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 اوضاع بحرانی کرونا در هند؛ 
۳۱۴ هزار مورد ابتالی جدید، 
کمبود شدید تخت و اکسیجن

برنامه جو بایدن برای ›افزایش 
نرخ مالیات ثروتمندان‹ امریکا 

 هنـد بـا گـزارش بیـش از ۳۱۴ هـزار ابتـای جدیـد بـه 
بیمـاری کوویـد ۱۹ حـد نصـاب جدیدی در تعـداد آلودگی 
بـه ویـروس کرونا بـه ثبت رسـاند. مقام های هنـد اوضاع در 
کشـور را بحرانـی گزارش داده انـد و کمبود تخت شـفاخانه 

و اکسـیجن سبب ...

 در پـی انتشـار ایـن خبر کـه جو بایدن قصـد دارد نرخ 
هـای مالیاتـی ثروتمنـدان بـه خصوص مالیات بر سـود 
سـرمایه گذاری در بـازار بـورس در امریـکا را افزایـش 
دهـد، شـاخص های اصلی وال اسـتریت به شـدت افت 

کرده اسـت....

 روز پنچ شـنبه تاریخ 2 ثور، منایشـگاه عکس اشـک 

جنـگ؛ لبخنـد صلـح پیامی برای آتش بس از سـوی 

وزارت دولت در امور صلح و با مشـارکت شـاری از 

نهادهـای جامعه مدنـی و تعلیمی، ...

دیگر اجازه نمی دهیم 
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فصل جمهوریت 
بماند باقی  ــام  تم نیمه 

از کاهش توانایی نظامیان افغان 

۴

۴

 نمایشگاه عکس »اشک 
جنگ؛ لبخند صلح« در کابل 

برگزار شد

 پایگاه اطالع رسانی و کتابخانه 
دیجیتالی بنیاد اندیشه 

رونمایی شد

هنری

 طالبان باور به صلح ندارند

 استثمار جنسی ، تهدیدی 
بین المللی برای 

حقوق کودکان

اقتصاد؛ عامل اصلی تحقق 
صلح در افغانستان

 کنفرانـس اسـتانبول بـا تمـام هیاهو و امیـدواری هایی 
کارشـکنی  دلیـل  بـه  متاسـفانه  بـود  برانگیختـه  کـه 
طالبـان بـار دیگـر بـه تعویق افتـاد. ایـن تعویـق دوباره 
بـرای خیلـی از کشـورهای صاحـب مدعـا بـه خصـوص 

میزبـان آن یعنـی ترکیـه و...

۳

۳
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سرمقاله

 محمد هدایت

رئیس جمهور: 

نگرانی مک کنزی 



 : رئیس جمهور

اجازه نمی دهیم  دیگر 
فصل جمهوریت 

باقی بماند تمــام  نیمه 

2
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 محمـد ارشف غنـی، رییـس جمهور کشـور می گویـد که دیگر 

بـه هیـچ صـورت اجـازه منی دهـد فصـل جمهوریـت هامننـد 

گذشـته نیمـه متام گذاشـته شـود.

آقـای غنـی کـه روز پنج شـنبه )2 ثـور( در قندهـار صحبـت 

فصـل  ایـن  کـه  دهیـم  منـی  اجـازه  »مـا  گفـت:  می کـرد 

جمهوریـت دیگـر نیمـه متـام گذشـته شـود؛ هامننـد که عرص 

باقـی  متـام  نیمـه  خـان  داود  و  خـان  امان اللـه  جمهوریـت 

مانـد.«

او خطـاب بـه مـردم قندهـار گفـت کـه همه مـردم افغانسـتان 

در یـک صـف واحـد ایسـتاده انـد و از جمهوریـت دفـاع مـی 

کننـد؛ زیـرا مسـاله حفاظـت از دسـت آوردهـا اسـت.

بـه گفتـه او، نهادهـای دولتـی بـه ویـژه نهادهـای امنیتـی هم 

در نتیجـه خـروج نیروهـای خارجی هیچ نوع تغییری را شـاهد 

نخواهنـد بـود و کمک هـای بین املللـی بـه این نهادهـا ادامه 

می یابـد.

رییـس جمهـور گفـت: »امـروز مـردم قندهـار بـه جهـان پیـام 

جمهـور  بـر  و  اسـت  منـد  بـاور  افغانسـتان  بـاالی  کـه  دارد 

می کنـد.« ایسـتادگی 

او بـا مثـال زدن دوره شـاهی احمدشـاه ابدالـی گفـت که اگر 

مـردم افغانسـتان متحد شـوند بازهم هامننده دوره احمدشـاه 

بابـا مهمرتیـن کشـور در منطقـه و جهـان خواهنـد شـد، پـس 

بایـد دوبـاره به مـردم مراجعه شـود.

افغان هـا  کـه  رسـیده  آن  زمـان  اکنـون  هـم  او،  گفتـه  بـه 

بـرای دولـت شـان چـه می کننـد و بایـد همـه در حامیـت از 

جمهوریـت ایسـتاده شـوند. »مـا مردم سـاالری مـی خواهیم و 

بـر ایـن خواسـت کـه مـردم ایسـتاده ایـم.«

آقـای غنـی گفـت، اگـر طالبـان می خواهنـد صلـح کننـد و 

قانـون اساسـی را بپذیرنـد بیاینـد هرچقـدر نفری کـه می آیند 

در قندهـار هلمنـد و هروالیتـی کـه آنان می خواهند بنشـینند 

تـا در مـورد صلـح تصمیم گیری شـود؛ زیرا در قطـر بازی روان 

اسـت کـه چهـار مـاه به هیـچ نتیجه نرسـیده اسـت.

او بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم افغانسـتان از جنـگ خسـته اند و 

منی خواهنـد ایـن جنـگ بیشـرت از ایـن ادامـه داشـته باشـد 

افـزود، قانـون اساسـی مطابـق رشیعـت اسـت و در چـوکات 

ایـن قانـون بایـد مصالحـه شـود.

بـه گفتـه او، افغانسـتان در آینـده باید بی طرف باشـد و مردم 

بایـد ایـن کشـور را آباد کننـد؛ زیرا افغانسـتان همـه چیز دارد 

بـه جـز از صلـح و اگر صلـح بیاید انشـالله مردم افغانسـتان به 

همـه خواسـتهای خود خواهند رسـید.

کـه  گفـت  هـم  پاکسـتان  بـه  خطـاب  غنـی  جمهـور  رییـس 

افغانسـتان بـه پیـش خواهـد رفـت و اگـر پاکسـتان سیاسـت 

بـرد بـرد را انتخـاب کنـد بـه سـایر کشـورها راه پیـدا خواهـد 

کـرد.

امـا؛ ایـن در حالـی اسـت کـه طالبـان اعالم کـرده کـه پس از 

ایـن در هیـچ نشسـتی در مـورد افغانسـتان رشکـت نخواهنـد 

کـرد. نشسـت ترکیـه نیـز بـه همیـن دلیل تـا پس از عیـد فطر 

بـه تعویـق افتاده اسـت.

تالش ها برای کشاندن طالبان به میز مذاکره ادامه دارد.

سرمقاله

 کنفرانـس اسـتانبول بـا متام هیاهـو و امیدواری 
دلیـل  بـه  متاسـفانه  بـود  برانگیختـه  کـه  هایـی 
کارشـکنی طالبـان بـار دیگـر بـه تعویـق افتـاد. 
از کشـورهای  بـرای خیلـی  دوبـاره  تعویـق  ایـن 
صاحـب مدعا به خصـوص میزبان آن یعنی ترکیه 
و هـم چنیـن ایـاالت متحـده بسـیار سـخت متام 
شـد. نفـس بـی نزاکتـی طالبـان کـه برخاسـته 
از نازدانگـی سیاسـی ایـن گـروه بـود همـه را تـا 
حـد زیـادی مایـوس کـرد. حتـی ایـاالت متحـده 
و پاکسـتان نیـز نتوانسـتند ایـن گـروه را وادار بـه 
اشـرتاک در ایـن کنفرانـس کننـد.در تـازه تریـن 
مـورد و پـس از تعویق دوباره کنفرانس اسـتانبول 
گفتـه مـی شـود کـه طالبـان بـرای اشـرتاک در 
ایـن کنفرانـس دو رشط اساسـی گذاشـته انـد. 
زندانـی  منابـع مـی گوینـد رهایـی هفـت هـزار 
طالبـان از زنـدان هـای افغانسـتان و هـم چنیـن 
خـارج کردن اسـامی رهـری این گروه از لیسـت 
از  بخشـی  املللـی  بیـن  هـای  تحریـم  و  سـیاه 
مطالبـات جدیـد ایـن گـروه اسـت. ایـن مـوارد و 
آن چـه از ایـن گـروه در رونـد صلـح دیـده شـده 
اسـت همگـی نشـان از بـی بـاوری گـروه طالبان 

بـه صلـح دارد.  
طالبـان عـالوه بر مـوارد فـوق در میـدان جنگ و 
تـداوم خشـونت های تروریسـتی نیز نشـان داده 
انـد کـه هیـچ تغییـری در ایـن گـروه و باورهـای 
آن بـه وجـود نیامـده اسـت و شـعار صلـح کـه از 
سـوی ایـن گـروه و حامیـان آن داده مـی شـود 
روزهـای  در  نیسـت.  بیـش  رسابـی  متاسـفانه 
گذشـته علـی رغـم حرمـت و بزرگـی مـاه رمضان 
در میـان مسـلامنان و علـی رغـم اعـالن خـروج 
کامـل نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، طالبـان 
بـه کشـتار بـی رحامنـه مـردم در رسارس کشـور 
ادامـه داده انـد. در اواخـر هفته گذشـته اعضای 
طالبـان چهـار مسـافر بـی گنـاه و مـردم ملکی را 
در والیـت غـور پـس از اسـارت بـه طـرز فجیعـی 
بـه قتـل رسـاندند و هـم چنیـن در میـدان وردک 
چهارتـن از نیروهـای امنیتـی را نیـز پس از اسـیر 
کـردن رس بریدنـد. این سلسـله جنایات در جای 
نیـز  جـای کشـور ادامـه یافـت و حتـی تشـدید 
شـده اسـت. اکنون پرسـش این اسـت که مردم و 
دولـت افغانسـتان چـرا در برابر این همـه جنایت 

کوتـاه بیاینـد و نـاز طالبـان را بکشـند؟ 
واقعیـت این اسـت کـه متاسـفانه ایـاالت متحده 
بـه بهانـه این کـه رشیک اسـرتاتژیک افغانسـتان 
هـای  هزینـه  گذشـته  سـال  دو  طـی  در  اسـت 
سـنگینی را بـر دولـت افغانسـتان تحمیـل کرد و 
فشـارهای بی سابقه ای را نیز بر آن وارد ساخت. 
بـر اثـر همین فشـارها بـود کـه دولت افغانسـتان 
مجبـور شـد نزدیک به شـش هـزار زندانـی طالب 
آزاد  را برخـالف همـه قوانیـن و مقـررات کشـور 
کنـد. اکنـون بر اسـاس معلومـات منابـع امنیتی 
اکرثیـت مطلـق رهـا شـدگان بـا انگیـزه مضاعـف 
بـه جنـگ برگشـته انـد و بسـیاری از آن هـا نیـز 
در جنـگ بـا نیروهای امنیتی افغانسـتان کشـته 
بـر  زندانیـان طالبـان عـالوه  انـد. رهایـی  شـده 
ایـن کـه عدالـت را خدشـه دار کـرد و سـیلی از 
و  برگشـتند  جنـگ  بـه  تروریسـت  جنایتـکاران 
نیروهـای طالبـان را تقویـت کرد، از لحـاظ افکار 
عمومـی و روحیـه جمعـی نیـز آسـیب سـختی بـر 
دولت و مردم افغانسـتان وارد کرد. شـکاف هایی 
کـه در سـال هـای اخیـر میـان دولـت و مـردم به 
وجـود آمـده بـود، یـک بار دیگـر به وسـیله رهایی 
شـش هـزار طالـب عمـق بیشـرت یافـت و افـکار 
از جانـب  بـه شـدت متاثـر سـاخت.  را  عمومـی 
دیگـر بـر زیـاده خواهـی طالبـان نیز افـزود و این 

گـروه را بیـش از گذشـته تقویـت کـرد. 
اکنـون طالبـان بـر مواضـع خـود پای می فشـارد 
زنـدان  از  نیـز  را  دیگـر  زندانـی  هـزار  هفـت  تـا 
دولـت  اگـر  بخشـند.  رهایـی  افغانسـتان  هـای 
افغانسـتان بـار دیگـر تحـت فشـار جامعـه بیـن 
املللـی چنـان اشـتباهی را تکـرار کنـد بدیهـی 
اسـت کـه مـردم افغانسـتان تکـرار این اشـتباه را 
نخواهنـد بخشـید. از ایـن رو امیـد مـی رود کـه 
رهـری حکومـت در برابـر زیـاده خواهـی هـای 
خواسـت  بـار  زیـر  و  کنـد  ایسـتادگی  طالبـان 
هـای غیـر منطقـی و غیـر قانونـی طالبـان نـرود. 
البتـه از لحـاظ اسـرتاتژیک و سیاسـی نیز دولت 
افغانسـتان دیگـر مجبوریتـی نـدارد تـا بـه چنین 
خواسـته ای تـن دهـد. زیـرا رشکای بیـن املللی 
افغانسـتان در حـال خـروج کامـل نیروهـای خود 
از افغانسـتان هسـتند و بـا ایـن کار عمـال سـایه 
و  اسـت  شـده  کوتـاه  افغانسـتان  رس  از  هـا  آن 
دیگـر حقـی بـرای تحـت فشـار قـرار دادن دولت 
افغانسـتان ندارنـد. بنابرایـن امیـد مـی رود کـه 
دولـت افغانسـتان ابتـکار را در دسـت گیـرد و در 
رونـد صلـح یک طرف تعییـن کننده باید باشـد و 

هرگـز زیـر بـار فشـارهای خارجـی نـرود.

ور رسه بـه پـه ځينـو برخـو کـې مهمې اړتيـاوې پـوره يش.(( د 

پکتيـا اوسـېدونکی ډاکټـر اميل خـان چې د دې انسـټيټيوټ 

پـه جوړېـدو خـوښ دی، وايـي چې پـه دې رسه پـه طبي برخه 

کـې روزل کېدونکـو محصلينـو تـه زياتـې اسـانتياوې رامنځته 

شوې. 

واليـت خـان زياتـه کـړه: ))طب ډېـره مهمـه برخـه ده، په عني 

حـال کې داسـې مسـلک دی چې په ورځنـي ډول پرمختګونه 

لـري؛ نـو دا بـه د نسـبتا ښـو زده کـړو مرکـز وي، چـې د پکتيـا 

او شـاوخوا واليتونـو ځـوان هلـکان او نجونـې به په کـې وروزل 

يش.((

يـو ځـوان اميـد افغـان پـژواک ته وويل چـې په طـب برخه کې 

يـې زده کـړو شـوق او هيلـه ده او د دې مرکـز پـه جوړېـدو رسه 

هيلـه مـن شـوی، چـې ګواکـې وکولی يش پـه يـاده برخه کې 

زده کـړې او د خلکـو خدمـت وکـړي.  نوموړی وايـي: ))کانکور 

کـې مـې نومـره لـږه کمـه وه او طـب پوهنځـي تـه کاميـاب نه 

شـوم؛ د خصـويص پوهنتـون لپـاره اقتصادي وس نـه لرم، خو 

دا بـه يـو ښـه فرصـت وي چـې لـه دې الرې وکولی شـم، خپل 

هـدف تـه ځـان ورسـوم او د خدمـت جوګه شـم. پـه دې برخه 

کـې بايـد امکانات ال زيـات يش.((

پـه پکتيـا کـې طبـي نيمـه لـوړو زده کـړو يـو بـل مرکـز هـم د 

ناروېـژن کمېټـې پـه مرسـته فعاليت لـري، چې ډېـر مترکز يې 

د نجونـو پـر روزلـو دی. پـه دې واليـت کـې يو حـوزوي او درې 

د ولسـواليو روغتونونـه، ۵۳ سـاحوي او څلـور سـيار روغتيايـي 

کلينيکونـه شـته، چـې د حـوزوي روغتـون پـه ګـډون پـه هېڅ 

يـوه کـې يـې الزم روغتيايـي خدمتونـه نـه وړاندې کېـږي او له 

املـه يـې خلـک زيـات شـکايتونه کوي.

 پـه ګردېـز کـې د روغتیايـي علومو انسـټیټوټ يـا د طبي نيمه 

لـوړ زده کـړو ودانۍ ګټې اخیسـتنې ته وسـپارل شـوه، چې په 

طبـي برخـه کـې به ځوانان پـه کې زده کـړې کوي.

مسـوولني وايـي پـر يـاده ودانـۍ لـه ۲۲ ميليونه افغانيـو زيات 

لګښـت راغلـی او ۲۴ دريس خونـې، ۸ ادارې خونـې او نـور 

اړيـن ملحقـات لـري. د عامـې روغتيـا رئيـس ډاکټـر واليـت 

خـان احمـدزی وايـي چـې پـه دې روغتيايي انسـټيټيوټ کې 

بـه محصلـني پـه نرسـنګ، قابلګـي، فارميـي او د غاښـونو د 

پروتيـز پـه برخـه کـې روزل کيـږي.

احمـدي پـژواک تـه وويـل: ))د دې ودانـۍ څـه بانـدې ۲۲ 

ميليونـه افغانـۍ لګښـت د دوسـت هېـواد هندوسـتان له خوا 

ورکـړل شـوی دی.  دا پـه روغتيايـي برخـه کـې د معتـرو، 

بـاوري او سـمو زده کـړو لپـاره يـو بـل ښـه فرصـت دی، چـې 

 امنيتـي مسـوولني وايـي چـې د افغـان ځواکونـو د عملياتـو په 

تـرڅ کـې پـه غـزين واليـت کـې 2٣ طالبـان وژل شـوي او اووه 

نـور ټپيان شـوي دي.

 د 2٠٣ ميونـد قـول اردو مطبوعـايت مسـوول اميل خان مومند 

وايـي چـې تېـره ورځ افغان ځمکنـي او هوايـي ځواکونو د غزين 

واليـت د مرکـز پـه اروز او اسـفنده او د مقر ولسـوالۍ په غوجان 

سـيمو کـې د طالبانو پر وړانـدې عمليات کـړي دي. هغه وايي 

چـې پـه دغه عملياتو کـې 2٣ وسـله وال طالبان وژل شـوي او 

اووه نور ټپيان شـوي دي.

همـداراز دى زياتـوي چـې د طالبانو یوه اندازه وسـلې، مهامت 

او نظامـي توکـي هـم د دفاعـي ځواکونـو السـته ورغـي دي. 

مومنـد وايـي چـې پـه دغـه عملياتـو کـې د طالبانـو يـو شـمېر 

ځـاى پرځـاى شـوي ماينونـه هـم کشـف او له منځه وړل شـوي 

دي. دغـه راز د غـزين ښـار اوسـېدونکي رحيـم اللـه هـم وايـي 

چـې پـه دې وروسـتيو کـې د دغـه واليت په بېالبيلو سـيمو کې 

جګـړې روانـې دي.

هغـه زياتـوي: ))پـه مرکـز کـې، پـه مقر کـې پـه دهيـک او نورو 

ولسـواليو کـې سـختې جګـړې روانـې دي، د زرګونـو کسـانو 

کـډې پـه شـا دي يوه او بله خـوا روان دي، دغه حـاالت بايد نور 

کنټـرول يش.(( بـل لورتـه د وسـله والو طالبانو ويانـد ذبيح الله 

مجاهـد پـه خپلـه ټوېټـر پاڼـه کـې ليـکي دي چـې طالبانـو د 

غزين ښـار په ارزو سـيمه کې د حکومتي ځواکونو دوه پوسـتې 

دي.  نيويل 

حکومتـي  لـس  پرمهـال  نيولـو  د  پوسـتو  د  چـې  وايـي  هغـه 

رستېـري وژل شـوي او يـو بـل يـې ژونـدى نيـول شـوى دى. د 

يادونـې وړ ده چـې پـه دې وروسـتيو کې يو ځـل بيا د حکومتي 

ځواکونـو او وسـله والو طالبانـو ترمنځ جګړو زور اخيسـتى دى.

پکتيا کې د روغتيايي علومو انسټيټيوټ ودانۍ چارې بشپړې شوې

په غزين کې د ٢٣ طالبانو د وژل کېدو ادعا وشوه

کارتون

طـالبـان بـاور به 
صلح ندارند

محمد هدایت

 

 

طالبـان بـا بـزرگان شـان مشـوره کننـد و مـن خـر دارم کـه بـه 

پاکسـتان رفته انـد.«

پـس  اسـتانبول  نشسـت  کـه  گفته  اسـت  ترکیـه  خارجـه  وزیـر 

از عیـد رمضـان برگـزار خواهـد شـد، امـا آیـا ایـن سـفر هیئـت 

طالبـان بـه پاکسـتان می توانـد کـه تـا عیـد رمضان گـره چالش 

به  میـان آمـده در رونـد صلـح را بگشـاید یـا نـه؟

امـور  در  رییس جمهـور  ویـژۀ  داوودزی، مناینـدۀ  عمـر  محمـد 

پاکسـتان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش گفـت: »هنـوز مـا نتیجـه 

ندیده ایـم.« پاکسـتان  بـا  طالبـان  مشـوره های  در  ملموسـی 

نشسـت  یـک  جمعـه  روز  بـه  کـه  اسـت  قـرار  هـم  سـویی  از 

سـه جانبه میـان وزیـران خارجـه افغانسـتان، ترکیـه و پاکسـتان 

در ترکیـه برگـزار شـود. وزارت خارجـه افغانسـتان می  گویـد کـه 

محمـد حنیـف امتـر، وزیـر خارجـۀ کشـور بـرای رشکـت در این 

نشسـت بـه ترکیـه رفتـه اسـت.

سـید سـعادت منصـور نـادری، وزیـر دولـت در امـور صلـح بیان 

داشـت: »در این هیچ جای شـکی نیسـت که نقش کشـورهای 

منطقـه برازنده اسـت.«

از سـویی هـم مناینده گـی سیاسـی سـازمان ملـل متحـد در 

سـازمان  ویـژۀ  مناینـدۀ  روزه  چنـد  سـفر  پایـان  از  افغانسـتان 

ملـل بـرای افغانسـتان از دوحـه خـر می دهـد و می گویـد کـه 

تالش هـای صلـح ایـن کشـور نبایـد متوقـف شـوند. 

امریکایـی  طـرف  کـه  دارد  فشـاری  پـا  طالبـان  گـروه  شـد. 

توافقنامـه دوحـه را نقـض کـرده اسـت و بنابر این، ایـن گروه تا 

خـروج کامـل نیـروی خارجـی از افغانسـتان در هیـچ نشسـتی 

اشـرتاک نخواهـد کـرد.

هـر چنـد طرف هـای ترکیـه و پاکسـتان تـالش زیادی بـه خرج 

دادنـد کـه بتوانند گـروه طالبان را به این نشسـت قانع سـازد، 

امـا در ظاهـر قضیـه برای ایـن کار توفیقی نداشـتند.

حـاال کـه بحـث بیرون شـدن نیروهـای امریکایی تا سـپتمر از 

افغانسـتان قطعـی شـده اسـت، معلـوم دار اسـت کـه نیروهای 

ناتـو نیـز در افغانسـتان باقـی نخواهند مانـد. تحلیلگران حوزه 

جنـوب کشـور می گوینـد کـه گـروه طالبـان در انتظـار خـارج 

شـدن کامـل نیروهای خارجی از افغانسـتان اند تـا بخت خود 

را در میـدان نطامـی آزمایـش کند و یا دسـت کم در بحث های 

گفتگوهـای صلـح بتوانـد با رشایـط دیگری صحبـت کند.

امـا ایـن طـرف ارگان هـای امنیتـی و دفاعـی کشـور می گویند 

کـه خـروج نیروهـای خارجـی هیچ تاثیـری بر وضعیـت امنیتی 

کشـور نـدارد و از سـال 2٠14 بـه ایـن طرف نیروهـای امنیتی 

افغانسـتان بـه تنهایـی در برابـر تروریسـم و افراطیـت جنگیده 

اند.

افتتـاح  مراسـم  در  صحبت های کـه  در  غنـی  جمهـور  رئیـس 

امـن  نـا  والیـت  در  افغانسـتان  جنـوب  در  مهمنـد  شـفاخانه 

قندهـار داشـت از گـروه طالبـان خواسـت کـه جنـگ را دوام 

ندهـد و بیایـد به عمران و مرمت کشـور سـهیم شـوند. او گفت 

کـه گـروه طالبـان هیچ گونـه دلیـل رشعـی و قانونـی بـر ادامـه 

جنـگ علیـه مـردم افغانسـتان نـدارد.

رئیـس جمهـور در ایـن مراسـم خطـاب بـه پاکسـتان گفـت که 

اگـر افغانسـتان ناامـن و بحرانـی باشـد، پاکسـتان چگونـه بـه 

مارکیـت آسـیای میانـه خواهد رسـید. او از حکومت پاکسـتان 

خواسـت کـه از رونـد صلـح افغانسـتان حامیـت صادقانـه کند 

و بجـای ایجـاد بحـران در منطقـه، در جهت توسـعه و پیرشفت 

منطقـه ی سـهیم شـود کـه توسـعه وانکشـاف خـود پاکسـتان 

بیـش از دیگـران بـه آن وابسـته اسـت.

امـا دیـده شـود کـه گفتگوهـای صلـح پـس از رمضـان بـه کجا 

خواهـد رسـید و وضعیـت عمومـی منطقـه مـا کـه ایـن روزهـا 

خیلـی داغ تـر از گذشـته بـه نظـر می رسـد تحـوالت را از جمله 

در افغانسـتان، بـه چـه سـمتی هدایـت خواهـد کـرد.

آن زمـان زیـادی صحبـت کـرده ایم.«

آقـای مـک کنـزی در پاسـخ بـه او گفـت: »مـا اکنـون مأموریـت 

حامیـت، مشـوره دهـی و همـکاری در افغانسـتان را پایـان مـی 

دهیـم. مـا در تـالش برنامـه ریـزی ادامـه عملیـات هـای ضـد 

هـراس افگنانـه از منطقه هسـتیم تا سـازمان های افـراط گرایی 

خشـن کـه در تـالش بقای شـان در افغانسـتان هسـتند، تحـت 

فشـار و نظـارت دوامـدار می ماننـد.«

او در بـاره پرسشـی در رابطـه بـا حفـظ سـفارت امریـکا در کابل 

پـس از خـروج نیروهـا، گفـت کـه آنـان متعهـد بـه حفـظ ایـن 

سـفارت هسـتند اما افزود که امنیت آن یکی از مسـوولیت های 

کشـور میزبان اسـت.

او گفـت: »امنیت یک سـفارت مسـوولیت کشـور میزبان اسـت. 

بسـیاری از سـفارت هـای مـا در رسارس جهـان حضـور نظامـی 

کـم دارنـد بـه خاطـری کـه کشـور هـای میزبـان مکلفیـت های 

شـان را انجـام مـی دهنـد. ایـن یـک موضـوع نگرانی اسـت که 

آیـا حکومـت آینـده در افغانسـتان پس از خـروج مـا توانایی این 

کار را خواهـد داشـت یـا نـه. ایـن موضـوع تـا چنـد هفتـه آینده 

همزمـان بـا آغـاز خـروج مـا معلـوم خواهـد شـد و ما وضعیـت را 

بررسـی خواهیم کـرد. «

طالبـان  بـه  نزدیـک  منابـع   

هیئـت  یـک  کـه  می گوینـد 

شـیح  رهـری  بـه  طالبـان 

رییـس  حقانـی،  عبدالحکیـم 

کننـدۀ  مذاکـره  هیئـت 

طالبـان، از دوحه به پاکسـتان 

. سـت رفته ا

رییـس  منابـع،  ایـن  به گفتـۀ 

هیئـت مذاکره کننـده طالبان 

تـا  می کوشـد  سـفر  ایـن  در 

گـروه  رهـری  مشـوره های 

طالبـان را دریابـد که آیا تاخیر 

در خـروج نیروهـای امریکایـی 

سـبب توقـف مذاکـرات و عدم 

رشکـت در نشسـت اسـتانبول 

بایـد  هـم  دیگـری  راه هـای  معضـل  ایـن  حـل  بـرای  یـا  شـود 

شـوند. جسـت وجو 

امراللـه صالـح، معـاون نخسـت رییس جمهـور امـا می گویـد کـه 

آوردن مشـوره های سـازمان  بـرای بدسـت  ایـن هیئـت طالبـان 

»هـر  رفته اسـت:  کشـور  آن  بـه  پاکسـتان  نظامـی  اسـتخبارات 

زمانـی کـه گفت وگوهـا در قطر با یک بن بسـت روبه رو می شـوند، 

می گوینـد کـه مـا می رویـم مشـوره بـزرگان خویـش را می گیریم. 

اصـأ معنـای کلمـه بـزرگان شـان ایـن اسـت کـه بـرای مـا اجازه 

بدهیـد کـه برویـم اجـازه فـوج و آی اس آی را بگیریـم کـه چـه 

کنیـم.« رییس جمهـور غنـی نیـز از پاکسـتان می خوهـد کـه راه 

درسـت را انتخـاب کنـد: »بـرای پاکسـتان وقـت آن رسـیده اسـت 

کـه یا سیاسـت برد، بـرد را انتخاب کنند و یا هم سیاسـت باخت، 

باخـت را انتخـاب کننـد.«

تأخیـر در خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان از علت هایـی 

نشسـت  در  رشکـت  و  مذاکـرات  ادامـه  طالبـان  کـه  بوده اسـت 

اسـتانبول را رد کرده انـد. به گفتـۀ منابـع، اکنـون آقـای حقانـی 

در سـفرش بـه پاکسـتان می خواهـد که مشـوره رهری ایـن گروه 

را دربـارۀ تأخیـر در خـروج و چگونگـی ادامـه مذاکـرات صلـح بـه 

بیاورد. دسـت 

سـید اکـر آغـا، فرمانـده پیشـین طالبـان بیـان داشـت: »امریـکا 

برخـالف توافق  نامـه دوحـه عمـل کرده اسـت و حاال نیاز اسـت که 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه در 24 سـاعت گذشـته در 

درگیـری میـان نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور و جنگجویان 

بلـخ،  پکتیـا،  ننگرهـار،  گـروه طالبـان در والیت هـای غزنـی، 

هـرات، غـور، هلمنـد و قندهـار 149 جنگجـوی ایـن گـروه بـه 

هالکـت رسـیدند.

ایـن وزارت روز جمعـه ٣ ثـور بـا نـرش خرنامـه ای اعـالم کـرده 

گـروه  دیگـر  جنگجـوی   7٠ درگیری هـا  ایـن  در  کـه  اسـت 

انـد. برداشـته  جراحـت  طالبـان 

کـه  مختلف النـوع  مایـن  حلقـه   ۳۰ کـه  می افزایـد  خرنامـه 

کشـور  مختلـف  نقـاط  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  توسـط 

جابجـا شـده بـود، کشـف و خنثـا شـد.

گذشـته،  شـب  کـه  نوشـته  دیگـری  خرنامـه  در  وزارت  ایـن 

قطعـات خـاص نیروهـای دفاعـی و امنیتـی، در ناحیـه پنجـم 

کـه  کردنـد  راه انـدازی  را  هدفمنـدی  عملیـات  قنـدوز،  شـهر 

در  کـه  طالبـان  گـروه  تروریسـتان  از  تـن  چهـار  نتیجـه  در 

ناامنی هـای این شـهر نقش کلیدی داشـت بازداشـت شـدند.

جنگ هـا و ناامنی هـا در حـال شـدت گرفته اسـت که نشسـت 

احتاملـی در اسـتانبول ترکیـه بـه بعـد از مـاه رمضـان موکـول 

نیروهـای  مرکـزی  فرماندهـی  فرمانـده  کنـزی،  مـک  جـرال   

امریکایـی یـا »سـنتکام«، می گوید که او نگران اسـت که نظامیان 

از  بیـرون شـدن نیروهـای امریکایـی و خارجـی  از  افغـان پـس 

کشـور، نتواننـد ادامـه بدهنـد.

 آقـای مـک کنـزی روز پنجشـنبه )2 ثـور( بـه کمیتـه نیروهـای 

نظامـی سـنای امریکا گفـت: »من در باره توانایـی نظامیان افغان 

بـرای حفـظ شـان پـس از این که ما بیرون شـویم، نگران هسـتم، 

دربـاره توانایـی نیروهـای هوایـی افغـان، به ویـژه، پـس از این که 

مـا حامیـت از ایـن نیروهـا را متوقف سـازیم، نگران هسـتم.«

او گفـت کـه نیروهـای افغان به حامیت از سـوی نظامیـان ایاالت 

متحـده و دیگر کشـورها در سـال های پسـین، عادت کـرده اند.

او پیـش از ایـن نشسـت در پنتاگـون گفـت کـه رییـس جمهـور 

بایـدن پیـش از اعـالم خـروج نیروهـا، بـا او و دیگـر نظامیـان بلند 

پایـه مشـوره کرد.

در همیـن حال، سـناتور جیـم انهوفی گفت که راهکارهـای اداره 

ترمـپ در رشق میانـه بیشـرت سیاسـی بوده انـد تا این کـه در باره 

منافع ملی باشـند. 

او گفـت: »نخسـت در افغانسـتان ایـن اداره تصمیـم بـر اسـاس 

زمـان نـه بـر اسـاس رشایـط گرفت. مـا این را مـی دانیـم و در باره 

را  طالبـان  جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون  صالـح،  امراللـه   

اگـر حامیـت  تاکیـد دارد کـه  و  نوکـران آی اس آی می خوانـد 

پاکسـتان نباشـد ایـن گـروه در افغانسـتان سـه هفتـه هـم بـه 

منی توانـد. داده  ادامـه  جنـگ 

امراللـه صالـح معـاون اول ریاسـت جمهـوری که روز پنج شـنبه 

بـر  تاکیـد  بـا  می کـرد،  قندهـار صحبـت  والیـت  در  ثـور(   2(

این کـه دسـت آوردهـای 2٠ سـاله مـردم افغانسـتان در رونـد 

صلـح حفـظ خواهـد شـد، گفـت کـه طالبـان بایـد بپذیرنـد، 

زعیـم کشـور از طریـق انتخابـات تعییـن شـود.

آقـای صالـح افـزود که اگـر طالبان بر شـفافیت انتخابـات باور 

ندارنـد، انتخابـات آینـده از طریـق شناسـنامه الکرتونیکـی که 

در آن احتـامل تقلـب وجـود نـدارد، برگزار می شـود؛ زیـرا روند 

توزیـع ایـن شناسـنامه ها در رسارس گسـرتش یافتـه و ترسیـع 

شـده است.

بـه گفتـه او، طالبـان بایـد امتحان کننـد که چنـد درصد مردم 

افغانسـتان ایـن گـروه را بدون شـالق و تفنگـش می پذیرند.

معـاون اول ریاسـت جمهـوری همچنیـن افـزود، »طالبـان در 

رونـد صلـح می گوینـد کـه از بـزرگان خـود مشـوره می گیرنـد؛ 

امـا بـزرگان آنـان مقام هـای آی اس آی هسـتند وگرنـه، ایـن 

گـروه در ارغنـداب می آمدند و در این مورد مشـوره می کردند.«

آقـای صالـح تاکیـد کرد کـه اگر فـردا حامیـت آی اس آی ختم 

شـود، طالبـان بـه تنهایـی بـرای سـه هفتـه هـم تـوان پیشـرد 

جنـگ را ندارند.

ویرانـی  بخاطـر  طالبـان  جنـگ  از  پاکسـتان  او،  گفتـه  بـه 

حامیـت  خـود،  جویانـه  سـلطه  اهـداف  تحقـق  و  افغانسـتان 

. می کنـد

او ترصیـح کـرد: »از هـر ده هـراس افگنی که نیروهـای امنیتی 

بازداشـت می کننـد، حـد اقل 8 تن شـان در پاکسـتان آموزش 

ایـن گـروه چگونـه می تواننـد بـدون حامیـت  بنـاً  انـد؛  دیـده 

پاکسـتان در برابـر مـردم افغانسـتان بجنگنـد.«

ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح مـی شـود کـه طالبـان اعـالم 

کـرده کـه پـس از ایـن در هیـچ نشـیتی در مـورد افغانسـتان 

رشکـت نخواهنـد کـرد.

نشسـت ترکیـه نیـز بـه همیـن دلیـل تـا پـس از عیـد فطـر بـه 

تعویـق افتـاده اسـت. تالش هـا بـرای کشـاندن طالبـان به میز 

مذاکـره ادامـه دارد. 

وزارت دفاع ملی: یک هیئت طالبان برای رای زنی دربارۀ نشست استانبول به پاکستان رفته  
نزدیک به 150 جنگجوی طالبان در نقاط مختلف کشور کشته شدند 

صالح: اگر حمایت پاکستان نباشد طالبان سه هفته هم توان جنگ ندارد نگرانی مک کنزی از کاهش توانایی نظامیان افغان پس از خروج امریکا  



 

امانوئـل ماکرون در طول سـخرنانی خود در یونسـکو )1( 

در نوامـر گذشـته ، متایـل خـود را بـرای مبـارزه بـا پورنوگرافی 

و  مرصف کننـدگان  مجازات هـای  تشـدید  بـا  کـودکان، 

مشـارکت کنندگان در ایـن صنعـت ناراحـت کننده، ابـراز کرد.

30 سـال پـس از تصویب کنوانسـیون بین املللی حقوق 

کـودک توسـط فرانسـه، سـواالت زیـادی در مـورد حامیـت از 

کـودکان در سـطح ملـی و بین املللـی باقـی مانـده اسـت. اگر 

مسـائل آمـوزش، حـق داشـن خانـواده یا حـق قربانی نشـدن 

از خشـونت کامـاً اساسـی باشـد، مسـئله اسـتثامر جنسـی 

کـودکان نیـز بـه هـامن انـدازه مهـم اسـت. در واقـع، كـودكان 

می تواننـد بـه عنـوان یـك کاالی واقعی از سـوی كسـانی كه از 

آنهـا سـوء اسـتفاده می كننـد، تلقـی شـوند. ایـن امـر منجـر به 

خشـونت سـازمان یافتـه و شـبكه های ویرانگـری می شـود كـه 

بایـد از بیـن بروند.

در ماده 34 كنوانسـیون آمده اسـت كه "كشـورهای عضو 

متعهـد می شـوند كـه كـودك را از هرگونـه اسـتثامر جنسـی 

وسـوء اسـتفاده جنسـی محافظـت كننـد. بـرای ایـن منظـور، 

از  بـرای جلوگیـری  بایـد در متـام سـطوح  دولت هـای عضـو 

تحریـک یا اجبـار كودك از جملـه؛ برای انجـام هرگونه فعالیت 

یـا  در فحشـا  کـودک  از  اسـتفاده  غیرقانونـی، سـوء  جنسـی 

سـایر اعـامل جنسـی غیرقانونی و سـوء اسـتفاده از کـودک در 

منایش هـا یـا مـواد پورنوگرافـی، اقدامـات الزم را انجـام دهنـد.

بر اسـاس این کنوانسـیون، سـازمان ملل متحد اقداماتی 

را بـرای مبـارزه علیـه اسـتثامر جنسـی کـودکان انجـام داده 

یـک گزارشـگر  اسـت. در سـال 1990، سـازمان ملل متحـد 

ویـژه در زمینـه فـروش و اسـتثامر جنسـی کـودکان تاسـیس 

کـرد. مأموریـت ایـن نهـاد تجزیـه و تحلیـل علـل اصلـی ایـن 

فعالیت هـای جنایتکارانـه، شناسـایی مدل های جدیـد فروش 

و اسـتثامر جنسـی، تبـادل ابزارهـا و روشـهای ممکـن بـرای 

مبـارزه موثـر با آنها و ارائـه توصیه هایی برای بازپـروری کودکان 

قربانـی از ایـن عمـل ننگیـن اسـت. بنابرایـن فعالیت هـای آن 

بـه چهـار حـوزه اصلـی تقسـیم شـده اسـت: بازدیـد از کشـور، 

ارسـال شـکایات فـردی، تهیـه گزارش هـای موضوعـی و انجـام 

اساسـی  حقـوق  از  حامیـت  و  آگاهی بخـش  فعالیت هـای 

کـودکان )2(. بنابرایـن، سـازمان ملـل متحـد واقعـاً متعهـد بـه 

مبـارزه بـا اسـتثامر جنسـی کـودکان اسـت.

مقدمـه  در  لزومـاً  متحـد  ملـل  سـازمان  کـه  هامنطـور 

کنوانسـیون بیـن املللـی حقوق کـودک قید کرده اسـت، همه 

کشـورهای جهـان از تهدیـد حقوق کودکان نگران هسـتند. در 

واقـع ، مجمـع عمومـی مـی خواسـت توجـه را بـه ایـن واقعیت 

جلـب کنـد کـه این مشـکل مختـص مناطـق خاصـی از جهان 

نیسـت، بلکـه مربـوط بـه هـر یـک از کشـورهای عضو سـازمان 

ملـل اسـت. بنابرایـن، ترصیح کـرد:»در همه کشـورهای جهان 

کودکانـی وجـود دارنـد کـه در رشایـط دشـوار بـه رس می برند و 

توجـه ویـژه بـه ایـن کـودکان رضوری اسـت.«

کـه  میرسـد،  نظـر  بـه  ناخوشـایندی  طـرز  بـه  هرچنـد 

اسـتثامر جنسـی از کـودکان اشـکال مختلفـی دارد و بـه طـرز 

فجیعی نوآورانه اسـت، برخی از آنها سالهاسـت کـه ادامه دارد. 

در حقیقـت، سـه مـدل اساسـی سـنگ بنای ایـن صنعت مرض 

را میسـازد: پورنوگرافی کودکان، گردشـگری جنسـی و روسپی 

کـودکان. گری 

در  کـودکان  حقـوق  نقـض   ، کـودکان  پورنوگرافـی 

اینرتنـت 

بـه نظـر میرسـد، صنعـت پورنوگرافی کـودکان یـک آفتی 

اسـت که مبارزه با آن دشـوار و دشوارتر اسـت. در سال 2018، 

45 میلیون عکس و فیلم که سـوء اسـتفاده جنسـی از کودکان 

را نشـان مـی دهـد، ثبـت شـده اسـت )3(. ناشـناس بـودن و 

دسرتسـی بـه محتوای رصیـح با هزینه کـم، درآمـد باورنکردنی 

اسـت کـه به طور فزاینده ای مجرمـان اینرتنتی را مجذوب خود 

مـی کند. زیرا دسـتگیری از طریق اینرتنت دشـوار اسـت، پس 

پدوفیـل ها کاماً احسـاس مصونیـت از مجـازات می کنند.

در واقـع، "دارک  نـت" كـه بسـیاری از تصاویـر پورنوگرافی 

كـودكان روی آن پخـش و بـه اشـرتاک گذاشـته مـی شـود، در 

بعضـی نقاط خاص، منطقه ای غیرقانونی را تشـکیل می دهد 

کـه مقامـات برای دسرتسـی بـه آن مشـکل دارند.

عـاوه بـر ایـن، با عـوام فریبی شـبکه هـای اجتامعی که 

همیشـه توسـط مـرصف کننـدگان جوانرت اسـتفاده می شـود، 

خطـر مواجهـه بـا کـودکان پنهانـکار تحـت هویت هـای کاذب 

یـا بـاج گیری کـودکان بـرای به دسـت آوردن محتوای جنسـی 

افزایـش مـی یابد. 

بـا  ابـزاری جهانـی اسـت، مبـارزه  اینرتنـت  آنجـا کـه  از 

پدوفیـل هـا پیچیده تر و مسـتلزم همـکاری بین املللی اسـت 

کـه اجـرای آن در عمـل بسـیار دشـوار اسـت.

صنعـت  مهمرتیـن  متحـده  ایـاالت  مثـال،  عنـوان  بـه 

پورنوگرافـی جهـان را تشـیکل مـی دهـد و ایـن تسـلط قـدرت 

آمریکایـی هـا در بـازار پورنوگرافـی کـودکان، نیـز اثبـات شـده 

اسـت. بـا ایـن حـال، ایـاالت متحـده هنـوز هـم تنهـا کشـوری 

اسـت کـه کنوانسـیون بیـن املللـی حقـوق کـودک را تصویـب 

نکـرده اسـت )4(. اگرچـه قوانین ملی ایاالت متحـده به وضوح 

بـر حامیـت از کـودکان حاکـم اسـت، ایـن واقعیـت کـه یکی از 

مهمرتیـن قدرتهای جهـان، ملکه صنعـت پورنوگرافـی و انتقام 

گیـری پورنـو، کنوانسـیون اصلی بیـن املللی حقوق کـودک را 

تصویـب نکـرده اسـت، بـه طـرز وحشـتناکی مبـارزات منادیـن 

اسـت کـه علیـه گسـرتش هـرزه نـگاری کـودکان بطـور عـوام 

فریبانـه انجام میشـود.

گردشـگری جنسـی، زمانـی که بـدن کـودکان به یک 

جاذبـه تبدیل می شـود

اگـر اصطـاح "جهانگـردی" بـه افـکار شـیرینی آغشـته 

بـه هـوای تعطیـات، کشـف و آرامـش اشـاره دارد، گردشـگری 

جنسـی واقعیتـی دور از همـه ایـن توهـامت طایـی اسـت. 

مـارک کپالـدی، مدیـر تحقیـق در شـبکه جهانـی پایـان 

دادن بـه تـن فروشـی کـودکان، پورنوگرافـی کـودکان و قاچاق 

داد  توضیـح   ،)ECPAT( جنسـی  اهـداف  بـرای  کـودکان 

کـه "بـدون تردیـد اسـتثامر جنسـی کـودکان در مسـافرت و 

جهانگـردی بـه دلیـل توسـعه گسـرتده گردشـگری جهانـی در 

دهـه گذشـته بـه طـرز چشـمگیری افزایـش یافته اسـت. مردم 

اکنـون تحـرک بیشـرتی دارنـد و توسـعه فنـاوری هـای جدیـد 

اطاعاتی و ارتباطی دسرتسـی مجرمان به کودکان را آسـان تر 

کـرده اسـت. در واقـع ، گرچه جهانی سـازی بـه اقتصاد محلی 

رونق خوبی بخشـیده اسـت، اما این یکی از حقیرترین صنایع 

گردشـگری را نیـز افزایـش داده اسـت.

در واقـع هیـچ پروفایـل مشـخصی از متخلفـان جنسـی 

کـودک کـه بـه گردشـگری جنسـی متوسـل مـی شـوند وجـود 

نـدارد، آنهـا مـی تواننـد محلـی یـا ملـی، خارجـی، جـوان، پیر، 

مرد، زن، سـفید پوسـت، سـیاه پوسـت... باشـند. متام سـنین 

، جنسـیت هـا و قومیـت ها تحت تأثیر این مسـئله قـرار دارند، 

بنابرایـن متجـاوزان دیگـر فقـط بـه کلیشـه هـای قبلـی پاسـخ 

منـی دهنـد. این فقـط مربوط بـه مردان سفیدپوسـت ثرومتند 

بزرگسـال نیسـت که به روسـپی های تایلندی قبل از نوجوانی 

متوسـل مـی شـوند، گرچـه متاسـفانه ایـن وضعیـت تـا هنـوز 

یـک واقعیـت باقـی مانده اسـت. سـیر تحـول داوطلبانـه نیز به 

گسـرتش ایـن صنعـت ویرانگـر کمـک کـرده اسـت، جایـی که 

بـرای صلـح در افغانسـتان اقتصـاد دارای نقش 

کلیـدی اسـت. قبـل و بعـد از توافـق صلـح، وجـود 

سـهم  اسـت.  رضورت  افغانـی  سـامل  اقتصـاد  یـک 

در  را  رشـد  بـه  رو  و  کارآمـد  اقتصـاد  یـک  نقـش  و 

ثبـات یـک کشـور منـی تـوان نادیـده گرفـت. بـرای 

شـکوفایی و ثبـات مـداوم یک ملـت، اقتصادش باید 

همـواره تحت نظارت باشـد، به دقت مدیریت شـود، 

و بـه طـرز خاقانـه ای برای پایداری، رشـد بیشـرت و 

تامیـن رونـق توسـعه یابـد. در افغانسـتان، مذاکرات 

صلـح در حـال انجـام و انتخابـات ریاسـت جمهوری 

پیـش رو در کانـون توجـه دولـت قـرار گرفته اسـت و 

نظـر حامیـان مالـی را بـه خـود جلـب منـوده اسـت. 

بـه مسـائل اقتصـادی بذل توجه کمـرتی صورت می 

گیـرد.  فقـر رو بـه افزایـش، یـک اقتصاد کسـاد و در 

رکـود، و غیـاب فرصـت هـای اقتصـادی در کشـوری 

کـه هـم اکنـون در اوضـاع شـکننده بـه رس مـی برد، 

عملـی شـدن موفقیـت آمیـز هـر گونه توافـق صلحی 

بـا طالبـان را بـه چالـش خواهـد کشـید. پرداخـن 

بـه مشـکات نهـادی کنونـی در سـکتور اقتصـاد نـه 

تنهـا موجـب دمیـدن روح تـازه در اقتصاد می شـود، 

بلکـه زمینـه را بـرای کمـک های توافق پـس از صلح 

بـرای ثبـات و  فراهـم مـی کنـد. کمـک هایـی کـه 

موفقیـت ایـن توافـق رضوری اسـت. متـام افـرادی 

کـه بـر علیه حکومـت افغانسـتان مـی جنگند دارای 

انگیـزه هـای مذهبـی نبـوده و یـا هـم از ایدئولـوژی 

هـای خـاص مذهبـی پیـروی منـی کننـد. در جنگ 

اسـت.  دخیـل  اقتصـادی  مهـم  مولفـه  افغانسـتان 

جنـگ بـرای عـده زیـادی تبدیـل بـه منبعـی بـرای 

هـای  فرصـت  نبـود  اسـت.  شـده  زندگـی  و  درآمـد 

اقتصـادی و فقـر، ریشـه افزایـش در تعـداد و قـدرت 

علـی  اسـت.  حکومتـی  ضـد  هـای  شـورش  گیـری 

رغـم رسازیـر شـدن میلیاردهـا دالـر کمـک خارجی، 

مـی  رنـج  گرسـنگی  و  فقـر  از  هـا همچنـان  افغـان 

برنـد. بـر اسـاس گـزارش بانـک جهانـی کـه جـوالی 

2019  بـا عنـوان "گرسـنگی قبـل از خشکسـالی: 

منتـر  افغانسـتان"  در  غذایـی  مصونیـت  فقـدان 

شـد: بیـش از نیمـی از جمعیـت افغانسـتان، حـدود 

16 میلیـون نفـر، زیـر خـط فقـر زندگـی مـی کننـد، 

امـری کـه نشـانگر افزایـش شـدید فقـر طـی دهـه 

اسـت.  اخیر 

هـای  گـروه  کـه  مناطقـی  در  روسـتایی،  فقـر 

دارای  همچنـان  دارنـد،  بیشـرتی  فعالیـت  یاغـی 

اسـت.  شـهری  فقـر  از  باالتـر  نرخـی 

ایـن گـزارش مـی افزایـد کـه نـرخ هـای بـاالی 

ذیـل  عوامـل  ترکیبـی  اثـر  ی  دهنـده  نشـان  فقـر 

فشـار  آهسـته،  و  کنـد  اقتصـادی  رشـد  اسـت: 

روزافـزون جمعیـت و وضـع رو به وخامـت امنیتی در 

سـیاق یـک اقتصاد و جامعه در حـال حارض محروم. 

اقتصـاد و جامعـه ای کـه در آن رسمایـه انسـانی و 

معیشـت بـر اثـر دهـه ها جنـگ و بی ثباتـی تضعیف 

شـده اسـت و تحلیل رفته اسـت. در حالی که رشـد 

اقتصـادی از 2014 بدیـن سـو رونـد رو بـه کاهـش 

و نزولـی را تجربـه کـرده اسـت، در حـال حـارض بـه 

خاطـر بـی توجهـی حکومـت افغانسـتان اوضاعـش 

وخیـم تـر شـده اسـت. اداره ای کـه بیشـرتین توجه 

اش بـه فعالیـت هـای سیاسـی و مذاکـرات جـاری 

آینـده نامعلـوم  از  افغـان  از مقامـات  اسـت. برخـی 

برخـی  و  انـد  نگـران  سـخت  صلـح  توافـق  از  پـس 

انـد.  کـرده  مترکـز  آینـده  انتخابـات  بـر  هـم  دیگـر 

ادارات مربـوط بـه سـکتور اقتصـادی از مسـئولیت 

چیـزی  آن  و  انـد  مانـده  غافـل  شـان  اصلـی  هـای 

نیسـت بـه جـز مدیریـت و بهبـود اقتصاد، به شـمول 

کشـور  پولـی  سیاسـت  مسـئول  کـه  مرکـزی  بانـک 

بـر بانـک هـای تجـاری  و تدویـن و وضـع مقـررات 

اسـت، بـه بسـرتی بـرای کشـمکش هـای سیاسـی 

مبـدل شـده اسـت. تعییـن و تقـرر مقامـات کلیـدی 

بخـش هـای اقتصـادی یـا دچـار وقفـه شـده اسـت 

و یـا هـم ایـن کـه بـه جـای نیـاز سـنجی و شایسـته 

منافـع  و  سیاسـی  ماحظـات  اسـاس  بـر  سـاالری 

شـخصی صـورت مـی گیـرد. در نتیجـه، مـی تـوان 

گفـت نهادهـای مالـی و اقتصـادی بـه شـمول بانک 

مرکـزی از کارآمـدی الزم برخـوردار نیسـتند. نسـبت 

بـه دغدغـه هـای تاجـران و اهالـی کسـب و کار کـه 

خـود را درگیـر یـک فضـای سیاسـی بـی ثبـات مـی 

بیننـد و در مواجهـه بـا رشایـط نامطمـن بـه رس می 

برنـد، دقـت کمرتی صورت مـی گیرد. انـگار رشایط 

بـرای سـقوط اقتصـادی کامـا مهیـا اسـت. چنیـن 

تحـوالت ناخوشـایند همزمـان با کاهـش کمک های 

بیـن املللـی و پـروژه هـای توسـعه ای در حال وقوع 

اسـت. توافـق صلـح بیـن طالبـان و ایـاالت متحـده 

بـه  افغانسـتان منجـر  بـا حکومـت  آمریـکا و سـپس 

ثبـات سیاسـی نخواهـد شـد مگـر آن که یـک برنامه 

فقـر  از  مـردم  دهنـده  نجـات  کـه  قـوی  اقتصـادی 

باشـد، همزمـان بـا حصـول توافـق بیـن گـروه هـای 

درگیـر بـه دسـت اجـرا سـپرده شـود. در فقـدان و 

غیـاب فرصـت هـای اقتصـادی، افغـان های سـاکن 

راحتـی  بـه  اسـت  ممکـن  روسـتایی  مناطـق  در 

وفـاداری خـود را بـه شـاخه داعـش خراسـان اعـام 

مناینـد و جنـگ مثـل گذشـته ادامـه یابـد. موضـع 

بانـک جهانـی از اعـام آمادگـی اش بـرای اهـدای 

در  صلـح  توافـق  اجـرای  و  امضـا  متعاقـب  کمـک 

نـوع خـود یـک خر مـرت بخـش و امیـدوار کننده 

اسـت. خـوب اسـت کـه دیگـر متویـل گـران مالـی 

بـا پیـروی از اقـدام بانـک جهانـی، جامعـه افغانـی 

را بـرای نجـات از فقـر و بدبختـی کمـک کننـد. بـه 

در  صلـح  از  پـس  هـای  کمـک  متامـی  حـال،  هـر 

افغانسـتان، بایسـتی از طریق برنامه های هامهنگ 

شـده وارد و بـه کارگرفتـه شـود تـا بـه نتایـج واقعـی 

نهادهـای مالـی  بـرای همـگان برسـیم.  و ملمـوس 

تواننـد چنیـن چارچـوب  مـی  داخلـی  اقتصـادی  و 

از کمـک هـای  بـرای اسـتفاده موثـر  هامهنگـی را 

ایـن  دهنـد.  ارائـه  و  کـرده  فراهـم  جهانـی  جامعـه 

کـه  اسـت  رضورت  یـک  تاحـدودی  و  مهـم  مسـاله 

حکومـت افغانسـتان بـه رفـع نارسـایی هـای موجود 

در اداره ی سـکتور مالـی و اقتصـادی بپـردازد تـا نه 

تنهـا از آن طریـق وضعیت نابسـامان فعلـی را بهبود 

ببخشـد، بلکـه ترمیـم و تجدیـد سـاختار آن هـا بـه 

گونـه ای باشـد کـه در قامـت یـک همـکار ارزشـمند 

هـای  تـاش  از  موثـر  اسـتفاده  در  دونرهـا  بـرای 

توسـعه ای توافـق پسـا-صلح ظاهر شـوند. در حالی 

کـه تهیـه و اجـرای یـک برنامـه بـدون نقـص اصـاح 

بلندمـدت کشـور  و  پیوسـته  رشـد  بـرای  اقتصـادی 

فـوری  ترمیمـی  اقدامـات  از  تعـدادی  اسـت،  الزم 

کـه در ادامـه بـه ذکـر آن هـا مـی پردازیم بـه احیای 

اقتصـادی و تقویـت نهادهـای مالـی منجـر خواهـد 

شـد و رسانجـام رشـد اقتصـادی را بـه ارمغـان مـی 

آورد و در برابـر عوامـل اصلـی یاغـی گـری و شـورش 

هـای ضـد حکومتـی ایسـتاد مـی شـود. 

مالیـه  وزیـر  سـابق  معیـن  ثابـت  مقصـود  *گل 

در  وظیفـه  ایفـای  همچنیـن  او  اسـت.  افغانسـتان 

پسـت رئیـس و مدیـر عامل پشـتنی بانـک را که یک 

ایـن  دارد.  خـود  کارنامـه  در  اسـت،  دولتـی  بانـک 

مقالـه در سـایت The Diplomat، بـه نـر رسـیده 

اسـت. 

متجـاوزان، کـم و بیـش دور از خانـه هـای خـود، بـه خـود ایـن 

اجازه را میدهند که به روسـپی گری کودکان متوسـل شـوند، و 

ایـن یـک ایـده آل مصونیـت از مجازات اسـت.

اگـر مشـخصات جنایتـکاران تکامـل یابـد و تغییـر کنـد، 

عمدتـا  ماننـد:  مـی  ثابـت  قربانیـان  مشـخصات  از  بعضـی 

کودکانـی از خانـواده هـای محـروم. از آنجـا کـه آنهـا از برخـی 

حقـوق مدنـی، جـوان، گاهی منـزوی، محروم هسـتند، به نظر 

مـی رسـد "قربانیـان کامـل" هسـتند.

امـا زندگـی یـک روسـپی خردسـال در غنـا )کشـوری در 

آفریقـای غربـی( هـامن ارزشـی را دارد کـه بـرای یـک کـودک 

اروپایـی دارد و ایـن هـامن چیـزی اسـت كـه سـویدن هنـگام 

طراحـی سیسـتمی بـرای محكـوم كردن سـوئدی هایـی كه به 

گردشـگری جنسـی روی آورده انـد، بـر آن تأكیـد كـرده اسـت. 

ایـن ابتـکار از طرف سـویدن قابل سـتایش و بسـیار مسـئوالنه 

اسـت، کـه جنـگ خـود را علیـه اسـتثامر جنسـی کـودکان در 

مرزهـای خـود متوقـف منـی کند. این مـورد همچنیـن در مورد 

دولـت فرانسـه نیـز وجـود دارد کـه بـا دسـتگیری شـهروندان 

جنایتـکار ایـن جنایت بـرای اقدامات خـود در خارج از کشـور، 

نـردی واقعـی علیه جهانگردی جنسـی در پیش گرفته اسـت. 

عـاوه بـر ایـن، ایـن بـرون مـرزی بـودن قانـون کیفری فرانسـه 

فقـط مربـوط به جهانگردی جنسـی نیسـت، بلکـه پورنوگرافی 

کـودکان، فسـاد خردسـاالن، تجـاوز جنسـی و غیـره نیـز وجود 

دارد.

»"ناتاشـا" بـه رسارس جهـان و همچنیـن روسـپی هـا در 

کشـور خـود صـادر مـی شـوند کـه در آنجـا تورهـای جنسـی را 

بـرای خارجـی هـا ترتیب می دهنـد.« اشـاره به دخـرتان بلوک 

اتحـاد جامهیـر شـوروی سـابق کـه بـرای تبدیـل آنها بـه چهره 

های جنسـی هویت آنها نابود شـده اسـت ، آنها در اینجا با نام 

 Natacha - Les enfants( مشـرتک ناتاشـا - کـودکان روسـپی

prostitués(، توسـط ریچـارد پولیـن ارجـاع می شـوند.

اسـتفاده  سـوء  و  بندگـی  کـودکان،  فروشـی  تـن 

کـودکان از  بزرگسـاالن 

بـه منظـور نشـان دادن پدیـده فاجعـه بـار تـن فروشـی 

کـودکان، مناسـب اسـت که برخـی ارقام نگـران کننـده را ذکر 

کنیـم. "صنعت تن فروشـی کـودک 400،000 کودک در هند 

، 100000 کـودک در فیلیپیـن، بیـن 200000 تا 300000 

در تایلنـد، 100000 در تایـوان، بیـن 244000 تـا 325000 

کـودک در ایـاالت متحـده موجود اسـت. تخمین زده می شـود 

کـه بیـن 200000 تـا 500000 کـودک در چین تن فروشـی 

مـی کننـد. حـدود 35٪ از روسـپیان در کامبـوج زیـر 17 سـال 

هسـتند. برخـی از مطالعـات تخمیـن مـی زننـد کـه در طـی 

یـک سـال، یـک کـودک "خدمـات جنسـی" را بـه 2000 مـرد 

بفروشـد. گـزارش شـورای اروپـا در سـال 1996 تخمیـن زده 

اسـت کـه 100000 کـودک در اروپای رشقی در غرب روسـپی 

مـی کننـد. " اگـر ایـن داده هـا تکان دهنـده هسـتند ، باید در 

نظر داشـت که تاریخ آنها از اوایل سـال 2000 اسـت و اکنون، 

در سـال 2020، وضعیـت فقـط بدتر شـده اسـت.

در واقـع، هامنطـور که انجمن هایی که علیه تن فروشـی 

کـودکان مبـارزه مـی کننـد، اسـتدالل مـی کننـد، "اینرتنـت 

چندیـن جنبـه از تـن فروشـی کـودکان خردسـال را تحت تأثیر 

قـرار مـی دهـد: بی اهمیـت سـازی، اسـتخدام و سـازمان." در 

آغـاز دهـه 2000 تخمین زده شـد که تعداد فحشـا کودکان در 

هالنـد از 1996 تـا 2001، 300 درصـد افزایش یافته اسـت". 

اما امروزه ، در عرص اینرتنت، پیشـنهادات کار مبدل و اسـتفاده 

کردن از کودکان برای اسـتثامر جنسـی، برچیدن شـبکه های 

تن فروشـی دشـوارتر است.

حـرکات مهاجرتـی اخیـر کـه بـه اروپـا هجـوم آورده شـده 

انـد ، بـار دیگـر فرصتی بـرای دالالن بوده اسـت تا شـبکه های 

خود را گسـرتش دهند به رضر کودکانی که از کشـورهای خود 

درگیـر هسـتند. فـرار از جنگ برای کشـف فحشـا یـا چگونگی 

ترک وحشـت برای پیوسـن به آن در جنبه دیگری. مانند اکرث 

کودکانـی کـه در فقر شـدید زندگی می کننـد، کودکان مهاجر 

نیـز بـه ویـژه در معرض خطر روسـپی گری کـودک قـرار دارند.

"در مـرز فرانسـه و ایتالیـا اسـت کـه برخـی از کـودکان 

مهاجـر مجبـور به تن فروشـی می شـوند زیـرا توانایـی پرداخت 

هزینـه قاچاقچیـان ) مبلـغ 150 یـورو اسـت( را ندارنـد. امـا نه 

تنهـا سـفر طوالنی اسـت بلکه مهاجـران جوان بـرای کمی غذا 

یـا مکانـی بـرای خواب تن فروشـی می کننـد ". طبـق ارزیابی 

جدید، کودکان مهاجر مجبور شـدند برای عبور از مرز فرانسـه 

و ایتالیـا به تـن فروشـی بپردازند.

هامنطـور کـه ریچـارد پولین در کتـاب خود توضیـح داد، 

صنعـت رابطه جنسـی رسیعرتین رشـد را در جهان امـروز دارد. 

بنابرایـن، تهدیـد کـودکان بسـیار زیـاد اسـت، زیـرا کـودکان 

بخـش مهمـی از ایـن بازار هسـتند.

بـه طـور مشـخص ، همـه ایـن اشـکال اسـتثامر جنسـی 

خطـری برای حقوق کودکان اسـت. بدیهی اسـت که فرانسـه، 

ماننـد بقیه کشـورهایی که بخشـی از جامعه بیـن املللی امروز 

را تشـکیل مـی دهنـد، باید مسـئولیت هـای خـود را بپذیرند و 

حتی منابع بیشـرتی را برای به صفر رسـاندن استثامر جنسی 

خردسـاالن فراهم کنند.

کـودکان بـه دلیل آسـیب پذیـری خاص خود و وابسـتگی 

آشکارشـان بـه بزرگسـاالنی کـه از آنهـا محافظـت مـی کننـد، 

نبایـد در پـس زمینـه زندگـی کننـد، نادیـده گرفته شـوند، و در 

زندگـی روزمـره خـود تنها مبانند. مقامـات هر ایالـت باید علیه 

افـرادی کـه قـدرت تخریب زندگی میلیونها کـودک در جهان را 

دارنـد، مبارزه کنند. البته، جنگ طوالنی اسـت، مبارزه دشـوار 

اسـت، امـا تدویـن آینـده بهـرت بـرای ایـن کـودکان و همچنین 

حفـظ قربانیـان بالقوه، در مقابل این تهدیدهـای واقعی و رو به 

رشـد، بـا تاش هـای فـراوان امکان پذیر اسـت. البتـه که قابل 

دسـتیابی است.

 Manon ROUBERT 

استثمار جنسی ، تهدیدی بین المللی برای حقوق کودکان
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 گل مقصود ثابت

ــتان افغانس در  اقتصاد؛ عامل اصلی تحقق صلح 
مترجم: عبداهلل غفاری 

برگردان: محمد محفوظ "نیکزاد"
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 بازی با اعداد              3261
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3156    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3432
وزیرسفید را در خانه  f8 حرکت دهید. 

3460

جواب هدف         2909

  

 
ب

ر
د

ق و

هنرو

ثور
تغییراتی در خانه ایجاد می کنید که خانواده از شــما قدردانی خواهند کرد، اما 
باید ایده های شریک عاطفی تان را در نظر بگیرید. در یک زمان درگیر چندین 

کار نشوید زیرا که هیچ کدام را به اتمام نخواهید رساند.

جوزا
امروز صبح مصمم هســتید تا وظایفی را که مدت ها پیش شــروع کرده اید را 
به اتمام برســانید. یک خانم جوان به شما پیشــنهاد کمک مالی می دهد، اما 

همچنان سعی دارد که دیدگاهش را به شما تحمیل کند. 

سرطان
امــروز کارهای زیــادی برای انجــام دادن دارید، اما باید بیشــتر مواظب 
خودتان باشــید و اســتراحت کنید. موفق خواهید شــد که تغییرات عمده 
ای را در خانــه ایجاد کنید که باعث بهبود رابطه شــما با شــریک عاطفی 

تان خواهد شد.

اسد
می توانید مشــکالت مالی حل نشــده را حل کنید. اگر به یک همکاری دعوت 
شــدید، می توانید این پیشنهاد را بپذیرید – زیرا تغییراتی در جهت بهتر شدن 
برای شــما به ارمغان می آورد. بهترین کار این است که از دعوا کردن با شریک 

عاطفی تان اجتناب کنید.

سنبله
امروز هزینه های غیر منتظره ای برای شــما ایجاد خواهد زد . ممکن اســت در 
دقایق آخر به دلیل مشکالت اورژانسی شرکای کاری تان تصمیم بگیرید که برنامه 

های خود را تغییر دهید.

حمل
ممکن است به دلیل به تعویق افتادن سفر کاری تان ناراحت باشید. بعدا به شما 
ثابت خواهد شد که خیریتی در این اتفاق بوده و امروز واقعا برای انجام سفرهای 
طوالنی مدت خوب نیست. امروز بعد از ظهر فرصتی دارید که مشارکت طوالنی 

مدتی را شروع کنید که برای شما سود زیادی به ارمغان می آورد.

میزان
زمان آن است که بر روی مشکالت خانگی تمرکز کنید. می توانید به حس 
ششــم تان اطمینان کنید، اما باید همچنین ایده های شــریک کاری تان 
را نیز در نظر بگیرید. یکی از بســتگان از شــما به دلیل مشکالت مالی در 

خواست کمک می کند.

عقرب
می توانید در نهایت با مشکالت مالی حل نشده برخورد کنید. فرصتی خواهید 
داشت که بخشی از کســب و کارتان سودآور شود. از هر گونه خیال پردازی 

اجتناب کنید.

قوس
فرصتی دارید که برنامه های قدیمی خود را اجرا کنید و سود قابل توجهی را 
کســب کنید. روابط تان به خوبی پیش می رود، اما تمایلی که برای استقالل 

بیشتر در خانواده دارید باعث تنش در خانواده می شود. 

جدی
نباید در شــروع کارهای جدید عجله کنید قبــل از اینکه کارهایی که در 
دست دارید را تمام نکرده اید. اگر می خواهید که در بخش های حرفه تان 

موفق شوید. مجبور هستید که مصمم و خالق باشید.

دلو
امروز در بهترین شکل ممکن هستید و حس خوبی برای شروع پروژه های جدید 
و برنامه هایی برای آینده دارید. دوستان و شریک عاطفی تان شما را تشویق و از 
شما حمایت می کنند. سعی کنید که نگرانی های خود را کنار بگذارید و بیشتر 

خوشبین باشید.

2910

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 16  کلمه: عالی 

دنیاـ  دیــنـ  نداـ  بدنـ  
بندـ  بندرـ  بدرـ  بدـ  بادـ  
باید ـ بید ـ سرد ـ درس ـ 
سید ـ سبد ـ اسد ـ اسید 
ـ رند ـ ابد ـ سند ـ داس 

ـ نادر.

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4200   شنبه   4 ثور  1400   24  اپریل  2021 
4

حوت
امروز بسیار خالق هستید و می توانید مشکالت مهم را حل کنید. احتماال بخواهید 
که توصیه های بستگان تان را در نظر بگیرید. روابط با شریک عاطفی تان بسیار 
خوب پیش می رود. احتیاط کنید: تمایل دارید که رفتار ناعادالنه ای با دیگران 

داشته باشد.

 شطرنج                     3433

ب

آویزهـ  اشکـ  بندرگاهـ  پریشانـ  تاجرانـ  ثاقبـ  چنارـ  جاذبهـ  حکمت 
ـ خوراک ـ داســتان ـ ذاتی ـ ریشه ـ زندان ـ ژرف ـ سوگند ـ شکنجه ـ 
صنوبــرـ  ضبطـ  طلعتـ  ظرافتـ  عقیــدهـ  غایلهـ  فرماندهـ  قدیمیـ  

کلیدان ـ گل افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.

ث ا ق ب ط ن ا ت س ا د ز

ظ غ ا ی ل ه ژ و ت و ن ن

ه ن ت ب ع د گ ف ف ژ ا د
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ذ د ه د د ب د آ ر ق ف ن
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ج ل ن گ ر ی ش ه ط ی ل ب
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ح ف م ه ن گ ا م ه ی ژ ه

ک ا ر و خ ص ن و ب ر ذ م

م غ ف ژ ت ا ج ر ا ن چ آ

ت آ ژ ش ک ن ج ه د ی ق ع

ت

افغانستان آمادگی کامل برای اشرتاک در نشست های صلح را دارد و علت 

تعویق کنفرانس استانبول، عدم آمادگی طالبان به اشرتاک در آن است.

وزیر دولت در امور صلح در ادامه سخنان خود اظهار داشته که ملت 

افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی و حکومت در یک صف واحد برای 

حفظ دستاوردهای بیست ساله و رفنت به سوی ثبات و توسعه مبارزه 

می کنند. 

وی هم چنین در مورد طرح توافقنامه صلح بیان داشته است که برای تدوین 

آن نظریات سیاسیون و اقشار جامعه جمع آوری شده و این مسوده به زودی به 

کمیته رهربی شورای عالی مصالحه پیشکش خواهد گردید.

در این برنامه هم چنین منایندگانی از خانواده شهدای جنگ صحبت منودند. 

مادر یکی از شهدا ضمن تأکید بر بی گناه بودن مردم ملکی که قربانی جنگ 

هستند از جوانب مذاکرات صلح خواسته است که بهانه گیری ها را کنار 

گذاشته پشت میز مذاکره قرار گیرند تا ریخته شدن خون بی گناهان خامته 

یابد.  هم چنین محمد رفیع برادر شهید راحله ضمن اظهار انزجار از خشونت 

افزوده است که در مذاکرات صلح نباید قربانیان جنگ فراموش شوند، 

مشارکت آنان تأثیرگذار باشد و اراده الزم برای دفاع از حقوق قربانیان باید 

موجود باشد. قابل ذکر است که این منایشگاه با مشارکت دیده بان حقوق 

اساسی، میدیوتیک، انستیتوت تخنیکی هرنها، مرکز آموزشی کوثر دانش، 

مرکز آموزشی موعود برگزار شده است. هم چنین در این منایشگاه عکس هایی 

از احمدشاه عظیمی و سید محمد حسینی عکاسان آزاد به منایش گذاشته 

شده اند.

افغانستان ما: روز پنچ شنبه تاریخ 2 ثور، منایشگاه عکس اشک جنگ؛ 

لبخند صلح پیامی برای آتش بس از سوی وزارت دولت در امور صلح و 

با مشارکت شامری از نهادهای جامعه مدنی و تعلیمی، با حضور وزیر 

دولت در امور صلح و شامری از مقامات دولتی در کابل دایر شد.

در اعالمیه ای که از سوی وزارت دولت در امور صلح نرش شده آمده 

است که در ابتدای این برنامه، سید ضیا دانش، رئیس آگاهی عامه 

وزارت دولت در امور صلح درباره این منایشگاه صحبت منوده و هدف 

از تدویر آن را یادآوری خاطرات شهدای مراکز تعلیمی و تحصیلی 

عنوان کرده است.

سید سعادت منصور نادری وزیر دولت در امور صلح در افتتاح این 

منایشگاه گفته است: هرن زبان همدلی، صلح و آشتی است. ارمغان 

جنگ برای مردم اشک و ارمغان صلح برای مردم لبخند است.

در این برنامه وزیر دولت در امور صلح بر اهمیت پیام رسانی از طریق 

عکس تأکید منوده و گفته است که تصاویر تنها متاشا منی شوند بلکه 

به عمق ذهن انسان نفوذ کرده و ماندگار می گردند؛ از این جهت برای 

پیام رسانی در عرصه صلح نیز باید از این ابزار استفاده شود.

وی ضمن اشاره به رضورت دفاع از ارزش های دو دهه اخیر گفته است 

که وزارت دولت در امور صلح از متام اقشار مختلف جامعه به خاطر 

پیوسنت آنان به دفاع از ارزش های دو دهه اخیر و قانون اساسی به 

عنوان وثیقه ملی سپاسگزار است.

آقای نادری همچنین یادآوری کرده است که دولت جمهوری اسالمی 

رویداد

آدام مک کـی گفتـه اسـت رسیال جدیدی که با اقتباس از فلم تحسـین 

فلـم  بازسـازی هـامن  »پارازیـت« سـاخته می شـود،  یـا  »انـگل«  شـده 

نخواهـد بـود. بـه گـزارش اینـدی وایـر، آدام مک کی گفته اسـت رسیال 

»انـگل« داسـتانی اوریجینـال و جدیـد دارد کـه در هـامن دنیـای فلـم 

رخ می دهـد. اندکـی پیـش از آنکـه »انـگل« موفق شـود با کسـب جوایز 

اسـکار بهرتیـن فلم، بهرتیـن کارگردانی، بهرتین فلـم خارجی و بهرتین 

فلمنامـه غیراقتباسـی تاریخ سـازی کنـد، بونگ جون هو بـا آدام مک کی 

همـراه شـد تـا اقتباسـی تلویزیونـی بـرای اچ بـی او بـر مبنـای ایـن فلـم 

بسـازد. مک کـی کـه بـرای رسیـال »وراثـت« بـا اچ بـی او همـکاری کـرده 

و جایـزه امـی را از آن خـود سـاخته بـود، به تازگـی گفتـه اسـت رسیـال 

»انـگل« بـا رسعـت متـام دارد جلـو مـی رود. ایـن کارگـردان و نویسـنده 

گفتـه اسـت نویسـندگان انتخـاب شـده اند و بـه اتفاق بونگ طـرح کلی 

رسیـال را در قرنطینـه خلـق کرده انـد. مک کـی سـازنده فلم هایـی چون 

»کمبـود بـزرگ«، »معـاون« و »بـاال را نـگاه نکـن« تاکید کـرده که رسیال 

»انـگل« بازسـازی نسـخه سـینامیی نیسـت و افـزوده اسـت: گاهـی در 

زندگـی اکازیونـی پیـش می آیـد و بـرای من همـکاری با بونـگ جون هو 

حقیقتـاً یـک افتخار و شانسـی اسـت که نصیب من شـده اسـت. بونگ 

جنـوری سـال ۲۰۲۰ گفتـه بـود می خواهد نسـخه تلویزیونـی »انگل« را 

بسـازد زیـرا ایده هـای بسـیار زیادی داشـت کـه در قالب فلم دو سـاعت 

و نیمـه »انـگل« جایـی نیافتنـد. وی گفتـه بـود، هدفـم ایـن اسـت که با 

همـه ایـن ایده هـا یـک رسیال شـش سـاعته بسـازم. بونگ هـامن زمان 

در حالـی کـه عنـارص اصلـی را افشـا نکـرد، گفته بـود برای مثـال وقتی 

خدمتـکار اصلـی داسـتان کـه لـی جونـگ ایـون نقشـش را بـازی کـرد 

شـب بـه خانـه بازگشـت، صورتـش آسـیب دیـده بـود و حتـی در حالـی 

کـه همـرش از او در ایـن بـاره پرسـیده بـود، او جوابـی نـداد امـا مـن 

بـرای ایـن موضـوع داسـتانی دارم و هم چنین از اینکـه او چطور از وجود 

پناهـگاه مطلـع شـد. این کـه او چـه ارتباطی با معـامر پناهگاه داشـته و 

خیلـی چیزهـای دیگـر در دل داسـتان نهفتـه اسـت کـه مـن همـه را بـا 

خـودم نگـه داشـته ام تـا بتوانـم جایـی دیگر آنهـا را روایـت کنم.

اسـامی برنـدگان جوایز اسـپریت بـرای بهرتیـن فلم های مسـتقل اعالم 

شـد و »رسزمیـن آوارگان« جایـزه بهرتیـن فلـم ۲۰۲۱ را از آن خـود کرد. 

بـه گـزارش ورایتـی، سـی و ششـمین دوره اهـدای جوایـز اسـپریت برای 

فلم مسـتقل، بهرتین آثار در فضای مسـتقل را شـناخت. در این مراسـم 

کـه بـه صورت مجـازی ۲۲ اپریل برگزار شـد »رسزمین آوارگان« توانسـت 

مهمرتیـن جایـزه شـب را از آن خـود کنـد و ۴ جایـزه را بـه خانـه بـربد. 

بهرتیـن آثـار مسـتقل تلویزیـون نیـز بـرای نخسـتین بـار در این مراسـم 

بـا دریافـت جوایـزی تجلیـل شـدند و »ممکـن اسـت نابـودت کنـم« و 

»غیرارتودکـس« جایزه هـای اصلـی را بـه خانـه بردنـد. این جوایز شـامل 

فلم هایـی می شـود کـه بـا بودجـه کمـرت از ۲۲.۵ میلیـون دالر سـاخته 

شـده باشـند. فهرسـت برنـدگان چنیـن اسـت: بهرتیـن فلـم: »رسزمین 

آوارگان«، بهرتیـن بازیگـر زن نقـش اصلـی: کـری مولیـگان بـرای »زن 

جـوان نویدبخـش«، بهرتیـن بازیگـر مـرد نقـش اصلـی: ریز احمـد برای 

»آوای متـال«، بهرتیـن کارگـردان: کلویـی ژائو برای »رسزمیـن آوارگان«، 

بهرتین مسـتند جدید بـدون فلمنامه: »ملت مهاجـر«، برنده جایزه جان 

کاسـاویتیس: »پس مانـده«، بهرتین فلمربداری: جاشـوآ جیمـز ریچاردز 

بین املللـی: »کجـا مـی روی،  فلـم  بهرتیـن  آوارگان«،  بـرای »رسزمیـن 

آیـدا؟«، بهرتیـن تدویـن: کلویی ژائـو بـرای »رسزمیـن آوارگان«، بهرتین 

گـروه بازیگـران در یـک رسیـال تـازه: »ممکـن اسـت نابـودت کنـم«، 

بهرتیـن بازیگـر مـرد رسیـال تـازه: آمیـت راهـاو بـرای »غیرارتودکـس«، 

بهرتیـن بازیگـر زن رسیـال تـازه: شـی را هـاس بـرای »غیرارتودکـس«، 

بهرتیـن رسیـال داسـتانی: »ممکـن اسـت نابـودت کنـم«، برنـده جایـزه 

رابـرت آلتمـن: »شـبی در میامـی« بـه کارگردانی رجینا کینـگ، بهرتین 

فلمنامـه: »زن جـوان نویـد بخـش« نوشـته امرالد فنل، بهرتین مسـتند: 

»کمـپ کریـپ«، بهرتین بازیگـر مرد نقش مکمل: پل راسـی برای »آوای 

متـال«، بهرتیـن فلم اول: »آوای متال«، بهرتین فلمنامه اول: اندی سـیا 

را بـرای »پـامل اسـپرینگز« و بهرتیـن بازیگـر زن نقش مکمـل: یو-جونگ 

یون بـرای »مینـاری«.

افغانسـتان مـا: سـفارت افغانسـتان در واشـنگنت اعـالم کـرده اسـت که 

ایـاالت متحـده امریکا ۳۳ اثر باسـتانی را به سـفارت افغانسـتان در این 

کشـور سـپرد. قدامـت ایـن آثار باسـتانی بـه قـرن دوم و هشـتم میالدی 

می رسـد و بـه زودی بـه افغانسـتان انتقـال خواهنـد یافت.

ایـن سـفارت در صفحـه رسـمی تویـرتش نوشـته کـه قدمـت این آثـار به 

قـرن دوم تا هشـتم برمی گـردد و بازتاب دهنده تاریخ افغانسـتان اسـت.

بربنیـاد ایـن اعالمیـه، ایـن آثـار باسـتانی روز سـه شـنبه در مراسـمی 

کـه در سـارنوالی » نیویـارک« برگـزار شـده بـود، بـه رویـا رحامنی سـفیر 

آثـار  ایـن  اسـت  قـرار  ایـاالت متحـده سـپرده شـد.  مقیـم  افغانسـتان 

باسـتانی بـه زودی بـه افغانسـتان انتقـال یابـد و در اختیـار موزیـم ملی 

قـرار گیـرد. این آثار از سـوی سـارنوالی نیویـارک و وزارت امنیت داخلی 

امریـکا کشـف و ضبـط  شـده اسـت. روزنامـه نیویـورک تایمـز نیـز در 

گزارشـی نوشـته کـه این آثـار بخشـی از ۲۵۰۰ اثر تاریخی افغانسـتان، 

بـا ارزش ۱۴۳میلیـون دالر اسـت کـه در سـال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ از 

یـک فروشـنده آثـار هـرنی در هنـد ضبط شـده اسـت. این فروشـنده به 

جـرم قاچـاق و رسقـت آثـار باسـتانی درهنـد زندانـی اسـت.

رویـا رحامنـی از متامـی نهادهایـی کـه در کشـف و ضبـط ایـن آثـار 

انـد، قـدر دانـی کـرده اسـت. افغانسـتان تـالش کـرده  تاریخـی 

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه حفـظ آثـار تاریخی افغانسـتان برای رشـد و 

متمدن شـدن جامعه مهم پنداشـته می شـود. پیش از این نیز بسـیاری 

یـا تخریـب  ایـن کشـور در جریـان جنگ هـا  از داشـته های فرهنگـی 

شـدند و یاهـم بـه رسقـت بـرده شـدند. در بیشـرت مـوارد مـردم بـه علـت 

عـدم آگاهـی از ایـن میراث هـای فرهنگـی آن هـا را ویـران می کننـد.

کاوش هـای  در  قاچاقـربان  انـد  گفتـه  همـواره  مسـئول  مقام هـای 

غیرقانونـی آثـار باسـتانی دسـت دارنـد و معمـوال آنـان را بـه خـارج از 

می کننـد. قاچـاق  افغانسـتان 

خبر

امریکا ۳۳ اثر باستانی را 
به سفارت افغانستان تسلیم کرد

سریال »انگل« اقتباسی 
از فلم انگل نیست

معرفی برندگان جوایز اسپریت برای 
فلم مستقل؛ »سرزمین آوارگان« برد

نمایشگاه عکس 
»اشک جنگ؛ لبخند صلح« در کابل برگزار شد

سریال

جشنواره

پایگاه اطالع رسانی و کتابخانه دیجیتالی بنیاد اندیشه رونمایی شد
افغانستان ما: بعد از ظهر روز چهارشنبه 1 ثور 1400 خورشیدی 

پایگاه اطالع رسانی و کتابخانه دیجیتالی بنیاد اندیشه با حضور 

رسور دانش معاون ریاست جمهوری و رئیس بنیاد اندیشه رومنایی 

شد. وب سایت این نهاد علمی با هدف تقویت دانش عمومی، کمک 

به تولید و توسعه علم، آگاهی بخشی عمومی از طریق تکنولوژی 

الکرتونیکی، با آدرس  www.andisha.af راه اندازی شده است.

این وب سایت دارای بخش های کتابخانه با صدها اثر دربارۀ 

افغانستان و مسایل عمومی، مجموعه کتاب های منترششده از سوی 

انتشارات بنیاد اندیشه و نرشیات این نهاد علمی، شهید مزاری، 

هامیش ها، شخصیت های افغانستان و رویدادها و... است.

رسور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اسالمی افغانستان و رئیس 

عمومی بنیاد اندیشه در هنگام رومنایی این پایگاه اطالع رسانی 

ضمن برشمردن اهمیت نرشات دیجیتالی در دنیای امروز گفت که 

وب سایت بنیاد اندیشه تنها محدود به محصوالت نرشاتی بنیاد نباید 

باشد و با بارگذاری آثار متنوع علمی، فرهنگی و تاریخی در آن، 

تبدیل به یک مرجع علمی و تحقیقاتی گردد و مورد استفاده همه اقشار 

مختلف مردم به خصوص پژوهشگران و محصلین قرار گیرد. 

وی هم چنین تأکید کرد که وب سایت باید همواره در حال تکمیل 

مطالب و داده های مفید باشد و برای نخستین بار بخشی از نرشیات 

دوران جهاد هم چون حبل الله، پیام مستضعفین، هفته نامه وحدت و 

مانند آن ها با کیفیت مطلوب اسکن گردیده و در وب سایت در معرض 

دید و مطالعه اهل پژوهش قرار داده شود. 

رئیس عمومی بنیاد اندیشه هم چنین گفت که ممکن است وب سایت 

در آغاز کار هم به لحاظ تخنیکی و هم به لحاظ محتوایی دچار برخی 

نواقص و کمبودها باشد که به تدریج توسط مسوالن آن باید رفع گردد. 

در این مراسم هم چنین آقای قربانعلی هادی مسئول وب سایت بنیاد 

اندیشه ضمن ترشیح بخش های مختلف وب سایت از همۀ فرهنگیان و 

مخاطبان خواست که در غنی ساخنت این پایگاه علمی و تحقیقاتی از 

طریق ارایه مشوره های مفید، ارسال آثار و منابع ارزشمند برای نرش در 

وب سایت همکاری کنند.



فریـد هوتـک سـخنگوی بورد کرکت کشـور بـه رادیو 

اکادمـی مرشقـی  رمضانـی  جـام  کـه  گفـت  آزدای 

گـروپ  مالـی  حامیـت  بـا  جالل آبـاد  در  کرکـت 

مسـلم یار آغـاز شـده و دو هفتـه دوام خواهـد کـرد.

بـه گفتـه آقای هوتـک در این مسـابقات هشـت تیم 

اشـراک دارنـد کـه در دو گـروپ بـازی می کنند.

فریـد هوتـک افـزود پـس از ختـم ایـن مسـابقات، 

بازی هـای مشـابه در شـامری از والیت هـای دیگـر 

نیـز برگـزار خواهـد شـد.

گرچه سـه سـال پیش در جریان مسـابقات رمضانی 

در والیت جالل آباد انفجار رخ داد و کشـته و زخمی 

امـا عزیـز شـیوه وال مسـوول اکادمـی  نیـز داشـت 

شـدید  تدابیـر  امسـال  می گویـد  کرکـت  مرشقـی 

امنیتـی بـرای برگـزاری ایـن مسـابقات در نظر گرفته 

است. شـده 

مسابقات رمضانی بیست آوره کرکت در ننگرهار آغاز شد

ورزش
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بیـامران کـه شـفاخانه ها بـه دلیـل کمبـود تخـت از پذیـرش آنهـا 

خـودداری کرده انـد در ادامه تسـلیم بیـامری کووید-۱۹ شـده اند 

و آنهـا هـم در آمارهای رسـمی حضـور ندارنـد. ایالت های مختلف 

هنـد محدودیت هـای گسـرده ای را بـرای جلوگیـری از گسـرش 

بیشـر ویـروس کرونـا در دسـتور کار قـرار داده انـد. شـهر دهلـی 

نـو، پایتخـت ایـن کشـور از عـر دوشـنبه بـه مـدت یـک هفتـه 

در قرنطینـه رسارسی قـرار گرفتـه اسـت. ایالـت پـر جمعیـت اوتار 

پـرادش کـه ۲۰۰ میلیـون نفـر در آنجـا زندگـی می کننـد نیـز آخر 

ایـن هفتـه در حالـت قرنطینـه قـرار خواهـد گرفت.

کارکنـان بخش هـای صحتـی بـا مشـکالت فزاینـده ای رو به رو 

هسـتند. نه تخت کافی وجود دارد و نه اکسـیجن به میزان الزم 

پیدا می شـود. رشایط بسـیار نگران کننده ای حکمفرما اسـت.«

در عیـن حـال کارشناسـان می گوینـد احتـامال تعـداد افـراد 

کشـته شـده در اثـر ویـروس کرونـا در هند بسـیار بیشـر از آمار 

اعـالم شـده اسـت، چـرا که بـه علت افزایـش وحشـتناک تعداد 

از افـراد در خانه هـا و یـا حتـی بعـد  کشته شـدگان بسـیاری 

از مرخصـی از شـفاخانه جـان خـود را از دسـت داده انـد و ایـن 

افـراد در آمـار رسـمی ثبـت نشـده اند. ضمـن اینکـه بسـیاری از 

هنـد بـا گـزارش بیـش از ۳۱۴ هـزار ابتـالی جدید بـه بیـامری کووید ۱۹ 

حـد نصـاب جدیـدی در تعـداد آلودگـی به ویـروس کرونـا به ثبت رسـاند.

مقام هـای هنـد اوضاع در کشـور را بحرانی گـزارش داده اند و کمبود تخت 

شـفاخانه و اکسـیجن سـبب شـده رشایـط نگران کننـده ای بـرای بیامران 

مبتال بـه کوویـد-۱۹ پدید آید.

به ثبت رسـیدن ۳۱۴ هزار نفر بیامر جدید در تنها ۲۴ سـاعت در دومین 

کشـور پرجمعیـت جهـان تعـداد افـراد مبتـال بـه بیـامری کوویـد ۱۹ را در 

ایـن کشـور بـه حـدود ۱۵ میلیـون و ۹۰۰ هـزار نفر رسـاند. بر این اسـاس 

هنـد پـس از ایـاالت متحده امریـکا در جایـگاه دوم افراد مبتال بـه ویروس 

کرونـا قـرار دارد. مقام هـای هنـدی می گوینـد در ۲۴ سـاعت گذشـته ۲ 

هـزار و ۱۰۴ نفـر نیـز از ایـن تعداد جـان خود را از دسـت داده انـد. بر این 

اسـاس تعـداد کل کشته شـدگان کرونایـی در ایـن کشـور به ۱۸۴ هـزار و 

۶۵۷ نفـر افزایـش یاقت.

رسـانه های هنـدی گزارش می دهند که بسـیاری از شـفاخانه ها با کمبود 

شـدید تخت و دوا مواجه هسـتند و اکسـیجن هم به میزان کافی در مراکز 

درمانـی ایـن کشـور پیـدا منی شـود.اوضاع بـه انـدازه ای بحرانی اسـت که 

دادگاه عالـی دهلـی نـو، روز چهارشـنبه به دولت دسـتور داد تا اکسـیجن 

را از مصـارف صنعتـی بـه سـمت شـفاخانه ها هدایـت کنـد تـا جـان مردم 

نجـات یابـد. در همیـن حـال گزارش هـای بسـیاری در خصـوص رسقـت 

سـیلندرهای اکسـیجن از شـفاخانه های ایـن کشـور منترش شـده اسـت. 

خربگـزاری هنـد مـی گویـد روز دوشـنبه انبـار یـک شـفاخانه در منطقـه 

دامـوه در ایتالـت اوتـار پـرادش مـورد رسقـت قـرار گرفتـه و تعـداد زیـادی 

سـیلندر اکسـیجن از آنجا به رسقت رفته اسـت. با اینکه موضوع به اطالع 

پولیـس رسیده اسـت اما مقام هـای انتظامی هنوز نتوانسـته اند رسنخی از 

سـارقان اکسـیجن پیدا کنند. دکر مامتا تیموتی جراح این شـفاخانه به 

روزنامـه ایندیـا دیلـی می گوید: »در چنین رشایطی پزشـکان، پرسـتاران و 

آســیایی مســابقات  در  فغانســتان  ا فوتبال  ن  ا ور دا تاریخی  حضور 

میدان هوایی بین المللی بغداد 
هدف حمله موشکی قرار گرفت

رقابت های دوش میدانی زیر نام صلح 
در هرات به پایان رسید

حسین بخش صفری با سازمان 
مبارزات آزاد پولند قرارداد همکاری امضا کرد

برنامه جو بایدن برای 'افزایش نرخ مالیات ثرومتندان' امریکا 

تأسیسـات و پایگاه های نظامـی امریکا در عراق 

است.

یکشـنبه گذشـته نیـز پنـج موشـک بـه پایـگاه 

نیـروی هوایـی دیگری در شـامل بغـداد اصابت 

کردنـد. در آن حملـه  سـه رسبـاز عراقـی و دو 

کارمنـد خارجـی زخمـی شـدند.

تـا کنـون هیـچ گروهی مسـئولیت ایـن حمالت 

موشـکی را برعهده نگرفته اسـت. ایـن در حالی 

اسـت کـه امریـکا شـبه نظامیان تحـت حامیـت 

حمـالت  ایـن  مسـئول  را  ایـران  بـه  نزدیـک  و 

می دانـد.

تـا  بایـدن  جـو  زمـام داری  دوره  آغـاز  زمـان  از 

کنـون، مراکـز و تاسیسـات مربـوط بـه امریـکا و 

اسـتقرار  محـل  نظامـی  پایگاه هـای  همچنیـن 

نیروهـای امریکایـی در عـراق بیـش از ۲۰ بـار 

هـدف حملـه قـرار گرفتـه اسـت.

در شـلیک چنـد موشـک بـه تاسیسـات میـدان 

هوایـی بین املللـی بغـداد کـه توسـط نیروهـای 

امریکایـی و عراقـی بـه صورت مشـرک اسـتفاده 

می شـود، یـک رسبـاز عراقـی زخمـی شـد. هیـچ 

گروهـی مسـئولیت ایـن حملـه را برعهـده نگرفته 

است.

خربگـزاری فرانسـه روز جمعـه ۲۳ اپریـل گزارش 

امریکایـی  رسبـازان  نظامـی  پایـگاه  یـک  داد 

در فـرودگاه بغـداد بـا موشـک مـورد حملـه قـرار 

گرفـت.

بـه گفتـه منابـع امنیتـی عـراق پنـج موشـک از 

هشـت موشـک شـلیک شـده بـه پایگاه مشـرک 

رسبـازان عراقی و نیروهای مسـلح امریکا اصابت 

کـرده اسـت. در ایـن حملـه یـک رسبـاز عراقـی 

شـد. زخمی 

 طـی چنـد روز گذشـته ایـن دومیـن حملـه بـه 

مقامـات امنیتـی پاکسـتان خوانده شـده اسـت.

شـیخ رشـید احمـد، وزیر کشـور پاکسـتان گفت 

سـفیر چیـن در زمـان حملـه در کویتـه بـوده امـا 

کامـل  از سـالمتی  و  نداشـته  هتـل حضـور  در 

برخـوردار اسـت.

بـه گفتـه او، در این عملیـات انتحاری بین ۶۰ تا 

۷۰ کیلوگرم مواد منفجره اسـتفاده شـده است.

خارجـه  امـور  وزارت  سـخنگوی  ونبیـن،  وانـگ 

چیـن ضمـن محکوم  کردن این حملـه، همدردی 

دولـت چین با قربانیان و بازمانـدگان این حادثه 

را ابـراز کرد.

پاکسـتان  وزیـر  نخسـت   خـان،  عمـران 

حملـه  »یـک  را  رسنـا  هتـل  در  مبب گـذاری 

او در  ناجوامنردانـه« توصیـف کـرد.  تروریسـتی 

»در  پاکسـتان  ملـت  نوشـت،  توئیـری  پیامـی 

زیـادی  فداکاری هـای  تروریسـم  شکسـت دادن 

آفـت  ایـن  اجـازه منی دهیـم  مـا  و  اسـت  کـرده 

شـود.« احیـا  دوبـاره 

واقـع  پاکسـتان  بلوچسـتان  اسـتان  در  کویتـه 

جدایی طلـب  گروه هـای  کـه  جایـی  شـده، 

می کننـد.  فعالیـت  مدت هاسـت  شورشـی 

طالبـان پاکسـتان و داعـش نیـز در آنجـا حضـور 

دارنـد.

در حملـه انتحـاری بـه هتـل محـل اقامت سـفیر 

و  کشـته  نفـر  پنـج  پاکسـتان  کویتـه  در  چیـن 

گفتـه  بـه  شـده اند.  زخمـی  نفـر  دسـت کم ۱۲ 

وزیـر کشـور پاکسـتان در این حمله بیـش از ۶۰ 

کیلوگـرم مـواد منفجـره بـه کار رفتـه اسـت.

آمـار قربانیـان انفجـار مبـب در یـک هتـل مجلل 

در کویتـه پاکسـتان افزایـش یافتـه و بـه پنج نفر 

رسـیده اسـت. واحـد مبـارزه بـا تروریسـم وزارت 

کشـور پاکسـتان در بیانیـه ای که روز پنجشـنبه، 

۲۲ اپریل منترش شـد، تایید کرد که حمله شـب 

انتحـاری  مبب گـذاری  رِسِنـا  هتـل  بـه  گذشـته 

اسـت. بوده 

بر اسـاس این بیانیه، خودروی مبب گذاری شـده 

در پارکینـگ هتـل رسنا منفجر شـده و پنج نفر را 

کشـته و دسـت کم ۱۲ نفر را زخمی کرده است.

بـه گـزارش خربگـزاری فرانسـه، گـروه » تحریـک 

را  حملـه  ایـن  مسـئولیت  پاکسـتان«   طالبـان 

گرفته انـد. به عهـده 

هتـل رسنـا در حـال حـارض میزبـان سـفیر چین 

در پاکسـتان اسـت.

هدف اصلی حمله

پاکسـتان«  »تحریـک  طالبـان  گـروه  بیانیـه  در 

بلکـه  چیـن  سـفیر  نـه  حملـه،  اصلـی  هـدف 

شش تیم انگلستان از حضور در سوپرلیگ اروپا انصراف دادند

بـر سـود رشکت ها، ارث های کالن و امـالک را کاهش دادند.

آقـای ترامـپ آن مصوبـه را یکـی از بـزرگ تریـن دسـتاوردهای 

امتیـازی  را  آن  هـا  دموکـرات  امـا  دانسـت  مـی  خـود  دولـت 

غیـررضوری بـه ثرومتنـدان خوانـده و خواهان لغو آن بـوده اند.

بنـا بـر گـزارش هـا جزئیات طـرح مالیاتی مـورد نظر جـو بایدن 

احتـامال هفتـه آینده و در آسـتانه نخسـتین سـخرنانی رسـمی 

رییـس جمهـوری در کنگـره اعالم خواهد شـد.

جـن سـاکی، سـخنگوی کاخ سـفید، گفـت آقـای بایـدن روز 

هـای  خانـواده  "طـرح  دربـاره  کنگـره  در  آینـده  چهارشـنبه 

کـرد. خواهـد  صحبـت  امریکایـی" 

بـرای تامیـن  خانـم سـاکی گفـت دولـت هنـوز برنامـه خـود 

طـرح یـاد شـده را نهایـی نکـرده اسـت. او در عیـن حـال بـر 

عـزم جـو بایـدن برای تامیـن هزینه هـای تسـهیالت اجتامعی 

مـورد نظـرش از طریـق گرفـن مالیـات از ثرومتنـدان و رسمایه 

گـذاران تاکیـد کـرد.

سـخنگوی کاخ سـفید گفـت: "دیـدگاه او ایـن اسـت کـه ایـن 

)طـرح( بایـد بـر دوش ثرومتندتریـن امریکایـی هـا و رشکت ها 

و کسـب و کارهـای مختلفـی باشـد کـه توانایـی پرداخـت آن را 

دارنـد." جـان سـاکی گفـت کـه رئیس جمهـوری معتقد اسـت 

کـه افزایـش احتاملـی مالیـات رشکـت هـا و رسمایه گـذاری بر 

رشـد اقتصـادی اثـری نخواهد گذاشـت.

در نـرخ هـای مالیاتـی رشکـت هـا و ثرومتنـدان را دارد.

بـه ایـن ترتیـب نـرخ مالیاتـی افـرادی که بیـش از یـک میلیون 

افزایـش  درصـد  بـه ۶/۳۹  درصـد  از ۳۷  دارنـد  درآمـد  دالـر 

خواهـد یافـت.

شـبکه بلومـربگ گـزارش داد کـه طـرح مـورد نظـر کاخ سـفید 

مـی توانـد نـرخ مالیـات سـود ناشـی از رسمایه گـذاری در بازار 

بـورس را از سـطح فعلـی ۲۰ درصـد بـه حداقـل ۳۹ درصـد 

یعنـی تقریبـا دو برابـر افزایـش دهـد.

ایـن باالتریـن میـزان افزایـش نـرخ مالیـات بـر سـود ناشـی از 

خریـد و فـروش سـهام طـی یـک قـرن اخیـر در امریـکا خواهد 

بود. انتشـار این خرب در روز پنجشـنبه )۲۲ اپریل( باعث شـد 

کـه شـاخص های اصلـی وال اسـریت از جملـه »اس اند پی« 

و »داو جونـز« هـر کـدام حـدود یـک درصـد کاهـش پیـدا کنـد 

کـه شـدیدترین افـت در بیـش از یک ماه گذشـته بوده اسـت.

تغییـر در نـرخ هـای مالیاتـی بایـد در کنگـره به تصویب برسـد 

کـه حـزب دموکـرات از اکرثیـت نسـبی در آن برخوردار اسـت.

بعیـد بـه نظـر مـی رسـد کـه جمهوریخواهـان کـه معمـوال از 

کاهـش مالیـات ها حامیـت می کنند از طرح مـورد نظر رئیس 

جمهـوری امریـکا حامیـت کنند.

در سال ۲۰۱۷ میالدی دونالد ترامپ و متحدان جمهوریخواه 

وی در کنگـره بـا تغییرات جدی در نظـام مالیاتی، نرخ مالیات 

در پـی انتشـار ایـن خـرب کـه جـو بایـدن قصـد دارد نـرخ هـای 

مالیاتـی ثرومتنـدان بـه خصوص مالیـات بر سـود رسمایه گذاری 

در بـازار بـورس در امریـکا را افزایـش دهد، شـاخص هـای اصلی 

وال اسـریت بـه شـدت افـت کرده اسـت.

بنـا بـر گـزارش هـا، جـو بایـدن بـرای تامین هزینـه یـک تریلیون 

دالـری برنامـه هـای حامیتـی فـدرال مراقبـت از کـودکان، مهـد 

کـودک و مرخصـی اسـتحقاقی کارگـران قصـد بازنگری اساسـی 

پیـش از ایـن نیز دو دور دیگر ایـن بازی ها برای 

صلح در شـهر هرات راه اندازی شـده بود.

آقـای صفـری قـرار داد دو سـاله امضـا کرده 

اسـت و پـس از ایـن از دریچـه ایـن سـازمان 

بـرای افغانسـتان افتخـار خواهـد آفرید.

جملـه  از  پولنـد،  آزاد  مبـارزات  سـازمان 

مشـهورترین سـازمان مبـارزات آزادا در اروپا 

بـه شـامر مـی رود.

ورزشـکاران  از  صفـری  حسـین بخش 

نام آشـنای افغانسـتان اسـت و در رده بنـدی 

بهرین هـای رشـته فول کنتاک جوجیتسـو؛ 

بـرای دومیـن سـال پیاپـی در صـدر جـدول 

قـرار گرفتـه اسـت.

او در آخریـن بـازی اش، اكتابريـن يكوليوف، 

حریف روسـی اش را در چارچوب 'مسـابقات 

قهرمانـی یـو اف سـی حبیب نـور محمدوف' 

که در روسـیه برگزار شـد، شکسـت داد.

دادنـد  انـراف  اروپـا  سـوپرلیگ  در  حضـور 

از  آرسـنال  باشـگاه  تنهـا  میـان  ایـن  در  کـه 

در  کـه  جنجالـی  داسـتان  بابـت  هوادارانـش 

عذرخواهـی  داشـت،  نقـش  آن  خـوردن  رقـم 

کرده اسـت.

بـه ایـن ترتیـب بـا کنـار کشـیدن شـش تیـم از 

۱۲تیمـی کـه قـرار بـود اعضـای اصلـی سـوپر 

لیـگ اروپـا باشـند، به نظـر می رسـد کـه پروندۀ 

بسـته  زود  خیلـی  تورمننـت  ایـن  برگـزاری 

اسـکای  شـبکه  راسـتا  همیـن  در  شده اسـت. 

تعلیـق  مبنی بـر  خـربی  هـم  ایتالیـا  اسـپورت 

ایـن تورمننـت منتـرش کرده و نوشـته اسـت که 

انتظـار مـی رود به زودی بیانیه رسـمی از سـوی 

انحـالل  و  منتـرش  اروپـا  سـوپرلیگ  سـازمان 

ایـن تورمننـت قبـل از رسـیدن بـه اولیـن دوره 

اعـالم شـود. برگـزاری اش 

دپورتیـووی  مونـدو  نرشیـه  هم چنیـن 

کـه  کرده  اسـت  منتـرش  خـربی  هـم  اسـپانیا 

وعـده  دریافـت  از  پـس  انگلیسـی  تیم هـای 

بـه  اقـدام  مالـی هنگفـت،  درآمدهـای  کسـب 

کرده انـد. اروپـا  سـوپرلیگ  از  کناره گیـری 

رقابت هـای دوش میدانـی تحـت نـام صلح 

دیـروز در والیـت هـرات بـه پایان رسـید.

ضیاالحـق ضیـا مدیـر فنی و مسـلکی اداره 

ورزش هـرات روز چهارشـنبه، ۱ ثور به رادیو 

آزادی گفـت ایـن مسـابقات در سـه سـبک 

۱۰۰ مـر،۳۰۰ و ۴۰۰ مـر دوهفتـه قبـل 

در ایـن والیـت آغـاز شـده بود.

وی افـزود در ایـن رقابت هـا ۸۵ ورزشـکار 

از مرکـز و ولسـوالی ها ایـن والیت اشـراک 

بودند. کـرده 

بـه گفتـه آقـای ضیـا ایـن رقابت ها دیـروز با 

برتـری ۲۵بازیکـن به پایان رسـید.

ایـن  اعـالم  بـا  صفـری  بخـش  حسـین 

فیسـبوک  رسـمی  صفحـه  در  موضـوع 

خـود نوشـت کـه او بـه عنـوان نخسـتین 

افغانسـتانی، بـرای عضویت در سـازمان 

قـرار دارد. پولنـد  آزاد  مبـارزات 

انـراف  احتـامل  دربـارۀ  گامنه زنی هـا 

شـش تیـم انگلسـتان کـه بـرای اشـراک 

در سـوپرلیگ اروپـا اعـالم آماده گـی کـرده 

بودنـد، بـه حقیقـت مبـدل شـد.

در  کـه  کرده انـد  اعـالم  تیم هـا  ایـن 

کـرد. نخواهنـد  رشکـت  اروپـا  سـوپرلیگ 

ایـن تیم هـا در کمر از ۴۸ سـاعت از زمان 

پیوسـن بـه سـوپرلیگ تـازه، در پیام  هـای 

تویـری جداگانـه از انـراف شـان از ایـن 

شـان  هـواداران  از  و  خربداده انـد  لیـگ 

عـذر خواهـی کرده انـد.

قـرار بـود نخسـتین سـوپر لیـگ تـازۀ اروپـا 

حضـور  بـا  جـاری  سـال  آگسـت  مـاه  از 

شـش تیـم لیگ برتـر انگلسـتان، سـه تیـم 

ایتالیـا  ای  رسی  تیـم  سـه  و  اسـپانیایی 

شـود. برگـزار 

نخسـت  لیگ برتری هـا  گروهـی  انـراف 

از سـوی منچسرسـیتی رقـم خـورد و پـس 

از آن پنـج باشـگاه دیگـر جزیـرۀ آرسـنال، 

و  لیورپـول  منچسـریونایتد،  تاتنهـام، 

از  بیانیه هایـی  انتشـار  بـا  نیـز  چلسـی    

برابری ستاره بلجیمی با رکوردی 90 ساله در ناپولی

رسمی؛ سویل میزبان یورو 2020 شد

شـب گذشـته بـرای دریـس مرتنـز سـتاره بلجیمـی 

ناپولـی بـه یادماندنـی شـد.

ناپولـی در دیـداری پـرگل و جـذاب توانسـت التزیو 

را 5-2 مغلـوب کنـد و همچنـان یـک مدعـی جدی 

بـرای کسـب سـهمیه لیگ قهرمانـان باقـی مباند.

دریـس مرتنـز هـم  در این بازی شـبی خاطره انگیز 

و احساسـی را سـپری کـرد. او یـک گل زد کـه آن را 

بـه مادربـزرگ فقیـدش تقدیم کـرد و البته با همین 

گل بـا یـک رکـورد 90 سـاله در تاریـخ ناپولـی نیـز 

برابـری کـرد. او بـه رکـورد 102 گل در لیـگ ایتالیا 

بـرای ناپولـی رسـید و بـا رکـورد تاریـخ باشـگاه کـه 

در دهـه 1930 توسـط آنتونیـو وویـاک ثبـت شـده، 

برابـری کـرد. مرتنـز بـا یـک گل دیگـر مـی تواند به 

تنهایـی ایـن رکـورد را تصاحـب کند.

مرتنـز پـس از ایـن گل کامال منقلب نشـان می داد 

یوفـا امـروز ورزشـگاه الکارتوخـا شـهر سـویل را بـه 

عنـوان یکـی از میزبـان هـای یـورو 2020 معرفـی 

یـورو 2020  هـای  میزبـان  از  یکـی  بیلبائـو  کـرد. 

بـود؛ رقابـت هایـی کـه قـرار بـود سـال گذشـته بـه 

انجـام برسـد ولی بـه دلیل پاندمـی کرونا به امسـال 

موکـول شـد. مرکـز ایالـت باسـک اسـپانیا 2 هفتـه 

پیـش نتوانسـت تضمیـن هـای الزم را به یوفـا بدهد 

و وضعیـت پاندمـی کرونـا در ایـن شـهر همچنـان 

نامطلـوب اسـت. اتفاقی که باعث شـد تا یوفـا امروز 

در مـورد پـس گرفـن میزبانـی از ایـن شـهر تصمیم 

گیـری کند. هامیشـی نیز مـاه گذشـته در بیلبائو بر 

ضـد برگـزاری یـورو 2020 بـه انجام رسـید و این کار 

را دشـوارتر نیز کرد. شـهردار بیلبائو ارصار داشت که 

مشـکلی برای برگزاری بازی ها نیسـت اما در نهایت 

میزبانـی از بیلبائو گرفته شـد. به جـای بیلبائو دیگر 

و گریسـت. او هفته گذشـته مادربزرگش را از دست 

داده بـود و بـه همیـن خاطـر این گل بـه یادماندنی 

و تاریخـی را بـه او تقدیـم کرد. مرتنز حاال در مسـیر 

شکسـن رکـوردی 90 سـاله در ناپولـی قـرار دارد و 

قطعـا در تاریـخ ایـن باشـگاه ایتالیایی ثبـت خواهد 

. شد

شـهر اسـپانیایی یعنی سـویل جایگزین خواهد شد. 

انتظـار مـی رود ایـن رقابت هـا در ورزشـگاه املپیـک 

سـویا بـا ظرفیـت 60 هـزار متاشـاگر برگـزار شـوند. 

سـویل میزبانـی سـه دیـدار گـروه E یـورو 2020 بـا 

مشـارکت تیـم ملـی اسـپانیا و همچنیـن یـک دیدار 

مرحلـه یک چهـارم نهایـی را بر عهده خواهد داشـت.

پنج نفر در حمله به هتل 
میزبان سفیر چین در پاکستان کشته شدند

هند؛  در  کرونا  ــی  ن بحرا اوضاع 
ــیجن  اکس و  تخت  ــدید  ش کمبود  بتالی جدید،  ا مورد  ر  هزا  ۳۱۴

قـرار اسـت آقای شـیرزاد بـه عنـوان داور وسـط و ننگیالی 

سـادات بـه عنـوان کمـک داور بـرای قضـاوت مسـابقات 

پیـدا  حضـور  آسـیا  غـرب  منطقـه  سـی  و  بـی  گرو ه هـای 

کننـد.

ایـن رقابت هـا از ۲۱ تـا ۲۸ مـی ۲۰۲۱ در شـهر امـان 

کشـور اردن برگـزار خواهـد شـد.

فوتبـال  تیـم داوری  بـار اسـت کـه  بـرای نخسـتین  ایـن 

افغانسـتان در مسـابقات باشـگاهی در سـطح آسیا رشکت 

می کننـد.

فیروز مشـعوف سـخنگوی فدراسـیون فوتبال افغانسـتان دیروز به 

رادیـو آزادی گفـت حلیم آقـا شـیرزاد، داور بین املللـی فوتبال این 

کشـور کـه از داوران نخبـه آسـیا بـه حسـاب می آید، بـرای قضاوت 

در مرحلـه گروهـی رقابت های "جام باشـگاه های آسـیا" در منطقه 

غرب آسـیا دعوت شـده اسـت.

رقابت هـای فوتبـال جام باشـگاه های آسـیا پس از لیـگ قهرمانان 

آسـیا، دومیـن تورمننـت رسـمی کنفدراسـیون فوتبال آسـیا اسـت 

کـه میـان باشـگاه های برتـر مناطـق  مرکـز، غـرب و جنـوب برگـزار 

می شـود.
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کشـت های بدیـل کوکنـار در مناطـق تحـت حاکمیـت دولـت 

سـبب شـد تـا توجـه مـردم از کشـت کوکنـار منحـرف شـود. 

بـود کـه اکرثیـت  بـروز ُخشکسـالی  موضـوع دوم و اساسـی 

دهقانـان نخواسـتند بـا کشـت کوکنـار خـود شـان را متـرر 

سـازند و موضـوع سـوم شـدت جنـگ در برخی ولسـوالی های 

بـود کـه دهقانان به دلیل آن مناطق شـان را رهـا کرده و بیجا 

شـده بودنـد. از همیـن رو امسـال در مقایسـه بـه سـال های 

گذشـته کشـت کوکنـار در کندهـار تقریبـاً با هیچ برابـر بود.«

ارغنـداب، ژیـری، پنجوایـی و میونـد از جملـه ولسـوالی های 

شـد. خواهـد  نیـز  بهـر  اسـامی  امـت  وضـع  و  منی مانـد 

والـی کابـل بـا ابراز تاسـف گفت که مسـلامن بیشـر فرایضی 

را انجـام می دهنـد کـه هزینـه ای نداشـته باشـد یـا اینکـه آن 

فریضـه جنبـه تجماتـی داشـته باشـد؛ مانند حج.

سـاالنه حـدود 35 هـزار شـهروند کشـور فقـط بـه حـج متتـع 

مـرف می شـوند که هـر کدام از ایـن افراد، بیـش 200 هزار 

افغانـی مـرف می کننـد. 

مبـارک  مـاه  مناسـبت  بـه  اسـامی  بانـک  و  بانـک  عزیـزی 

رمضـان در نظـر دارنـد تـا بـه 10 هـزار خانـواده بی بضاعـت 

کننـد. غذایـی  کمک هـای  کشـور  رسارس 

والیـت 2 تـن و در واليـات فارياب، پروان و خوسـت نیز هر 

والیـت یـک تـن بـه ويـروس کرونا مصـاب شـده اند.

بر اسـاس معلومات منبع، در یک شـبانه روز گذشـته، 15 

تـن از بیـامران کرونایـی، دوباره صحت یاب شـده و شـامر 

مجموعـی بهبـود یافتـه های ايـن بيامرى نیز بـه ۵۲3٦3 

تـن می رسـد. همچنـان وزارت صحـت گفتـه اسـت کـه در 

2٤ سـاعت گذشـته، ٧ فـرد بـه اثـر ابتـا بـه )کویـد- ۱۹( 

در  تاکنـون  کرونـا  ويـروس  آغـاز شـيوع  از  و  کـرده  فـوت 

افغانسـتان، شـامر مجموعـی جـان باختـگان از اثـر ایـن 

بیـامری، بـه ۲5٧2 نفر رسـیده اسـت.

 1٤5 از  بيـش  جهـان،  متـام  در  کـه  اسـت  ذکـر  قابـل 

ميليـون تـن بـه ويـروس کرونا مبتا شـده اند، کـه باالتر از 

120 ميليـون تـن شـان دوبـاره صحـت يـاب؛ امـا بيـش از 

سـه ميليـون تـن فـوت منـوده انـد. 

توافقنامـه  متـام  همچنیـن  هسـتیم،  هـا  همـکاری 

هـای  حامیـت  و  ناتـو  و  متحـده  ایـاالت  بـا  مـا  هـای 

از  آنهـا  بـری  حقـوق  و  اقتصـادی  دیپلامتیکـی، 

پابرجاسـت.” افغانسـتان 

ایـاالت متحـده،  بـه گفتـۀ جـو بایـدن رئیـس جمهـور 

خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان، قـرار اسـت 

در مـاه آینـده )مـی( آغـاز شـود و تـا یازدهـم سـپتامرب 

ادامـه یابـد.

بـه دنبـال اظهـارات بایـدن، ناتـو نیـز اعـام كـرده كـه 

آنهـا همـراه بـا ایـاالت متحـدۀ امریـكا وارد افغانسـتان 

شـده اند و یکجا با هم از افغانسـتان خارج می شـوند. 

انـد کـه در آن هـا بیشـر کوکنار کشـت می شـود. از میان این 

ولسـوالی ها، امسـال تنهـا در ولسـوالی میونـد کشـت کوکنـار 

صـورت گرفتـه، امـا در سـه ولسـوالی دیگـر از چنـد مـاه بـه 

اینسـو جنـگ جریـان دارد.

در  معلومـات،  و  اداره احصائيـه  اسـاس رسوی تخمینـی  بـه 

سـال ۱۳۹۹ بـاالی بیش از ۲۰ هزار هکتـار زمین در کندهار 

کوکنـار کشـت شـده بـود، کـه در مقایسـه به سـال قبلـی آن، 

۴۷ درصـد افزایـش را نشـان مـی داد.

بـه نقـل از رادیـو آزادی؛ حاجـی عطاالله عضو شـورای والیتی 

کندهـار بـا اشـاره بـه عوامـل کاهـش در کشـت کوکنـار در 

ایـن والیـت، از حکومـت می خواهـد کـه بـرای حفـظ وضـع 

موجـود و ترویـج کشـت های بدیـل کوکنار، بـا دهقانان کمک 

کوکنـار  کشـت  کـه  می شـود  مـاه  »چنـد  کنـد:  همـکاری  و 

صـورت منی گیـرد، زیـرا در ولسـوالی ها جنـگ جریـان دارد 

و حتـی باغ هـای مـردم بی رسنوشـت مانـده اسـت. در برخـی 

ولسـوالی ها هامننـد دنـد و ارغسـتان مـردم بخاطـری کوکنـار 

عاقـه  و  آمـده  پاییـن  تریـاک  قیمـت  کـه  کشـت منی کننـد 

قبلـی بـا کشـت کوکنـار باقـی منانـده اسـت. اگـر حکومت به 

خواسـته هـای دهقانـان توجه کند، کشـت کوکنـار از این هم 

کمـر خواهـد شـد و توجـه مـردم بـه بخش هـای دیگـر زراعت 

معطـوف خواهـد شـد.«

در سـال های گذشـته اکرثیـت تریاک بدسـت آمـده از کوکنار 

کندهـار جهـت تبدیـل کـردن آن بـه هیروییـن بـه خـارج از 

افغانسـتان قاچـاق می شـد، امـا حـال فابریـکات کوچـک در 

گوشـه و کنـار ایـن والیـت و والیت های همجوار سـاخته شـده 

و تریـاک بدسـت آمـده از ایـن والیـت در همیـن فابریکـه هـا 

بـه هیروییـن تبدیـل می شـود، از همیـن رو قیمت تریـاک نیز 

کاهـش یافته اسـت.

آرد، 10 کیلـو  بوجـی 50 کیلویـی  یـک  ایـن کمـک شـامل 

حبوبـات  مقـداری  و  مایـه  روغـن  لیـر   5 بوتـل  یـک  برنـج، 

می شـود. روند کمک رسـانی بـه 1050 خانـواده از کابل آغاز 

شـده اسـت.

ایـن  در  بانـک  عزیـزی  اجرایـی  رئیـس  امیـد،  محمـد سـامل 

مراسـم گفـت کـه عزیـزی بانـک در پی برنامـه کمک بـه فقرا، 

هـزار   10 بـه  کـه  دارد  تصمیـم  بانـک  عزیـزی  همـکاری  بـا 

کنـد. کمـک  کشـور  رسارس  بی بضاعـت  خانـواده 

و  آغـاز می شـود  کابـل  از  ایـن کمک هـا  افـزود،  امیـد  آقـای 

بـه دیگـر مناطـق کشـور نیـز فرسـتاده می شـود. او گفـت کـه 

کمک هـای عزیـزی بانـک ادامـه دار خواهـد بـود.

مناینـده بانـک اسـامی افغانسـتان نیـز گفـت کـه خداوند در 

قـران تاکیـد فراوانـی بـر کمـک بـه فقـرا کـرده اسـت و اکنون 

وظیفـه ماسـت کـه در این مـاه مبارک بـه یاری فقرا بشـتابیم.

غـام حیـدر  کـه  می گیـرد  در حالـی صـورت  ایـن کمک هـا 

کـه  اجتامعـی می گویـد  امـور  و  کار  وزارت  معیـن  جیانـی، 

حـدود ٧0 درصـد جمعیـت کشـور زیـر خـط فقـر قـرار دارنـد.

کاروامـور  وزارت  کـه  گفـت  مراسـم  ایـن  در  جیانـی  آقـای 

اجتامعـی بـه حـدود ٧0 هـزار خانـواده کمـک غذایـی کـرده 

اسـت و بیـش از کمـک نیـاز اسـت.

بایـد  فقـرا  بـه  کمـک  بـرای  کـه  کـرد  توصیـه  همچنیـن  او 

هامهنگـی بیـن اداره هـا و نهادهـای کمـک کننـده باشـد تـا 

بگیرنـد. قـرار  پوشـش  تحـت  بی بضاعـت  افـراد  متامـی 

متامـی  اسـت  شـده  باعـث  داخلـی  جنـگ  دهـه  چهـار 

زیربناهـای کشـور تخریب شـود و جمعیت بیـکاران روز به روز 

یابـد و فقـر بیشـر شـود. افزایـش 

از سـوی دیگـر، بیـش از نیمـه بودجـه کشـور بـه جـای آنکـه 

بـه بودجـه توسـعه ای/ انکشـافی اختصـاص یابـد، بـه جنـگ 

اختصـاص می یابـد و مانع توسـعه کشـور می شـود و همچنین 

زیربناهـا نیـز توسـط گروه هـای تروریسـتی تخریـب می شـود.

محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور کشـور نیـز هفتـه گذشـته 

گفتـه بـود کـه گـروه طالبـان بیـش از یـک میلیـارد دالـر بـه 

زیربناهـای کشـور رضبـه زده اسـت.

 بخش هـای زیـاد والیـت کندهـار از چند ماه به اینسـو شـاهد 

جنـگ و ناامنـی اسـت و برخـاف وضعیـت در هلمنـد، دوام 

کشـت  امسـال  کـه  اسـت  کـرده  کمـک  کندهـار  در  جنـگ 

کوکنـار در ایـن والیـت بـه مراتـب کاهـش یابـد.

احمـد بهیـر احمـدی سـخنگوی والـی کندهـار گفـت، ترویج 

کشـت های بدیـل بـا کاهـش در کشـت کوکنـار کمـک کرده، 

امـا در سـال جاری علـت اصلـی کاهـش در کشـت کوکنـار 

شـان  مناطـق  از  دهقانـان  شـدن  بی جـا  و  جنـگ  تشـدید 

»ترویـج  اسـت:  بـوده  همجـوار  ولسـوالی های  و  والیـات  بـه 

 محمـد یعقوبـی حیدری، والـی کابل در وصف 

جامعـه  بی بضاعـت  افـراد  و  فقـرا  بـه  کمـک 

می گویـد کـه نسـبت بـه حـج، زکات و کمـک بـه فقـرا ثـواب 

دارد. بیشـری 

آقـای حیـدری روز پنجشـنبه 2 حمل در مراسـم کمک به فقرا 

توسـط عزیـزی بانـک و بانـک اسـامی، گفـت کـه در اسـام 

کمـک بـه فقـرا جایـگاه ویـژه ای دارد و توصیـه فراوانـی شـده 

است.

او بـه زکات اشـاره کـرد و افـزود کـه اگـر مسـلامنان جهـان، 

فقیـر  جهـان  در  مسـلامنی  هیـچ  بدهنـد،  را  خـود  زکات 

 وزرات صحـت عامـه می گويد که در 2٤ سـاعت گذشـته، 

1٨٨ تـن بـه ويـروس کرونـا مصـاب و ٧ تـن ديگـر جـان 

اند. باختـه 

به گفتۀ مسـئوالن این وزارت؛ در یک شـبانه روز گذشـته، 

نتيجـۀ  کـه  شـده،  انجـام  تـن   1525 کرونـاى  آزمایـش 

آزمايـش 1٨٨ تـن شـان مثبـت می باشـد.

منبـع گفتـه اسـت کـه با ثبـت ایـن آمـار، تعـداد مبتایان 

بـه ایـن ویـروس در افغانسـتان، بـه 5٨٧30 تـن افزایـش 

اسـت. یافته 

در خربنامـۀ ايـن وزارت کـه دیروز )جمعه سـه ثور(، منتر 

شـده، آمـده اسـت کـه 55 تـن در ننگرهـار، 50 تـن در 

کابـل و کندهـار، 23 در لغـامن، در پکتيـا و غـزىن هـر 

والیت 13 تن، 12 در لوگر، 5 در بدخشـان، ٤ در وردک، 

در پکتيـکا و بلـخ هـر والیـت 3 تـن، در کنـدز و زابـل هـر 

 محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهـور مـی گویـد کـه پس 

حامیـت  افغانسـتان،  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  از 

هـای اقتصـادی و بـری ایـاالت متحـده و کشـورهای 

عضـو ناتـو بـا افغانسـتان ادامـه خواهـد یافـت.

آقـای غنی، روز پنجشـنبه 2 ثور در سـفری بـه قندهار، 

بـا رسبـازان، بریدمان و افـران قـول اردوی205 اتل 

در ایـن والیـت دیـدار کـرد. در ایـن دیـدار، غنـی گفت 

کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعی کشـور، در محراق توجه 

وی قـرار دارند.

از  املللـی  بیـن  نیروهـای  خـروج  “بـا  افـزود:  وی 

از  جدیـدی  فصـل  بـه  ورود  حـال  در  مـا  افغانسـتان، 

مقام ها: کشت کوکنار در کندهار کاهش یافته است 

در افغانستان طى ٢٤ ساعت گذشته ١٨٨ تن به ويروس کرونا
 مصاب شده اند 

رئیس جمهور: 
کمک های اقتصادی خارجیان با افغانستان ادامه مى يابد 

والی کابل: زکات، ثواب بیشتری نسبت به حج دارد 


