
»هنر  و رضورت  اهمینت  بنه  راجنع  اول  دربخنش   

کتاب خوانندن«، در بخش دوم راجع به »سنطح های 
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»بازداشت خانگی« ولیعهد پیشین 
اردن به اتهام تالش برای کودتا 

مائوئیست های هند ۲۲ تکاور 
یگان کبری را کشتند 

 حمـزه بـن حسـین، ولیعهد سـابق اردن به همراه شـماری 
چنـد از دیگـر اعضـای خانواده سـلطنتی و مقام های سـابق 
ایـن کشـوربه اتهام تـاش برای کودتـا علیه ملـک عبداهلل، 
پادشـاه اردن«بازداشـت« شـده اسـت. او می گویـد، اکنـون 

تحـت »حصـر خانگی« ...

 دسـت کـم ۲۲ نفـر از نیروهـای ویـژه پولیـس ایـن 
کشـته  مائوئیسـت  سـتیزه جویان  حملـه  در  کشـور 
شـدند. مقامـات هند بـا اعام این خبر در روز یکشـنبه 
۴ اپریـل گفتنـد کـه ایـن یکـی از خونین ترین حمات 

گروه هـای شورشـی چـپ ...

 

۲

احمدسنیر نیکنزاد، سنخنگوی اداره تنظینم خدمات انرژی 

بنه زودی  سند  اینن  کنه  گفنت  بی بی سنی  بنه  افغانسنتان 

توسنط رئینس جمهنور افتتناح خواهند شند.

بعند  امنا  اسنت  بنند کوچنک  ینک  سند شنورابک هرچنند 

از بندکنامل خنان اینن دومینن سند در اینن کشنور اسنت 

اینن سند  کنه در سنال ۱۴۰۰ آمناده اسنتفاده می شنود. 

ذخینره ای نیسنت و بنا سنه توربینن فقنط بنرای تولیند بنرق 

اسنتفاده خواهند شند.

هفنت  فاصلنه  در  سند  اینن  نیکنزاد،  آقنای  گفتنه  بنه 

کیلومنری شنهر فینض آبناد، مرکنز والینت بدخشنان قنرار 

دارد. آقنای نیکنزاد افنزود کنه سناخت اینن سند در سنال 

۲۰۱۵ مینادی آغناز و هزیننه سناخت آن کنه بالنغ بنر ۴۵ 

پرداخنت شنده  آملنان  دولنت  توسنط  بنود،  ینورو  میلینون 

اسنت.

او گفنت اینن سند بنر روی رودخانه کوکچه سناخته شنده و 

قندرت تولیند اینن سند حدود هشنت منگاوات بنرق خواهد 

بنود کنه ۱۵ هنزار خاننواده از آن بهره منند خواهند شند.

سنید احمند ننارصی، رئینس »حنوزه دریاینی کوکچنه« بنه 

کار  کنه  گفتنه  بی بی سنی  خربننگار  همنزی  قربانعلنی 

اکنامل رسنیده اسنت. بنه  بنند  اینن  سناخت و سناز 

اینن بزرگرینن سند بنرق در بدخشنان اسنت کنه بنا رشوع 

فعالینت آن نیناز باشنندگان شنهر فینض آباد به اننرژی برق 

بنه گفتنه مسنئوالن از هنر جهنت رفنع خواهد شند.

آقنای ننارصی می گویند که جمعینت حدود ۲۵ هنزار نفری 

بدخشنان بنه بنرق کمنر از نصف ظرفینت بنرق تولیدی در 

اینن نیروگاه آبی اسنت.

سناخت اینن سند قنرار بنود کنه در سنال ۲۰۲۰ تکمینل 

شنود ولنی شنیوع کروننا باعنث تاخینر در سناخت آن شند.

بنه گفتنه مردم محنل، در سنال های اخینر مبالنغ هنگفتی 

بنه هندف سناخت بندهنای تولیند بنرق در سناختار برنامنه 

همبسنتگی ملنی و برنامنه میثناق شنهروندی هزیننه شنده 

ولنی اکننون تنهنا کمر از ۱۰ درصد از سناکنان بدخشنان 

بنه بنرق دسرسنی دارند.

مقامنات بدخشنان می گوینند اینن والینت در مجمنوع بنه 

۴۵۰ منگاوات بنرق نیناز دارد و بنند شنورابک تنهنا مشنکل 

مرکنز اینن والینت را حنل خواهند کنرد. ریاسنت بدخشنان 

احنداث  بنا  دارد  نظنر  در  دولنت  می گوینند  نینز  اننرژی 

چندینن سند آبنی دیگنر ماننند بنرق شنورابک و متدید برق 

وارداتنی از تخنار و تاجکسنتان در ۱۴ سنال آیننده مشنکل 

کمبنود بنرق را حنل کنند. 

 اتحادینه اروپنا از ریینس جمهور غنی منی خواهد که 

بنا درک اولویت هنای سیاسنی، گام های بهنری برای 

پیرشفنت روند صلح افغانسنتان بردارد.

اروپنا  اتحادینه  منایندگنی  معناون  پاولنس،  آرنناوت 

در افغانسنتان، در ینک گفتگنوی وینژه بنا آریانانینوز 

در  توانند  مننی  قندرت  فنوری  تغیینر  کنه  میگویند 

افغانسنتان ثبنات بیناورد. او همچننان افزود کنه برای 

میگینرد. آماد گنی  ترکینه  نشسنت 

آقنای پاولنس گفته اسنت: “رییس جمهوری مسنوول 

سیاسنی،  اولویت هنای  کنه  کنند  درک  تنا  اسنت 

مسنیرهای سیاسنی چیسنت و بربنیناد اینن قضناوت 

سیاسنی او بایند گام هنای بهنری را بنرای پیرشفنت و 

منفعنت کشنور و منردم اش بنردارد. بنابرینن صندای 

ریینس جمهنوری فنوق العناده مهنم اسنت.”

آقنای پاولنس از حضنور کمرنگ زنان در نشسنت های 

صلنح انتقناد کنرده و میگویند کنه حضور بیشنر زنان 

و فراگینر بنودن گفتگو هنای صلنح منی توانند باعنث 

تامینن ثبنات پایندار و صلنح دوامدار در کشنور شنود.

آرنناوت پاولنس در اینن بناره گفت:”منا طرفندار هینچ 

ننوع تغیینر فنوری قندرت نیسنتیم، تنها مسناله قدرت 

مطنرح نیسنت،  بلکنه مسناله در منورد اینن اسنت کنه 

در دراز مندت چه به کشنور میاوریند. بنابرین انحصار 

قندرت از ینک طرف یا طنرف دیگر ما را بنه ثبات منی 

رسناند، فکنر منی کننم این مسناله واقعا مهم اسنت.”

بلند بودن سنطح خشنونت ها و کشنتارهای هدفمند 

نگراننی دیگری اسنت که این اتحادینه دارد و از دولت 

افغانسنتان منی خواهند تا عامان قتل هنای هدفمند 

را کنه بیشنر غینر نظامینان را منورد هندف قنرار منی 

دهنند شناسنایی کند.

او در اینن باره گفت: “سنطح خشنونت ها فنوق العاده 

باالسنت. و فکنر منی کننم کنه کشنتار هدفمنند غینر 

نظامیان بر ضد متام ارزش های انسنانی اسنت و این 

واقعنا ینک عمنل خناف توقنع اسنت و بایند بنه گوننه 

فنوری و کامنل از سنوی آنهنا متوقف شنود.”

از سنوی دیگنر منابنع بنه آریانانینوز میگوینند کنه قرار 

اسنت نشسنت ترکینه به تارینخ ۲۷ ماه حمل در شنهر 

اسنتانبول برگزار شنود و کشورهای منطقه و جهان در 

آن رشکنت خواهند کرد.

امنا مقام هنای ارشند حکومت افغنان میگویند که تنها 

راه انتقنال قدرت انتخابات اسنت. 

ساخت سد شورآبک در بدخشان تکمیل شد؛ 

›مشکل برق فیض آباد حل می شود‹
اتحادیه اروپا: 

تغییر فوری در قدرت باعث ثبات در افغانستان نمی شود

دو اصل اساسی برای 
ر است پایدا صلح 

شاهراه هرات-اسالم قلعه 
و هرات- تورغندی

برای دومین روز از سوی معترضان 

۴

۴
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»چگونه کتاب بخوانیم« 
)بخش چهارم( 

لیگ قهرمانان افغانستان؛ 
پیروزی ۲بر۱ خدیم سرپل برابر 

خراسان فاریاب 

 یک سال مبارزه با آزار جنسی در ورزش فرانسه: 
گزارش نام ۴۲۱ نفر به عنوان 

آزارگر

سرپرست وزرات اطالعات و فرهنگ به 
رییسان اطالعات و فرهنگ والیت ها: 
برای حفاظت از آبده های 

تاریخی و میراث های فرهنگی 
تالش کنید 

هنری

ورزشی

 در ادامنۀ مرحلنۀ نخسنت رقابت هنای لینگ قهرماننان 

فتبنال افغانسنتان، شننبه ۱۴ حمنل در یازدهمین بازی 

لینگ بنه میزباننی والیت بلنخ، تیم خدیم اف سنی دو بر 

ینک در برابنر خراسنان فاریناب، بنه پیروزی رسنید.

پنس از اینن پینروزی، محمدآصنف ینادگار، رسمربی تیم 

خدینم اف سنی رسپنل گفنت: »رقابنت امنروز بنرای منا 

بسنیار رسنوشنت سناز بنود.  ...

 یک سنال پنس از آغناز بنه کار داینره مبارزه با خشنونت و 

آزار جنسنی در ورزش فرانسنه، نخسنتین گزارش دولتی 

اینن نهناد وینژه منتنرش شند. براسناس اینن گنزارش در 

یک سنال گذشنته ۳۸۷ منورد آزار بنا ۴۲۱ متهنم بنه این 

دایره اعام شنده اسنت. مبارزه با آزار جنسنی در میدان 

ورزش، بخنش کوچکی ...

 اراده مردم، 
صلح و چالش های فرارو

عدم باورمندی مردم به روند 
صلح در افغانستان 

 بقای نظام اصل 
حیاتی صلح

 معـاون دوم رییـس جمهـور دیـروز در مراسـم معرفـی 
سرپرسـت لـوی سـارنوالی کشـور گفـت کـه حکومـت 
طرحـی را بـرای اسـتقرار صلـح در کشـور آمـاده کـرده 
اسـت کـه انتخابـی  بودن کارگـزاران نظام محـور اصلی 
را تشـکیل مـی دهـد. بـه گفتـه وی هیچ صلحـی بدون 

عدالـت امـکان پذیر نیسـت ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

استاد دانش: 



 

دانش: استاد 
است ر  پایدا برای صلح  ــی  اساس اصل  دو  نتخابات  ا و  ــی  اساس قانون   

2
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جمهـوری  ریاسـت  دوم  معـاون  دانـش  رسور   

می گویـد کـه حفظ قانـون اساسـی و انتخابات 

دو اصـل اساسـی بـرای رسـیدن بـه صلـح پایـدار اسـت.

معـاون رئیـس جمهـور کـه در مراسـم معرفـی آقـای ذبیح الله 

می کـرد  صحبـت  کشـور  سـارنوالی  لـوی  رسپرسـت  کلیـم 

گفت:» حفظ قانون اساسـی بـرای جلوگیری از انقطاع نظام، 

حفـظ انتخابـی بودن نظـام و انتخابی بـودن کارگزاران درجه 

یـک و مشـارکت عادالنـه همـه جوانـب، از محورهـای اصلـی 

طـرح دولـت افغانسـتان بـرای پروسـه صلح اسـت.«

معـاون رئیـس جمهـور در ایـن مراسـم تاکید کرد کـه عادالنه 

اساسـی در  اصـل  به عنـوان دو  بایـد  بـودن  پایـدار  و  بـودن 

پروسـه صلـح کشـور در نظـر گرفتـه شـود.

معـاون رئیـس جمهـور گفـت کـه مرشوعیـت جنـگ و صلـح 

در افغانسـتان بـه اصـل عدالـت بسـتگی دارد و صلحـی کـه 

عادالنـه نباشـد رسانجـام باعـث دوام منازعـه بـه یـک شـکل 

دیگـر خواهـد شـد.

اساسـی  قانـون  تعدیـل  کـه  کـرد  تاکیـد  امـا  دانـش  اسـتاد 

میکانیـزم  براسـاس  اکنـون  مقتضیـات  مطابـق  افغانسـتان 

اسـت. اساسـی  رضورت  یـک  قانونـی، 

معـاون رئیـس جمهـور عـاوه کـرد کـه در عین حـال حکومت 

انتخابـات  بـرای  غنـی  جمهـور  رئیـس  رهـری  بـه  فعلـی 

رستـارسی و شـفاف و زود هنـگام زیـر نظـر مسـتقیم جامعـه 

آن،  برگـزاری  در  حکومـت  مداخلـه  بـدون  و  بین املللـی 

دارد. آمادگـی 

سرمقاله

 معـاون دوم رییـس جمهـور دیـروز در مراسـم معرفـی 
رسپرسـت لـوی سـارنوالی کشـور گفـت کـه حکومـت 
طرحـی را بـرای اسـتقرار صلـح در کشـور آمـاده کـرده 
اسـت کـه انتخابـی  بودن کارگـزاران نظـام محور اصلی 
را تشـکیل مـی دهـد. بـه گفتـه وی هیچ صلحـی بدون 
عدالـت امکان پذیر نیسـت و عدالـت در صورتی ممکن 
اسـت کـه بـه مطالبـات اساسـی و اراده مـردم بهـا داده 
شـود و اراده مـردم هـم تنهـا از طریـق انتخابـات اعامل 
مـی گـردد و هیـچ راهـی دیگـر نـدارد. معـاون رییـس 
جمهـور تاکیـد کـرده اسـت که طالبـان به عنـوان طرف 
دیگـر رونـد کنونـی نـه انگیـزه ای بـرای صلـح دارد و نه 
تـا کنـون حسـن نیـت در مذاکـرات نشـان داده اسـت. 
پرسـش اساسـی ایـن اسـت کـه چـرا طالبـان از مقولـه 
هایـی چـون جمهوریـت، انتخابـات و اراده مـردم تـرس 

دارند؟ 
در ایـن کـه اراده مـردم تنهـا راه ممکـن بـرای پذیـرش 
صلـح و تنهـا راه رسـیدن بـه ثبـات سیاسـی و امنیـت 
و توسـعه اسـت شـکی وجـود نـدارد. انتخابـات کـه بـه 
نشـانه  و  دموکراسـی  مصـداق  تریـن  روشـن  عنـوان 
بـارز آن اسـت در دنیـا مخالـف نـدارد؛ امـا طالبـان و 
کسـانی کـه از اراده مـردم در هراس هسـتند همواره در 
برابـر آن مقاومـت کـرده انـد. بـه همیـن خاطـر نـه تنهـا 
اقتـدار طالبـان و آییـن سیاسـی ایـن گـروه بر دشـمنی 
بـا آزادی هـا و حقـوق شـهروندان بنـا شـده اسـت بلکـه 
خیلـی از سیاسـتمداران و گـروه هـای سیاسـی کـه از 
مـردم اسـتفاده سیاسـی مـی کننـد با این گـروه رشیک 

هسـتند.  
حداقـل بـه لحـاظ روندهـای سیاسـی در مـورد صلـح 
مـا اکنـون در رشایـط حساسـی قـرار گرفته ایم. پروسـه 
صلـح شـتاب گرفتـه اسـت و همـه نیـز از صلـح داد می 
زنند و ما در آسـتانه یک کنفرانس مهم در کشـور ترکیه 
هسـتیم. اجـامع بـر مطالبه صلح و شـعار صلـح خواهی 
از سـوی همـه گـروه هـای سیاسـی بـه شـمول طالبـان 
یـک رخـداد نیـک اسـت. امـا واقعیت هـا و نشـانه های 
مهمـی در جریـان اسـت کـه متاسـفانه امیـد بـه یـک 
صلـح عادالنـه و دایمـی را کمرنـگ مـی سـازد. آن چـه 
در ظاهـر در جریـان اسـت بـا آن چـه در باطـن وجـود 
دارد تفـاوت هـای فاحشـی دارد کـه موجبـات یـاس و 

رسخوردگـی مـردم افغانسـتان را فراهـم کـرده اسـت. 
ماهیـت  کننـده،  مایـوس  و  منفـی  نشـانه  نخسـتین 
طالبـان و تفکـر سیاسـی این گروه اسـت. همه کسـانی 
کـه تـا کنـون بـا بخشـی از رهـری میانـه رو طالبـان 
گفتگـو کـرده انـد، این گـروه را در راسـتای اقامه امارت 
اسـامی قاطـع و مصمـم یافتـه انـد و اظهار داشـته اند 
پالیسـی هـا و اسـراتژی هـای  کـه هیـچ تغییـری در 
طالبـان بـه وجـود نیامـده اسـت. بنابرایـن کوتـاه آمدن 
طالبـان در برابـر مـردم در حـد قبول انتخابـات و گردن 
ناممکـن  امـر  یـک  فعـا  جمعـی  تصمیـم  بـه  نهـادن 
اسـت. وقتـی طالبـان بـه انتخابـات باور نداشـته باشـد 
و در برابـر اراده مـردم کوتـاه نیایـد چگونـه صلـح تامین 
خواهـد شـد و مردم چگونـه باید به آینـده روند مصالحه 

امیـدوار باشـند؟ 
نشـانه منفـی دیگـر در برابـر اراده مـردم، جنـاح هـای 
سیاسـی متامیـت خواه هسـتند که تنهـا در برابر تامین 
منافـع شـخصی و خانوادگـی خویـش متعهد هسـتند و 
از مـردم تنهـا بـه عنـوان ابـزار سیاسـی اسـتفاده کـرده 
را  آقـای حکمتیـار  روزهـای گذشـته سـخنان  انـد. در 
شـنیدیم کـه بـه چیـزی جـز منافـع حـزب اسـامی، آن 
هـم جنـاح متعهـد بـه خـود منـی اندیشـد و در روزهای 
آینـده نیـز احتـامال اقتدارگرایـی هـای فـردی دیگـر را 
نیـز از چهره هـای سیاسـی دیگـر نیـز خواهیـم شـنید. 
جنـاح هـای سیاسـی کـه روزگاری بـه مبارزه بـا طالبان 
افتخـار مـی کردنـد در اصل بـی باوری بـه اراده مردم با 
ایـن گروه مشـرک هسـتند و هیچ تفاوتی بـا آن ندارند. 
زیـرا همه در سـایه شـعار حقوق شـهروندان تنهـا منافع 
فـردی و خانوادگـی خویش را جسـتجو مـی کنند. گروه 
هایـی که شـعار طـرح صلح را مـی دهند تنها بـه دنبال 
گسسـت سیاسـی و توافق با کشـورهای حامـی طالبان 
بـر رس یـک میکانیـزم تقسـیم قـدرت هسـتند. زیـرا می 
داننـد تـا زمانـی کـه سـایه نظـام سیاسـی مبتنـی بـر 
قانـون اساسـی در کشـور گسـرده باشـد احتـامال آنان 

بـه چیـزی نخواهند رسـید. 
و  عادالنـه  صلـح  یـک  برابـر  در  دیگـر  مهـم  چالـش 
دایمـی تضـاد منافـع قـدرت هـای جهانـی و منطقه ای 
و همسـایگان افغانسـتان اسـت. متاسـفانه بایـد اذعان 
داشـت کـه رشکای بیـن املللی افغانسـتان کشـورهای 
منطقـه تنهـا در کلمـه صلـح اشـراک دارنـد ولـی در 
ماهیـت صلـح و نحـوه اسـتقرار آن هیـچ گونـه توافقـی 
بـا هـم ندارند. این مسـاله احتامل فرورفنت افغانسـتان 
در یـک بحـران جدیدتـر و منازعـه دیگـر را محتمـل می 
سـازد. چهره ها و جناح های سیاسـی کـه از هم اکنون 
در برابـر نظـام قـرار گرفته انـد و به گـامن خویش زمینه 
یـک گسسـت دیگر را فراهـم می کنند هر کـدام از یک 

سـازمان اسـتخباراتی دسـتور مـی گیرند. 
در مجمـوع رونـد صلـح به مرحله مهمی رسـیده اسـت. 
امـا ایـن مرحلـه مهم و حسـاس به معنای ختـم جنگ و 
ایجـاد صلـح واقعـی نیسـت. چالـش هایی که از سـوی 
طالبـان، جنـاح های سیاسـی فرصت طلـب و فردمحور 
و نیـز کشـورهای ذی نفـع در قضیـه افغانسـتان جـدی 
تـر از گذشـته در برابـر ثبات سیاسـی در افغانسـتان به 
وجـود آمـده اسـت امیـد بـه یـک صلـح دایمـی و پایدار 

کمرنـگ می سـازد. 

به عنـوان  را  کلیـم  اللـه  ذبیـح  آقـای  رئیـس جمهـور  معـاون 

کـرد.  معرفـی  را  سـارنوالی  لـوی  اداره  رسپرسـت 

اسـتاد دانـش در عیـن حالیکـه از کارکـرد هـا و اصاحـات 

فریـد حمیـدی لـوی سـارنوال پیشـین کشـور در اداره لـوی 

سـارنوالی تقدیـر کـرد، به رسپرسـت جدید ایـن اداره هدایت 

داد تـا بـر ادامـه اصاحـات، تامیـن شـفافیت، ظرفیت سـازی 

در اداره لـوی سـارنوالی و حفظ اسـتقال اجرایـی اداره لوی 

سـارنوالی در انسـجام و هامهنگـی با کادرهای مسـلکی این 

اداره، تـاش جـدی منایـد.

تاریـخ 11 حـوت  بـه  لـوی سـارنوال کشـور  فریـد حمیـدی 

مقام هـای  اخیـر  روزهـای  و طـی  داد  اسـتعفا  از سـمت اش 

دیگـری  پـی  یکـی  دولتـی  مختلـف  اداره هـای  از  متعـددی 

اسـتعفا داده و رئیـس جمهـور هـم یکـی پـی دیگـر منظـور 

از سـمت  وفایـی زاده  قاسـم  مـورد  آخریـن  در  اسـت.  کـرده 

اسـت. داده  اسـتعفا  ملکـی  هوانـوردی  اداره  ریاسـت 

پـه دې غونـډه کـې د کندهـار والیـت سـکتوري رئیسـانو پـه 

جـا- جـا ډول خپلـې سـتونزې او د خدمتونـو او انکشـايف 

پـروژو د چټکتیـا لپـاره خپلـې غوښـتنې او وړاندیزونـه رشیک 

کـړل. د پوهنـې رییـس محـب احمـد روښـان وویـل، د ۴ زره 

ښـوونکو د تشـکیل کمښـت، د دینـي مدرسـو لپـاره د ۱۳۰۰ 

ښـوونکو او ودانیـو کمښـت، د کتابونـو نشـتوالی او نـور یـې 

عمـده سـتونزې دي چـې دلتـه یـې د پوهنـې بهیر لـه ننګونو 

رسه مخامـخ کـړی دی.

نوموړي غوښـتنه وکـړه چې په کندهار کې د معیاري ښـوونې 

او روزنـې پـه موخـه دې یـادې شـوې سـتونزې حـل يش. د 

کندهـار د عامـې روغتیـا رییـس ډاکټر محمد طـاووس ارشف 

نـادري وویـل، پـه کندهـار کـې یـوه ۱۰۰۰ بسـتیریز روغتون 

او د مـور او ماشـوم لپـاره ځانګـړي روغتـون تـه اړتیـا ده چـې 

پـر ژمنـو رسبېـره پـه دې برخـه کـې عمـي کار نه دی شـوی. 

دغـه راز نومـوړي پـه ولسـوالیو کـې د روغتیايـي خدماتو پراخ 

کمښـت هـم د یـوې جـدي سـتونزې پـه توګـه یاد کـړ چې په 

دې برخـه کـې امکاناتـو تـه اړتیا ده.

میرویـس  د  چـې  وکـړه  غوښـتنه  نومـوړي  څنـګ  تـر  دې  د 

حـوزوي او عینـو مېنې روغتونونو تشـکیل دې منظور يش، په 

کندهـار کـې دې د درملـو او خوراکي توکـو د تجزیې البراتوار 

جـوړ يش، عـديل طـب تـه دې پرسـونل او تجهیـزات ورکـړل 

يش او روغتیاپاالنو ته دې د بورسـونو اسـانتیاوې برابرې يش.

د کندهـار ښـاروال رفیـع حیـات وویـل، پـه دې والیـت کـې 

دې دیپلوماټیـک ښـارګوټي پـر وړانـدې خنډونه لـرې يش، د 

ښـاروالۍ پـه چـوکاټ کـې دې د اسـتماک چـارې ګړنـدۍ 

يش، د میرویـس نیکـه او احمـد شـاه بابـا کورونـه دې په فني 

توګـه ترمیـم يش، د حـرت عمـر بـن خطـاب جامـع جومات 

تخنیکـي او مـايل سـتونزې دې حـل يش او دغـه راز دې د 

کندهـار پـه ۶ نـورو ناحیـو کـې هـم د ولـي تـړون پروګـرام 

پیـل يش او د CIP پروګـرام دې پـراخ او چټـک يش.

پـه دې غونـډه کـې یـو شـمېر نـورو مسـوولینو هـم د سـتونزو 

یادونـه وکـړه او د چـارو ادارې لـه رییـس څخه یـې د هغو حل 

وغوښت.

د چـارو ادارې رییـس ډاکټـر فضـل محمـود فضـي وویـل، په 

تېـرو ۱۸ کلونـو کـې د کندهـار په ګـډون پـه ۱۷ والیتونو کې 

د نامتوازنـې پرمختیـا لـه املـه د ولـس پـه غوښـتنه او لـه اړتیا 

رسه سـم خدمـات نـه دي وړاندې شـوي.

ده زیاتـه کـړه، په لویو ښـارونو کې پرمختیايـي نامتوازنوالی او 

اړتیـاوو ته نه پاملرنه اسـايس سـتونزه ده.

هغـه زیاتـه کړه، د ښـوونځیو د ودانیو او ښـوونکو د تشـکیل د 

کمښـت سـتونزه به جـدي تعقیب کړي او د ښـوونکو تشـکیل 

بـه د جمهـوري ریاسـت مقـام تـه د منظـورۍ لپـاره واسـتوي 

خـو د کندهـار پـه ښـوونځیو کـې د زده کوونکـو جـذب بایـد 

زیـات يش. دغـه راز ده وویـل چـې د ښـوونځیو د ودانیـو د 

کمښـت سـتونزه د اقـرا پروګـرام لـه الرې حـل کېـږي.

هغـه یادونـه وکړه چـې د سـتونزو او وړاندیزونو په نـوم وړاندې 

شـوي ټکـي ټـول لېسـت شـوي، چـې د اړونـدو وزارتونـو او 

ادارو پـه همغـږۍ بـه ورتـه رسـیده ګـي ويش او کـه اړتیـا وه 

د  افغانسـتان  د  او  شـوراګانو  عـايل  د  ریاسـت  جمهـوري  د 

اسـامي جمهوریـت د کابینـې غونـډو تـه بـه واسـتول يش.

 د چـارو ادارې لـوی رییـس وايـي، د کندهـار پـه ګـډون پـه 

۱۷ والیتونـو کـې د نامتوازنـې پرمختیـا له امله په تېرو اتلسـو 

کلونـو کـې د ولـس پـه غوښـتنه او لـه اړتیـا رسه سـم خدمات 

نـه دي وړاندې شـوي.

ډاکټـر فضـل محمـود فضـي چـې نـن د وري پـه ۱۵مـه یـې 

کندهـار تـه سـفر وکـړ، دغـه څرګندونـې یـې د کندهـار لـه 

وايل، بېابېلـو ادارو رییسـانو او چارواکـو رسه پـه لیدنـه کـې 

وکـړې.

لـه نومـوړي رسه په دې سـفر کې د ښـار جوړولـو وزیر محمود 

کـرزي، د لـوړو زده کـړو وزارت معیـن عبدالتـواب باالکـرزي 

او د ولسـمرش سـاکار جـال الدیـن سـعید هم ملتیـا کوله.

د چارو ادارې رییس د سکتوري ادارو د ستونزو او غوښتنو اورېدو لپاره کندهار ته سفر وکړ کارتون

اراده مردم، 
صلح و چالش های فرارو 

محمد هدایت

 

 

 

درآمـده اسـت.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت:» رسکوی هـای، کـوه دولـواخ 

کـه، کـوه للـم کودیـن، رسسـغاچ ها، کـوه کجک هـا و منطقـه 

سـبز تاپـل کـه متصـل بـه شـاهراه عمومـی دروازهـا واقـع پـل 

دو آبگـی اسـت، از کنـرول دشـمن آزاد شـده اسـت.«

 ۴۰ عملیـات،  ایـن  در  کـه  اسـت  شـده  قیـد  خرنامـه  در 

تروریسـت گـروه طالبـان بـه شـمول سـه خارجـی و یـک عضـو 

ارشـد گـروه طالبـان بـه نـام جمعـه نیز کشـته شـدند و ۳۰ تن 

دیگـر از جنگجویـان ایـن گـروه زخمـی شـده انـد.

دارد  انتظـار  حالـی  در  طالبـان  گـروه  کـه  درحالیسـت  ایـن 

گفتگوهـای صلـح بـه نفع این گـروه رقـم بخورد، طبـق نظرات 

برخـی از آگاهـان بـرای جنـگ بهاری نیـز آمادگی گرفتـه اند و 

در تـاش اسـت در بهـار 1400 بیش از پیش خـود را در حوزه 

جنـگ تثبـت کنـد تـا در صلـح امتیازی بیشـری کسـب کند.

در عیـن زمـان ارگان هـای امنیتـی کشـور نیـز می گوینـد کـه 

پاک سـازی  و  طالبـان  گـروه  احتاملـی  حمـات  دفـع  بـرای 

برخـی از نقـاط کشـور آمادگـی کامـل دارنـد.

و حمـات هدفمند در کشـور کشـته و زخمی شـده اند.

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان تاکیـد کـرده کـه 

خواسـت مردم افغانسـتان پایـان خشـونت ها و تامین آتش بس 

ایـن  بـه  بایـد  درگیـر  طرف هـای  و  اسـت  کشـور  در   فـوری 

خواسـت مـردم تـن دهنـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه روز گذشـته وزارت امـور داخـل گفت 

انداخـت  و  مایـن  انفجـار  نتیجـۀ  در  روز جمعـه  در  تنهـا  کـه 

تخـار، رسپـل،  لغـامن،  جنگجویـان طالبـان در والیت هـای، 

خوسـت و ننگرهـار، شـش غیرنظامـی کشـته و 21 تـن دیگـر 

زخمـی شـده انـد. 

مهـامت گـروه طالبـان تخریـب شـد.

وزارت دفـاع می افزایـد کـه در ایـن عملیـات، ۳۲ حلقـه ماینی 

را کـه گـروه طالبـان در ولسـوالی های ارغنـداب و ژیـری ایـن 

والیـت کارگـذاری کـرده بـود، کشـف و خنثا شـد.

ایـن وزارت در اعامیـه دیگـری گفتـه اسـت که شـب گذشـته، 

قـوای هوایـی، در  بـا حامیـت  امنیتـی  و  نیـرو هـای دفاعـی 

آمـاج  را  طالبـان  تروریسـتان  کـر  والیـت  چپـه دره  ولسـوالی 

حمـات هدفمنـد قـرار دادنـد کـه در نتیجـه ۱۴ تروریسـت 

گروه طالبان کشـته شـدند و مقداری از سـاح و مهامت شـان 

تخریـب شـد.

وزارت دفـاع عـاوه می کنـد کـه گروهـی از جنگجویـان گـروه 

یـک  هـدف  ننگرهـار  والیـت  ولسـوالی حصـارک  در  طالبـان 

حملـه هوایـی قـرار گفت که دراین حمله شـش تروریسـت این 

گـروه بـه هاکـت رسـیدند و پنـج جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه 

زخـم برداشـتند.

کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

بدخشـان  والیـت  درواز  ولسـوالی  از  بخش هـای 

کـه سـه سـال در کنـرول گـروه طالبـان بـود توسـط نیروهـای 

اسـت. شـده  آزاد  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی 

ایـن وزارت یـک شـنبه 15 حمـل با نـرش خرنامه ای گفته اسـت 

کـه نیروهـای اردوی ملـی سـاحات و اراضـی را در موقعیت هـای 

آزاد  بـود،  دشـمن  کنـرول  در  سـال  سـه  کـه  بدخشـان  درواز 

کردند.

بـا  امنیتـی  نیـرو هـای دفاعـی و  در خرنامـه آمـده اسـت کـه 

درواز  نسـی، شـکی،  ولسـوالی های  در  قـوای هوایـی  حامیـت 

بـاال، بخشـی از کـوف آف و ارغسـتان والیـت بدخشـان عملیات 

را راه انـدازی کـرده انـد. 

بخش هـای  عملیـات  ایـن  در  خرنامـه  معلومـات  براسـاس 

نسـی،  شـکی،  ولسـوالی های  بیـن  راه  چهـار  کـه  دروازه کـوه 

درواز بـاال و همچنـان امتـداد آن بـه مسـیر ولسـوالی کـوف آف 

و ولسـوالی راغسـتان می باشـد از سـه سـال بدینسـو در ترصف 

ترویسـتان بـود، اکنـون در کنـرول نیرو هـای دفاعـی و امنیتی 

ادامـۀ  از  کـه  می گویـد  افغانسـتان  بـرش  حقـوق  کمیسـیون   

خشـونت ها بـه ویـژه تلفـات غیرنظامیان در کشـور نگران اسـت.

کمیسـیون حقـوق برش افغانسـتان، دیـروز یکشـنبه )15 حمل( 

در اعامیـه ای گفتـه کـه تنهـا 21 نفـر بـه شـمول 10 کـودک و 

هشـت زن در یـک روز در جنـگ میـان دو طـرف در ولسـوالی 

علیشـنگ والیـت لغـامن زخمـی شـده انـد.

در اعامیـه آمـده کـه یافته  هـای ایـن کمیسـیون نشـان می دهد 

کـه در ایـن جنگ ها، خسـارات هنگفـت مالی نیز به باشـندگان 

محل وارد شـده است.

 بیشـر غیرنظامیـان در هفته هـای اخیـر، در اثـر ماین گذاری ها 

 57 کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت 

پنـج  شـمول  بـه  طالبـان  گـروه  جنگجـوی 

رسـیدند. قتـل  بـه  قندهـار  والیـت  در  انتحارکننـده 

ایـن وزارت یک شـنبه 15 حمـل بـا نـرش خرنامه ای گفته اسـت 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  توسـط  کـه  عملیات هـای  در  کـه 

راه  قندهـار  والیـت  پنجوایـی  و  ازغنـداب  ولسـوالی  در  کشـور 

انـدازی شـده بـود، ۷۵ جنگجـوی گـروه طالبـان به شـمول پنج 

انتحـار کننـده ایـن گـروه کشـته شـدند و ۱۲ جنگجـوی دیگـر 

ایـن گـروه تروریسـتی مجروح شـدند. در خرنامه آمده اسـت که 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی با آماج قـرار دادن موترمبـب قبل از 

رسـیدن بـه هـدف در ولسـوالی شـاولی کوت این والیـت، از یک 

رویـدا مرگ بـار دیگـر نیـز پیش گیـری کـرد. اعامیـه می افزایـد 

یـک رضب  موتـر سـایکل،  عـراده  عملیـات شـش  ایـن  در  کـه 

هـاوان، چهـار میل سـاح، یـک قـاب دوربین به دسـت نیروهای 

و  زیـادی سـاح  مقـدار  بـا  موتـر  عـراده  ویـک  افتـاده  امنیتـی 

 بـرای دومیـن روز پـی هـم، مالـکان متـرر رویداد آتشسـوزی 

گمـرک اسـام قلعـه، بـه دلیـل عـدم جـران خسـاره از سـوی 

حکومـت، شـاهراه هرات-اسـام قلعـه و هرات-تورغنـدی را بـه 

روی موترهـای باربـری و ترانزیـت بسـته انـد.

روز گذشـته مالـکان موترهـای باربـری که موترهای شـان را در 

رویـداد آتشسـوزی گمـرک اسـام قلعـه از دسـت داده بودنـد، 

بـه دلیـل عـدم پرداخـت غرامـت از سـوی حکومـت، دسـت بـه 

تظاهرات زدند و شـاهراه هرات-اسـام قلعـه و هرات-تورغندی 

را بسـتند. مالـکان موترهـای باربـری بـا انتقـاد ازبـی توجهـی 

حکومـت نسـبت عـدم جـران خسـاره، مـی گویندکـه ۵۰ روز 

از رویـداد آتشسـوزی مـی گـذرد؛ امـا تاکنـون یـک افغانـی از 

سـوی حکومـت بـرای مالکانی کـه موترهای شـان را در رویداد 

آتشسـوزی گمـرک از دسـت داده انـد، پرداخـت نشـده اسـت.

ایـن متـرران هشـدار میدهنـد تـا هنگامیکـه رییـس جمهـور 

بـرای شـان غرامـت نپـردازد، ایـن شـاهراه هـا را بازنخواهنـد 

کـرد. محمـد راتـب یـک تـن از مالـکان موترهای باربری اسـت 

کـه موتـرش در رویداد آتشسـوزی گمرک اسـام قلعـه هرات از 

بیـن رفته اسـت.

او بـه پـژواک گفـت: “تـوان یـک هـزار افغانـی بـه خـدا و قـرآن 

نـدارم،  گـوش مـا بـه طـرف تلویزیـون اسـت که رییـس جمهور 

مـی گویـد که ما حالی خسـارت مـردم را پرداخـت میکنیم؛ اما 

تـا که پاسـخ ندهـد، مـا راه را ایلـه منیدهیم.”

محمـد حسـن یکـی دیگـر از مالکان معـرض به پـژواک گفت: 

“۵۰ روز اسـت کـه مـن از آرد فروشـی قـرض میکنـم، از روغـن 

فروشـی قـرض میکنـم، از برنـج فروشـی قـرض مـی کنـم، بـه 

واللـه قسـم کـه دیگر نـدارم، تا پـول مـرا رییس جمهـور ندهد، 

مـن ایـن رسک را بـاز منيکنم.”

محمـد اللـه یکـی دیگر از مترریـن رویداد آتشسـوزی گمرک 

اسـام قلعـه گفت: “جنـاب رییس جمهور یک امضـای تو بکار 

اسـت، تـو را به خدا قسـم غم ملـت را بخور،  تا خسـاره ما داده 

نشـود، جـای مـا داخل همین رسک اسـت، دیگر جـای نداریم 

برویـم.” گاب یکی از مالکان خسـاره دیده آتشسـوزی گمرک 

 محمـدارشف غنـی رییـس جمهـور کشـور می گویـد کـه خـط 

آهـن شـیرخان بنـدر- قنـدوز بـه رسمایه گـذاری تاجیکسـتان 

می شـود. احـداث 

آقـای غنـی، دیـروز یکشـنبه )15 حمـل( بـا شـامری از بزرگان 

و  خواسـت ها  و  دیـدار  ارگ  در  قنـدوز  والیـت  متنفذیـن  و 

مشـکات آنـان را بررسـی کـرد.

در ایـن دیـدار ابتـدا سـفرمحمد کاکـر، عبداملقتـدر فروزانفـر 

و موسـی رحیمـی بـه منایندگـی از دیگـران صحبـت کردنـد.

آنـان پیشـنهادات شـان را در رابطـه بـه حفـظ و متویـل قـول 

امنیـه،  قوماندانـی  تقویـت  و  اصاحـات  پامیـر،   217 اردوی 

امنیـت شـاهراه ها،  تامیـن  امنیتـی،  رسک حلقـوی، کمربنـد 

و  خان آبـاد  بـرق  بنـد  آنـان،  مواشـی  و  کوچیـان  بـه  توجـه 

اسـتخدام کادرهـای والیـت قنـدوز، بـا رییـس جمهـور رشیـک 

سـاختند.

توجـه  قنـدوز  امنیـت  بـه  کـه  گفـت  نیـز  غنـی  محمـدارشف 

اسـام قلعـه اسـت کـه موتر باربـری اش را بـا رشاکـت پنج فرد 

بـه ارزش ۴۷ هـزار دالـر امریکایـی خریـداری کـرده بودند؛ اما 

موتـرش از بین رفته اسـت.

وی بـه پـژواک گفـت: “پنـج نفـر در ایـن موتـر رشیک هسـتیم 

کـه اعضـای خانـواده ایـن پنج نفر، حـدود ۷۰ نفر اسـت که از 

همیـن موتـر نـان میخوردنـد، در آتشسـوزی گمرک بسـوخت و 

زندگـی خـود را از دسـت دادیم.”

اسـام   گمـرک  آتش سـوزی  متـرران  مناینـده  آریـن،  بصیـر 

بـه  نسـبت  توجهـی حکومـت  بـی  از  انتقـاد  بـا  قلعـه هـرات، 

کـه  زمانـی   تـا  گفـت  قلعـه  اسـام  رویـداد گمـرک  متـرران 

رییـس جمهـور کشـور، بـرای مالـکان موترهـا غرامـت پرداخت 

هـای  شـاهرا ه  و  می دهنـد  ادامـه  اعراض شـان  بـه  نکنـد، 

آمـد  و  رفـت   روی  بـه  هرات–تورغنـدی  و  هرات–اسـام قلعه 

مسـدود خواهـد بـود. او افـزود: “۵۰ روز پیش در نتیجه فسـاد 

سیسـتامتیک و مافیایـی گمـرک اسـام قلعـه، زندگـی هزاران 

فامیـل بربـاد شـد، مردمـی کـه این جـا میبنیـد، از شـدت فقر 

بـه کـف خیابـان آمدنـد، ۱۲۵۴ موتـر در ایـن جهنـم سـوخته 

مـا  کـه  سـپردند  تعهـد  گمـرک،  کارمنـدان  فسـاد  نتیجـه  در 

هیاتـی میفرسـتیم کـه بررسـی همه جانبـه بکند و بعـد جران 

خسـارت میکنیـم، ۳۰ روز از تکمیـل گـزارش هیـات گذشـته؛ 

امـا تاکنـون یـک روپیـه هـم کمـک نکـرده اسـت.” در همیـن 

حـال سـید عبدالوحیـد قتالـی والـی هـرات گفـت کـه میـزان 

خسـارات و دالیـل رویـداد آتشسـوزی گمـرک اسـام قلعـه از 

سـوی هیـات حکومـت مرکزی بررسـی و گـزارش آن، بـه رییس 

جمهـور فرسـتاده شـده و رسـیدگی مـی گـردد.

بـا مسـدود سـاخنت  کـه  از معرضـان خواسـت  والـی هـرات 

نسـازند. متـرر  را  مـردم  هـا،  شـاهراه 

در آتش سـوزی گمـرک اسـام  قلعـه هـرات، بیـش از یک هـزار 

موتـر مـواد نفتـی و امـوال تجارتـی، طعمـه آتش شـدند.

میـزان خسـارت  ایـن والیـت،  تجـارت و رسمایه گـذاری  اتـاق 

وارده بـه بخـش تجارتـی هـرات را بیـش از ۵۰ میلیـون دالـر 

تخمیـن کـرده اسـت. 

خـاص می شـود و حوزه هـای امنیتی بیشـر خواهند شـد. وی 

افـزود کـه خط آهـن شـیرخان بنـدر- قنـدوز بـه رسمایه گذاری 

تحکیـامت  خصـوص  در  و  می شـود  احـداث  تاجیکسـتان 

سـواحل اقدامـات واضـح خواهـد شـد.

رییـس جمهـور بـه وزیر زراعت، آبیـاری و مالـداری هدایت داد 

کـه بـه هـدف رشـد زراعـت و مالـداری والیـت قندوز، یـک تیم 

منظـم بـا یـک پـان واضـح را بـه ایـن والیـت بفرسـتد و یافتـه 

هـای آن را بـا ریاسـت جمهـوری رشیک سـازد.

وی افـزود که مشـکل کمبـود آب برای مالـداری کوچی ها باید 

به گونه اساسـی حـل گردد.

محـل  ارگان هـای  مسـتقل  ادارۀ  رییـس  بـه  جمهـور  رییـس 

در  آنـان  اسـتخدام  و  قنـدوز  کادرهـای  نـام  ترتیـب  بخاطـر 

روی  کـه  افـزود  وی  داد.  الزم  هدایـات  مناسـب،  بسـت های 

پیشـنهاد بنـد برق خان آباد، ماسـر پان شـهر قنـدوز و رسک 

حلقـوی در زمـان مناسـب، رسـیدگی صـورت خواهـد گرفـت. 

بخش های از درواز بدخشان از تصرف گروه طالبان آزاد شد

کمیسیون حقوق بشر از تداوم 
تلفات غیرنظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرد

کشته شدن 77 جنگجوی گروه طالبان در سه والیت

شاهراه هرات-اسالم قلعه و هرات- تورغندی برای دومین روز 
از سوی معترضان مسدود شد

تمرکز طالبان غور برای سقوط تیوره؛ جنگ در این ولسوالی ادامه دارد



 

از آن جـا ییکـه همـه ی مـردم از جنـگ طوالنـی 

درکشـور متنفـر و خسـته اند، بنـا براین مـردم خواهان 

صلـح وآرامـش درکشـور انـد. تـا هنـوز به¬کلمـه صلح 

کـدام تعریـف خـاص وجـود ندارد،مگـر بـرای بعضـی 

هـا صلـح بـه معنـای ختـم جنگ،عـدم وحشـت، نبـود 

انتحـار و انفجـار وغیرهـا سـت.

بـه  امریـکا  متحـده  ایـاالت  اخیـر  دهــه  دو  در 

خاطـر رسکوبـی گروه هـای دهشـت افکن بـه خصـوص 

القاعـده و طالبـان  مشـکالت زیادی را متقبل شـدند. 

همـکاری  بـا  نظامـی  و  مالـی  کمک هـای  ضمـن  در 

جنگیـده  گروه هـا  ایـن  مقابـل  در  افغانسـتان  دولـت 

و تـا امـروز ایـن مبـارزه ادامـه دارد. بـا وجـود همـه ی 

النه هـای  نتوانسـتند  بی پایـان،  مبـارزات  و  تالش هـا 

نابـود کننـد. بـرای همیشـه  ایـن دهشـت افکنان را 

باالخره ایاالت متحده امریکا اقدام صـلــح جویانه 

کـرده و مسـتقیم طالبـان را بـه میـز مذاکـرات صـلــح 

دعـوت کـرد و کشان کشـان از مسـکو رشوع تـا قطـر و 

کشـور های دیگـر نشسـت و گفت وگـو کردنـد. با وجود 

ایـاالت  خـاص  مناینـده  صـلــح جویانه  تالش هـای 

متحـده امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان، هنـوز هـم 

در بیـن مـردم گامنه زنی هـا و شـک و تردیدهـا در مورد 

ابهـام و پیچیده گـی رونـد صـلــح بـا طالبان نـزد مردم 

بـه صـورت عـام و نـزد زن هـا بـه صـورت خـاص وجـود 

دارد.

در آغـاز مذاکـرات صـلــح امریـکا بـا طالبـان یک 

انـدازه خوش بینـی نـزد عـده ای از مـردم بـه وجـود آمد 

امیـد صلـح آوری  بـه  مـردم چشـم  بیش تـر  باالخـره  و 

بــستند، چـون بزرگ تریـن قـدرت جهان برای صـلــح 

در افغانسـتان دسـت بـه کار شـده، بعـد از گذشـت 

چندیـن جلسـه میـان مناینـده خـاص ایـاالت متحـده 

امریـکا  و طالبـان و عـدم نتیجـه گفت وگو هـا و یـک 

سلسـله نـا بــاوری هــا نسـبت به روند صـلــح نزد مردم 

افزایـش یافتـه اسـت. مهم تـر از همـه این کـه مناینـده 

مـورد  در  هیچ گاهـی  امریـکا  متحـده  ایـاالت  خـاص 

حقـوق و موقـف زنـان، آزادی بیـان، و عقایـد صبحـت 

نکـرده اسـت. در آغـاز مـردم از رونـد صـلــح اسـتقبال 

کردنـد، گویـی فـصــلی جدیـد بـرای تأمیـن عدالـت 

و برابـری در جامعـه آغـاز می شـودانیکه صـلــح بـرای 

افغانسـتان یـک امـر رضوری و اساسـی اسـت، اما این 

رضورت بـا شـعار  رفـع منی شـود. صـلــح بـه کشـوری 

هم چـون افغانسـتان کـه چندیـن نـوع جنـگ را تجربه 

کـرده و در حالـت جنـگ باشـد، نیـاز اسـت. صـلــح 

بـهـتـــر،  زنده گـی  انسـانی،  هــدف  یـک  جهـان  در 

خـتـــم جــنگ و خــشــونـــت است. صـلـح به معنای 

کلمـه  بـه  ژرف  نگاهـی  اگـر  اسـت.  آسایــش  و  رفـاه 

و  آرامـش  بـه معنـای  باشـیم، صـلــح  صـلــح داشـته 

اسـت. ســـرزنده گی  

طوری که مردم شـاهد اند، در روند صـلــح ایاالت 

متحـده امریـکا  بـا طالبـان، طالبـان نشـان دادنـد که 

خواهـان صـلــح نیسـتند. آن هـا هیـچ گاه ارزشـی بـه 

برشیـت و انسـانیت قایـل نیسـتند؛ چراکـه آن هـا در 

فعالیت هـای  بـه  عمـالً  صـلــح  بحث هـای  جریـان 

وحشـیانه خـود ادامـه دادنـد. خـون هــزاران انسـان 

بی گنـاه را ریختاندنـد، مـردم را قتـل عـام کردنـد و بـه 

خـاک و خـون کشـاندند. چون صـلــح برای مـردم این 

رسزمیـن یـک امـر مهـم و حیاتـی اسـت، بــنــا بـر این 

عمل کرد هـای شـوم طالبان،مـردم را نسـبت بـه رونـد 

صـلــح و طالبـان بی بـاور کـرده اسـت

اگر چـه مردم خواهان صـلــح اند، اما ذهنیت های 

متفاوتـی وجـود دارد. رونـد صـلــح که توسـط مناینده 

خـاص ایـاالت متحـده امریـکا راه انـدازی شـد، اذهان 

مردم را نسبت به صـلــح مغشـوش ساخت؛ زیرا متایل 

نگرانـی  هم چنـان  نـدارد.  وجـود  صـلــح  بـه  واقعـی 

نگرانـی  از  زن   حقـوق  و  نـژادی،  قومـی،  مذهبـی، 

جـدی در پروسـه صلـح اسـت. نگرانـی دیگر زنـان این 

اسـت کـه در روند صـلــح رسنوشت شـان مـورد معامله 

قـرار گیـرد. زنـان بیش تـر خواهـان مشـارکت مسـاوی 

سیاسـی و اجتامعی انـد. برای مردم روشــن اسـت که 

طالبـان هرگـز بـه حقـوق زنـان و حقـوق بـرش ارزش و 

احـتــرام  منی گذارند. در مـذاکــرات صـلــح باید روی 

کننـد  انکشـافی صحبـت  و  اقتصـادی  رشـد  مسـایل 

و مانـع مهاجـرت نیـروی انسـانی و جوانـان گــردند. 

کشـور های  از  واردات  بـه  وابــسته  افغانسـتان  امـروز 

همسـایه اسـت. افغانسـتان مشـکالت جـدی دیگـری 

هـم دارد کـه باید روی آن ها بـحــث و غـــور بـیـش تــر 

صــورت گـیــرد. بنابرایـن بسـیار رضوری اسـت که هر 

دو طرفـروی موضوعـات حیاتـی ماننـد کاهــش فـقــر 

طالبـان  کنند.طـرف  بحـث  وارداتـی  فعالیت هـای  و 

در مـذاکــرات صـلــح بایـد روی مـوارد غـیـر اخـالقــی 

بـه  بیش تـری  توجـه  و  غـیــر قانونی صحبـت کننـد  و 

آن هـا داشـته باشـند؛ مـثــالً اسـتفاده از مـواد مخدر و 

مسکرات در اسالم حــرام قـطعی  است. باید در مقابل 

واردات و تـرویــج مـواد مـخـدر جــدی برخورد کنند و 

آن را مـمـنــوع قــرار دهند. در حال حارض در ساحات 

تحـت پوشـش طالبـان بزرگ ترین حامیت کننـده مواد 

مخـدر طالب ها هسـتند. اگـر طالبان خود را مدافـــع 

را  موضوعـات  ایـن  بایـد  می داننـد،  اسـالم  حقیقـی 

درک کننـد کـه روزبـه روز تعداد مـعـتــادان افـزایــش 

یافـتــه اسـت. رونـد صـلــح درافغانسـتان یـک رونـد 

سیاسـت مداران  و  فـعــاالن  متـام  کـه  اسـت  مــلی 

باشـند.  رونـد  ایـن  شـامل  نـوع  یـک  بـه  می کوشـند 

بیـن  توافـق نــامه هایی  و  بـحـث هــا  رونـد صـلــح  در 

گروه هـای در گیـر صـلــح صـورت می گیرد. مـردم همه 

می کوشـند در ایـن روند دخـیــل باشـند تـا وضعیت و 

یـک سـال پس از توافقـات دوحه، طالبـان مرسور 

نیروی هـای  علیـه  نظامـی  عملیـات  بـه  قـدرت،  از 

 آمریکایـی پایـان دادنـد، امـا عهـد و اخـوت بـا القاعده 

و انـواع درنـدگان تروریسـم اسـالمی گسـرده تر شـد. 

حمـالت علیـه نیروهـای دولتـی و تحمیـل ویرانی های 

هرچـه بیشـربه مـردم بی دفاع شـدیدتر از پیـش ادامه 

یافـت. اعـامل سـخت گیری های مذهبـی و محدودیت 

 آشـکار علیـه زنـان، حضـور پـر رنـگ رشیعـت حنفـی 

در دانشـگاه ها، ممنوعیـت آوازخوانـی بـرای دخـران 

هدفمنـدی  ترورهـای  گسـرش  سـال،   ۱۲ از  باالتـر 

کـه بـرای ارعـاب جامعـه، اساسـاً فعالیـن اجتامعـی را 

نشـانه گرفته اسـت، کابوس بازگشـت هیـوالی طالبان 

را ترسـناکر کـرده اسـت.

طالبـان هیچـگاه برنامه ای برای صلـح با حکومت 

میـز  و  دوحـه  توافقـات  نداشـتند.  کار  دسـتور  در 

مذاکـره چیـزی بیـش از تاکتیـک بـرای ادامـه جنـگ 

پیـش رشط  آتـش  عنـوان  تحـت  باشـد.  منی توانسـت 

بـس، بازپس گرفـن بیـش از پنج هـزار زندانـی، جـان 

تـازه ای به دامنه عملیات تروریسـتی آنـان داد. مناطق 

بیشـری را تحـت تـرف در آورنـد، تسـلط افزون تـری 

بـر تجـارت پُـر رونـق مـواد مخـدر و معـادن و معامـالت 

پنهـان بدسـت  آورنـد و توانسـتند روابـط محکم تـری بـا 

روسـیه، چیـن و جمهوری اسـالمی ایران، برقـرار کنند. 

بـر همیـن مـن، پاکسـتان بـه عنـوان زعیـم طالبـان 

نقـش پررنگ تـری در سیاسـت منطقـه بـه دسـت آورد 

و درعیـن حـال انشـقاق بیشـری در صفـوف بـه هـم 

ریختـه حکومـت ایجـاد شـد.   

دولـت آمریـکا بـا اعـالم تردیـد و بازنگـری  آنچه در 

ایـن پروسـه بـه دسـت آمده، سـناریو پایانـی را روی میز 

حکومـت می گـذارد و انقضـای دوام حکومـت را علنـاً 

دیکتـه می کنـد. در تندپیچـی از بحـران، هـر کـدام از 

طرفیـن بـر ادامـه راهـی ارصار دارنـد کـه در آن همـراه 

نبوده انـد! 

کـه  مصیبـت زده ای  مـردم  میلیون هـا  بـرای  امـا 

بیـش از چهـار دهـه جنـگ خامنـان برانـداز قربانیـان 

اصلـی ایـن شـیادی مشـمئز کننده انـد، چیـزی بجـز 

ویرانـی و کشـتار، جنـگ و تباهـی و ادامـه آوارگـی و 

فالکـت بیشـر، نصیب نشـده اسـت. این حقیقـِت تلِخ 

همـٔه  آن مهمالتـی اسـت که به نـام دسـتاورد "صلح" و 

پایـان جنـگ و توافقـات، بیـش از یـک سـال در دوحـه 

در جریـان بـود. کاله گشـادی اسـت بـر رس مـردم رنـج 

کشـیده و زخمـی افغانسـتان. مافیایـی مرمـوز که  کل 

بـا تبهـکاری و باندبـازی در عطـش قـدرت  تاریخـش 

و حاکمیـت، حـارض بـه هـر فضاحتـی در مصالحـه بـا 

طالبـان و در خـوش خدمتـِی هـر ابرقدرتـی کـه زمـام 

امـور در دسـتش باشـد. همه کرامت جامعـه و میلیونها 

مـردم رنـج دیـده را بـه قربانـگاه می بـرد.

 بـرای آمریـکا و رشکای ناتـو، مانـدگاری پـر هزینه 

و کـم دسـتاورد در افغانسـتان،  ارزش دیریـن خود را از 

دسـت داده اسـت. ادعای واهی اهلی شـدِن طالبان، 

کاهـش چشـم گیر حامیـت از حکومت کنونـی و رشکاء 

حقیقـت اسـراتژی ترامپ/ بایـدن را هویـدا می کند.

در  آمریـکا  حضـور  دهـه  دو  نجومـی  هزینـه 

افغانسـتان بالغ بـر بیش از ۹۷۵ میلیـارد دالر، معادل 

افغانسـتان  کشـور  کل  بودجـه  سـال   ۲۰ بـه  قریـب 

ارزیابـی شـده اسـت. بدیهی اسـت که از منظـر منافع 

یابـد.  ادامـه  منی توانـد  روال  ایـن   آنـان، 

حـدود  آمریـکا،  نظامـی  نیـروی   ۲۵۰۰ حضـور 

۱۰هزار رسباز ناتو و ۲۰ هزار پیامن کار در افغانسـتان 

کـه از حملـه طالبـان مصـون شـده اند، ضامـن اجرایی 

فرامیـن صـادره از کاخ سـفید اسـت.

بـرای  انتقالـی  دولـت  اسـراتژی جدیـد  آمریـکا، 

صلـح

طرحـی  اینـک  دوحـه  مذاکـرات  توقـف  از  پـس 

دیگـر بـا هـامن مضمـون کهنـه روی میـز  آمـده اسـت. 

بازگردانـدن طالبـان و ختـم غائلـه بـا تشـکیل دولـت 

انتقالـی بـه نـام آنچه "صلـح" می نامند. روسـیه و چین 

و هندوسـتان و پاکسـتان را راضـی کرده انـد و این بـار 

و  نشسـت  ترکیـه محـل  ماننـد  نزدیکـری  جفرافیـای 

مذاکـره اسـت.

درامـور  آمریـکا  ویـژه  فرسـتاده  خلیـل زاد  زملـی   

در  شـده،  ابقـاء  خـود  مسـئولیت  در  کـه  افغانسـتان 

سـفر اخیـرش بـرای ابـالغ اسـراتژی جدیـد، پیـش از 

سـفر بـه افغانسـتان از آملـان، متحـد دیریـن آمریـکا، 

سـپس پاکسـتان، قطـر، امـارات متحده عربـی و دیگر 

کشـورهای منطقـه دیـدن کـرد. بـا مناینـدگان ارشـد 

غنـی  ارشف  بـا  داشـت.  نشسـت  قطـر  در  طالبـان 

وعبداللـه عبداللـه در ارگ و سـپیدار، نقشـه راه و طرح 

دولـت  "طـرح  گذاشـت.  درمیـان  را  سـفید  کاخ  تـازه 

انتقالـی بـرای صلـح"! این طـرح ده صفحه ای سـناریو 

ایجـاد حکومتـی تحـت نـام دولـت انتقالی صلـح را در 

سـه بخـش توضیـح می دهـد: تدویـن قانـون اساسـی 

آینـده، حکومـت انتقالـی صلـح و رسانجـام چگونگـی 

آتش بـس. 

"دولـت  سیاسـی  سـاختار  سـند،  ایـن  طبـق 

انتقالـی صلح افغانسـتان"  از سـه قؤه مسـتقِل شـورای 

ملـی، اداره اجرایـی، و قـوه قضائیـه )دادگاه  عالـی و 

دادگاه هـای محلـی( تشـکیل می شـود. یـک شـورای 

مسـتقل عالـی فقـه اسـالمی و یـک کمیسـیون تدوین 

قانـون اساسـی نیـز بـه  آن ضمیمـه شـده اسـت.

طالبـان بـا انگیـزه ایجاد امـارات اسـالمی و دولت 

بـه انگیـزه "جمهوریـت" قـرار اسـت پـای ایـن مصالحه 

متناقـض برونـد. رونـدی ناهمگـون و دور از انتظـار. 

 در تحکیـم ایـن طـرح، آنتونـی بلینکـن وزیـر امـور 

خارجـه  آمریـکا طـی نامـه ای خطـاب بـه ارشف غنـی و 

عبداللـه، تریـح می کند کـه آمریکا خواهـان موافقت 

طـرح  دولـت انتقالـی برای صلح از سـوی افغانسـتان و 

طالبان اسـت. 

ارشف غنـی رصیحـاً برخـی از بندهـای ایـن طرح 

را رد می کنـد و ادعـا دارد کـه همـه نهادهای جمهوری 

عبداللـه  امـا  می مانـد.  پابرجـا  افغانسـتان  اسـالمی 

عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی بـا تأیید 

ضمنـی طـرح آمریکا می گویـد: این طرح بـرای ترسیع 

رونـد مذاکـرات اسـت، گرچه بعیـد می دانـد طالبان به 

جمهوریـت اعتقادی داشـته باشـند. 

بـر اسـاس ایـن طـرح، رضب االجـل امریـکا بـرای 

در  برگـزاری کنفرانسـی  روز ۲۷ حمـل  آغـاز نشسـت 

اسـتانبول ترکیـه تحـت نظـارت سـازمان ملـل اسـت. 

ایـن نشسـت بـه نوعـی یـاد آور کنفرانـس بُـن اسـت. با 

ایـن تفـاوت کـه هیئـت منایندگـی طالبـان بـه رهربی 

مالعبدالغنـی بـرادر معـاون رهـربی طالبـان، در ایـن 

نشسـت حضـور خواهـد یافـت.

علیـه  اسـتانبول  نشسـت  کـه  داریـم  انتظـار  مـا 

منافـع علیـای مـردم افغانسـتان اسـت نباشـد و به باج 

دهـی  آشـکار بـه اسـالم سیاسـی نـوع طالبـان منجـر 

نشـود و بـی مسـئولیتی عامدانـه جامعـه جهانـی را در 

قبـال رسنوشـت مـردم افغانسـتان بـه منایش نگـذارد.

بـا همـه ایـن هـا؛ امـا فرصـت اندکـی بـرای مـردم 

بلنـد  را  شـان  صـدای  بایـد  مـردم  اسـت.  باقـی  مـا 

بـه  کننـد. خواسـت هـای شـان را بـه صـورت واضـح 

گـوش جامعـه جهانـی و کشـورهای منطقـه برسـانند و 

بگوینـد کـه آنهـا بـه گذشـته بـر منـی گردند و بـه ذلت 

و خـواری و عقـب مانـی تـن منی دهنـد. بایـد قاطعانه 

موضـع بگیرنـد کـه دسـتاوردهای دو دهـه اخیر چیزی 

نیسـت که یک شـبه برای مردم افغانسـتان داده شـده 

باشـد. ایـن دسـتاوردها نتیجـه چنـد قرن تحمل سـتم 

و تبعیـض و براینـد تـالش هـا و فداکاری هـای مبارزان 

آزاده ای ایـن رسزمیـن انـد کـه از جـان شـان را در راه 

آزادی و عدالـت مایـه گذاشـتند.

بـر خـالف  هیـچ چیـزی  کـه  بداننـد  بایـد  مـردم 

میـل آنهـا اتفـاق منـی افتـد، چنانچـه آنهـا محکـم و 

اسـتوار بـرای رسـیدن بـه خواسـت هـای شـان مبـارزه 

کننـد، هیـچ قدرتـی فرایندهـای سیاسـی افغانسـتان 

را بـر خـالف خواسـت مـردم تغییـر داده منـی توانـد. 

حاکمیـت ملـی از آن مـردم افغانسـتان و این حاکمیت 

نبایـد  مـردم  مبانـد.  محفـوظ  بایـد  رشایطـی  هـر  در 

اجـازه دهنـد کـه دیگران بـه جای آنهـا و در بـاره آینده 

آنهـا تصمیـم بگیرنـد.

حقانیـت  آنچـه  کـه  باشـیم  داشـته  بـاور   بایـد 

عدالت خواهـی  بگیـرد  بدسـت  را  قـدرت  بایـد  و  دارد 

مصیبـت زده  جامعـه  آنچـه  اسـت.  برابری طلبـی  و 

افغانسـتان را از ایـن کابـوس وحشـت نجـات می دهـد 

اسـت.  مـردم  هـای  تـوده  آگاهانـه  عمـل  و  آگاهـی 

موقــف خود را از دست ندهند. لذا زن هــا کسانی اند 

و  شـده اند  مـتـقــبــل  را  آسـیب ها  بیش تریـن  کـه 

نقــش خـود را در رونـد صـلــح خیلـی اساسـی و مهـم 

می داننـد. روند صـلــح برای زنان خیلـی مهم، حیاتی 

و بـا ارزش اسـت. بدون اشـراک زنان در روند صـلــح، 

منی خواهنـد  زن هـا  و  می شـود  بیش تـر  ناباوری هـا 

دهنـد.  دسـت  از  را  خـود  دسـت آورد های  و  موقــف 

 ۱۸ دسـت آورد های  غنـی  جمهـور  رییـس  هم چنـان 

اشـراک  بـدون  و  دانسـته  رضوری  را  اخیـر  سـال 

ناقــص  را  رونـد صـلــح  بحث هـای صـلــح،  در  زنـان 

خوانـده اسـت. صـلــح بـا حامیـت از دسـت آورد های 

۱۸ سـاله حیاتـی و بـدون قواعـد طالبـان قابـل قبـول 

اسـت. امـروز زنـان بی شـامری از طریـق رقابـت آزاد و 

انتخابـات بـه کرسـی های بلنـد پارملـان و شـورا های 

والیتـی راه یافته انـد و در سـطح رهـربی قـرار دارنـد. 

از موقـف خاصـی برخوردارنـد  زنـان در جامعـه خـود 

و  افغانسـتان  دولـت  بنـاًء  دارنـد.  مهمـی  جایـگاه  و 

و  دانسـته  با اهمیـت  را  زنـان  موقـف  جهانـی  جامعـه 

می خواهنـد  زن هـا  دارنـد.  آن هـا  بـه  ویـژه ای  توجـه 

باشـند  داشـته  طالبـان  از  مسـتقیمی  پرسـش های 

کـه تـا امـروز مطـرح نشـده اسـت. بـا اینکـه اعضـای 

درگیـر صلـح کـدام تعریـف خـاص از صلح ارائـه نکرده 

بـودن رونـد صلـح  بنابـر پیچیدگـی و مبهـم  اسـت و 

ناباوری هـای زیـادی میـان مردم وجـود دارد، صلح نزد 

مـردم یعنـی ختـم جنگ و آمدن رفاه و آسـایش اسـت.

صلـح می توانـد زنده گـی بهـری را بـه مـردم ببخشـد، 

چـون بیشـر نفـوس کشـور زیـر فقرزنده گـی دارنـد. 

صلـح فرصـت خـوب بـرای جوانـان اسـت تـا بتواننـد 

بیشـر  حـارض   حـال  در  باشـند.  خوبـی  آینده نگـر 

جوانـان بعـد از فراغـت از دانشـگاه، بـرای زنده گـی و 

آینـده بهـر بـه کشـور هایغربی مهاجـرت می کننـد. تـا 

جایـی کـه همـه می داننـد، دو طـرف گفت وگو کننـده 

بـه  ندارنـد،  برنامـه خاصـی  بخصـوص طالبـان هیـچ 

بازهـم  قدرت طلبـی.  و  شـخصی  جزخواسـت های 

فعـاالن مدنـی و مدافعـان حقـوق زن، خطـوط رسخ را 

بـرای خـود و جامعـه تعییـن کرده انـد و صـدای خـود 

را از طریـق رسـانه ها و گردهامیی هـای صلح آمیـز بـه 

رسانیده اند.صـلــح  جهانیـان  و  صلح جویـان  گـوش 

برابـری  و  اعــتدال  امـنـیــت،  بـرای  اساسـی  شــرط 

جـدیــد،  عــصــر  و  انسان دوسـتی  نـگاه  از  اسـت. 

حـفـــظ تــوازن، انکشاف بــشـری قابل قدر و ستایش 

اسـت. در رونـد صـلــح خواسـته های جانبیـن با حفظ 

کرامـت انسـانی قابـل درک اسـت و باید چیـزی داد تا 

چیـزی را بـه دسـت آورد. 

خطوط رسخ:

و  گذشـته  سـال   ۱۸ دسـت آورد های  حفـظ   •

اساسـی؛ قانـون 

• مشـارکت فعـال سیاسـی و مسـاویانه زنـان در 

نظـام و سیسـتم حکومـت داری بعـد از رونـد صلـح؛

و  اقتصـادی  فعالیت هـای  انکشـاف  و  رشـد   •

زنـان؛ اجتامعـی 

• حفـظ حقـوق بـرش، عدالـت و برابـری زنـان در 

مختلـف؛ عرصه هـای 

• حفظ و رشد فعالیت های رسانه ها.

و  بایدکشور محورباشـد  صلـح،  گفت وگو هـای 

جوانـان در آن دخیـل باشـند. بایـداز سـطوح مختلـف 

اقـوام و زنـان در کنفرانس هـا و جلسـات صلـح، دعوت 

شـود؛ چـرا کـه  نظریـات آسـیب دیده گان مهـم اسـت. 

از ایـرو مکانیزمـی بـه کار گرفته شـود که بیشـرمردم 

سـاکن در ایـن کشـور دخیـل باشـند 

 امین اهلل امینی

عدم باورمندی مردم به روند صلح در افغانســتان 
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 بازی با اعداد              3249
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3144    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3420
وزیرسفید را در خانه  c5 حرکت دهید. 

3448

جواب هدف         2897
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ثور
امروز ممکن است به دلیل تعداد موضوعات و مشکالتی که باید با آن ها برخورد 
کنید کالفه باشــید. آرام و صبور باشید تا موفق شــوید. فرصت خوبی دارید تا 
تغییرات خوبی را در خانه ایجاد کنید. شــریک عاطفی تان نیز از شــما حمایت 

خواهد کرد. 

جوزا
در انجام تمام کارهای خانگی موفق خواهید شــد. ممکن اســت مبلغ عمده ای 
پول از کسب و کار دریافت کنید و بعد برای آینده به همراه شریک عاطفی تان 
برنامه ریزی کنید. از تالش بیش از حد اجتناب کنید مگر اینکه حتما بدانید که 

موفقیت را کسب خواهید کرد.

سرطان
تغییراتــی که در زندگی ایجاد می کنید موفقیت آمیز اســت مخصوصا در 
زندگــی عاطفی تان. افراد مهمــی را مالقات میکنید که بعدا به شــرکای 
تجاری تان تبدیل می شــود. توصیه های شــریک عاطفــی تان را در نظر 

بگیرید.

اسد
ممکن اســت در پروژه های کاری تان نامید شــوید و آنطور کــه انتظار دارید 
پیش نرود. شــجاعت خود را از دســت ندهید! امروز فقط برای کسب و کار روز 
مناســبی نمی باشد. ظاهرا فرصتی دارید که زمان بیشتری را با شریک عاطفی 

تان سپری کنید. 

سنبله
اهمیتی ندارد که چقدر مشــکل برای برخورد کردن دارید باید ریلکس باشــید. 
تمایل دارید که پول زیادی را خرج کنید. احتیاط کنید! امروز بعد از ظهر ممکن 
اســت شخص خاصی را مالقات کنید که نقش مهمی را در آینده زندگی عاطفی 

تان بازی کند.

حمل
فرصت خوبی دارید تا چندین مشــکل درونی خود را حل کنید. شریک عاطفی 
تان نیز از شما حمایت خواهد کرد. امروز بعد از ظهر با چالش های اداری مواجه 

خواهید شد. امروز می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید.

میزان
هم در خانه و هم در کار می توانید موفق شوید. و هر برنامه ای که داشتید 
را می توانید اجرا کنید. یک آقای مســن در اطراف تان به شما توصیه هایی 
می کند بهتر اســت که در یک زمان درگیر چند کار نشوید، زیرا که ممکن 

نیست بتوانید تمام آن کارها را با موفقیت به اتمام برسانید.

عقرب
به نظر می رسد که مصمم هستید تا تغییراتی را در زندگی عاطفی تان ایجاد 
کنید. امشــب زمان خوبی برای مالقات با دوستان تان می باشد. باید به همه 

شانس صحبت کردن را بدهید. 

قوس
نباید برای امروز حل مشکالت مهم را برنامه ریزی کنید، زیرا که ممکن است 
نتوانید طبق برنامه پیش بروید. امروز صبح ممکن اســت مجبور باشــید که 

چندین کار برای اعضای جوان خانواده انجام دهید.

جدی
فرصتی خواهید داشــت تا به افراد جوان اطراف تان مشاوره دهید. خانواده 
از شما حمایت مالی خواهند کرد و با این حمایت می توانید به خوبی تمام 

لوازمی که مدت هاست نیاز دارید را خریداری کنید. 

دلو
ممکن است که تمایل داشته باشید تا ساعت ها کار کنید و زندگی عاطفی تان را 
نادیده بگیرید. سعی کنید که بیشتر به خانواده تان اهمیت بدهید. امروز بعد از ظهر 

پیشنهاد پیوستن به یک مشارکت کاری را دریافت می کنید. 

2898

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

ـ  حسن  ـ  حیدر  ـ  حمد 
ـ  حس  ـ  حرم  ـ  حسین 
سمح  ـ  حمید  ـ  محسن 
ـ سحر ـ حدس ـ حسد 

ـ حین ـ مدح ـ حی.
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محمد باقریان

حوت
به نظر می رسد که مصمم هستید تا کارهای خانگی خود را که مدت ها پیش 
شروع کرده بودید به پایان برسانید. از حمایت خانواده تان نیز بهرمند خواهید شد. 

اما با این حال، امروز اصرار نکنید و پیشنهاد زیادی ندهید. 

 شطرنج                     3421

ن

آزاردهنده ـ اروپایی ـ بوته ـ پریشان ـ تبارک ـ جهانبان ـ چرمین ـ حافظ 
ـ خصوصیات ـ دادگاه ـ ذوقناک ـ رخساره ـ زادگاه ـ ژالتین ـ ستاره گان 
ـ شکایت ـ صابر ـ ضامن ـ طبابت ـ ظاهر ـ غیاث ـ فقاهت ـ قایمه ـ کریم 

ـ گلپر ـ المسه ـ مارگیر ـ نامه ـ وادی ـ هدیه ـ یقین.
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ایـن سـطح خواننـده بـا مـن در می پیچـد، فعـال اسـت و پی درپی پرسـش مطرح 

می کنـد. بـه تعبیـر کتـاب »در ایـن سـطح خواننـده باید به عمـق کتاب نفـوذ کند 

و آن قـدر روی کتـاب کار کنـد کـه مطالبـش جـز وجـودش شـود«. پرسـش کـه بـه 

دنبـال ایـن توصیـه در ذهـن خواننده ایجاد می شـود این اسـت کـه چگونه ممکن 

اسـت یـا می تـوان تحلیلـی خوانـد؟ راهـکار یـا قاعـده ی کـه خواننـده را بـا مهارت 

تحلیلـی خوانـدن آماده سـازد چیسـت؟

   اولین گام خواندن تحلیلی این اسـت که باید بدانید چه نوع کتابی می خوانید. 

اگـر منی دانیـد کـه چه نـوع کتابـی را می خوانید، از راهـکاری که در نـوع خواندن 

اجاملـی ارائـه شـده، اسـتفاده کنید تـا بتوانید تشـخیص دهید که چه نـوع کتابی 

می خوانیـد. ایـن فعالیـت در خواندن تحلیلـی در مورد متام کتاب هـا، قابل کاربرد 

و اسـتفاده اسـت به اسـتثنای کتاب های داستانی.

   نویسـندگان کتـاب »چگونـه کتاب بخوانیم« پاسـخ این پرسـش ها را بـا ارائه چند 

تـا قاعـده مشـخص بیـان مـی دارد. فهـم دقیـق و عمیـق کتـاب بـا بکاربسـن این 

قاعـده بـه صـورت کامل امـکان پذیر اسـت. قاعده های کـه برای خوانـدن تحلیلی 

و فهـم عمیـق کتاب پیشـنهاد شـده از این قرار اسـت: 

1ـ تشـخیص طـرح و اسـکلت کتاب:»هرکتـاب اسـکلت و طرحی دارد کـه در میان 

مطالبش پنهان اسـت. وظیفه ی خواننده تحلیلی تشـخیص آن اسـت«.)ص105( 

تحلیلـی  خواننـده  یـک  مسـئله  نخسـتین  کتـاب،  نویسـندگان  عقیـده ی  بنابـر 

پیداکـردن طـرح و سـاختار کلـی کتـاب اسـت. 2ـ وحـدت موضوع: تشـخیص این 

مسـئله کـه بـه صـورت کلی موضـوع کتاب چیسـت. »متام کتـاب را در یـک یا حد 

دربخـش اول راجـع بـه اهمیـت و رضورت »هـر کتاب خوانـدن«، در بخش 

دوم راجـع بـه »سـطح های خوانـدن« و »خوانـدن اجاملـی« و در بخـش 

سـوم در مـورد تندخوانـی، حرکات چشـم، فعال خوانی یـا خواننده ی فعال 

بـودن، حاشیه نویسـی و گونه هـای یادداشـت برداری بحـث شـد. اینـک در 

ایـن یادداشـت)بخش چهـارم( ادامه بحث کتـاب »چگونه کتـاب بخوانیم« 

را پـی  می گیریـم. 

   مـن بـا ده هـا دانشـجو یـا دیگـر افـرادی روبـه رو شـده ام کـه می گوینـد ما 

می خواهیـم کتاب خـوان و اهـل مطالعـه باشـیم؛ امـا منی دانیم کـه چطور 

ایـن کار را انجـام دهیـم. از یـک سـو انگیـزه ی کافـی نداریـم و از سـوی 

دیگـر مسـیر مشـخص بـرای کتاب خوان شـدن وجـود نـدارد. در کنـار این 

مسـایل درگیـری، بی ذوقـی و بی حوصلگـی را نیـز بـه عنـوان دلیل هـای 

بـرای کتاب نخوانـدن می گوینـد. بـه صـورت معمول ایـن افراد توقـع دارند 

کـه یـک راه هیجان انگیـز، راحـت و بـدون هیـچ تـاش و پشـت کار بـرای 

کتاب خـوان شـدن، پیش روی شـان گذاشـته شـود، بدون اینکه خودشـان 

اندک تریـن حرکتـی بـه خـود بدهنـد. در کتـاب »چگونـه کتـاب بخوانیـم« 

بـه ایـن مسـئله توجـه می گـردد؛ امـا بـا ارائـه راهـکاری کـه نیـاز بـه اراده و 

پشـت کار خـود خواننـده دارد.  

 چگونه به خواندن عادت کنیم؟

در کتـاب راه حـل ارائـه شـده بـرای هـر کاری، متریـن و تکرار اسـت؛ برای 

خوانـدن نیـز همین راه پیشـنهاد می شـود. در همـه کار می شـود از طریق 

پیاپـی انجـام دادن مهـارت پیداکنیـم. » در ایـن دوران، بـرای عادت کردن 

بـه یـک کار راهـی جز انجـام آن وجود نـدارد. به قولی کاری نیکـو کردن از 

پُرکـردن اسـت. تفـاوت میـان قبـل و بعد از عـادت کردن به کار، سـهولت و 

راحتـی انجـام دادن آن کار اسـت. بعـد از اینکـه مدتـی کار کردیـد، خیلی 

بهـر نسـبت به زمـان رشوع آن می توانید کار کنید؛ یعنی اینکه کار سـبب 

مهـارت می شـود.«)ص 78( خاصـه کام اینکه اگر هـل مطالعه و خواندن 

نیسـتید، منتظر نباشـید که این عادت پیداشـود، رشوع کنید به خواندن. 

خـوِد عمـل خوانـدن و تکـرار آن، عادت خواندن را در شـام ایجـاد می کند. 

وقتـی کـه بـه صـورت پـی در پـی ایـن کار را تکـرار کنیـد بـه عـادت تبدیل 

می شـود و »عـادت، طبیعـت ثانوی اسـت«. یعنـی اینکه وقتی عادت شـد، 

جـز از فعالیـت و رفتـار طبیعـی شـام می شـود؛ در ایـن مرحلـه اسـت کـه 

ذهـن و ضمیـر شـام بـه صورت عمیق بـا خواندن خـو می گیـرد و به صورت 

خودجـوش می خوانیـد و منی توانیـد کـه از خوانـدن دسـت بردارید.

    در کتـاب بسـیار تأکیـد می شـود کـه اگـر بخواهید خواننده خوب شـوید 

یـا بـه تعبیـر دیگـر خواننـده پویـا و فعـال باشـید، رعایـت قاعده هـای کـه 

بـرای هـر مهـارت گفتـه می شـود، رضوری اسـت. بـه طـور منونـه اگر شـام 

بخواهیـد کـه عـادت خواندن تـان را تغییردهیـد و خواننـده بهر شـوید، در 

آن صورت الزم اسـت که پرسـش های چهارگانه ی را که در یادداشـت پیش 

مطـرح شـد، هنگام خوانـدن هر کتاب از خودتان بپرسـید؛ حاشیه نویسـی 

و یادداشـت برداری را بـه صـورت عملـی در کتاب هـای کـه پـس از ایـن 

می خوانیـد بـه کار ببندیـد. بـه همین منـوال متـام راهکارهـا و قاعده های 

دیگـری را کـه در ایـن کتـاب ارائـه شـده، هنگام خوانـدن در نظـر بگیرید. 

خواندن تحلیلی و راهکارهای آن

در بخش دوم این یادداشـت، توضیح داده شـد که از نگاه کیفی، خواندن 

چهـار سـطح دارد کـه بـه ترتیـب خوانـدن ابتدایـی، اجاملـی، تحلیلـی و 

تلفیقـی اسـت. سـومین سـطح خوانـدن، خوانـش تحلیلـی اسـت کـه در 

»چگونه کتاب بخوانیم«
اکـر چنـد جملـه ) یـک پاراگـراف کوتـاه( تعریـف کنیـد. ایـن بدان 

معنـی اسـت کـه تـا حـد امـکان بـه طـور خاصـه بگوییـد کـه متـام 

کتـاب دربـاره چـه موضوعـی اسـت.«)ص 106( 3ـ تبییـن و تحلیل 

اجـزای کتـاب: »اجـزای اصلـی کتـاب را تبیین کنید و نشـان دهید 

چگونـه ایـن اجـزا از طریـق ارتبـاط منظـم بـا یکدیگـر و بـا وحـدت 

موضـوع متـام کتابـف بـه صـورت مجموعه ی کامـل و سـازمان یافته 

متـام  بایـد  خواننـده  قاعـده،  ایـن  در  ص 107(  انـد.«)  آمـده  در 

اجـزای کتـاب را در پیونـد بـا همدیگـر و در راسـتای موضـوع کلـی 

کتـاب تجزیـه و تحلیـل کنـد. 4ـ پیداکـردن پرسـش های نویسـنده: 

معمـوال کتاب هـا در پاسـخ بـه یـک مسـئله، موضـوع و یـا پرسـش 

نوشـته می شـود. »نویسـنده کتـاب را بـا طـرح یـک یـا چنـد سـوال 

ایـن  پاسـخ های  یـا  پاسـخ  کتـاب  بایـد  ظاهـرا  و  می کنـد  رشوع 

سـوال ها باشـد. نویسـنده ممکـن اسـت سـوال ها را بـا خواننـده در 

میـان بگـذارد و یـا نگـذارد. همیـن کار را نیـز ممکـن اسـت در مورد 

جواب هـا کـه مثـره ی کار او هسـتند، انجـام دهـد«.) ص 126(

     پرسـش های کـه در مـورد کتاب هـا و در راسـتای قاعـده چهـارم 

بایـد مطـرح شـود بـه دوگونـه اند: 

الـف( پرسـش های نظـری: آیا چیزی وجود دارد؟ آن چیسـت؟ دلیل 

وجـود آن چیسـت یـا تحـت چـه رشایطـی وچگونـه می توانـد وجـود 

داشـته باشـد؟ وجـود آن چـه هدفـی را بـرآورده می سـازد؟ عواقـب 

و پیامدهـای وجـود آن چیسـت؟ صفـات ویـژه و نوعـی آن چیسـت؟ 

رابطـه ی آن با مسـایل مشـابه یـا متفاوت دیگر چیسـت؟ عملکردش 

چگونه اسـت؟ 

ب( پرسـش های کاربـردی: بایـد بـه دنبـال چـه نتایجـی بـود؟ برای 

رسـیدن بـه نتیجـه مشـخص، از چـه وسـایلی بایـد اسـتفاده کـرد؟ 

بـرای رسـیدن بـه نتیجه معیـن از چه کارهایـی و به چـه ترتیبی باید 

اسـتفاده کـرد؟ بهریـن یـا حداقـل کاری کـه در رشایطـی معینـی 

می توان انجام داد چیسـت؟ تحت چه رشایطی بهر اسـت کاری را 

بـه جـای کار دیگـر انجـام داد؟ )ص 127 ـ 128(

5ـ پیداکـردن واژه هـای مهـم یا هامن واژگان کلیـدی: در این قاعده 

تأکیـد بـر این اسـت که برخی از واژگان را نویسـنده بـه کار می گیرد 

کـه کلیـدی و مهـم هسـتند. خواننـده بایـد ایـن واژگان را بیابـد. 

»واژگان مهـم را پیـدا کنیـد و بـا کمـک آنهـا بـا نویسـنده بـه توافـق 

برسـید. دقـت کنیـد کـه ایـن قاعـده داری دو بخـش اسـت: اولیـن 

بخـش تعییـن واژه هـای مهـم اسـت، یعنـی واژه هـای که بـا واژه های 

دیگـر تفـاوت دارد. بخـش دوم، تعییـن معنـی دقیـق واژه هـا بـه آن 

شـکلی اسـت کـه بـه کار رفتـه اند. 

    پرسـش کـه بـه دنبـال مطـرح شـدن قاعـده پنجم به ذهـن می آید 

ایـن اسـت کـه چگونه می تـوان واژگان مهـم را پیداکرد؟ 

در پاسخ به این پرسش، چندین راهکار ارائه شده است: 

1ـ اولیـن و واضح تریـن آنهـا تأکید رصیحی اسـت که نویسـنده روی 

بعضـی واژه هـا و نـه همـه ی آنهـا اعـامل می کنـد؛ او ایـن کار را بـه 

طـرق مختلـف می توانـد انجـام دهد، مثل بـه کارگیری فنـون چاپی 

همچـون گیومـه و خـط مورب. 

2ـ وی ممکـن اسـت توجـه شـام را بـه ایـن شـکل بـه واژه ای جلـب 

کنـد کـه به طور رصیـح معانی مختلف آن را رشح دهد و شـیوه ای را 

کـه می خواهـد باتوسـل بـه آن واژه در جاهـای مختلف بـه کار گیرد، 

مشـخص سازد.  

3ـ ممکـن اسـت واژه ای را با توضیح چیزی که ایـن واژه بر آن اطاق 

می شـود، مورد تأکیـد قرار دهد. 

4ـ اگـر نویسـنده ایـن واژه هـا را مشـخص نکـرده باشـد، خواننـده 

می توانـد بـه کمـک اطاعات قبلـی که در ایـن زمینـه دارد، این کار 

را انجـام دهـد.

      ادامـه بحـث کتـاب »چگونـه کتاب بخوانیم« در یادداشـت بعدی 

)بخـش پنجم( طرح خواهد شـد. 

ــر کاری،  ــرای ه ــده ب ــه ش ــل ارائ ــاب راه ح در کت
تمریــن و تکــرار اســت؛ بــرای خوانــدن نیــز همیــن راه 
ــق  ــود از طری ــه کار می ش ــود. در هم ــنهاد می ش پیش
پیاپــی انجــام دادن مهــارت پیداکنیم. » در ایــن دوران، 
بــرای عــادت کــردن بــه یــک کار راهی جــز انجــام آن 
وجــود نــدارد. بــه قولــی کاری نیکــو کــردن از پُرکردن 
اســت. تفــاوت میــان قبــل و بعــد از عــادت کــردن بــه 
کار، ســهولت و راحتــی انجــام دادن آن کار اســت. بعــد 
از اینکــه مدتــی کار کردیــد، خیلــی بهتــر نســبت بــه 
زمــان شــروع آن می توانیــد کار کنیــد؛ یعنــی اینکــه 
ــه کالم  ــود.«)ص 78( خالص ــارت می ش ــبب مه کار س
اینکــه اگــر هــل مطالعــه و خوانــدن نیســتید، منتظــر 
نباشــید کــه ایــن عــادت پیداشــود، شــروع کنیــد بــه 
ــادت  ــرار آن، ع ــدن و تک ــل خوان ــوِد عم ــدن. خ خوان
ــه  ــه ب ــی ک ــد. وقت ــاد می کن ــما ایج ــدن را در ش خوان
صــورت پــی در پــی ایــن کار را تکــرار کنیــد بــه عادت 
ــوی اســت«.  ــل می شــود و »عــادت، طبیعــت ثان تبدی

کتاب

سرپرست وزرات اطالعات و فرهنگ 
به رییسان اطالعات و فرهنگ والیت ها: 

برای حفاظت از آبده های تاریخی 
و میراث های فرهنگی تالش کنید

اکشی کمار به کرونا مبتال شد

افغانسـتان مـا: محمـد طاهر زهیر رسپرسـت وزرات اطاعـات و فرهنگ از 

رییسـان والیتـی این وزارت خواسـته اسـت کـه برای حفاظت و حراسـت از 

آبده هـای تاریخـی و میراث هـای فرهنگی تـاش کنند. 

آقـای ظهیـر این اظهارات را  روز شـنبه 14 حمـل در برنامە ی گزارش دهی 

رییسـان اطاعـات و فرهنـگ والیت هـا در موزیـم ملی بیان کرده اسـت. به 

گـزارش آژانـس باخر، در این نشسـت محمد طاهر زهیر رسپرسـت وزارت 

اطاعـات و فرهنـگ، از حضـور رییسـان اطاعـات و فرهنـگ والیت هـا در 

برنامـه گزارش دهـی و ارائـه گزارش هـای کارکردهـای والیت هـای مربـوط 

آنـان، قدردانی کرده اسـت. 

بـه نقـل از منبـع، ایـن مقـام فرهنگـی کشـور گفتـه اسـت کـه در رسارس 

کشـور 5 هـزار آبـده تاریخـی ثبـت شـده اسـت و همـٔە ایـن آبده هـا بـه 

حفاظـت و شـامر زیـادی آن هـا بـه مرمـت و ترمیـم نیـاز دارد. او افـزوده: 

»یکی از مشـکات در عرصه میراث های فرهنگی، در بسـیاری از والیت ها 

کندنـکاری غیرقانونـی و قاچـاق آثـار تاریخـی اسـت«. 

رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ هم چنـان از رییسـان اطاعـات و 

فرهنـگ والیت ها خواسـته تـا میراث های فرهنگی غیرملمـوس والیت های 

مربـوط شـان را فهرسـت کننـد. پیش از این نیـز آقای ظهیـر در برنامه ها و 

مناسـبت های مختلـف فرهنگی بـر حفاظت از میراث های فرهنگی کشـور 

تاکید اسـت.

افغانسـتان مـا: اکشـی کـامر بازیگـر معـروف سـینامی بالیـوود بـه 

کرونـا مبتا شـده اسـت.

اکشـی کـامر، هرپیشـه 53 سـاله سـینامی بالیـوود در صفحـه 

توییـر از مبتـا شـدنش بـه ویـروس کرونـا خـر داده اسـت.

ایـن بازیگـر در صفحـه توییـرش نگاشـته اسـت: »من امـروز صبح 

بـرای همـه مـی خواهم بگویـم که نتیجه تسـت کرونـای من مثبت 

اسـت.« به گزارش خرگزارش فرانسـه، اکشـی کامر گفته است که 

اکنـون در خانـه قرنطیـن اسـت و بـه توصیه هـای الزم صحـی عمل 

می کند. به نقل از خرگزاری فرانسـه اکشـی کامر پارسـال هر روز 

ادرار گاو می نوشـید تـا صحتمنـد مبانـد. بسـیاری از هندوسـتانی 

هـا بـه ایـن بـاور اند کـه نوشـیدن ادرار گاو ضد ویروس کرونا اسـت 

و مـا را در دور نگهداشـن کرونـا کمـک می کند.

اکشـی کـامر یکـی از بازیگـران معـروف هنـدی اسـت کـه از سـال 

1990 تـا اکنـون در بیـش از 100 فلـم نقـش بـازی کـرده اسـت. 

او بیشـرین فلـم موفـق را بعـد از امیتـاب باچان در هند دارا اسـت 

و بسـیاری از فلم هـای موفقـش هـم از سـال ۲۰۰۰ تـا اکنـون در 

ژانرهـای مختلـف بوده اسـت. این بازیگـر به پادشـاه ژانرها معروف 

اسـت و در ایـن صنعت اسـطوره اسـت.

گفتنـی اسـت که اکشـی کامر یکـی از بازیگـران سـینامی بالیوود 

در هنـد اسـت که طرفداران بسـیار در داخل افغانسـتان نیـز دارد. 

بربنیـاد گـزارش هـا، هندوسـتان یـک شـنبه 5 حمـل از ثبـت 93 

ایـن  اسـت.  داده  خـر  کرونـا  مثبـت  جدیـد  مـورد  و 249  هـزار 

بیشـرین رقـم مبتایـان در یـک روز در سـال روان میادی اسـت.

)بخش چهارم(

خبر

خبر



کاپیتـان  رونالـدو  کریسـتیانو  کـه  را  بازوبنـدی 

تیـم فوتبـال پرتـگال، بـا عصبانیـت در بـازی دور 

مقدماتـی جـام جهانـی فوتبـال در برابـر رصبیـا 

دور انداخـت، در یـک لیـام خیریـه بـرای کمک 

مالـی بـه جراحـی یـک کـودک شـش ماهـه، بـه 

فـروش رسـید. 

رشکـت موتـزارت رصبیـا در یـک اعامیـه دیـروز 

گفـت، ایـن بازوبنـد را کـه یـک کارمنـد اطفائیـه 

قیمـت  بـه  بـود،  آورده  دسـت  بـه  اسـتدیوم  در 

۷.۵ میلیـون دینـار، کـه بیـش از ۷۵ هـزار دالـر 

اسـت. خریـده  می شـود،  امریکایـی 

رونالـدو شـام جمعـه پـس از آنکـه داور در آخرین 

لحظـات بـازی، گولـی را که او به مثر رسـاند غیر 

قانونـی اعـان کـرد، با عصبانیـت ایـن بازوبند را 

دور انداختـه و از میـدان مسـابقه خارج شـد.

تکرارهـای تلویزیونـی نشـان می دهـد کـه شـوت 

رونالـدو قبـل از این کـه اسـتفان میرتوویچ مدافع 

تیـم رصبیـا جلـو آن را بگیـرد، از خـط گـول عبور 

کـرده بود.

بازوبند دور انداخته شده رونالد، در یک لیالم خیریه به فروش رسید

ورزش
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کـه  داشـت  امیـد  نـور  ملکـه  اسـت.  او  همـر  چهارمیـن 

شـود. حسـین  ملـک  جانشـین  زمانـی  فرزنـدش 

ملـک عبداللـه دوم امـا پس از آنکه قدرت را در دسـت گرفت، 

در سـال ۲۰۰۴ میـادی عنـوان ولیعهـدی را از بـرادر ناتنـی 

خـود گرفـت و در اقدامـی غیرمنتظـره راه را بـرای ولیعهـدی 

پـرش کـه در آن زمان هشـت سـال داشـت، همـوار کرد.

آن  از  حسـین  بـن  حمـزه  اردن  در  آگاه  منابـع  گفتـه  بـه 

زمـان بـه بعـد در تـاش بـوده کـه حامیـت قبایـل بـا نفـوذ و 

همچنین سیاسـتمداران اپوزیسـیون را جلـب کند؛ گامی که 

"ناخشـنودی" ملـک عبداللـه دوم را بـه دنبال داشـته اسـت.

رئیـس ارتـش اردن گفتـه اسـت کـه تحقیقـات ادامـه دارد و 

نتایـج آن اعـام خواهـد شـد. او در ایـن راسـتا تأکیـد کـرد: 

»هیـچ کـس برتـر از قانون نیسـت. امنیت و ثبـات اردن از هر 

چیـز دیگـری مهم تر اسـت.«  شـایان ذکر اسـت که بازداشـت 

مقامـات ارشـد و اعضـای خانـواده سـلطنتی در اردن امـری 

کشـورهای  باثبات تریـن  از  یکـی  کشـور  ایـن  و  اسـت  نـادر 

جهـان عـرب محسـوب می شـود.

او از طریـق تلفـن و اینرتنت نیز قطع شـده اسـت. او ضمن 

رد اتهامـات مطرح شـده تأکیـد کـرد که  "جزیی از سـازمان 

یـا گروهی توطئه گر نیسـت".

ولیعهـد پیشـین اردن در پیـام خود اتهامات سـنگینی علیه 

بـردار ناتنـی اش، ملـک عبداللـه دوم مطـرح کـرده و گفت، 

بازداشـت او بخشـی از برنامـه حکومـت اردن بـرای رسکوب 

منتقدان اسـت.

او افـزود کـه مسـئول "از کارافتادگـی، فسـاد و بی کفایتـی 

حکومت" نیسـت و رشایط در این کشـور اکنـون به گونه ای 

اسـت کـه هیـچ کـس منی تواند بـدون تـرس از بازداشـت و 

تهدیـد و آزار و اذیـت دیدگاه هـای خـود را بیـان کند.

از جملـه مـر،  منطقـه  از کشـورهای  بسـیاری  و  امریـکا 

عربسـتان سـعودی، بحریـن، کویـت و لبنـان در نخسـتین 

واکنش هـا همبسـتگی خـود را بـا ملـک  عبداللـه دوم ابـراز 

داشـتند. او یکـی از هم پیامنـان کلیـدی ایـاالت متحده در 

خـاور میانـه محسـوب می شـود.

نـور،  ملکـه  و  حسـین  ملـک  فرزنـد  حسـین  بـن  حمـزه 

حمـزه بـن حسـین، ولیعهـد سـابق اردن بـه همـراه شـامری چنـد از 

دیگـر اعضـای خانـواده سـلطنتی و مقام هـای سـابق ایـن کشـوربه 

اتهام تاش برای کودتا علیه ملک عبدالله، پادشـاه اردن"بازداشـت" 

شـده اسـت. او می گویـد، اکنـون تحـت "حـر خانگـی" قـرار دارد.

ایـن کشـور  اعـام کـرد کـه چندیـن چهـره رسشـناس  اردن  ارتـش 

بازادشـت شـده اند، از جملـه باسـم عوض اللـه، وزیـر اقتصاد پیشـین 

و رشیـف حسـن بن سـعید، یکـی از اعضای خانواده سـلطنتی اردن.

یوسـف هنیتـی، رئیـس ارتـش اردن شـنبه شـب )۳ اپریـل( ضمـن 

اعـام ایـن خـر در رسـانه های دولتـی این کشـور تریح کـرد که در 

ایـن ارتبـاط "تحقیقـات امنیتـی" بـه جریـان افتاده اسـت.

در ویدیوهایـی کـه در فضـای مجـازی منتـر شـده اسـت، می تـوان 

کاخ  نزدیکـی  در  کـه  دیـد  را  امنیتـی  مامـوران  از  زیـادی  شـامر 

شـده اند. مسـتقر  اردن  پایتخـت  امـان،  در  پادشـاهی 

ولیعهـد  "بازداشـت"  بـه  مربـوط  گزارش هـای  اردن  ارتـش  رئیـس 

پیشـین این کشـور را تکذیب کرده و گفته اسـت، "از حمزه خواسـته 

شـده، از اقداماتـی کـه ممکـن اسـت در جهـت بـه خطـر انداخـن 

امنیـت و ثبـات اردن مـورد سـوء اسـتفاده قـرار گیرنـد، خـودداری 

کنـد".

پیـش از آن، نریـه واشـنگن پسـت در گزارشـی از بازداشـت حمـزه 

بـن حسـین و حـدود ۲۰ تـن دیگـر در ارتبـاط بـا اقدامات ایـن افراد 

کـه "تهدیـدی علیـه ثبـات اردن" بوده انـد، خـر داد.

گفتـه می شـود کـه ایـن بازداشـت ها در پـی تحقیقاتی صـورت گرفته 

کـه در ارتبـاط بـا "کودتایـی احتاملـی صـورت گرفتـه کـه هـدف آن 

رسنگونـی ملک عبداللـه دوم بـوده اسـت".

ملـک عبداللـه دوم، در سـال ۱۹۹۹ و پـس از مـرگ پـدرش ملـک 

حسـین بـر تخـت نشسـت و زمـام امـور را در دسـت گرفـت. در ایـن 

بـن حسـین،  از حمـزه  ویدیویـی  بی بی سـی  جهانـی  شـبکه  میـان 

ولیعهـد سـابق اردن منتـر کـرده کـه ظاهـرا نشـان از "بازداشـت 

خانگـی" او دارد. او ایـن پیـام ویدیویـی را "در حـر خانگـی" ضبط 

کـرده و از طریـق وکیـل خـود بـه دسـت شـبکه جهانـی بی بی سـی 

رسـانده اسـت.

ولیعهـد پیشـین اردن که بـرادر ناتنی ملک عبدالله دوم، پادشـاه این 

کشـور اسـت، می گویـد، صبـح روز شـنبه )۱۴ حمـل( رئیـس سـتاد 

مشـرتک ارتـش به دیـدار وی رفته و اطاع داده کـه او اجازه ندارد، از 

اقامتـگاه خـود خـارج شـود و با دیگران ارتباط داشـته باشـد.

حمـزه بن حسـین در پیـام ویدیویی خود افزوده کـه خطوط ارتباطی 

برای کودتا اتهام تالش  به  اردن  پیشــین  ولیعهد  "بازداشــت خانگی"  

۲بر۱ خدیم ســرپل برابر خراسان فاریاب افغانستان؛ پیروزی  لیگ قهرمانان 

بریتانیا صدور 'پاسپورت کووید' برای برگزاری رویدادها را بررسی می کند

یک سال مبارزه با آزار جنسی در ورزش فرانسه: 
گزارش نام ۴۲۱ نفر به عنوان آزارگر

مائوئیست های هند ۲۲ تکاور یگان کبری را کشتند

بـرای افـرادی اسـت کـه منی تواننـد واکسـینه 

برایشـان  کرونـا  مکـرر  تسـت های  یـا  شـوند، 

اسـت. دشـوار 

دولـت گفته کـه منی خواهد برنامـه "گواهینامه 

ونقـل  حمـل  سیسـتم  در  را  کوویـد"  وضعیـت 

مایحتـاج  کـه  فروشـگاههایی  یـا  و  عمومـی 

درآورد. اجـرا  بـه  می فروشـند،  رضوری 

اولیـن رویـداد آزمایشـی یـک برنامـه کمدی در 

اپریـل( در لیورپـول خواهـد بـود کـه در   ۱۶(

آن از رشکـت کننـدگان قبـل و بعـد از منایـش، 

تسـت کوویـد گرفتـه می شـود.

لیورپـول  دانشـگاه  از  بوچـان  آییـن  پروفسـور 

مشـارکت  کوویـد  هـای  تسـت  انجـام  در  کـه 

کـه  گفتـه  سـی  بـی  بـی  بـه  داشـت،  خواهـد 

واکسـینه شـدن ماکـی بـرای رشکـت در ایـن 

رویـداد نیسـت. او همچنیـن گفـت کـه متامـی 

ایـن رویدادهـا در مکان هایـی بـا تهویـه خیلـی 

خـوب برگزار می شـوند و وضعیـت تهویه محیط 

مـورد بررسـی قـرار خواهـد گرفـت. از رشکـت 

کننـدگان خواسـته شـده تـا ۳۶ سـاعت قبـل 

آن هـا  بـه  بدهنـد.  کوویـد  تسـت  رشکـت  از 

همچنیـن گفتـه شـده که پـس از رشکت متاس 

شـان را بـا دیگـران بـه حداقـل برسـانند و پنـج 

روز بعـد از رشکـت، بـه خاطـر انجـام تحقیقـات 

دوبـاره تسـت کوویـد بدهنـد.

در  تنهـا  آزمایشـی  برنامـه  ایـن  اسـت  قـرار 

انگلسـتان بـه اجـرا درآیـد. عملـی شـدن آن در 

اسـکاتلند، ایرلند و ولز از سـوی دولت در حال 

بررسـی اسـت.

دولـت بریتانیـا در حال برنامه ریـزی برای انجام 

آزمایشـی طرح هایـی از جملـه صدور "پاسـپورت 

بتوانـد اجـازه  ایـن طریـق  از  تـا  کوویـد" اسـت 

برگزاری ایمن مسـابقات ورزشـی و دیگر مراسـم 

بدهد. را 

اجـازه  افـرادی  بـه  تنهـا  ایـن اسـت کـه  هـدف 

واکسـین  کـه  شـود  داده  رویدادهـا  در  حضـور 

کرونـا تزریـق کـرده باشـند، تسـت کرونایشـان 

منفی شـده باشـد و یا ایمنی طبیعی )ناشـی از 

ابتـای قبلـی( داشـته باشـند.

ایـن برنامـه آزمایشـی کـه در هفته هـای آینـده 

بـه اجـرا درخواهـد آمـد، چگونگـی تهویـه هـوا و 

تاثیرانجـام تسـت کرونـا، قبـل و بعـد از رشکـت 

از آن  تـا  ایـن رویدادهـا را بررسـی می کنـد  در 

طریـق بـه بازگشـت دوبـاره مـردم بـه مراسـم و 

می کنـد. کمـک  مختلـف  رویدادهـای 

انتظـار مـی رود حضور در ورزشـگاه ومبلی لندن 

در فینـال جـام حذفی در ماه آینـده یکی از این 

برنامه های آزمایشـی باشد.

قـرار اسـت ایـن طـرح آزمایشـی تـا اواسـط مـاه 

آینـده میـادی )مـاه مـی( ادامـه یابـد.

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیـر بریتانیـا گفتـه 

اسـت کـه "طـرح گواهینامـه وضعیـت کوویـد" 

بـه مـردم کمـک می کنـد تـا بـه چیزهایـی کـه 

برگردنـد. دارنـد،  دوسـت 

از حـزب حاکـم  مقابـل چهـل مناینـده  امـا در 

"پاسـپورت  کـه  داده انـد  کارهشـدار  محافظـه 

تبعیـض  و  اختـاف  باعـث  واکسـین" می توانـد 

شـود.دولت در حـال بررسـی برخـی معافیت هـا 

ماشـین دیـده می شـد. یکـی از ایـن پا ک های 

کوچکـی  تکه هـای  بـه  عجیبـی  بطـرز  ماشـین 

پاسـتیکی  کیسـه  یـک  در  و  بـود  شـده  خـرد 

بـود.  پیچیـده شـده  محکـم 

گاوصنـدوق هـای خالـی از البـای گل و الی 

تفنـگ  یـک  خـارج شـد. داوطلبـان همچنیـن 

قدمتـش  کـه  هـم  شمشـیر  یـک  و  بی بـی 

کردنـد. پیـدا  را  نبـود  مشـخص 

در جنـوری سـال جـاری کانال هرتفـورد یونیون 

بـار در ۲۰ سـال  اولیـن  بـرای  لنـدن  در رشق 

گذشـته بـرای تعمیـرات اساسـی تخلیـه شـد و 

قـرار اسـت در مـاه جـاری دوبـاره پـر آب شـود. 

 ۱۹۱ کانـال  ایـن  از  زباله هـا  پاکسـازی  بـرای 

داوطلبـان  مشـارکت  بـرای  فراخوانـی  سـاله 

منتـر شـد.

آنـا بورزلـو و دوسـتانش کـه معمـوال در رود تیمز 

جملـه  از  هسـتند  باسـتانی  اشـیا  دنبـال  بـه 

پاسـخ  فراخـوان  ایـن  بـه  کـه  بودنـد  کسـانی 

قدیمـی  کانـال  ایـن  پاکسـازی  در  و  دادنـد 

کردنـد. مشـارکت 

او تصاویـری از اشـیایی که در این پاکسـازی به 

دسـت آمده ارائه کرده اسـت.

جـا  بود.همـه  شـده  پوشـانده  را  زمیـن  زبالـه 

توسـط  عمـدا  زباله هـا  بیشـرت  بـود.  پاسـتیک 

ریختـه شـده. کانـال  ایـن  داخـل  بـه  مـردم 

همه چیزی پیدا می شود. 

پیـچ هـای فلـزی، بخشـی از یک نیمکـت پارک 

و چیـزی شـبیه بـه تیرچـراغ برق که نیمـی از آن 

زیـر گل و الی و آب بـود.

موبایل هـای  کانـال  ایـن  از  قسـمت هایی  در 

هـای  پـاک  و  الکرتیکـی  قطعـات  فرسـوده، 

تصمیم احتمالی یوونتوس در مورد آلوارو موراتا

بعید است آلوارو موراتا فصل بعد هم در یوونتوس به فوتبالش ادامه دهد.

تسـاوی مقابـل تورینـو در دربـی توریـن ادامـه اخبـار ناگـوار بـرای یوونتـوس در ایـن فصـل بـود. 

بانـوی پیـر امیـد چندانـی بـه کسـب دهمیـن اسـکودتوی پیاپـی خـود را نـدارد، از چمپیونزلیگ 

حـذف شـده و حـاال حتـی حضـورش در لیگ قهرمانان اروپـا در فصل آینـده را در خطر می بیند.

در حقیقـت بـازی چهارشـنبه مقابـل ناپولـی بـرای یوونتـوس بـازی مـرگ و زندگـی خواهـد بـود. 

بحـران نتایـج در یوونتـوس بـا بحـران مالـی شـدید همراه شـده اسـت. بیانکونری بـه تغییرات در 

ترکیـب شـان نیـاز دارنـد و بـه همیـن خاطر اسـت کـه درها را بـه روی فـروش کریسـتیانو رونالدو 

بـا مبلـغ 30 میلیـون یـورو بـاز گذاشـته انـد تـا در صـورت جدایـی وی از پرداخـت دسـتمزدش 

معـاف شـوند. یوونتـوس مـی دانـد کـه پیدا کـردن مشـرتی بـرای رونالدوی 36 سـاله که سـالی 

30 میلیـون یـورو دسـتمزد مـی گیـرد، آسـان نیسـت و بـه دنبـال راهـکاری بـرای کاهـش هزینه 

هـای شـان هسـتند. یکـی از گزینـه هـای آنهـا این اسـت که قیـد آلـوارو موراتـا را بزننـد. مهاجم 

اسـپانیایی در 35 بـازی خـود بـا شـانزده گل و دوازده پـاس گل منایـش خوبی داشـته اسـت اما 

مشـکات مالـی تورینـی هـا باعـث مـی شـود تـا حفظ ایـن مهاجـم برایشـان غیرممکن باشـد.

یـووه، موراتـا را بـه صـورت قرضـی خریـده از اتلتیکـو مادریـد خریـده و مـی توانـد تـا پایـان فصل 

بـا پرداخـت 45 میلیـون یـورو قـرارداد وی را بـه حالـت قطعـی در بیـاورد. تیـم ایتالیایـی بـرای 

خریـد قرضـی یـک سـاله وی ده میلیون یـورو هزینه کردند و اگـر بخواهند قرارداد قرضـی او را تا 

2022 متدیـد کننـد هـم بایـد ده میلیـون یـوروی دیگـر هـم بپردازند. به ایـن ترتیب بـه نظر می 

رسـد کـه محتمـل تریـن گزیینه برای موراتا این اسـت که در تابسـتان بـه اتلتیکو برگـردد چرا که 

تورینـی هـا تـوان مالـی کافی بـرای حفـظ وی را ندارند.

در ادامـۀ مرحلـۀ نخسـت رقابت هـای لیـگ قهرمانـان فتبـال 

افغانستان، شنبه ۱۴ حمل در یازدهمین بازی لیگ به میزبانی 

والیـت بلـخ، تیـم خدیـم اف سـی دو بـر یـک در برابـر خراسـان 

فاریـاب، بـه پیـروزی رسـید. پـس از ایـن پیـروزی، محمدآصـف 

یـادگار، رسمربی تیم خدیم اف سـی رسپل گفـت: "رقابت امروز 

بـرای ما بسـیار رسنوشـت سـاز بود. امروز توانسـت تیم مـا با این 

سـه امتیاز، صدرنشـین سـمت شـامل شـود." او افزود: "امسـال 

لیـگ بـه سـطح بسـیار بـاال برگـزار شده اسـت. این لیگ سـطح 

بـازی بازیکنـان را رشـد خواهـد داد." سـومین دور رقابت هـای 

فتبـال لیـگ قهرمانـان افغانسـتان پانـزده روز پیـش بـا برگزاری 

مراسـمی در شـهر کابـل، آغـاز شـد. در این لیـگ، ۱۲ تیـم از ۶ 

حـوزۀ کشـور حضـور دارند و در سـه والیـت )کابل، هـرات و بلخ( 

برگـزار می شـود. مرحلـۀ نخسـت این رقابت هـا، در کابـل برگزار 

شـد. مرحلـۀ دوم ایـن رقابت هـا، از تاریـخ ۱۰ حمـل بـا رشکـت 

تیم هـای زون شـامل و شـامل رشق کشـور به میزبانـی بلخ، آغاز 

شده اسـت. قـرار اسـت مرحلـۀ سـوم ایـن رقابـت هـا رس از روز 

چهارشـنبه همیـن هفتـه در والیـت هـرات، برگزار شـود.

پیـش از ایـن، مسـؤوالن فدراسـیون فتبـال کشـور گفتنـد کـه 

قهرمـان ایـن رقابت هـا در صورتـی کـه بتوانـد معیارهـای الزم 

باشـگاه حرفه یـی را به دسـت آورد، به عنـوان نخسـتین مناینـدۀ 

افغانسـتان در سطح باشـگاهی، راهی رقابت  های جام قهرمانان 

آسـیا خواهد شـد.

ایـن خـر در روز یکشـنبه ۴ اپریـل گفتنـد کـه ایـن یکـی از 

در  افراطـی  خونین تریـن حمـات گروه هـای شورشـی چـپ 

سـال جـاری بوده اسـت.

یـک مقـام ارشـد دولتـی در رای پـور، مرکـز ایالت چتیسـگر در 

مرکـز هنـد گفـت:  »مـا می توانیـم تأییـد کنیـم کـه ۲۲ نفـر از 

نیروهـای دولتی هند به دسـت جنگجویان مائوئیسـت کشـته 

شـده اند.« قربانیـان در حملـه مائوئیسـت ها از اعضـای ذخیره 

یـگان تـکاوران یـا گارد نخبـگان پولیـس موسـوم بـه »کـری« 

بودنـد کـه روز شـنبه مأموریـت خـود را در چهارچـوب عملیات 

ضـد شـورش در ایالـت چتیسـگر انجـام می دادنـد.

چند تن از نیروهای پولیس نیز در این رویداد زخمی شدند.

ایالـت چتیسـگر کـه منطقـه ای غنـی از نظـر مـواد معدنـی 

اسـت. قبیلـه ای  نیروهـای  نفـوذ  تحـت  می شـود،  محسـوب  سـتیزه جویان مائوئیسـت کشـته شـدند. مقامات هند با اعام  دسـت کـم ۲۲ نفـر از نیروهای ویـژه پولیس این کشـور در حمله 

سـازمان های عمدتـا مردم نهـاد ویـژه جمـع آوری 

اسـناد و شـهادات ناظـر بـر تعـرض جنسـی در 

شـد. خواهـد  امضـا  ورزشـی  باشـگاه های 

شـامر اعضـای اینگونـه نهاد ها در سـال گذشـته 

و پـس از سـخن گفـن تعـدادی از قربانیـان بـه 

شـدت افزایـش یافتـه اسـت. موسسـه »پروانـه« 

)پاپیـون( یکـی از ایـن نهادها اسـت کـه در حال 

تجربه هـای  جمـع آوری  صندوق هـای  نصـب 

قربانیان و شـاهدان آزار جنسـی در ۲۲۴ باشگاه 

ورزشـی وابسـته به فدراسـیون های شـنا، جودو و 

شمشـیربازی اسـت.

عـاوه بـر این کمیتـه ملی املپیـک و پاراملپیک 

فرانسـه شـبکه ای متشـکل از ۷۴ مرجـع را بـرای 

مامـور  جنسـی  آزار  گزارش هـای  بـه  رسـیدگی 

اسـت. کرده 

بـا ایـن همـه شـکایت از تعـرض و آزار جنسـی به 

دسـتگاه قضایـی، یـک امـر شـخصی محـدود به 

قربانـی باقـی می مانـد. در فرانسـه، ماننـد دیگر 

کشـورهای جهان، موارد آزار بسـیار بسیار بیشرت 

از موارد شـکایت اسـت. کمپیـن MeToo، تاش 

می کنـد قبـح بازگـو کـردن ایـن تجربـه  روزمـره را 

. بشکند

یک سـال پـس از آغـاز بـه کار دایـره مبـارزه 

با خشـونت و آزار جنسـی در ورزش فرانسـه، 

ویـژه  نهـاد  ایـن  دولتـی  گـزارش  نخسـتین 

در  گـزارش  ایـن  براسـاس  شـد.  منتـر 

یک سـال گذشـته ۳۸۷ مـورد آزار بـا ۴۲۱ 

متهـم بـه ایـن دایـره اعـام شـده اسـت.

ورزش،  میـدان  در  جنسـی  آزار  بـا  مبـارزه 

در  زنـان  بـزرگ  کارزار  از  کوچکـی  بخـش 

جهـان بـرای منـزوی کـردن خشـونت و آزار، 

همینطـور(  هـم  )مـن   MeToo بـه  مشـهور 

اسـت.

بـا  مبـارزه  دایـره  بـا  کـه  افـرادی  بیشـرت 

خشـونت جنسـی متاس گرفته انـد، کمرت از 

۱۸ سـال دارنـد. براسـاس ایـن گـزارش ۹۶ 

درصد موارد آزار از سـوی مردان بوده اسـت. 

۷۲ درصـد آزارگـران، مربـی ورزش بوده اند.

ادعایـی  جرایـم  ایـن  قربانیـان  درصـد   ۸۳

اتفـاق  بـه  قریـب  اکرثیـت  بوده انـد.  زنـان 

مـوارد آزار و اذیـت جنسـی در زمانـی روی  

داده کـه قربانیـان زیر ۱۸ سـال داشـته اند. 

۴۸ فدراسـیون از مجمـوع ۱۱۵ فدراسـیون 

ورزشـی فرانسـه در ایـن قضیـه درگیـر شـده 

ند. ا

صدایـی  و  رس  پـر  مـوارد  گذشـته  سـال 

جرایـم  اینگونـه  سیسـتامتیک  بـروز  از 

و  جـودو  پاتینـاژ،  فدراسـیون های  در 

اسب سـواری در رسـانه های فرانسـه جنجال 

پـا کـرد. بـه 

ورزش  مشـاور  وزیـر  ماراسـینئنو،  رکسـانا 

نخسـتین  در  کاسـتکس  ٓژان  دولـت  در 

واکنـش بـه انتشـار ایـن گـزارش اعـام کـرد 

بـا  دولتـی  )پیامن( هـای  کنوانسـیون   کـه 

دبل در ۴ دقیقه؛ هری کین در بهترین فرم ممکن

واکنش پوچتینو به شکست ناامید کننده PSG برابر لیل

هـری کیـن در عـرض چهـار دقیقـه دو گل بـرای 

تاتنهـام مقابـل نیوکاسـل بـه مثر رسـاند.

تاتنهـام در ایـن فصـل رونـد پـر نوسـانی از خـود 

ارائـه داده اسـت. آنهـا در ابتـدای فصـل حتی به 

صـدر جـدول هم صعـود کـرد اما نتایج سـینوس 

وار تیـم ژوزه مورینیـو باعث شـده که حاال کسـب 

سـهمیه لیـگ قهرمانـان اروپا نیز توسـط این تیم 

در هالـه ای از ابهـام قـرار گیرد.

سـتاره  لندنـی،  تیـم  پرنوسـان  نتایـج  وجـود  بـا 

خـط حملـه ایـن تیـم یعنـی هـری کیـن در ایـن 

فصـل منایش های درخشـانی را از خـود به جای 

گذاشـته اسـت. او در کنـار سـون هیونـگ میـن 

یـک خـط حملـه فـوق العـاده را بـرای تاتنهـام 

تشـکیل داده انـد؛ تـا جایـی کـه مـی تـوان آنهـا 

را کابـوس هـر حریفـی تلقی کرد. هـری کین در 

مائوریسـیو پوچتینـو، رسمربـی پاری سـن ژرمن، 

می گویـد حـق ایـن تیـم در دیـدار دیشـب برابر 

لیـل حداقـل کسـب یک امتیـاز بوده اسـت.

هفتـه  ایـن  بـازی  حسـاس ترین  گذشـته  شـب 

لیـگ فرانسـه بیـن دو تیـم پـاری سـن ژرمـن و 

باالنشـین  تیم هـای  تقابـل  شـد؛  برگـزار  لیـل 

و  پرهیجـان  مسـابقه  ایـن  نهایتـاً  کـه  جـدول 

البتـه جنجالـی بـا پیـروزی یک گله تیـم مهامن 

خامتـه یافـت؛ موضوعی که باعث شـد دلیل در 

فاصلـه هفـت هفتـه مانده بـه پایـان رقابت های 

لیـگ یـک فرانسـه بـا سـه امتیاز بیشـرت نسـبت 

بـه PSG در صـدر جـدول قـرار گیـرد. 

ادامـه منایـش هـای درخشـان خـود امـروز برابـر 

نیوکاسـل موفـق بـه ثبـت دبـل شـده اسـت. در 

حالـی کـه تیـم ژوزه مورینیـو ابتـدا بـا یـک گل از 

حریـف خـود عقب افتاد، سـتاره انگلیسـی دو بار 

و در فاصلـه چهـار دقیقـه گلزنی کرد تـا تیمش را 

بـا پیـروزی بـه رختکن بفرسـتد.

مائوریسـیو پوچتینـو، رسمربی پاری سـن ژرمن، 

بعـد از شکسـت ناامیـد کننـده ایـن تیـم مقابـل 

لیـل گفت: 

" مـا پیـش از ایـن بـازی نیـز مـی دانسـتیم کـه 

بـود.  خواهـد  دشـوار  مسـابقات  پایـان  تـا  کار 

البتـه بایـد ادامه دهیـم و به همه مسـابقات فکر 

کنیـم. آنهـا موقعیـت هـای کمرتی نسـبت به ما 

ایجـاد کردنـد امـا در مقابـل دروازه بـا تجربـه تـر 

بودنـد. فکـر می کنم که حداقل شایسـته کسـب 

یـک امتیـاز و یـا حتـی پیـروزی در ایـن مسـابقه 

از  البتـه  و  خـورده  شکسـت  پایـان  در  بودیـم. 

نتیجـه بسـیار ناامیـد هسـتیم."

گنجینه پنهان؛ اسرار نهفته 
در اعماق کانال ۱۹۱ ساله لندن



 سال پانزدهم  شماره 4188   دو شنبه   16 حمل 1400   5 آپریل 2021  

بامیانکابل جالل آبادقندهارهراتمزار 15
7

11
1

18
9

22
6

29
12

26
15

www.dailyafghanistan.com
facebook.com/The.Daily.Afghanistan
Email: thedailyafghanistan@yahoo.com
Phone #: +93 799 005 019 / 777 005 019

اسمت کمه برخمی از دوکان هما و افمراد در نزدیکمی شماری 

از  اسمتفاده  بما  نیمز  برقمی  شناسمنامه  توزیمع  مرکزهمای  از 

فورم همای  اداره،  ایمن  برنمد  رنگ همای  و  نشمان  لوگمو،  نمام، 

شناسمنامه برقمی را بمه متقاضیمان خانه پمری می کننمد و در 

عیمن زممان ایمن افمراد خمود را کارمنمدان ایمن اداره معرفمی 

کمرده و در بمدل طی مراحمل بمدون نوبمت شناسمنامه برقی از 

مراجعمه کننمده گان پمول می خواهنمد.

در خربناممه هشمدار داده شمده اسمت »ادارۀ ملمی احصائیه و 

معلوممات، بمه اطماع متمام شمهروندان کشمور می رسماند کمه 

. کنند

او همچنیمن گفمت شمهروندان کشمور در حال حارض ممی توانند 

آنایمن  سیسمتم  وارد  رشکمت  ایمن  ویب سمایت  بمه  مراجعمه  بما 

تذکمره  یما  و  وثایمق، سمند تحصیلمی  آن شمده؛  عاممه  خدممات 

خویمش را بمه هدف در یافمت تصدیق وزارت اممور خارجه مطابق 

از مهلمت محمدودی کمه  و پمس  سیسمتم طمی مراحمل منموده 

سیسمتم بمه آنمان تعییمن ممی منایمد، اسمناد طمی مراحمل شمده 

شمان را از نزدیکرتیمن پسمته خانمه محل خویش به دسمت آورند.

آقمای ویمس، اطمینمان داد کمه رشکمت افغمان پسمت بما ایجماد 

سیسمتم خدممات آنایمن خمود، ظرفیمت عرضمه انمواع خدممات 

رسخمکان افزایمش یافتمه اسمت.

شمان  اطفمال  بمه  هما  خانمواده  بمزرگان  “برخمی  گفمت:  وی 

واکسمین تطبیمق منمی کنند، کمه این اممر عامل دیگمر افزایش 

بیماری اسمت؛ امما مما تماش داریمم کمه در ایمن عرصمه بمرای 

ممردم پروگمرام همای آگاهمی عاممه را راه انمدازی مناییمم.”

بمه گفتمۀ موصموف، آنهما بخاطمر تطبیمق واکسمین رسخمکان 

آمادگمی کاممل دارنمد؛ امما خانمواده هما بایمد در ایمن عرصمه بما 

تیم های واکسمین همکاری منایند و به اطفال شمان واکسمین 

کنند. تطبیمق 

داکمرت غموث الدیمن دانمش مسمئول بخمش اطفمال شمفاخانۀ 

والیتمی پکتیمکا، بمه آژانمس خمربی پمژواک گفمت کمه روزانمه 

تعمداد کثیمری اطفمال مصماب بمه بیماری رسخمکان، بمه ایمن 

شمفاخانه مراجعمه ممی مناینمد.

ایمن رشکت هما، دکان  ها و افمراد از نام این اداره سوءاسمتفاده 

منموده و هیچ گونمه ارتبماط یما پیوندی بمه ایمن اداره ندارند.«

اداره ملمی در ایمن اعامیمه می افزایمد که این اداره، سیسمتم 

شناسمنامه برقمی را طموری تنظیمم منموده اسمت کمه تما زمان 

نرسمیدن نوبمت متقاضمی،  هیمچ کارمنمد یما فمرد منی توانمد 

شناسمنامه را بمدون نوبمت طی مراحمل منایمد.

در خربناممه اضافمه شمده اسمت کمه اداره ملمی احصائیمه و 

معلوممات بما هیمچ رشکت یما دوکان قرارداد نکمرده و هیچ تیم 

سمیاری را تما کنمون به منظمور خانه پُمری یما توزیع شناسمنامه 

برقمی، در مرکمز و والیمات توظیمف نکرده اسمت.

در اعامیمه عماوه شمده اسمت که متمام هم وطنمان می توانند 

بما مراجعمه بمه وبسمایت رسممی ایمن اداره فمورم شناسمنامه 

برقمی را خودشمان خانه پمری کننمد و بمه اداره ارسمال کننمد. 

را  افغانسمتان  جمعیمت  از  درصمد   50 تخمینمی  آمارهمای 

بیسمواد توصیمف می کنمد و گفتمه می شمود کمه بیمش از ده 

میلیمون تمن بماالی سمن 16 سمال در افغانسمتان از نعممت 

انمد. بی بهمره  سمواد 

در عیمن زممان شمار زیماد از ممردم افغانسمتان بما پمر کمردن 

فمورم شناسمنامه برقی آشمنایی چندانی ندارنمد و روی همین 

دلیمل بمازار سمیاه دالالن گرم اسمت.

این درحالیسمت که که در اطراف ریاسمت پاسمپورت نیز عین 

مشمکات وجمود دارد و این دکانمداران و دالالن به هرطریقی 

تماش می کننمد از مراجعمه کننمده گان پمول بگیرنمد. خیلمی 

از ایمن افمراد روزانمه موفمق می شموند حتما در بمدل دروغ و 

اطاعمات فریمب دهنمده از ده هما نفر پمول بگیرند.

اداره همای  اسمت  بهمرت  هشمداریه  و  اطاعیمه  نمر  بجمای 

مربموط بمه چنیمن رشکت هما، دکان ها و افمراد از طریمق اداره 

پولیمس برخمورد کنمد.

عاممه در رسارس کشمور را از طریمق پسمته خانمه همای خمود در 

مرکمز و والیمت هما دارد.

ایمن  کمه  کمرد  پسمت، ترصیمح  افغمان  عموممی رشکمت  رییمس 

رشکمت ۱۵۰ نموع خدمات عامه را شناسمایی کرده و در سیسمتم 

آنایمن خدممات عاممه خویمش، جاگزیمن کمرده اسمت.

بمه گفتمه او، اسمتفاده از سیسمتم آنایمن خدممات عاممه رشکمت 

افغمان پسمت، سمهولت همای فراوانمی را بمرای شمهروندان فراهم 

ممی منایمد کمه مهمرتیمن آن جلوگیمری از تجممع مراجعیمن در 

یمک نقطمه و در یافمت خدممات از چندیمن نقطمه یما نزدیکرتیمن 

پسمته خانمه محل بود و بماش متقاضی خدمات عامه می باشمد.

از جملمه بیماری همای خطرنماک در  افمزود: “رسخمکان  وی 

اطفمال می باشمد؛ مردم بایمد برای اطفال شمان در زمان معین 

واکسمین تطبیمق مناینمد و در جلوگیمری از بیماری رسخمکان 

کنند.” هممکاری 

همچنمان عبدالقدیمر مایمار یمک تمن از داکمرتان خصوصمی در 

ولسموالی خیرکموت، بمه آژانمس خمربی پمژواک گفت کمه روزانه 

حمدود ده طفمل مصماب به بیماری رسخکان، به شمفاخانۀ آنها 

مراجعمه ممی منایند.

از سموی دیگمر، ممردم نیمز ممی گوینمد کمه بیماری رسخمکان 

افزایمش یافتمه اسمت.

فیمروز خمان یمک تمن از باشمندگان منطقمۀ “رسه کا” در رشنه 

مرکمز والیمت پکتیمکا، بمه آژانمس خربی پمژواک گفت که شمش 

طفمل در خانمۀ آنهما مصماب بمه بیاری رسخمکان گردیمده اند.

وی افمزود: “یمک هفتمه ممی شمود که شمش طفل مما مصاب به 

ایمن بیماری شمده انمد؛ تمب شمدید دارند و بمر بدن شمان دانه 

هما برآمده اسمت.”

دالور یمک تمن از باشمندگان ایمن والیمت نیمز بمه آژانمس خربی 

پمژواک گفمت که اخیمراً بیاری رسخمکان افزایش یافته اسمت؛ 

امما مسمئوالن مربوطمه بمرای جلوگیمری آن، اقداممات جمدی را 

روی دسمت منمی گیرند.

جملمه  از  واکسمین،  تطبیمق  و  عاممه  “آگاهمی  افمزود:  وی 

مسمئولیت همای ریاسمت صحمت عاممه اسمت کمه بایمد انجمام 

کنمد.” را منمی  کار  ایمن  ریاسمت  امما  دهمد؛ 

رسخمکان  بیماری  صحمی،  کارمنمدان  معلوممات  اسماس  بمر 

در اطفمال زمانمی رخ میدهمد کمه واکسمین مربوطمه را تطبیمق 

نکننمد؛ سموء تغمذی باشمند و یما سیسمتم دفاعمی بمدن آنهما 

ضعیمف باشمد. قابمل یادآوریسمت کمه اگمر در زممان معیمن از 

بیماری رسخمکان جلوگیری نشمود، میتوانمد زندگمی اطفال را 

بما خطمر ممرگ مواجمه منایمد. 

 اداره ملمی احصائیمه و معلوممات می گوید که 

برخمی از رشکت هما و دکانمداران از فورم همای 

شناسمنامه های برقمی و اسمم اداره ملی احصائیمه و معلومات 

سمو اسمتفاده می کننمد. ایمن اداره می افزایمد کمه از چنمدی 

بدین سمو، برخمی از رشکت ها و افراد به خانه همای مردم رفته، 

خمود را کارمنمدان ادارۀ ملمی احصائیمه و معلوممات معرفمی 

شناشمنامه  فورم همای  پمول،  دریافمت  بمدل  در  و  می کننمد 

برقمی را بمه عمده از شمهروندان خانه پُمری می مناینمد.

ایمن اداره یمک شمنبه 15 هم حممل با نر خربناممه ای گفته 

بما بهبمود و   رشکمت افغان پسمت می گویمد کمه 

نوسمازی سیسمتم، مرسمات خارجی بعمد از این 

تاریمخ بیمن 2 تما 5 روز بمه مقصمد خواهمد رسمید.

 15 یکشمنبه  روز  افغان پسمت،  رشکمت  رئیمس  ویمس،  وحیمد 

رشکمت  آنایمن  خدممات  »سیسمتم  افتتماح  نشسمت  در  حممل 

افغان پسمت« گفمت کمه نوسمازی سیسمتم باعمث شمده اسمت، 

مرسمات و پارسمل ها بیمن دو تما پنمج روز بمه کشمورهای اروپایی 

برسمد.

آقمای ویمس اذعمان کمرد کمه در گذشمته شمهروندان مشمکات 

فراوانی در قسممت ارسمال مرسمات داشمتند، اما اکنون هر فرد 

قمادر اسمت کمه مرسمات و پارسمل های خمود را ردیابمی کنمد.

پیش از این شماری زیاد از شمهروندان کشمور نسمبت به ارسمال 

مرسمات پسمتی خمود شمکایت داشمتند و می گفتنمد کمه گاهی 

مرسمات بمه مقصد منی رسمد.

افتتاح خدمات اناین

رشکت افغان پسمت، سیسمتم آناین خدمات عاممه اش را افتتاح 

کمرد. وحیمد ویمس، رییمس عموممی ایمن رشکمت ممی گویمد کمه 

ایمن سیسمتم قابلیمت عرضه انمواع خدممات عاممه ادارات دولتی 

را دارا اسمت.

آقمای ویمس با اشماره به آنکه رشکمت افغان پسمت در حال حارض 

تفاهمناممه هممکاری را بما وزارت اممور خارجمه امضما کرده اسمت 

تما از ایمن طریق متامی اسمنادی کمه تاییمدی وزارت را نیاز دارد، 

انجمام می دهد.

رئیمس رشکمت افغان پسمت گفت که ایمن خدمات تنها بمه وزارت 

خارجمه نیسمت و از سمایر ادارات دولتمی کمه خدمات عاممه ارایه 

می کننمد درخواسمت کمرد که بمرای ارایمه خدمات شمان از طریق 

رشکمت افغمان پسمت، بما ایمن رشکمت تفاهمنامه هممکاری امضا 

 مسمئوالن ریاسمت صحمت عاممه در والیمت پکتیمکا ممی گویند 

کمه از سمبب عمدم تطبیمق واکسمین، حمدود نصمف اطفمال در 

ایمن والیمت، مصماب بمه بیاری)دانمه( رسخمکان گردیمده اند.

آنهما ممی گوینمد کمه از اثمر ناامنمی و مخالفمت برخمی خانمواده 

هما، اکمر اطفمال از تطبیمق واکسمین رسخمکان و غیمره محروم 

مانند. ممی 

داکمرت اسمدالله رسمولی رئیمس صحمت عاممه والیمت پکتیمکا، 

اممروز بمه آژانمس خربی پمژواک گفت کمه بیاری رسخمکان در 

ایمن والیمت، بمه شمکل بمی سمابقه افزایمش یافته اسمت.

وی افمزود: “بمر اسماس معلومات کلینیک و شمفاخانه ها حدود 

۵۰ فیصمد اطفمال، مصماب به بیاری رسخکان شمده اند.”

ناممربده گفمت کمه از اثمر ناامنی در برخمی مناطق ایمن والیت، 

بیماری  آن  اثمر  از  کمه  ماننمد،  ممی  بماز  واکسمین  از  اطفمال 
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ــواستفادهکنندهگان ادارهملیاحصائیهبرایس هشدار
 شمورای عالمی مصالحمه ملمی می گویمد که تا 

کنمون 25 حمزب سیاسمی و اعضمای کمیتمه  

رهمربی شمورای عالمی مصالحه  ملمی، طرح هما و دیدگاه های 

شمان را بمرای صلمح، بمه ایمن کمیتمه فرسمتاده اند که شمامل 

30 طمرح می شمود.

شمورای عالمی مصالحمه ملمی یمک شمنبه 15 حممل بما نمر 

خربناممه ای گفتمه اسمت جلسمه ای کمیتمه رهربی این شمورا 

بمه ریاسمت یونمس قانونی بمرای بررسمی و توحید طمرح های 

سیاسمی احمزاب سیاسمی برگزار شمد.

اسمت  تماش  در  شمورا  ایمن  کمه  اسمت  آممده  خربناممه  در 

و  رهمربی  کمیتمه  اعضمای  سیاسمی،  احمزاب  نظریمات 

دیدگاه همای شمهروندان کشمور را در خصوص نشسمت صلح 

منایمد. توحیمد  و  جممع 

اسمامی  جمهموری  اسمت  قمرار  کمه  می افزایمد  خربناممه 

احتالمی  زممان  و  برناممه  کانکمور  امتحانمات  ملمی  اداره   

کمرد. اعمام  را  ه.ش   1400 سمال  کانکمور  امتحمان 

بمه گمزارش خربگمزاری جمهمور؛  طبمق ایمن برناممه، امتحمان 

کانکمور 1400 در سمه دور برگمزار می شمود و از هشمتم ثمور 

آغماز خواهد شمد.

در  کانکمور  امتحمان  اول  دور  در  برناممه،   ایمن  اسماس  بمر 

بادغیمس،  نیممروز،  غمور،  رسپمل،  سممنگان،  والیت همای 

فمراه، نورسمتان، پکتیمکا، دایکنمدی، زابمل، ارزگان، هملند، 

خوسمت،  پکتیما،  لوگمر،  بامیمان،  میمدان وردک،  قندهمار، 

کاپیسما، پنجشمیر، لغان، کرن، پمروان، ننگرهمار و بغان در 

هشمتم، نهمم و دهمم ثمور برگمزار خواهمد شمد.

 مسمووالن محلمی در ننگرهمار تایید کردند که 

نیروهمای  جداگانمه  عملیات همای  نتیجمه  در 

امنیمت ملمی یمک عضمو مهمم داعمش و سمه 

عضمو برجسمته طالبمان بازداشمت شمده انمد.

گفتمه شمده کمه ایمن اعضمای مهمم طالبمان و 

داعمش شمام روز )شمنبه 14حممل( در شمهر 

جال آبماد، دروازه تورخمم و ولسموالی چپرهمار 

شمده اند. بازداشمت 

اعامیمه ای  بما نمر  امنیمت ملمی  قطعمه 02 

گفتمه کمه نیروهمای ایمن قطعه یمک عضو مهم 

داعمش را بازداشمت کرده انمد.

اسمتخباراتی  مسموول  اعامیمه،  بنیماد  بمر 

داعمش بمرای ولسموالی چپرهمار کمه مسموول 

در  اسمت  نیمز  گمروه  ایمن  هدفمنمد  کشمتار 

یمک عملیمات شمبانه نیروهمای امنیمت ملمی 

اسمت. شمده  بازداشمت 

امنیمت ملمی، نمام ایمن شمخص را نگرفتمه، امما گفته کمه این 

داعشمی به داکرت عبدالرسمول مشمهور بوده و در اختطاف ها 

نیمز دسمت داشمته اسمت. ایمن فمرد، یمک میمل کاشمنکوف، 

دومیمل تفنگچمه و چهارشماجور مرممی نیمز هنمگام بازداشمت 

بمه هممراه خود داشمته اسمت.

همزممان بما ایمن، دفمرت مطبوعاتمی والمی ننگرهمار گفتمه که 

در دروازه شمهر جمال آبماد نیروهمای امنیتمی سمه عضو مهم 

طالبمان را بازداشمت کرده انمد.

افغانسمتان بما طمرح واحمد به نشسمت بعمدی صلمح در ترکیه 

دایممی جنمگ،  و  کاممل  و ختمم  آتش بمس  کنمد.  اشمرتاک 

شمهروندان،  اساسمی  حقموق  و  حقوق بمری  ارزش همای 

از  سیاسمی  نظمام  سماختار  و  قمدرت  در  عادالنمه   مشمارکت 

مموارد درشمت ایمن طمرح اسمت.

شمواری عالمی در حالمی از مشمارکت عادالنه در قمدرت برای 

رسمیدن بمه صلمح جاممع حمرف می زنمد کمه مقام همای ارشمد 

حکومتمی بمر انتخابمات زودهنمگام تاکید دارنمد. رسوردانش 

لموی  مراسمم رسپرسمت  در  ریاسمت جمهموری  دوم  معماون 

سمارنوالی کشمور گفته اسمت کمه صلح بمدون انتخابات رفنت 

بمه سموی جنمگ داخلمی مجدد بما ابعماد خطرناکرت اسمت.

روز پیمش حمداللمه محب مشماور امنیت ملمی رئیس جمهور 

در کنفرانمس خمربی مشمرتک ارگان همای امنیتی نیمز تاکید 

بر انتخابمات کرد.

در  دوم  دور  کمه  گفتمه  کانکمور  امتحانمات  ملمی  اداره 

والیت همای فاریماب، بلمخ، بدخشمان، غزنی، جوزجمان تخار، 

همرات و کنمدز در سمی ام و سمی ویکم ثمور امتحمان کانکمور 

می شمود. گرفتمه 

این اداره بیان داشمته که دور سموم امتحان کانکور در کابل 

در چهاردهمم و پانزدهمم مماه جموزا طبمق برناممه احتالمی 

اداره ملمی امتحانمات برگمزار خواهد شمد.

اداره ملمی امتحانمات کانکمور گفتمه اسمت کمه ایمن برنامه در 

بمه موقمع برسمد،  صورتمی کمه فورم همای طمی مراحل شمده 

اوضماع امنیتی مسماعد باشمد، مشمکل ترانسمپورتی و زمینی 

و اوضماع جموی مسماعد باشمد، قابمل تطبیمق اسمت. 

در میمان ایمن سمه تمن، ضیاالدیمن و کریمم اللمه باشمندگان 

والیمت فمراه نیمز حضمور دارند کمه به تازگمی به منظمور انجام 

اعمال تخریبمی، از پاکسمتان وارد افغانسمتان شمده بودنمد.

آنمان اعمرتاف کمرده اند که در آنطرف خمط دیورند در مدارس 

حقانیه درس خوانده و سمپس به طالبان پیوسمته اند.

فمرد سموم بازداشمت شمده همم نورآغما نمام دارد و بمه منصمور 

زیمر  کمه  شمده  بازداشمت  آن  از  پمس  او  اسمت.  مشمهور 

بماج  امریکایمی  دالمر  همزار  داکمرت 80  یمک  از  داعمش  نمام 

بمود. کمرده  درخواسمت 
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