شـود و مبتنـی بـر واقعیت جامعه نیسـت، نسـبت به 

آینـده کشـور نگـران می شـوند کـه در نتیجـه اگـر فضـای 

نـا اطمینانـی در کشـور شـکل بگیـرد قطعـا شـاهد هرج و 

مـرج هـای اجتامعـی و اقتصـادی در کشـور خواهیم بود. 

تـورم بـاال خواهـد رفت، تولیـدات کم خواهد شـد، رسمایه 

بیـرون خواهنـد  از کشـور  را  گـذاران رسمایه هـای خـود 

کـرد، رسمایه گـذاری خارجـی کـم خواهـد شـد، بیـکاری 

نخواهـد  برقـرار  اجتامعـی  عدالـت  می یابـد،  افزایـش 

شـد، رسمایه هـا و ظرفیت هـا بـه جـای اینکـه در قسـمت 

تولیـدات بـرود بیشـر در قسـمت داللـی و واسـطه گری 

پیـش خواهـد رفـت،  صـادرات کـم خواهـد شـد و حضـور 

در بازارهـای جهانـی را از دسـت خواهیـم داد، رکـود در 

کشـور فراگیـر خواهد شـد و در نهایت ممکن اسـت حتی 

بـه فروپاشـی یـک جامعـه نیـز بیانجامـد.

6- »سطح پایین فساد«

سـامل  فضـای  تخریـب  عامـل  مهمریـن  فسـاد 

اقتصـادی و سیاسـی یـک جامعـه اسـت. افغانسـتان هـم 

بسـیار دچـار ایـن پدیـده شـوم شـده اسـت. صلـح مثبـت 

محقـق منی شـود مگـر اینکه این پدیده شـوم، کم شـود.

سخن پایانی:

رشایـط  تغییـر  راه  تنهـا  دانـان،   اقتصـاد  نـگاه  در 

توسـعه، صلـح  و  پیرشفـت  بسـوی  و حرکـت  افغانسـتان 

اسـت. توسـعه پایـداری و تحـوالت مطلـوب اجتامعـی رو 

بـه پیرشفـت تنهـا در سـایه صلـح امـکان دارد. 

امـا مسـئله اساسـی این اسـت که اقتصـاد از اولویت 

بیشـری در کشـور ما برخوردار اسـت. کشـور ما بیشر از 

آنکه اقتصادی باشـد، فعا سیاسـی اسـت. این سیاسـت 

زدگـی بیـش از حـد مـی توانـد بـر اقتصـاد تاثیـر منفـی 

بگذارد.

پروسـه و پدیـده صلح را باید از منظـر اقتصاد تحلیل 

کنیـم نـه فقط سیاسـت. در چنین رشایط اسـت که درک 

درسـتی از لزوم و نوع صلح خواهیم داشـت.

یـا  صلـح  بـا  شـود،  خـارج  افغانسـتان  از  کـه  گرفتـه 

سـقوط  از  می توانـد  چیـز  یـک  فقـط  صلـح،  بـدون 

جمهـوری اسـامی در کام امـارت طالبـان جلوگیـری 

کنـد؛ عبـور از خودخواهـی و قدرت طلبـی. صلـح یـک 

مـردم  رسنوشـت جمعی  بـه  مربـوط  و  ملـی  مسـأله ی 

احساسـاتی  و  ناسـنجیده  برخـورد  اسـت.  افغانسـتان 

بیشـر  را  بی اعتـامدی  و  پراکندگـی  آشـفتگی،  فقـط 

مـردم  رسنوشـت  و  جمعـی  منافـع  اگـر  می کنـد. 

افغانسـتان بـرای نیروهـای سیاسـی مهـم اسـت، عقل 

حکـم می کنـد که به دور از هیاهوی سیاسـی بنشـینند 

و طـرح تـازه امریـکا را موشـکافی و هـر آنچـه بـه نفـع 

مـردم افغانسـتان و آینـده کشـور اسـت، روی آن توافق 

نیروهـای  نـه  آرائـه کننـد.  را  مـوارد اصاحی شـان  یـا 

بـه  مخالـف  اردوگاه  هـم  نـه  و  امریـکا  طـرح  موافـق 

تنهایـی قـادر اسـت که از پـس این وضعیـت پیچیده و 

دشـوار بیرون شـود. اگر جمهوری اسـامی افغانسـتان 

موضـع یکدسـت بگیرنـد، امریـکا منی تواند واقعـا آن را 

نادیـده انـگارد.

سـه دهـه پیـش رفتـار ناسـنجیده و قدرت طلبـی 

افغانسـتان  شـد  باعـث  سیاسـی  جناح هـای  برخـی 

مامتـی  بـار  امـروز  باشـد.  خـون  در  شـناور  سـال ها 

آن رفتـار ناسـنجیده را بـر دوش می کشـند. وضعیـت 

امـروز بسـیار شـبیه بـه هـامن دوران اسـت. در نامـه 

افغانسـتان  دیگـر  بـار  یـک  افتـادن  از  خارجـه  وزارت 

هشـدار  روشـنی  بـه  سیاسـی  هرج ومـرج  دامـن  در 

داده شـده اسـت. موضع سـیاه و سـفید ارگ، شـورای 

عالـی مصالحـه  ملـی و نیروهـای سیاسـی دیگـر تنهـا 

به جنگ، التهاب سیاسـی و رساشـیبی سـقوط شـتاب 

بیشـر می دهـد. فرمـول دوحه متأسـفانه فراگیـر نبود. 

امریـکا تنهـا کشـوری بـود کـه محوریـت این فرمـول را 

بـه دسـت داشـت. بعدتـر کشـور میزبـان، قطـر، تنهـا 

بـه  مذاکره کننـده  طرف هـای  بیـن  را  میانجـی  نقـش 

و نظـارت  ایـن فرمـول در غیـاب حضـور  آورد.  دسـت 

بـا  رسانجـام  متحـد  ملـل  سـازمان  و  کشـورها  سـایر 

بن بسـت روبـه رو شـد و شکسـت خـورد. طبـق فرمـول 

تـازه، سـازمان ملـل متحـد اواخـر مـاه مـارچ نشسـتی 

رونـد  موفقیـت  و  بـرای ترسیـع  ترکیـه  میزبانـی  بـا  را 

نشسـت  ایـن  در  می کنـد.  برگـزار  افغانسـتان  صلـح 

شـده  دعـوت  افغانـی  و طرف هـای  جناح هـا  از متـام 

اسـت کـه دربـاره وضعیـت موجـود و آینـده افغانسـتان 

بـا هـم گفت وگـو کننـد. از قدرت هـای بـزرگ جهانـی 

و منطقـه ای کـه بـا هم تضـاد منافـع دارند، نیـز دعوت 

ایـن  کننـد.  ایـن نشسـت رشکـت  در  تـا  اسـت  شـده 

نشسـت، شـبیه نشست بن اول اسـت که در آن اساس 

دولـت پسـاطالبان گذاشـته شـد.

زملـی خلیل زاد، مناینـده ویـژه وزارت امور خارجه 

امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، در سـفرش بـه کابـل، 

طرحـی را بـه حکومـت و سیاسـیون سـپرد کـه در آن 

پیش بینـی  انتقالـی  حکومـت  یـک  ایجـاد  راه  نقشـه 

چندیـن  صفحـه ای  ده  طـرح  ایـن  در  اسـت.  شـده 

نـام  زیـر  دولتـی  ایجـاد  بـرای  احتاملـی  سـناریوی 

»دولـت انتقالـی صلـح« در آن پیش بینـی شـده اسـت. 

در ایـن طـرح، سـاختار جدیـد سیاسـی دارای سـه قوه 

مقننـه  و  ملـی  شـورای  اجراییـه،  مسـاوی  و  مسـتقل 

و دادگاه عالـی و محلـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت. 

افـزون بـر ایـن، یـک شـورای عالـی فقه اسـامی و یک 

کمیسـیون تعدیـل قانـون اساسـی نیـز در طرح شـامل 

اسـت. تاکنـون گـروه طالبان دیدگاه شـان در مورد این 

طـرح را همگانـی نکرده انـد. گفتنی اسـت کـه پیش از 

برگـزاری نشسـت اسـتانبول، یک نشسـتی در پیوند به 

رونـد صلـح افغانسـتان در هژدهـم مـارچ در مسـکو نیز 

برگـزار می شـود و روسـیه از رهربان حکومـت، برخی از 

چهره هـای سیاسـی و گروه طالبان بـرای حضور دراین 

نشسـت دعـوت کـرده اسـت، بـا ایـن حـال، خلیلـزاد 

برعـاوه پاکسـتان و قطـر در تـاش اسـت تـا اجـامع 

منطقـوی را در راسـتای حامیـت از طـرح موجـود بـه 

دسـت بیـاورد، چنانچـه پـس از کابـل بـه دوحـه رفت و 

بـه مناینـدگان طالبان وعده سـپرد که نقشـه راه صلح، 

هـامن توافقنامـه دوحـه اسـت، در رایزنـی جهت جلب 

حامیت کشـورهای منطقه نیز مـوردی را مطرح خواهد 

سـاخت که خودش آن را مهندسـی منوده اسـت، عدم 

البـی فعـال از سـوی حـوزه جمهوریت، می تواند سـبب 

موفقیت هـای طـرح خلیلـزاد گردد که هیچ با خواسـت 

جمعـی و واقعیت هـای جامعه افغانی سـازگاری ندارد، 

افغانسـتان و  از مـن جامعـه  نیـز  کشـورهای منطقـه 

در  طبعـا  ندارنـد؛  را  الزم  آگاهـی  آنـان  خواسـته های 

طـرح خلیلـزاد، آنـان در جسـتجوی گزینه هایی خواهد 

بـود کـه تأمیـن کننـده منافع طوالنـی مـدت در دولت 

پسـا صلـح باشـد؛ لـذا فعالیـت بـی وقفـه ی البی هـای 

افغـان تـا موعـد 18 مـارچ و 27 مـارچ می توانـد موازنه 

را بـه نفـع دولـت افغانسـتان تغییـر دهد.

  سید لطیف سجادی

افغانستان و ارکان اقتصادی صلح 

نسخه جدید آمریکا و لزوم البی گری فعال حوزه جمهوریت
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 بازی با اعداد              3237
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3132    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3407
شاه سفید را در خانه  f8 حرکت دهید. 

3436

جواب هدف         2885
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ثور
امروز صبح ممکن اســت کمی عصبی باشــید زیرا تغییرات ناگهانی در محیط 
کاری و یا در رابطه با همکاران تان پیش آمده اســت. حتی اگر شــرایط جدید 
باعث شد که عادالنه رفتار نکنید زمان خوبی برای تغییرات نیست زیرا که امروز 

بحث و درگیری های زیادی خواهید داشت. 

جوزا
یکی از همکاران تان ممکن اســت شــما را به دلیل موفقیت در پروژه ای که با 
یکدیگر کار کرده اید تشــویق کند. نباید ایستادگی کنید زیرا که در خطر دعوا 

و درگیری هستید و هیچ چیز را حل نخواهید کرد.

سرطان
ممکن اســت با ســوپرایز های ناخوشــایندی توســط یکی از دوستان تان 
مواجه شــوید که نامید شــوید و مود تــان را خراب کند. باید بیشــتر از 
هــر روزی امروز احتیــاط کنید و خریدن چیزهای گــران قیمت و گرفتن 

تصمیمــات مهم را به زمان دیگری موکول کنید.

اسد
احتماال مجبور هســتید که به دلیل اشــتباه یکی از همکاران تان سخت تر از 
همیشه کار کنید. زمان خوبی برای گرفتن تصمیمات مهم نمی باشد زیرا که در 

بهترین حالت فکری نیستید و در تمرکز کردن مشکل دارید.

سنبله
با توجه به ستاره شناسی امروز، ممکن است که کارهای حرفه ای و بحث هایی که 
در ارتباط با کار و زندگی حرفه ای تان مربوط می شود را به زمان دیگری موکول 

کنید. امشب یک شخص نزدیک از شما در خواست پول می کند. 

حمل
ممکن است به دلیل مسائل احساسی مود خوبی نداشته باشید روابط با همکاران 
تان و یا شرکای کاری تان هم به دلیل یکسری سوتفاهم ها با تنش مواجه شود. 

زمان آن نیست که همه چیز را روشن کنید،

میزان
ستاره شناسان می گویند که امروز همه را در حالت سختی انتقاد می کنید. 
ســعی کنید که این اخالق را کنار بگذارید وگرنه دوستان و همکاران تان با 

شما برخورد خواهند کرد.

عقرب
به نظر می رسد که روابط خوبی با همکاران تان ندارید. سعی کنید که گرفتن 
تصمیمــات مهم را به زمان دیگری موکول کنید و فقط امروز را به برخورد با 

کارهای اورژانسی اختصاص دهید. باید آرام باشید و بیشتر استراحت کنید. 

قوس
به دلیل برخی مشکالت در زندگی عاطفی تان ممکن است زمان سختی را در 
محیط کاری داشته باشید و نتوانید تمرکز کنید. سعی کنید گرفتن تصمیمات 

مهم و صحبت های مهم را به زمان دیگری موکول کنید. 

جدی
امروز صبح بدون هیچ دلیل ناراحت و آشــفته هســتید. احتماال با خانواده 
و دوســتان تان بحث خواهید داشــت. باید خودتان را کنترل کنید وگرنه 

کارهایی را انجام می دهید که بعدا پشیمان می شوید

دلو
امروز صبح ممکن است اخبار ناخوشایندی از بستگان نزدیک دریافت کنید. نباید 
سریعا نتیجه گیری کنید زیرا که وضعیت کمی دشوارتر به نظر می رسد. هرگونه 

اختالف نظر را با شریک عاطفی و اعضای خانواده حل کنید. 

2886

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

جوش ـ خروش ـ شوخ ـ 
خــوشـ  روشـ  رویشـ  
شیر ـ شر ـ شور ـ شوری 
ـ روشن ـ جشن ـ نشر ـ 
شیـ  ریشـ  شنـ  خشن 
ـ جوشنـ  شینـ  نوشینـ  

نوشـ  نیش.
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برایانالفکین،بیبیسی

حوت
نباید مســئولیت های زیادی در محیط کار به عهده بگیرید، و از هر گونه تالش 
بیش از حد فکری و جســمی بپرهیزید. سعی کنید که بیشتر مواظب خودتان 

باشید و بیشتر استراحت کنید. 

 شطرنج                     3408

چ

آشپزـ  اعراقـ  بیتابـ  پنجگانهـ  تشریفـ  ثانیهـ  جمالـ  چراگاهـ  حریت 
ـ خزیدن ـ دندانه ـ ذی روح ـ رباط ـ زندگی ـ ژنده ـ ســربلند ـ شیعه ـ 
صورت ـ ضرر ـ طبله ـ ظهور ـ عارف ـ غیابت ـ فراســو ـ قوه ـ کامران ـ 

کثافت ـ لیلی ـ مودل ـ نوازش ـ وداع ـ هدیه ـ یاسین.

ن ا ر م ا ک غ ی ا ب ت ه

م ژ ه ی د ه ر ب گ ظ ع ن

و آ ل ح و ر ی ذ ص د د و

د ی ت ق ض ت ک ف ق و ن ا

ل ه ی ن ا ث ی ش د آ د ز

و ص ر ب ا ر ز ا ی ه ا ش

س و ح ف ش پ ع ل ن ع ن ظ

ا ر ت ت ش چ ر ا گ ا ه پ

ر ت ب آ ه ب گ م ر و د چ

ف خ ذ ل ا ج ژ ج ر ف ن ل

ث چ ب ط ن د ی ز خ ق ژ گ

آ ط ث پ آ د ی ا س ی ن ع

ب

تاییـدمیکنـد.پژوهشـگرانازرشکتکننـدگانخواسـتندکنارهمپشـت

یـککامپیوتـربنشـینندوروییـکصفحهمنایـشواحدتکلیفـیراانجام

دهنـد.ایـنمطالعـهنشـانداد»وقتـیتکلیفـیرادرکنـارفـرددیگـری

انجـاممیدهیـدکـهبـرایآنانـرژیزیادیرصفمیکند،شـاهـموادار

خواهیدشـدمثـلاوعمـلکنید.«

سـانکیلی،اسـتادیارتئوریواسـراتژیسـازمانیدردانشـکدهبازرگانی

دانشـگاهکارنگـیملـونپنسـیلوانیامیگوید:»ایندرسـتشـبیهبهرفنت

بـهباشـگاهبـرایورزشکـردناسـت.یکـیازمهمتریـننـکاتدررابطهبا

کافههااثرتسـهیلاجتاعیاسـت:شـابـهکافهمیرویدوافـراددیگری

رادرحـالکارکـردنمیبینیـد.ایـنبهشـاانگیزهمیدهدوشـاهمبه

طـورطبیعـیرشوعبهکارکـردنمیکنید.حتیرصفمتاشـایاینافراد

میتوانـدبـهشـابرایجدیتبیشـردرکارانگیـزهبدهد.«

تنوع برصی

مسـالهایکـهمیتوانـدکارکردنازخانـه)یااداره(رابرایانسـختکندمحیط

بـریآنهـااسـت.مااغلـبروییـکصندلیمشـخصمینشـینیموبههان

چهـاردیوارهمیشـگیاطرافماننـگاهمیکنیم.

لـیمیگویـد:»محـرکبـری-نحوهدکوراسـیوندفرکار-بررونـدتفکرخالق

افـرادموثـراسـت.اینپدیدهتفکـرخالقهمگـرانـامدارد.»اودرتحقیقاتخود

دریافـتکـهتنـوعبریبهحلمشـکالتیکمکمیکنـدکـه»راهحلیمطلوب

برایشـانوجـودداردامامسـتلزمایناسـتکهخـارجازچارچوبفکـرکنید.«لی

سـعیکـردبـانصـبچراغهـاینئونبـهدیوارهـایاتـاقکارشدرخانـهدرطول

همهگیـریایـنموضـوعرابررسـیکنـد.امـاکمـیبعـدمتوجهشـدایناسـباب

ولـوازمغیرعـادیبـهرسعـتعـادیوخسـتهکنندهمیشـوند.بـاایـنوجـوددر

کافههـابـهطـورکلـیمحرکهـایبـریبسـیارزیـادیوجـوددارد)ورفـنتبه

کافههـایمختلـفمیتوانـدتنـوعبیشـریهمایجـادکند.(

کوریدناسمیت،استادمعاریدانشگاهبوفالودرنیویورکویکیازنویسندگان

مقالـهایدررابطـهبـاتاثیـرکافههـابـرعملکـردبهـرافـرادکـهبهتازگـیمنترش

شـدهمیگویـد:»شـایدفکـرمیکنیـدوقتـیجلـویکامپیوترتـاننشسـتهایدو

هدفـوندارایقابلیـتحـذفصـدایمحیـطبـهگـوشخـودگذاشـتهاید،دارید

تنهـاکارمیکنیـدامـاهمچنـاناتفاقاتـیدراطرافتـاندرحالرخدادناسـت

.مـردممیآینـدومیرونـد،نـورروزتغییـرمیکنـدورایحههـایقهوههـاوغذاهـا

متفـاوتهسـتند.درحالـیکـهمعموالبهطورخـودآگاهمتوجهایـنریزمحرکها

منیشـویمواحتـاالبـهخاطـرآنهـاهمنیسـتکـهکاردرچنیـنمکانهاییرا

ترجیـحمیدهیـم،فعالیتهـایاطـرافمـا،ذهنمـانراتحریـکمیکنـدتـابـه

شـیوهایمتفـاوتباخانـهکارکند.«

عمومـی درمحیطهـای کار موقـع کرونـا ویـروس ازهمهگیـری پیـش

بیشـراوقـاترسمـانپاییـنبـودوبـهکارخودمانمشـغولبودیـم،حاال

هـمدرخانـههـانکارراانجـاممیدهیـماماچـرادلمانبـرایآنروزها

تنـگمیشـود؟

برخـیازموفقتریـنشـخصیتهایدنیـابهریـنآثـارخـودرادرکافهها

کردهاند. خلـق

پابلـوپیکاسـو،جیکـیرولینـگ،سـیموندوبـوار،ژانپـلسـارتروبـاب

دیـالن؛شـخصیتهاینامـداررسارسجهـان

ازنقـاشوترانـهرساگرفتـهتـافیلسـوفونویسـندهطـیقـرونمختلـف

خالقیتشـانپشـتمیزهـایکافـهشـکوفاشـدهاسـت.

البتـهبـهدلیلشـیوعبیـاریکوویـد-۱۹دیگـرمنیتوانیمسـاعتهادر

یـکاتـاقدنجمملـوازآدمبنشـینیموآرامآرمقهوهمانرابنوشـیم.سـال

جدیـدمیـالدیهـمدربحبوحـهایـنهمهگیـریآغـازشـدوبسـیاریاز

مـاهمچنـاندورازاداراتوبـهتنهایـیدرخانـهکارمیکنیـم.امـااگـر

آنطـورکـهبسـیاریازکارشناسـانپیشبینـیمیکننـد،دورکاریبرای

برخـیازمـادامئیشـودممکناسـتاینسـوالبرایانپیـشبیایدکه

وقتـیدرمحیطهـایعمومـیهمبیشـراوقـاترسمانپاییناسـتوبه

کارخودمـانمشـغولیم-درسـتمثلآنچـهاالندرخانهانجـاممیدهیم-

چـرابایـدزحمـتبیـرونرفـنتازخانـهرابهخودمـانبدهیم.

امـاواقعیـتایـناسـتکـهکافههـاازبسـیاریجهـاتخالقیـتمـارا

تحریـکمیکننـدوایناتفاقیاسـتکـهدرمحیطهـایکاریوخانهها

منیافتـد.تحقیقـاتنشـانمیدهدمحرکهـایموجـوددراینمکانها

آنهـارابـهمحیطهایـیتاثیرگـذاربـرایکارکـردنتبدیـلمیکننـد.

ترکیـبرسوصـدا،ازدحـامگاهوبـیگاهجمعیتوتنوعبـریمیتواند

بـاایجـادمیـزانکافیازحواسپرتـی،هوشوخالقیتمـانرابهحداکرث

برسـاند.)بنابرایـنمسـألهفقـطآنقهوهاسپرسـویدوبلنیسـت.(

برخـیازمـابـهمحـضنشسـنتدرمحیطهـایعمومـیورشوعبـهکار،

سالهاسـت دانشـمندان امـا میگذاریـم گوشهایـان بـه هدفـون

میگوینـدصـدایپسزمینـهمیتوانـدبـرایتفکـرخـالقمامفیدباشـد.

مطالعـهایکـهسـال۲۰۱۲درمجلهکانسـیومرریرسچچاپشـدنشـان

دادصداهـایمحیطـیدرانـدازهکـمتـامتوسـطدرمکانهایـیمثـل

کافـهمیتوانـدباعـثتقویـتخالقیـتشـود.بنابرایـنمطالعـهوقتیبه

دلیـلوجـودمحرکهـایمحیطیحواسمـانکمیازکارپرتمیشـود،

ایدههـای نتیجـه در و افزایـشمییابـد مـا در انتزاعـی تفکـر توانایـی

خالقانـهبیشـریهـمشـکلخواهنـدگرفت.

یـکمطالعـهدیگرکهدر۲۰۱۹انجامشـدهونتایجمشـابهیهمداشـته

بـرپدیـدهایبـهنـام»رزونانـستصادفـی«مترکـزدارد.بنابـرایـنپدیـده

کـهدرابتـدادرحیوانـاتمشـاهدهشـد،تنهـامیـزانمشـخصیازصـدا

رویحـواسمـااثـرمثبـتمیگـذارد.امـامیـزانرسوصـدایموثـرروی

هـرفـردمتفـاوتاسـت.محـرکصوتـیموجـوددرپسزمینـههمچنیـن

بـهمـادربهبـودرونـدتصمیمگیـریکمـکمیکنـد.عـدهایحتـینام»

اثـرکافـه«رارویایـنپدیـدهگذاشـتهاند.بهایـنترتیبموسـیقیجازبا

صـدایمالیـم،صحبتهـایآرامافـرادحـارضدرکافـهوصـدایرضبات

کافهچـیوقتـیمیکوشـدقهـوهراازدسـتگاهآسـیابخارجکنـدنهتنها

مزاحـمنیسـتندبلکـهحتیمیتوانندبهشـادرخلقشـاهکاربعدیتان

کمـککننـد.نکتـهمهمدیگرایناسـتکـهکافههاپرهسـتندازافرادی

کـهبـهدلیلـیمشـابهبـامابهآنجـاآمدهانـدوایـنمثلیکمحـرکعمل

میکنـد.نتایـجیـکمطالعـهکـهسـال۲۰۱۶انجـامشـدایـنایـدهرا

چرادرکافههاخالقترمیشویم؟
› فضای غیر رسمی‹

کارشناسـانمیگوینـدنشسـنتدرکافـهمیتوانـدبـهگروههـای

کاریهـمدرایدهپـردازیوهمینطـورایجـاداحسـاسدوسـتیو

اعتـادکمـککند.

پلتفرمهـای طریـق از کـه کاری جلسـات « میگویـد: اسـمیت

دیجیتـالانجـاممیشـوند،حـالوهواییرسـمیراالقـامیکنند.

امـادرمقابـل،مالقاتهایـیکـهدرمیکدههـایـاکافههـاصـورت

میگیرنـدفضاییغیررسـمیدارنـد.«دراینمکانهاانواعواقسـام

محرکهـایدیـداریوشـنیداریوجـودداردکـهمیتواننـدبـرای

گروههـایکاریمفیـدباشـند؛محرکهایـیکـهاپلیکیشـنهایی

نظیرزومیاسـالنهایرسـمیمالقـاتدراداراتفاقدآنهسـتند.

اداریعـالوه پلتفرمهـایمجـازیمخصـوصجلسـات یـا فضاهـا

بـرایـنبـامحدودیتهـایدیگـریهـمهمـراههسـتند.کلـیهیـز

مکآلونـی،مدیـرگروهطراحیمحوطهدانشـگاهدردانشـگاهبوفالو

درنیویـورکویکـیازهمـکاراناسـمیتدرتالیـفمقالـهمربـوط

بـهتاثیـرکافههـابـرعملکـردبهـرافـراد،میگویـد:»بـرایاینکه

یـکنفـررادرکافـهمالقـاتکنیـم،نیـازیبـهبرنامـهکارینداریـم

امـااینبخشـیجدانشـدنیازجلسـاتحضورییامجـازیازقبل

برنامهریـزیشـدهاسـتکـهمیتوانـدخالقیـترانابـودکنـد.«

اومیگویـددرطراحـیمحوطههـایدانشـگاههـممثـلفضاهـای

اداریکـهدرآنهـادفاتـرجداگانـهوجـودنـداردوهمـهکارمنـدان

کنـارهـممینشـینند،برخـیعنـارصمربـوطبـهکافههـاگنجانـده

شـدهتـاافـرادبهجمعشـدنکناریکدیگـروهمکاریبـاهمترغیب

شـوند.ایـنبخشـیازرویـهایاسـتاسـتکهبیـشازیـکدههاز

رواجآنمیگـذرد.

اماهمهفضاهایعمومیهمبهیکاندازهبرایکارکردنمناسـب

نیسـتند.مکآلونـیمیگویـد:»یـکتفـاوتمیـانکافـهومیکـده

میـزانصـدایمحیطیآنهااسـت.صدایموسـیقیوپخـشزنده

مسـابقاتورزشـیکهدرپسزمینهبسـیاریازمیکدههاوجوددارد

باعـثمیشـودایـنمحیطهـابـهانـدازهکافههـابـرایشـکلگیری

مکاملـهمیـانگروههایکوچکمناسـبنباشـند.«

... و اما قهوه

درحالـیکـهکوویـد-۱۹هنـوزهـمدربیشـرکشـورهادرحـال

تاخـتوتـازاسـت،کارکـردندرکافـهبـرایعدهزیـادیهمچنان

بسـیاردورازدسـرسبـهنظـرمیرسـد.

طـییـکسـالگذشـتههمـهمـامجبـورشـدهایمراههایـیبـرای

مفیدتـرکـردنکارمـانازخانـهبیابیـم.بنابرنظرسـنجیکهرشکت

مدیریـتشـبکههایاجتاعـی»بافـر«بـرایگـزارشسـال۲۰۲۰

خـودازوضعیـتدورکاریمیـان۳۵۰۰نفـرکارمنـددورکارانجـام

داد،۸۰درصـدازافـرادترجیـحمیدهنـدبـهجـایفضاهـایکار

مشـرکیـاکافههـادرخانـهکارکننـد.ایـنآمارشـایدبسـیارزیاد

بـهنظـربرسـدامـادرواقـعبـاارقـاممربـوطبـهسـالهای۲۰۱۸و

۲۰۱۹تفـاوتچندانـینـدارد.ایـننشـانمیدهدظاهـراقرنطینه

باعـثافزایـشعالقـهکارمنـدانبـهدورکارینشـدهوعطـشکار

فاصلهگـذاری سـال یـک از بعـد حتـی عمومـی محیطهـای در

اجتاعـیهمچنـانوجـوددارد.

لیمعتقداسـتمردم»درگذشـتهجنبههایمثبتکاردرکافهها

راتجربـهکردهانـد«و»اثـرکافـه«بـهاحتـالزیـادمـاراازدفاتـر

کارمـاندرخانـهبیـرونخواهـدکشـید.اومیگویـد:»هیـچشـکی

درایـنرابطـهوجـودنـدارد،مـابهرشایطقبـلبازخواهیمگشـت.«

امـاحتـیاگـردورکاریبـرایمدتـیطوالنـیادامـهداشـتهباشـد،

مزیتهـایکارکـردنازکافـهبـهاندازهایزیاداسـتکـهمنیتوان

آنرانادیـدهگرفتوبهاعتقاداسـمیتاحتـاالدرآنجا»قهوههای

بهـری«هـمنصیبمانخواهدشـد.

نکتــهمهــمدیگــرایــناســتکــهکافههــاپــرهســتنداز
افــرادیکــهبــهدلیلــیمشــابهبــامــابــهآنجــاآمدهانــد
وایــنمثــلیــکمحــرکعمــلمیکنــد.نتایــجیــک
مطالعــهکــهســال۲۰۱۶انجــامشــدایــنایــدهراتاییــد
ــار میکنــد.پژوهشــگرانازشــرکتکنندگانخواســتندکن
ــکصفحــه ــربنشــینندورویی ــککامپیوت هــمپشــتی
ــنمطالعــه ــد.ای نمایــشواحــدتکلیفــیراانجــامدهن
نشــانداد»وقتــیتکلیفــیرادرکنــارفــرددیگــریانجام
ــد، ــادیصــرفمیکن ــرژیزی ــرایآنان ــهب ــدک میدهی
ــد.« ــلکنی ــلاوعم ــدمث ــدش ــموادارخواهی ــماه ش

یادداشت

افغانسـتانمـا:فلـمسـینایی»آواتـار«بـااکرانمجـدددرسـیناهای

چیـنموفـقشـدعنـوانپرفروشتریـنفلـمتاریخراکـهپیـشازاینبه

فلـم»انتقامجویـان«واگـذارکـردهبـود،مجـدداازآنخـودکند.

بـهگـزارشورایتـی،درحالـیکـه»انتقامجویـان«چنـدیپیـشموفـق

شـدبـاسـبقتازفلـم»آواتـار«عنـوانپرفروشتریـنفلـمتاریـخراازآن

خـودکنـد،اکنـون»آواتـار«بـااکـرانمجـددموفـقشـدهاسـتباردیگر

جایـگاهقبلـیخـودشراپـسبگیـردو»انتقامجویان«رابـهجایگاهدوم

بفرسـتد.پیشازتعطیـالتآخـرهفتـهانتظـارمیرفـت»آواتـار«سـاخته

جیمـزکامـرونبتوانـدایـنجایـگاهرادوبـارهازآنخـودکند.

تـاپیـشازاکـران»انتقامجویـان:آخـربـازی«درآوریـل۲۰۱۹»آواتـار«

یـکدهـهبـودکـهبـافـروش۲.۷۸۹۷میلیـارددالـریایـنجایـگاهرا

دراختیـارداشـت؛امـاتابسـتانهـانسـالرکـورد»آواتار«شکسـتو

انتقـامجویـانبـافـروش۲.۷۹۰۲میلیـارددالراینرکـوردراازآنخود

کـرد.امـاروزجمعـه»آواتـار«درچیـندوبـارهبـهسـالنهایسـیناها

بازگشـتوموفقشـدتا۳.۵میلیوندالربلیتبفروشـدوتاشـنبهشب

۸.۹میلیـوندالرکسـبکـرد.درنهایـتپـسازپایـانتعطیـالتآخـر

هفتـهفـروشایـنفلـمعلمـی-تخیلـیبـه۲.۸۰۲میلیارددالررسـید.

بـهایـنترتیب»آواتـار«لقبپرفروشترینفلمتاریـخرااز»انتقامجویان:

آخربـازی«پسگرفت.

سینما
»آواتار«پرفروشترینفلمتاریخسینماشد

رویداد
افسانهنوابیآوازخوان
سرشناسکشوردرگذشت

افغانسـتانمـا:افسـانهنوابـیهرنمندوآوازخوانرسشـناسکشـوردر

سـنهفتادسـالگیدرآملاندرگذشـت.محمدطاهرزهیر،رسپرسـت

وزارتاطالعـاتبـهروزیـکشـنبهبیسـتوچهـارمحـوتدرصفحـه

اسـت.رسپرسـت داده خـر هرنمنـد ایـن درگذشـت از فیسـبوکش

وزارتاطالعـاتوفرهنـگنوشـتهاسـتکـهپیکـرسـلطانازچندیـن

دهـهبـهاینسـوبهنـاممسـتعارافسـانهدررادیـووتلویزیونکشـورآواز

خوانـدهاسـت.اوهمچنیـنگفتـهاسـتافسـانهنوابـیازجملـهزنـان

پیشـگامعرصهموسـیقیکشـوربـودوصدهاآهنـگدرآرشـیفرادیوو

تلویزیونافغانسـتانثبتدارد.دراعالمیهیرسپرسـتوزارتاطالعات

وفرهنـگآمـدهاسـتکهافسـانهنوابـیآغازکارهـرنیخـودراازترانه

خوانـیبـهمناسـبتهایروزمـادروجشـنمعلـم،ازمکتبآغـازکردو

بـهشـکلاماتـوربهجهانموسـیقیراهیافتوبعددرایـنعرصهخوب

درخشـیدوبهموفقیتهایفراوانیدسـتیافت.آقایزهیردرگذشـت

ایـنهرنمنـدرادرعرصـهموسـیقییکضایعـهخواندهوبـرایخانواده

وعالقمنـدانایـنهرنمنـدصـروشـکیباییآرزوکـردهاسـت.افسـانه

نوابـیدرسـال1329درشـهرکابـلبـهدنیاآمـد.اودرسهایمکتب

رادرلیسـهرابعـهبلخـیکابـلبـهپایـانبـرد.اولیـنتجربـهاشازآواز

خوانـیرادر14سـالگیوزمانیکـهناهنوزشـاگردمکتببود،کسـب

کـرد.دردورهحاکمیـتجمهوریدموکراتیک،مـدالصداقتراگرفت

ودرجشـنوارهیروزملـیکوریـا،برنـدهینشـانتـرطالیـیشـد.بانو

افسـانه،همچنیـندردیداردوسـتانهباهرنمندانتاجیکسـتان،بهنام

املـاسآفتـابملقـبشـد.اوسـالهاپیشبهآملـانمهاجرشـدهبود.

ایـنهرنمنـد،آهنـگدوگانهیهمبامهـوشخوانندهمشـهورایرانیبه

نـام»اگـرزنمنیبـودعـاملمنیبـود«داردکـهآننیزازشـهرتیزیادی

برخـورداراسـت.نقـلاسـتاولیـنآهنگیکـهازبانونوابـیدررادیوی

افغانسـتاننرششـدواورابهشـهرترسـاندچنیناسـت:

»منمستبهارحسنتایآهویصحراییچراپیشممنیآیی؟«



سـائول نیگـز هافبک ملـی پوش اتلتیکـو از بایرن 

مونیـخ قهرمـان اروپـا، پیشـنهاد خوبـی دریافـت 

کرده و به باشـگاه مادریدی اطالع داده اسـت که 

در پایـان فصـل جـدا خواهد شـد.

سـتاره  نیگـز  سـائول  کـه  بـود  پیـش  مـاه  چنـد 

اتلتیکـو بـا انتشـار یـک توئیت گفت کـه یک خرب 

مهـم دارد و اینکـه قـرار اسـت باشـگاه جدیدش را 

معرفـی کنـد. اتفاقـی کـه باعـث گامنه زنـی های 

بـه  منچسـریونایتد  از  بسـیاری  شـد.  بسـیاری 

عنـوان مقصـد بعـدی سـائول نـام بردنـد؛ چـرا که 

باشـگاه انگلیسـی از مـدت هـا پیـش در صـدد 

جـذب این بازیکن اسـت امـا واقعیت چیز دیگری 

بود و سـائول فاش سـاخت که در شـهر زادگاهش 

الچـه یـک باشـگاه تاسـیس کـرده و قصـد پرورش 

اسـتعدادها را دارد. اگـر مـاه جـوزا خـرب جدایـی 

سـائول یک شـوخی بزرگ بـود اما به نظـر او حاال 

متایلـی جـدی بـرای انتقـال بـه باشـگاهی دیگـر 

دارد. طبـق ادعـای مانـو سـانز خربنـگار نرشیـه 

بسـیار  پیشـنهاد  مونیـخ  بایـرن  از  آاس، سـائول 

خوبـی دارد و بـه رسان باشـگاه نیـز اطـالع داده 

اسـت کـه فصـل بعـد بـه مونیـخ خواهـد رفت.

سـاوئل فصـل جـاری 1887 دقیقه بـرای اتلتیکو 

بـه میـدان رفتـه امـا در 9 بـازی از سـوی دیـه گـو 

سـیمئونه تعویـض شـده اسـت. او در 21 بـازی از 

36 بـازی روخـی بالنکـو فرصـت بـازی پیـدا کرده 

اسـت. درخشـش مارکـوس یورنتـه و تومـاس ملار 

باعـث شـده تـا سـائول جایـگاه سـابق خـود در 

اتلتیکـو را از دسـت رفتـه ببینـد.

او سـال 2017 قـراردادش را متدیـد کـرد و رقـم 

فسـخ او 150 میلیـون یـورو اسـت ولـی اتلتیکو با 

دریافـت مبلغـی بیـن 35 تـا 50 میلیـون یـورو به 

وی اجـازه جدایـی خواهـد داد.

شکار بزرگ قهرمان اروپا از اتلتیکو مادرید

ورزش
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خـود دسـت بـردارد". دونالـد ترامپ، رئیس جمهور پیشـین 

ایـاالت متحـده، سـه بـار بـا کیـم مالقـات کـرد.

ترامـپ اعـالم کـرد چنانچـه کوریـای شـاملی با خلع سـالح 

موافقـت کنـد، امریـکا اقدامات تحریمـی علیه آن کشـور را 

لغـو خواهـد کـرد؛ ایـن گفت وگوهـا و تالش هـا امـا نتیجـه 

عملـی بـه دنبال نداشـت.

بایـدن بـه کاخ سـفید، از "گسـرش زرادخانـه هسـته ای" 

دشـمن"  "بزرگریـن  را  امریـکا  و  داده  خـرب  کشـورش 

کارزار  جریـان  در  بایـدن  جـو  بـود.  خوانـده  کشـورش 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری، رهـرب کوریـای شـاملی را 

جنایتـکار خوانـده و گفتـه بـود، "تنهـا در صورتـی حـارض 

بـه مالقـات و گفت وگـو بـا اوسـت کـه از زرادخانـه امتـی 

دولـت جـو بایـدن در جهـت متـاس بـا رهـربی کوریـای شـاملی 

چندیـن بـار تالش کـرده، اما تاکنـون هیچ پاسـخی دریافت نکرده 

اسـت. ایـاالت متحده بـه تالش برای ارتبـاط دیپلامتیک با کوریای 

شـاملی کـه بـه دنبـال گسـرش تـوان هسـته ای خویـش اسـت، 

ادامـه می دهـد.

دولـت کوریـای شـاملی تاکنـون در برابـر تالش هـای دیپلامتیـک 

دولـت جـو بایـدن هیـچ واکنشـی نشـان نـداده اسـت.

یـک مقـام بلندپایـه دولـت امریـکا شـنبه ۱۳ مـارچ بـه خربگـزاری 

بـه  تاکنـون  شـاملی  کوریـای  رهـربی  کـه  اسـت  گفتـه  رویـرز 

اسـت. نـداده  پاسـخی  هیـچ  متحـده  ایـاالت  متاس هـای 

ایـن مقـام، کـه نخواسـته نامـش فـاش شـود، می گویـد کـه امریکا 

از یـک مـاه پیـش از راه هـای گوناگون بارهـا برای کوریای شـاملی 

پیـام فرسـتاده، و بـا ایـن که منایندگی این کشـور در سـازمان ملل 

نیـز در جریـان امـر بـوده اسـت، امـا هیـچ پاسـخی از طـرف مقابل 

نرسـیده اسـت. هنـوز روشـن نیسـت کـه بی تفاوتـی یـا خاموشـی 

کوریـای شـاملی چـه تأثیـری بـر سیاسـت ایـاالت متحـده خواهـد 

گذاشـت. کوریـای شـاملی دارای برنامه های هسـته ای و موشـکی 

گسـرده اسـت و ایـاالت متحده متاس دیپلامتیک بـا آن را رضوری 

می دانـد. آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه و لوید آسـتین، وزیـر دفاع 

و  جاپـان  بـا رسان  بـرای گفت وگـو  آینـده  هفتـه  متحـده  ایـاالت 

کوریـای جنوبـی بـه این دو کشـور سـفر می کنند. تردیدی نیسـت 

کـه نگرانـی بابـت برنامه امتـی کوریای شـاملی یکـی از محورهای 

گفت وگوهـای آنهـا خواهـد بود.

دشمن اصلی: امریکا

کیـم جونـگ اون، رهـرب کوریـای شـاملی، اندکـی قبـل از ورود جو 

کوریایشمالیبهتماسهایدولتبایدنپاسخنمیدهد

رقابتهایآزاد؛حقپرستوبدخشیحریفانخودراشکستدادند

وزیر دفاع اسرائیل: وظیفه داریم پیشگیرانه عمل کنیم

فروش سهام اینتر به یک شرکت امریکایی

سریالنکابرقعراممنوعوهزارمدرسهاسالمیراتعطیلمیکند

در دریـای رسخ نشـت کرد و تـازه ترین مورد در 

فوریـه بود کـه موجب "فاجعه زیسـت محیطی" 

در مدیرانه شـد.

پـس از انفجـار مرمـوز در یـک نفتکـش ایرانـی 

در آب هـای مدیرانـه در مـاه فوریـه، سـواحل 

ارسائیـل بـه طـور گسـرده ای بـه قیـر و نفـت و 

مواد سـمی آلـوده شـدند. جزییات ایـن انفجار 

معلوم نیسـت، امـا وزیر محیط زیسـت ارسائیل 

جمهـوری اسـالمی را بـه تخلیـه مـواد نفتـی در 

»یـک  سـواحل کشـورش متهـم کـرد و گفـت: 

بـود پیـش  ایـران عـازم سـوریه  از  کشـتی کـه 

از رسـیدن بـه آب هـای ارسائیـل در مدیرانـه، 

سیسـتم های ارتباطـی خـود را خامـوش کرده و 

بعـد از تخلیـه مـواد نفتـی عـازم سـوریه شـده و 

سـپس بـه ایـران بازگشـته اسـت.«

دیگـر  مقامـات  می نویسـد  پسـت  جـروزامل 

ارسائیـل نیـز حـارض نشـده اند در بـاره حملـه 

بـه نفتکش هـای ایرانـی چیزی بگوینـد. رویرز 

بـود کـه مسـئوالن  هـم پیش تـر گـزارش داده 

در  خربگـزاری  ایـن  سـوال  جـواب  ارسائیلـی 

"شـهر  باربـری  کشـتی  بـه  حملـه  اتهـام  بـاره 

بـه طـور معمـول  را نداده انـد. ارسائیـل  کـرد" 

در بـاره حمـالت منتسـب بـه ایـن کشـور هیـچ 

موضعـی منی گیـرد و اخبـار مربوطـه را نه تایید 

تکذیـب. نـه  می کنـد ، 

اظهارنظـر  از  گفت وگـو  یـک  در  گانتـس  بنـی 

پیرامـون حملـه بـه نفتکش هـای ایرانـی طفـره 

پیشـگیرانه  اقدامـات  "رضورت  بـر  امـا  رفـت، 

کـه  افـزود  او  کـرد.  تاکیـد  جبهه هـا"  همـه  در 

سـواحل  بـه  قیـر  و  نفـت  نشـت  در  ارسائیـل 

نـدارد. نقشـی  مدیرانـه 

بـاره  در  ژورنـال  اسـریت  وال  گـزارش  از  پـس 

حمـالت مکـرر ارسائیـل بـه نفتکش هـای ایرانی 

در دریـای رسخ و پـس از آسـیب دیـدن کشـتی 

باربـری "شـهر کـرد" در آب هـای مدیرانـه، وزیر 

دفـاع ارسائیـل از هرگونـه اظهارنظر در بـاره این 

حمـالت خـودداری کـرد.

گانتـس  بنـی  پسـت،  جـروزامل  گـزارش  بـه 

مدیـر  یادلیـن،  عامـوس  بـا  گفت وگویـی  در 

ملـی" دانشـگاه  امنیـت  "اندیشـکده مطالعـات 

تـل آویـو عنوان کـرد: »مـن در باره آن چـه انجام 

داده یـا نـداده ام چیـزی منی گویـم. مـا وظیفـه 

عمـل  پیشـگیرانه  جبهه هـا  همـه  در  داریـم 

کنیـم.«

گاتنـس در ایـن گفت وگـو اطمینـان خاطر داده 

کـه ارسائیـل در مسـئله نشـت نفـت و آلودگـی 

سـواحل مدیرانـه مطلقـا نقشـی نـدارد.

روز شـنبه ۱۳ مارچ ، لندن تایمز در گزارشـی با 

اشـاره بـه حمـالت مکرر بـه نفتکش هـای ایرانی 

نوشـته بـود کـه یـک بـار در اکتـرب ۲۰۱۹، نفت 

اعتراض چند کشور اروپایی 
به نحوه توزیع واکسین کرونا

بیشـر واکسین آسـرازنکا را سـفارش دهند و کمر 

واکسـین های تولیـدی رشکت هـای فایـزر/ بیون تک 

و مدرنا را خریداری کنند. اما دو واکسـین امریکایی 

ابتدا توانسـتند در اروپا تاییدیه های قانونی را کسب 

کننـد و از سـوی دیگـر رشکـت سـویدنی آسـرازنکا 

در چنـد نوبـت اعـالم کـرد کـه در تحویـل واکسـین 

بـه اتحادیـه اروپـا تاخیـر خواهـد داشـت. بنابرایـن 

کشـورهای  در  امریکایـی  واکسـین های  دُزهـای 

بیانیـه کمیسـیون  توزیـع شـد. در  اروپایـی  دیگـر 

اروپـا ترصیـح شـده اسـت: »اگـر کشـورهای عضـو 

بخواهنـد به مبنای تخصیص متناسـب بازگردند، بر 

عهده خودشـان اسـت کـه توافق کنند.« سباسـتین 

کورتس، صدراعظم اتریش روز جمعه گذشـته گفت 

کـه تخصیـص دُزهـای واکسـین بـه رغـم توافـق در 

اتحادیـه اروپـا کـه بایـد بـر اسـاس جمعیـت باشـد، 

امـا اینگونـه اختصاص پیـدا منی کنـد. وی افزود که 

توافق هـای جداگانـه ای بیـن بخش واکسیناسـیون 

اتحادیـه اروپـا و رشکت هـای دارویـی منعقـد شـده 

اسـت. وی بـا آوردن مصـداق گفـت: »مالـت با توجه 

بـه جمعیتش نسـب به بلغارسـتان تـا آخر مـاه جون 

سـه برابـر بیشـر ُدز واکسـین دریافـت می کنـد.«

بـا ایـن حـال برخـی از رسـانه های اتریـش بـه نقـل 

از احـزاب مخالـف دولـت می گوینـد کـه صدراعظـم 

سـعی دارد مقرص رسعت کم واکسیناسـیون در این 

کشـور را بر عهده دیگران بگذارد و این مسـئولیت را 

از دوش خـود بـردارد.

اجـالس آینـده اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۵ و ۲۶ مارچ 

درباره واکسـین خواهد بود.

کمیسـیون اروپـا روز شـنبه ۱۳ مـارچ پـس از آنکـه 

اتریـش و پنـج کشـور دیگـر عضـو از نحـوه تقسـیم 

دُزهای واکسـین شـکایت داشـتند از سیاست خود 

در ایـن زمینـه دفاع کرد و گفـت: »تخصیص دُزهای 

واکسـین رونـدی شـفاف را دنبـال کـرده اسـت.« 

رهـربان شـش کشـور اروپایـی از جملـه جمهـوری 

چـک، بلغارسـتان، اسـلوونی، لتونـی و کرواسـی در 

نامـه ای مشـرک بـه کمیسـیون و شـورای اتحادیـه 

واکسـین  توزیـع  دربـاره  بررسـی  خواسـتار  اروپـا 

ایـن  شـدند. کمیسـیون اروپـا در پاسـخ بـه نامـه 

کشـورها اعـالم کـرد کـه دُزهای واکسـین متناسـب 

بـا جمعیت هر کشـور و بـا در نظر گرفـن داده های 

نهـاد  ایـن  اسـت.  شـده  توزیـع  اپیدمیولوژیـک، 

اروپایـی افـزود: »تصمیـم گیـری دربـاره چگونگـی 

خریـد آن بـر عهـده دولت هـای عضـو اتحادیـه اروپا 

بیانیـه  در  اروپـا  اتحادیـه  اجرایـی  بـازوی  اسـت.« 

خـود گفتـه اسـت: »سیاسـت انعطالف پذیـر مـورد 

معنـی  ایـن  بـه  اروپـا  اتحادیـه  دولت هـای  توافـق 

اسـت کـه اگـر برخـی دولت هـا ترجیـح می دهنـد 

]واکسـین های  خـود  یافتـه  اختصـاص  دُز  از  کـه 

کشـورهایی  نکننـد،  اسـتفاده  مختلـف[  تولیـدی 

و  کرونـا  شـیوع  نظـر  از  حادتـری  رشایـط  در  کـه 

می تواننـد  دارنـد،  قـرار  واکسیناسـیون  نیازهـای 

دُزهـای بیشـری از آن واکسـین را دریافـت کنند.« 

ایـن  بـه  گالیـه چنـد کشـور عضـو اتحادیـه اروپـا 

دلیـل اسـت کـه آن هـا در مراحل اولیـه پیش خرید 

واکسـین طبق سیاسـیتی که کمیسـیون اروپا آن را 

»انعطاف پذیـر« توصیـف می کنـد، تصمیـم گرفتند 

اولین بحران دوره الپورتا؛ مرد همه کاره، نیامده رفت!
تنها هفت روز از انتخاب خوان الپورتا به عنوان رئیس جدید بارسـلونا می گذرد که او با یک شـوک غیرمنتظره 

روبـرو شـده اسـت. خـوان الپورتـا هفته پیش بود که پس از پیـروزی در انتخابات به عنوان رئیس جدید باشـگاه 

بارسـلونا برای یک دوره 5 سـاله برگزیده شـد. 7 روز بعد از این پیروزی او شـاهد اولین بحران در کادر مدیریتی 

خـود اسـت. طبـق گـزارش رسـانه های اسـپانیایی، خوامه جیـرو مدیر اقتصـادی مدنظر الپورتا کـه در کمپین 

هـای انتخاباتـی او نقشـی پررنـگ داشـت و گفته می شـد بـا برنامه های ویـژه او الپورتا قصـد دارد باشـگاه را از 

بحـران مالـی نجات دهد، شـب گذشـته اطـالع داد که قادر به ادامه همکاری نیسـت. در واقع هنـوز به صورت 

رسـمی بـه وی پسـتی محول نشـده بـود و به این اقـدام او منی توان لقب اسـتعفا داد ولی در هر صـورت الپورتا 

حاال با یک شـوک غیرمنتظره روبرو شـده اسـت. جیرو این خرب را دو روز پیش به رئیس باشـگاه اطالع داده بود 

و او حاال باید به دنبال مدیر اقتصادی دیگری برای بارسـلونا باشـد. در بیانیه جیرو دلیل تصمیم او مشـغولیت 

کاری در شـهر لنـدن و دشـواری رفـت و آمـد ذکـر شـده اسـت ولـی بـه نظـر مـی رسـد رشایـط مالـی باشـگاه 

بارسـلونا بدتر از حد تصورات او بوده باشـد. ماه گذشـته و با انتشـار گزارش مالی سـاالنه بارسـلونا، مبالغی که 

آن هـا بابـت نقـل و انتقـاالت به باشـگاه های دیگر بدهکار هسـتند مشـخص شـد. بلوگرانا در سـال های اخیر 

بـا بازیکنـان زیـادی قـرارداد امضـا کـرده و هامنطـور که اسـناد منترش شـده نشـان می دهـد هنوز بسـیاری از 

پرداخت ها توسط باشگاه کاتاالنی انجام نشده است. به آن معنا که بارسلونا در کل برای 19 بازیکن مختلف 

126 میلیون یورو به باشـگاه های دیگر بدهکار اسـت. از طرفی آمار و ارقام لیسـت منترش شـده حاکی از آن 

اسـت کـه باشـگاه بارسـلونا بایـد در کوتاه مدت بـرای فیلیپ کوتینیو 29 میلیون یـورو به لیورپول بپـردازد؛ این 

در حالـی اسـت کـه مبلغ ذکر شـده در بلندمدت بـه 40 میلیون یورو افزایش خواهد یافت. همچنین بارسـلونا 

هنـوز بـه خاطـر جـذب فرانکی دی یونـگ از آژاکس 16 میلیون یورو به این باشـگاه هالندی بدهکار اسـت، در 

حالـی کـه آنهـا بایـد 10 میلیـون یـورو دیگر بـه خاطر جـذب مالکوم، به بـوردو فرانسـه پرداخت کننـد. بلوگرانا 

بایـد 9 میلیـون یـورو بابـت جـذب جونیـور فریپـو به رئـال بتیس بپـردازد و گرمیـو کـه در سـال 2018 آرتور ملو 

را بـه بارسـلونا فروختـه بـود، هنـوز مبلغ 8 میلیـون یورو طلب کار اسـت. ویارئال هنـوز در انتظـار دریافت 214 

هزار یورو برای فروش دنیس سـوارز به بارسـلونا در سـال 2016 اسـت و ایبار نیز 2.4 میلیون یورو بابت مارک 

کوکـورال مـی خواهـد. در عیـن حال بارسـلونا نیز مبالغی از باشـگاه های دیگر طلب کار اسـت کـه دریافت آنها 

می توانـد مجموعـاً 46 میلیون یورو برای آنها ذخیره کند. مبالغی که 9.4 میلیون یـورو از زنیت)مالکوم(، 5.97 

میلیـون یـورو از ختافه)کوکورال(، 5.7  از یوونتوس)آرتور( مهمرین آنها محسـوب می شـود.

کارنامـه دارد و حریـف او بـا ۲۲ بـرد و ۶ باخت، در این 

پیـکار اشـراک کـرده بـود.

از طـرف هوادارانش مورد اسـتقبال قرار گرفت.

در  شکسـت  سـه  ۱۴مبـارزه،  در  بدخشـی  او 

عبدالعظیم بدخشـی و نرصت حق پرس دو ورزشـکار مبارزات 

از آذربایجـان و مکسـیکو در  برابـر حریفانـی  آزاد کشـور در 

سـازمان های "بریـف" و "یواف  سـی،" پیـروز شـدند.

شنبه شـب، نـرصت حق پرسـت توانسـت رافـا گارسـیا، حریـف 

مکسـیکویی اش را در سـازمان یواف سـی، شکسـت دهـد.

حق پرسـت این پیکار را با تفاوت امتیاز برنده شـد و توانسـت 

سـیزدهمین پیروزیـش در سـازمان یواف سـی را ثبـت کارنامه 

کند.

او در  ۱۵ مبـارزه تنهـا سـه شکسـت در کارنامـه دارد و حریـف 

پیـروزی و هیـچ  او ۱۲  خـود را در حالـی شکسـت داد کـه 

شکسـت در کارنامـه خـود داشـت. حق پرسـت در حال حارض 

یگانـه ورزشـکار مبـارزات آزاد کشـور اسـت کـه در سـازمان 

یواف سـی مبـارزه می کنـد. پنج شـنبه شـب نیـز عبدالعظیـم 

بدخشـی در دور چهـل و هفتـم پیکارهـای سـازمان بریـف در 

را در مرحلـۀ  آذربایجانـی  بابایـف  آکشـین  توانسـت  بحریـن 

نخسـت بـا رضبـه فنـی مغلـوب بسـازد و دوازدهمیـن پیروزی 

حرفـه ای اش را رقـم بزنـد. 

بدخشـی پس از این پیروزی، روز گذشـته به کشـور برگشت و 

ممنـوع کنیـم.«

پوشـیدن برقـع پیـش از ایـن نیـز در سـال ۲۰۱۹ میـالدی 

پـس از وقـوع چنـد انفجـار در مـاه اپریـل در سـه کلیسـا و 

سـه هتل شـهر کلمبـو، پایتخت رسیالنکا که بیـش از ۲۶۰ 

کشـته برجـای گذاشـت، موقتـا ممنـوع شـده بود.

در آن زمـان دو گـروه محلـی مسـلامن کـه بیعـت خـود را 

بـا داعـش اعـالم کـرده بودنـد، مسـئولیت ایـن حمـالت را 

پذیرفتنـد.

وزیـر امنیـت عمومـی رسیالنـکا همچنیـن اعـالم کـرد کـه 

دولـت بیـش از هزار مدرسـه اسـالمی را تعطیـل خواهد کرد 

زیـرا اطالعـات مربوط بـه این مدارس به ثبت نرسـیده و آنها 

از سیاسـت آمـوزش ملـی پیـروی منی کنند.

او گفـت: »هیچکس منی تواند مدرسـه ای را راه اندازی کند 

و در آنجـا هرچـه دلش می خواهد به دانش آمـوزان بیاموزد. 

چهارچـوب  در  و  دولتـی  مقـررات  مطابـق  بایـد  مـدارس 

سیاسـت آمـوزش و پـرورش ایـن کشـور فعالیـت کنند.«

او همچنیـن بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه در بیشـر ایـن 

قرآنـی  دروس  و  عربـی  زبـان  بـه  تنهـا  اسـالمی،  مـدارس 

می شـوند. داده  آمـوزش 

مسـلامنان حـدود ۹ درصـد از جمعیـت ۲۲ میلیـون نفـری 

درصـد   ۷۰ از  بیـش  و  می دهنـد  تشـکیل  را  رسیالنـکا 

جمعیـت ایـن کشـور نیـز بودائـی هسـتند. مابقی سـاکنان 

تشـکیل می دهنـد. هندوهـا  را عمدتـاً  رسیالنـکا 

فرسـتاده شـده اسـت. او تاکیـد کـرد کـه انتظـار می رود 

ایـن ممنوعیت هـا بـه رسعـت اجرایـی شـوند.

دریـادار ویراسـکارا افـزود: »برقـع تأثیـر مسـتقیمی بـر 

امنیـت ملـی دارد. مـا همـواره در ایـن کشـور دوسـتان 

مسـلامن زیـادی داشـتیم امـا زنـان و دخران مسـلامن 

هرگـز برقـع منی پوشـیدند. برقـع نشـانه افـراط گرایـی 

مذهبـی اسـت کـه اخیـراً رایـج شـده و قطعـاً بایـد آن را 

دولـت رسیالنـکا قصـد دارد بـه دالیـل مربـوط بـه امنیـت ملـی، 

پوشـش برقـع را در ایـن کشـور ممنـوع و بیـش از هـزار مدرسـه 

تعطیـل کنـد. را  اسـالمی 

ایـن خـرب روز شـنبه از سـوی دریـادار سـاراث ویراسـه کارا، وزیـر 

امنیـت عمومـی ایـن کشـور در جریـان مراسـمی در یکـی از معابد 

بودائیـان اعـالم شـد.او گفـت کـه الیحـه ای در ایـن بـاره روز جمعه 

بـه امضـای هیـأت دولت رسـیده و بـرای تصویب نهایی بـه پارملان 

چـرا که سـونینگ آن مقدار از سـهامی که طرف 

بریتانیایـی می  خواهـد را در حدود یـک میلیارد 

یـورو ارزش گذاری کرده اسـت.

از ایـن رو مذاکـرات سـونینگ بـا گـروه فورتـرس 

بـه عنوان مشـری جدید سـهام اینر آغاز شـده 

اسـت و ایـن رشکـت امریکایـی بـا پیشـنهادی 

250 میلیـون یورویـی خواهان خرید بخشـی از 

سـهام نراتزوری اسـت.

طبـق گزارش نرشیه گاتزتادلواسـپورت، باشـگاه 

اینـر و فورتـرس ممکن اسـت تا پایـان ماه مارچ 

بـه توافـق برسـند چـرا کـه مذاکـرات آنهـا وارد 

مراحـل نهایـی شـده اسـت و بـه همیـن دلیـل 

هـم انتظـار مـی رود که اسـتیون ژانگ بـه زودی 

بـه ایتالیـا سـفر کنـد تـا مراحـل انتقـال سـهام 

شـود. نهایی 

سـوی  از  اینـر  باشـگاه  سـهام  از  بخشـی 

امریکایـی  گـروه  یـک  بـه  چینـی  مالـک 

شـد. خواهـد  واگـذار 

 گـروه سـونینگ چیـن مالـک باشـگاه اینر 

بـرای فـروش بخشـی از سـهام خـود بـا یک 

مشـری جدیـد به نـام "گروه فورتـرس" وارد 

بـه  و گویـا مذاکـرات  مذاکـره شـده اسـت 

دارد  امـکان  کـه  اسـت  رسـیده  مرحلـه ای 

میـالن  بـه  باشـگاه  رئیـس  ژانـگ  اسـتیون 

مالـی  رشایـط  دربـاره  شـخصاً  تـا  برگـردد 

مربـوط بـه انتقال سـهام با طـرف امریکایی 

وارد مذاکـره شـود.

بـا توجـه بـه مشـکالت مالـی باشـگاه اینـر 

چینی هـا  رسمایه گـذاری  شـدن  محـدود  و 

در خـارج از ایـن کشـور، گـروه سـونینگ به 

عنـوان مالـک باشـگاه قصد دارد بخشـی از 

سـهام خـود را بفروشـد. 

سـهام باشـگاه اینـر تـا کنون یک مشـری 

دسـت بـه نقـد در بریتانیـا )گـروه بی سـی 

پارتـرز( داشـته و ایـن گـروه با پیشـنهادی 

خریـد  خواهـان  یورویـی  میلیـون   700

بخـش اعظم سـهام باشـگاه و تبدیل شـدن 

بـه مالـک آن بوده که پیشـنهادش رد شـده 

است.

چلسی روی ستاره ایتالیایی قیمت گذاشت؛ 20 میلیون
اینـر و ناپولـی اگـر امرسـون را مـی خواهنـد، باید 

20 میلیـون یـورو به چلسـی پرداخت کننـد. اینر 

و ناپولـی بـه خریـد امرسـون پاملیـری عالقمنـد 

هسـتند امـا چلسـی منـی خواهـد کـه ملـی پوش 

ایتالیایـی را بـا مبلغـی کمر از 20 میلیـون یورو به 

فـروش برسـاند. مدافـع سـابق رم هـدف بلندمدت 

هر دو تیم ایتالیایی بوده  و هر دو در زمستان برای 

خریـد وی تـالش کردند. در همین رابطه وبسـایت 

کالچومرکاتـو گزارش داده اسـت کـه ناپولی و اینر 

همچنـان بـه ایـن بازیکـن 26 سـاله کـه تـا سـال 

2022 بـا چلسـی قـرارداد دارد، چشـم دوخته اند. 

گزارشـات حاکی از آن اسـت که چلسـی مشـکلی 

بـا فـروش امرسـون نـدارد امـا بـه رشطی کـه تیمی 

حـارض شـود تـا  بـرای خرید بازیکـن سـابق رم 20 

میلیـون یـورو هزیینـه کنـد. امرسـون در این فصل 

بسـیار کمرنگ بوده و فقـط یازده بازی انجـام داده 

اسـت. او زیـر نظر توماس توخل فقط یـک بازی در 

مقابل تیم دسـته دومی بارنزلی داشـته و مشـخص 

اسـت کـه مربی آملانـی اعتقادی به وی نـدارد تا به 

نوعـی درهـای خروجی را به روی او باز کرده باشـد.

اولین بازی ملی امرسـون در سپتامرب 2018 انجام 

شـد و تاکنـون دوازده بـازی برای آتزوری داشـته اما 

نقـش کمرنگـش در چلسـی شـاید باعث شـود که 

شـانس حضور در لیست روبرتو مانچینی برای یورو 

2021 که ایتالیا یکی از میزبان های آن است را از 

دسـت بدهـد. باید دید که چه آینـده ای پیش روی 

ایـن بازیکن اسـت. نکتـه جالب اینکه خوشـحالی 

مادر رونالدو با پیراهن شـامره هفت اسـپورتینگ با 

واکنـش سـتاره کنونی این تیـم که این لبـاس را بر 

تـن می کند روبرو شـده و برونو تاباتـا در توئیتی در 

این باره نوشـته اسـت: " دولورس آویرو را آرام کنید. 

رونالـدو بایـد دربـاره شـامره هفـت از مـن سـوال 

کند." گفتنی اسـت هواداران اسپورتینگ لیسبون 

رویـای بازگشـت کریسـتیانو رونالـدو را در رس مـی 

پرورانـد و بـا توجه بـه این اقدام جالب مـادر او اصال 

بعیـد نیسـت که این باشـگاه یکـی از مقصـد های 

بعـدی فوق سـتاره پرتگالی برای سـال های پایانی 

فوتبالـش باشـد. نکتـه جالـب اینکـه خوشـحالی 

جالـب مـادر رونالـدو توسـط برخـی منابـع چـراغ 

سـبزی بـرای حضـور ایـن فـوق سـتاره پرتگالـی در 

اسـپورتینگ لیسبون تعبیر شـده است.



 عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحه 

رهـری  کمیتـه  نشسـت  چهارمیـن  در  ملـی 

شـورای عالـی مصالحـه ملی گفت که مـا باید در رابطـه به طرح 

ارائـه شـده از سـوی ایـاالت متحـده ی امریـکا و نشسـت های 

منطقه یـی و جهانـی کـه قـرار اسـت در آینـده  نزدیـک در رابطـه 

بـه صلح افغانسـتان برگزار شـوند، موضع روشـن و واحـد خود را 

باشیم. داشـته 

بـا نـر  شـورای عالـی مصالحـه ملـی یـک شـنبه 23 حـوت 

خرنامـه ای گفـت کـه رییـس شـورای عالـی مصالحـه  ملـی در 

صحبت هـای خـود عـاوه کـرد کـه مـا از طـرح مباحـث هـراس 

نداریـم، امـا موضع و خواسـت برحـق مردم و جمهوری اسـامی 

افغانسـتان بایـد واضـح باشـند.

در اعامیه عاوه شـده اسـت که در این نشسـت در باره ی طرح 

ارائـه شـده از سـوی حکومـت امریـکا و نشسـت های جهانـی و 

منطقه یـی پیرامـون رونـد صلـح افغانسـتان بحـث و تبـادل نظر 

مفصـل صـورت گرفـت. اعضـای نشسـت بـا تأکیـد بـر اهمیت و 

رضورت صلـح در کشـور گفتنـد کـه از هـر اقـدام بـرای تأمیـن 

افغانسـتان حامیـت می کننـد و جمهـوری اسـامی  صلـح در 

افغانسـتان بـرای موفقیـت صلح پایـدار و با عـزت اراده ی محکم 

و اسـتوار دارد.

شـورای عالـی مصالحه ملـی اضافه می کند که اعضای نشسـت 

ایـاالت  پیشـنهاد  بـه  نسـبت  طالبـان  سـخنگوی  توانسـت. 

افغانسـتان  در  موقـت  دولـت  یـک  ایجـاد  بـرای  متحـده 

ابـراز تردیـد کـرده و گفتـه اسـت کـه دولـت انتقالـی در رفـع 
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 علی رضا احمدی

 شـهروندان کشـور در پـی اقـدام اخیر اداره ملـی احصاییه و 

معلومـات، ایـن عمـل را سیاسـی می داننـد و می گوینـد کـه 

از ایـن طریـق برخـی از رسان حکومـت درصـدد اکرثیـت و 

اقلیت سـازی هسـتند.

رامـش احمـد نویـد، شـهروند کابـل در واکنش به ایـن اقدام 

اداره ملـی احصاییـه و معلومـات گفـت: »این پروژه سیاسـی 

اسـت و عـده ای در تاش هسـتند که اقوام را بـه خرده اقوام 

تجزیـه کننـد تا بتوانند به خواسـته های خودشـان برسـند.«

او اضافـه کـرد، اگـر ایـن اقـدام حکومـت بـه مثـر برسـد، بـه 

زودی سـه قـوم بـزرگ تاجـک، ازبـک و هـزاره بـه ده هـا قـوم 

تقسـیم می شـوند و قومـی دیگـر »اکرثیـت« می شـود.

بهـزاد حشـمتی نیـز گفـت کـه این اقـدام در پـی آن اقدامی 

را اکرثیـت نشـان بدهنـد،  قـوم پشـتون  کـه می خواسـتند 

صـورت گرفتـه اسـت کـه نوعـی هویـت سـتیزی بـود، انجـام 

بـه  را  افغانسـتان  اقـوام  کـه  می خواهنـد  اکنـون  و  شـده 

دسـته های کوچـک تقسـیم بکننـد کـه یـک اقـدام سیاسـی 

. ست ا

آقـای حشـمتی افـزود که در پـی این اهداف سیاسـی نهفته 

اسـت تـا بتواننـد از ایـن طریـق یک قـوم را بـزرگ و اکرثیت 

کوچـک  دسـته های  بـه  را  دیگـر  قوم هـای  و  دهنـد  جلـوه 

کنند. تقسـیم 

بـا  حـوت  شـنبه 23  روز  معلومـات  و  احصاییـه  ملـی  اداره 

نـر اعامیـه گفـت کـه »ادارهٔ  ملـی احصائیـه و معلومـات بر 

اسـاس درخواسـت مکـرر بـزرگان اقـوام و بـا در نظرداشـت 

تفسـیر بنـد سـوم مـادۀ )۴( قانـون اساسـی کـه ذریعـٔه قـرار 

قضایـی شـامره )۲۷( مـورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ توسـط شـورای 

عالـی اسـره محکمه جمهـوری اسـامی افغانسـتان صورت 

گرفتـه و چنیـن مشـعر اسـت: »ترصیـح اقـوام چهـارده گانـه 

بـه مفهـوم حـرص نبـوده و عبارت »سـایر اقـوام« شـامل اقوام 

دیگـر غیـر از اقـوام چهـارده گانـه نیـز می گـردد و درج آن 

در تذکـرۀ تابعیـت، مطابـق احـکام قانـون مامنعـت نـدارد«، 

طریـق  از  کـه  را  اقوامـی  نام هـای  تـا  کـرد  اتخـاذ  تصمیـم 

مراجـع مختلف رسـمی بـه ایـن اداره مواصلت ورزیـده، درج 

سیسـتم تذکـرٔه الکرونیکـی کنـد.«

رسور دانـش، معـاون دوم ریاسـت جمهـوری امـا در پـی این 

تصمیـم در پیامـی نوشـت کـه در سـال 1396 در این رابطه 

بـه حکـم رئیـس جمهـور کمیسـیونی توظیـف شـد امـا آن 

کمیسـیون بـه نتیجـه و تصمیـم نهایـی نرسـید.

در ایـن پیـام امـده اسـت: »مـا تنهـا در مـورد قـوم محـرم 

و  افغانسـتان  بین املللـی  تجـارت  مرکـز   

حضـور  بـا  همـکاری  تفاهم نامـه ی  اوکرایـن 

کردنـد امضـا  حکومـت  هیـأت  اعضـای  و  دولتـی  روسـای 

بین املللـی  تجـارت  مرکـز  میـان  همـکاری  تفاهم نامـه ی   

یکشـنبه  روز  کیـف  بین املللـی  تجـارت  مرکـز  و  کابـل 

و  صنعـت  وزیـر  غوریانـی  نثاراحمـد  حضـور  بـا  حـوت   24

تجـارت افغانسـتان و مقام هـای بلنـد رتبـه ی مرکـز تجـارت 

شـد. امضـاء  رسـام  اوکرایـن  بین املللـی 

نثاراحمـد غوریانـی وزیـر صنعـت و تجارت از آمادگی کشـور 

بـرای گسـرش روابـط تجارتـی بـا متـام کشـورها و ایجـاد 

تسـهیات الزم جهت  رسمایه گذاری در افغانسـتان یادآوری 

کرد.

آقـای غوریانـی نیـز تأکید کرد کـه روابط تجارتـی و ترانزیتی 

میـان افغانسـتان و اوکراین گسـرش خواهد یافت.

تسـهیل  واحـد  رئیـس  نصیـب  عطااللـه  برنامـه  ایـن  در 

و  پالیسـی  عمومـی  رئیـس  منـان  حـارث  رسمایه گـذاری، 

افغانسـتان،  اسـامی  جمهـوری  ریاسـت  امـور  اداره  پـان 

میرویـس میرزاکـوال معـاون مالـی و اداری ریاسـت عمومی 

خـط آهن افغانسـتان، ذبیح اللـه زیارمل رئیـس مرکز تجارت 

اعزامـی حضـور  بین املللـی کابـل و سـایر اعضـای هیـأت 

داشـتند.

از  اوکرایـن همچنـان  بین املللـی  تجـارت  مرکـز  مسـئولین 

آغـاز دور جدیـد روابـط تجارتـی و ترانزیتـی میـان دو کشـور 

یـادآوری کـرده و تأکیـد منودنـد کـه آمـاده ی همکاری هـای 

بیشـر در ایـن زمینـه هسـتند.

افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  دولـت  عالی رتبـه ی  هیـأت 

غوریانـی  نثاراحمـد  ریاسـت  تحـت  رسـمی  سـفر  یـک  در 

وزیـر صنعـت و تجـارت بـه منظـور اشـراک در نشسـت دوم 

و  افغانسـتان  میـان  بین الحکومتـی  مشـرک  کمیسـیون 

اوکرایـن در عرصـه ی همکاری هـای تجارتـی و اقتصـادی بـه 

آن کشـور سـفر منـوده اسـت.

قابـل یـادآوری اسـت کـه در ایـن تفاهـم نامـه روی همکاری 

تجارتـی دوکشـور نیـز تأکید شـده اسـت.

وزارت امـور خارجـه گفتـه کـه محمـد حنیـف امتـر وزیـر این 

وزارت بـا وانگ یـو سـفیر جمهـوری خلـق چیـن مقیـم کابـل 

در مـورد گسـرش روابـط دوجانبـه و رونـد صلـح افغانسـتان 

گفتگـو کرده اسـت.

وزارت خارجـه دیـروز یک شـنبه )24 حـوت( بـا نـر اعامیه 

گفتـه کـه در این دیـدار، آقای امتـر پیرامون نقش ارزشـمند 

چیـن در شـکل دهی اجـامع منطقه یـی و جهانـی صحبـت 

کرده اسـت.

دولـت  رهـری  پیامهـای  امتـر  آقـای  اعامیـه،  بنیـاد  بـر 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان را در پیونـد بـه پیرفت روند 

ارایـه  چیـن  خارجـٔه  امـور  وزیـر  عنوانـی  افغانسـتان  صلـح 

داشته اسـت.

اعامیـه افـزوده، وزیـر امـور خارجـه همچنیـن، بـر تقویـت 

همکاری هـا و متاس هـا در راسـتای تحکیـم روابـط دوجانبه 

تأکیـد  منطقـه  در  مشـرک  تهدیدهـای  بـه  پرداخـن  و 

کرده اسـت.

آقـای وانـگ از حضـور فعـال چیـن در  بـر بنیـاد اعامیـه، 

و  مسـکو  در  افغانسـتان  صلـح  گفتگوهـای  و  نشسـت ها 

ترکیـه و همچنـان گفتگـوی ویدیویـی وزرای خارجـٔه برخـی 

از کشـورهای اثرگـذار کـه قـرار اسـت بـه میزبانـی دبیـرکل 

سـازمان ملـل بـه تاریـخ 26 مـارچ برگزار شـود، به وزیـر امور 

داده اسـت. اطمینـان  خارجـه 

»سـادات« تصمیـم گرفتیم کـه با حکم رسـمی رئیس جمهور 

بـه عنـوان هویت مسـتقل شـناخته شـود. بـرای سـایر موارد 

نیـز باید یک تحقیق مسـتقل علمـی و تاریخی صورت بگیرد 

تصمیم هـای  وگرنـه  شـود  گرفتـه  تصمیـم  آن  اسـاس  بـر  و 

عجوالنـه هـم حکومـت را مـورد پرسـش قـرار می دهـد و هـم 

در میـان مـردم مـا تفرقـه و بی اعتـامدی ایجـاد می کنـد.«

کـه  اسـت  »درسـت  بـود:  گفتـه  همچنیـن  دانـش  آقـای 

از  تنـوع  ایـن  و  اسـت  کثیرالقومـی  کشـور  افغانسـتان 

و هـر  اسـت  مـا  اجتامعـی کشـور  و  فرهنگـی  زیبایی هـای 

قومـی هـم حـق دارد که بـا هویت خود به رسـمیت شـناخته 

شـود، امـا ایـن هـم درسـت نیسـت کـه شـاخه ها و طوایـف 

متعـدد یـک قـوم و تبـار، بـه عنـوان اقـوام مسـتقل و متعـدد 

شـوند.« معرفـی 

کارزار مخالفت در شبکه های اجتامعی

اقـدام اداره ملـی احصاییـه باعـث شـده اسـت کـه شـامری 

زیـاد از شـهروندان کشـور، کارزاری/ کمپاینـی را در فضـای 

مجـازی –توییـر و فیسـبوک- راه انـدازی کننـد و بـا اقـدام 

اداره ملـی احصاییـه مخالفـت کننـد.

جعلـی«  سـازی  اکرثیـت  بـه  »نـه  هشـتگ  بـا  کارزار  ایـن 

راه انـدازی شـده و کاربـران اقـدام اداره ملـی احصاییـه را 

»سیاسـی«، »نفاق افگنانـه« و »بی تدبیرانـه« خوانده انـد. این 

هشـتگ در فضـای شـبکه توییـر »ترنـد« نیـز شـده اسـت.

اسـت:  نوشـته  پشـتو  زبـان  بـه  توییتـی  در  قانـی  عصمـت 

»همیـن بـس کـه پشـتون غلجایـی و دورانی اسـت، صافی و 

شـینواری، انـدر و سـلیامن خیل، احمـدزی و پوپلزی اسـت. 

تاجیک هـا را قبیلـه نکنیـد، ازبک هـا را بـه شـاخه تقسـیم 

نکنیـد، هزاره هـا را قبیلـه و شـاخه نکنیـد.«

ملـت  ایـن  کـه  اسـت  نوشـته  توییـر خـود  در  قانـی  آقـای 

نکنیـد. تقسـیم  را  آن  اسـت،  ملـی  وحـدت  نیازمنـد 

اسـت:  نوشـته  توییـرش  در  احمـدی  نـام  بـا  کاربـری 

اینکـه  امـا  زیـاد  قومـی  تنـوع  بـا  کشوریسـت  »افغانسـتان 

گروهـی بـا دسـت کاری قانـون سـعی در ثبـت برتـری خـود 

منی کنـد.« قبـول  کشـور  شـهروندان  از  هیچکـدام  را  دارد 

کاربـری دیگـر نیز نوشـته اسـت که من در شـیخ علی زندگی 

امـا هـزاره  هسـتم. چـرا می خواهیـد مـا را تکـه و  می کنـم 

کنید؟ پارچـه 

در فضـای مجـازی فیسـبوک و توییـر کمـر کاربـری از این 

اداره ملـی احصاییـه اسـتقبال کـرده اسـت. اکـرث کاربـران 

ایـن اقـدام را نکوهـش کرده انـد.

واکنش سیاسیون

در کار شـهروندان و کاربـران شـبکه های اجتامعی شـامری 

از شـخصیت های سیاسـی کشـور نیـز بـه این اقـدام واکنش 

نشـان دادنـد و آن را را »حامقت« دانسـتند.

در  ملـی کشـور  امنیـت  پیشـین  رئیـس  نبیـل،  رحمت اللـه 

توییرش نوشـته اسـت: »سیاسـت افـراق بني اقـوام در این 

رشایـط حسـاس کـه کشـور بيشـر از هر زمـان ديگر نیـاز به 

متحـد شـدن دارد، حامقـت و آب ريخن به آسـياب دشـمن 

است.«

اسـامی  جمعیـت  حـزب  اجرایـی  رئیـس  نـور،  عطامحمـد 

نهادهـای  برخـی  از گاهـی  نیـز گفتـه کـه هـر   افغانسـتان 

اعاملـی  بـه  ناسـنجیده  و   ناموجـه  رفتارهـای  بـا  حکومتـی 

بـه  بـه هیـچ صـورت  متوسـل می شـوند کـه پیامدهـای آن 

نفـع مـردم و کشـور نیسـت کـه بیشـر در مخالفت بـا روحیه 

دارد. قـرار  مـا  واحـد  هم زیسـتی 

و  احصائیـه  اداره ی  اخیـر  اقـدام  اسـت  نوشـته  نـور  آقـای 

نـام  بـه  کشـور  اقـوام  برخـی  تقسـیم  بـر  مبنـی   معلومـات 

محـات و مناطـق، تـاش نفـاق افگنانـه، خـاف روحیـه ی 

اسـت. خـردورزی  و  عقانیـت  از  بـدور  و  مغرضانـه  ملـی، 

او گفتـه کـه ایـن اداره ی حکومتـی هنـوز بـه ایـن امـر مهـم 

سـکونت  محـل  نـام  و  قـوم  میـان  کـه  اسـت  نشـده  واقـف 

صـورت  هیـچ  بـه  و  دارد  وجـود  فاحشـی  تفـاوت  یک تبـار 

باشـنده ی محلـی را منی توانـد بـه نام هامن محلـه در ردیف 

قـوم حسـاب کنـد.

اقـوام  نـور هشـدار داده کـه متاشـی کـردن برخـی  آقـای 

ایـن کشـور بـه هویت هـای قومـی محلـی، نـه تنهـا وجاهـت 

پارچـه شـدن  بسـوی  آن حرکـت  بنـای  کـه  نـدارد  قانونـی 

در  مـا  رسزمیـن  می شـود.  محسـوب  بیشـر  تنش هـای  و 

ایـن رشایـط حسـاس تاریخـی بیـش از هـر زمـان دیگـر بـه 

هم سـویی، وحـدت و یک پارچگـی نیـاز دارد. هرگونـه تاش 

در جهـت متفـرق کـردن  مـردم، دشـمنی بـا وحـدت ملی در 

ایـن رسزمیـن اسـت.

اسـامی  جمعیـت  حـزب  رئیـس  ربانـی  الدیـن  صـاح 

افغانسـتان نیـز واکنـش نشـان داده و گفتـه کـه »متأسـفانه 

اخیـرا مقامـات احصائیـه مرکـزی افغانسـتان، در یـک برنامه 

طـرح ریـزی شـده، بـه تقسـیم اقـوام افغانسـتان بـه سـطح 

قریـه و ولسـوالی پرداخته انـد. این برنامه ادامـه ی تحرکاتی 

اسـت کـه از چندی بدینسـو برای تضعیف نظـام، دامن زدن 

بـه اختافـات قومـی و صدمه زدن بـه یک افغانسـتان متحد 

توسـط یـک حلقـه خـاص روی دسـت گرفتـه شـده اسـت.«

او عـاوه کـرده اسـت؛ توصیـه مـا بـرای ایـن حلقـه کوچـک 

ایـن اسـت کـه بیشـر از این بـا عزت مـردم افغانسـتان بازی 

نکنیـد و دسـت از ایـن بازی هـای غلـط برداریـد.

میررحـامن رحامنـی رئیـس مجلـس مناینـدگان کشـور نیـز 

ایـن اقـدام اداره ملـی احصائیـه و معلومـات را بی حرمتـی به 

مـردم و بـازی بـا رسنوشـت مـردم افغانسـتان توصیـف کـرده 

فسـبوکش  اعامیـه ای در صفحـه  نـر  بـا  نیـز  اسـت. وی 

گفتـه اسـت: »ایـن برنامه جـز از هم پاشـی مردم افغانسـتان 

کـه از قبـل تعییـن شـده به نظـر می آیـد، به عـوض بسـیج و 

همسـبتگی مـردم و وحـدت جامعـه  افغانسـتانی، به تقسـیم 

اقوام کشـور به سـطح قریه و ولسـوالی پرداخته اسـت. اعامل 

نفـاق  انـدازی  راه   به هـدف  کـه  ناپسـند  برنامه هـای  ایـن 

مأموریتـی  برنامه هـای  و  اسـت، هویـت  تفرقـه در کشـور  و 

طراحـان ایـن برنامـه را بیـش از پیـش فـاش کرده اسـت.«

درج قوم، تالشی برای امتیازگیری سیاسی

در کنـار مخالفـت شـامری زیـاد از شـهروندان و سیاسـیون 

کشـور، امـا شـامری از شـهروندان کشـور در کابـل در هوتل 

پنـج سـتاره کابـل رسینا گردهم آمدنـد و از اقـدام اداره ملی 

احصاییـه و رئیـس جمهـور سپاسـگزاری کردند.

آنـان می گوینـد کـه در سـالیان گذشـته متامـی سـمت های 

بلنـد رتبـه دولتـی به اقوام دیگـر داده شـد و اقلیت ها از این 

سـمت ها بهـره ای نرده انـد؛ مـا بـا درج قـوم خـود خواسـتار 

مشـارکت در نظام هسـتیم.

احمدشـکیب فهیـم، رئیـس شـورای اقلیت هـای افغانسـتان 

گفـت کـه مـا قربانـی می دهیـم امـا امتیـازی منی گیریـم. 

هـم  سیاسـی  امتیـاز  بایـد  شـود،  درج  مـا  قـوم  کـه  وقتـی 

بگیریـم.

مرکز تجارت بین المللی افغانستان 
و اوکراین تفاهم نامه ی همکاری 

امضاء کردند

وزیر امور خارجه با سفیر چین 
دیدار کرد

پیرامـون آجنـدای تعییـن شـده بـه گونـه ی مفصـل 

بحـث کردنـد. در ایـن نشسـت گفتـه شـد کـه بحـث 

صلـح افغانسـتان جنبـه ی منطقه یـی و جهانـی دارد. 

تـاش و حامیت صادقانه ی منطقـه و جهان می تواند 

تضمیـن کننـده  موفقیـت ایـن روند باشـد. 

در اعامیـه آمـده اسـت کـه در ایـن نشسـت رهـران 

کشـور در بـاره  ترسیـع رونـد صلـح، تقویـت اجـامع 

برقـراری  صلـح،  بـرای  جهانـی  و  منطقه یـی  ملـی، 

و  خشـونت ها  پایـان  رسارسی،  و  دایمـی  آتش بـس 

تأمیـن صلـح بـا عـزت و همه پذیـر تأکیـد کردنـد.

رییـس  عبداللـه  عبداللـه  ریاسـت  بـه  نشسـت  ایـن 

شـورای عالـی مصالحـه ی ملـی و با اشـراک اعضای 

کمیتـه  رهری شـورای عالـی مصالحه  ملـی، معاونان 

حکومتـی  بلند پایـه   مقام هـای  جمهـوری،  ریاسـت 

دولـت  مذاکره کننـده   هیـأت  اعضـای  از  شـامری  و 

افغانسـتان در تـاالر مقاومـت در قـرص سـپیدار برگزار 

. شد

ایـن درحالیسـت کـه داکـر نعیـم سـخنگوی دفـر 

سیاسـی طالبـان در قطـر در گفتگویـی بـا الجزیـره 

بـرای  امریـکا  پیشـنهادی  طـرح  کـه  اسـت  گفتـه 

نخواهـد  حـل  را  افغانسـتان  مشـکات  افغانسـتان 

مشـکات افغانسـتان بی اثـر اسـت و چشـم انـداز ایـن گـروه 

بـرای افغانسـتان یـک دولـت مرکزی قدرمتند اسـت کـه قادر 

بـه یـک نظـام و حکومـت اسـامی باشـد. 
عبداهلل: ما باید در مورد طرح امریکا موضوع شفاف و واحد داشته باشیم

هـویت سـازی شهروندان:
جعـلی  

گامی به سوی اکثریت و اقلیت سازی
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