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 پس از گذشت حدود یک هفته 
کانال سویس باز شد

 بیش از یک میلیارد یورو کمک 
بشردوستانه آلمان برای سوریه

 رسـانه های بین المللـی از بـاز شـدن کانـال سـویس خبـر 
داده انـد. انحراف مسـیر کشـتی »اور گیون« باعث مسـدود 
شـدن ایـن کانـال شـده بـود. پـس از یـک هفتـه تـاش، 
متخصصـان موفـق شـدند بـا آزاد کـردن این کشـتی تردد 

کشـتیرانی را ممکـن سـازند...

سـوریه  بـه  کمـک  کنفرانـس  برگـزاری  آسـتانه  در   
از سـوی اتحادیـه اروپـا در بروکسـل، دولـت آلمـان از 
ضـرورت تـداوم کمـک بـه ایـن کشـور سـخن گفتـه 
اسـت. آلمـان سـال گذشـته نیـز یـک میلیـارد و ۶۰۰ 

میلیـون یـورو بـه امـر کمـک ...
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 »چگونه کتاب بخوانیم«
)بخش اول(

اکبر نیکزاد خواننده سرشناس 
کشور درگذشت 

هنری

 اگـر باسـواد باشـید و یا بخواهید که باسـواد شـوید 

و خودتـان را بـا دنیـای مـدرن هامهنـگ و همـگام 

بسـازید، بـدون تردیـد، بخـش از زمـان شـام رصف 

خوانـدن و مطالعـه می شـود. مهم نیسـت که اکنون 

یـا معلـم،  یـا اسـتاد، دانش آمـوز  دانشـجو هسـتید 

پژوهشـگر یـا مطالعه کننده آزاد، شـاعر یا نویسـنده؛ 

در هـر صـورت ...

افغانستان و روزنه های جدید 
برای صلح پایدار 

حوادث سیاسی و انتظارات 
اقتصادی مردم در افغانستان 

 اقتصاد آب؛ ضرورت مدیریت 
آب های افغانستان

 در آسـتانه برگـزاری نشسـت صلـح ترکیـه کـه قـرار 
اسـت در مـاه اپریـل برگزار شـود، نشسـت قلب آسـیا- 
پروسـه اسـتانبول فرصت همنظری و همدلی بیشـتر را 

میـان کشـورهای منطقـه فراهـم مـی کند. 
صلـح در افغانسـتان نیازمنـد اتحـاد و همگرایـی ملی و 

اجمـاع منطقـه ای ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی
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 ِهد کالسیک شاهزاده انگلیسی

هری کین خوشحال از شکستن 
طلسم 500 روزه 

 مهاجـم تیـم فوتبـال تاتنهـام کـه وظیفـه کاپیتانـی تیم ملی 

انگلیـس را برعهـده دارد، شـب درخشـانی را مقابـل آلبانـی 

گذرانـد. در دیـدار هفتـه دوم مرحلـه انتخابـی جـام جهانـی 

2022 قطـر در قـاره اروپـا، شـاگردان سـاوتگیت در تیم ملی 

انگلیـس منایـش فوق العـاده ای را مقابـل آلبانـی بـه اجـرا در 

آوردنـد و فرصـت خلـق موقعیـت را بـه حریف ندادنـد و با 70 

درصـد مالکیـت تـوپ بـا درخشـش کاپیتـان خود بـه دومین 

پیـروزی متوالـی در ایـن مرحله ...

 هـری کیـن، کاپیتـان تیـم ملی انگلیـس، با گلزنـی در بازی 

شـب گذشـته ایـن تیم برابـر آلبانی توانسـت به طلسـم 500 

روز گل نـزدن در تیـم ملـی پایـان دهـد. هری کیـن در دیدار 

مرحلـه  چارچـوب  در  آلبانـی  برابـر  انگلیـس  گذشـته  شـب 

مقدماتـی جـام جهانـی 2022 قطـر توانسـت در دقیقـه 38 

بـازی ارسـال از چـپ لـوکا شـاو را بـا رضبـه رس ...

ورزش

5

کشـورهای منطقه و جهان دانسـته، اظهار داشـت که دولت 

و مـردم افغانسـتان خواهان صلح پایدار بـا حفظ ارزش های 

دیموکراتیـک و دسـتآوردهای بیسـت سـال اخیـر به شـمول 

آزادی بیـان، حقـوق بـر و حقـوق زنـان می باشـند.

آقـای نـاب، بـا اشـاره بـر ادامـه روابـط طالبـان بـا گروه هـای 

قتـل  و  مخـدر  مـواد  مافیایـی  شـبکه های  و  تروریسـتی 

نیروهـای  عجوالنـه  خـروج  افغانسـتان،  مـردم  کشـتار  و 

منطقـه  امنیـت  و  صلـح  نفـع  بـه  را  کشـور  از  بین املللـی 

ندانسـته، خاطر نشـان سـاخت که دولت و مردم افغانسـتان 

خواهـان رسـیدن بـه صلـح و ثبـات در کشـور از مجراهـای 

قانونـی منجملـه، برگـزاری انتخابات زودهنگام درین راسـتا 

هسـتند.

آقـای نـاب ادامـه روابـط طالبـان بـا گروه هـای تروریسـتی و 

شـبکه های مافیایـی مـواد مخـدر و کشـتار مـردم بیگنـاه و 

ملکـی افغانسـتان توسـط ایـن گروه را نشـانی از عـدم تعهد 

شـان بـرای رونـد صلـح و گفتگوهـای صلـح دانسـته اظهـار 

 میرویس ناب معین سیاسـی وزارت امور خارجه افغانسـتان 

بـه  از روایت هـای طالبـان و سـفرهای شـان  می گویـد کـه 

کشـورهای منطقـه بـر می آیـد کـه آنـان هنـوز هـم در پـی 

احیـای »امـارت اسـامی« در افغانسـتان می باشـند.

وزارت امـور خارجـه کشـور بـا نـر خربنامـه ای گفتـه کـه به 

منظـور آمادگـی هـا بـرای نهمیـن کنفرانـس وزرای خارجـه 

بـه  ضیافتـی  اسـتانبول،  پروسـۀ   - آسـیا  قلـب  کشـورهای 

میزبانـی میرویـس نـاب معیـن سیاسـی وزارت امـور خارجه، 

بـا اشـراک سـفرأ و مناینـدگان کشـورهای عضـو و حامـی 

ایـن پروسـه در سـفارت جمهوری اسـامی افغانسـتان مقیم 

دوشـنبه، برگـزار گردیـد.

در خربنامـه آمـده کـه درایـن ضیافـت، آقای ناب بـا تأکید بر 

اهمیـت اجـامع منطقه یـی و جهانـی در حامیـت از پروسـه 

تامیـن  بـرای  تـاش هـای همـه جانبـه  افغانسـتان،  صلـح 

ثبـات، توسـعه اقتصـادی، اتصـال منطقـه  یـی و مبـارزه بـا 

تروریـزم و افـراط گرایـی را مسـئولیت مشـرک افغانسـتان، 

بـه  شـان  سـفرهای  و  طالبـان  روایت هـای  از  کـه  داشـت 

کشـورهای منطقـه بـر مـی آیـد کـه آنـان هنـوز هـم در پـی 

افغانسـتان می باشـند. اسـامی« در  »امـارت  احیـای 

و  امریـکا، روسـیه  ایـن  از  پیـش  ایـن در حالـی اسـت کـه 

شـامر دیگـر از کشـورهای جهان اعـام کرده اند کـه مخالف 

بازگشـت امـارت اسـامی در افغانسـتان می باشـد. 

پولیـس کابـل اعـام کـرده اسـت که سـه دزد مسـلح را در 

کابـل دسـتگیر کرده اسـت.

پولیـس کابـل روز دوشـنبه نهـم حمـل بـا نـر خربنامـه ای گفتـه اسـت 

کـه یـک گـروه سـه نفـری دزدان مسـلح در ناحیـه یازدهم سـاحه گوالیی 

سـینام، توسـط پولیـس بازداشـت گردیـد.

در خربنامـه آمـده اسـت کـه این دزدان با اسـتفاده از تهدید سـاح پول و 

موبایـل شـهروندان کابـل را دزدی می کردند. به گفتـه پولیس این دزدان 

در چندیـن مـورد دزدی مسـلحانه نیز دسـت داشـتند. پولیـس می افزاید 

کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

اسـتخبارات  مسـئول  کـه  اسـت 

یـک  در  ننگرهـار  والیـت  در  طالبـان  گـروه 

شـده  بازداشـت  اردو  ویـژۀ  نیروهـای  عملیـات 

اسـت. این وزارت روز دوشـنبه نهم حمل با نر 

خربنامـه ای می گویـد کـه نیروهـای کومانـدو در 

ولسـوالی شـیرزاد والیـت ننگرهـار عملیاتـی را 

اللـه  انـدازی کردنـد کـه در نتیجـه شـفیق  راه 

مسـئول اسـتخباراتی گـروه طالبـان بـرای ایـن 

والیـت بـا دو فرد مشـکوک دیگر بازداشـت شـد.

ایـن درحالیسـت کـه اداره جدید ایـاالت متحده 

امریکا در تاشـی یافنت راه بیرون رفت از قضیه 

افغانسـتان اسـت و برنامه ای را در ماه های اخیر 

بـرای اجامع منطقـه ای در دسـتور کار خود قرار 

داده و رئیـس جمهـور غنـی طرحـی بـرای رفنت 

پیش کـش  را  زودهنـگام  انتخابـات  سـوی  بـه 

کـه در یـک اقـدام رسیع پولیـس حوزه یازدهـم امنیتی عرص روز یکشـنبه 

هر سـه دزد با یک میل سـاح کمری بازداشـت شـدند.

ایـن در حالیسـت کـه روز یکشـنبه نیـز پولیـس کابـل اعام کـرده بود که 

سـه دزد مسـلح را در در ناحیه ششـم شـهر کابل بازداشـت کرده اسـت.

اعامیه هـای خـربی ایـن نهـاد نشـان می دهـد کـه در طـی چهـار روز 

گذشـته هـر روز چنـد تـن از دزد را از نقـاط مختلف شـهر کابل بازداشـت 

می کنـد.

بـا ایـن وصف میـزان دزدی و جرایـم جنایی در کابل همچنیـن گراف باال 

ادامـه  از  مـردم  و  می دهـد  نشـان  را 

وضـع نگـران اند.

تقریبـا نزدیـک بـه سـه مـاه می شـود، 

یعنـی پـس از آغـاز میثـاق امنیتـی، 

بـه  امنیتـی  اداره هـای  خربنامه هـای 

خصـوص پولیـس نشـان می دهـد که 

صدهـا تـن از دزدان مسـلح در کابـل 

مـورد  در  امـا  انـد،  شـده  بازداشـت 

هیـچ  کنـون  تـا  افـراد  ایـن  محکمـه 

خـربی از اداره پولیـس یـا سـارنوالی 

کشـور منتـر نشـده اسـت.

در  کـه  می شـود  سـال  سـه  حـدود 

و  دزدی  شـهرکابل  پس کوچه هـای 

برابـر  در  روشـن  روز  در  چپاول گـری 

می شـود.  انجـام  مـردم  چشـامن 

افزایـش جرایـم  بـه دلیـل  شـهرکابل 

یکـی  چپاول گـری  و  دزدی  جنایـی، 

از ناامن تریـن شـهرهای افغانسـتان و 

باشـد. حتـا شـاید منطقـه 

کـرده اسـت.  گـروه طالبان امـا تاکنون هیچ یک 

ایـن گـروه  و  نپذیرفتـه  را  از طرح هـای طرفیـن 

در آخریـن موقف گیـری خـود گفتـه اسـت کـه 

بـه هیـچ وجـه از نظـام سیاسـی دموکراتیـک در 

افغانسـتان حامیـت نخواهـد کرد.

بـاور  نظامـی  تحلیل گـران  دیگـر  طـرف  در 

دارنـد کـه گـروه طالبـان بـرای خـروج نیروهـای 

امریکایـی از افغانسـتان دل خـوش کـرده بودند 

و ایـن گـروه بـه ایـن عقیـده بـود کـه می شـود 

بخشـی از خواسـت های خـود از طریـق فشـار 

اخیـر  اظهـارات  امـا  آورد.  دسـت  بـه  نظامـی 

جوبایـدن رئیـس جمهـور امریکا نشـان می دهد 

مـی  مـاه  اول  در  دسـت کم  کشـور  ایـن  کـه 

نیروهایـش را از افغانسـتان خـارج نخواهد کرد.

بـا ایـن همـه طالبـان در مـدت بیش از دو سـال 

گفتگوهـای صلـح دسـت از فعالیت های نظامی 

و  نظامـی  نیروهـای  علیـه 

حتـا افـراد ملکـی برنداشـته 

از  اسـتفاده  بـا  اخیـر  و 

بـه  مقناطیسـی  ماین هـای 

طـور مسـتقیم غیـر نظامیان 

و  می دهـد  قـرار  هـدف  را 

ملکیت هـای عامـه را ویـران 

می کنـد. در هفتـه گذشـته 

ایـن گروه پلـی عامه ای را در 

والیـت  ارغنـداب  ولسـوالی 

کـرد. منهـدم  قندهـار 

معین سیاسی وزارت خارجه: 
طالبان هنوز هم در پی احیای »امارت اسالمی« در افغانستان است

وزارت دفاع ملی: بازداشت سه دزد مسلح در کابل
مسئول استخبارات گروه طالبان در ننگرهار بازداشت شد
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 رئیـس جمهـور غنـی در یـک سـفر رسـمی وارد 

دوشـنبه پایتخـت تاجیکسـتان شـد و در ایـن 

سـفر با امـام علی رحامن رئیـس جمهور تاجیکسـتان مالقات 

و دیـدار کرد.

نـر  بـا  حمـل  نهـم  دوشـنبه  روز  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد  کـه  گفـت  خربنامـه ای 

کشـور صبـح امـروز در راس یـک هیـات عالـی رتبـۀ دولتی به 

منظور سـفر رسـمی دو روزه و اشـراک و سـخرنانی در نهمین 

کنفرانـس وزرای خارجـه قلـب آسـیا- پروسـۀ اسـتانبول، وارد 

دوشـنبه پایتخـت تاجیکسـتان شـد.

از  غنـی  رئیـس جمهـور  کـه  اسـت  اعالمیـه عـالوه شـده  در 

سـوی امـام علـی رحـامن رئیس جمهـور تاجیکسـتان در قرص 

ملـت، مقر ریاسـت جمهوری آن کشـور در شـهر دوشـنبه طی 

یـک مراسـم تریفـات رسـمی بـا نواخـن رسودهـای ملی دو 

کشـور، مـورد اسـتقبال قـرار گرفت.

در ایـن دیـدار رؤسـای جمهـور افغانسـتان و تاجیکسـتان، بـر 

گسـرش مزیـد همکاری هـا در عرصه هـای  مختلـف میـان دو 

سرمقاله

 در آسـتانه برگـزاری نشسـت صلـح ترکیـه کـه قـرار اسـت 

پروسـه  آسـیا-  قلـب  نشسـت  شـود،  برگـزار  اپریـل  مـاه  در 

میـان  را  بیشـر  همدلـی  و  همنظـری  فرصـت  اسـتانبول 

کنـد.  مـی  فراهـم  منطقـه  کشـورهای 

صلح در افغانسـتان نیازمند اتحاد و همگرایی ملی و اجامع 

منطقه ای و بین املللی اسـت و بدون همکاری کشـورهای 

همسـایه، منطقـه و جهـان پروسـه صلـح در افغانسـتان بـه 

ناکامـی خواهد انجامیـد. موقعیت جغرافیایـی و ژئوپلتیکی 

و ژئـو اکونومیکـی افغانسـتان سـبب گردیده که بسـیاری از 

کشـورهای منطقه درافغانسـتان منافع مروع داشـته باشد 

و تحـوالت افغانسـتان بـه گونـه ای بـر سیاسـت، اقتصـاد و 

تجـارت ایـن کشـورها تأثیـر می گـذارد. بنابراین کشـورهای 

منطقـه بـا توجـه بـه منافـع خـود، تحـوالت افغانسـتان بـا 

دقـت دنبـال مـی کنـد و چنانچـه سـیر رویدادهـا در جهـت 

از راه هـای گوناگـون مانـع  خواسـت آن کشـورها نباشـد، 

تغییـر و تحـول در ایـن کشـور مـی شـوند و یـا تـالش مـی 

کننـد آن را بـه انحـراف بکشـانند.

افغانسـتان  هرچنـد نقـش کشـورهای منطقـه در تحـوالت 

سیاسـی  نظـام  ضعـف  بـه  توجـه  بـا  امـا  اسـت؛  متفـاوت 

مداخلـه  بـرای  کـه  زمینه هایـی  و  و خألهـا  افغانسـتان  در 

توانـد  مـی  هرکشـوری  دارد،  وجـود  خارجـی  کشـورهای 

مشـکالتی را در رونـد صلـح و گفتگوهـای سیاسـی میـان 

کنـد. ایجـاد  و طالبـان  دولـت 

کنفرانس قلب آسیا-پروسـه اسـتانبول که از سـال 2011 به 

فعالیـت آغـاز منـوده همه سـاله در یکی از کشـورهای عضو 

دایـر می شـود و در رابطه با مسـایل افغانسـتان و بخصوص 

پروسـه صلـح بـه بحـث و گفتگو می پـردازد و ایـن کنفرانس 

را فراهـم مـی سـازد کـه اعضـای کنفرانـس مـی  فرصتـی 

تواننـد دیـدگاه شـان را در ارتبـاط بـا افغانسـتان و مسـایل 

منطقـه ای بـا یگدیگـر رشیک کننـد. اگرچه درنهمین سـال 

برگـزاری کنفرانـس مـا دسـتاورد ملمـوس و عینـی را از ایـن 

کنفرانـس در ارتباط با پیرفت پروسـه صلح در افغانسـتان 

ندیـده ایم؛ اما نشسـت امسـال بـا توجه به نزدیکی نشسـت 

صلـح ترکیـه در مورد افغانسـتان مـی تواند، مفیـد و معنادار 

باشد.

تـا کنـون حداقـل دو طـرح در ارتبـاط بـا صلـح افغانسـتان 

وجـود دارد و ایـن خـود مـی توانـد از پراکندگـی مباحـث 

جلوگیـری کـرده و آجنـدای نشسـت هـا و گفتگوهـا را بـر 

محـور دو طـرح فـوق متمرکـز سـازد. اول طـرح ارائـه شـده 

از سـوی امریـکا؛ دوم طـرح پیشـنهادی دولـت افغانسـتان.

متأسـفانه گـروه طالبـان هیچ طرح مشـخصی را بـرای آینده 

افغانسـتان ارائـه نـداده انـد و ایـن موضـوع رونـد گفتگوهـا 

تـا حـدی پیچیـده کـرده اسـت. تأکیـد طالبـان بیشـر  را 

بـر حاکمیـت نظـام اسـالمی در افغانسـتان اسـت؛ امـا ایـن 

کـه نظـام اسـالمی طالبـان چـه تفاوتـی با امـارت و یـا نظام 

گـروه  بنابرایـن  نیسـت.  معلـوم  دارد،  اسـالمی  جمهـوری 

پیشـنهادی،  مـورد طـرح هـای  وار در  مـاده  بایـد  طالبـان 

نظریـات خـود را واضـح سـازد.

طـرح امریـکا هـم از نظـر دولـت افغانسـتان و هـم از نظـر 

بسـیاری از کارشناسـان نـه عملـی اسـت و نـه سـازنده. آن 

طـرح نـه تنهـا منـی توانـد صلـح و ثبـات را در افغانسـتان 

تضمیـن کنـد که خود تشـویق کننـده بی ثباتی، نـا امنی و 

تشـدید جنـگ در افغانسـتان خواهـد شـد.

طرحـی کـه از سـوی دولـت افغانسـتان بـا برخـی کشـورها 

رشیـک شـده و ایـن طرح از سـوی دولـت در نشسـت ترکیه 

ارائـه خواهـد شـد، واقـع بینانـه و مبتنـی بـر خواسـت متـام 

طـرف هـای درگیر می باشـد. نقطـه قوت دیگر طـرح دولت 

ایـن اسـت کـه در ایـن طـرح مـردم محـور تصمیـم گیـری 

بـه خواسـت  قانـون اساسـی  و  آینـده نظـام  و  قـرار گرفتـه 

مـردم واگـذار گردیـده اسـت، چیـزی کـه در طـرح امریکا به 

فراموشـی سـپرده شـده اسـت.

اگـر طالبـان ادعـا دارنـد کـه اکرثیـت مـردم افغانسـتان از 

آنهـا حامیـت مـی کننـد، بایـد بـا خوشـحالی از ایـن طـرح 

اسـتقبال کـرده و مـردم افغانسـتان را در متـام رویدادهـا و 

تصمیـم گیـری هـای کالن ملـی رشیـک سـازند.

طـرح دولـت افغانسـتان از جهـات مختلـف بـر طـرح امریکا 

برتـری دارد. در ایـن طـرح خواسـت مـردم در نظـر گرفتـه 

شـده و بـرای اقشـار و اصنـاف گوناگـون اجتامعـی نقـش 

داده شـده و ترسـیم چشـم انـداز آینـده نیز بیشـر بـر عهده 

مـردم اسـت. ایـن طـرح یکجانبـه نبـوده و بـر تـداوم قـدرت 

فعلـی نیـز تأکیـد نکرده اسـت؛ امـا فراینـد انتقال قـدرت به 

گونـه ای پیـش بینـی شـده اسـت کـه گـروه هـای مخالـف و 

دهشـت افگـن نتواننـد از خـأل بـه وجود آمـده بر ضـد ثبات 

و امنیـت کشـور اسـتفاده کننـد.

بیـن املللـی در نظـر گرفتـه  در طـرح دولـت ارزش هـای 

شـده اسـت و به حقوق اقوام، مذاهب و اقشـار آسـیب پذیر 

اجتامعـی بیشـر توجـه شـده اسـت.

بـه هـر حال نشسـت قلـب آسـیا، فرصتی اسـت تـا حکومت 

در ایـن کنفرانـس و نیز در مالقات هایی که در حاشـیه این 

نشسـت با مقامات کشـور میزبان و سـایر اعضای کنفرانس 

صـورت مـی گیـرد، توجـه کشـورهای همسـایه و منطقـه را 

بـر محـور صلـح افغانسـتان جلـب کنـد و در راسـتای ایجـاد 

اجـامع منطقـوی و بیـن املللی تـالش کند.

دولـت بایـد بـرای همـه کشـورها بفهامنـد کـه در راسـتای 

صلـح از هیـچ تالشـی دریـغ منـی ورزد؛ امـا صلحـی را مـی 

خواهـد کـه نتیجـه آن احـرام بـه حقـوق و خواسـت همـه 

مـردم افغانسـتان باشـد و امنیـت و ثبات پایدار را در کشـور 

تضمیـن کنـد. ولـی صلحی کـه نظم موجـود را برهـم بزند و 

فـاز جدیـدی از ناامنـی و خشـونت را در کشـور بـاز کند، نه 

بـا منافـع کشـورهای منطقـه سـازگاری دارد و نه مسـؤولیت 

هـای بیـن املللـی جامعـه جهانـی در قبـال امنیـت منطقه 

را مرفـوع مـی سـازد. بنابرایـن همـه کشـورها بایـد بـر محور 

منافـع مـروع خود بـرای بهبود وضعیت امنیتی و سیاسـی 

افغانسـتان تالش کند و جنگ و ناامنی در افغانسـتان را به 

رضر منطقـه بدانند. 

کشـور، تاکیـد کردند.

طبـق معلومـات اعالمیـه رئیـس جمهـور غنی ضمـن قدردانی 

از مهامن نـوازی جمهوری تاجیکسـتان افزود که تاجیکسـتان 

در پنـج حلقـه سیاسـت خارجـی افغانسـتان در سـه حلقـه، 

در  کلیـدی  مملکـت  و  اسـالمی  کشـور  همسـایه،  همچـون 

آسـیای متحـول، نقـش کلیـدی دارد.

در دیـدار رئیـس جمهـور خاطرنشـان کـرد کـه افغانسـتان و 

تاجیکسـتان هیچ گونـه اختـالف در مـوارد بنیـادی ندارند و ما 

می خواهیـم کـه رسحـد میـان دو کشـور، به رسحـد همکاری، 

هامهنگـی و همدلـی مبـدل گردد.

رئیـس جمهور غنی بر توسـعۀ مناسـبات تجارتـی و تزانزیتی و 

همـکاری هـا در عرصه های امنیتی، فرهنگـی، انرژی، تحکیم 

سـواحل میـان افغانسـتان و تاجیکسـتان تاکیـد کـرد و گفـت 

کـه از موقـف شـام بـرای صلح باعـزت و پایـدار در افغانسـتان 

در چارچـوب جمهوریـت، اسـتقبال می کنیم.

ایـن سـفر رئیـس  ارگ ریاسـت جمهـوری می افزایـد کـه در 

جمهـور غنـی به تاجیکسـتان میان دو کشـور پنـج تفاهم نامه 

همـکاری نیـز بـه امضا رسـیده اسـت.

براسـاس معلومـات ارگ ایـن تفاهم نامه هـا و یادداشـت های 

اقتصـادی،  امنیتـی،  سیاسـی،  بخش هـای  در  همـکاری 

ترانسـپورتی، ترانزیتـی، انـرژی و فرهنگـی میان مسـئوالن دو 

کشـور بـه امضـا رسـید.

رئیس جمهور غنی در سـفرش در دانشـگاه ملی تاجیکسـتان 

نیـز سـخرنانی کـرد و ایـن دانشـگاه بـه وی دکـرای افتخاری 

نیـز اهدا کرده اسـت.

قـرار اسـت فـردا دهـم حـوت رئیـس جمهـور غنـی در نهمیـن 

پایتخـت  شهردوشـنبه  در  اسـتانبول  اسـیا-  قلـب  کنفرانـس 

کنـد. تاجیکسـتان سـخرنانی  جمهـوری 

این درحالیسـت که در هفته های پیش رو نشسـت اسـتانبول 

بـرای جسـتجوی راه حـل جدید بـرای صلح افغانسـتان برگزار 

شود.

دو هفتـه پیـش بـه همیـن منظور کنفرانسـی در مسـکو برگزار 

شـد کـه ظاهـرا در آن کنفرانـس بـا اشـراک امریـکا، چیـن، 

روسـیه، پاکسـتان و طرف هـای گفتگـو کننـده بیـن االفغانی، 

روی آجنـدای نشسـت ترکیـه صحبـت و رایزنـی شـده اسـت.

اجـامع  یـک  سـاخن  تـالش  در  حـال  در  جمهـور  رئیـس 

منطقه یـی بـرای حامیـت از طـرح انتخابات ریاسـت جمهوری 

زود رس بـرای رسـیدن بـه صلـح پایـدار در کشـور اسـت کـه 

گـروه طالبـان نظـام دموکراسـی را رد می کنـد و بـر حکومـت 

اسـالمی بـه تعبیـر خـود پافشـاری دارد.

در ایـن میـان ایـاالت متحـده امریـکا در تـالش اسـت کـه بـا 

هـم آهنگ سـازی وسـیع در سـطح منطقـه و رشیـک سـاخن 

قـدرت هـای بزرگـی چـون روسـیه و چیـن و درکنـار ایـن دو 

کشـورهای ایـران و پاکسـتان، در افغانسـتان صلـح نسـبی را 

تامیـن کنـد تـا دسـت کـم نفوذ خـود بـه زودی در افغانسـتان 

از دسـت ندهـد.

رونـد گفتگوهـای دوحه بعـد از ختـم دوره کاری دونالد ترامپ 

رئیـس جمهـور پیشـین امریـکا عمـال متوقـف شـد و بـه بـاور 

کارشناسـان آن رونـد نـاکام شـده اسـت. امـا دیـده شـود کـه 

رونـد جدیـد بـا اجامعـی منطقـه ای و محلـی بـه کجـا خواهد 

رسید.

ده زياتـه کـړه : )) مـوږ د افغانانو ترمنځ د هـر اړخيزو مذاکراتو 

مالتـړ کـړى، څو دوى خپل اختالفـات هوار کړي. ((

پـه  چـې  دى  بـاور  دې  پـر  پاکسـتان  وينـا،  پـه  نومـوړي  د 

افغانسـتان کـې د يـوې تلپاتـې سـولې لپـاره د دوحې پروسـه 

بايـد تـرې اسـتفاده ويش. او  يـو تاريخـي چانـس دى 

زاهـد حفيـظ وايـي، افغانـان بايد خپـل راتلونکـی برخليک په 

خپلـه وټاکـي او پاکسـتان بـه د افغانانـو ترمنځ هـر ډول تړون 

او موافقـې تـه نـه يواځـې درنـاوى ولـري، بلکـې ورتـه د منلـو 

جـوړوي. هـم  ماينونـه  نـور  او  واسـکټونه  بريدونـو  ځامنرګـو 

دغـه راز د کنـدوز د ګمرک رييس جمشـيد سـادات پژواک ته 

وويـل چـې پـه امـام صاحب ولسـوالۍ کـې د طالبانـو ګمرک 

د دغـه واليـت د ګمـرک پر عوایـدو منفي اغېـزې کړې دي.

ده زياتـه کـړه: ))لـه تاجکسـتان او نـورو هېوادنـو څخـه ډېـر 

توکـي لـه همـدې الرې راوړل کيـږي چـې لـه املـه يـې زمـوږ 

عوایـد سـلګونه ميليونـه افغانـۍ ښـکته شـوي دي.((

لـه  رييـس  د ګمـرک  کنـدوز  د  او  ولسـوال  امـام صاحـب  د 

امنيتـي ځواکونـو غوښـتنه وکـړه چـې پـه يـاده سـيمه کـې د 

طالبانـو پـر پوځـي مرکز او ګمـرک عمليات وکـړي او له منځه 

یـې يـويس. 

پـه دې اړه پـه کنـدوز کـې د لومـړۍ لـوا قومانـدان ډګـروال 

شـاه محمـود فضـي پـژواک تـه وويـل، دوى کوښـښ کـوي 

چـې د يـوه منظـم پـالن لـه مخـې پـه يـو مناسـب وخـت کـې 

وړ هـم دى. لـه افغانسـتانه د بهرنيـو ځواکونـو د وتلـو په اړه د 

يوې پوښـتنې پـه ځواب کې د پاکسـتان د بهرنيو چارو وزارت 

ويانـد وويـل:)) بهـرين ځواکونه بايـد له افغانسـتانه په منظمه 

او مسـووالنه توګـه ووځـي، څو هلته تشـه رامنځتـه نه يش. (( 

د دوحـې تـړون لـه مخې، ټاکل شـوې ده چـې د 2021 کال 

د مـې تـر لومـړۍ نېټـې لـه افغانسـتانه ټـول بهـرين ځواکونه 

ووځـي، خـو د امريـکا ولسـمر جوبايـډن ويي، چـې په دغه 

نېټـه سـتونزمنه ده چـې ټول رستېـري ووځي.

پـر يـادې سـيمې عمليـات تـررسه کـړي. ده زياتـه کـړه: ))دا 

ښـکاره خـربه ده، هـر چېـرې چـې طالبـان وي هلته د وسـلو، 

او نـورو شـيانو قاچـاق وي، پـه  مهامتـو، چاودېدونکـو توکـو 

ځنـګل سـيمه کـې لـه ګمـرک نـه يې خـرب نه يـم، خـو پوځي 

مرکـز لـري.(( خـو بـل لورته د وسـله والـو طالبانو ويانـد ذبيح 

اللـه مجاهـد وايـي چـې د امـام صاحـب ولسـوالۍ پـه ځنګل 

سـيمه کـې دوى ګمـرک نـه لـري. 

دى وايـي: ))پـه عمومـي الرو کـې ګمـرک لـرو او يـو فيصـد 

ماليـه د سـوداګرو د مالونـو د سـاتنې لپـاره اخلـو، خو ځنګل 

سـيمه کـې ګمـرک نـه لرو.((مجاهـد پـه ځنګل سـيمه کې د 

دوى د پوځـي مرکـز پـه اړه څـه ونـه ويـل. د يادونـې ده چـې 

امـام صاحـب د کنـدوز د ګڼ مېشـته ولسـواليو لـه ډلې څخه 

ده چـې لـه ګاونـډي هېـواد تاجکسـتان رسه ٧0 کيلومـره 

ګـډه پولـه لري.

 د پاکسـتان د بهرنيـو چـارو وزارت وايـي چې بهـرين ځواکونه 

بايـد لـه افغانسـتان په منظمـه او مسـووالنه توګـه ووځي، څو 

هلته تشـه رامنځتـه نه يش.

حفيـظ  زاهـد  ويانـد  وزارت  چـارو  بهرنيـو  د  پاکسـتان  د 

چودهـري دغـه څرګندونـې په اسـالم ابـاد کې د يـوې خربي 

غونـډې پـر مهـال وکـړې. هغه د يوې پوښـتنې پـه ځواب کې 

وويـل چـې پاکسـتان د افغـان کشـالې پـر سـيايس هـواري 

ټينـګار کـړى، حکـه چـې دا کشـاله نظامي حـل الره نه لري.

والـو  وايـي چـې وسـله  ولسـوال  امـام صاحـب  د   د کنـدوز 

طالبانـو پـه دې ولسـوالۍ کـې د پوځـي زده کـړو يـو مرکـز 

او ګمـرک جـوړ کـړى، خـو طالبـان بيـا د ګمـرک د جوړولـو 

د  اکـربي  نازکمـر  امـام صاحـب ولسـوال  د  مسـئله ردوي. 

وري پـه نهمـه پـژواک خـربي اژانـس تـه وويل چې وسـله والو 

طالبانـو د دې ولسـوالۍ پـه ځنـګل سـيمه کـې ګمـرک او د 

نويـو طالبانـو د روزلـو لپـاره يـو پوځـي مرکـز جـوړ کـړى دى.

هغـه وايـي: ))کـوم موټر چې پـه قاچاقي ډول توکـي لېږدوي 

د ځنـګل لـه الرې ځـي هلتـه ورتـه طالبانو ګمرک جـوړ کړى 

او دغـه موټر ګمـرک کوي.((

د  ګمـرک  طالبانـو  د  کـې  سـيمه  يـاده  پـه  چـې  وويـل  ده 

شـېرخان بنـدر پـر عوایـدو هـم منفـي اغېـزې کـړي، ځکـه يو 

شـمېر موټـر لـه دې الرې کنـدوز ښـار تـه داخليـږي.

د  کـې  مرکـز  پوځـي  يـاد  پـه  طالبـان  وينـا،  پـه  نومـوړي  د 

پاکستان: له افغانستانه د بهرنيو ځواکونو وتل بايد مسووالنه وي

ولسوال: طالبانو په امام صاحب کې ګمرک او د پوځي زده کړو مرکز جوړ کړى

کارتون

افغانستان و روزنه های 
جدید برای صلح پایدار

حفیظ اهلل زکی

 

 

 

او ترصیـح کـرد کـه پیـش از ایـن پنـج نهـادی کـه نامـزدان 

نتوانسـتند از مجلـس رای اعتـامد بگیرنـد توسـط رسپرسـت 

رای  اسـتبداد  بنیـاد  بـر  حکومـت  حـاال  امـا  می شـد؛  اداره 

خـود وزرای برحـال را برکنـار کـرده و سـه نهـاد دیگـر را نیـز به 

اسـت. سـپرده  رسپرسـان 

ماللـی اسـحاق زی دیگـر عضـو مجلـس نیـز گفـت کـه منـی 

دانـد کـه در کـدام قانون آمـده که حکومـت وزرای تایید شـده 

از سـوی پارملـان را برکنـار می کنـد؛ اما نامـزدان رد صالحیت 

شـده را اجـازه می دهـد بـه کار شـان ادامـه دهنـد.

او تاکیـد کـرد کـه حکومـت بـه ویـژه رییـس جمهـور غنـی باید 

نامـزدوزرای جدیـد را جهـت  بیـن بـربد و  از  را  ایـن فرهنـگ 

کسـب رای اعتـامد بـه مجلـس معرفـی کنـد.

گفتنـی اسـت کـه مجلـس هنـگام رای دهـی بـه نامـزد وزرای 

کابینـه، نامـزد وزرای اطالعـات و فرهنـگ، انکشـاف دهـات، 

امـور زنـان، معـارف و نامزد رییس بانک مرکـزی را رد صالحیت 

کردنـد؛ امـا ایـن نامـزدان خـالف قانـون تـا هنـوز به کار شـان 

ادامـه می دهنـد.

بـر بنیـاد قانـون رسپرسـتی یـک اداره بیشـر از دو مـاه نبایـد 

رد  کـه  وزیـری  نامـزد  نیـز  و  شـود  اداره  رسپرسـت  توسـط 

صالحیـت می شـود حتـی حـق نـدارد بـرای یـک سـاعت در 

مبانـد.  باقـی  وزارت 

مـردم جوند آغـاز یافته اسـت.

اندیشـانه فکـر می کننـد  آقـای صالـح گفته:«شـامری سـاده 

طالبـان امـروزی آنهایـی کـه در دوره حاکمیـت خـود مزرعه ها 

را بـه آتـش میکشـیدند نیسـتند و تغییـر کرده انـد«.

وی تاکیـد کـرده:« طالـب نـه تنهـا تغییـر نکـرده اسـت بلکـه 

وحشـی تر و جاهـل تـر و عقـده منـد تـر شـده اسـت. محـارصه 

را در کارنامـه  آور دیگـری  ننگیـن و رشم  غذایـی جونـد لکـه 

طالـب درج می کنـد. چـه ایـن گروه صلـح کند یا نـه نکند این 

لکه هـا از جبیـن ناپاکـش دور نخواهـد شـد«.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است.

بهیـر عـالوه کـرد کـه در ادامـه ایـن رونـد، والـی کندهـار بـار 

دیگـر وارد ریاسـت گمـرک شـد و آن عـده ماموریـن گمـرک 

بودنـد،  شـده  قلمـداد  شـدگان  بازداشـت  اعـراف  در  کـه  را 

منـود. بازداشـت 

وی افـزود کـه عزیزاللـه مدیـر اداری و مسـئول مراقبـت سـیار 

ریاسـت گمـرک، در اخـاذی غیرقانونـی بـا بازداشـت شـدگان 

قبلـی رشیـک بود.

بـه گفتـۀ موصـوف، والـی کندهـار پـس از بازداشـت منـودن 

مامـور یادشـدۀ ریاسـت گمـرک، در مالقـات بـا تاجـران گفـت 

کـه در جلوگیـری از فسـاد بـا وی همـکاری مناینـد.

والـی گفـت کـه ضمـن جلوگیـری، از ضایـع شـدن عوایـد، بـه 

هیـچ کـس اجـازه منی دهـد که بـا اسـتفاده از موقـف دولتی، 

مـردم و تاجـران را اذیـت مناینـد.

وی افـزود کـه در مقابـل آن عـده افراد فاسـد که فسـاد کرده و 

مـردم را بـرای خـروج از کشـور و فـرار رسمایه زمینه سـازی می 

منایند، ایسـتاد است. 

 مجلـس مناینـدگان ادامـه کار رسپرسـت وزرای رد صالحیـت 

و  حکومـت  رای  اسـتبداد  را  کابینـه  وزیـران  برکنـاری  و  شـده 

خـالف قانـون خوانـد.

میـر رحـامن رحامنـی رییـس مجلـس مناینـدگان در نشسـت 

دیـروز دوشـنبه )9 حمـل( ایـن مجلـس گفـت کـه طبـق قانـون 

اساسـی یکـی از وظایف حکومت پایان دادن به رسپرسـتی های 

ادارات بـه ویـژه وزارت هـا اسـت؛ اما عـالوه بر این کـه حکومت به 

ایـن اصـل احـرام منی کنـد بلکـه دیده می شـود نهادینه شـدن 

عـرف رسپرسـتی را تقویـت می کنـد.

آقـای رحامنـی گفـت: »یـک بـار دیگـر از حکومـت می خواهیـم 

کـه بـه قانـون اساسـی احـرام بگـذارد و بـه رسپرسـتی ها پایان 

دهد.«

بـا ایـن وجـود، رشف الدیـن عینـی یـک عضـو دیگر مجلـس نیز 

گفـت کـه ادامـه کار رسپرسـت های کـه رای اعتـامد مجلـس را 

نگرفتـه انـد نـه تنهـا کـه خـالف قانـون اسـت بلکـه »خیانـت و 

اسـتبداد« رای حکومـت را نشـان می دهـد.

مـردم  مناینـدگان  بـه  توهیـن  را  رسپرسـت ها  کار  ادامـه  او، 

اسـت. افغانسـتان 

بـه گفتـه او، این در حالی اسـت که وزرای صحـت عامه، مالیه و 

امـور داخلـه از سـوی رییـس جمهور بـر بنیاد تعصب و اسـتبداد 

رای برکنار شـده اند.

 امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری کشـور می گویـد 

کـه طالبـان در  والیـت بادغیس، ولسـوالی جونـد را در محارصه 

غذایـی قـرار داده انـد و مدتی اسـت کـه آدم ها را به جـرم انتقال 

نـان شـکنجه می کننـد و حتـا می کشـند.

آقـای صالـح، دیـروز دوشـنبه )9 حمـل( در صفحـۀ فیسـبوکش 

انشـالله  و  شکسـت  خواهیـم  را  محـارصه  ایـن  مـا  کـه  نوشـته 

بـزودی.

معـاون اول ریاسـت جمهـوری بیـان داشـته کـه مقاومـت مـردم 

عزیـز و شـجاع جونـد قابل سـتایش اسـت. مـن با مناینـده مردم 

جونـد در ولسـی جرگـه آقـای عبدالبصیـر عثامنی موضـوع را به 

تفصیـل بحـث کـردم و تـالش ما بـرای رسـانیدن نـان و آذوقه به 

یـک مامـور گمـرک در والیـت کندهـار کـه بـه صفـت مسـئول 

مراقبـت سـیار و مدیـر اداری ایـن ریاسـت ایفـای وظیفـه مـی 

منـود، بـه اتهـام فسـاد مالـی بازداشـت شـد.

بهیـر احمـدی سـخنگوی والـی کندهـار، گفـت کـه ایـن مامور، 

ریاسـت  از  موترهـا  غیرقانونـی  عبـور  در  و  دارد  نـام  عزیزاللـه 

گمـرک دسـت داشـته اسـت.

وی افـزود کـه چنـد روز قبـل، روح اللـه خانـزاده والـی کندهـار، 

ناوقـت شـب بـه شـکل ناگهانی از فعالیـت گمرک دیـدار منود و 

در ایـن سلسـله، ماموریـن و موتروانهایی بازداشـت شـدند که به 

شـکل غیرقانونـی از گمـرک عبور مـی کردند.

وی گفـت کـه ماموریـن ذکـر شـده، از موترهـا پـول اخـاذی مـی 

منودنـد و بـه عـوض خزانـۀ دولـت، بـه جیـب های شـخصی می 

رفت.

بـه گفتـۀ وی، بـر اسـاس اعـراف بازداشـت شـدگان، در ایـن 

کار برخـی ماموریـن دیگـر نیـز دخیـل بـوده و تحت نظـارت قرار 

دارند.

 کمیسـیون مسـتقل حقـوق بر افغانسـتان طرف هـای درگیر 

جنـگ در کشـور را بـه نقـض حقـوق بین امللـل بردوسـتانه و 

قوانیـن جنگـی متهم کرده اسـت.

ایـن کمیسـیون زنـان و کـودکان را قربانیان اصلـی جنگ روان 

دانسـته اسـت. براسـاس آمـار رسـمی ایـن کمیسـیون، در یک 

سـال اخیـر ۸۴۷ زن و ۲۰۱۹ کـودک قربانـی جنگ شـده اند.

ذبیح اللـه فرهنـگ، سـخنگوی ایـن کمیسـیون از حکومـت و 

طالبـان خواسـت کـه بـرای حلوگیـری از قربانـی شـدن آن ها، 

فـوراً آتش بـس کننـد: »قربانیان اصلـی منازعه یـا جنگ جاری 

زنـان، کودکان، جوانان و کسـانی هسـتند کـه در جنگ دخیل 

انفجـار  نتیجـه  در  هوایـی،  حمـالت  در  کسـانیکه  نیسـتند. 

ماین هـا و در جریـان درگیری هـا کشـته و یـا زخمی می شـوند. 

بـه همیـن دلیـل مـا از طرف هـای درگیـر می خواهیـم تـا برای 

جلوگیـری از قربانـی  غیـر نظامیـان فـوراً آتش بـس کننـد.«

ایـن در حالـی اسـت کـه روز یکشـنبه )۸ حمـل( در یک حمله 

مسـلحانه در کندهـار، همـر حاملـه آمر جنایی حـوزه یازدهم 

پولیـس ایـن والیـت کشـته شـد. ایـن حملـه زمانـی انجام شـد 

بـرای  را  کندهـار، همـرش  پولیـس  یازدهـم  آمـر حـوزه  کـه 

والدت بـه شـفاخانه انتقال می داد. در ایـن حمله کودک نوزاد 

و آمـر جنایـی حـوزه یازدهـم پولیـس کندهـار زخمی شـدند.

ولسـوالی  باشـنده های  از  شـامری  و  طالبـان  نیـز  شـنبه  روز 

صـربی والیـت خوسـت، نیروهـای افغـان را بـه کشـن بیش از 

۲۰ غیرنظامـی، از جملـه زنـان و کـودکان، در ایـن ولسـوالی 

متهـم کردنـد- ادعـای کـه نیروهـای امنیتـی آنـرا رد کردنـد.

رفیـع نـادری، وکیـل مدافـع و فعـال حقـوق کـودکان بـه رادیو 

 برخـی منابـع مدعـی انـد کـه در ولسـوالی شـینواری پـروان، 

پـس از ایجـاد تنـش با وارد شـدن یـک جوان با بیرق کشـور در 

مراسـم دسـتاربندی، یـک تـن در شـلیک طالبان کشـته شـد؛ 

امـا طالبـان ایـن اظهـارات را رد مـی کنند.

قاضـی اکـوگل احمـدی ولسـوال شـینواری پـروان، بـه آژانـس 

خـربی پـژواک گفـت کـه دیـروز در منطقـه درازگـرد ولسـوالی 

شـینواری )محلـی کـه طالبـان در آن حضـور دارنـد(، مراسـم 

دسـتاربندی حافظـان کالم اللـه مجیـد بـود.

او افـزود: “جوانـی بـه نـام عبدالشـکور، بیـرق سـه رنـگ را در 

اطـراف خـود پیچانـده داخـل مجلـس مـی شـود، طالبـان یک 

آزادی گفـت کـه براسـاس کنوانسـیون جنـوا، طرف های جنگ 

تضمیـن  را  نظامیـان  غیـر  سـالمت  و  امنیـت  حقـوق،  بایـد 

کننـد: »هـر نـوع رضری کـه به آن هـا )زنـان و کودکان( برسـد، 

جنایـت جنگـی محسـوب می شـود و مخالـف کنوانسـیون های 

بین املللـی بخصـوص کنوانسـیون جنـوا در قبـال حفاظـت از 

غیرنظامیـان اسـت کـه در جنـگ دخیـل نیسـتند.«

وزارت امـور داخلـه تاکیـد کـرده کـه رعایـت اصـول جنـگ و 

حفـظ جـان غیـر نظامیـان از اولویت هـای ایـن وزارت اسـت.

طـارق آریـن سـخنگوی وزارت امـور داخلـه گفـت: »در برخـی 

بـه  حملـه  بـرای  مسـکونی  خانه هـای  از  دشـمن  کـه  مـوارد 

نظامیـان اسـتفاده کـرده، می پذیریم که به گونـه غیرعمدی از 

سـوی نیروهـای امنیتی به غیر نظامیان آسـیب رسـیده، اما در 

کل، رعایـت اصـول محاربـه از اولویت هـای مـا اسـت.«

ذبیح اللـه مجاهـد سـخنگوی گـروه طالبـان نیـز در پیامـی بـه 

رادیو آزادی هرنوع دسـت داشـن در کشـتار غیرنظامیان را رد 

و حکومـت را بـه نقـض حقـوق بر متهـم کرد.

مصـوب  چهارگانـه  کنوانسـیون های  عضـو  افغانسـتان 

منازعـات  طرف هـای  آن  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  ۱۹۴۹جنـوا 

مسـلحانه مکلـف هسـتند کـه از وارد کـردن تلفـات و خسـارات 

بـر جـان و مـال افـراد غیرنظامـی بپرهیزنـد و بـرای محافظـت 

ویـژه ای  اقدامـات  و کـودکان  زنـان  افـراد ملکـی خصوصـاً  از 

روی دسـت گیرنـد. امـا افزایـش کشـتار غیـر نظامیـان همواره 

انتقادهایـی را بـه دنبـال داشـته و طرف هـای درگیـر بـه نقض 

متهـم  بـری  بین املللـی حقـوق  کنوانسـیون های  و  قوانیـن 

شـده اند. 

طـرف مـی شـوند و تعـدادی از باشـندگان محـل بـه حامیت از 

ایـن بچـه دیگـه طـرف، درگیـری می شـود.”

او مدعـی اسـت کـه سـپس در اثـر شـلیک طالبان، یـک تن به 

نـام رحیم الله کشـته شـده اسـت.

محمـد زاهـد باشـنده قریـه درازگرد، با تایید سـخنان ولسـوال 

گفـت طالبانـی کـه در ایـن مراسـم حضـور داشـتند، مسـلح 

بودنـد؛ امـا کسـانی کـه از عبدالشـکور حامیـت مـی کردنـد، 

سـالح نداشـتند.

امـا ذبیـح اللـه مجاهـد سـخنگوی طالبـان، بـا رد این سـخنان 

گفـت کـه طالبـان در ایـن قضیـه دسـت ندارند.

اعتراض مجلس به ادامه کار سرپرست ها و برکناری وزیران

امراهلل صالح: طالبان ولسوالی جوند بادغیس را در محاصره غذایی قرار داده اند

یک مامور گمرک کندهار به اتهام فساد مالی بازداشت شد

متهم شدن طرف های درگیر جنگ افغانستان به نقض قوانین جنگی

ورود یک جوان با بیرق کشور 
در مراسم دستاربندی در پروان منجر به قتل یک تن شد



 

دولـت بـه عنـوان باالتریـن نهـاد اجرایـی و مظهـر 

اراده مـردم در نظام هـای دموکراتیـک، نقـش سـازنده 

ای در شـکل گیـری انتظـارات اقتصـادی مـردم دارد. 

انتظـارات بـه معنـای تصویر ذهنـی عاملیـن اقتصادی 

بـر تصمیم هـا و  آینـده  ایـن تصویـر  آینـده اسـت و  از 

رفتـار حـال آن هـا اثرمی گـذارد. بـه عنـوان مثـال اگـر 

و  بدبیـن شـود  آینـده  بـه  نسـبت  گـذار  یـک رسمایـه 

بـر ایـن باشـد کـه تقاضـا بـرای محصـوالت  تصـورش 

وی در آینـده کـم خواهـد بـود، امـروز حجـم رسمایـه 

اگـر  همچنیـن  کاهشـمی دهد.  را  خویـش  گـذاری 

خانـواده ای نسـبت بـه وضعیـت درآمـدی یـا اشـتغال 

خـود در آینـده بدبیـن شـود، در میـزان مصـارف امـروز 

خـود تجدیـد نظـر کـرده و بـا خسـت هـر چـه متـام بـه 

پـس انـداز روی آورمی شـود. آن چـه گفتیـم پیامدهای 

اقتصـادی انتظـارات منفی بـود. پیامدهـای اقتصادی 

انتظـارات مثبـت یـا خوشـبینی دقیقا بر عکس اسـت. 

در  سـعی  اقتصـادی  عامـان  حالـت  ایـن  در  یعنـی 

انبسـاط مخـارج رسمایـه گذاری و مرصفی خـود دارند. 

اگـر نگاهـی بـه اقتصـاد افغانسـتان در دو دهـه اخیـر 

داشـته باشـیم، به وضوح بـه پیامدهای مثبـت و منفی 

انتظـارات در اقتصاد افغانسـتان پیمی بریـم. به عنوان 

مثـال چندیـن منونـه را بیامنی کنیـم:

نظـام  گیـری  شـکل  و  طالبـان  سـقوط  الـف: 

سیاسـی جدیـد. پـس از سـقوط رژیـم طالبـان و ظهور 

دولـت جدیـد دموکراتیک، مردم افغانسـتان نسـبت به 

آینـده خوشـبین شـدند و رسمایه هـای هنگفـت پولـی 

کشـور  بـه سـمت  خـارج  از  انسـانی  عظیـم  نیـروی  و 

رسازیـر شـدند. شـار زیـادی از تاجریـن، کارآفرینـان 

بـه  و  بازگشـتند  کشـور  بـه  متخصـص  مهاجریـن  و 

خاطـر رونـق فعالیت هـای اقتصـادی قیمـت امـاک و 

مسـتغات بـه طرز رسسـام آوری بـاال رفت. افغانسـتان 

در ایـن برهـه شـاهد رشـد دسـتمزدها و قیمـت ارزاق 

عمومـی یعنـی تورم نیـز بود. از سـوی بخش خصوصی 

فابریکـه،  قسـمت  در  کانـی  گذاری هـای  رسمایـه 

مسـکن، آمـوزش و صحـت صـورت گرفـت. بـه عنـوان 

از چهـار  مثـال در شـهرک صنعتـی هـرات در کمـر 

سـال حـدود 400 فابریکـه صنعتـی آغاز بـه کار کردند 

و حـدود بیسـت شـهرک مسـکونی سـاخته شـدند.

ب: امضـای پیـان امنیتـی بـا آمریـکا. بـا امضای 

حامـی  مهمریـن  و  افغانسـتان  بیـن  امنیتـی  پیـان 

عامـان  دوبـاره   2012 سـال  در  آمریـکا  یعنـی  وی 

اقتصـادی بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه آمریـکا نسـبت 

بـه آینـده افغانسـتان تعهـد بلندمـدت دارد و حتـی بـا 

خـروج نیروهایـش، افغانسـتان بـه صحنـه جنگ هـای 

نیابتـی و قومـی مبـدل نخواهـد شـد. گرچـه آمریـکا 

بـه  نسـبت  بارهـا  نامـه  پیـان  ایـن  امضـای  از  قبـل 

افغانسـتان  سیاسـی  آینـده  بـه  نسـبت  خـود  تعهـد 

اطمینـان داده بـود ولـی ایـن معاهـده سـمت و سـوی 

تصمیـم گیری هـای اقتصـادی را تغییـر داد و بـار دیگر 

افغانسـتان مـورد توجـه رسمایه گـذاران قـرار گرفت. از 

سـویی سـال 2014 که در آن مسـئولیت تامین امنیت 

از نیروهـای خارجـی بـه نیروهـای ملـی منتقـل گردید 

نیـز مملـو از اضطـراب و دلهـره بود. اکرث شـاخص های 

اقتصـادی مثـل رشـد تولیـد ناخالـص داخلـی و حجـم 

رسمایـه گـذاری در این سـال منفـی شـدند و از طرفی 

هـم بـر اثـر خـروج نیروهـای خارجـی و کوچـک شـدن 

افزایـش  شـدت  بـه  بیـکاری  آمـار  خدمـات،  بخـش 

یافـت. بـه بـاور صاحـب نظران سیاسـی و کارشناسـان 

اقتصـادی سـال 2014 نقطـه عطفـی در تاریخ معارص 

افغانسـتان بـود. زیـرا نظـام سیاسـی جدید توانسـت با 

اتـکاء بـر قـوای امنیتی داخلـی به حیات پـر پیچ و خم 

خـود ادامـه دهد.

ج: انتقـال مسـاملت آمیـز قـدرت سیاسـی. پـس 

از ختـم دوره ریاسـت جمهـوری کـرزی، انتقـال قـدرت 

شـد.  حـادی  چالش هـای  دچـار  انتخابـات  مسـیر  از 

حافظـه تاریخ افغانسـتان گواه اسـت کـه انتقال قدرت 

سیاسـی در افغانسـتان همـواره بـا کشـتار و خونریـزی 

همـراه بـوده اسـت و مـردم از این پدیده خاطـره خوبی 

نامزدهـای  از سـوی  تقلـب  ادعـای  ندارنـد.  در ذهـن 

باعـث  انتخابـات  نتیجـه  اعـان  در  تاخیـر  و  رقیـب 

اضطـراب و تشـویق های زیادی شـد ولی بـا پادرمیانی 

حصـول  همچنیـن  و  خارجـی  کشـورهای  و  آمریـکا 

توافـق سیاسـی بیـن طرف هـای مدعـی خوشـبختانه 

پروسـه انتقـال قـدرت صلـح آمیـز بـود. ایـن امر سـبب 

شـد جرقـه امیـد دوباره در دل مردم زده شـود و رسمایه 

گـذاران بـا امیـد دوبـاره بـه اداره کسـب و کارهایشـان 

برگردنـد. نـرخ ارز و بهـای مسـکن مجـددا حالت ثبات 

مهاجـرت  و  رسمایـه  فـرار  رونـد  و  گرفـت  خـود  بـه  را 

مغزهـا تـا حـدودی نزولی شـد. گرچـه فضای سیاسـی 

افغانسـتان از حالـت ایـده آل فاصلـه زیـادی دارد ولی 

آب و مدیریـت آن نه تنهـا یـک اولویـت ملـی بلکـه 

یـک اولویـت بین املللـی اسـت. امـروز که اقتصاد سـبز 

یک وسـیله برای رسـیدن به توسـعۀ پایدار و هم زمان به 

حفاظـت و بهبـود منابع طبیعی جهـان، تأکید دارد. آب 

بـه شـکل فزاینـده ای محور اصلـی اقتصاد سـبز قلمداد 

می شـود. آب در همـۀ جنبه هـای توسـعۀ اقتصـادی از 

جملـه امنیـت غذایـی، سـامت، کاهـش فقـر، تـداوم 

تولیـد  و  زراعـت، صنعـت  در سـکتور  اقتصـادی  رشـد 

انـرژی نقـش کلیـدی دارد. این امر مسـتلزم آن اسـت تا 

در اینجـا بـه اهمیـت اقتصادی، صحی، محیط زیسـتی 

آن پرداختـه شـود و همچنیـن بـه چگونگـی مدیریـت 

آب هـا و چالـش کمیابـی آب نیـز اشـاره گردد.

هـرروز کـه می گـذرد، مسـئله آب در سـطح ملـی و 

بین املللـی، چـه در بیـن کشـورهای توسـعه یافته و چـه 

در بیـن کشـورهای درحال توسـعه بـه یـک مسـئله مهـم 

از  ناشـی  موضـوع  ایـن  شـدن  داغ  می شـود.  تبدیـل 

اهمیـت آب در شـکل گیری اقتصـاد سـبز و اهمیـت آب 

در فعلیت هـای روزمـره اسـت کـه هرکـدام را به تفصیـل 

بیـان خواهـم کرد.

بیـش  کـه  می دهنـد  نشـان  تخمین هـا  بیشـر   

و متیـز  آب سـامل  بـه  در جهـان  نفـر  میلیـارد  یـک  از 

دسرسـی ندارنـد. حتـی گفتـه  شـده؛ اگـر راه درمـان 

سـامل  و  متیـز  آب  لیـوان  یـک  تنهـا  ایـدز  بیـاری 

درمـان  ایـن  بـه  مـردم  از  بسـیاری  همچنـان  می بـود؛ 

دسرسـی نـدارد. سـامت احتـاالً جدی تریـن دلیـل 

اهمیـت اقتصـادی آب را نشـان می دهنـد. وبا، اسـهال 

توسـط  معـده ی  و  خونـی  بیاری هـای  از  بسـیاری  و 

دارد  واقعیـت  ایـن  می شـوند.  منتقـل  آلـوده  آب هـای 

کـه سـاالنه میلیون هـا نفـر ازجملـه بسـیاری از کودکان 

بـه دلیـل عـدم دسرسـی بـه آب سـامل جـان خـود را از 

دسـت می دهنـد. وقتـی افـراد بـه آب صحی دسرسـی 

نداشـته باشـد میـزان مبتا شدن شـان بـه بیاری های 

درمانـی  هزینه هـای  درنتیجـه  و  افزایش یافتـه  سـاری 

چندیـن برابـر افزایـش میابـد. ایـن وضعیت باعـث فقیر 

شـدن افراد می گـردد. اگر این چرخـه همچنان بچرخد 

می گیـرد.  خـود  بـه  بدتـر  وضعیـت  روزبـه روز  جامعـه 

ازاین جهـت الزم اسـت کـه در مدیریـت آب توجـه جدی 

شـود تـا افـراد درگیـر ایـن دام نشـود.

یکـی دیگـر از اهمیـت آب، نقـش آن در سـکتور 

زراعـت اسـت. در بسـیاری از کشـورهای درحال توسـعه 

زراعـت بافاصلـه زیـادی بزرگ تریـن مرصف کننـده آب 

اسـت. بـرای داشـن زراعـت کارا و روبـه رشـد نیـاز بـه 

منبـع آب قابل اطمینـان و فـروان اسـت کـه البتـه ایـن 

همیشـه در دسـرس نیست. در کشورهای فقیر اقتصاد 

بیشـر متکی به سـکتور زراعت اسـت درگذشته زراعت 

جهـان  کشـورهای  متـام  اقتصـاد  از  مهمـی  بخشـی 

از مهم تریـن  ارزان  غـذای  بـه  اسـت. دسرسـی  بـوده 

پیرفت هـا و اهـداف بـر اسـت؛ ایـن باعـث می شـود 

رصفـاً  از  را  خـود  مترکـز  و  انـرژی  بتوانـد  انسـان ها 

پیداکـردن غذا برداشـته و معطوف به سـاخن ابزارهای 

سـپری  بـا  سـامل  جامعـه  و  فرهنـگ  ایجـاد  و  مهم تـر 

کاری  هـر  یـا  انسـان ها  بـا سـایر  بیشـر  زمـان  کـردن 

کـه دوسـت دارد کنـد. درواقـع غـذای ارزان این همـه 

فرصـت را بـه وجـود مـی آورد. در بیـن اهـل فکـر حـوزه 

توسـعه هـم توافـق وجـود دارند کـه افزایـش بازدهی در 

بخـش زراعـت، مؤثرتریـن روش بـرای فقرزدایـی اسـت. 

خصوصـاً بـرای کسـانی کـه عاید رسانـه حداقـل دارند. 

رشـد محصـول زراعتـی حداقـل دو مزیـت دارنـد: یـک 

ایـن درامد واقعی ناشـی از کار در مزرعـه باالتر می رود. 

دوم اینکـه غـذای راحت تـر، ارزان تـر و در دسـرس تر 

انقاب هـای  فراهـم می سـازد. معمـوالً؛  بـرای همـه  را 

زراعتـی پیش زمینـه انقـاب صنعتـی می باشـد. انقاب 

در  بازدهـی  افزایـش  از  بعـد  انگلسـتان  در  صنعتـی 

بخـش زراعـت رخ داد. زراعـت شـالوده و مبنـا اسـت 

کـه اقتصـاد برمبنـای آن می توانـد رشـد بیشـر داشـته 

باشـد. به عـاوه؛ غـذای ارزان مزایای غیرمسـتقیم دیگر 

هـم دارنـد. رشـد زراعـت از چندیـن طریـق می تواند در 

فراینـد صنعی سـازی کمک کنـد. یکی این کـه افزایش 

بازدهـی زراعـت بـرای بعضـی از کارگران ایـن فرصت را 

می دهـد کـه تغییر شـغل دهـد و از کار در بخش زراعت 

بـه کار در صنعـت بـه شـهرها بـرود. دوم زراعـت باعـث 

پس اندازهـای  بسـیج  باعـث  ایـن  و  تولیدشـده  مـازاد 

داخلـی شـده کـه می توانـد در فراینـد رسمایه گـذاری 

مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد؛ زمانی افـراد تـوان مالی الزم 

باشـد؛ چنیـن وضعیتـی  نداشـته  کافـی  تغذیـه  بـرای 

بهـره وری آن هـا را کاهـش می دهـد، ایـن موجـب فقیـر 

مانـدن آن هـا می شـود. افـراد بسـیار فقیـر منی تواننـد 

نیـروی موردنیـاز خـود  تأمیـن  غـذای کافـی را جهـت 

بـرای انجام کاری چشـمگیر تهیه کنند، اما کسـانی که 

می تواننـد به انـدازه کافـی مـواد موردنیاز خـود را تهیه و 

مـرصف کنند، توانای انجام کارهای سـخت را دارند. در 

صورتیکـه افـراد نتواند حداقل های زندگی خـود را آماده 

کنـد آن موجـب شـکل گیری دام فقـر می شـود: فقـرا 

فقیرتـر می شـوند، ثرومتنـدان ثرومتندتـر و ایـن چرخـه 

شـوم همچنـان ادامـه پیدا می کنـد. زراعـت کارا و مؤثر 

ایـن فرصـت را مهیـا می سـازد تا افـراد بیشـر و ارزان تر 

بـه غذایـی موردنیـازش دسـت یابـد. دیگـر هـم زراعـت 

ممکـن اسـت نتایج غیرقابـل ملس تر هم به وجـود آورد. 

مثـال خوبـی در موفقیـت ایـن سیاسـت ها را می تـوان 

جنوبـی،  کـره  تایـوان،  جاپـان،  چـون:  کشـورهای  در 

سـنگاپور، اندونیزیـا و چیـن مشـاهده کـرد. کشـورهای 

کـه امـروز بزرگ تریـن اقتصاد جهـان را دارند. کشـور ما 

هـم که اکرثیت باشـندگانش در بخـش زراعت مرصوف 

اسـت؛ خـوب اسـت کـه دولـت بیشـر در ایـن بخـش 

توجـه کند و از الگوهای دیگر کشـورها برای رسـیدن به 

رفـاه و سـعادت اقتصـادی شـهروندانش اسـتفاده کند. 

ایـن می توانـد کلیـد باشـد بـرای رهایـی از فقـر حاکـم. 

البتـه کـه موفقیـت سـکتور زراعـت رابطه مسـتقیم دارد 

بـا عوامل تولید که خوشـبختانه کشـور مـا از این نعمت 

برخوردار اسـت. هرچنـد در طـی چنـد سـال گذشـته 

زیربناهـای اقتصـادی مـا به کلـی از بیـن رفته بـود؛ ولی 

امـروز بـا تـاش و زحات حکومـت و حدت ملـی دوباره 

بازسـازی گردیـده و می گـردد. ایـن روزهـا کـه شـاهد 

بـارز  منونـه  ایـن  هسـتیم  بندکال خـان  بهره بـرداری 

زحـات حکومـت فعلـی مـا اسـت. هرچند کار سـاخت 

ایـن بنـد از سـال 1354 رشوع شـده بـود امـا به اسـاس 

مشـکاتی، کار آن تکمیل نشـده بـود کـه خوشـبختانه 

امسـال کار آن تکمیـل و بـه بهره بـرداری سـپرده شـد. 

گفتـه  افغانسـتان  رئیس جمهـور  غنـی  ارشف  محمـد 

اسـت که در سـال 1400 دولت افغانسـتان تاش دارد 

تـا رونـد گشـایش پروژه هـای توسـعه ملی را روی دسـت 

بگیـرد کـه آغـاز آن بـا گشـایش بنـد کال خـان انجـام 

خواهـد شـد. آقـای غنـی تأکیـد می کند کـه در صد روز 

نخسـت سـال جدید صد پروژه توسـعه ای در افغانستان 

آغـاز بـه کار خواهـد کـرد. در بین پروژه های روی دسـت 

گرفتـه یکـی هم بند کال خان اسـت. اهمیـت این بند 

را در چنـد نکتـه می تـوان خاصـه کـرد.

 اول از نـگاه محیـط زیسـتی؛ حرکـت بـه سـمت 

اقتصـاد سـبز و رسمایه گـذاری مطابـق توسـعه پایـدار 

فوایـد  بلندمـدت  در  محیط زیسـت،  از  حفاظـت  و 

بسـیاری ماننـد توزیـع عادالنـه ثـروت، عـدل و انصـاف 

اقتصـادی، عدالـت بین النسـلی، توسـعه، همـکاری و 

مسـئولیت  پذیری بین املللـی، تولیـد و مـرصف پایـدار، 

در  یکپارچـه  و  هاهنـگ  راهـردی،  برنامه ریـزی 

توسـعه پایـدار، اقتصـاد کاهـش فقـر و رفـاه اجتاعـی، 

حراسـت از تنـوع زیسـتی و جلوگیـری از آلودگـی متـام 

بخش هـای محیط زیسـت و ... دارد. در ایـن خصـوص 

بنـد کال خـان در زمینـه ایجـاد اقتصـاد سـبز نقـش 

ارزنـد را بـرای رسـیدن به توسـعه پایدار که هـدف غایی 

دارد. اسـت،  افغانسـتان 

از  اسـتفاده  کاهـش  در  را  بنـد  ایـن  دوم  نقـش 

از  یکـی  کـرد؛  عنـوان  می تـوان  زیرزمینـی  آب هـای 

جنبه هـای دیگـری ایـن سـد ذخیـره آب هـای زیرزمینی 

اسـت. در صـورت که این سـد منی بود، میزان اسـتفاده 

از آب هـای زیرزمینـی افزایـش پیدا می کـرد و این باعث 

می شـد کـه در آینـده نه چنـدان دور بـه مشـکل کمبـود 

بنـد  ایـن  ایجـاد  بـا  حـاال  امـا  می شـدیم؛  مواجـه  آب 

آب هـای زیرزمینـی ذخیره شـده یـا از آن در بخش هـای 

دیگـر اسـتفاده کـرد.

ایـن بنـد ظرفیـت  انـرژی موردنیـاز؛  سـوم تأمیـن 

تولیـد 9 مـگاوات بـرق را نیـز دارد کـه ایـن می توانـد در 

بخش هـای متفاوت اسـتفاده کرد. ایـن می تواند قدمی 

مهیـم باشـد بـرای خودکفایـی انـرژی برقی کشـور.

چهـارم رشـد تولیـدات زراعتـی؛ هان طـوری کـه 

میدانیـم اقتصـاد افغانسـتان متکـی بـه زراعـت بـوده. 

بـرای تغییـر سـاختار اقتصـادی کشـور هـم نیـاز اسـت 

کـه اول ایـن بخش رشـد بیشـر داشـته باشـد تـا زمینه 

بـرای سـاختارهای صنعتـی فراهـم گردد. اگر بـه تجربه 

کشـورهای توسـعه یافته یـک نـگاه بی اندازیـم درمیابیم 

اکـرث کشـورهای صنعتی هم همین مسـیر را عبور کرده 

تـا از نـگاه مـواد اولیـه زمینـه را بـرای سـکتور صنعـت 

فراهـم بسـازد. ایـن می تـوان ازیک طـرف در کوتاه مدت 

میـزان بیـکاری و فقـر را کاهـش دهـد و از سـوی دیگـر 

در درازمـدت رشایـط را برای صنعتی شـدن مهیا سـازد. 

بنـد کال خـان ظرفیت آبیـاری 174 هـزار هکتار زمین 

را دارنـد کـه کشـور مـا بـه مرحلـه خـود کفایـی یـاری 

می رسـاند.

چگونگی مدیریت آب های کشور

بسـیاری از مسـائل مهم اقتصاد آب، مشکل منابع 

عمومـی هسـتند. اگـر یـک منبـع آب را تصـور کنیـم 

حداقـل سـه سـؤال در مـورد اسـتفاده آن در ذهـن مـا 

مطـرح می شـود. بـا چـه رسعتـی از آن بایـد اسـتفاده 

و  نگهداریـم؟  را متیـز  آن  بایـد  انـدازه  تـا چـه  کنیـم؟ 

شـاید  این هـا  کـرد؟  مدیریـت  می تـوان  را  آن  چگونـه 

مشـکات جداگانـه ای و ازنظـر عملـی جدا از هم باشـد 

امـا منطـق پشـت هـر سـه یکـی اسـت. بـرای دیـدن آن 

نظـر  در  را  آلودگـی  مشـکل  بیاییـد  مشـرک  منطـق 

بگیریـم. تصـور کنیـد یـک منبـع آب مثـاً یـک آبگیـر 

کوچـک داریـم که در مالکیت خصوصی اسـت و سـؤال 

اینجاسـت کـه آیـا آن منبـع آب بایـد آلوده تر شـود یا نه؛ 

چـه کسـی در ایـن زمینـه تصمیـم می گیـرد؟ معمـوالً 

مالـک آن آبگیـر در ایـن مـورد تصمیـم می گیـرد. مالک 

آبگیـر از این کـه اجـازه آلـوده کـردن آب را بدهد احتاالً 

منفعـت می بـرد. مثـاً سـود ناشـی از ایجاد یـک فرایند 

صنعتـی در کنار آن در مقایسـه با هزینـه بالقوه آلودگی 

کـه می توانـد به نوعـی بـه معنـی خـراب یـا فاسـد کردن 

آبگیـر باشـد. البته این محاسـبه هزینـه در مقابل فایده 

وجـود دارد؛ امـا نکتـه ایـن نیسـت کـه مالـک همیشـه 

تصمیـم درسـت را می گیـرد ولی حداقل کسـی باانگیزه 

حفاظـت و نگهـداری از آن منبـع آب وجـود دارد چـون 

مالـک آن اسـت. منطـق مشـابه در مـورد رسعت مرصف 

صـدق  آب  منبـع  شـدن  غیربهداشـتی  یـا  آب  منبـع 

انگیـزه  و  می کنـد. مجـدداً شـخصی مالـک آن اسـت 

دارد ارزش آن منبـع را حفـظ کنـد. البتـه که گاهی نیاز 

اسـت یـک منبع به طـور کامل مورداسـتفاده قـرار بگیرد 

و مالـک امـکان گرفـن چنیـن تصمیمـی را دارد.

 حـال اگـر تصـور کنیـم هـان منبـع آب عمومـی 

بخواهیـد  شـاید  یـا  نـدارد  مالکـی  هیـچ  یعنـی  اسـت 

بگوییـد همـه مالـک هسـتند. ولـی عمـاً اینکـه همـه 

فـرق  نباشـد  مالـک  بااینکـه هیچ کـس  باشـند  مالـک 

منی کنـد. بـرای منبع آبی کـه مالک ندارد افـراد انگیزه 

دارنـد تـا بیشـر از آن اسـتفاده کننـد بـا رسعـت زیـاد 

بیش ازحـد  کـه  دارد  وجـود  انگیـزه  بکشـند.  آب  آن  از 

آن را آلـوده کننـد. انگیـزه وجـود دارد کـه آن منبـع را 

غیربهداشـتی کننـد. مثل اینکه زباله های خـود را در آن 

بینـدازد زیـرا از آنجای کـه مالکی وجود نـدارد هیچ کس 

انگیـزه حفـظ ارزش آن منبع را ندارند. این مسـئله بانام 

مشـکل منابـع عمومـی شـناخته می شـود؛ و گاهی هم 

بنـام تـراژدی منابـع مشـرک خوانـده می شـود. وقتـی 

مشـکل تـراژدی منابـع مشـرک داریـم چـه راه حل های 

بالقـوه ای وجـود دارنـد؟

یـک راه حـل کـه در بسـیاری مـوارد عمـل می کنـد 

خصوصی سـازی منابـع آب اسـت. به عنوان مثـال یـک 

اسـتخر را در نظـر بگیریـد از اسـتخرها معمـوالً خیلـی 

خـوب نگهـداری می شـود چـون مالـک دارنـد و مالـک 

منی خواهـد اسـتخرش نابود شـود چون بـه حفظ ارزش 

آن کمـک می کنـد؛  احتالـی  فـروش  زمـان  در  خانـه 

بنابرایـن بـه همیـن روش می تـوان حوزهـا، دریاچه هـا، 

رودخانه هـا، چاه هـا و غیره را مشـابه اسـتخر به مالکیت 

خصوصی درآورد. این روش البته همیشـه علمی نیست 

ولـی در بسـیاری مـوارد ممکن اسـت. ایـن روش عموماً 

وقتـی عملی اسـت کـه بتوان حقـوق مالکیـت مرتبط را 

بـا کمـک قانـون یـا عـرف به خوبـی تعریـف و اجـرا کرد. 

همچنـان وقتـی ایجـاد حقـوق مالکیـت منجـر بـه یـک 

مشـکل بـزرگ انحصار نشـود در بسـیاری مـوارد ممکن 

اسـت فقـط یـک دریاچه، یـک رودخانه یا یـک اقیانوس 

وجـود داشـته باشـد و در ایـن وضعیـت منی خواهیم که 

آن منبـع تنهـا یک مالـک انحصاری داشـته باشـد؛ زیرا 

آن مالـک خصوصـی قـدرت انحصـاری بیش ازحـدی بر 

تأمیـن آب خواهـد داشـت و دوبـاره بـه وضعیت تـراژدی 

منابـع مشـرک برمی گردیـم اما با پذیـرش این مصالحه 

یعنـی حرکـت بیشـر بـه سـمت مالکیت خصوصـی و با 

در نظـر گرفـن افزایـش احتـال مالکیـت انحصـاری 

می تـوان مشـکل تـراژدی منابـع مشـرک را کـم کرد.

راه حـل دیگری بـرای تراژدی منابع مشـرک ایجاد 

قوانیـن و هنجارهـا در مـورد نحـوه اسـتفاده از منابـع 

اسـت. نـه الزامـاً یـک مالکیت رسـمی بلکه اگـر طرفین 

درگیـر موافقـت کننـد کـه با چـه رسعتی مجاز هسـتند 

از منبـع آب اسـتفاده کننـد، یـا چه قـدر آلوده شـود اگر 

ایـن توافـق به طـوری غیررسـمی ممکـن باشـد. ممکـن 

اسـت بـه راه حلـی رضایت بخش دسـتیابیم کـه احتاالً 

بـه کارایـی مالکیـت خصوصی باشـد.

کـه  میابیـم  دسـت  نتیجـه  ایـن  بـه  فرجـام  در 

مدیریـت آب هـای افغانسـتان یـک اولویـت ملی اسـت. 

هان طوریکـه دیگـر کشـورها از منابـع چون نفـت، کاز 

و دیگـر منابـع خـود مدیریـت می کنـد و از آن در جهـت 

رسـیدن بـه توسـعه اقتصـادی خـود اسـتفاد می کنـد؛ 

کشـور مـا نیـز بایـد ایـن اسـراتیژی را روی دسـت بگیر 

تـا بتوانیـم در آینـده نه چندان دور به توسـعه سـبز یا به 

گفتـه اقتصادانان توسـعه پایـدار نائل آیـم. هرچند حل 

مشـکات تـراژدی منابع مشـرک عموماً مشـکل اسـت 

امـا موفقیـت در زمان حاصل می شـود که ایـن نیروهای 

قدرمتنـد یعنـی مالکیت خصوصی، قوانیـن، هنجارها و 

سـنت های خصوصـی بـا همـکاری یکدیگـر منابـع آبی 

مـا را  بـرای همیشـه تأمیـن خواهـد کرد. 

بـرای کشـوری کـه هنـوز در لیسـت کشـورهای جنـگ 

زده اسـت، یـک دسـتاورد سیاسـی محسومبی شـود.

د: مذاکـرات صلح. از جملـه حوادثی که می تواند 

انتظـارات عامـان اقتصـادی را جهـت دهـد و فضـای 

پیـش بینـی را بـه نفـع فعالیت هـای اقتصـادی تغییـر 

دهـد، شـفافیت و پیرفـت در مذاکـرات صلـح اسـت. 

هـر از گاهـی کـه مذاکـرات مزبور بـه خاطـر لجاجت و 

امتیـاز طلبـی یک جانبه یکـی از طرفیـن مذاکره با بن 

بسـت مواجـه می شـود آثـار آن در نـرخ مبادلـه یعنـی 

افغانـی هویدامی گـردد. هرچنـد  پـول  ارزش  کاهـش 

مذاکـرات صلـح از زمـان رشوع تـا بـه حـال بـا کـش و 

قوس هایـی همـراه بـوده اسـت، ولـی امیـد بـه تحقـق 

آن و رؤیـای وقـوع یـک اقتصـاد پـس از صلـح توانسـته 

اسـت تا به امروز رسمایه گذاران سـاکن در افغانسـتان 

را متقاعـد کنـد راه خـارج را در پیـش نگیرنـد و به اداره 

دهنـد.  ادامـه  فعلـی  وضعیـت  در  کارشـان  و  کسـب 

متاسـفانه یکـی از دالیلـی کـه عامـان اقتصـادی بـه 

غیـر  موضـع  تردیدمی نگرنـد  دیـده  بـا  صلـح  برنامـه 

شـفاف و دوگانـه خارجی هـا اسـت. از آن جایـی کـه 

بازیگـران خارجـی بـازی صلـح در افغانسـتان هر کدام 

بـه دنبـال منافع جداگانه خویش اند و منافع سیاسـی 

دسـتخوش  رشایـط  تغییـر  بـه  نظـر  هـم  اقتصـادی  و 

دگرگونیمی گـردد، دسـتیابی بـه یک اتفـاق نظر گاهی 

غیـر ممکـن جلـوه می منایـد. اگـر خارجی هـا نسـبت 

بـه واقعیـت صلـح در افغانسـتان نیـت خیـر دارنـد، بـه 

جـای برنامـه صلـح بر اسـراتژی صلـح متمرکز شـوند. 

تجربـه نشـان داده اسـت کـه عامـان اقتصـادی بـا در 

رایـج،  تحلیل هـای  و  موجـود  اطاعـات  داشـت  نظـر 

بنابرایـن  می گیرنـد.  را  خـود  اقتصـادی  تصمیم هـای 

ابهـام در موضـع هم پیانـان اصلـی افغانسـتان مثـل 

و همچنیـن  پیرامـون چگونگـی تحقـق صلـح  آمریـکا 

مـوازی  سـاختارهای  و  دولـت  بیـن  هاهنگـی  عـدم 

تصمیم هـای  اخـذ  در  مصالحـه  عالـی  شـورای  نظیـر 

اصلـی و اعـان مواضـع رسـمی، فضـای انتظـارات را 

در برابـر چشـان ذی نفعـان اقتصـاد افغانسـتان تیـره 

و تـار کـرده اسـت. در آخـر ایـن نوشـته را بـا گـزارش 

آریانـا نیـوز به تاریخ شـنبه 29 قوس 1399 منر شـد 

بـه انجـام می رسـانیم. در ایـن گـزارش از دیـدار داکر 

ارشف غنـی بـا رئیـس و اعضـای هیـات مذاکـره کننده 

صلـح دولـت افغانسـتان بـا طالبـان سـخن بـه میـان 

آمـده اسـت. طبـق ایـن گـزارش، داکـر ارشف غنـی 

بـر اهمیـت انعـکاس نظریـات مـردم در رونـد مذاکرات 

صلـح تاکیـد کردنـد و گفتنـد کـه نظـرات مهـم اقشـار 

مختلـف بایـد دربـاره پیرفـت در رونـد مذاکـرات بـه 

دسـت آمـده و در دسـتورالعمل کاری ایـن هیـات قـرار 

گیرد. 

عبداهلل غفاری

حوادث سیاسی و انتظارات اقتصادی مردم در افغانستان
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 بازی با اعداد              3246
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3141    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3416
شاه سفید را در خانه  b5 حرکت دهید. 

3445

جواب هدف         2894
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ثور
ســعی کنید مسئولیت های زیادی بر عهده نگیرید! موفق شدن برای شما امروز 
بعید است. خوشبختانه، از جایی که اصال انتظار ندارید حمایت می شوید. امشب 
دوستان تان را مالقات می کنید و نگرانی های روزمره تان از بین خواهد رفت.

جوزا
امروز صبح سردرگم هستید و مشکالت برقراری ارتباطی را تجربه خواهید کرد. 
نمی توانید به حس ششم تان اطمینان کنید، بنابراین ریسک نکنید. بهتر است 

که استراحت کردن را نادیده نگیرید واقعا نیاز به شارژ باتری های خود دارید.

سرطان
امروز برای ســرمایه گذاری و برنامه ریزی برای آینده روز مطلوبی است. از 
ســمت دیگر، از زندگی عاطفی تان رضایت خاصی دارید. امروز از ریســک 
کردن اجتناب کنید. زیرا که به راحتی دچار مشــکالت قانونی خواهید شد

اسد
زمان خوبی برای برخورد با فعالیت های مهم نمی باشــد، زیرا که امروز کارآمد 
نیســتید. امروز نباید کار خاصی را شــروع کنید چه در محیط کاری و چه در 

تجارت. ممکن است کمی عصبی باشید.

سنبله
امروز صبح ســردرگم هستید و نمی توانید پیام های اطرافیان را درک کنید. باید 
سعی کنید که ایده های خود را مرتب کنید. سعی نکنید شریک عاطفی تان را با 

خرید یک چیز گران قیمت سوپرایز کنید! باید با یکدیگر تصمیم بگیرید.

حمل
زمان مالقات با دوســتان و یا امضای قرارداد کاری نمی باشــد. ممکن اســت 
تمایل نداشته باشید که با کسی صحبت کنید. هرگونه خرید و فروش و سرمایه 
گذاری را به زمان دیگری موکول کنید! زیرا تصمیماتی که میگیرید تصمیمات 

خوبی نیستند.

میزان
گرجه احســاس خیلی خوبی دارید اما به همان اندازه که انتظار دارید همه 
چیز خوب جلو نمی رود. به نظر می رســد که امروز واقع بین نیستید. نباید 

در چیزی اصرار کنید، وگرنه ممکن است به بحث شدیدی تبدیل شود.

عقرب
مبلغ عمده ای پول از سمت یکی از اعضای جوان خانواده دریافت می کنید که 
می توانید برای آینده برنامه ریزی کنید. امروز تصمیمات عجوالنه ای نگیرید، 

زیرا که فاقد حس عملی هستید و ممکن است شکست بخورید! 

قوس
امروز صبح ممکن اســت با مشکالتی در محیط کاری مواجه شوید زیرا که به 
اندازه کافی نمی توانید تمرکز کنید. باید شایعات اطراف تان را نادیده بگیرید، 
زیرا که به مشــکل خواهید خورد. امروز بعد از ظهر مود خوب به سمت شما 

بازخواهد گشت.

جدی
امروز صبح ســردرگم هستید و کمی عصبی. باید از هر گونه ریسک کردن 
اجتنــاب کنید. زیرا که موفق شــدن تان بعید اســت. از هر فرصتی برای 

استراحت کردن استفاده کنید. مواظب خودتان باشید.

دلو
به نظر می رسد که برنامه های عالی دارید، مخصوصا در بخش های مالی، اما هیچ 
نشانه ای پیدا نمی کنید. صبور باشید و سعی کنید که زمان تان را مدیریت کنید تا 
بیشتر موثر باشد. احتماال بخواهید توصیه یک خانم در اطراف تان را در نظر بگیرید

2895

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 
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محمد باقریان

حوت
امروز صبح تمایل دارید که بیش از حد حساسیت نشان دهید و همه چیز برای 
شــما غیر ممکن است. سعی کنید که این اخالق خود را کنار بگذارید وگرنه بر 

روابط تان تاثیر خواهد گذاشت. نباید دیدگاه تان را به همکاران تحمیل کنید.

 شطرنج                     3417
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چشـم انداز روشـن و دقیـق بـرای مـا منی دهـد تـا به کمـک آن چشـم انداز 

بـه رساغ منت هـا برویـم و کتاب هـا را با روش درسـت بخوانیـم. پس چه باید 

کـرد؟ راه بیـرون رفـت از ایـن مشـکل چیسـت؟

    در ایـن نوشـتار قصـد نـدارم کـه نسـخه نهایـی و صـد فیصـد را بـرای 

حـل ایـن مشـکل پیشـکش کنـم؛ امـا تـاش می کنـم بـا معرفـی یـک اثـر 

تحقیقـی بسـیار ارزشـمند، روزنـه ی بـرای بیـرون رفـت از ایـن مشـکل پیدا 

شـود. البتـه اطمینـان دارم کـه ایـن اثر تحقیقی، یک مسـیر یا چشـم انداز 

بسـیار روشـن، دقیق و کاربـردی در مورد چگونگی مطالعـه و خواندن برای 

مـا ترسـیم می کنـد. خوانـش دقیـق ایـن کتـاب و به کاربسـنت گام بـه گام 

روش هـای توصیـه شـده، تحـول شـگفت انگیز و باورنکردنـی در چگونگـی 

خوانـدن و مطالعـه شـا بـه وجود مـی آورد. اگر همـه ی راهکارهـای توصیه 

شـده در ایـن کتـاب را هنـگام خوانـدن در نظـر بگیریـد و عملـی سـازید، 

بسـیار به روشـنی، شـا شـاهد بهبود کیفیت خواندن و فهم و برداشت تان 

می شـوید. می بینید که چگونه درسـت خواندن، سـطح فهم و درک شـا را 

از مـنت و کتـاب، چنـد برابـر می سـازد. 

    در چنـد یادداشـت، کوشـش می کنـم کـه سـاختار و محتـوای کتـاب 

»چگونـه کتـاب بخوانیـم« را بـه صـورت مفصـل و مـوردی معرفـی منایـم. 

امیـدوارم کـه معرفـی این کتـاب، تأثیری مسـتقیم، فوری و محسـوس روی 

چگونگـی مطالعـه و خوانـش همـه ی مـا داشـته باشـد. 

   کتـاب »چگونـه کتـاب بخوانیـم« یـا »How to Read a Book« توسـط 

مارتیمـر جـی. آدلـر و چارلزلینکلـن  ون دورن بـه زبـان انگلیسـی در آمریکا 

نوشـته شـده. نویسـندگان کتـاب، افـراد با تجربـه و متخصص بـوده اند که 

در نوشـنت کتاب هـای بـزرگ چون »وقایع آمریکا« در بیسـت جلد کار کرده 

انـد و همچنـان بـه مدت هشـت سـال در اداره و مدیریـت گروه های »بحث 

و هـم اندیشـی راجـع بـه کتاب هـای بـزرگ« نقـش داشـتند. بـر عـاوه، ریاسـت 

سـمینارهای اجرایـی ایـن گروه هـا را در شـهرهای شـیکاگو، سان فرانسیسـکو و 

اسـپن نیـز بـه عهـده داشـتند. ایـن کتـاب، بـه بسـیاری از زبان هـای دنیـا ترجمه 

شـده و محمـد رصاف تهرانـی ایـن مـنت ارزشـمند را بـه زبـان فارسـی برگـردان 

کـرده و انتشـارات »بـه نر)آسـتان قـدس رضـوی(« چاپ و نـر منـوده. برگردان 

فارسـی کتـاب، هفـت نوبـت چـاپ گردیـده و نزدیـک بـه ده هزار نسـخه بـه فروش 

رسـیده. نسـخه ی کـه مـن مـرور و معرفـی می کنـم سـال 1399 در نوبـت هفتـم 

چـاپ گردیده اسـت.  بـه صورت کلی کتاب دارای یادداشـت مرتجـم، یک مقدمه 

و چهـار بخـش عمـده اسـت. در مقدمه مسـئله نیازمنـدی به »چگونگـی یادگیری 

مهـارت مطالعـه«، سـاختار، بخش هـا و محتـوای کتـاب پرداخته شـده. بخش اول 

»ابعـاد خوانـدن«، بخـش دوم »خوانـدن تحلیلـی«، بخـش سـوم » روش هایی برای 

انـواع مطالـب خواندنـی« و بخـش چهـارم »اهـداف نهایـی خواندن« را مـورد بحث 

و بررسـی قـرار می دهـد. هریـک از ایـن بخش هـا، دارای زیرشـاخه ها یـا عنـوان 

فرعـی بسـیار زیـاد اسـت کـه در یادداشـت های بعـدی بـه صـورت مفصـل از آغاز 

کتـاب در مـورد ایـن زیرشـاخه ها بحـث خواهیـم منـود. در کتـاب بـه صـورت ویژه 

روی »چهـار سـطح خوانـدن« مترکـز جدی صـورت گرفته. خواندن به چهار سـطح 

ابتدایـی، اجالـی، تحلیلـی و تلفیقـی تقسـیم و تفکیـک گردیـده. در ایـن کتاب 

تکنیک هـا و روش هـای گوناگـون: »بـرای دسـتیابی بـه انـواع مطالـب خواندنی از 

جملـه: کتاب هـای کاربـردی و نظری، ادبیات)اشـعارغنایی و حاسـی، داسـتان، 

و همچنیـن  فلسـفه  و  علـوم اجتاعـی  ریاضیـات،  علـوم،  تاریـخ،  منایشـنامه(، 

گردیـده  پیشـکش  آگهـی«  و حتـی  متـداول  روزنامه نـگاری  مرجـع،  کتاب هـای 

اسـت. در یادداشـت های بعدی که به دنبال همین یادداشـت در دسـرتس شـا 

قـرار می گیـرد، جزئیـات و محتـوای کتاب را بیشـرت مـورد کندوکاوی قـرار خواهیم 

داد. 

         

اگـر باسـواد باشـید و یـا بخواهید که باسـواد شـوید و خودتـان را با دنیای 

مدرن هاهنگ و همگام بسـازید، بدون تردید، بخش از زمان شـا رصف 

خوانـدن و مطالعـه می شـود. مهـم نیسـت کـه اکنون دانشـجو هسـتید یا 

اسـتاد، دانش آمـوز یـا معلـم، پژوهشـگر یـا مطالعه کننـده آزاد، شـاعر یـا 

نویسـنده؛ در هـر صـورت بـا »خوانـدن« و »مطالعـه« رسوکار داریـد. در هر 

کـدام از ایـن گروه هـا اگـر قرار داشـته باشـید، به صـورت حتمی بـا کتاب 

روبـه رو ایـد و زمـاِن کم یـا زیادی را بـا »خواندن« سـپری می کنید. هچنان 

اگر دوران تحصیل شـا به پایان رسـیده، کارمند یا بیکار هسـتید، بازهم 

اگـر کتاب برای شـا ارزشـمند باشـد، کتاب می خوانیـد و از مطالعه برای 

شـکوفا شـدن ذهـن و فکـر و زندگی تان بهـره می گیرید. 

     در مـورد اینکـه چـه نیـازی بـه مطالعـه و کتاب خوانـدن داریـم، الزم 

بـه دلیـل و اسـتدالل نیسـت. اگـر بخواهیم زندگی بهرتی داشـته باشـیم 

و آگاهانـه زندگـی کنیـم، مطالعـه و کتاب خوانـی بهرتیـن راه رسـیدن بـه 

ایـن هـدف اسـت. بـه قول مصطفـی ملکیان، زندگـی کردن »هرن« اسـت. 

زندگـی آرمانـی) خوب، خوش و ارزشـمند( نیاز به آگاهی و شـناخت دارد. 

مـا از آغـاز زندگـی، بینـش و نگـرش الزم را بـرای زندگی کـردن نداریـم و 

زندگـی  مولفه هـای  را کسـب کنیـم. کسـب  ایـن هـرن  بایـد  ایـن  بنابـر 

آرمانی)خـوب، خـوش و ارزشـمند( از طریـق خوانـدن کتاب هـای کـه هرن 

زندگی را می آموزاند بیشـرت میرس و ممکن اسـت. از این جهت خواندن و 

مطالعـه، اساسـی ترین نیـاز زندگـی یـک انسـان بیـدار و آگاه اسـت. 

     شـاید در ایـن سـخن بـا مـن هم نظـر باشـید کـه در هیـچ جـا بـرای 

مـا، هـرن درسـت خوانـدن یـا مهـارت مطالعـه درسـت را یـاد منی دهـد. از 

مکتـب رشوع تـا دانشـگاه، کسـی نیسـت کـه »مهـارت مطالعـه« را آموزش 

دهـد. در همـه جـا فقـط تأکیـد بر این اسـت کـه »بخوانیـد«؛ امـا هیچ گاه 

نگفتـه اسـت کـه »چگونه« بایـد خوانـد. همـواره پُرخوانی توصیه می شـود 

و مـورد سـتایش قـرار می گیـرد؛ ولـی هرگـز درسـت خوانی مـورد توجـه 

قـرار منی گیـرد. مسـئله درسـت خوانی چنـان بـه نظرمـا پیـِش پا افتـاده و 

عـادی اسـت کـه حتـی راجـع بـه آن فکـر منی کنیـم. گویـا اینکـه همـه ی 

مـا روش خوانـدن درسـت را یـاد داریـم. فکـر می کنیـم کـه همیـن طـور 

کـه می خوانیـم درسـت اسـت یـا اینکـه نـوع خوانـدن اصـا بـرای مـا مهم 

نیسـت. شـوربختانه اینکـه برنامه ریـزان آموزشـی نیز بـه این مسـئله توجه 

نکـرده انـد و در برنامه هـای آموزشـی طـرح و برنامـه منظـم و مشـخص در 

نظـام آمـوزش و پـرورش وجـود نـدارد. 

     چقدر تأسـف آور اسـت که زمانی زیادی را رصف خواندن کرده باشـیم، 

بـدون اینکـه بـه نتیجه و هدف مطلـوب برسـیم. دردآورتر اینکـه حتی فکر 

هـم نکنیـم کـه »چگونـه« بایـد خوانـد. خیلـی ناراحـت کننـده اسـت کـه 

مـا ایـن مسـئله یـا مشـکل جـدی را هیـچ احسـاس منی کنیـم؛ بـه دلیـل 

اینکـه مشـکل بسـیار رایـج و عمومـی اسـت. بایـد بـرای مـا مسـئله باشـد 

کـه سـال های سـال در فعالیـت خوانـدن درگیـر هسـتیم؛ ولـی همچنـان 

در سـطح خواننـده ی مبتـدی، ناپختـه و سـطحی خوان باقـی مانده ایـم. 

خواننـدگان کـه بیشـرت منفعـل و خنثـا هسـتیم و بـا مـنت در منی پیچیم. 

بـه تعبیـر مارتیمـر آدلـر، خوانـدن بایـد »گفت وگـو« باشـد بیـن خواننـده و 

نویسـنده؛ بـه ایـن معنـا کـه خواننـده در بحث رشیک شـود و با نویسـنده 

بـه داد و سـتد در مـورد موضـوع بپـردازد. 

     اگـر خیلـی کنـج وکاو باشـید و دنبـال معلومـات در مـورد چگونگـی 

و  کوتـاه  پراکنـده،  بسـیار  توصیه هـای  و  مطلب هـا  بگردیـد،  خوانـدن 

سـطحی در انرتنیـت و جاهـای دیگـر پیـدا می کنیـد. ایـن اطاعـات و 

توصیه هـا ممکـن اسـت کـه مفیـد و کمـک  کننـده باشـد؛ اما بدون شـک 

»چگونه کتاب بخوانیم«-بخش اول
افغانستان ما: اکرب نیکزاد خواننده رسشناس و مشهور افغانستان به دلیل 

ابتا به کرونا در سـن 55 سـالگی درگذشـت. محمد طاهر زهیر رسپرست 

وزارت اطاعـات و فرهنـگ افغانسـتان خـرب درگذشـت او را تاییـد کـرده و 

گفتـه اسـت، اکربنیکـزاد سـال های زیـاد عمـرش را درخدمت موسـیقی و 

آوازخوانـی سـپری کـرد، در هـرن موسـیقی اسـتعداد فـوق العـاده و صدای 

شـیرین و دلنشـین داشـت. در اعامیه این وزارت آمده اسـت که او آهنگ 

هـای زیـادی رسود، در دل های مردم کشـور عزیز ما شـور و شـادی آفرید و 

به موفقیت های فراوانی دسـت یافت. محمـد ارشف غنی، رئیس جمهوری 

افغانستان در یک پیام تسلیت، درگذشت او را ضایعه خوانده و گفته است 

او خدمات شـایانی را به موسـیقی افغانسـتان انجام داده بود. آقای نیکزاد 

حـدود ۲۷ سـال قبـل، در اوج جنگ هـای داخلـی در افغانسـتان به آملان 

مهاجـرت کـرده بـود. اکـرب نیکـزاد در سـال ۱۳۴۵ در کابـل متولـد شـد و 

آموزش هـای ابتدایـی و دبیرسـتان را هـم در همیـن شـهر به پایان رسـاند. 

او در دانشـگاه کابـل در رشـته زبـان و ادبیـات فارسـی تحصیـل کـرد کـه 

همزمـان به موسـیقی نیـز می پرداخـت. او نامی آشـنا در میـان آوازخوانان 

افغانستان است. آهنگ های او در دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در رادیو-تلویزیون 

ملـی افغانسـتان پخـش می شـد و او را بـه چهـره ای شـناخته شـده مبدل 

کـرد. اکـرب نیکـزاد که بـه خواننده »غـزل« معروف بـود آثاری چـون »خرسو 

خوبـان«، »مسـت ناز«، »با خـوش و به خوش« و »مقام صـرب« در قالب آلبوم 

منتـر کرد که با اسـتقبال مواجه شـد.

کتاب

کتابخانه ای در زندان 
والیت بامیان گشایش یافت

برنامه هنری منع خشونت 
علیه اطفال و زنان برگزار شد

افغانسـتان ما: کتابخانه ای از سـوی مسـووالن دولتی به همـکاری عده ای 

یافـت. اشـرتاک  بامیـان گشـایش  زنـدان مرکـزی والیـت  رضـاکاران در 

کننـدگان مراسـم گشـایش امیدوارنـد ایـن اقـدام بـرای زندانیـان مفیـد 

واقـع شـود. دیـروز دوشـنبه 9 حمـل کتابخانـه ای در زنـدان مرکـزی والیت 

بامیـان گشـایش یافـت. در مراسـم گشـایش ایـن کتابخانـه شـاری از 

مسـووالن دولتی، مناینده ی تیم رضاکاران جمع آوری کتاب ها، مناینده ی 

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـر و شـاری از باشـندگان بامیـان حضـور 

داشـتند. به گزارش دفرت مطبوعاتی و الی بامیان، لطیفه محسـنی معاون 

اقتصـادی و اجتاعـی والیت بامیان در مراسـم گشـایش، ایجاد کتابخانه 

را اقدامـی بـا ارزش دانسـت و گفتـه کـه بـرای محبوسـین بعـد از گذراندن 

دوره حبـس و محکومیـت آنهـا بایـد زمینـه ادغـام شـان در جامعـه ایجـاد 

گردد. او افزوده اسـت: »یکی از راهکارها برای دور نگهداشـنت محبوسـین 

از افـکار ضداخاقـی و اقدامـات خـاف هنجارهـای اجتاعـی می توانـد 

مرصوف منودن شـان با کتاب و دیگر فعالیتهای فکری و آموزشـی باشـد«.  

خانـم محسـنی از مدیـر زنـدان و کارمنـدان مربـوط خواسـته کـه در حفظ 

و نگهـداری کتاب هـا و ترویـج فرهنـگ کتـاب خوانـی متـام تـاش خـود را 

انجـام دهنـد و در ایـن زمینـه زندانیان را تشـویق کنند.جاوید غرجسـتانی 

از اعضـای تیـم رضـاکار جمـع آوری کتاب بـرای این کتابخانـه می گوید که 

فراخـوان جمـع آوری کتاب از حدود یک ونیم سـال پیش از سـوی شـاری 

از فعاالن فرهنگی آغاز شـده بود اما به دلیل شـیوع ویروس کرونا به کندی 

مواجـه شـد. او در صفحه ی فیسـبوکش نوشـته اسـت کـه در آغاز قـرار بود 

کتـاب جمـع آوری گـردد امـا در جریـان همه گیـری ویـروس کرونا قرار شـد 

اعانـه جمـع آوری شـود. آقای غرجسـتانی از »بنیـاد خیریه عامـد« قدردانی 

کرده و گفته که در این زمنیه »بیشـرتین توجه« را منوده و  این کتابخانه را 

تجهیز کرده اسـت. گفتنی اسـت کـه در سـال های اخیـر کارزار جمع آوری 

کتـاب بـرای کتابخانه ها در میان فعاالن فرهنگی و دانشـجویان رواج یافته 

و هـزاران جلـد کتـاب از ایـن راه گـردآوری شده اسـت. 

روز یک شـنبه، تاریـخ 8 حمـل، منایشـگاهی تحت نـام » برنامه هرنی منع 

خشـونت علیه اطفال و زنان« از سـوی موسسـه هرنی و فرهنگی هرنیار در 

تـاالر وزارت اطاعـات و فرهنـگ برگزار شـد.  این برنامه شـامل منایش فلم 

کوتـاه، منایشـگاه عکـس و پرسـش و پاسـخ در مـورد نقـش هـرن و فرهنگ 

در سـاختار جامعـه می شـد.  درومنایـه ی فلم هـای کوتـاه در ایـن برنامـه 

این گونـه بـود که نباید تفاوت جنسـیتی بیـن زن و مرد قایل شـد و نیز باید 

معیـار انتخـاب افراد در اداره های دولتی اسـتعداد  و شایسـتگی فرد باشـد 

نـه جنسـیت، چـون این گونـه یک قـر بزرگ جامعـه عقب  گـرد فرهنگی و 

هرنی خواهند داشـت. 

بخـش دیگـری ایـن برنامـه شـامل منایشـگاه عکـس می شـد. در ایـن 

منایشـگاه بیسـت و پنج عکس که کودکان کار در آن ها به منایش در آمده 

بـود از رویـا حسـنی و آزیتـا نجفـی منایـش داده شـد. 

رویـا حسـنی یکـی از عکاسـان در گفتگـو بـا روزنامه افغانسـتان مـا گفت: 

»هـدف ایـن منایشـگاه عکـس، توجـه مخاطبیـن و مقامـات مسـئول بـه 

وضعیت ناهنجار کودکان در افغانسـتان اسـت. کودکان کار در افغانستان 

آسـیب های اجتاعـی فراوانـی دیـده و بـه دور از یـک جامعـه فرهنگـی و 

هـرنی رشـد کـرده کـه ایـن موضـوع عواقـب ناگـوار را در پـی دارد.«   

علـی هرنیـار رییس موسسـه هرنیار کـه از برگـزار کننده اصلـی این برنامه 

بـود. او پاسـداری از هـرن را رسچشـمه فرهنـگ دانسـت و افـزود کـه هـرن 

دوسـتان در تقویـت هـرن و فرهنـگ تاش همـه جانبه منایند تـا جامعه ای 

عـاری از خشـونت و افراطیـت داشـته باشـیم. سـخرنان دیگـر برنامـه علی 

پرویز، رییس موسسـه حایت از کودکان بود و روی تاثیرگذاری تصویر که 

می تواند بلندگویی بروز احساسـات درونی و بیرونی اطفال باشـد صحبت 

کـرد و گفـت کـه عکـس می تواند عاطفـه هـرنی آنـان را تقویت کند.  

هم چنیـن عزیـز نظامـی روانشـناس روی چگونگـی عوامـل خشـونت در 

افغانسـتان صبحـت منـود و نبـود امنیـت، بی عدالتـی، مداخلـه اطرافیان 

و تقویـت نگـرش منفـی در جامعـه را باعـث تولیـد خشـونت و پرخاشـگری 

در افغانسـتان دانسـت. در اخیـر ایـن برنامه بـه عکاسـان و برگزارکنند گان 

تقدیرنامـه توزیـع گردید.

رویداد
اکبر نیکزاد خواننده سرشناس 

کشور درگذشت

خبر

جواد ماندگاررویداد



مونیـخ،  بایـرن  کهنـه کار  مهاجـم  مولـر،  تومـاس 

خـود  قـرارداد  پایانـی  سـال  دو  بـه  کـه  حالـی  در 

بـا باواریایـی هـا مـی رسـد، درهـا را بـرای انتقـال 

احتاملـی بـه تیمی دیگـر و تـرک بایرن باز گذاشـته 

اسـت. تومـاس مولـر مـی گوید کـه او آماده اسـت تا 

مسـیری کـه تیاگو آلکانتـارا برای تـرک آلیانـز آرنا در 

پیـش گرفـت را دنبـال کنـد. مولـر همچنیـن گفتـه 

اسـت که او به بایرن مونیخ وصل نشـده و نچسـبیده 

اسـت. تومـاس مولـر فوتبـال حرفـه ای خـود را در 

سـال 2008 از بایـرن مونیـخ آغـاز کـرد و از آن زمـان 

تاکنـون به ایـن تیم کمک کرده اسـت تا به موفقیت 

هـای بزرگـی در آملـان و در چمپیونزلیـگ دسـت 

یابـد. سـتاره 31 سـاله هنـوز هـم یکی از مهـره های 

کلیـدی بایرن مونیخ به حسـاب می آیـد اما احتامل 

تـرک ایـن تیـم در آینـده نزدیـک را رد منی کنـد و با 

اشـاره به پیوسـن تیاگو آلکانتارا در سـال 2020 به 

تیـم لیورپـول معتقد اسـت که این انتقال سـندی بر 

ایـن موضـوع اسـت کـه هیـچ بازیکنـی بـدون قید و 

رشط ملـزم بـه مانـدن در یـک باشـگاه نیسـت. 

مولـر گفـت: "مـن بـه ایـن باشـگاه وصـل نشـده ام. 

مـن بـا اینجـا رابطـه ای خـاص دارم، بایـرن را پیـش 

دوسـت  کنـم  آنهـا  بـرای  بـازی  بـه  رشوع  آنکـه  از 

داشـتم،اما وقتـی موقعیتـی پیـش مـی آید کـه باید 

تصمیـم بگیـری کـه شـاید بـرای تیـم دیگـری بـازی 

کنـی، اصـا هیچ رشم و خجالت و هیچ مشـکلی در 

کار نخواهـد بود. مثل تیاگو آلکانتـارا که به لیورپول 

رفـت."  تعدادی از باشـگاه های اروپایی در گذشـته 

بـه امضـای قـرارداد بـا مولر ابـراز عاقه کـرده بودند، 

از جملـه منچسـریونایتد و رئـال مادریـد. لیورپـول 

نیـز همچنین عاقمند به این سـتاره بـا تجربه بایرن 

مونیـخ بـود و صحبـت هـای اخیـر مولـر مـی توانـد 

بـه جمـع شـاگردان  او  پیوسـن احتاملـی  شـایعه 

یورگن کلوپ در آنفیلد در تابسـتان پیش رو را دوباره 

زنـده کند.

توماس مولر: شاید مثل تیاگو از بایرن بروم

ورزش
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سـویس عبـور می کننـد. تنهـا در سـال ۲۰۲۰ عـوارض 
ناشـی از عبـور ۱۸ هـزار و ۸۰۰ کشـتی بـاری از کانـال 
سـویس درآمـدی بالـغ بـر پنـج میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون 

دالـر بـه همراه داشـته اسـت.

زیان هـای وارده به محصوالتی که توسـط این کشـتی 
حمـل می شـده اند، گزارشـی منترش نشـده اسـت.

بایـد یادآور شـد کـه ۹۸ درصد کشـتی های کانتیرنی 
کـه بیـن آملـان و چیـن در تـردد هسـتند، از کانـال 

خـر  سـویس  کانـال  شـدن  بـاز  از  بین املللـی  رسـانه های 
داده انـد. انحـراف مسـیر کشـتی "اور گیـون" باعـث مسـدود 

شـدن ایـن کانـال شـده بـود. 
پـس از یـک هفتـه تـاش، متخصصـان موفـق شـدند بـا آزاد 

کـردن ایـن کشـتی تـردد کشـتیرانی را ممکـن سـازند.
کشـتی کانتیـرنی "اور گیـون" بـا ۴۰۰ مـر طـول و ۶۰ مـر 
عـرض روز سه شـنبه ۲۳ مـارچ از مسـیر خود در کانال سـویس 
منحـرف شـده و باعـث انسـداد مسـیر تـردد کشـتی ها در ایـن 

کانـال شـده بود.
کانـال  اداره  و  نظـارت  مـارچ مسـئوالن  بامـداد دوشـنبه ۲۹ 
سـویس )SCA( اعـام کردند که این کشـتی مجـددا به حالت 

شـناور درآمده اسـت.
 ۱۹۳ کانـال  بـاری،  کشـتی  ایـن  مسـیر  انحـراف  اثـر  در 
کیلومـری سـویس کـه کوتاه تریـن و در عیـن حـال میم تریـن 
مسـیر بازرگانی دریایی بین آسـیا و اروپا اسـت، مسـدود شـده 

بود.
بخـش اعظـم نفت مورد نیاز اروپا نیـز از طریق عبور نفتکش ها 

از کانال سـویس تامین می شود. 
کشـتی کانتیـرنی "اور گیـون" متعلـق بـه جاپـان بـوده و بـه 

بزرگـی سـاختامن امپایـر اسـتیت نیویـورک اسـت.
علـت انحـراف مسـیر این کشـتی بـاری وزش شـدید بـاد اعام 
شـده، اما کارشناسـان احتامل "خطای انسـانی" را نیز منتفی 
یـا  کانـال سـویس  آب  آلودگـی  احتـامل  دربـاره  منی داننـد. 

پس از گذشت حدود یک هفته کانال سویس باز شد

هری کین خوشحال از شکستن طلسم 500 روزه

پتر کلنر، ثروتمندترین فرد جمهوری 
چک در سقوط هلی کوپتر کشته شد

ِهد کالسیک شاهزاده انگلیسی 

بیش از یک میلیارد یورو کمک بشردوستانه آلمان برای سوریه

پـر کلـرن در سـال ۱۹۹۱ میـادی بـا کمـک 

را  پی پـی اف  رسمایه گـذاری  رشکـت  رشکایـش 

تاسـیس کـرد تـا در طرح هـای خصوصی سـازی 

از  بعـد  دوره  در  چـک  دولتـی  رشکـت  صدهـا 

کمونیسـم رشکـت کنـد.

اواسـط دهه ۱۹۹۰ پی پی اف بخشـی از رشکت 

ملـی بیمـی را خرید که به سـکوی پرتـاب آن در 

بخش خصوصی تبدیل شـد.

ایـن رشکـت بـه رسعـت در بخش هـای مالـی، 

مخابـرات، صنعـت، رسـانه و بیوتکنولـوژی رشـد 

کـرد و دامنـه فعالیـت خـود را عـاوه بـر اروپـا به 

بخش هایـی از آسـیا و امریـکا هـم توسـعه داد.

دارایی هـای پی پـی اف در سـال ۲۰۲۰ میادی 

۴۴ میلیـارد یـورو )۸/۵۱ میلیـارد دالـر( بـرآورد 

نقـاط مختلـف  در  نفـر  هـزار  شـد. حـدود ۹۴ 

جهـان بـرای ایـن گـروه مالـی کار می کننـد.

عنـوان  بـه  شـهرتش  وجـود  بـا  کلـرن  پـر 

ثرومتندتریـن فرد جمهوری چـک تاش می کرد 

اجـازه  و  کنـد  دوری  رسـانه ای  حاشـیه های  از 

ندهـد مسـائل مربوط بـه زندگـی خصوصی اش 

بـه اخبـار راه پیـدا کنـد.

بـه گفتـه سـخنگوی پی پی اف مراسـم تشـییع و 

دفـن آقـای کلرن بـا حضـور "حلقـه ای کوچک از 

اعضـای خانـواده" برگزار می شـود.

و  چـک  جمهـوری  اهـل  میلیـاردر  کلـرن،  پـر 

حادثـه  در  کشـور،  ایـن  شـهروند  ثرومتندتریـن 

شـد. کشـته  آالسـکا  در  هلی کوپـر  سـقوط 

آقـای کلـرن ۵۶ سـال داشـت و بـه عنـوان یکی از 

موفق تریـن رسمایه گـذاران و تاجـران جمهـوری 

چـک در دوره بعـد از سـقوط کمونیسـم در ایـن 

کشـور شـناخته می شـد.

در فهرسـت پولدارتریـن افـراد جهـان در مجلـه 

فوربـز، ثـروت او ۵/۱۷ میلیـارد دالـر بـرآورد شـده 

بـود. خـر کشـته شـدن آقـای کلـرن در حادثـه 

پی پـی اف  مالـی  گـروه  را  هلی کوپـر  سـقوط 

اعـام کـرد کـه تحـت مدیریـت او بـود. چهـار نفر 

از همراهـان آقـای کلـرن هم در این حادثه کشـته 

هلی کوپـر  می گویـد  پی پـی اف  بیانیـه  شـدند. 

حامـل پـر کلرن روز شـنبه ۲۷ مـارچ در کوه های 

دربـاره  تحقیقـات  اسـت.  کـرده  آالسـکا سـقوط 

علـت ایـن حادثـه در جریـان اسـت.

رسـانه های جمهـوری چـک گـزارش داده انـد که 

او در سـفری تفریحـی برای اسـکی به آالسـکا در 

امریـکا رفتـه بود.

آنـدری بابیـش، نخسـت وزیـر جمهـوری چـک، 

مـرگ آقـای کلـرن را به خانـواده او تسـلیت گفت. 

یـک  را  حادثـه  ایـن  توییتـی  در  بابیـش  آقـای 

کـرد. توصیـف  باورنکردنـی"  "تـراژدی 

نفر، جمعیتی بسـیار کمر از هر دو کشـور دارد.

کارشناسـان از مدت هـا قبـل هشـدار می دادنـد 

کـه چـون آزمایـش کرونـا بـه حـد کافـی انجـام 

نشـده آمـار واقعـی باالتـر اسـت. عـاوه بـر ایـن، 

کمبـود تخـت در بخش هـای مراقبـت ویـژه نیـز 

سـبب شـده بسـیاری در خانـه بـه علـت کرونـا 

مبیرنـد و بـه همیـن دلیـل در آمـار نیامده انـد. 

آمـار جدیـد بر اسـاس بررسـی "افزایش مـرگ" و 

گواهی هـای فـوت بـه دسـت آمـده اسـت. هفتـه 

پیـش هوگـو لوپز-گاتـل کـه مسـئول مقابلـه بـا 

همی گیـری کرونا در مکزیک اسـت هشـدار داد 

کـه میلیون هـا نفـر آمـاده تعطیـات عیـد پـاک 

می شـوند و ایـن کشـور ممکن اسـت درگیر موج 

دیگـری از شـیوع کرونـا شـود.  از آقـای ابـرادور 

کـه خـود نیـز بـه کرونـا مبتـا شـد انتقـاد شـده 

همی گیـری را جـدی نگرفتـه و اغلـب در مجامع 

عمومـی بـدون ماسـک ظاهـر می شـده اسـت.

واکسـین  دوز  میلیـون  شـش  از  بیـش  تاکنـون 

اسـت. تزریـق شـده  مکزیـک  در  کرونـا 

دوز  میلیـون  چهـار  کـرد  اعـام  اخیـرا  امریـکا 

واکسـین اسرازنکا/آکسـفورد در اختیـار کانادا و 

می دهـد. قـرار  مکزیـک 

ایـن دو کشـور واکسـین اسرازنکا/آکسـفورد را 

بـرای اسـتفاده تاییـد کرده انـد امـا امریـکا نـه؛ 

بـا ایـن حـال امریـکا مقـداری از این واکسـین را 

ذخیـره کـرده اسـت.

واکسـین  تهیـه  بـرای  امریـکا  از  کشـور  دو  هـر 

بودنـد. کـرده  کمـک  درخواسـت 

مکزیـک آمـار مـرگ بـه علـت کرونـا را بازنگـری 

و اصـاح کـرد و اکنـون ایـن رقـم شـصت درصـد 

بیشـر از آن چیـزی اسـت که پیـش از این اعام 

شـده بـود. اکنـون آمـار رسـمی کسـانی کـه از 

کرونـا در مکزیـک جـان باختنـد ۳۲۱ هـزار نفـر 

اسـت کـه از ایـن نظـر ایـن کشـور بعـد از امریکا 

باالتریـن آمـار دنیـا را دارد. آمـار جدیـد در حالی 

کرونـا  شـیوع  مدیریـت  در  کـه  می شـود  اعـام 

لوپـز  مانوئـل  آنـدرس  بـه  بسـیاری  انتقادهـای 

اسـت.  شـده  مکزیـک  جمیـور  رئیـس  اُبـرادور 

مخالفـان می گویند آقـای ابرادور وخامت شـیوع 

از آنچـه بـود جلـوه  کرونـا در مکزیـک را کمـر 

داده، در اجـرای برنامی واکسیناسـیون رسارسی 

همی  گیـری  اول  ماه هـای  در  و  کـرده  تاخیـر 

ماسـک منـی زده اسـت. آمـار جدیـد کـه وزارت 

صحـت مکزیـک منتـرش کـرد نشـان می دهند تا 

شـش هفتـه بعـد از رشوع سـال ۲۰۲۱، تعـداد 

۲۹۴ هـزار و ۲۸۷ مـرگ "مرتبـط بـا کرونـا" در 

رقـم  ایـن کشـور رخ داده اسـت در حالـی کـه 

اعـام شـده قبلـی ۱۸۲ هـزار و ۳۰۱ نفـر بـود.

بـا در نظـر گرفـن اینکـه از نیمـی مـاه فـروری 

)حـدود یـک مـاه و نیـم پیـش(، ۲۶۷۷۲ نفـر بر 

اثـر کرونـا جان باخته انـد، آمـار کل فراتـر از ۳۲۱ 

هـزار نفـر هم مـی رود. به ایـن ترتیب از نظـر آمار 

مـرگ بـه علـت کرونـا، مکزیـک جلوتـر از برازیـل 

)کـه ۳۱۰ هـزار مـرگ اعـام کـرده( و پشـت رس 

امریـکا )کـه ۵۴۹ هـزار مـرگ اعـام کـرده( قـرار 

می گیـرد در حالـی کـه مکزیک بـا ۱۲۶ میلیون 

منچستریونایتد نگران شدت مصدومیت مارسیال
دیدیه دشـان، رسمربی فرانسـه، در دیدار شـب گذشـته این تیم برابر قزاقسـتان، مجبور به تعویض 

آنتونی مارسـیال شـد. سـتاره یونایتد از ناحیه زانو دچار مصدومیت شـده بود.

منچسـریونایتد ممکـن اسـت مجبـور شـود مدتـی را منتظـر بهبـود مهاجم فرانسـوی خـود مباند. 

مارسـیال در پیـروزی 2-0 شـب گذشـته فرانسـه برابـر قراقسـتان در مرحله مقدماتی جـام جهانی 

2022 قطـر از ناحیـه زانـو دچـار مصدومیـت شـد و لنـگان لنـگان از زمیـن بازی بیـرون رفت.

مارسـیال کـه پـاس گل اول فرانسـه را داده بـود، پـس از برخورد بـا بازیکن حریـف روی زمین افتاد 

و در حالـی کـه زانـوی خـود را گرفتـه بـود بـه نظـر مـی رسـید کـه درد بسـیاری را تحمل مـی کند. 

مارسـیال در نهایـت از زمیـن برخاسـت و بـه بیـرون رفـت تـا روی پـای او درمـان صـورت بگیـرد. بـا 

بازگشـت ایـن مهاجـم بـه زمیـن امـا به نظر می رسـید کـه او همچنـان دچـار درد و ناراحتی اسـت 

و بـه سـختی در زمیـن حرکـت مـی کنـد. با توجه بـه ناتوانـی مارسـیال از ادامه بازی دیدیه دشـان 

بـه رسعـت تصمیـم بـه تعویـض او گرفـت و کیلیـان امباپه را بـه جای او به زمین فرسـتاد. مارسـیال 

لنـگان لنـگان از زمیـن بـازی خـارج شـد امـا با توجـه به اینکـه لحظاتی قبـل از تعویـض یک رضبه 

آزاد بـرای تیـم فرانسـه زده بـود، مـی تـوان امیـدوار بود کـه مصدومیت او آنطـور که در ابتـدا به نظر 

مـی رسـید، چنـدان جدی نیسـت. فرانسـه یک بـازی درگیر در تعطیـات بازی های ملـی پیش رو 

دارد و روز چهارشـنبه بایـد برابـر بوسـنی و هرزگوین بـازی کند.

بایـد منتظـر مانـد و دیـد کـه آیـا مارسـیال قـادر خواهـد بـود در آخریـن بـازی از دور رفـت مرحلـه 

مقدماتـی جـام جهانـی در گـروه D بـرای فرانسـه بـه میـدان بـرود؟

منچسـریونایتد امیـدوار اسـت کـه بتوانـد شـامره 9 ارزشـمند خود را بـه موقع و بـدون مصدومیت 

بـرای بـازی روز یکشـنبه آینـده برابـر برایتـون در اولدترافورد در اختیار داشـته باشـد.

10 بـازی کـه بـرای تیـم ملـی بـه میدان رفتـه بـود 12 گل به 

مثـر رسـانده بـود، در سـال 2020 در برابـر دروازه حریفان به 

مشـکل خورد و سـال سـختی را در بازی های ملی پشـت رس 

گذاشـت. اکنـون 500 روز پـس از آخریـن گلـی کـه که کین 

در پیـروزی 4-0 انگیـس برابـر کـوزوو در نوامـر سـال 2019 

بـه مثـر رسـاند، او بـا شکسـن طلسـم گل نـزدن هـای خـود 

دوبـاره برابـر دروازه حریفـان تبدیـل به یک مهاجـم خطرناک 

و گلزن شـده اسـت.

نیسـت. شـاید کمـی در رشوع کنـد بودیـم. در نیمـه 

بـازی شـکل چینش نفرات و بازی خـود را تغییر دادیم 

و بـه نظـرم ایـن کامـا بـه مـا کمـک کـرد. بازیکنـان 

بیشـری داشـتیم که وارد محوطه جریمه می شـدند و 

نفـرات تهاجمی بیشـری داشـتیم.

فکـر مـی کنـم کـه نیمـه دوم را خـوب کنـرل کردیـم؛ 

آنهـا موقعیـت هـای زیـادی به وجـود نیاوردنـد. در کل 

شـب خوبـی بـود." هـری کین کـه در سـال 2019 در 

هـری کیـن، کاپیتـان تیـم ملـی انگلیـس، بـا گلزنـی در بـازی شـب 

گذشـته ایـن تیم برابر آلبانی توانسـت بـه طلسـم 500 روز گل نزدن 

در تیـم ملـی پایـان دهد. هری کین در دیدار شـب گذشـته انگلیس 

برابـر آلبانـی در چارچـوب مرحلـه مقدماتی جام جهانـی 2022 قطر 

توانسـت در دقیقـه 38 بـازی ارسـال از چـپ لوکا شـاو را با رضبه رس 

تبدیـل به گل اول سـه شـیرها کنـد و به انتظار طوالنی کـه برای زدن 

سـی و سـومین گل ملـی خود کشـیده بود، پایـان دهد.

کیـن پـس از 500 روز گل نـزدن در بازی های ملی توانسـت در برابر 

آلبانـی بـه ایـن طلسـم خامتـه داده و بـرای تیم ملی انگلیـس گلزنی 

کنـد. پـس از گل کیـن، در نیمـه دوم هـم میسـون مونـت گل دوم 

انگلیـس را بـه مثـر رسـاند تـا شـاگردان گـرت سـاوت گیت بـا نتیجه 

2-0 پیـروز میدان شـوند.

هـری کیـن با وجودی که از به مثر رسـاندن سـی و سـومین گل ملی 

خـود و بـه پایان رسـیدن انتظار طوالنـی برای گلزنی خوشـحال بود، 

تاکیـد کـرد کـه موفقیت هـا و دسـتاوردهای او در درجـه دوم اهمیت 

و پـس از موفقیـت تیـم قـرار دارنـد. او گفـت: "فکر می کنم همیشـه 

گفتـه ام کـه بـه عنـوان یـک مهاجـم گاهـی در دوره ای هسـتید کـه 

هـر جـور کـه رضبـه بزنیـد وارد دروازه مـی شـود و گاهـی هـم دوره 

هایـی هسـت کـه هیـچ چیـز مطابق میل شـام پیـش منـی رود. فکر 

مـی کنـم کـه در آن دوره گل نـزدن چنـد تایـی تـوپ از خـط عبـور 

دادم، یـک گل آفسـاید داشـتم که به نظرم آفسـاید نبـود، اما این هم 

بخشـی از مهاجـم بودن اسـت. تو بایـد روی انجـام دادن کارت برای 

تیـم مترکـز کنـی و خـدا را شـکر امـروز بـه عنوان یـک تیم کارمـان را 

انجـام دادیـم. گرفـن سـه امتیـاز بازی عالـی بود.

هیچوقـت بـازی برابـر یـک تیـم رسسـخت در خـارج از خانـه آسـان 

میلیـون یـورو برای کمک بـه مردم سـوریه در نظر گرفته 

بود.

کنـون  تـا  سـوریه  جنـگ  آغـاز  زمـان  از  آملـان  دولـت 

کمک هـای  یـورو  میلیـارد  پنـج  از  بیـش  مجموعـا 

انسان دوسـتانه به سـوریه اختصاص داده اسـت. بخش 

اعظـم این پـول برای حامیت از فعالیت "کاه سـفیدها" 

در جنـگ داخلـی سـوریه در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

سـازمان دفـاع مدنـی سـوری، "کاه سـفیدها" وظیفـه 

ایـن  غیرنظامـی  شـهروندان  بـه  کمک رسـانی  را  خـود 

کشـور تعریـف کـرده اسـت.

جنگـی  می گـذرد؛  سـوریه  جنـگ  از  سـال  ده  اکنـون 

ویرانگـر کـه میلیون هـا نفـر از شـهروندان سـوریه را آواره 

کـرده اسـت. 

بـر اسـاس آمـار و اطاعاتـی کـه از سـوی سـازمان ملـل 

متحـد منتـرش شـده، حـدود ۲۴ میلیـون نفـر از مـردم 

سـوریه بـرای ادامـی زندگـی خـود به کمـک نیـاز دارند.

از  نفـر  میلیـون  نیـم  و  پنـج  از  بیـش  در حـال حـارض 

شـهروندان سـوریه ناگزیر به ترک کشـور خود شـده اند. 

تعـداد آوارگان سـوری در خـاک ایـن کشـور نیـز بیش از 

شـش و نیـم میلیـون نفـر اعـام شـده اسـت.

مـردم جنـگ زده سـوریه، بیـش از هـر چیـز بـه غـذا، آب 

آشـامیدنی و دارو نیـاز دارنـد. 

را  سـوریه  بـه  کمـک  کنفرانـس  محـور  کـه  موضوعـی 

می دهـد. تشـکیل 

آملـان اعـام کـرده اسـت کـه ایـن کشـور همچنـان بـه 

ارائـه کمک هـای انسان دوسـتانه خـود بـه سـوریه ادامه 

می دهـد.

بـه گفتـه مقامـات وزارت امـور خارجـه آملان این کشـور 

در سـال جـاری نیـز بیـش از یـک میلیـارد یـورو بـه این 

امـر اختصـاص خواهـد داد.

آملان در سـال گذشـته میادی نیز یک میلیارد و ۶۰۰ 

در آسـتانه برگـزاری کنفرانـس کمـک بـه سـوریه از سـوی 

اتحادیـه اروپـا در بروکسـل، دولت آملـان از رضورت تداوم 

کمـک بـه ایـن کشـور سـخن گفتـه اسـت. آملـان سـال 

گذشـته نیـز یـک میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون یـورو بـه امـر 

کمـک بـه سـوریه اختصـاص داده بـود.

کنفرانـس کمـک بـه سـوریه در هفتـه جـاری بـه میزبانی 

اروپـا در بروکسـل برگـزار خواهـد شـد. دولـت  اتحادیـه 

آلبانی شـود و شاگردان سـاوتگیت پس از پیروزی 

پنـج گلـه مقابـل سـن مارینو، بـه دومیـن پیـروزی 

بـا کلین شـیت خـود در ایـن مرحلـه برسـند و بـا 

قاطعیـت صدرنشین شـان را حفـظ کننـد.

کاپیتـان تیم ملی انگلیس البتـه فرصت گل های 

کـه  داشـت  هـم  را  مسـابقه  ایـن  در  بیشـری 

جدی تریـن آن در نیمـه نخسـت بـود کـه رضبـه 

زیبـای او بـا برخـورد بـه تیـرک دروازه راهـی بـه 

دروازه آلبانـی پیـدا نکـرد تـا هـری کین بـازی را با 

یـک گل و یـک پـاس گل بـه پایـان بـرد.

وظیفـه  کـه  تاتنهـام  فوتبـال  تیـم  مهاجـم 

کاپیتانـی تیم ملـی انگلیس را برعهـده دارد، 

شـب درخشـانی را مقابـل آلبانـی گذرانـد.

در دیـدار هفتـه دوم مرحلـه انتخابـی جـام 

جهانـی 2022 قطـر در قاره اروپا، شـاگردان 

منایـش  انگلیـس  ملـی  تیـم  در  سـاوتگیت 

فوق العـاده ای را مقابـل آلبانـی بـه اجـرا در 

آوردنـد و فرصـت خلـق موقعیـت را بـه حریف 

بـا  تـوپ  مالکیـت  درصـد  بـا 70  و  ندادنـد 

درخشـش کاپیتـان خـود بـه دومین پیـروزی 

هـری  رسـیدند؛  مرحلـه  ایـن  در  متوالـی 

کیـن سـتاره تیـم فوتبـال تاتنهـام و تیم ملی 

انگلیـس در ایـن بـازی هـم نقـش اول را در 

پیـروزی تیمـش ایفـا کـرد. کین بـا رضبه رس 

متاشـایی و کاسـیک در نیمه اول گل برتری 

تیمـش را بـه مثـر رسـاند و در جریـان بـازی 

در نیمـه دوم هـم با ارسـال پاسـی زیبا مونت 

را در موقعیـت گلزنـی قـرار داد تـا گل دوم 

بـرای تثبیـت پیـروزی سـه شـیرها وارد دروازه 

دو فیفا دی تا خداحافظی یواخیم لوو
زمـان زیـادی تـا خداحافظـی یواخیم لـوو از تیم ملی 

آملـان باقـی منانـده و ایـن رسمربی تنهـا 2 فیفا دی 

دیگـر تـا رشوع رقابـت های یـورو 2020 با مانشـافت 

خواهـد بـود. حـدود 20 روز پیش بود کـه یواخیم لوو 

رسمربـی تیـم ملـی آملـان در اقدامـی غیرمنتظـره به 

صـورت رسـمی اعـام کـرد کـه پـس از پایـان رقابـت 

های یورو 2020 از رسمربیگری تیم ملی این کشـور 

کنـار خواهـد رفت. لوو که بعـد از جام جهانی 2006 

هدایـت ژرمـن هـا را برعهـده گرفـت و بـا ایـن تیم در 

رقابـت هـای جام جهانـی 2014 به قهرمانی رسـید، 

تنهـا 2 فیفـا دی دیگر بـرای همراهی تیم ملی آملان 

و آمـاده سـازی ایـن تیم جهت رشکـت در رقابت های 

ایـن  یـورو 2020 فرصـت دارد. لـوو در طـی متـام 

سـالها کـه هدایت آملان را برعهده داشـته اسـت، در 

191 بـازی رسمربـی ژرمـن هـا بوده که آنهـا موفق به 

کسـب 122 پیـروزی شـده انـد. 38 بـازی آملانی ها 

با نتیجه تسـاوی به پایان رسـیده و شـاگردان یواخیم 

لـوو در 31 بـازی نیـز در طـی 15 سـال گذشـته تـن 

بـه شکسـت داده انـد. شکسـت سـنگین 6 بـر صفـر 

مقابـل اسـپانیا که حـدود چهار مـاه پیـش و در یکی 

از رقابـت هـای لیـگ ملـت هـای اروپا به دسـت آمد، 

بدتریـن شکسـت لـوو طـی متام سـالهایی اسـت که 

هدایـت آملـان را برعهـده داشـته و البتـه آن باخـت، 

سـنگین ترین شکسـت تاریخ فوتبال آملـان نیز بود. 

این شکسـت سـنگین در آخرین هفته از رقابت های 

لیـگ ملـت های اروپا باعث شـد تا آملان با ایسـتادن 

در رده دوم، از صعـود بـه بازی نیمـه نهایی بازمباند و 

اسـپانیا بـا 11 امتیـاز به عنـوان تیم اول گـروه چهارم 

راهـی بازی ماقبل فینال شـود. پـس از همین باخت 

سـنگین بـود کـه زمزمـه هایـی مبنـی بـر بـه پایـان 

رسـیدن دوران یواخیـم لوو بر روی نیمکت مانشـافت 

بـه گـوش رسـید کـه پـس از مدتـی ایـن زمزمـه هـا، 

رنـگ واقعیـت به خـود گرفـت. قهرمانی جـام جهانی 

بـا آملـان در سـال 2014 و کسـب مقـام اولـی جـام 

کنفدراسـیون ها در سـال 2017، افتخـارات یواخیم 

بـا  تـا  دارد  او سـعی  و حـاال  ژرمـن هاسـت  بـا  لـوو 

کسـب یـک قهرمانی دیگـر در یورو 2020، از سـمت 

رسمربیگـری آملـان کنـار بـرود. آنهـا در گـروه F ایـن 

رقابـت هـا به همـراه کشـورهای فرانسـه، مجارسـتان 

و پرتـگال در یکـی از سـخت تریـن گـروه هـای ایـن 

رقابـت هـا حضـور دارند. البته شـانس بـزرگ یواخیم 

لـوو، کسـب میزبانـی ایـن گـروه از بازی هاسـت. آنها 

در اسـتادیوم آلیانـز آرنـای مونیـخ از سـه حریـف خود 

پذیرایـی خواهنـد کـرد. تیـم ملـی فرانسـه بـه عنوان 

پرتـگال  تیـم ملـی  و  قهرمـان جـام جهانـی 2018 

نیـز بـه عنـوان مدافع عنـوان قهرمانـی یـورو 2020 و 

همچنیـن قهرمـان لیـگ ملـت هـای اروپـا 2018 از 

حریفـان قدرمتنـد آملـان محسـوب می شـوند تا این 

مسـئله نشـان دهـد کـه شـاگردان یواخیـم لـوو کار 

آسـانی در ایـن گـروه ندارند.

آمار رسمی مرگ به علت کرونا در 
مکزیک " شصت درصد باالتر " رفت
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فردی به جرم انتقال غیرقانونی پول به هفت ماه زندان و مصادره وجه قاچاق شده محکوم شد

زعفران کاران: زعفران قاچاقی ایران به نام افغانستان صادر می شود

 

 رئیـس ولسـی جرگـه مـی گویـد که قرار اسـت بنا بـه دعـوت او، در آینـدۀ نزدیک هیـات پارملان 

پاکسـتان بـه هـدف گفتگـو در مـورد صلح، روابـط تجارتـی و برخی مـوارد دیگر بـه کابل آید.

میررحـامن رحامنـی رئیـس ولسـی جرگـه، در نشسـت دیـروز ایـن جرگـه گفـت کـه در حاشـیه 

چهارمیـن کنفرانـس مبـارزه علیه تروریـزم و تقویت اتصـال منطقه یی که هفته گذشـته در ترکیه 

برگـزار شـده بـود، بـا اسـد قیرص رئیس پارملان پاکسـتان دیـدار منـوده و از او دعوت کرده اسـت 

که بـه کابـل آید.

وی افـزود: »محـرم اسـد قیـرص رئیـس پارملـان پاکسـتان، در راس یـک هیـات پارملانـی بنـا به 

دعـوت رسـمی ما بـه افغانسـتان مـی آید.«

او در مـورد زمـان دقیـق سـفر هیـات پارملـان پاکسـتانی به افغانسـتان معلومـات ارایه نکـرد؛ اما 

گفـت کـه بـا ایـن هیـات روی همکاریهـای منطقوی، تامیـن صلح در کشـور و به خصـوص روابط 

تجارتـی و ترانزینـی میـان افغانسـتان و پاکسـتان گفتگو خواهد شـد.

شـینکی کروخیـل مناینـده مـردم کابـل در ولسـی جرگـه، از این سـفر اسـتقبال کـرد و گفت که 

بایـد قبـل از آمـدن هیـات پاکسـتان بـه کابـل، گـروپ پارملانـی دوسـتی میـان دو کشـور ایجـاد 

شود.

وی اظهـار امیـدواری منـود تا پاکسـتان در راسـتای تامین صلح افغانسـتان صادقانـه گام بردارد 

و از ایـن سـفر اسـتفاده موثر صـورت گیرد.

امـا رمضـان برشدوسـت مناینده دیگـر مردم کابل در ایـن جرگه، گفت: »وقتی کـه افراد ملکی ما 

را مـی کشـند، چـرا مـا بـا آنها گروپ دوسـتی ایجاد بکنیـم، اگر نزد مـا معیار مردم اسـت، این ها 

هـر روز مـردم را مـی کشـند، نباید با کشـورهایی که دسـت شـان در خون مردم ما دخیل اسـت، 

چنین گروپـی را ایجاد بکنیم.«
قابـل ذکـر اسـت کـه حـدود دو مـاه قبـل، میررحـامن رحامنـی رئیس ولسـی جرگـه در راس یک 

هیـات از ولسـی جرگـه، بنـا بـر دعـوت حکومـت پاکسـتان، به اسـام آباد سـفر کـرده بود. 

 لوی سـارنوالی کشـور می گویـد کـه یـک تـن 

را بـه اتهـام انتقـال غیـر قانونـی پـول بـه خارج 

از کشـور، بـه هفـت مـاه زنـدان و مصـادره وجـه قاچاق شـده، 

محکـوم کرده اسـت.

مرکـز عدلـی و قضایـی مبارزه با جرایم سـنگین فسـاد اداری، 

روز دوشـنبه نهـم حمـل سـال ۱۴۰۰ خورشـیدی، محکمـه 

اکـر کاظمـی فرزنـد غـام حسـین را بـه اتهـام انتقـال غیـر 

قانونـی پـول بـه خـارج از کشـور برگـزار کـرد.

دالـر   ۹۰۰ و  هـزار   ۸۶ مبلـغ  انتقـال  حیـن  کاظمـی  اکـر 

شـامری از زعفـران کاران در هـرات، از واردات قاچاقـی زعفـران 

ایـران بـه داخـل کشـور و صـادرات آن بـه نـام زعفران افغانسـتان 

بـه خـارج، شـکایت دارند.

بـه گفتـه  زعفـران کاران هـرات، واردات قاچاقـی زعفـران ایـران 

بـه هـرات و صـادرات آن بـه خـارج از کشـور، قیمـت زعفـران در 

بازارهـای داخلـی را کاهـش داده اسـت.

بربنیـاد معلومـات ایـن زعفـران کاران، دو سـال پیـش هـر کیلـو 

زعفـران بـازار داخلـی، بـه ۷۰ تـا ۱۰۰ هـزار افغانـی بـه فـروش 

میرسـید؛ امـا امسـال هـر کیلو زعفـران در بـازار هرات، بـه ۳۰ تا 

۴۰ هـزار افغانـی کاهـش یافتـه اسـت.

شـکور یـک تـن از زعفـران کاران در هـرات اسـت کـه سـاالنه ده 

هـا کیلـو زعفـران را از مـزارع زیرکشـت زعفرانـش تولیـد میکنـد.

واردات  و  زعفـران  قیمـت  کاهـش  کـه  گفـت  کار  زعفـران  ایـن 

زعفـران ایـران به داخل کشـور، سـبب شـده که قیمـت زعفران با 

سـه سـال پیـش، بیـش از ۵۰ درصـد کاهـش یابـد.

او افـزود: “متاسـفانه قیمـت زعفـران، سـال به سـال کاهش پیدا 

میکنـد و حـال خیلـی از زعفـران کاران بـه خاطـر کاهـش قیمت 

دالـر   ۱۵۰ امـارات،  درهـم   ۴۴۰ و  هـزار   ۱۰ امریکایـی، 

کانادایـی، ۹ هـزار و ۹۰۰ تومـان ایرانـی و ۱۹ هـزار افغانـی، 

بـه کشـور جمهـوری اسـامی ایـران، در میـدان هوایـی بیـن 

 ۱۳۹۹ سـال  قـوس   ۱۵ تاریـخ  بـه  کـرزی  حامـد  املللـی 

خورشـیدی، از سـوی موظفـان مدیریـت عمومـی مسـافرین 

گمـرک میـدان هوایـی بیـن املللـی حامـد کرزی بازداشـت و 

دوسـیۀ آن جهـت پیگـرد عدلـی و قضایـی بـه لـوی سـارنوالی 

فرسـتاده شـد.

لوی سـارنوالی روز دوشـنبه 9 حمل با نرش خرنامه ای نوشـته 

زعفـران، متـرر شـده انـد و زعفرانهـای سـال قبـل شـان، بـه 

دسـت شـان مانـده و نتوانسـتند، بفروشـند.”

کـامل الدیـن علـی زایـی عضـو نظـارت کننـده اتحادیـه زعفـران 

کاران افغانسـتان، بـا ابـراز نگرانـی از صـادرات زعفـران ایـران به 

نـام افغانسـتان گفـت کـه دولـت بایـد بـا تاجرانـی کـه دسـت بـه 

چنیـن تجارتـی میزننـد، برخـورد جـدی کنـد.

بـه  نیـز  زعفـران  پیـاز  تولیـد  لحـاظ  از  مـا  “اکنـون  افـزود:  او 

خودکفایـی رسـیدیم و نیازی هم بـه واردات پیاز زعفـران از ایران 

نداریم و متاسـفانه زعفران ایران، در خود آن کشـور بسـته بندی 

میشـود و بـه افغانسـتان مـی آیـد و بـه نـام کشـور مـا به خـارج از 

کشـور صـادر میشـود.”

زعفـران کاران هشـدار مـی دهنـد کـه اگـر جلـو واردات زعفـران 

ایـران بـه کشـور گرفتـه نشـود، قیمـت زعفـران از ایـن هم بیشـر 

کاهـش خواهـد یافت. شـورای والیتی هرات نیـز واردات قاچاقی 

زعفـران ایـران بـه کشـور و صـادرات آن بـه نـام افغانسـتان بـه 

افغانسـتان  زعفـران  بـرای  جـدی  چالـش  را  جهانـی  بازارهـای 

والـی هـرات،  قتالـی  میدانـد. درهمین حـال سـید عبدالوحیـد 

اسـت کـه سـارنوال مؤظف قضیه، در جلسـۀ محکمـۀ ابتدایی 

رسـیدگی بـه جرایـم سـنگین فسـاد اداری بـر اسـاس اسـناد 

و مـدارک علیـه اکـر کاظمـی در اتهـام انتقـال غیرقانونـی 

پول هـای فـوق الذکـر از هیـأت جلسـۀ قضایـی تطبیـق مـادۀ 

۵۰۵ کودجـزا را مطالبـه کـرده بـود.

در خرنامـه آمـده: هیـأت قضایـی محکمـۀ اسـتیناف مرکـز 

اداری،  فسـاد  سـنگین  جرایـم  بـا  مبـارزه  قضایـی  و  عدلـی 

اکـر کاظمـی را در اتهـام انتقـال غیـر قانونـی پـول، مطابـق 

مـادۀ ۵۰۵ کودجـزا، بـه هفـت مـاه حبـس تنفیـذی، محکـوم 

بـه مجـازات کـرد. همچنیـن هیـأت قضایـی ایـن محکمـۀ بـر 

مصـادرۀ مبلـغ ۸۶ هـزار و ۹۰۰ دالـر امریکایـی، ۱۰ هـزار و 

۴۴۰ درهـم امـارات، ۱۵۰ دالـر کانادایـی، ۹ هـزار و ۹۰۰ 

 ۵۰۵ مـادۀ  بربنیـاد  افغانـی،  هـزار    ۱۹ و  ایرانـی  تومـان 

کودجـزا، نیـز حکـم صـادر کـرد.

سـوی  از  خورشـیدی   ۱۳۹۹ سـال  جـدی   ۲۳ در  کاظمـی 

محکمـۀ ابتدایـی رسـیدگی بـه جرایـم سـنگین فسـاد اداری 

و  تنفیـذی  حبـس  مـاه  هفـت  بـه  قضایـی،  و  عدلـی  مرکـز 

بـود. شـده  محکـوم  فوق الذکـر  مبلـغ  مصـادرۀ 

خـروج  از  جلوگیـری  بـرای  حکومـت  کـه  اسـت  گفتنـی 

کـه  اسـت  کـرده  طـرح  را  قانونـی  کشـور،  از  ارز  غیرقانونـی 

بـر اسـاس آن مسـافران حـق حمـل بیشـر از ده هـزار دالـر 

ندارنـد. را  آن  معـادل  یـا  امریکایـی 

سـکتور خصوصـی را مسـئول واردات قاچاقـی زعفـران ایـران بـه 

داخـل هرات دانسـت و هشـدار داد کـه با وارد کننـدگان زعفران 

از کشـورهای همسـایه، برخـورد جـدی خواهـد شـد.

وی افـزود: “مـا بـه رئیـس گمـرک، کمیسـاری، پولیـس شـاهراه 

و متـام قـوت هـا و نهادهـای ناظـر دسـتور دادیـم کـه تحـت هـر 

را  کاالهـا  کننـد،  را دسـتگیر  قاچـاق شـده  کاالهـای  رشایطـی 

حریـق بسـازند و عامـان آن  را بـه قانـون بسـپارند.”

از سـویی هـم عبدالصبـور رحامنـی رئیـس عمومـی ترویـج وزارت 

زعفـران  معیـاری سـازی صـادرات  بـرای  هـا  تـاش  از  زراعـت، 

نـام  بـه  زعفـران خارجـی  از صـادارات  و جلوگیـری  افغانسـتان 

افغانسـتان، خـر داد و گفـت: “وزارت زراعـت، بـا برنامـه هـای 

دارد،  دسـت  روی  زعفـران  قسـمت  در  کـه  اسـراتیژی  و  موثـر 

جایـگاه آن بهـر و بیشـر در بازارهـای جهانـی خواهـد شـد.”

نـام  بـه  آن  صـادرات  و  ایـران  زعفـران  واردات  از  هـا  نگرانـی 

سـال  در  کـه  حالیسـت  در  جهانـی،  بازارهـای  بـه  افغانسـتان 

۱۳۹۹ خورشـیدی، زعفران افغانسـتان مقام نخسـت را در سطح 

جهـان بـه دسـت آورده بـود. 

آیندۀ نزدیک به کابل می آید ــتان در  هیات پارلمان پاکس

 توافـق بـا رشکـت اسـرالیایی فورتیسـکو فیوچـر بـرای بررسـی و مطالعـه معـادن در افغانسـتان بـار 

دیگـر نگرانـی هایـی را ایجـاد کرده اسـت.

مسـئوالن اتـاق تجـارت و رسمایـه گـذاری افغانسـتان می گوینـد ایـن اقـدام دولـت افغانسـتان برای 

سـکتور خصوصـی کشـور نگـران کننده اسـت.

شـفیق الله عطایـی رئیـس عامـل ایـن اتـاق گفـت کـه اوضـاع کنونـی مشـکاتی را بـرای بخـش 

خصوصی ایجاد کرده اسـت: »سـپردن مسـئولیت بررسـی و مطالعه ۱۷ معدن به کمپنی فورتیسـکو 

فیوچـر از سـوی دولـت افغانسـتان یـک تصمیـم یـک جانبـه اسـت و قـرارداد بـدون توجـه بـه قانون 

اسـتخراج افغانسـتان بـه ایـن رشکـت اعطـا شـده اسـت که بـر روحیـه جامعه تجـارت در افغانسـتان 

تأثیـر منفـی می گـذارد.«

بـه گفتـه آقـای عطایی، اگـر قراردادهای اسـتخراج بـه رشکت های خارجی اعطا شـود، بایـد بربنیاد 

قانون اسـتخراج افغانسـتان باشد.

بر اساس گزارش رسانه ها، این قرارداد بدون داوطلبی به این رشکت داده شده است.

بـر بنیـاد مـاده ۴۰ قانـون اسـتخراج معـادن افغانسـتان، قراردادهـای  ایـن در حالـی اسـت کـه 

اسـتخراج معـادن تنهـا از طریـق یـک پروسـه داوطلبـی بربنیـاد مفـاد مـاده ۴۱ قانـون معـدن بـه 

داوطلبـی گذاشـته می شـود و بـدون آن، دادن قراردادهای اسـتخراج معادن در هیچ یـک از قوانین 

افغانسـتان رصاحـت نـدارد.

بـر اسـاس توافق نامـه بیـن حکومـت افغانسـتان و یـک رشکـت اسـرالیایی، حکومـت افغانسـتان 

بـدون مشـخص کـردن نـام معدن هـا، معـادن ۱۷ والیـت را بـرای بررسـی و مطالعـه بـه ایـن رشکـت 

می دهـد و حکومـت افغانسـتان منی توانـد تـا پنـج سـال بـه هیـچ شـخص یا رشکتـی اجـازه فعالیت 

در معـادن ایـن کشـور را بدهـد.

بـر بنیـاد ایـن توافق نامـه، اگـر فورتیسـکو فیوچـر نتواند فعالیت خـود را در مـدت تعیین شـده )پنج 

سـال( بـه پایـان برسـاند، دولت افغانسـتان این مـدت را متدیـد می کند.

امـا محمـد عزیـز غروال، سـخنگوی وزارت معادن و پرولیم افغانسـتان به رادیـو آزادی گفت که تنها 

توافق نامـه رسوی ایـن معـادن بـا فورتیسـکو امضـا شـده اسـت: »وزارت معـادن و پرولیـم هیچگونه 

قـرارداد اسـتخراج و اکتشـافی را بـا رشکـت فورتیسـکو فیوچر امضا نکرده اسـت، اما بـرای مطالعات 

اقتصـادی بـا ایـن رشکـت تفاهم نامـه امضـا کرده کـه تنها هـدف آن مطالعـات اقتصـادی در مناطق 

معدنـی اسـت کـه در ایـن توافق نامه جا داده شـده اسـت.«

وی تأکیـد کـرد کـه نهادهایـی کـه انتقـاد می کننـد بایـد توافق نامـه دولـت افغانسـتان و رشکـت 

خارجـی را بازخوانـی کننـد.

اما این توافق نامه پیشر واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است.

رحمت اللـه نبیـل، رئیـس پیشـین اداره امنیـت ملـی افغانسـتان در صفحـه فیسـبوک خـود نوشـت 

کـه: »بـا تاسـف، فـروش افغانسـتان بگونـه عمـده و پرچـون، دکـر ارشف غنـی و نزدیکانـش همـه با 

هـم جمـع شـده و افغانسـتان را بـه رشکـت فوتیسـکو اسـرالیایی که در اصـل در اختیـار چینایی ها 

اسـت داده اسـت. اگـر ایـن کار آگاهانـه انجـام شـده باشـد، خیانت ملی اسـت و اگـر از روی غفلت 

باشـد، جـرم ملی اسـت.«

افـزون بـر ایـن، ایـن تصمیـم حکومت افغانسـتان واکنش های بسـیاری را در شـبکه  هـای اجتامعی 

برانگیخـت کـه آن وقـت حکومـت این ادعاهـا را بی بنیـاد خواند. 

نگرانی ها به امضای توافق نامه حکومت
 با شرکت استرالیایی در مورد مطالعه معادن افغانستان


