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 هر ۱۶ دقیقه یک بیمار کرونایی 
در تهران فوت می کند

 تزریق یکصد میلیون دوز 
واکسین کرونا در هند

 علیرضـا زالـی، رئیـس سـتاد مقابلـه بـا کرونا شـهر تهران 
گفتـه اسـت کـه در این کالن شـهر »در هـر ۱۶ دقیقه طی 
۲۴ سـاعت گذشـته« یـک بیمار مبتـال به کرونا فوت شـده 
و »نخسـتین روز اعمـال محدودیت هـا مطلقـا رضایت بخش 

نبـود و مـا نیازمند ...

 هـم زمـان با موج دوم شـیوع ویـروس کرونـا در هند، 
دولـت این کشـور از تزریق یکصدمیلیون دوز واکسـین 
ضدکرونـا خبـر داده اسـت. ایـن در حالـی اسـت که از 
ابتـدای مـال اپریـل روزانـه دسـت کـم ۹۰ هـزار بیمار 

مبتـال به کوویـد-۱۹ ...

 

 

آزاد  رسـانه های  حامیت کننـدۀ  دفـر   

جامعـه   کـه  گویـد  مـی  افغانسـتان)نی( 

آزادی  رسنوشـت  از  افغانسـتان،  رسـانه ای 

بیـان و رسـانه ها نگـران اسـت تـا مبـادا در 

ارزش هـای  اسـتانبول،  صلـح  گفتگوهـای 

مـورد  یـا  گرفتـه  شـده  نادیـده  متذکـره 

گیـرد. قـرار  معاملـه 

قـرار اسـت درهفتـه هـای آینـده، نشسـتی 

در  افغانسـتان  حکومـت  و  طالبـان  میـان 

اسـتانبول و به منظور پایـان دادن به بحران 

و جنـگ چهـل سـاله در افغانسـتان برگـزار 

سلسـله  دنبـال  بـه  نشسـت،  ایـن  و  گـردد 

گروه هـای  میـان  کـه  دوحـه  نشسـت های 

افغانسـتان  و حکومـت  طالبـان  مذاکراتـی 

برگـزار می شـود. داشـت،  جریـان 

در خربنامـه دفر مطبوعاتـی حامیت کنندۀ 

رسـانه های آزاد افغانسـتان) نـی( کـه دیروز 

یکشـنبه منتـر شـده، آمـده اسـت کـه این 

عرصـۀ  پیشـگامان  از  یکـی  به عنـوان  نهـاد 

دادخواهـی رسـانه ای، وظیفـۀ خویـش می دانـد تـا از آزادی 

بیـان و رسـانه ها در هـر قدمـۀ سیاسـی و ملـی افغانسـتان 

کند. دفـاع 

منبـع نوشـته اسـت که نـی، از زملـی خلیلزاد مناینـده ویژۀ 

رسـامً  افغانسـتان،  صلـح  امـور  در  امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت 

می خواهـد تـا در نشسـت اسـتانبول، اصـل آزادی بیـان و 

دسـتاوردها ی رسـانه های افغانسـتان را به عنـوان خـط قرمز 

تعریـف منـوده و از دو طـرف مذاکـره کننـده، بخواهـد تـا به 

آن احـرام بگذارنـد.

رسـانه ای  جامعـۀ  کـه  اسـت  آمـده  خربنامـه  ادامـۀ  در 

نگـران  رسـانه ها  و  بیـان  آزادی  رسنوشـت  از  افغانسـتان، 

اسـت تـا مبـادا در گفتگوهـای صلـح اسـتانبول، ارزش های 

گیـرد. قـرار  معاملـه  مـورد  یـا  گرفته شـده  نادیـده  متذکـره 

بـه بـاور نـی، آزادی بیـان و فعالیت های رسـانه ای، از جمله 

حقـوق اساسـی شـهروندان افغانسـتان، مسـجل در قانـون 

اساسـی افغانسـتان است.

آزادی بیان، دسرسـی به اطالعات و فعالیت آزاد رسـانه ها، 

قـرار  حرمـت  مـورد  اسـتانبول  صلـح  گفتگوهـای  در  بایـد 

گیـرد و بایـد گفـت کـه ایـن ارزش ها، خـط قرمز شـهروندان 

افغانسـتان و جامعـه رسـانه ای افغانسـتان می باشـد.

از دو طـرف مذاکره کننـده در  اعالمیـه، همچنـان  ایـن  در 

گـروه  و  افغانسـتان  حکومـت  از  اعـم  صلـح،  گفتگوهـای 

طلبـان، خواسـته شـده اسـت تـا بـه خواسـت های قانونـی 

و مـروع شـهروندان و جامعـۀ رسـانه ای افغانسـتان حرمت 

گذاشـته شـود و نگذارنـد کـه بـه دسـتاوردهای ۱۹ سـاله 

وارد شـود. افغانسـتان، صدمـه ا ی  رسـانه ای  جامعـه 

 روزنامـه بیزنیـس اسـتندرد در شـامره اخیـر خود از 

قـول قرص سـفید نوشـته اسـت که جو بایـدن رئیس 

را  افغانسـتان  جنـگ  می خواهـد  امریـکا  جمهـور 

مسـئوالنه خامتـه دهد.

اطمینـان  می خواهـد  بایـدن  روزنامـه  نوشـته  بـه 

حاصـل کنـد کـه افغانسـتان دیگـر هیچـگاه به النـه 

تروریسـتان تبدیـل منی شـود و از ایـن کشـور هرگز 

و  امریـکا  علیـه  تروریسـتی  حمـالت  مقصـد  بـه 

شـد. نخواهـد  اسـتفاده  آن  متحدیـن 

روزنامه از قول جین سـاکی سـخنگوی قرص سـفید 

نوشـته اسـت کـه می گویـد رئیـس جمهـور بایـدن 

بعـد از مشـوره بـا متحدیـن جهانـی و تیـم امنیـت 

ملـی خـود در ایـن مـورد تصمیـم خواهـد گرفـت و 

بـا در نظـر داشـت توصیه هـای آنـان گامـی خواهـد 

برداشـت کـه منافـع ملـی آنهـا در آن تامیـن شـود.

اسـت  گفتـه  همچنـان  سـفید  قـرص  سـختگوی 

رئیـس جمهـور بایـدن ایـن را واضـح سـاخته اسـت 

افغانسـتان در  از  امریـکا  قـوای  بیـرون کـردن  کـه 

مهلـت تعییـن شـده اول ماه مـی از نـگاه اوپراتیفی 

دارد. مشـکالت 

بـه اسـاس موافقت نامـه صلحـی کـه امریـکا در ۲۹ 

فـربوری سـال ۲۰۲۰ در دوحـه بـا طالبـان امضـا 

کـرد، قـوای خـودرا باید تـا اول ماه مـی یعنی تا ۲۰ 

روز دیگـر کامـالً از افغانسـتان خـارج منایـد.

امـا اکنـون مقامـات امریکائـی در مـورد متدیـد این 

مهلـت فکـر می کننـد و صحبت هـا بـا طالبـان در 

ایـن بـاره جریـان دارد. از سـویی دیگـر طالبـان بـه 

عملی شـدن کامـل موافقتنامه پافشـاری می کنند.

بلومربگ

اسـت  نوشـته  اخیـر  شـامره  در  بلومـربگ  نریـه 

مالیزیـا بـا دوبـی صحبـت می کنـد کـه ازطریـق آن 

روغـن خرمـا را بـه افغانسـتان صـادر کنـد.

نریـه می نویسـد وزیـر صنعـت و تجـارت مالیزیـا 

خیرالدیـن امـان رضاعلـی گفتـه اسـت ایـن کشـور 

فعـالً سـاالنه ۷۵ هزار تُن روغن خرما به افغانسـتان 

صـادر می کنـد و تصمیـم دارد کـه ایـن مقـدار را به 

۱۵۰ هـزار تُن سـاالنه برسـاند.

سـفیر  بـا  مالقـات  در  مـورد  ایـن  در  رضاعلـی 

اسـت. کـرده  صحبـت  مالیزیـا  در  افغانسـتان 

بـه نوشـته نریه بلومـربگ افزایش صـادارات روغن 

خرمـا بـه افغانسـتان دروازه را بـرای صـادرات روغن 

خرمـای مالیزیـا بـه رشق میانه و کشـورهای آسـیای 

تاجیکسـتان،  ازبیکسـتان،  ترکمنسـتان،  مرکـزی 

قرغیزسـتان و قزاقسـتان بـاز می کنـد. وزیـر صنعت 

یـک  بـرای کشـور خـود  را  ایـن  مالیزیـا  تجـارت  و 

فرصـت طالئـی می شـامرد.

ماالیی میل

روزنامـه ماالیـی میل چـاپ مالیزیا هـم در این مورد 

مطلبـی را بـه نر رسـانده و می نویسـد افغانسـتان 

صـادرات  بـرای  طالئیـی  دروازه  یـک  می توانـد 

مالیزیـا شـود.

ایـن روزنامـه همچنـان نوشـته مقام هـای دو کشـور 

در بـاره افزایـش تجـارت در بخش هـای دیگـر هـم 

صحبـت کردنـد. 

 فضـل احمد معنوی وزیر عدلیه در پنجمین نشسـت 

کمیسـیون عالـی مسـاعدت های حقوقـی گفتـه کـه 

زمینـه دسرسـی بـه وکالی مدافـع در کشـور بیشـر 

می شـود.

عالـی  کمیسـیون  رییـس  کـه  معنـوی  آقـای 

کـه  گفتـه  اسـت،  نیـز  حقوقـی  مسـاعدت های 

وکالی مدافـع در برخـی از والیـات حضـور ندارنـد و 

نیـاز اسـت کـه در جاهایـی کـه سـطح فقـر بیشـر و 

دسرسـی به وکیـل مدافع محدود اسـت، با همکاری 

انجمـن مسـتقل وکالی مدافـع، وزارت عدلیـه و دیگر 

نهادهـای ارایـه کننـده مسـاعدت های حقوقـی توجه 

جـدی صورت گیرد. او ترصیح کرد که تشـکیل جدید 

وزارت عدلیه که برای شـامری از ولسـوالی ها مسـاعد 

حقوقـی در نظـر گرفتـه و منتظر اخذ منظوری اسـت، 

می توانـد بخشـی از ایـن مشـکل را رفـع کنـد.

وزیـر عدلیـه بـر رسـیدگی همه جانبه قضایـای مربوط 

حـال  عیـن  در  و  کـرد  تاکیـد  بی بضاعـت  افـراد  بـه 

بیشـر  دقـت  افـراد  بی بضاعتـی  تثبیـت  کـه  گفـت 

می خواهـد؛ امـا نبایـد مانـع رسعـت کار شـود.

تـا میکانیـزم تشـخیص  آقـای معنـوی هدایـت داده 

بی بضاعتـی تـا هفتـه دیگـر تهیـه شـود و بر بنیـاد آن 

کار صـورت گیـرد. گفتنی اسـت که بخش مسـاعدت 

هـای حقوقـی وزارت عدلیه در بسـیاری مـوارد وکالی 

دعوی هـای  طرف هـای  اختیـار  در  رایـگان  مدافـع 

حقوقـی قـرار مـی دهنـد تا عدالـت در قضایـا تطبیق 

گردد. 

داراالنشـای  رئیـس  حامـل  موتـر  بـر  مسـلح  طالبـان  حملـۀ  در 

مرانوجرگـه در مربوطـات  ناحیـه پنجـم شـهرکابل، یـک تن کشـته 

شـده و یـک تـن دیگـر زخمـی گردیـده اسـت.

طالبـان  کـه  گفـت  مرانوجرگـه،  اول  نایـب  ایزدیـار  علـم  محمـد 

مسـلح، شـب گذشـته باالی موتر حامـل عبداملقتدر نـارصی رئیس 

داراالنشـای ایـن جرگـه درسـاحه قلعـه کاشـف از مربوطـات حـوزه 

پنجـم امنیتی شـهرکابل حملـه کردند. وی افزود که نـارصی، از این 

حملـه جـان بـه سـالمت بـرده؛ امـا یـک محافظـش کشـته و یک تن 

دیگـر زخمـی شـده اسـت. موصوف افـزود کـه درپی حملـۀ طالبان، 

درگیـری میـان طالبـان مسـلح و نیروهـای امنیتـی صـورت گرفتـه، 

کـه منجـر بـه کشـته شـدن یـک طالب گردیـده و یـک تن دیگـر آنها 

بازداشـت شـده اسـت. امـا فـردوس فرامـرز سـخنگوی قوماندانـی 

امنیـه کابـل، بـه پـژواک گفـت کـه شـب گذشـته، درگیـری میـان 

نیروهـای امنیتـی و طالبـان مسـلح، زمانـی رخ داد کـه دو طالـب 

مسـلح، در منطقـه قلعـه کاشـف از مربوطـات حـوزه پنجـم امنیتـی 

شـهرکابل، یکـن از موظفیـن خدمات عامـه را به اسـم عزیزالرحمن 

شـدن  کشـته  دنبـال  بـه  کـه  گفـت  موصـوف  رسـاندند.  قتـل  بـه 

عزیزالرحمـن، پولیـس وارد اقدام شـده و درنتیجه یک طالب مسـلح 

کشـته شـد و یـک تـن دیگـر در حالـت زخمـی بازداشـت گردیـد.

موصـوف خاطـر نشـان سـاخت کـه در ایـن درگیـری، دو منسـوب 

ختـم  از  پـس  کـه  کـرد  عـالوه  او  انـد.  شـده  زخمـی  نیـز  پولیـس 

درگیـری، دو میـل سـالح کمـری از نـزد افـراد یادشـده، بـه دسـت 

نیروهـای امنیتـی افتـاده اسـت. طالبـان تاکنـون در مـورد چیـزی 

نگفتـه انـد. 

آزادی بیان و رسانه ها در نشست استانبول باید خط قرمز باشد بزنیس استندرد: 
بایدن می خواهد جنگ افغانستان را مسئوالنه خاتمه دهد

معنوی: زمینه دسترسی به وکیل مدافع بیشتر می شود

موتر حامل رئیس داراالنشای مشرانوجرگه در کابل هدف حملۀ طالبان قرار گرفت
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 تیم باسکتبال کابل مقام قهرمانی 
رقابت های تیم ملی بانوان را 

بدست آورد

با بازگشت زیزو؛ نگاه از باالی رئال 
به بارسلونا 

ورزشی

 تیـم باسـکتبال والیـت کابـل مقـام قهرمانـی دهمیـن 

دوررقابت هـای انتخاباتـی تیـم ملـی باسـکتبال بانـوان 

ملـی  کمیتـه  عضـو  قـاری زاده  مجیـب  آورد.  بدسـت  را 

املپیـک افغانسـتان گفـت کـه ایـن رقابت هـا کـه از پنج 

...

 بازگشـت زیـزو در مـارچ 2019، رئـال مادریـد را در ال 

کالسـیکو بازهـم برتـر از بارسـلونا قـرار داد.

بـه نقـل از مـارکا، رئـال مادریـد یـک بـار دیگر برنـده ال 

کالسـیکو شـد. در دیداری بسـیار هیجان انگیز در شب 

بارانـی مادریـد، رئالـی هـا بـا دو گل کریـم بنزمـا و تونی 

کـروس پیـش افتادنـد و در نیمـه دوم تـک گل اسـکار 

مینگسـا افاقـه نکـرد و در نهایـت ...

هدف دولت، عبور از جنگ و رسیدن 

در چند والیت
آواز خـوان تاجیـک مقیـم روسـیه   منیـژه سـنگین 

را  ترانـه ی  یوروویـژن،  آواز  مسـابقه ی  در  امسـال 

خوانـد بـه نـام »زن روس« و بـا ایـن کار بـه عنـوان 

مناینـده روسـیه در مراحـل بعـدی مسـابقه انتخاب 

شـد....

۲

به صلح عادالنه است

کشته شدن 
لبان  طا گروه  62 جنگجــوی 

۴

۴

 »زن روس«
 )منیژه سنگین در یوروویژن چه خواند و از 

ترانه او چه می توان آموخت؟(

کنسرت وجیهه و فرید رستگار از 
سوی مقام های محلی در هرات 

لغو شد 

هنری

برگشت دادن مهمان پاکستانی 
و فراموشی رسانه ها 

 آتش بس سراسری، صلح و 
تعیین نظام آینده افغانستان حق 

مردم است

ناگزیــری طالبــان بــه پذیــرش طــرح 
آمریــکا و حکومــت پســا صلــح 

 بنا بود روز پنجشـنبه گذشـته رییس پارلمان پاکسـتان 
بـه دعـوت رییـس مجلـس نماینـدگان افغانسـتان بـه 
کابل یک سـفر سـه روزه داشـته باشـد. روزهای قبل از 
آن جـاده هـای منتهـی به پارلمـان افغانسـتان و برخی 
از جـاده هـای دیگـر کابـل بـا تصاویـری از اسـد قیصـر 

رییـس پارلمان پاکسـتان ...

3

3

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

رئیس جمهور غنی: 



 

غنی:  رئیس جمهــور 

دولت،  هدف 
و  ز جنگ  ا عبور 
به صلح  رسیدن 
است عادالنه 

2
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 رئیـس جمهـور غنـی در پیـام ویدیویـی خـود در گردهامیـی 

حامیـت مـردم کوه دامـن و شـاملی از جمهوریـت و صلـح گفت 

کـه هـدف دولـت بـرای عبـور از جنگ و رفـن به صلـح عادالنه 

بسـیار واضح اسـت. افغانسـتان اکنـون این ظرفیـت را دارد که 

بجـای طرح هـای بیرونـی، طرح هـای جامـع تـر پیشـنهاد کند. 

بـه یـک  از رسـیدن  صلـح یـک بحـث دوامـدار اسـت و پیـش 

کنـد. وارخطایـی  نبایـد  کسـی  اساسـی  مـوارد  روی  توافـق 

رئیـس جمهـور در ایـن پیـام خـود گفـت کـه نکتـه مهـم ایـن 

اسـت کـه در عبـور از جنـگ بـه صلـح، مرشوعیـت بایـد وجـود 

داشـته باشـد و مبـدا ایـن مرشوعیـت قانـون اساسـی اسـت. 

منابـع  گرفـن  نظـر  در  بـدون  کـه  کـرد  نشـان  خاطـر  وی 

مـردم  ایـن  نهایـت  ودر  میابـد  افزایـش  خطـرات  مرشوعیـت 

پرداخـت. خواهنـد  را  ان  قیمـت  کـه  انـد  افغانسـتان 

رئیـس جمهـور افـزود کـه رسـیدن به صلـح محـک و طرقی الزم 

دارد کـه محـک آن یـک انتخابـات مـرشوع اسـت. وی خطـاب 

بـه مـردم افغانسـتان گفت:»وعـده من به مـردم افغانسـتان این 

اسـت کـه اقتـدار ملـی را بـه اسـاس اراده شـام بـه جانشـین 

انتخابـی خـود خواهـم داد.«

رئیـس جمهـور غنـی عـاوه کرد که عبـور از جنگ بـه صلح باید 

بـه اسـاس نقشـه ای انجـام شـود کـه مـردم آن را تائیـد کند. او 

گفـت در این نقشـه اول رسـیدن بـه موافقت نامه سیاسـی، دوم 

تشـکیل یـک حکومـت صلـح و سـوم رفـن بـه طـرف حکومـت 

انتخابـی به اسـاس اراده مردم مشـخص شـده اسـت. 

ملـی  وحـدت  ممثـل  حیـث  بـه  جرگـه  لویـه  کـه  افـزود  وی 

افغانسـتان، پـس از یـک توافـق سیاسـی برگـزار شـود و ایـن 

توافـق را تائیـد کنـد و سـهم مـردم در ایـن واضح باشـد. ارشف 

غنـی تاکیـد کـرد کـه در ایـن لویـه جرگـه از متـام اقشـار مـردم 

حضـور داشـته باشـند تـا به صـورت اساسـی بحث ملـی صورت 

گیـرد.

را کـه یـک حـق  مـا حارضیـم موعـد کاری خـود  وی گفـت:» 

قانونـی اسـت بـرای صلـح کوتـاه کنیـم. مـا تواقـع داریـم کـه 

هرچـه عاجـل یـک انتخابـات عادالنه و شـفاف زیر نظـر ناظران 

بین املللـی انجـام شـود. و اقتـدار ملـی را به جانشـین منتخب 

خـود تسـلیم کنیـم.«

رئیـس جمهـور عـاوه کـرد کـه او تعهـد می کنـد کـه بـه ایـن 

نیسـت. کاندیـد  انتخابـات 

اوافـزود کـه گـروه طالبان بیاید در یـک لویه جرگه پیشـنهادات 

خـود را بـا مـردم افغانسـتان رشیک سـازد تـا همه بداننـد که از 

همدیگـر چـه می خواهند.

او افـزود کـه پیـش از انتخابـات و یـا بعـد از ایـن انتخابـات بـه 

یـک میثـاق ملـی نیـز نیاز اسـت درآن مشـخص شـود کـه دیگر 

جنـگ، انتحـار و انفجـار راه حـل نیسـت.

صداقـت  متـام  بـا  دولـت  کـه  کـرد  اضافـه  جمهـور  رئیـس 

می خواهـد رونـد صلـح را بـه نتیجـه برسـاند، امـا متـام گفتـار و 

کـردار مـا مبتنـی برارزش های اسـامی، ملـی و تعهد بـه قانون 

اساسـی بـه حیـث وثیقـه ملـی اسـت.

ایـن درحالیسـت که قرار اسـت 27 حمل نشسـت ترکیـه برگزار 

شـود. نشسـتی کـه متـام طرف هـا آن را رسنوشت سـاز توصیـف 

می کنـد و بـه نتایجـی آن چشـم دوخته اسـت.

   

سرمقاله

 بنـا بـود روز پنجشـنبه گذشـته رییـس پارملـان 
پاکسـتان بـه دعـوت رییـس مجلـس منایندگان 
افغانسـتان بـه کابـل یک سـفر سـه روزه داشـته 
باشـد. روزهـای قبل از آن جـاده های منتهی به 
پارملان افغانسـتان و برخـی از جاده های دیگر 
کابـل با تصاویری از اسـد قیـر رییس پارملان 
پاکسـتان و میـر رحـامن رحامنی رییس ولسـی 
جرگـه افغانسـتان تزییـن شـده بـود. ظاهـرا بنـا 
بود این سـفر سـه روزه با دیدارهای مختلف و با 
اسـتقبال بی پیشـینه همراه شـود. اما سـاعاتی 
پـس از ورود طیـاره اسـد قیـر در قلمرو هوایی 
افغانسـتان و رسـیدن بـه فضـای کابـل، بـدون 
ایـن کـه در کابـل نشسـت داشـته باشـد پـس 
ایـن  سـاعات  نخسـتین  در  شـد.  برگردانـده 
رخـداد کم سـابقه اعان شـد که دلیل برگشـت 
دادن طیـاره حامـل اسـد قیر مسـایل امنیتی 
و احتـامل میـن گـذاری در خـط رنـوی میـدان 
هوایـی کابـل بـوده اسـت. امـا از هـامن ابتـدا 
بازگشـت  ایـن  دلیـل  احتـامال  کـه  بـود  معلـوم 

ناخواسـته مسـایل سیاسـی بوده اسـت. 
چنـان کـه مـی دانیـم در ایـن اواخر تعـدادی از 
چهـره هـای سیاسـی افغانسـتان بـه خصـوص 
رهـران مجاهدیـن کـه در گذشـته بـده بسـتان 
هـای زیـاد بـا سـازمان اسـتخباراتی پاکسـتان 
و  انـد  کـرده  ایـن کشـور سـفر  بـه  انـد  داشـته 
مـورد اسـتقبال گـرم در اسـام آبـاد قـرار گرفتـه 
انـد. در آن زمـان نیـز اخبـاری مبنـی بـر وعـده 
در رشایـط  پاکسـتان  سـوی  از  سیاسـی  هـای 
اسـت.  شـده  داده  رهـران  ایـن  بـه  پسـاصلح 
هـای  پـول  توزیـع  بـر  مبنـی  شـایعاتی  حتـی 
گـزاف و متویـل برخـی از پـروژه هـای سیاسـی 
رهـران نیـز بـر رس زبـان هـا افتـاده اسـت. در 
روزهـای گذشـته مسـیر ارتباطـی بـا اسـام آباد 
شـلوغ بـوده و احتـامال در کانـال های سیاسـی 
غیـر از طالبـان و برخـی گـروه هـای تروریسـتی 
پاکسـتان دارنـد  کـه ریشـه در سیاسـت هـای 

مصـارف هنگفتـی صـورت گرفتـه اسـت. 
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن سـفر و نیـز برخـوردی 
کـه از سـوی افغانسـتان بـرای نخسـتین بـار بـا 
یـک مسـول بلنـد پایه پاکسـتانی صـورت گرفت 
در آغـاز ایـن خر همـه جا را گرفت؛ ولی بسـیار 
زود فروکـش کـرد و بـدون ایـن کـه وجـوه دیگـر 
از چشـم  و اصـل قضیـه روشـن گـردد،  ماجـرا 
رسـانه ها افتاد و افکار عمومی بسـیار زود آن را 
فرامـوش کـرد. قضیه ای که باید بسـیار بیش از 
آن چـه گفته شـد بـر رس زبان ها مـی افتاد و در 
رسـانه هـا مطـرح مـی گـردد. امـا چنیـن حادثه 
رییـس  سـفر  کـه  جملـه  یـک  بـا  تنهـا  مهمـی 
مجلـس پاکسـتان بـه دلیـل مسـایل امنیتـی به 
کابـل بـه تعویق افتاد به فراموشـی سـپرده شـد 
و هیـچ کسـی دیگـر در بـاره آن سـخن نگفـت. 

مـی  کار  ایـن  بـا  احتـامال  افغانسـتان  دولـت 
کـه  کنـد  تفهیـم  پاکسـتان  بـه  هـم  خواسـت 
افغانسـتان دیگر بی صاحب نیسـت و هر کاری 
در آن کشـور صـورت گیـرد افغانسـتان بـا خـر 
مـی شـود و قـادر اسـت جـواب باملثـل بدهـد. 
مـی  افغانسـتان  حکومـت  رهـری  چنیـن  هـم 
خواسـت بـه اپوزیسـیون داخلی نیـز اعان کند 
کـه هـر گونـه بـازی کودکانـه در بـاره رسنوشـت 
افغانسـتان و گفتگـو در بـاره آینـده افغانسـتان 
در پشـت درهـای بسـته و آن هـم در اسـام آباد 

بـی پاسـخ نخواهـد مانـد. 
اگـر دقـت کـرده باشـیم، کسـانی کـه در هفتـه 
های اخیر سـفر به پاکسـتان و اسـتقبال از خود 
را بـا آب و تـاب قصـه مـی کردنـد در ایـن یـک 
هفتـه بسـیار منعطـف تـر از گذشـته شـده انـد 
و دیگـر از آن سـخنان انقابـی و خـط و نشـان 
افغانسـتان  دولـت  رهـری  بـرای  هـا  کشـیدن 
خـری نیسـت. به گفتـه برخـی منابـع همزمان 
حکومـت  رهـری  جسـورانه  حرکـت  آن  بـا 
افغانسـتان و برگشـت دادن طیـاره حامـل اسـد 
قیـر برخـی از تحایـف مالـی و پولـی کـه بـه 
نیروهـای  دسـت  بـه  نیـز  بـوده  رسـیده  کابـل 
نهادهـای  توسـط  و  اسـت  افتـاده  امنیتـی 
اسـت.  گردیـده  و ضبـط  ثبـت  کشـور  امنیتـی 
بنابرایـن رهـری دولت افغانسـتان بـا این اقدام 
بـه پاکسـتان بـه طور واضح گوشـزد کرده اسـت 
کـه ایـن کشـور هنـوز دارای یـک نظام سیاسـی 
و رهـری مقتـدر اسـت و بـه رهـران سیاسـی و 
چهـره هایـی کـه هنـوز چشـم بـه دروازه اسـام 
آبـاد دوختـه انـد نیـز تلویحـا پیـام داد کـه منـی 
تواننـد از ایـن پـس بـدون ایـن کـه کسـی خـر 
شـود بـر رسنوشـت میلیـون هـا افغـان معاملـه 

کننـد. 
بـه نظـر مـی رسـید ایـن اقـدام بـه هدفـی کـه 
تعییـن کـرده بـود رسـید؛ ولـی زیـاد مـورد توجه 
آن جنجـال رسـانه ای  بـاره  و در  نگرفـت  قـرار 
نشـد. بـه همیـن خاطـر بسـیار زود رسـانه هـا و 

افـکار عمومـی آن را فرامـوش کـرد. 

ده زياتـه کـړه، پـه المـل يـې نپوهېږي، خـو په لومړیـو کې به 

د وزارت مـايل برخـې اړونـدو کسـانو د ۱۴۰۰ کال بودجـې 

نـه تصویـب پلمـه کاوه، وروسـته لـه هغه چې بودجـه تصویب 

شـوه تـر اوسـه د دوی معاشـونه نـه دي ورکړل شـوي.

ده وویـل: »لـه دولتـه مـو نـوره توبـه، دا معاشـونه مـو راکـړي 

بـه شـخيص کاروبـار وکـړم، اوس  يـو ځـای  دنـده پرېـږدم، 

نـه پوهېـږم معاشـونه بـه کلـه رايش، بـس نـن او سـبا تـه پـه 

متـه يـو.« حامـد فرحـت د تخنیکـي او مسـلکي ادارې یو بل 

کارکوونکـی هـم وایـي چـې لـه دوو میاشـتو راهيسـې یـې 

خپـل معـاش نـه دی اخیسـتی.

پـژواک اژانـس پـه دې اړه پـه خپلـه فېسـبوک پاڼـه کـې لـه 

خلکـو نظرونـه غوښـتي وو چـې سـلګونو کسـانو پـه دې اړه 

شـکايتونه کـړي چـې معاشـونه يـې نـه دي اخيسـتي.

د احسـان اللـه قربـان پـه نـوم يو چا ليـکيل چـې د احصايې 

مـيل اداره قـراردادي کارکوونکـو تـه لـه څلـورو او ځينـو ته له 

پنځـو مياشـتو راهيسـې معاشـونه نه دي ورکړل شـوي.

د محمـد طاهـر ذکـي پـه نـوم يـوه بـل کـس ليـکيل: ))مـوږ 

تېـر کال ّپ وږي مياشـت کـې د پکتيـکا لـه پوهنتـون رسه د 

اسـتاد پـه صفـت قرارداد کـړی، خو تر اوسـه پـورې معاش نه 

دى راکـړل شـوی.((

د ظهـور کامـه وال پـه نـوم یـوه کـس ليـکيل چـې ننګرهار د 

پوهنـې رياسـت کـې ۱۹ قـراردادي ماموریـن دي چـې هـر 

یـو لـه لسـو کلونـو راهيسـې پـه اخـاص او صداقـت دنـدې 

تـررسه کـوي، خـو څلور مياشـتې کېږي معاشـونه يـې نه دي 

اخيستي.

يـوه کـس ليـکيل چـې پـه  نـوم  پـه  نـوار خـان احسـاس  د 

خوسـت واليـت کـې لـه ولـي تـړون رسه کار کـوي، خـو لـه 

څلـورو مياشـتو راهيسـې يـې معـاش نـه دى اخيسـتى.

د هغـه پـه وينا، کله چـې والیتي دفرت ته زنـګ ووهي، هغوى 

ورتـه وايـي چې کارونـه يې په مرکز کې ځنډول شـوي دي.

دغـه راز د عبداملتـن عابـد پـه نامـه يـوه کـس ليـکيل چـې 

د کابـل ښـار پـه يوولسـمه ناحيـه کـې د برېښـنايي تذکـرې 

د وېـش سـاحوي دفـرت کـې دنـده لـري او د ده پـه ګـډون 

راهيسـې  مياشـتو  تېـرو څلـورو  لـه  تـه  کارکوونکـو  لسـګونو 

معاشـونه نـه دي ورکـړل شـوي.

هدايـت اللـه لکڼـوال وايـي چـې د خوسـت پوهنـې رياسـت 

کـې قـراردادي مامـور دى، خـو لـه تېـرو څلـورو مياشـتو يـې 

معـاش نـه دى اخيسـتى.

خـو د ماليـې وزارت ويانـد فريـد تابـع وايـي چې د قـراردادي 

لپـاره  وخـت  څـه  يـو  د  چـې  پروسـه  معاشـونو  کارکوونکـو 

، اوس دا سـتونزه هـواره شـوې ده. ځنډېدلـې وه 

دى وايـي: ))د قـراردادي کسـانو معاشـونو پـه اړه ځانګـړې 

او  يش  هـواره  سـتونزه  دا  بـه  ژر  ډېـر  او  کـوي  کار  کمېټـه 

کـړي.(( ترالسـه  معاشـونه  بـه  ماموريـن 

هغـه زياتـه کـړه، د ښـوونکو په ګـډون د ټيټ رتبـه کارکوونکو 

د معاشـاتو زياتـوايل د اجـرا کېـدو پـه اړه هـم د تخنيکـي 

کمېټـې کار دوام لـري چـې د منځنـي کال تـر ارزونـې پورې 

بـه دغـه پروسـه بشـپړه کړي.

دولتـي  ورسـېده، خـو  را  روژه  کـې چـې  داسـې حـال  پـه   

څلـورو  تېـرو  لـه  چـې  کـوي  شـکايت  ماموريـن  قـراردادي 

شـوي. ورکـړل  دي  نـه  معاشـونه  ورتـه  راهيسـې  مياشـتو 

دوى وايـي چـې لـه دې وروسـته څـوک ورتـه قـرض هـم نـه 

ورکـوي او نـه يش کـوىل چې د روژې په مبارکه مياشـت کې 

خپلـو کورنيـو ته خوراکـي توکـي وپېري.

د احصايـې رياسـت يـوه کارکوونکي چې د نـوم له څرګندولو 

يـې ډډه کولـه، پـژواک اژانـس ته وويـل چـې د ١٣٩٩ ملريز 

دى  نـه  معـاش  يـې  راهيسـې  مياشـتې  مرغومـي  لـه  کال 

اخيسـتى. هغـه زياتـه کـړه: ))زه کورنـۍ لـرم، ناروغـان لـرم، 

څنګـه وکـوىل شـم چـې لـه معـاش پرتـه د هغـوى درملنـه او 

ورځنـي لګښـتونه پـوره کـړم.(( د نومـوړي پـه وينـا، د دفرتي 

کارونـو لپـاره یـې لـه کابلـه بـل واليـت تـه اسـتوىل وم، هلته 

يـې هم شـخيص لګښـت کړى، خو لـه يوې مياشـتې تېرېدو 

رسه رسه يې هم تر اوسـه د سـفر لګښـت نه دى ترالسه کړى. 

د سـيمه ييـزو ارګانونو خپلواکـې ادارې يـوه کارکوونکي چې 

د نـوم له اخیسـتو يـې ډډه کوله، پژواک اژانـس ته وويل چې 

ده هم له څلورو مياشـتې راهيسـې معاش نه دى اخيسـتى. 

هغـه د دې لپـاره چـې دنـده له السـه ور نه کړي پـژواک ته د 

نـوم نـه خپرېـدو پـه رشې وويـل: ))پـه خـداى قسـم چې نن 

دفـرت تـه د تـګ لپـاره مـې د الرې کرايه نـه لرله.((

د کانونـو او پټروليـم وزارت يـوه کارکوونکـي محمد اصف زيار 

پـژواک خـري اژانـس تـه وویـل چـې له دوو میاشـتو او لسـو 

ورځـو راهيسـې يـې خپل معـاش نه دی اخیسـتی.

د دولت قراردادي مامورينو ته له ۴ میاشتو راهیسې معاشونه دي ورکړل شوي
کارتون

برگشت دادن مهمان پاکستانی 
و فراموشی رسانه ها

محمد هدایت

 

 

 

را  مـا  کـه  صلحـی  و  منافقانـه  کـه  صلحـی  باشـد،  صادقانـه 

بـاالی دیگـران و یـا همسـایه مـا بفروشـد ایـن صلـح نـزد مردم 

نیسـت«. پذیرفتنـی  افغانسـتان 

ایـن گفته هـای درحالی مطرح اسـت که قـرار در آینده نزدیک 

نشسـت صلح افغانسـتان تحت نظارت سـازمان ملل متحد در 

ترکیه برگزار شـود.

پایـدار  صلـح  بـه  رسـیدن  جمهورغنـی  رییـس  هـم  سـوی  از 

خوانـده  طالبـان  سـوی  از  انتخابـات  پذیرفـن  را  عادالنـه  و 

می گویـد کـه آماده برگـزاری انتخابـات زود هنگام می باشـد تا 

قـدرت را از طریـق انتخابـات واگـذار کنـد. 

هـوا، ده هـا نفـر از جنگجویـان کشـته یا دسـتگیر شـده اند، از 

جملـه رهـران اصلـی آنها.«

او می گویـد کـه نیروهـای افغـان در حـال پاکسـازی مین های 

زمینـی در ایـن منطقه هسـتند. تادین خان گفـت که گام های 

مـردم  بـرای  ولسـوالی  ایـن  داشـن  نگـه  امـن  بـرای  مهمـی 

محلـی و افزایـش شـامر نیروها در محل برداشـته خواهد شـد.

شـب  کـه  شـدند  مدعـی  اتـل   ۲۰۵ اردو  قـول  فرماندهـان 

گذشـته در جریـان حمـات هوایی در جنـوب قندهار، ۳۵ نفر 

از افـزاد طالبـان کشـته شـدند.

خواجـه یحیـی علـوی، مسـئول رسـانه ها و روابـط عمومـی این 

قـول اردو گفـت کـه حمـات هوایـی بـه شورشـیان طالبـان در 

ولسـوالی ژیـری قندهـار نیـز انجـام شـده کـه منجـر به کشـته 

شـدن ۳۰ تـن آنـان شـده اسـت. او گفـت کـه نیروهـای آنهـا 

صبـح روز جمعـه توانسـتند وارد مناطقـی شـوند کـه در شـش 

مـاه گذشـته تحـت کنـرتل طالبـان بود. آقـای علوی افـزود که 

تیـم مهندسـی آنهـا در حـال تعمیـر ده هـا بنـد هسـتند کـه در 

چنـد مـاه گذشـته توسـط شورشـیان تخریـب شـده و تاکنـون 

هشـت بنـد را تعمیـر کـرده انـد. همچنیـن نیروهـای امنیتـی 

را  خـودرو  ضـد  مین هـای  گذشـته  روزهـای  در  افغانسـتان 

نیـز خنثـی کـرده انـد. نیروهـای افغـان می گوینـد کـه هنـوز 

مین هـای زیـادی در ایـن منطقه وجـود دارد که طـی چند روز 

آینـده خنثـی خواهنـد کـرد.

کشـته شـدند و شـش تـن آنـان زخمـی شـدند. 

امنیتـی  نیروهـای  یـک حملـه  در  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن 

کشـور در ولسـوالی حصـارک والیـت ننگرهـار، پنـج جنگجوی 

گـروه طالبـان بـه قتـل رسـیدند و هشـت جنگجـوی دیگـر این 

گـروه جراحـت برداشـته انـد.

همچنیـن قـول اردوی 20٩ شـاهین در شـامل کشـور نیـز در 

خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه در ۲۴ سـاعت گذشـته درنتیجـه 

وامنیتـی  دفاعـی  ملـی  نیروهـای  زمینـی  و  هوایـی  حمـات 

بـاالی موقعیت هـا و تجمعـات هـراس افگنـان گـروه طالبـان، 

در ولسـوالی قیصـار والیـت فاریـاب، سـاحات مرکـزی والیـت 

رسپـل، ولسـوالی بلـخ والیت بلـخ و ولسـوالی منگجیک والیت 

جوزجـان ۲۲ جنگجـوی گـروه طالبان کشـته شـدند و ۱۱ تن 

دیگرشـان زخمـی شـدند.

اعامیه هـای  نـرش  بـا  نیـز  گذشـته  روز  ملـی  دفـاع  وزارت 

خـری گفتـه بـود کـه در چندیـن والیـت بـه جنگجویـان گروه 

طالبـان تلفـات سـنگین وارد کـرده اسـت. ارقـام ارائه شـده در 

خرنامه هـای وزارت دفـاع ملـی تلفـات بیش از صـد جنگجوی 

گـروه طالبـان را نشـان مـی داد.

ایـن درحالیسـت کـه گـروه طالبـان در پیـام رمضانـی امسـال 

خـود، در مـورد جنـگ و صلـح چیزی نگفته و در مـورد عملیات 

بهـاری خـود نیز چیـزی نگفته اسـت.

 محمدعمـر داودزی، مناینـده خـاص رییـس جمهـور در امـور 

پاکسـتان می گویـد، صلحـی کـه در آن رشوط مـردم افغانسـتان 

در نظـر گرفتـه نشـود، پذیرفتـی نیسـت.

هامیشـی  در  حمـل(   22( یکشـنبه  دیـروز  کـه  داودزی  آقـای 

می کـرد  صحبـت  کابـل  شـامل  در  کوهدامـن  مـردم  مردمـی؛ 

گفـت:« مـا نبایـد هرگـز دل بـه خارجی هـا ببندیم کـه آنها صلح 

فرمایشـی را بـاالی مـا تحمیـل کننـد«.

آقـای داودزی گفـت:« صلحی که در آن رشوط مردم افغانسـتان 

درنظـر گرفتـه نشـود، تحمیلی بـوده آن را منی پذیریم«.

بـا عـزت و  بایـد رسارسی، عادالنـه،  بیـان داشـت:« صلـح  وی 

 تادیـن خـان اچکـزی، فرمانـده پلیـس قندهـار اسـتعفا کـرده 

اسـت. او گفتـه کـه از ایـن پـس بـرای صلـح کار می کنـد.

قندهـار،  در  بی بی سـی  خرنـگار  درانـی،  مامـون  گـزارش  بـه 

صـورت  حالـی  در  قندهـار  پلیـس  فرماندهـی  در  جابجایـی 

می گیـرد کـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان توانسـته اند به کمک  

»حامیـت گسـرتده« هواپیامهـای جنگـی آمریـکا ولسـوالی مهم 

ارغنـداب در نزدیکـی شـهر قندهـار را پـس از شـش مـاه دوبـاره 

تـرف کننـد. جـرال تادیـن خـان پـس از تـرور بـرادرش، جت 

یـک  پلیـس قندهـار در حملـه  فرمانـده قدرمتنـد  عبدالـرزاق، 

را  ایـن والیـت  پلیـس  فرماندهـی  نفـوذی طالبـان، مسـئولیت 

از دو و نیـم سـال پیـش برعهـده داشـته اسـت. تادیـن خـان در 

جریـان معرفـی فرمانـده جدیـد پلیـس قندهـار گفـت کـه »ایـن 

مسـئولیت سـنگین را بـه خواسـت مـردم و نظامیـان قندهـار و 

بـرای حفـظ دسـتاوردهای برادرش، ژنـرال عبدالـرازق فقید«، به 

دوش گرفتـه بـود. او گفـت که حـاال این مسـئولیت را به یک تن 

از همقطـاران و دوسـتان نزدیـک ژنـرال عبدالـرازق می سـپارد و 

خـودش بـرای صلـح کار خواهـد کـرد.

بـرای  قندهـار، سـید رشیـف رستیـپ،  پلیـس  فرمانـده جدیـد 

چندیـن سـال بـه عنـوان فرمانـده لـوای چهـارم نیروهـای مرزی 

در سـپین بولدک در مرز با پاکسـتان اجرای وظیفه کرده اسـت 

و از فرماندهـان نزدیـک بـه جـرال عبدالـرازق بـوده اسـت.

او افـزود: »هفتـه گذشـته بـا حمـات شـدید از طریـق زمیـن و 

 40 کـه  اسـت  کـرده  اعـام  ملـی  دفـاع  وزارت   

جنگجـوی گـروه طالبـان در والیت هـای قندهار، 

کشـته  بلـخ  و  جوزجـان  رسپـل،  فاریـاب،  ننگرهـار،  و  ارزگان 

شـدند.

ایـن وزارت یک شـنبه 22 حمـل بـا نـرش خرنامه ای گفته اسـت 

کـه در پـی چندین عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشـور در 

ولسـوالی های ارغنـداب، شـاه ولی کوت و ژیـری والیـت قندهـار 

١8 جنگجـوی گـروه طالبـان بـه قتـل رسـیدند و ١0 تروریسـت 

دیگـر ایـن گـروه زخمی شـده اند.

خرنامـه می افزایـد کـه درایـن عملیات، سـه عـراده موتـر، هفت 

عـراده موترسـایکل، ۱۵ فیـر مرمی راکت، ۱۰ عـدد پتاقی و ۱۰ 

عـدد بم دسـتی، شـش ریموت کنـرتول ماین به دسـت نیروهای 

امنیتی افتاده اسـت. 

در خرنامـه آمـده اسـت کـه ۲۳۶ حلقـه مایـن مختلف النـوع را 

کـه جنگجویان گـروه طالبان در ولسـوالی های ارغنداب و ژیری 

ایـن والیـت کارگـذاری کـرده بودنـد، توسـط اردوی ملی کشـف 

و خنثا شـده اسـت.

گذشـته،  روز  کـه  می گویـد  دیگـری  اعامیـه  در  وزارت  ایـن 

گـروه  هوایـی،  قـوای  حامیـت  بـا  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

طالبـان را در ولسـوالی دهـراود و ترینکـوت مرکز والیـت ارزگان 

هـدف قـرار دادنـد کـه در نتیجـه ۱۴ جنگجـوی گـروه طالبـان 

 ریاسـت عمومـی اداره رسـیدگی بـه حـوادث و اطفاییـه وزارت 

امـور داخلـه می گویـد کـه در یـک سـال گذشـته یـک هـزار و 

۶۹۱ واقعـه آتش سـوزی در ۳۴ والیـت کشـور رخ داده اسـت. 

ایـن آتش سـوزی ها زیان هـای جانـی و مالـی هنگفتـی در پـی 

است. داشـته 

بـه گـزارش خرگـزاری جمهور به نقـل از روزنامه هشـت صبح؛ 

براسـاس معلومـات مسـووالن ایـن اداره، بـه دلیل آتش سـوزی 

در جریـان یـک سـال گذشـته، بیـش از ۲۰۰ میلیـون افغانـی 

زیـان اقتصادی وارد شـده اسـت.

ضمـن این کـه مسـووالن ریاسـت عمومـی اداره رسـیدهگی بـه 

حـوادث و اطفاییـه ایـن آمـار را دقیـق منی داننـد، گزارش هـا 

نیـز حاکـی از آن اسـت کـه در جریان یک سـال گذشـته بیش 

از ایـن زیـان وارد شـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه تنهـا 

در آتش سـوزی »اسـام قلعه« هـرات بیش تـر از ۳۸۰ میلیـون 

افغانـی بـه برخـی از تاجران کشـور خسـارت وارد شـده اسـت.

در  آن،  بررسـی  رونـد  نشـدن  تکمیـل  دلیـل  بـه  آمـار  ایـن   

مجموع آمار ذکر نشـده اسـت. از سـوی دیگر ریاسـت عمومی 

رسـیدهگی بـه حـوادث و اطفاییـه می گویـد کـه بیش تـر ایـن 

بـه دلیـل بی توجهـی شـهروندان، غیرمعیـاری  آتش سـوزی ها 

سـاختامن های  ساخت  وسـاز  و  تیـل  تانک هـای  بـودن 

اسـت. داده  رخ  غیرمعیـاری 

و  سـاختامن ها  بیش تـر  کـه  می گوینـد  اداره  ایـن  مسـووالن 

مارکیت هـای تجارتـی سیسـتم معیـاری ایمنـی و محافظتـی 

توزیـع بـرق نـدارد و علت بیش تر آتش سـوزی ها نیـز موجودیت 

مـواد آتـش زا در داخـل مارکیت هـا و اسـتفاده غیرمعیـاری از 

اسـت. برق 

هم چنـان ایـن اداره از عدم همکاری مردم و رسـانه ها شـکایت 

دارد و می گویـد کـه اگـر شـهروندان همـکاری کننـد، میـزان 

آتش سـوزی ها بـه شـکل چشـم گیری کاهـش می یابـد.

مسـووالن امـا تریـح می کننـد کـه در جریان سـال های اخیر 

ایـن اداره قـرار دارد و آن هـا در  امکانـات بهـرتی در اختیـار 

تاش انـد ایـن امکانـات را بیش تـر سـازند تـا بدیـن ترتیـب بـه 

صورتـی آنـی آتش سـوزی ها را مهـار کننـد.

 شـورای امنیـت ملـی کشـور مـی گویـد کـه بعـد ازایـن، از 

هرگونـه واردات موترهـای یـک کلیـد نظـارت می شـود و در 

کنـار آن، در ارائه اسـناد به موترها، سـهولت به میان می آید.

کـه  ملـی  امنیـت  شـورای  مطبوعاتـی  دفـرت  خرنامـۀ  در 

گرفتـه،  قـرار  پـژواک  خـری  آژانـس  دسرتسـی  بـه  امـروز، 

آمـده اسـت کـه در نشسـت مقام هـای ارشـد سـکتور امنیتی 

بـه ریاسـت داکـرت حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی، بـا 

حضورداشـت محمدخالد پاینـده رسپرسـت وزارت مالیه، در 

مـورد گشـت وگذار موترهـای یـک کلیـد، پس از پایـان حمل 

۱۴۰۰، تصمیـم اتخـاذ گردیـد.

بـر بنیـاد خرنامـه، دراین جلسـه گفته شـده که بعـد از این، 

و  حـوادث  بـه  رسـیدگی  عمومـی  ریاسـت  معلومـات  طبـق 

اطفاییـه وزارت امـور داخلـه، سـال ۱۳۹۹ یک سـال پر چالش 

بـرای ایـن ریاسـت بـوده اسـت. مبتنـی بـر آمارهـا، در جریـان 

آتش سـوزی در ۳۴ والیـت  و ۶۹۱  یـک هـزار  سـال گذشـته 

کشـور بـه وقـوع پیوسـته اسـت.

سـیدنظام الدین پادشـاه، رییـس عمومی ایـن اداره، به روزنامه 

۸صبـح گفـت کـه از مجمـوع ایـن آتش سـوزی ها، ۳۹۴ مـورد 

را  آتش سـوزی ها  ایـن  او  اسـت.  داده  رخ  کابـل  شـهر  در  آن 

»پُرخسـارت« توصیـف کـرد و گفـت کـه بـه دلیـل وقـوع ایـن 

آتش سـوزی ها بیـش  از ۲۰۰ میلیـون افغانـی بـه شـهروندان 

زیـان وارد شـده اسـت.

بیش تـر  اسـت  توانسـته  اداره  ایـن  کـه  افـزود  پادشـاه  آقـای 

آتش سـوزی ها را مهـار کنـد و بـه ارزش ۵۰۰ میلیـون افغانـی 

را  آمـار  ایـن  امـا  او  دهـد.  نجـات  را  مـردم  اجنـاس  و  امـوال 

موثـق ندانسـت؛ زیـرا ایـن اداره آمارهـا را براسـاس تخمیـن و 

گفته هـای متـرران آتش سـوزی ها و زیان هـای بـه  جـا مانـده 

از آن ثبـت و بررسـی می کنـد. آقـای پادشـاه معتقـد اسـت کـه 

میـزان زیان هـای مالـی وارد شـده بـه  دلیـل آتش سـوزی ها در 

سـال روان بـه مراتـب بیش تـر از آمارهـای ثبـت شـده اسـت.

از سـوی دیگـر آتش سـوزی بزرگـی کـه در گمـرک اسـام قلعه 

هـرات بـه وقـع پیوسـت، در ایـن آمـار گنجانیده نشـده اسـت. 

حـوادث  بـه  رسـیده گی  عمومـی  رییـس  گفته هـای  طبـق 

هیـأت  تحقیقـات  هنـوز  داخلـه،  امـور  وزارت  اطفاییـه  و 

زیان هـای  رو،  ایـن  از  و  اسـت  نشـده  نهایـی  بررسـی کننده 

اسـت.  نشـده  داده  آمـار جـای  ایـن  در  آن  از  مانـده  برجـای  

در  هـرات  اسـام قلعه   گمـرک  در  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 

داد  رخ  بزرگـی  آتش سـوزی  گذشـته  سـال  دلـو  بیسـت وپنج 

کـه اضافه تـر  از هـزار موتـر افـزون بـر امـوال تاجـران طعمـه 

آتـش شـد. بررسـی های نخسـتین نشـان می دهـد کـه در ایـن 

آتش سـوزی بیـش  از ۵۰ میلیـون دالـر، معـادل ۳۸۰ میلیـون 

این همـه،  بـا  اسـت.  شـده  وارد  زیـان  تاجـران  بـه  افغانـی، 

در  گذشـته  سـال  جریـان  در  آتش سـوزها  مـوارد  بیش تریـن 

اسـت.  داده  رخ  بلـخ  و  هـرات  کابـل،  والیت هـای 

از هـر گونـه واردات موترهـای یـک کلیـد نظـارت می شـود و 

در کنـار آن، در ارائـه اسـناد بـه موترهـا، سـهولت بـه میـان 

می آیـد.

منبـع نوشـته اسـت کـه بـه اسـاس طرزالعمـل وضع شـده از 

سـوی وزارت مالیـه، بعـد از مـاه حمـل ۱۴۰۰، موترهای یک 

کلیـد اجـازۀ گشـت و گـذار را ندارند.

هم چنـان در ایـن جلسـه، در ارتبـاط بـه مبـارزۀ اثرگـذار بـا 

مـواد مخـدر، تصمیم هایـی نیـز گرفتـه شـد.

ایـن حالـی اسـت کـه چندی پیـش گشـت و گـذار موترهای 

بـدون اسـناد در مرکـز و والیـات کشـور نیز منبع اعام شـده 

بود. 

داودزی: صلحی که ما را به همسایه ها بفروشد، پذیرفتنی نیست

رئیس پلیس والیت قندهار استعفا کرد 

کشته شدن 62 جنگجوی گروه طالبان در چند والیت

در سال گذشته ۱6۹۱ رویداد آتش سوزی رخ داده است

گشت و گذار موترهای یک کلید در کشور منع شد



 

سـالها جنـگ در افغانسـتان غـم هـا و هزینـه هـای نـا 

محدودی کمر شـکن را برای مردم افغانسـتان در پی داشته 

اسـت/ باتأسـف تا هنوز دارد. بحران ناامنی و تداوم کشـتار 

هـا جـؤ زندگـی را بـر متامـی مردمـان افغانسـتان زهرآگیـن 

منـوده اسـت. چندیـن نسـل اسـت کـه در درون جنـگ و 

آدم کشـی در افغانسـتان تولـد مـی شـود و در چنین فضای 

زندگـی خـو می گیرد. این کشـنده ترین حالتی اسـت برای 

عامـه مـردم ایـن رسزمیـن. همـه مـردم افغانسـتان از پدیده 

جنـگ بیـزار انـد و صلـح را آرزوی دیرینه¬ی می شـارد که 

تـا کنـون به آن دسـت نیافته اسـت. 

افغانسـتان  صلـح  مـورد  در  کـه  اخیـر  گفتگوهـای 

جاریسـت، یـک امیـد را برای مردم افغانسـتان ایجـاد منوده 

اسـت، تا شـاید بتواند صلح را در زندگی شـان در این کشور 

تجربـه مناینـد. فصـل جدیـد کـه در آن از صلـح و آوردن 

صلـح صحبـت مـی شـود، بـرای مـردم افغانسـتان طالیـی 

تریـن فرصتـی اسـت کـه در حـال خلق شـدن اسـت. مردم 

افغانسـتان حـارض نیسـت ایـن مجـال را بـا هیـچ قیمتـی 

معاوضـه منایـد؛ زیـرا ایـن چشـم انـداز، بعـد از چهـل و سـه 

سـال جنـگ و کشـتارها، دورمنـای زندگـی انسـانی را در 

افغانسـتان الهام می کند. صلح نیاز اصلی و بنیادین مردم 

افغانسـتان اسـت، صلح پایـدار و عزمتند که بتوانـد آرامش، 

عدالـت، آسـایش و رفـاه را بـرای مردم افغانسـتان بـه ارمغان 

داشـته باشـد در این فرصت قابل دسرتسـی است. بنابراین 

فصـل گفتگـو از صلح و دریچـه¬ی که بـرای آوردن صلح در 

افغانسـتان بوجود آمده اسـت، برای مردم افغانسـتان خیلی 

ارزشـمند و ارزنـده اسـت. 

حـاال کـه از صلـح صحبت می شـود، مردم افغانسـتان 

بایسـت در پروسـه¬ی صلـح سـازی دخیـل باشـند و حـق 

تـوده هـای مـردم افغانسـتان اسـت کـه بـه صلـح برسـد و از 

مزیـت هـای زندگـی صلـح آمیـز بهـره بربنـد. نخسـتین گام 

در راه آمـدن صلـح و بوجـود آوردن فضـای گفتـان بـرای 

صلـح، ایجـاد اعتـاد نـزد مـردم افغانسـتان اسـت. اعتـاد 

مـردم زمان خلق خواهد شـد که بسـرت هـای صادقانه صلح 

مسـتحکم و گام های اسـتوار به سوی صلح سازی در کشور 

برداشـته شـود. قدم نخسـت برای موفقیت پروسـه صلح در 

افغانسـتان، بـدون تردیـد اعـالن آتش بـس رسارسی و قطع 

کشـتار مـردم افغانسـتان اسـت. همچنـان کـه صلـح حـق 

مـردم افغانسـتان، بسـرت سـازی و اعتـاد سـازی نـزد مـردم 

بوسـیله¬ی قطـع جنـگ و اعـالن آتـش بس حـق عامه¬ی 

مـردم در افغانسـتان مـی باشـد. تـا جنـگ و کشـتار تـداوم 

داشـته باشـد، چگونـه مـی تـوان در گفتگـوی صلـح قـرار 

بگیریـم. بنابرایـن اعـالن آتـش بـس رضورت اساسـی بـرای 

اعتـاد سـازی در جهـت تأمیـن و آمـدن صلـح اسـت. برای 

اینکـه دیگـر انسـان افغانسـتانی در هیـچ گوشـه¬ی ایـن 

ُملـک کشـته نشـود و صلح موفقانـه جایگزین جنـگ گردد، 

قطـع کشـتار و خامـوش منـودن شـعله هـای جنـگ را نیـاز 

دارد. هرگاه این قدم برداشـته نشـود صلـح در تزلزل خواهد 

بود. 

مسـأله دیگـر چگونگـی و میکانیـزم صلـح اسـت؛ در 

جریـان کـه صلـح بایـد در افغانسـتان بیایـد، مـردم حـق 

دارنـد در متامـی مراحل این پروسـه سـهیم و دخیل باشـد. 

مناینـدگان تـوده هـای مـردم افغانسـتان در تعییـن سـاز و 

کارهـای صلح بایسـت سـهم ارزنده داشـته باشـد؛ زیـرا این 

مـردم افغانسـتان بودند/ هسـتند کـه اصلی تریـن قربانیان 

جنـگ بـوده انـد. حـق مـردم اسـت کـه در سـازمان دهـی 

فرآینـد صلـح نقـش ایفـأ مناینـد. مرحلـه¬ی بعـدی، دوران 

پسـا صلـح اسـت یـا نظـام سیاسـی کـه پـس از صلـح در 

افغانسـتان سـکاندار قـدرت و حاکمیت شـود. این قسـمت 

مهـم تـر از همه اسـت؛ به این لحاظ که رسنوشـت سیاسـی 

و مدیریتـی تـوده هـای مـردم در آن وابسـته اسـت. مـردم 

افغانسـتان نظـام سیاسـی بـا ماهیـت اسـالمی دارد و ایـن 

را نیـز خواهـان اسـت. امـا بهانـه قـرار دادن ایـن نکتـه کـه 

مـردم افغانسـتان اکرثیـت قاطـع مسـلان و نظام اسـالمی 

مـی خواهنـد، یک طرفند سیاسـی اسـت. ایـن بخش چون 

سیاسـی اسـت بایـد بـه صـورت واضـح از دیـدگاه سیاسـت 

حـل گـردد. به این معنا کـه قاطبه مردم افغانسـتان از نظام 

سیاسـی بـا ماهیت اسـالمی همـواره پشـتبانی کـرده و می 

کنـد. ایـن جـای شـک نیسـت؛ در ایـن دو دهـه نیـز نظـام 

اسـالمی بر افغانسـتان با پایه های قانون اساسـی که ریشه 

در ارزش هـای اسـالمی دارد، حاکـم اسـت. نظـام سیاسـی 

که مدیریت کشـور را به عهده بگیرد با سـاز وکار سیاسـی و 

بـا جزئیـات و میکانیـزم روشـن بایـد تعریف گـردد. 

از سـوی دیگر همین مسـأله به صورت کاملن منطقی 

و مطابـق بـا خواسـت عامه مـردم افغانسـتان بایـد طر احی 

گردد. یعنی اینکه مردم افغانسـتان هستند که باید تصمیم 

بگیرند که چگونه نظام سیاسـی داشـته باشـند. بدیهیست 

کـه مـردم افغانسـتان نظـام سیاسـی بـا ماهیـت اسـالمی را 

خریـدار اسـت ولـی آنچه مهم و رسنوشـت سـاز اسـت اینکه 

شـیوه هـا و کارسـازی هـای ایـن نظـام از چـه جایگاهـی 

برخـوردار باشـد. نظـام سیاسـی مردم سـاالر، حق اساسـی 

مـردم افغانسـتان اسـت. بـه ایـن معنا که مـردم افغانسـتان 

رسنوشـت سیاسـی خویـش را در چارچـوب های روشـن و با 

میکانیـزم هـای واضـح سیاسـی خود شـان تعریـف و حدود 

و صالحیـت بنـدی مـی کنـد. اینکار بوسـیله انتخابـات و یا 

رفرانـدوم صـورت مـی گیـرد. مـردم افغانسـتان حـق دارنـد 

کـه نظـام سیاسـی را مطابـق به خواسـته هـا و واقعیت های 

جامعـه شـان تعیین منایـد. چگونگی نظـام و نوعیـت نظام 

سیاسـی همه از زمره حقوق اساسـی شـهروندان افغانستان 

آزاد و در یـک  اسـت. در حکومـت پسـا صلـح در فضـای 

گفتـان ملـی همه مـردم افغانسـتان حق دارنـد که نوعیت 

نظام سیاسـی، تعدیل وسـیقه ملی و ترسـیم اراده مسـتقل 

خویـش را بـه منایـش بگزارند.  

طرحـی کـه قـرار اسـت بـر اسـاس آن صلـح بیـن 

االفغانـی بـه تحقـق پیونـدد تـا کنـون بـا جزئیـات اش 

رسـانه ی نشـده اسـت. 

بـرای  آمریـکا  ویـژه  فرسـتاده  خلیلـزاد  زملـی 

صلـح افغانسـتان ایـن طـرح را رصفـا با جوانـب دولت 

گـروه طالبـان  و  نظـام  افغانسـتان، سیاسـیون درون 

در میـان گذاشـته اسـت، موقـف دولـت در قبـال این 

طـرح تاکنـون پذیـرش آن تـوأم بـا رشوط بـوده اسـت 

کـه رئیـس جمهور در سـخنان اش به آن اشـاره منود، 

او پیـش از ایـن گفتـه بود دولـت افغانسـتان حارض به 

انتقـال قـدرت بـه جانشـین بعـد از خـودش از مجرای 

برگـزاری انتخابـات اسـت، در غیـر آن، قـدرت به هیچ 

شـخص و گروهـی به صـورت غیـر دموکراتیـک انتقال 

یافت. نخواهـد 

امـا گـروه طالبـان تـا کنـون در مـورد ایـن طـرح 

را  شـان  مخالفـت  یـا  موافقـت  کـه  رسـمی  واکنـش 

بیـان کـرده باشـد چیـزی نگفتـه انـد، هیـأت مذاکـره 

کننـده ایـن گـروه گفتـه اسـت کـه آنـان طـرح مـورد 

نظـر را بـا رهـربی ایـن گـروه رشیـک می سـازند و در 

مطابقـت بـا تصمیم رهربی، موقف رسـمی شـان را در 

ایـن مـورد اعـالن خواهنـد کـرد. ظاهـرا آنچـه در ایـن 

طـرح مطمح نظر اسـت برگـزاری انتخابات پسـاصلح، 

موعـد برگـزاری آن، پذیرش مولفه هـای حقوق برشی، 

و کتلـه هـای  اقـوام  زنـان، مشـارکت  رعایـت حقـوق 

سیاسـی و اجتاعـی، ضانـت های اجرایـی توافقات 

بـی طرفـی  و  اسـتقالل  نظـام سیاسـی،  نـوع  صلـح، 

افغانسـتان در مناسـبات بیـن املللـی از پـر اهمیـت 

تریـن مـوارد در طـرح صلـح می باشـد کـه دو طـرف بر 

رس آن بحـث و گفتگـو خواهنـد کرد، آجندای نشسـت 

ترکیـه نیـز بـر همیـن محورهـا اسـتوار خواهـد بـود.

ایـن طـرح بـه همیـن راحتـی و سـادگی تدویـن 

نگردیـده اسـت، پـس از اینکـه دو طـرف مذاکـره در 

دوحـه نتوانسـتند بـه توافـق نظـر و دیـدگاه مشـرتک 

تـا  آن شـد  بـر  آمریـکا  یابنـد،  پیرامـون صلـح دسـت 

رس  بـر  را  طرحـی  منطقـه،  کشـورهای  موافقـت  بـا 

مناینـد  تدویـن  افغانسـتان  سیاسـی  آینـده  و  صلـح 

را در  آن رضایـت قدرت هـای دخیـل  اسـاس  بـر  کـه 

محتـوی ایـن طـرح بـا خـود داشـته باشـد، مناینـده 

ویـژه آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان حـدود چهـل روز 

متـام بـی وقفـه در سـطح منطقـه و کشـورهای دخیل 

در مناسـبات صلـح افغانسـتان دیـدار و رایزنـی منـود 

تـا رضایـت آنـان را در مـورد اعـالن حایـت از پروسـه 

صلـح جلـب منایـد. 

پیـش از ایـن و در زمـان مذاکـرات دوحـه میـان 

آمریـکا و طالبـان، ضمیـر کابلوف وزیر خارجه روسـیه 

بـه خصـوص روسـیه در  اینکـه کشـورهای منطقـه  از 

مسـئله صلـح افغانسـتان نـا دیـده گرفتـه شـده اسـت 

بـه صـورت رسـمی نـا رضایتـی اش را از ایـن گفتگوها 

برجسـته سـاخت. او در آن زمـان گفتـه بـود کـه صلـح 

کـه  می پیونـدد  واقعیـت  بـه  صورتـی  در  افغانسـتان 

همسـایگان  و  منطقـه  کشـورهای  روسـیه،  حایـت 

افغانسـتان را بـا خـود داشـته باشـد، وی از توافقنامـه 

دوحـه، تحـت عنـوان » توافـق خروج « آمریـکا نام برده 

بـود نـه توافـق صلح.

بـه  کشـوری  هیـچ  اینکـه  بـه  توجـه  بـا  اکنـون 

کـه  اسـت  نیـاورده  زبـان  بـه  حرفـی  رسـمی  صـورت 

صلـح  قبـال  در  آنـان  رضایتمنـدی  عـدم  بیانگـر 

توحیـد  نوعـی  کننـده  تداعـی  باشـد،  افغانسـتان 

طـرح  ایـن  قبـال  در  تأثیرگـزار  کشـورهای  دیـدگاه 

اسـت. آنچـه از ترکیـب کشـورهای دخیـل در نشسـت 

اسـتانبول پیـدا اسـت آنـان از شـکل گیـری حکومـت 

زمـان  کـرد.  خواهنـد  حایـت  صلـح  پسـا  اشـرتاکی 

برگـزاری این نشسـت نیـز 16 اپریل خواهـد بود؛ زیرا 

تاکنـون دالـی بـر اینکـه زمـان برگـزاری آن بـه تعویـق 

در  نیـز  خلیلـزاد  زملـی  نـدارد،  وجـود  باشـد  افتـاده 

دیـدار روز شـنبه اش بـا مقامـات حکومت افغانسـتان 

بـر عـالوه رشیـک سـاخنت آجنـدا، احتـاال خواهـان 

آمادگـی و اشـرتاک آنـان در تاریـخ 16 اپریـل گردیده 

اسـت، بـا ایـن حال اشـرتاک کشـورهای حامـی صلح 

افغانسـتان در ایـن نشسـت در سـطح وزرای خارجـه 

خواهـد بـود، هیأت هـای بلند پایـه و صاحب صالحیت 

در سـطح رهـربی جناح هـای درگیـر و ذی نفـع افغان 

و وزرای خارجـه ی همـه ی همسـایگان افغانسـتان بـه 

عـالوه ی چیـن، روسـیه، هند، ایـاالت متحـده، ترکیه، 

قطـر، اندونیزیـا، عربسـتان، آملـان، فرانسـه و نـاروی 

در اسـتانبول حضـور خواهنـد یافـت.

بـا توجـه بـه اینکه پنج کشـور ابرقـدرت جهان که 

در سـازمان ملـل متحـد دارای حـق » وتو « می باشـند 

بـه صـورت کامـل در نشسـت ترکیـه حضـور یافتـه و 

از آن حایـت خواهنـد کرد، تشـکیل دولت اشـرتاکی 

صلـح و تطبیـق طـرح مورد نظـر آنان یک امـر محتمل 

بـه نظـر می رسـد. چنانچـه از کلیات طرح پیدا اسـت، 

بیشـرتین مـواد آن منافـات و تضـادی با خواسـته های 

ایـن  از  نـدارد.  مردم سـاالری  و  جمهوریـت  حـوزه 

جهـت حـوزه جمهوریـت نیـز مخالفـت چندانـی بـا آن 

نخواهنـد داشـت مگـر اینکـه بعضـی رشایـط خـرد و 

ریـز مبنـی بـر تعییـن وقـت و زمـان، نحـوه و جزئیـات 

تطبیـق آن، چگونگـی توزیـع قـدرت، مـورد مالحظات 

چنـدان  اصـول  در  امـا  باشـد؛  جمهوریـت  حـوزه 

منافاتـی بـا موضـع سیاسـت گران این حوزه مشـاهده 

منی شـود.

بـا ایـن حـال بـه نظـر می رسـد طالبـان ناگزیراند 

طـرح مـورد نظـر را بپذیرنـد؛ هـر چنـد پیـش از این از 

تأکیـد ایـن گـروه بر تشـکیل نظـام کامال » اسـالمی « 

زمزمه هایـی بـه گـوش می رسـید؛ امـا منظـور و هـدف 

آنـان از نظـام اسـالمی بـا تعریـف واضـح و مشـخص 

و  شـکل  مـورد  در  اساسـا  زیـرا  بـود،  نگردیـده  بیـان 

منابـع  و  متـون  در  اسـالمی  کامـال  نظـام  سـاختار 

دینـی نیز اشـاره ی نشـده اسـت. دیـن در نحـوه نظام 

و حکومـت داری تأکیـد بـر رعایت عدل، تقـوا، انصاف 

بـه طـوری کـه نیازهـای  و اداره امـور مملکـت داری 

جمعی با در نظرداشـت اصـل توزیع عادالنه فرصت ها 

و امکانـات بـر آورده گـردد اشـاره منـوده اسـت کـه در 

سـیره و نصوص مصادیق آن را شـاهد هسـتیم. با این 

حـال هـر چنـد کـه طالبـان تـا کنـون موقـف رسـمی 

شـان در رد و یـا تأییـد طـرح صلـح آمریـکا را اعـالن 

بـا در نظرداشـت حضـور و حایـت  امـا  انـد؛  نکـرده 

متغییرهـای تأثیـر گـزار جهانی از نشسـت اسـتانبول، 

ایـن گـروه یـارای مخالفـت و توانایـی چنیـن کاری را 

در بسـاط ندارنـد، بـه فرض محـال اگر طالبـان با این 

طـرح رصیحـا مخالفت نشـان دهنـد، طـرح بدیلی که 

فراگیـر و همـه شـمول باشـد، بـا واقعیت هـای جامعـه 

افغانـی سـازگاری داشـته باشـد و بـا معیـار نظام های 

ارائـه منی تواننـد.  نیـز همخـوان باشـد  بیـن املللـی 

نظـام امـارت بـا ماهیـت غیـر قابـل تعریـف و سـاختار 

بـر جامعـه  ایـن  از  پیـش  کـه  فرسـوده اش  و  سـنتی 

و  برگشـت  قابـل  غیـر  بـود  منـوده  تحمیـل  افغانـی 

شـدیدا حساسـیت برانگیز اسـت کـه نه جامعـه افغان 

و نـه جامعـه جهانـی به آن وقـع نخواهند گذاشـت، از 

ایـن رو احتـال قریـب بـه یقیـن آن اسـت کـه نظـام 

کنونـی بـا کمـی تغییـر و تعدیـل در سـاختار و بعضی 

ماده هـای قانـون اساسـی در حکومت اشـرتاکی پسـا 

صلـح حاکـم خواهـد بـود.

ایـن یـک واقعیـت اسـت کـه طالبان طی بیسـت 

کـه  نظرداشـت هـدف خـاص  در  بـا  کنـون  تـا  سـال 

بدنـه  در  سـهم گیری  یـا  و  قـدرت  تصاحـب  هـان 

قـدرت جنگیـده انـد، دیکتـه بـه مولفه هـای دینـی و 

ایـن  ارزش مـداری ایـن جنـگ کـه از سـوی رهـربان 

ضمیـر  در  می شـود  داده  عامـه  ذهنیـت  بـه  گـروه 

عادی تریـن فـرد جامعـه نیـز قابـل قبول نیسـت، همه 

می داننـد کـه سـهیم شـدن در قـدرت سیاسـی اولین 

و آخریـن هـدف هسـته ی داخلـی ایـن گـروه را شـکل 

می دهـد اشـاره بـه عوامـل و انگیزه های بیـرون مرزی 

اگـر  جهـت  ایـن  از  منی گنجـد،  نوشـته  ایـن  در  آن 

هـم بـه فـرض محـال آنـان طـرح یـاد شـده را نپذیرنـد 

و بـه تـداوم جنـگ ادامـه دهنـد نیـز بـا اهـداف شـان 

منافـات دارد؛ در جنـگ طبیعـی اسـت کـه دو جانـب 

بـر  خـود  و  دهـد  شکسـت  را  دیگـری  دارنـد  سـعی 

اریکـه ی قـدرت تکیـه بزنـد، اگـر هـم این محـال برای 

ایـن  مـرشوع  حکومـت  آنـان  بیافتـد  اتفـاق  طالبـان 

قانونـی  حکومـت داری  زیـرا  بـود؛  نخواهـد  رسزمیـن 

بـا دو عنـر مرشوعیـت  و مـرشوع در عـر کنونـی 

داخلـی و بیـن املللـی قابـل تحقـق اسـت، در غیر آن 

چـه بسـا گروههـای مسـلح و شورشـی کـه حکومت ها 

را شکسـت داده و خـود کنـرتل رسزمیـن را در اختیار 

گرفتـه انـد؛ امـا هیچگاه صبغـه ی حکومـت مرشوع به 

خـود نگرفتـه اسـت و بـه هـان ماهیت گروهـی باقی 

مانـده اسـت، در یـک مثـال زنـده و واضـح، وقتیکـه 

کشـورهای دارای حـق » وتـو « رژیمـی را بـه رسـمیت 

ملـل  سـازمان  در  رسـمی  منایندگـی  آنـان  نشناسـد 

متحـد منی تواننـد داشـته باشـند، کشـورهای جهـان 

نخواهـد  برقـرار  آنـان  بـا  رسـمی  دیپلاتیـک  روابـط 

کـرد، بـه همیـن اسـاس آنـان بـا ماهیـت شورشـی و 

مخـل امنیـت بیـن امللـل مسـتحق رسکـوب از سـوی 

چنانچـه  می شـوند،  شـناخته  املللـی  بیـن  جامعـه 

دوران حکومـت طالبـان مصـداق بـارز آن می باشـد، 

در  را  کشـور  خـاک   %90 از  بیـش  آنـان  حالیکـه  در 

کنـرتل داشـت هیچـگاه ماهیـت حکومـت رسـمی بـه 

خـود نگرفـت.

اکنـون طالبـان بـا درک از ایـن واقعیـت ناگزیـر 

انـد نظـام مـورد توافـق جامعـه جهانـی و کشـورهای 

منطقـه را بپذیرنـد هیـچ راهـی جـز آن ندارنـد؛ زیـرا 

قـدرت و تـوان رویارویـی بـا کشـورهای یـاد شـده در 

تـوان ایـن گـروه و حامیان شـان نیسـت تنهـا گزینه ی 

پیـش روی آنـان پذیرش نسـخه ی مورد نظر و اشـرتاک 

در بدنـه حکومـت پسـا صلـح می باشـد و بـس.

امنـی  نـا  افغانسـتان  در  معضـل  عمـده¬ی  بخشـی 

متـداوم و بلنـد بـودن شـعله هـای سـوزنده جنـگ اسـت؛ از 

ابتـدا ایـن مسـأله بایـد حـل گـردد. آتـش بـس به میـان آید 

و در فضـای آرام و بـدون جنـگ بـا شـیوه های قابـل قبول و 

در موجودیـت دولت و سـازمان سیاسـی منظـم از چگونگی 

تحقـق صلـح صحبـت شـود. بنیـاد اساسـی نظم در کشـور 

بایـد حفـظ گـردد تـا در جـؤ سیاسـی منظـم و بـا صیانـت 

نیروهـای مسـلح کشـور این زمینه مسـاعد گردد کـه انتقال 

قدرت با سـازش های که در جریان صلح سـازی صورت می 

گیـرد، بـدون شکسـت و ریخـت اتفـاق بیفتـد. فرصت پیش 

آمـده بـرای مردم افغانسـتان و حتی برای نیروهای مسـلح و 

ضد دولت افغانسـتان یا گروه طالبان نیز، مجال مناسـب و 

بـی نظیـر اسـت. اراده صاقانه و وطن دوسـتانه نیاز اسـت تا 

این پروسـه به مثر خوب بنشـیند. کنفرانس رسنوشـت سـاز 

ترکیـه بـرای افغانسـتان از اهمیـت بـاالی برخـوردار اسـت، 

زیرا از هر حیث، اوضاع به سـمتی در حال سـاندهی شـدن 

اسـت کـه در آن خیـر افغانسـتان آینده نهفته اسـت. اجاع 

جهانـی بـرای پایـان یافـنت جنـگ و آمـدن صلـح پایـدار در 

کشـور، یکـی از فکتـور های بسـیار مهم و قابل تأمل اسـت. 

حلقـه هـای تأثیر گزار سیاسـی در سـطح جهانی، منطقوی 

و کشـور های اسـالمی و همسایگان افغانسـتان، تا حدودی 

قابـل مالحظـه¬ی در ایـن امـر بـه اجاعـی دسـت یافتـه 

اسـت، که پروسـه صلح را در افغانسـتان حایت کنند. این 

دیـدگاه و نگرش سیاسـی نسـبت بـه افغانسـتان، امیدواری 

زیـادی را بـرای افغانسـتان صلـح آمیـز بوجـود آورده اسـت. 

بخشـی عمـده دیگـر در موفقیـت ایـن فرآینـد، طـرف هـای 

اصلـی ماننـد مـردم افغانسـتان، از آدرس دولـت جمهـوری 

اسـالمی افغانسـتان و گروه طالبان و همچنان سازمان های 

سیاسـی دیگریسـت کـه بـه نحـوی در افغانسـتان تأثیرگزار 

مـی توانـد باشـد. ایـن قسـمت اساسـی تریـن بسرتیسـت 

بـرای اینکـه صلـح در آن تحقـق یایـد و مـردم افغانسـتان از 

مزیـت هـای صلـح پایـدار و افغانسـتان منظـم و معتـدل و 

مرتقـی برخـوردار شـود. مطابـق صلـح و یـا نظام پسـا صلح 

در کشـور، رسنوشـت مردم افغانستان موضوع اساسی بحث 

اسـت؛ وقتـی ایـن مسـأله رابطـه صـد درصـد بـا رسنوشـت 

تـوده هـای مـردم داشـته باشـد، بنابرایـن حـق مـردم اسـت 

کـه از متامـی جزئیـات آن از طریـق منایندگان شـان باخرب 

و بوسـیله¬ی مناینـدگان شـان در متـام مراحـل آن حضـور 

قـوی و چشـم گیر داشـته باشـند. آتش بس بـه معنای قطع 

کشـتار مردم اسـت، تا اینکار صورت نگیرد منی شـود نقِش 

مـردم را در پروسـه صلـح و صلـح سـازی و تعریـف و تطبیـق 

سـاختار هـای آینـده در نظام سیاسـی افغانسـتان مسـجل 

منـود. مرحلـه بعدی صلح سـازی و ایجاد زمینـه های توافق 

برای داشـنت نوع نظام سیاسـی و مشـخص کردن سـاختار 

هـای سیاسـی مطابـق با خواسـت همه مـردم افغانسـتان و 

واقعیـت های جامعه اسـت، کـه این نیز جز حقوق اساسـی 

توده های مردم افغانسـتان اسـت که بایسـت صورت عملی 

بخـود گیرد. 

 مهدی بابک

آتش بس سراسری، صلح و تعیین نظام آینده افغانستان حق مردم است
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 سید لطیف سجادی

پســا صلح آمریکا و حکومت  به پذیرش طرح  ناگزیــری طالبان 
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 بازی با اعداد              3254
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3149    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3425
وزیرسفید را در خانه  a3 حرکت دهید. 

3453

جواب هدف         2902

  

 
حت

د

و
ر

هنرو

ثور
عدم انجام به موقع کارهای تان شما را ناراحت خواهد کرد. اصرار نکنید! به نظر 
می رســد که امروز فاقد حس عملی هستید. خسته اید و نمی توانید که تمرکز 

کنید. باید آرام باشید و زمان بیشتری را با شریک عاطفی تان سپری کنید.

جوزا
روابط با شــریک عاطفی تان خیلی عالی اســت و فرصتی خواهید داشت که به 
همراه هم زمان رمانتیکی را ســپری کنید، ممکن اســت حتی به سفری کوتاه 
بروید. همچنین تصمیم دارید که برای خانه یک وسیله گرانقیمتی را خریداری 

کنید. 

سرطان
امروز صبح ممکن اســت حســاس باشــید، نمی توانید تمرکــز کنید و یا 
تصمیــم بگیرید. بهتر اســت که از ســرمایه گــذاری و قراردادهای کاری 
اجتناب کنیــد، همینطور کارهــای چالش برانگیز هم انجــام ندهید. باید 

انجام دهید. را فقط  کارهای روزانه خود 

اسد
ممکن اســت شرایط خوبی نداشته باشــید زیرا که شرایط مالی تان اصال خوب 
نیست. زمان خوبی برای گرفتن تصمیمات مهم نمی باشد. احتماال بخواهید که 

از مالقات با دوستان و شریک های تان اجتناب کنید.

سنبله
امروز صبح شرایط گیج کننده ای دارید. مشارکت های تان تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت. اگر فرصتی برای پیوســتن به یک مشارکت کاری داشتید، برای بله گفتن 

عجله نکنید! بهتر است که نظرات شریک عاطفی تان را نیز جویا شوید.

حمل
امروز صبح، ســردرگم و حساس هســتید که این موضوع ممکن است بر روابط 
تان با دوســتان تاثیر گذار باشد، زیرا که آن ها شما را درک نخواهند کرد. باید 
مالقــات های مهم و جدی که مربــوط به کار و تجارت می باشــد را به زمان 

دیگری موکول کنید.

میزان
از هر گونه ریسک کردن اجتناب کنید! به نظر می رسد که در بهترین حس 
و حال نیســتید، مخصوصا از نظر فیزیکــی و ذهنی. احتماال بخواهید که از 
بحث و دعوا با یک شخص سالمند در اطراف تان کسی که سعی می کند بر 

پروژه کاری تان تاثیر بگذارد اجتناب کنید.

عقرب
حوادث غیر منتظره ای در طول صبح رخ خواهد داد، تمام برنامه های روز تان 
را تغییر می دهد. با شــخصی مالقات می کنید کسی که در پروژه کاری که 
شروع کرده اید به شما کمک خواهد کرد. امشب را با شخصی که تازه که با او 

آشنا شده اید سپری خواهید کرد.

قوس
ممکن است مشکالت ســالمتی را تجربه کنید. باید کمتر کار کنید و بیشتر 
اســتراحت کنید. امشب یکی از دوستان تان شــما را به یک مهمانی دعوت 
خواهد کرد. از این فرصت اســتفاده کنید، اما از خوردن و نوشــیدن بیش از 

حد اجتناب کنید!

جدی
ممکن است یکی از دوستان تان دچار سوتفاهم شود. بهتر است که آرامش 
خــود را حفظ کنید. امروز بعد از ظهــر مود خوبی دارید و فرصتی خواهید 

داشت تا با شریک عاطفی تان زمان رمانتیکی را سپری کنید.

دلو
به نظر می رســد که هیچ راهی ندارید، امروز فاقد حس عملی هســتید. نباید 
بــه چیزی اصرار بورزید. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این اســت که 

استراحت کنید. اگر فرصتی برای رفتن به سفر با خانواده را داشتید حتما بروید.

2903

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

وجود داشته باشد.
  9 کلمه: متوسط 

 18 کلمه:  خوب
 28  کلمه: عالی 

رضاـ  راضــیـ  رضایتـ  
ریاضت ـ ضــر ـ مضر ـ 
ـ  ـ ضمیر  مریض  ـ  مرض 
ضرب ـ ضربت ـ ضریب ـ 
مضرب ـ مار ـ امیر ـ برات 
ـ برای ـ رایت ـ تیار ـ متر 
ـ تیر ـ تبر ـ رام ـ تیمار ـ 

مربیـ  مرباـ  مریـ  تایر.
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 غضنفر کاظمی

حوت
برنامه های عالی دارید و کارهایی که مدت ها قبل شــروع کرده بودید به پایان 
خواهید رساند. برنامه های تان به صورت ناگهانی تغییر خواهد کرد البته بعد از 

اینکه یکی از بستگان با شما تماس می گیرد. ممکن است به سفری بروید.

 شطرنج                     3426

ا

آقــاـ  امورـ  بالغـ  پالتینـ  تصاعدـ  ثاقبـ  جمهورـ  چاپلوسـ  حاجبـ  
خاتم ـ داروگر ـ ذمیمه ـ راکب ـ زبانزد ـ ژیان ـ ساحره ـ شفقت ـ صلصال 
ـ ضلیل ـ طامور ـ ظنیــن ـ عارض ـ غربال ـ فنجان ـ قطاع ـ کاردینال ـ 

گرایش ـ الجورد ـ ملت ـ نسیم ـ وهم ـ همبر ـ یزدان.

ع ع ض ر ن د ط ف ن ج ا ن

ث ا آ ن ا ی ژ ا ه م ل س

س ط ر ر س ک ن م م ه ا ی

ا ق و ض و ن ب ظ م و ب م

ح گ ه ذ ل ر ی ی د چ ر ل

ر ل م ش پ س م ت ع ح غ ا

ه ن ج ف ا ذ ز ح ا ج ب ن

ش ا ع ق چ ب خ ث ص ل غ ی

ی د آ ت ا ژ ا ل ت ا پ د

ا ز ا ن ج ق ت ل ی ص ض ر

ر ی ز ر ب پ م ط غ ل ث ا

گ د ر و ج ا ل آ ژ ص ض ک

ی

انگلیسـی حـرف می زنـم. از برچسـب زدن دسـت کشـیده ام. 

می سـازند  محـدود  را  خـود  و  می زننـد  برچسـپ  را  خـود  انسـان ها  این کـه  از 

متنفـرم.« 

می بینیـد کـه ایـن هرنمنـد جوان چقـدر دید انسـانی دارد و  چقـدر دنیایی دور 

از برچسـپ و تقسـیم و تعصـب می خواهد. 

اما با تاسف اوضاع آوازخوان های زن در کشور ما واقعا شکننده است. 

این هـا غیـر از جنگیـدن از راه دور بـا همدیگر و گذاشـن ویدیـو از این وضعیت 

در انرتنـت دیگر کاری ندارند. 

ایـن مثـا هرنمنـدان، بیشـرت از این کـه در آهنگ هاشـان بـه وضعیـت خفت بـار 

زنـان و حقـوق ایـن گـروه فرودسـت در کشـور بپردازنـد، بـه خوانـدن ترانه هـای 

مبتـذل و موسـیقی های مبتذل تـری روی آورده انـد و تصورشـان از خدمـت بـه 

مـردم و هـرن هـم فقـط نشـان دادن برجسـتگی  تن شـان و سـاخن ویدیوهـای 

است.  مسـخره 

بـا همـه ی این هـا حـاال هـم دیـر نیسـت. هرنمنـدان زن و فعـاالن حقـوق زن 

اکنـون هـم می تواننـد از آدم هـای چـون منیـژه سـنگین یـاد بگیرنـد. 

اگـر منیـژه می توانـد از موسـیقی و آوازش در جایـی مثـل روسـیه بـه این شـکل 

اسـتفاده کنـد و آواز زنـان یـک ملـت را بـه گـوش جهانیـان برسـاند، آوازخوان ها 

و هرنمنـدان مـا چـرا نتواند؟ 

مگر وضعیت زنان افغانستان خیلی بهرت از این هاست؟ 

مگـر تریبون هـای کمـی بـرای خوانـدن و پرداخـن بـه زنـان سـتم دیده و پـر از 

تبعیـض ایـن رسزمین اسـت؟ 

یادداشـت را بـا گذاشـن ترانـه »زن روس« کـه خـود درونش چیزهایی بسـیاری 

بـرای یـاد گرفـن دارد بـه پایـان می بـرم. ایـن ترانه توسـط آقـای یونس نـگاه به 

فارسـی برگردان شـده اسـت.

باغ ها، مزارع، گندم زاران
من کوچک هستم

میدان ها، میدان ها، میدان های نبرد
من خیلی کوچک ام

از میداِن آتش چگونه می توان گذشت؟
اگر تنها باشید، چگونه می توانید به آن سوی میدان عبور کنید؟

هی ی ی ی ی؟
آیا چشم به راِه دستی برای کمک باشم؟

چی؟
دختران، چه کسی به یاری من خواهد آمد؟

قرن هاست
از شام تا بام
از قعر شب

کشتی یی را انتظار می کشیم

منیژه سـنگین آواز خوان تاجیک مقیم روسـیه امسـال در مسـابقه ی آواز 

یوروویـژن، ترانـه ی را خوانـد بـه نـام »زن روس« و بـا ایـن کار بـه عنـوان 

مناینـده روسـیه در مراحـل بعدی مسـابقه انتخاب شـد.

مسـابقه آواز یوروویـژن یـک مسـابقه بین املللـی موسـیقی اسـت کـه از 

سـال ۱۹۵۶ بـه صـورت سـالیانه برگـزار می شـود. 

طبـق قوانیـن مسـابقه، کشـورهای فعـال عضـو اتحادیـه پخـش اروپـا 

امـکان رشکـت در ایـن مسـابقه را دارنـد.

کشـورها آهنگ هایـی را انتخـاب می کنـد کـه بـه صـورت زنـده بـر روی 

بهرتیـن  و  انجـام می شـود  رأی گیـری  بعـد  و  اجـرا می شـود  تلویزیـون 

انتخـاب می شـود. آهنـگ مسـابقه 

منیـژه سـنگین بـا خوانـدن ترانـه زن روس و حتـی بـا تصاویـر، حرکات، 

آواز و شـعرش وضعیـت زنـان روس در جامعـه ی مـرد سـاالر و بحران زده 

را بـه خوبـی تصویـر می کنـد و از همین دریچـه زنان را به مبـارزه دعوت 

می کنـد. 

در ایـن ویدئـو منیـژه در لبـاس قرمـز با طرحی شـبیه لبـاس فضانوردان 

ظاهـر می شـود. چهـار تـن دیگـر بـا او هم خوانـی می کنند. 

ترانـه منیـژه پـس از پخش بـر روی انرتنـت و تنها باگذشـت دو روز بیش 

از سـه میلیون بازدید داشـت. 

نـر ایـن ترانـه بـه زودی واکنش  هـای را با خـود همراه کرد. عـده ای در 

مخالفـت از ایـن آوازخوان و بخشـی هـم به طرفداری اش واکنش نشـان 

دادنـد. سیاسـتمداران و خربنـگاران بسـیاری حتـی از وزارت فرهنـگ 

روسـیه خواسـتند کـه ایـن آوازخـوان را از رفـن بـه دور نهایـی کـه در 

هالنـد برگـزار می شـود محـروم کننـد. 

امـا بـه هـر روی و بـه بـاور مـن منیـژه دیگـر حرفـی نـدارد، چـون او حاال 

پیامـش را رسـانده و حرفـش را گفتـه اسـت. 

وی پـس از اجـرای ایـن ترانـه بـه شـبکه یوروویـژن تـی وی گفته اسـت: 

»ایـن ترانـه در بـاره تحـول خودآگاهـی زن طـی سـده های گذشـته در 

است.  روسـیه 

زن روس راه شـگفت انگیزی را از یـک کلبـه دهقانـی بـه سـمت حـق 

از  و  جهـان(  در  مـوارد  اولیـن  )از  شـدن  انتخـاب  و  کـردن  انتخـاب 

بـه فضـا طـی کـرده اسـت.  پـرواز  تـا  کارگاه هـای تولیـدی 

همیشـه  و  نداشـته  هـراس  کلیشـه ها  برابـر  در  مقاومـت  از  هرگـز  او 

اسـت.« بـوده  مسـئولیت پذیر 

البتـه پرداخـن بـه موضـوع زنـان تحـول تـازه ای در فعالیـت هـرنی او 

نیسـت. 

ایـن آواز خـوان آگاهـی سیاسـی و دانـش هـرنی بسـیار باالیـی دارد. او 

اکنـون بـه عنوان یک کنشـگر حقوق زنان در روسـیه شـناخته می شـود. 

دو سـال پیـش بـه راه انـدازی نرم افـزاری بـرای تلفن هـای همـراه بـا نـام 

»سلسـله« بـرای زنـان قربانی خشـونت کمـک کرد. 

در مناهنگـی بـا نـام »مـادر« هـم موضـوع زن آزاری در روسـیه را مطـرح 

کرد. پارسـال او نخسـتین سـفیر حسـن نیت کمیرسیای عالی سـازمان 

ملـل در امـور پناهندگان از روسـیه شـد.

در ویدیویـی دیگـری خربنـگار از منیـژه می پرسـد کـه او روس اسـت یـا 

تاجـک؟ او جـواب می دهـد: 

»مـن شـهروند جهـان اسـتم. تاجک اسـتم. سـاویک اسـتم، کسـی که 

کشتی که دریاها را در نوردد
بسیار انتظار می کشیم

از شام تا بام
کشتی یی را انتظار می کشیم
چشم به راه کشتی یی هستیم
چشم به راه کشتی یی هستیم

اما انتظار را چه سود؟
برخیزید، بیایید که برویم!

ای زن روس باید بدانی
تو خیلی قوی هستی،

تو دیوار را فرو خواهی ریخت.
این شیرین کاری برای چیست؟

ِهی ی ی، ای زیبا!
آیا چشم به راِه شاهزاده ات هستی؟

ِهی ی ی، ای زیبا!
تو30سالهای!

خوبی؟کودکاناتکو؟

بدکنیستی

اماکمیبایدازوزِنتناتبکاهی

یکچیزبلندتربپوشی

یکچیزکوتاهتربپوشی

آخ،تووقتیبزرگمیشدیپدرنداشتی؟

بایدکاریراکنیکهمنیخواهی

مطمئنیکهمنیخواهی؟

منیخواهی؟

توبااااید!

گوشکن،راستی!

ماگلهنیستیم

هایکالغها،دورشوید!

مراتنهابگذارید)بگذارید،َدمبگیرم(

آنانفقطدعوابلداند،همیشهدرجنگاند

کسبوکارشانجنگاست

اماهرگزبهفکرپرسینیستندکهپدرندارد

ودخرتیکهبابایشنیست.

بااینحال،اینخانوادهیدرهمشکسته

منیتواندمراازپادرآورد.

ِهییی،زنروس

نرتس،دخرت!

توبسیارقویهستی

توبسیارقویهستی

نرتس

نرتس

نرتس

نرتس

آناندرجنگاند،درجنگاند

همهدرگیرجنگوجدالاند

بلی،آنانآرزویخیرندارند

برایپرسیکهپدرندارد

دخرتیکهبابایشنیست

اماخانوادهیدرهمشکسته

مراازپادرمنیآورد.

یادداشت

افغانسـتان مـا: وجیهـه رسـتگار، آوازخـوان مشـهور کشـور اعـام کـرده کـه 

مقام هـای محلـی والیـت هـرات مانـع برگـزاری کنـرست مشـرتک او و فریـد 

رسـتگار، همـرسش در والیـت هـرات شـده اند. خانـم رسـتگار بـه بی بی سـی 

گفتـه اسـت کـه آن هـا برنامـه داشـتند با سـفر به والیـت هرات بـا زنـان دیدار 

کننـد و عـاوه بـر آن کنرستی را در منطقه تفریحی »تخت سـفر« هرات برگزار 

کننـد ولـی در پـی مخالفـت وحیـد قتالی، والـی هـرات، این برنامه لغو شـده 

اسـت. او گفته اسـت که قرار بود این برنامه روز پنجشـنبه گذشـته، ۲۰ حمل 

برگـزار شـود و ورود عاقه منـدان هـم در آن رایـگان بـوده اسـت.

بـه گفتـه خانـم رسـتگار والـی هـرات گفتـه کـه »این هـا حـق ندارنـد برنامـه 

اجـرا کننـد و حتـی حـق حضـور در محرضعـام و هم چنیـن عکـس بـرداری 

و فلـم بـرداری را ندارنـد و بایـد هـرات را زود تـرک کننـد.« یـک منبـع دولتـی 

در هـرات بـه بی بی سـی گفتـه اسـت کـه تقاضـای برگـزاری ایـن کنـرست 

رسـمی نبـوده و مقام هـای محلی نیـز به دو دلیـل »برگزاری آن در آسـتانه ماه 

رمضـان و مشـغول بـودن نیروهـای امنیتـی در تامیـن امنیت کنفرانـس امیر 

علی شـیرنوایی« بـا برگـزاری ایـن کنـرست موافقـت نکردند. لغو کنـرست این 

زوج هرنمند واکنش های بسـیاری در شـبکه های اجتامعی داشـته و کاربران 

از ایـن کـه »افـراط گرایـی« در شـهر باسـتانی و فرهنگـی هـرات هم چنـان 

نهادینـه اسـت ابـراز تاسـف کرده انـد.  شـامری از مردم بـاور دارنـد که حضور 

و نفـوذ افـراد تنـدرو مذهبـی در والیـت هـرات دلیل لغـو این کنرست اسـت.

افغانسـتان مـا: رسپرسـت وزارت اطاعـات و فرهنـگ در اعامیـه ای گفتـه 

اسـت کـه عبدالقـدوس واثـق خطـاط و میناتوریسـت موفـق کشـور بنـا بـر 

مریضـی کـه عایـد حالـش بـوده در یکـی از شـفاخانه های هالنـد درگذشـته 

اسـت.  در اعامیـه آمده اسـت که اسـتاد عبدالقـدوس واثق دارای اسـتعداد 

فـوق العـاده در عرصـه هـرن، بـه ویـژه خطاطـی و میناتـوری بـوده و نیـز بـا 

عاقمنـدی فـراوان اثرهـای زیـادی در ایـن بخش هـای هرنی آفریده اسـت. 

محمـد طاهر زهیر هم چنین گفته اسـت که اسـتاد واثـق در میان فرهنگیان 

کشـور از محبوبیـت ویـژه برخـوردار بـود و مـرگ او در عرصـه هـرن خطاطی و 

میناتـوری یـک ضایعه اسـت.  عبدالله عبدالله رییس شـورای عالی مصالحه 

ملـی نیـز در رابطـه بـه درگذشـت ایـن هرنمنـد واکنـش نشـان داده و وی را 

یکـی از چهره های شـناخته شـده فرهنگی و هرنی کشـور دانسـته اسـت. 

رییـس شـورای عالی مصالحه ملی گفته اسـت عبدالقـدوس واثق جایگاهی 

ویـژه و قابـل احرتام در میان اهل هرن داشـت.  عبدالقـدوس واثق در بازارک 

والیـت پنچشـیر بـه دنیـا آمـده بـود و از چنـدی بـه ایـن سـو در کشـور هالند 

زندگـی می کرد. 

خبر
کنسرت وجیهه و فرید رستگار از سوی 

مقام های محلی در هرات لغو شد

عبدالقدوس واثق 
خطاط و میناتوریست کشور درگذشت

»زن روس«
)منیژه ســنگین در یوروویژن چه خواند و از ترانه او چه می توان آموخت؟(

رویداد



لیونـل مسـی هـم یکی از کسـانی بود کـه از داوری 

خیل مانسـانو در ال کالسـیکو عصبانی به نظر می 

رسید.

لئـو مسـی یـک بـار دیگـر در ال کالسـیکو نـاکام 

مانـد. او از اپریـل 2018 در هفـت ال کالسـیکوی 

متوالی نتوانسـته دروازه رئال را باز کند. 5 بازی در 

اللیگا و دو بازی رفت و برگشـت در کوپا دل ری. او 

یـک بـازی را هم به دلیل مصدومیت از دسـت داد.

مسـی در ایـن هفـت بـازی پـاس گل هـم نـداده 

اسـت. شـب گذشـته بـرای مسـی و بارسـایی هـا 

هیـچ چیـز خـوب پیـش نرفـت. بارسـا 2-1 بـه رئال 

بـه  بـازی  داور  از  نیـز  بـازی  انتهـای  در  و  باخـت 

شـدت گالیـه منـد بودنـد. رونالـد کومـان و جـرارد 

پیکـه معتقـد بودنـد داور باید خطـای فرالند مندی 

روی برایثویـت در دقیقـه 84 را پنالتـی می گرفت و 

اعـالم 4 دقیقـه وقـت اضافـی نیـز کافـی نبـود.

طبـق ادعـای موندودپورتیـوو، لیونـل مسـی هم در 

جریـان بـازی یکی دو بـار با خیل مانسـانو درگیری 

لفظـی پیـدا کرد. گویا مسـی از رفتـار و طرز برخورد 

بـه  خطـاب  صحنـه  یـک  در  و  بـود  ناراحـت  داور 

مانسـانو بـا عصبانیـت مـی گویـد:» با من درسـت و 

بـا احـرام حرف بـزن.«

در هـر صـورت ایـن ال کالسـیکو هـم بـرای مسـی 

بـدون گل و پـاس گل متـام شـد ولـی او توانسـت با 

رکـورد 45 بـازی در ال کالسـیکوی رسخیـو راموس 

برابـری کند.

عصبانیت مسی از داور؛ با احترام حرف بزن

ورزش
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نیز شناسـایی شـد. براسـاس همین آمار تاکنـون در ایران 
بیـش از ۲ میلیـون و ۴۹ هـزار نفـر به کرونا مبتال شـده اند 
و ۶۴ هـزار و ۲۳۲ نفـر نیـز جان خود را از دسـت داده اند.

دیـروز حسـینعلی شـهریاری، رئیـس کمیسـیون صحـت 
مجلـس ایـران در نامـه ای رسگشـاده به رئیس قـوه قضاییه 
از رشایـط فعلـی ایران از نظر ابتـال به ویروس کووید ۱۹ به 
عنـوان "سـونامی نوروز" نـام برده و وضعیـت مراکز درمانی 
را "فاجعـه" خوانـده و گفتـه مقـر جلوگیـری نکـردن از 
سـفرهای نـوروزی رییس سـتاد ملی مبـارزه با کرونا اسـت 
و طبـق قانون"مسـئولیت مدنی و قانون مجازات اسـالمی 

بخـش دیـات" باید بـه "قصور" او رسـیدگی شـود.

واکسیناسـیون کامـل در کشـور اسـت و کشـورهایی که 
ایـن مسـیر را طـی کردنـد در حـال عبـور از ایـن مسـیر 
جـدی  خیلـی  واکسیناسـیون  مسـاله  بایـد  و  هسـتند 

گرفتـه شـود. "
آقـای هاشـمی از رونـد کند واکسیناسـیون انتقـاد کرد و 
گفـت: " ایـن نوسـان و تزلزل مسـئولین در موضع گیری 
واکسیناسـیون  در  پشـتوانه  بـدون  وعده هـای  دادن  و 
همـه را نگـران کـرده اسـت و تـا بـه حـال تعـداد کمی از 

مـردم توانسـتند از واکسـین اسـتفاده کنند".
روز گذشـته براسـاس آمـار دولتـی در ایـران ۱۹۳ نفـر بر 
اثـر کرونـا فوت کردنـد و ۱۹ هـزار و ۶۶۶ مبتالی جدید 

علیرضـا زالـی، رئیـس سـتاد مقابلـه بـا کرونـا شـهر تهـران گفتـه 
اسـت کـه در ایـن کالن شـهر "در هـر ۱۶ دقیقه طی ۲۴ سـاعت 
گذشـته" یـک بیـار مبتـال بـه کرونـا فـوت شـده و "نخسـتین روز 
نیازمنـد  مـا  و  نبـود  اعـال محدودیت هـا مطلقـا رضایت بخـش 
بتوانیـم رشایـط  تـا  معنـای دقیـق هسـتیم  بـه  تعطیلـی کامـل 

بیـاری را کنـرل کنیـم."
وی بـا ابـراز نارضایتـی از رشایط محدودیت های اعالم شـده گفت 
کـه "گزارش هـای میدانـی هـم حاکـی از ایـن اسـت کـه تقریبـا 
اجتاعـی،  تجـاری،  بازرگانـی،  فعالیت هـای  از  زیـادی  بخـش 

اقتصـادی، مدنـی و خدماتـی در حـال انجـام اسـت".
ایـن مقـام وزارت صحـت می گویـد: " آنچـه بـه عنـوان شـهرهای 
قرمـز اعالم شـد، تا اواسـط هفته گذشـته در آن هـا تغییر چندانی 
شـاهد نبودیـم و امروز هم با روزهای گذشـته تفاگوسـت چندانی 
در سـطح شـهر و بر اسـاس گزارشـات میدانی نداشـت. همچنان 
مـرو، حمـل و نقـل عمومـی، مراکـز پـر ازدحـام، مراکـز کاربردی 

شـهر مملـو از جمعیت هسـتند".
آقـای زالـی می گویـد: "اگـر می خواهیـم رشایـط فعلـی در تهـران 
کنـرل شـود، حتا مدلـی متفاگوسـت از اعـال محدودیت ها را 

باید داشـته باشـیم."
او خواسـتار تعطیلـی کامـل تهـران شـد و " مـا داریـم بـا الفـاظ 
بـازی می کنیـم. هانطور که هفته گذشـته هم به شـدت هشـدار 
از رشایـط  عبـور  بـرای  و  تهـران  بـرای  راه ممکـن  تنهـا  دادیـم، 
بحرانـی فعلـی بـا توجه به حجـم باالی ابتـال، راه حـل الک دان و 

تعطیلـی کامـل اسـت."
بـه گفتـه وی "در هفتـه گذشـته علـی رغـم اعـالم قرمـزی تهـران 
بیـش از ۸۰۰ هـزار نفـر در روز از مـرو اسـتفاده کردنـد. بـا ایـن 

شـکل بیـاری کنـرل منی شـود."
جلسـه  در  نیـز  تهـران  شـهر  شـورای  رئیـس  هاشـمی  محسـن 
امـروز ایـن شـورا گفـت کـه " تعـداد فوتی هـا در تهـران از عـدد 
۷۰ عبـور کـرده" و "روشـن اسـت کـه راه مبـارزه بـا کرونا از مسـیر 

آورد را بدســت  تیم باســکتبال کابل مقام قهرمانی رقابت های تیم ملی بانوان 

رونمایی از جت جنگنده جدید کوریای جنوبی

با بازگشت زیزو؛ نگاه از باالی رئال به بارسلونا

تزریق یکصد میلیون دوز واکسین کرونا در هند

نیـروی هوایـی کوریای جنوبـی جایگزین فانتوم 

اف ۴ و اف ۵ شـده و مکمـل اف ۳۵ ، اف ۱۵ و 

اف ۱۶ در نـرد هوایـی شـود.

بـه گفتـه منابـع نظامـی، ایـن جنگنـده کامـال 

می توانـد  آن  قابلیت هـای  و  نیسـت  پنهانـکار 

شـکاف بیـن "اف ۳۵- الیتنینـگ" و "اف ۱۶/ 

سـی و دی" را پـر کنـد.

 "Boramae  21-KF" از  رومنایـی  مراسـم  در 

نیـز  اندونـزی  دفـاع  وزیـر  سـوبیانتو،  پرابـووو 

رشکـت داشـت. اندونـزی رشیـک رسـمی پـروژه 

۶ میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون یورویـی تولیـد ایـن 

جنگنـده اسـت که قبال بـا نام "KF-X" شـناخته 

می شـد.

جاکارتـا  دولـت  اینکـه  از  پـس  اواخـر  ایـن  در 

پرداخـت ۲۰ درصـد سـهم تولید جـت را متوقف 

کـرد، نسـبت بـه جدیـت رشاکـت اندونـزی در 

تولیـد ایـن جنگنـده شـک و تردیـد بوجـود آمده 

ایـن"، رئیـس  ایـن حـال "مـون جائـه  بـا  بـود. 

جمهـوری کوریـای جنوبـی در مراسـم رومنایـی 

از ایـن جنگنـده گفـت که دو کشـور تا پایـان راه 

تولیـد و فـروش ایـن هواپیا به کشـورهای دیگر 

جهـان در کنـار هـم خواهنـد بـود.

از  جنوبـی  کوریـای  هوافضـای  صنایـع  رشکـت 

 "Boramae  21-KF" جنگنـده  اولیـه  منونـه 

رومنایـی کرد. آزمایش پرواز این هواپیا در سـال 

آینـده انجـام می شـود و نیـروی هوایـی کوریـای 

۴۰ فرونـد تـا سـال ۲۰۲۸ دریافـت خواهـد کرد.

جنوبـی  کوریـای  هوافضـای  صنایـع  رشکـت 

 21-KF" جنگنـده  منونـه  اولیـن  از   )KAI(

ایـن  پـروژه سـاخت  کـرد.  رومنایـی   "Boramae

از چهـار  آغـاز و پـس  هواپیـا در سـال ۲۰۱۵ 

بـا کمک هـای کمپانـی  سـال کار تحقیقاتـی و 

"الکهیـد مارتیـن" امریکا طراحی و سـاخت آن به 

رسـید. پایـان 

بـه گـزارش رشکـت صنایـع هوافضـای کوریـای 

جنوبـی، اولین پرواز آزمایشـی ایـن جت جنگنده 

پایـان  بـا  و  می گیـرد  صـورت   ۲۰۲۲ سـال  در 

مراحـل آزمایشـی، رونـد تولیـد آغـاز می شـود.

کوریـای  جمهـوری  رئیـس  ایـن"،  جائـه  "مـون 

جنوبی در مراسـم رومنایـی از این جنگنده گفت 

جنوبـی  کوریـای  هوافضـای  صنایـع  »هـدف   :

تولیـد ۴۰ فرونـد از ایـن هواپیـا تا سـال ۲۰۲۸ 

و همچنیـن ۱۲۰ فرونـد تـا سـال ۲۰۳۲ اسـت.«

در   "Boramae  21-KF" جنگنـده  اسـت  قـرار 

و  اساسـی  ناکامـی  یـک  مـأرب،  در  شکسـت 

رضبـه ای سـنگین بـرای دولـت عبدربـه منصـور 

هـادی خواهـد بـود. وضعیـت انسـانی  نیـز در 

صورت سـقوط شـهر بدتر خواهد شـد. هم اینک 

در بیابان هـای اطـراف مـأرب، صدها هـزار نفر از 

آوارگان در رشایطـی فاجعه بـار، بدون دسرسـی 

بـه کمریـن نیازهـای صحـی، غذایـی و دارویـی 

زندگـی می کننـد. 

در یمـن از شـش سـال قبـل تـا کنـون جنگـی 

نیروهـای  و  شـیعی  شورشـیان  بیـن  داخلـی 

دارد.  جریـان  قـدرت  رس  بـر  سـنی  دولتـی 

عربسـتان سـعودی از نیروهـای عبدربـه منصـور 

پشـتیبان  ایـران  و  می کنـد  حایـت  هـادی 

داخلـی  جنـگ  رو،  همیـن  از  حوثی هاسـت. 

یمـن، جنـگ نیابتـی دو رقیب منطقه ای شـیعی 

می شـود. خوانـده  نیـز  سـنی  و 

ایـن جنـگ ده هـا هـزار کشـته و میلیون هـا آواره 

به جا گذاشـته اسـت. سـازمان ملل، اوضاع یمن 

را بدتریـن بحـران انسـانی جهـان ارزیابـی کرده 

است.

دولـت  بـه  وفـادار  نیروهـای  بیـن  درگیـری 

والیـت  کنـرل  رس  بـر  حوثـی  شورشـیان  و 

اسـراتژیک مـأرب شـدت گرفتـه اسـت. محافـل 

نظامـی می گوینـد در ۲۴ سـاعت گذشـته ۵۳ 

آخریـن  مـأرب  باخته انـد.  جـان  از طرفیـن  نفـر 

سـنگر حامیـان هـادی در شـال غربـی یمـن 

اسـت.

۲۲ رسبـاز دولتـی و ۳۱ چریک حوثی در منازعه 

محافـل  شـده اند.  کشـته  مـأرب  تـرف  بـرای 

نظامـی در یمـن می گوینـد شـبه نظامیان حوثی 

توانسـته اند منطقـه ای کوچک در شـال غرب را 

تـرف کننـد اما مرکـز والیت، هنوز مـورد تهدید 

. نیست

خرگـزاری فرانسـه می نویسـد، ائتـالف نظامـی 

یمـن بـه رهـری عربسـتان در عملیاتـی هوایـی 

مواضـع حوثی هـا را مببـاران کـرده و ایـن حملـه 

مانـع پیـروی آنهـا بـه مـأرب شـده اسـت.

شـال یمن در کنرل شورشـیان حوثی اسـت و 

والیـت نفت خیـز مـأرب، آخرین سـنگر باقیانده 

دولـت یمـن در ایـن بخـش کشـور اسـت. دولـت 

عبدربـه منصـور هـادی از سـوی جامعـه جهانـی 

رسـمیت  بـه  یمـن  قانونـی  دولـت  عنـوان  بـه 

شـناخته می شـود، اما بـر بخش بزرگی از کشـور 

نـدارد. کنرلی 

تـرف  بـرای  فشـار  حوثی هـا  فـروری  مـاه  از 

مـأرب را تشـدید کرده انـد. در ایـن راسـتا، آنهـا 

در هفته های گذشـته، عربسـتان سـعودی را نیز 

بـا موشـک و پهپـاد هـدف گرفته انـد. حوثی هـا 

طـرح پیشـنهادی ریـاض بـرای آتش بـس را نیـز 

نپذیرفته انـد.

اینتر رکورد تاریخی میالن را شکست

اینـر بـا برتـری مقابـل کالیاری حـاال فاصله زیـادی تا فتح اسـکودتو بعـد از یک دهه 

ندارد.

رویـای قهرمانـی بـا آنتونیـو کونتـه برای هـواداران اینر در حال محقق شـدن اسـت و 

اگـر اتفـاق خاصـی رخ ندهـد، نراتـزوری بعـد از 10 سـال دوبـاره قهرمان لیـگ ایتالیا 

خواهـد شـد. اینـر سـاعتی قبـل و در دیـداری دشـوار برابـر کالیـاری پاییـن جدولی 

بـا تـک گل متئـو دارمیـان روی همکاری متاشـایی روملـو لوکاکـو و ارشف حکیمی به 

برتـری دسـت یافتـه و فاصلـه خود را بـا میالن رده دومـی دوباره بـه 11 امتیاز افزایش 

داد.

امـا اینـر امـروز بـه رکـورد 11 پیـروزی متوالـی از ابتـدای نیـم فصـل دوم در رسی آ 

دسـت یافـت. پیـش از این رکورد در فصـل 90-1989 در اختیار میالن با کسـب 10 

بـرد پیاپـی بـود و حـاال تیـم کونته ایـن رکـورد را در اختیـار دارد.

حتـی در صـورت پیـروزی میـالن در متامـی هشـت هفتـه باقـی مانده، اینر با کسـب 

پنـج پیـروزی در هفتـه هـای پیـش رو بـه عنـوان قهرمانی دسـت خواهد یافـت و بعید 

اسـت ایـن اتفـاق رخ ندهد. بعد از حـذف از لیگ قهرمانان و کوپـا ایتالیا، متام مترکز 

اینـر روی فتـح رسی آ بـود و افت میـالن و البته نتایج خیره کننـده نراتزوری در هفته 

هـای اخیـر باعـث شـد فاصلـه در صدر جـدول دو رقمی بشـود. پـروژه بازگشـت اینر 

بـا اسـتخدام یوونتوسـی هایی چـون آنتونیو کونته و پـپ ماروتا در حال تکمیل شـدن 

اسـت و ایـن تیـم فصـل بعـد به دنبـال درخشـش در لیـگ قهرمانـان و صعـود از گروه 

خـود بعـد از سـالها خواهد بود.

بـاالی ۶۰ سـال و کارکنـان بخـش درمـان بـوده انـد.
هنـد در مـدت ۸۵ روز توانسـته اسـت بـه رقـم قابـل 
توجـه تزریـق ۱۰۰ میلیـون دوز واکسـین دسـت پیـدا 
کنـد. ایـن رقم برای امریـکا ۸۹ روز و برای چین ۱۰۲ 

روز بوده اسـت.
تزریـق واکسـین بـه کارکنـان بخـش درمـان در هنـد 
از شـانزدهم جنـوری رشوع شـد و بـه افـراد بـاالی ۶۰ 
سـال هـم از اول مـارچ اجـازه دریافـت واکسـین داده 
کمبـود  دربـاره  هایـی  نگرانـی  وجـود  رغـم  بـه  شـد. 
اعـالم کـرده اسـت کـه ۲۵۰  واکسـین، دولـت هنـد 
میلیـون نفـر تـا مـاه جـون واکسـین دریافـت خواهنـد 

کرد.
دولت هند به واکسـین آسرازنکا-آکسـفورد و واکسین 
تولیـد شـده به وسـیله رشکت هنـدی بـارات بیوتک به 

نام کوواکسـین مجوز داده اسـت.
هنـد حـدود یـک میلیـارد و ۴۰۰ میلیون نفـر جمعیت 
دارد و تاکنـون ابتـالی ۱۲ میلیـون نفـر در این کشـور 

بـه کووید-۱۹ تایید شـده اسـت.
از ایـن تعـداد، ۱۶۷ هـزار نفـر جانشـان را از دسـت 

انـد. داده 

شناسـایی شـده انـد. در حـال حـارض، همـه افـرادی 
کـه بیشـر از ۴۵ سـال سـن دارنـد، مـی تواننـد برای 
تزریـق واکسـین ضدکرونـا بـه بیارسـتان هـا و مراکـز 

صحـی مراجعـه کنند.
افـراد  واکسـین  کننـدگان  دریافـت  بیشـر  تاکنـون 

هـم زمـان بـا مـوج دوم شـیوع ویـروس کرونـا در هنـد، 
دولـت ایـن کشـور از تزریـق یکصدمیلیون دوز واکسـین 

ضدکرونـا خـر داده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه از ابتـدای مـال اپریـل روزانـه 
دسـت کـم ۹۰ هزار بیـار مبتال بـه کوویـد-۱۹ در هند 

در هشـت مـورد توانسـته بارسـا را دبـل کنـد. در 

چنیـن وضعیتـی بارسـا هرگـز نتوانسـته در انتهـا 

قهرمـان شـود.

از  پیـش  تـا  و   2018-19 فصـل  مادریـد  رئـال 

بازگشـت زیدان در مارچ 2019 از 4 ال کالسیکو 

3 بـازی را باخـت و تنها یک مسـاوی کسـب کرد. 

پس از بازگشـت زیزو رئال هر سـه ال کالسـیکو را 

از بارسـا برده اسـت.

در دوران گواردیـوال بارسـا توانسـت در یک مقطع 

5 بـازی متوالـی اللیگایـی را از رئـال مادریـد برد 

و حـاال زیـدان دو پیروزی با رکـورد پپ فاصله دارد 

هرچنـد رئـال بیـن 1962 تـا 1965 رکورد شـش 

بـرد متوالـی در اللیگا برابر بارسـا را دارد.

از سـال 1977 سـابقه نداشـت کـه رئـال در سـه 

بـازی متوالـی بـر بارسـا پیـروز شـود )برتـری 3-2 

در نوکمـپ و دو برتـری 4-0 و 2-1 در برنابئـو(. 

بارسـا کـه تـا قبـل از ورود پـپ در سـال 2008 در 

تعـداد پیـروزی هـای ال کالسـیکو فاصلـه زیادی 

بـا رئـال داشـت، در نهایـت موفـق به جران شـد. 

برگشـت اللیـگای  بـازی  بارسـا در  پیـروزی 1-0 

فصـل 19-2018 سـبب شـد بارسـا بـرای اولیـن 

بـار در تاریخـش، در تعداد پیروزی هـا از رئال 96 

بـه 95 پیـش بیفتـد ولـی این فاصلـه با زیـدان نه 

تنهـا جـران شـد کـه اکنـون رئـال 98 بـه 96 از 

بارسـا پیـش اسـت. بلـه؛ رئـال بـا زیـدان یـک بـار 

دیگـر از بـاال بـه بارسـا نـگاه مـی کند.

بازگشـت زیـزو در مارچ 2019، رئـال مادرید 

را در ال کالسـیکو بازهم برتر از بارسـلونا قرار 

داد.

بـه نقـل از مـارکا، رئـال مادرید یک بـار دیگر 

برنـده ال کالسـیکو شـد. در دیـداری بسـیار 

هیجـان انگیز در شـب بارانی مادریـد، رئالی 

کـروس  تونـی  و  بنزمـا  کریـم  دو گل  بـا  هـا 

پیـش افتادنـد و در نیمه دوم تک گل اسـکار 

مینگسـا افاقه نکـرد و در نهایت میزبان پیروز 

بـازی شـد. هر دو تیم دو شـوت به تیـر دروازه 

زدنـد و رئال خوش شـانس بـود که دقیقه 94 

شـوت ایالیکس را تیـر دروازه برگشـت داد.

ایـن سـومین بـرد متوالـی رئـال بـر بارسـا در 

ال کالسـیکو بـود. رئـال بازی برگشـت فصل 

گذشـته را 2-0 از بارسـا بـرد. در بـازی رفـت 

فصـل جـاری و در نوکمـپ 3-1 پیـروز شـد و 

امـروز نیـز بـازی برگشـت را 2-1 برنـده شـد.  

از فصـل 08-2007 سـابقه نداشـت که رئال 

در دو بازی رفت و برگشـت بارسـا را شکسـت 

دهد.

رئـال تنهـا فصـل 84-1983 و در رش ایطـی 

کـه بارسـا را دبـل کـرده، نتوانسـته قهرمـان 

اللیگا شـود و از 10 باری که بارسـا را در یک 

فصـل دبل کرده، در 9 مـورد در انتها قهرمان 

شـده است.

رئـال تاکنـون 34 بـار قهرمـان اللیگا شـده و 

 

دعوای کومان با ستاره رئال؛ مثال میزبانی!
نـرد داغـی نیز روی سـکوها بین بازیکنـان رئال 

مادرید و بارسـلونا وجود داشـته اسـت.

و  جنجالـی  دیـداری  در  دیشـب  مادریـد  رئـال 

مغلـوب  را  بارسـلونا  موفـق شـد 2-1  متاشـایی 

امـا  را دبـل کنـد.  کـرده و رقیـب دیرینـه خـود 

ایـن دیـدار خصوصـا در دقایـق پایانـی خیلـی 

جنجالـی دنبال شـد و بازیکنان هـر دو تیم بارها 

بـه عملکـرد داوری معـرض شـدند.

امـا بـا حضـور بازیکنانـی چـون دنـی کارواخال، 

رسخیـو رامـوس و جـرارد پیکه روی سـکوها، این 

جنجـال خـارج از میـدان نیـز بـه شـدت وجـود 

داشـته و نریـه مـارکا در گزارشـی مدعـی شـد 

دنـی  بیـن  لفظـی  درگیـری  پایانـی  دقایـق  در 

کارواخـال و رونالـد کومـان، رسمربـی بارسـلونا 

شـدت گرفتـه اسـت.

در ادامـه مکاملاتـی که از سـوی بازیکنان حارض 

روی سـکوها شـنیده شـده را مرور خواهیم کرد؛

دقیقه 94: وسط میدان را کنرل کنید

کومـان  اعصـاب  روی  کارواخـال  و  رامـوس 

. هسـتند

جـرارد پیکـه به طعنـه وقتی چهـار دقیقـه اضافه 

شـده را مـی بینـد داور را تشـویق مـی کند.

دقیقـه 94: کومـان بـه کارواخال گفت: "سـاکت 

بـاش، لعنتی، تـو میزبانی"

در ادامـه رونالـد کومـان کارت زرد مـی گیـرد و 

کارواخـال خوشـحالی مـی کنـد.

"نـگاه  فریـاد  و  کومـان  عصبانیـت   :84 دقیقـه 

کـن مـرد!" بارسـلونا بـه دنبـال پنالتی اسـت، اما 

"او شـیرجه  پاسـخ مـی دهـد:  اینگونـه  رامـوس 

رفـت." تنـش هـا در حـال افزایـش اسـت.

دقیقه 64: "ادامه بدید"

بازیکنـان ذخیـره بارسـلونا سـعی مـی کننـد پس 

از گل اسـکار مینگوئـزا بـه هـم تیمـی هـای خود 

روحیـه دهند

دقیقه 55: "این خطا کارت زرد دارد!"

رامـوس پـس از خطـای روی کاسـمیرو، داور را 

تحـت فشـار قـرار مـی دهـد.

"کورتوای فوق العاده"

رامـوس و کارواخـال پـس از اینکـه کورتـوا رضبـه 

لیونـل مسـی را در پایان نیمـه اول مهار کرد، او را 

تشـویق می کنند.

"بلند شو مرد!"

روی  والـورده  فـده  خطـای  از  پـس  کارواخـال 

رسجینـو دسـت او را بـه متـارض متهـم مـی کند.

جنگ یمن؛ ۵۳ کشته 
در تازه ترین نبرد بر سر تصرف مأرب

می کند فوت  ــران  ته در  کرونایی  بیمار  ــک  ی دقیقه   ۱۶ هر 

۵۳ بـه نفـع تیـم کابـل الـف بـه فرجـام رسـید و 

از خـود  الـف جـام قهرمانـی را  دخـران کابـل 

سـاختند. تیـم والیـت هرات بـه مقـام دوم و تیم 

والیـت کندهـار مقـام سـوم دسـت یافتنـد.

در  باسـکتبال  فدراسـیون  معلومـات  بربنیـاد 

الـف  ایـن رقابت هـا تیم هـای باسـکتبال کابـل 

و کابـل ب، هـرات، غزنـی، بامیـان ، کندهـار و 

بلـخ رشکـت کـرده بودنـد.

تیـم باسـکتبال والیـت کابـل مقـام قهرمانـی دهمیـن 

دوررقابت هـای انتخاباتـی تیـم ملـی باسـکتبال بانوان 

را بدسـت آورد.

املپیـک  ملـی  کمیتـه  عضـو  قـاری زاده  مجیـب 

روز  پنـج  از  کـه  رقابت هـا  ایـن  کـه  گفـت  افغانسـتان 

قبـل در کابـل آغـاز شـدند و امـروز بـا بـازی تیم هـای 

رسـیدند. پایـان  بـه  الـف  کابـل  و  هـرات 

بـه گفتـه ی او بـازی ایـن دو تیـم بـا نتیجـه ۵۷ مقابـل 



 

 سال پانزدهم  شماره 4193   دو شنبه   23 حمل 1400   12 اپریل 2021  

بامیانکابل جالل آبادقندهارهراتمزار 21
10

14
6

29
17

29
13

34
17

31
19

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

  

 

نشسـت اسـتانبول کـه در ترکیه برگزار میشـود ارائه 

شود.

زملـی  بـا  دیـداری  در  عبداللـه  داکـر  هرچنـد 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی اعـام  

کرده اسـت کـه مسـودۀ توحید طرح 

سـوی  از  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  صلـح 

رییـس  بـه  پیش نویـس،  توحیـد  و  تهیـه  کمیتـۀ 

شـد. سـپرده  ملـی  مصالحـه ی  عالـی  شـورای 

شـورای عالـی مصالحـه یـک شـنبه 22 حمـل بـا 

نـر اعامیـه ای گفتـه اسـت کـه رئیـس و اعضـای 

صلـح  طـرح  پیش نویـس  توحیـد  و  تهیـه  کمیتـۀ 

بحث هـای  و  نشسـت ها  از  بعـد  رهـری  کمیتـۀ 

را  قـر سـپیدار مسـودۀ طـرح صلـح  در  مفصـل 

بـه داکـر عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی 

مصالحـۀ ملـی تسـلیم کردنـد.

امـا در ایـن اعامیـه گفتـه نشـده اسـت کـه طـرح 

سـه مرحله یـی ریاسـت جمهـوری نیـز شـامل ایـن 

مسـوده اسـت، یا اینکه مسـوده توحیـد طرح صلح 

شـورای عالـی مصالحـه ملی جـدا از طرح ریاسـت 

اسـت.  جمهوری 

پیشـر شـورای عالـی مصالحـه ملـی گفته بـود که 

روی توحیـد بیـش از 25 طرح کـه از آدرس احزاب 

سیاسـی و اعضـای رهری شـورای عالـی مصالحه 

ملـی جمع آوری شـده اسـت کار جریـان دارد.

جزنیاتـی از ایـن پیـش نویـس منتر نشـده اسـت 

و قـرار اسـت ایـن طـرح بـه تاریـخ 27 حمـل در 

وزارت زراعـت، مالـداری و آبیـاری اعـام کـرده اسـت که با سـاخت 

والیـت  باالمرغـاب  ولسـوالی  در  زمیـن  هکتـار   138 کانـال  یـک 

بادغیـس تحـت آبیـاری قـرار گرفـت.

ایـن وزارت یک شـنبه 22 حمـل بـا نـر خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه بـا اعـار 

یـک کانـال آبیـاری در روسـتای کپه بابـای ولسـوالی باالمرغـاب والیـت بادغیـس، 

۱۴۸هکتـار زمیـن زراعتـی تحـت پوشـش آبیـاری قـرار گرفـت و از ضایعـات آب و 

جنجال هایـی کـه میـان مردم این روسـتا بـر رس تقسـیم آب رخ مـی داد، جلوگیری 

. شد

در خرنامـه آمـده سـت کـه ایـن کانـال را پـروژه رشـد زراعت و انکشـاف روسـتایی 

»CBARD« وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری در مشـورت بـا شـوراهای انکشـافی 

و مردمی سـاخته اسـت.

محمـد نـادر یکـی از دهقانـان در این روسـتا بـه وزارت زراعت گفته اسـت: »قبل از 

اعـار ایـن کانـال، آب بـه زمین هـای مـردم بـاال منی شـد و مـردم همه سـاله، چهار 

تـا پنـج روز حـر عمومـی می کردنـد و از متـام قریه جـات در حـدود ۷۰۰ تـا ۸۰۰ 

نفـر جمـع می شـدند تـا بوجی هـا را سـنگ، خـاک و ریـگ پـر کننـد و بنـد بسـازند 

و آب را بـه زمین های شـان جهـت دهنـد، امـا وقتـی بـاران و سـیاب می شـد، همه 

چیـز را می بُـرد. دهقانـان مشـکات زیـادی داشـتند و زمین های زیاد از کشـت باز 

می مانـد، همیشـه جنـگ و جنجـال در بین مردم بر رس تقسـیم آب وجود داشـت.«

وزارت زراعـت مـی افزایـد که با سـاخت این کانـال، از ضایعات آب جلوگیری شـده 

و آب کافـی بـه زمین هـای دهقانـان می رسـد و حاال دهقانـان می توانند سـاالنه دو 

فصل حاصـل بگیرند. 

خرنامـه مـی افزایـد کـه از ایـن کانـال آبیـاری ۲۴۵ خانـواده بـه شـکل مسـتقیم 

می کننـد. اسـتفاده 

وزارت زراعـت در اعامیـه افـزوده اسـت که پروژه رشـد زراعت وانکشـاف روسـتایی 

وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری پـروژه ای بـا فعالیت هـای مبتنـی بـر شـوراهای 

ننگرهـار،  والیت هـای  در  کوکنـار،  کشـت  کاهـش  راسـتای  در  و  اسـت  محلـی 

بادغیـس و فـراه فعالیـت می کند. هـدف وزارت زراعت از این پـروژه، بهبود اقتصاد 

محلـی دهقانـان و خانم هـای بی بضاعـت و خانواده هـای زراعت پیشـه از طریـق 

تولیـد و ترویـج محصـوالت زراعتـی دارای ارزش بـاال اسـت.

 آبیاری 148 هکتار زمین در بادغیس

خانـم مایار دو سـال پیـش در یک رقابت آزاد اسـتخدامی 

معـاون رئیـس این ناحیه شـده بود.

او می گویـد کـه ریاسـت ناحیـه مسـئولیت بزرگـی اسـت 

و امیـدوار اسـت کـه بتوانـد خدمـات خوبـی بـرای مـردم 

انجـام دهـد.

او می گویـد: »ایـن کـدام مقـام یـا کرسـی نیسـت، بلکـه 

مسـئولیت بزرگـی اسـت. امیـدوار هسـتم هان گونـه کـه 

 مسـووالن در کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـا همگانـی 

کـردن پالیسـی اصاحـات انتخاباتـی می گوینـد که متام 

آمادگی هـا بـرای برگـزاری انتخابـات شـورای های والیتی، 

شـهرداری ها و مجلـس مناینـدگان والیـت غزنـی گرفتـه 

است. شـده 

رئیـس  زیـب  اورنـگ  جمهـور؛  خرگـزاری  گـزارش  بـه 

در  حمـل(   22( یکشـنبه  دیـروز  انتخابـات  کمیسـیون 

یـک نشسـت خـری در کابل گفـت:« پالیسـی اصاحات 

انتخاباتـی تکمیـل شـده و بـه اسـاس آن متـام آمادگی ها 

بـرای برگـزاری انتخابـات شـورای والیتـی، مجلـس والیت 

غزنـی و شـهر داری ها گرفتـه شـده اسـت«.

خلیلـزاد مناینـده ویـژه ایـاال متحـده امریـکا بـرای 

صلـح افغانسـتان گفتـه بـود کـه از طـرف حکومت 

یـک  ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  و  افغانسـتان 

 بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ محمـد علـم ایزدیار 

روز  عمومـی  نشسـت  در  سـنا  مجلـس  اول  معـاون 

یک شـنبه )22 حمـل( ایـن مجلس گفت که مسـاله 

برگشـت طیاره اسـد قیر رییس مجلس منایندگان 

پاکسـتان از فضـای میـدان هوایـی کابـل بـه دلیـل 

تهدیـدات امنیتـی را بررسـی می کنـد.

آقـای ایزدیـار افزود، سـفر هیـات پارملانی پاکسـتان 

که قرار بود با روئسـای مجلسـین شـورای ملی دیدار 

کنـد بخاطـری مهـم بـود کـه از یـک نهـاد مردمـی 

پاکسـتان منایندگـی می کـرد؛ زیـرا همـواره موضـع 

نهادهـای مردمـی پاکسـتان و افغانسـتان نسـبت به 

نهادهـای حکومتـی دو کشـور متفـاوت بـوده اسـت.

او چگونگـی موجودیـت یـک رسگلولـه را در میـدان 

ایـن  کـه  گفـت  و  خوانـد  برانگیـز  سـوال  هوایـی 

رسگلولـه احتاالً از زمان سـابق در ایـن محل بوده و 

بایـد پس از نشسـت طیـاره رییس مجلس پاکسـتان 

داده می شـد. انفجـار 

بـه گفتـه او، حکومـت در این مورد مسـوولیت دارد تا 

در قبـال ایـن مسـاله جوابگو باشـد؛ زیرا این مسـاله 

بـرای هـردو مجلس شـورای ملی قابل قبول نیسـت.

آقـای قیـر قرار بود به روز پنج شـنبه هفته گذشـته 

وارد کابـل شـود؛ امـا هواپیـای او از فـراز میـدان 

هوایـی کابـل بـه دلیـل آنچه تهدیـد امنیتـی خوانده 

شـد، دوبـاره بـه پاکسـتان برگشـت کرد.

آقـای ایزدیـار همچنیـن، اظهـارات اخیر عبدالسـتار 

در  را  مجلـس  در  فـراه  مـردم  مناینـده  حسـینی 

خصـوص اتهامـات بـر محمـد هاشـم الکـوزی عضـو 

مجلس سـنا را قابل بررسـی دانسـت و تاکید کرد که 

مجلس سـنا این مسـاله را نیز جداً بررسـی می کند.

او بـا اشـاره بـه این کـه ایـن دومیـن بـاری اسـت کـه 

وارد  اتهـام  الکـوزی  آقـای  بـه  عبدالسـتار حسـینی 

می کند، بیان داشـت کـه اگر اتهامات وارده مسـتند 

بـود بـا عضـو مجلـس سـنا برخـورد قانونـی خواهـد 

شـد؛ در غیر آن آقای حسـینی باید پاسـخ گو باشـد.

ایزدیـار تاکیـد کـرد: »مـا قطعـاً بی تفـاوت و بـی پروا 

نیسـتیم و نبایـد باشـیم چـرا که ایـن مسـاله به عزت 

به عنـوان معـاون ناحیـه دو سـال بـرای مـردم خدمـات 

ارائـه کـردم، پـس از این نیـز خدمت آنهـا را انجام دهم.«

خانـم مایـار گفتـه کـه در تاریـخ افغانسـتان بـرای اولین 

بـار یـک زن بـه عنـوان رئیـس یکـی از نواحـی شـاروالی 

کابـل تعییـن شـده و این بـه گفتـه او نشـان می دهد که 

تعهـد و توانایـی زنـان سـبب پیرفـت آنهـا می شـود.

شـاری از باشـنده های ناحیـه پانزدهـم شـاروالی کابـل 

از  انتخابـات  کمیسـیون  گفـت:«  زیـب  اورنـگ  آقـای 

آمـاده  گـذاری  پـان  و  عملیاتـی  تخنیکـی،  لحـاظ 

برگـزاری انتخابـات شـورای های والیتـی، مجلـس غزنـی 

می باشـد«. شـهرداری ها  و 

وی بیـان داشـت: بـه اسـاس پالیسـی جدیـد اصاحـات 

گذشـته  انتخابات هـای  مشـکات  متـام  انتخاباتـی 

شناسـایی شـده و در انتخابات های آینـده تکرار نخواهد 

شـد. رییـس کمیسـیون انتخابـات از حکومـت خواسـت 

والیتـی،  شـورای های  انتخابـات  بودجـه  تامیـن  بـا  کـه 

مجلـس غزنی و شـهرداری ها و امنیـت آن زمینه برگزاری 

انتخابـات را مسـاعد سـازد.

و جابـگاه مجلـس سـنا ربـط دارد؛ مـا از داراالنشـای 

ولسـی جرگـه خواسـتیم کـه آقـا حسـینی را همـراه 

بـا اسـنادش بـه مجلـس سـنا روان کنـد تـا مـا ببنیم 

چـه اسـت؛ در صورتیکـه اسـناد مدلل و قانـع کننده 

باشـد مـا این قضیـه را از طریـق مراجـع قانونی مورد 

اتهـام  امـا اگـر  تعقیـب و پیگیـری قـرار می دهیـم؛ 

واهی و بدون سـند بود، آقای حسـینی مجبور اسـت 

باشد.« پاسـخگو 

گذشـته  هفتـه  نشسـت  در  حسـینی  عبدالسـتار 

مجلس صدای هاشـم الکوزی را در نشسـت عمومی 

مجلـس پخـش کـرد و مدعی شـد کـه آقـای الکوزی 

بیشـر از 2صدهـزار دالـر از گمرک فراه رشـوه گرفته 

است.

گفـت  سـنا  مجلـس  اول  معـاون  دیگـر،  سـوی  از 

کـه مهـار آب در افغانسـتان یـک مسـاله جـدی و از 

اولویت های مردم افغانسـتان اسـت. »ما از سـاخنت 

بنـد کـال خـان اسـتقبال کردیـم و افتتـاح این بند 

را را دسـت آورد کان بـرای حـوزه جنـوب غـرب و کل 

می دانیـم.« افغانسـتان 

بـه وزارت خارجـه گفـت کـه  ایزدیـار خطـاب  آقـای 

موافقتنامـه ای کـه در مـورد بـا ایـران امضـا شـده را 

بـه بحـث بگیرد؛ زیـرا این مسـاله، یک بحـث قانونی 

اسـت. او تاکیـد کـرد: »مـا اظهـارات مسـووالن ایران 

و  می دانیـم  مسـووالنه  غیـر  را  بنـد  ایـن  مـورد  در 

تقبیـح می کنیـم؛ مصالـح ما نسـبت بـه هرچیز دیگر 

مهـم اسـت و مـا نسـبت بـه ایـن حسـاس اسـتیم؛ 

مـا از وزارت خارجـه می خواهیـم کـه در ایـن رابطـه 

واکنـش جـدی را نسـبت به اظهـارات غیر مسـووالنه 

مقام هـای ایرانـی، نشـان دهنـد.«

بـه گفتـه او، وزارت خارجـه نبایـد در مـورد اظهـارات 

مسـووالن ایرانـی در مـورد بند کال خـان بی تفاوت 

باقـی مباند.

ایـن در حالـی کـه اخیـراً مجلس ایـران در مـورد بند 

کـال خـان مصوبـه صـادر کـرده کـه بـر بنیـاد آن، 

فشـار سیاسـی، اقتصـادی و عمرانـی بایـد در مـورد 

افزایش حق آبه این کشـور بر افغانسـتان وارد گردد. 

نیـز از کارکردهـای خانـم مایـار اظهـار رضایـت می کنند 

و امیـدوار هسـتند کـه او بتوانـد خدمـات بهـری را برای 

مـردم ارائـه کند.

نقیب اللـه یکـی از آنهـا اسـت کـه می گویـد: »خدمـات 

اسـت.  شـده  ارائـه  پانزدهـم  ناحیـه  سـوی  از  خوبـی 

و  گرفتـه  صـورت  نهال شـانی  شـده،  توجـه  صفایـی  بـه 

پارک هـا سـاخته شـده اسـت. خداونـد برای شـان تـوان 

بدهـد.« را  بهـر  خدمـات 

او خرسـند هسـتند.  از  ناحیـه  می گوید:«باشـندگان  او 

دفـر او همـواره به روی مـردم باز اسـت. خداوند برای او 

توانایـی خدمـت بیشـر را بدهد.«

از سـویی هـم شـاروالی کابـل می گویـد کـه آمنـه مایـار 

براسـاس توانایـی اش بـه عنـوان رئیـس ناحیـه پانزدهـم 

شـهر کابـل تعییـن شـده اسـت.

سـمیرا رسـا سـخنگوی شـاروالی کابـل بـه رادیـو آزادی 

گفـت کـه ایـن اقـدام شـاروالی کابل بی پیشـینه اسـت.

او افـزود: »شـاروالی کابـل بـرای اولیـن بـار یـک زن را 

ایـن یـک  به عنـوان رئیـس ناحیـه تعییـن کـرده اسـت. 

اقدام با ارزش اسـت که از سـوی رهری جدید شـاروالی 

کابـل صـورت گرفتـه اسـت. از این اقدام حایت شـده و 

شـاروالی کابـل اقدامـات مشـابه دیگری نیز انجـام داده 

اسـت.« پیـش از ایـن شـاروال والیـت دایکنـدی یک زن 

بود.

همچنیـن شـاری معاونـان والـی هـم در چنـد والیـت 

والـی  بوده انـد. یـک هفتـه پیـش رشـیده شـهیدی  زن 

در  زن  والـی  تنهـا  حـارض  حـال  در  و  شـد  دایکنـدی 

اسـت.  افغانسـتان 

کمیسـیون  معـاون  عبداللـه  موالنـا  حـال  همیـن  در 

در  انتخاباتـی  اصاحـات  گفت:«پالیسـی  انتخابـات 

چهـار بخـش تدویـن شـده اسـت کـه بـا عملی شـدن آن 

کنیـم«. برگـزار  را  شـفاف  انتخابات هـای  می توانیـم 

آقـای عبداللـه گفـت:« بخـش اول ایـن پالیسـی شـامل 

توسـعه چهارچـوب حقوقـی انتخابـات اسـت کـه بخـش 

عظـم آن قانـون انتخابات اسـت کـه برای اولیـن بار مثل 

دیگـر قوانیـن بـه وزارت عدلیه فرسـتاده و مراحل قانونی 

لوایحـه،  بازنگـری  همچنـان  و  می کنـد  طـی  را  خـود 

ایـن  نیـز شـامل  انتخاباتـی  رهنمود هـا  و  طرزالعمل هـا 

بخش اسـت«. وی بیان داشـت: بخش دوم این پالیسـی 

در  شـفافیت  تـا  اسـت  تکنالـوژی  از  اسـتفاده  کاربـرد 

انتخابـات آینـده جایگزیـن تقلـب شـود.

و  سـوم  بخـش  گفـت:«  انتخابـات  کمیسـیون  معـاون 

چهـارم پالیسـی اصاحـات انتخاباتـی شـامل اصاحات 

سـاختاری، پـان گـذاری و زیرسـاخت هـا بـرای کاهش 

افزود:«مصـارف  او  می باشـد.  انتخابـات  مصـارف 

کشـور  اقتصـادی  وضعیـت  درنظرداشـت  بـا  انتخابـات 

در  پالیسـی  ایـن  عملـی شـدن  بـا  مـا  کـه  اسـت  زیـاد 

انتخابـات آینـده می توانیـم مصـارف برگـزاری انتخابـات 

را بـه 50 درصـد کاهـش دهیـم«. به اسـاس اعـام قبلی 

کمیسـیون انتخابـات قـرار اسـت کـه انتخابـات مجلـس 

غزنـی، شـورای های والیتـی و شـهرداری ها در ماه میزان 

سـال جـاری برگـزاری شـود. 

طـرح واحـد بـه نشسـت اسـتانبول ارائه خواهد شـد 

ولـی از قـرار معلـوم طـرح ریاسـت جمهـوری جـدا 

گانـه ارائـه خواهـد شـد.

مجلس سنا 
احتمال ممانعت ورود رییس مجلس پاکستان را بررسی می کند

مسوده توحید طرح صلح به شورای عالی مصالحه ملی سپرده شد

برای اولین بار یک زن رئیس یکی از ناحیه های شاروالی کابل شد

کمیسیون انتخابات بار دیگر آمادگی خود برای برگزاری انتخابات شوراهای والیتی را اعالم کرد


