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 آتش سوزی شفاخانه بغداد؛ تعداد 
قربانیان به ۸۲ نفر رسید

طوفان کرونا در هند؛ قرنطینه 
دهلی دو هفته تمدید شد 

 در آتش سـوزی بخـش مراقبت هـای ویژه بیمـاران کرونایی 
نفـر زخمـی  بغـداد دسـت کم ۸۲نفـر کشـته و ده هـا  در 
شـدند.علت آتش سـوزی شـفاخانه الخطیب انفجار کپسـول 
شـفاخانه عنـوان شـده اسـت. نخسـت وزیـر عراق سـه روز 

عـزای عمومـی اعالم کـرد...

 پنـج روز متوالـی جهـش ابتـال بـه کرونـا، فلـج شـدن 
سیسـتم درمانـی و شـرایط آخرزمانـی. هنـد بـا روزی 
۳۳۰هـزار مبتـال، رکورددار بیماران کرونا در آسیاسـت. 
نارنـدرا مـودی از لـرزه کشـور در طوفـان کرونا سـخن 

قرنطینه... گفـت. 

چیزهـای  بـه  دسـت یافنت  سـودای  جوانـی  در   

منحرص به فـرد را داریـم. می خواهیـم کسـی بشـویم 

متفـاوت از بقیـه. آدمـی خیره کننده که بـه جاهایی 

پـا گذاشـته کـه پیـش از این کسـی بـه آن  نرسـیده. 

امـا انـدک انـدک تغییـر می کنیـم. یـاد می گیریـم 

کـه بـه چیزهایـی ...

پایگاه های آمریکایی بعد از خروج 

۲

نیروهای خارجی
داده خواهد شد اردوی ملی  به 

نیمی از مکتب های  
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زیبایی چیزهای معمولی 

 »نمایشگاه کتاب صلح« 
در کابل

هنری

پاکستان و کلید گمشده 
صـلـح 

جمهوریت گفتمان صلح 
دوست و مردم محور است 

 افغانستان بعد از خروج 
نیروهای امریکایی و ناتو

 دیـروز هیاتـی از سـوی پاکسـتان بـه ریاسـت صـادق 
خـان نماینـده خـاص ایـن کشـور در امـور افغانسـتان 
وارد کابل شـد اسـت. بر اسـاس اعالن رسـمی سـفارت 
پاکسـتان مقیـم کابـل این هیـات عالی رتبه پاکسـتانی 
بـا مقامـات دولـت افغانسـتان دیـدار نمـوده و در بـاره 

مسـایل تخنیکـی و بهبـود ...

۳

۳

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

بـرای  پاکسـتان  ویـژۀ  مناینـدۀ  خـان،  صـادق   

افغانسـتان بـا شـاری از مقام های دیگر سیاسـی 

و نظامـی پاکسـتان دیـروز )یک شـنبه، ۵ ثـور( بـه 

کابـل آمدنـد. انتظـار مـی رود کـه ایـن هیئـت بـا 

مقام هـای کشـور دربـارۀ روابـط روند صلـح، روابط 

دو جانبـه و بازرگانـی گفتگـو کنـد. 

پیـش از ایـن، مشـاور امنیـت ملـی رییس جمهـور 

تأییـد کـرده بـود کـه یک هیئـت فنی پاکسـتان به 

کابـل می آیـد تـا دربـارۀ مشـکالت میان دو کشـور 

و بهـر شـدن روابـط دو جانبـه با مقام هـای افغان 

کند. گفتگـو 

روز جمعـه، وزیـران خارجـۀ افغانسـتان، پاکسـتان 

و ترکیـه نشسـتی را در اسـتانبول برگـزار کردنـد. 

وزرات امـور خارجـه افغانسـتان گفـت کـه یکـی از 

اهـداف اصلـی برگـزاری ایـن نشسـت از رسگیـری 

مذاکـرات بـا طالبـان بود.

به گفتـۀ ایـن وزارت، ایـن نشسـت در رونـد صلـح 

کـه  اسـتانبول  نشسـت  برگـزاری  و  افغانسـتان 

قـرار اسـت پـس از مـاه رمضان برگـزار شـود، مهم 

اسـت.

خواسـته  پاکسـتان  از  سـه جانبه  نشسـت  در 

 مـاری الولـر، گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل 

بـر،  حقـوق  مدافعـان  امـور  در  متحـد 

کـه  کـرده  همگانـی  را  نامـه ای  جزئیـات 

بیانگـر نگرانـی او از حملـه به خربنـگاران و 

مدافعـان حقـوق بر درافغانسـتان اسـت.

نگرانـی شـدید گزارشـگر ویژه سـازمان ملل 

از  امـور مدافعـان حقـوق بـر،  متحـد در 

علیـه  خشـونت  پرونده هـای  بررسـی  عـدم 

خربنـگاران افغـان و مدافعـان حقـوق بـر 

و ادامـه حملـه بـه آنهـا.

مـاری الولـر نامـه ای را همگانـی کـرده کـه 

ملـل  سـازمان  در  افغانسـتان  مناینـده  بـه 

فرسـتاده و در آن نوشـته شـده کـه »مـا بـه 

ویـژه از عـدم گـزارش بررسـی های صـورت 

ادامـه  و  قتل هـا  ایـن  مـورد  در  گرفتـه 

فعـاالن  و  خربنـگاران  علیـه  خشـونت ها 

هسـتیم.« نگـران  بـر  حقـوق 

در نامـه همچنیـن آمـده که عامـالن چنین 

حمله هـای هدفمندانـه بـه دلیـل معافیـت 

ادامـه  خـود  حمله هـای  بـه  مجـازات  از 

می دهنـد.

تامیـن  بـرای  کـه  شـده  خواسـته  افغـان  مقام هـای  از  نامـه  در 

کامـل،  تحقیقـات  بعـدی،  حمله هـای  از  جلوگیـری  و  عدالـت 

مناسـب، پیگـرد قانونـی و محاکمـه عادالنـه متهـان قتل هـای 

شـود. آغـاز  بـر  مدافعـان حقـوق  و  خربنـگاران 

در همیـن حـال مجیـب خلوتگـر رئیس سـازمان حایت از رسـانه 

هـای آزاد افغانسـتان )نـی( گفتـه کـه حکومـت افغانسـتان بـرای 

نـداده  انجـام  کاری  قتـل خربنـگاران  پرونده هـای  بـه  رسـیدگی 

و ایـن بـه گفتـه او، زمینـه حمله هـای بیشـر علیـه آنهـا را فراهـم 

اسـت. کرده 

قتـل  زمینـه  در  افغانسـتان  حکومـت  »متاسـفانه  افـزود:  او 

ویـژه  بـه  خربنـگارن  قتـل  دوسـیه های  پیگیـری  و  خربنـگاران 

قتل هـای هدفمندانـه کـه از حـدود یـک سـال بـه این سـو جریان 

دارد، کار بسـزای انجـام نـداده اسـت. این باعث شـده تا کسـانی 

کـه دسـت بـه قتـل خربنـگاران می زننـد، شـجاعانه تر از گذشـته 

خربنـگاران را بـه قتـل برسـانند.«

مـاری الولـر، گزارشـگر ویژه سـازمان ملل در امـور مدافعان حقوق 

بـر، همچنیـن در ایـن نامـه کـه در آن از الیاس داعـی، خربنگار 

پیشـین رادیو آزادی که حدود ۵ ماه پیش در هلمند کشـته شـد، 

نیـز یـادآوری کـرده و نوشـته کـه او خواهـان برداشـنت گام هـای 

موقـت و فـوری اسـت تـا تخطی هـا و حمله هـا علیـه خربنـگاران و 

فعـاالن حقـوق بر در افغانسـتان خامتـه یابد.

امـا او ایـن را قابـل نگرانـی خوانـده کـه معـاون رئیـس جمهـوری 

افغانسـتان بـر اجـرای حکـم اعـدام قاتـالن یوسـف رشـید رئیـس 

اجرایـی پیشـین بنیـاد انتخابـات آزاد وعادالنـه افغانسـتان فیفـا 

تاکیـد کـرده اسـت.

نشسـت  در  طالبـان  حضـور  بـرای  تـا  شده اسـت 

شـود. آورده  فشـار  گـروه  ایـن  بـر  اسـتانبول 

امـور  وزارت  سـخن گوی  معـاون  تهذیـب،  حامـد 

مذاکـرات  رسگیـری  »از  داشـت:  بیـان  خارجـه 

صلـح میـان دولـت جمهوری اسـالمی افغانسـتان 

طالبـان، تقویـت اجـاع در حایـت از روند صلح، 

و  اجـاع  تقویـت  در  ترکیـه  و  پاکسـتان  نقـش 

موفقیـت مذاکـرات صلـح از آجنـدای عمـده ایـن 

اسـت.« نشسـت 

از سـویی هـم منابـع نزدیـک بـه طالبـان گفتنـد 

کـه رهـربی طالبـان بـرای چه گونه گـی رشکـت در 

نشسـت اسـتانبول در حـال رأی زنـی هسـتند و تـا 

نرسـیده اند. نتیجه یـی  بـه  اکنـون 

به گفتـۀ ایـن منابـع یـک هیئـت گـروه طالبـان بـه 

رهـربی شـیخ عبدالحکیـم حقانـی، رییـس هیئت 

گفت وگوکننـدۀ ایـن گـروه برای مشـوره بـا رهربی 

طالبـان از قطـر بـه پاکسـتان رفته اسـت.

قـرار بـود نشسـت اسـتانبول روز شـنبه در ترکیـه 

برگـزار شـود، امـا به علـت رشکـت نکـردن طالبان، 

ایـن نشسـت بـه روزهـای پـس از عیـد رمضـان بـه 

افتاده اسـت.  تقویـق 

معـاون کمیسـیون مسـتقل حقـوق  نظـری  نعیـم  از سـویی هـم 

بـر افغانسـتان گفتـه کـه این کمیسـیون بـه گونه جـدی نگرانی 

و  خربنـگاران  برابـر  در  سیسـتاتیک  و  هدفمندانـه  حمله هـای 

فعـاالن حقـوق بـر اسـت.

آقـای نظری گفـت: »قتل هـای هدفمند و سیسـتاتیک به عنوان 

کمیسـیون  می گیـرد.  قـرار  گروه هـا  اسـتفاده  مـورد  روش  یـک 

مسـتقل حقـوق بـر بـه گونه جـدی نگـران ایـن موضوع اسـت و 

از دولـت می خواهـد کـه عامـالن قتل هـای هدفمنـد را بـا جدیت 

شناسـایی کـرده و بـه پنجـه قانون بسـپارد.«

امـا لطیـف محمود معـاون سـخنگوی رئیس جمهوری افغانسـتان 

پرونـده   ۱۴۱ حـاال  تـا  خورشـیدی   ۱۳۸۱ سـال  از  کـه  گفتـه 

خشـونت علیـه خربنـگاران بررسـی شـده و هیـچ پرونـده وجـود 

نـدارد کـه بـه نحـوی تحـت بررسـی نباشـد.

او گفـت:  »در حـال حارض هیچ پرونده نسـبتی خربنگاران نیسـت 

کـه تحـت دوران نباشـد. یـا زیر کشـف اسـت، یـا زیر بررسـی قرار 

دارد و یـا هـم در مراحـل مختلـف محاکاتـی قـرار دارد. تامیـن 

امنیـت خربنـگاران و متـام شـهروندان افغانسـتان مکلفیت دولت 

جمهوری افغانسـتان اسـت.«

ایـن در حالـی اسـت کـه پـس از توافقنامـه صلـح میـان امریـکا 

برابـر  در  ویـژه  بـه  هدفمندانـه  حمله هـای  قطـر،  در  طالبـان  و 

خربنـگاران و اعضـای جامعـه مدنـی در افغانسـتان افزایـش یافته 

اسـت.

حکومـت افغانسـتان طالبـان را عامـل ایـن حمله هـا دانسـته، اما 

طالبـان همـواره دسـت داشـنت در چنیـن حملـه هـا را رد کـرده 

وگفته انـد کـه در ایـن حمله هـا دسـت ندارنـد. 

نگرانی سازمان ملل از حمله بر خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در افغانستان سفر هیئت پاکستانی به کابل برای دیدار با مقام های کشور 
 امضای تفاهم نامه همکاری میان 

فدارسیون های شنای 
افغانستان و ازبیکستان

 فدراسیون اسنوکر افغانستان از 
برگزاری مسابقات جام رمضانی 

خبر داده است

تفاهمنامـه  کـه  کـرده  اعـالم  افغانسـتان  شـنای  فدارسـیون   

همـکاری میان مسـئوالن فدارسـیون های شـنای افغانسـتان و 

ازبکسـتان بـه امضـا رسـیده اسـت.

بـه  امـروز  فدراسـیون  ایـن  رئیـس  حمیـدی،  محمدقاسـم 

رادیـو آزادی گفـت کـه بـه اسـاس ایـن تفاهمنامـه از بکسـتان 

کمپ هـای  ایجـاد  ظرفیـت،  باالبـردن  در  را  افغـان  بازیکنـان 

مترینـی نونهـاالن و نوجوانـان و برگـزاری دوره هـای مربیگـری 

می کنـد... همـکاری 

جـام  مسـابقات  برگـزاری  از  افغانسـتان  اسـنوکر  فدراسـیون   

رمضانـی تـا چنـد روز دیگـر خـرب داده اسـت.

محبوب شـاه درابـی، رئیـس ایـن فدارسـیون، امـروز بـه رادیـو 

آزادی گفـت کـه ایـن مسـابقات بـه حایـت از افتتـاح پـروژه 

ملـی بنـد کال خـان به روز چهار شـنبه همین هفتـه در کابل 

برگـزار می شـود. وی گفـت که هـدف از برگزاری این مسـابقات 

کـه در آن ...

ورزش
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والیت دایکندی



 

 

 

 در بسـیاری از مناطـق دایکنـدی مشـکل عمـده در بخـش 

معـارف کمبـود تعمیـر مکتب اسـت.

شـاری زیـادی از دانـش آمـوزان می گویند آنـان در فضای 

باز، زیرسـایه درختان و منابر و مسـجدها آموزش می بینند.

فرشـته ۱۸ سـال دارد و دانـش آمـوز صنـف دوازدهـم در 

لیسـه گزبـری ولسـوالی خدیـر اسـت. می گویـد روی خاک 

زیـر آفتـاب سـوزان درس می خوانـد، زیـرا مکتبـش تعمیـر 

ندارد.

فرشـته گفـت: »ما تعمیـر نداریم گاهـی در دکان هـای بازار 

می خوانیـم و گاهـی هـم در زیـر آفتـاب و سـایه درختـان 

روبـررو هسـتیم حتـی  بـه هـر مشـکل  درس می خوانیـم. 

تختـه نداریـم. مـا درس صحیـح نخواندیـم در او رشـته کـه 

می خواهیـم منی توانیـم در کانکـور کامیـاب شـویم«.

بـه گفتـه فرشـته در کنـار ایـن چالش هـا کمبـود کتـاب و 

معلـم مسـلکی مشـکالت دیگـر شـاگردان مکتـب گزبـری 

ند. ا

محمـد رضـا ۱۶ سـاله دانـش آمـوز صنـف نهـم در مکتـب 

جملوق ولسـوالی شهرسـتان اسـت. او هم از مشکل مشابه 

شـکایت می کنـد.

محمـد رضـا افـزود: »در زیـر آفتـاب درس خوانـدن خیلـی 

سـخت اسـت. چاره ای نیسـت چکار کنیم مجبوریـم در زیر 

آفتـاب درس بخوانیـم، چـون مثـل دیگر مکتب هـا ما تعمیر 

 جـرال اسـکات میلـر، فرمانـده کل نیروهـای خارجی 

در کشـور اعـالم کرد کـه نیروهای خارجی بـرای خروج 

از کشـور آمـاده می شـوند و اقدام هایـی را بـرای خـروج 

آغـاز کرده انـد.

جـرال میلـر روز یکشـنبه، پنجـم ثـور در یـک نشسـت 

خـری در کابـل گفـت او در هنـگام خـروج نیروهـا، 

مجموعـه ای از سفارشـات و اهداف واضـح دارد، هدف 

امنیتـی  نیروهـای  کـه می خواهـد  اسـت  ایـن  اولـش 

افغـان در بهرتیـن حالـت ممکـن باشـند. عالوه بـر آن، 

خـروج بـه صـورت تدریجـی انجـام شـود کـه بـه معنـی 

انتقـال پایـگاه و تجهیـزات به ارتش افغانسـتان خواهد 

بود.

ایـن فرمانـده آمریکایـی گفـت، بعـد از خـروج کامـل 

نیروهـای آمریکایـی پایگاه هـای این نیروها بـه ارتش و 

سـایر نیروهای امنیتی افغانسـتان تحویل داده خواهد 

. شد

تاریـخ رسـمی اعالم شـده بـرای رشوع خـروج نیروهـای 

خارجـی از کشـور اول مـاه می )حدود چهـار روز دیگر( 

است.

جـرال میلـر افزود، خـروج مصون نیروها از افغانسـتان 

بخشـی دیگـر از اهـدف او اسـت کـه »از نیروهـای مـا 

زمـان خـروج حایـت  افغـان در  امنیتـی  نیروهـای  و 

خواهیـم کـرد.« وقتی از او درباره رسنوشـت موافقتنامه 

امنیتـی میـان آمریکا و افغانسـتان پرسـیده شـد، آقای 

ارتـش  نیروهـای  از  آمریـکا  حایـت  کـه  گفـت  میلـر 
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طالبانـو پـه یـوه غلچکـی بریـد کـې د مسـو د کان 11 تنـو 

سـاتونکو تـه مـرګ ژوبلـه اړولـې او تر برید وروسـته تښـتېديل 

دي. وسـله والـو طالبانـو ال تـر اوسـه پـه اړه څـه نـه دي وييل.

پـه تېـرو درېيـو مياشـتو کـې د وسـله لـه لـوري دا پنځـم بريـد 

دی چـې د مـس عينـک پـر امنيتـي پوسـتو يـې کـوي او پـه 

پایلـه کـې يـې ۴۰ رستېـرو تـه مـرګ ژوبلـه اوښـتې ده.

 ۱۶ پـه  تـه  ختيـځ  اغـې  محمـد  د  کان  مسـو  د  عينکـو  د 

کیلومـرتۍ کـې پـروت دی چـې د عامـه تاسیسـاتو د کابـو 

کېـږي. سـاتل  واسـطه  پـه  رستېـرو   ۱۶۰۰

پـه محمداغـې ولسـوالی کـی د عامـه تاسیسـاتو د  د لوګـر 

سـاتنی ریاسـت ۷ رستېـري وژل شـوي او ۴ نـور ټپیـان شـوي 

احمـد  ګل  ویانـد  قومندانـۍ  امنیـه  د  واليـت  دې  د  دي. 

حیـدری پـژواک اژانـس تـه وویـل چـې نـن ماسپښـین درې 

بجـی د محمداغـې ولسـوالۍ اړوند په سـنګرخېلو سـیمه کی 

وسـله والو طالبانو د مسـو کان د سـاتونکو پر رینجر موټر برید 

کـړی دی. ده زياتـه کـړه، پـه دې پېښـه کـې د مسـو کان ۷ 

سـاتونکي رستېـري وژل شـوي او ۴ نـور ټپيـان دي.

وویـل،  تـه  پـژواک  احمـد  عـيل  اوسـېدونکي  سـنګرخېلو  د 

 د ميـدان وردګـو د واليتـي شـورا یـو غـړی وايـي چـې د دغـه 

واليـت پـه دوو پېښـو کـې لـس ملکـي وګـړي وژل شـوي او 

درې نـور ټپيـان دي. د واليتـي شـورا غړي رشيـف الله هوتک 

پـژواک خـري اژانـس تـه وويـل چـې نـن تـر غرمـې وړانـدې 

يوولـس بجـې د جلرېـز ولسـوالۍ پـه زرولنـګ سـيمه کـې د 

هوايـي بريـد لـه امله د يـوې کورنۍ شـپږ تنه غړي وژل شـوي 

دي. د ده پـه وينـا، دغـه بريـد د قومانـدان انـار چـې يو ملکي 

کـس و، پـر کـور شـوی دی. هغـه د ملکـي وګـړو په نښـه کول 

او جلرېـز ولسـوالۍ کـې روان عمليـات ولـي وژنه وبللـه او د 

مـيل امنیـت شـورا مـر تـه يې پـه خطاب کـې وويـل: »محب 

صاحـب! عليپـور دې پرځـای پرېښـود، ملکـي قتـل عـام دې 

پيـل کـړ، مـيل دفـاع وزارت د جلرېـز د عملياتـو غلـط ګزارش 

درکـوي؛ د خـدای پـه لحـاظ همـدا شـېبه جلرېز کـې قيامت 

دی.« دی زياتـوي، دا مهـال پـه يـاده شـوې ولسـوالۍ کـې د 

امـارت او جمهوريـت زور ازمايـي روانـه ده، خـو ټـول زيـان يې 

ملکـي وګړو تـه اوړي.

دغـه راز دی وايـي، تېـر ماښـام د روژه مـايت پـر مهـال د سـید 

آبـاد ولسـوالۍ د اوتړیـو پـه سـیمه کـې د حاجـي شـیرآغا پـر 

کـور د هـاوان مرمـۍ لګېدلـې چې لـه امله يـې د ده په ګډون 

د کورنـۍ څلـور غـړي وژل شـوي، دوه زامـن او یـوه لـور یـې 

ټپيـان دي. د وردګـو د قومـي شـورا غـړی حبیـب الرحـان 

ابراهیمـي وايـي چـې دغـه مـرګ ژوبلـه هغـه مهـال رامنځتـه 

شـوه چـې د مـيل اردو د ځواکونـو لـه خـوا د )SPG – 9( پـه 

نـوم مرمۍ ویشـتل شـوې ده. د مـيل دفـاع وزارت د تندر قول 

اردو مطبوعـايت دفـرت د سـيداباد د بريـد پـه اړه څـه نـه دي 

ويـيل، خـو د جلرېـز ولسـوالۍ پـه اړه يـې وييل چې تېـره ورځ 

کومانـډو ځواکونـو د هوايـي قـواوو پـه مالتـړ د میـدان وردګـو 

والیـت پـه جلرېـز کې د وسـله والـو طالبانـو پر غونـډه بریدونه 

تـر رسه کـړي دي. رسچينـه زياتـوي، د دې بريـد پـه پایله کې 

۲۸ طالبـان ووژل شـوي، وسـلې او مهـات یې لـه منځه وړل 

شـوي دي. مخکني ولسـمر کرزي يادې شـوې دواړه پېښې 

پـه کلکو ټکـو غندلـې دي.

شـوې  رالېـږل  پـه  تـه  اژانـس  پـژواک  څخـه  دفـرت  لـه  ده  د 

خرپاڼـه کـې راغـيل چـې حامـد کـرزی یـو ځـل بیا پـه جګړه 

کـې پـر افغاين ښـکېلو غـاړو غږ کوي چـې د سـولې مذاکرات 

و نـه ځنـډوي، د خـرو لپـاره لـه الس تـه راغـيل فرصـت څخه 

پـوره ګټـه پورتـه کـړي او پـه هېـواد کـې د تپـل شـوې جګـړې 

د ختمېـدو او د سـولې د پروسـې د کامیـايب لپـاره صادقانـه 

هڅـې وکـړي.  

د محمد اغې د مسو کان ۷ ساتونکي رستېري ووژل شول

“ميدان وردګو کې لس ملکي وګړي وژل شوي او درې نور ټپيان دي”

کارتون

  

محمد هدایت 

 دیـروز هیاتـی از سـوی پاکسـتان بـه ریاسـت صـادق 

خـان مناینـده خـاص ایـن کشـور در امـور افغانسـتان وارد 

کابل شـد اسـت. بر اسـاس اعالن رسـمی سـفارت پاکستان 

مقیـم کابـل ایـن هیـات عالـی رتبـه پاکسـتانی بـا مقامـات 

دولـت افغانسـتان دیـدار منـوده و در بـاره مسـایل تخنیکـی 

و بهبـود مناسـبات دو کشـور بـا رهـری دولـت افغانسـتان 

گفتگـو خواهـد کـرد. سـفیر پاکسـتان ابـراز امیـدواری کرده 

داشـته  مثبـت  نتیجـه  بتوانـد  هیـات  ایـن  سـفر  کـه  اسـت 

باشـد و منجـر بـه حل برخی مسـایل میـان دو کشـور گردد. 

مقامـات دولـت افغانسـتان نیـز همیـن آرزو را ابـراز داشـته 

انـد و تاکیـد کـرده انـد که کلیـد اصلـی صلح افغانسـتان در 

دسـت پاکسـتان اسـت و سـفر ایـن هیـات مـی توانـد گامی 

در راسـتای حـل قضایـای کشـور مـا باشـد. از سـوی دیگـر 

دیگـر  بـار  یـک  افغانسـتان  جمهـوری  ریاسـت  اول  معـاون 

تاکیـد کـرده اسـت کـه مـواد انفجاری کـه در خشـونت های 

افغانسـتان بـه کار برده می شـود سـاخت پاکسـتان اسـت و 

در ایـن کشـور تهیـه و تولید مـی گردد. این تحـوالت یک بار 

دیگـر پرسـش اساسـی را مـی کشـد کـه سـال هـا اسـت در 

مورد نقش پاکسـتان در مورد افغانسـتان مطرح بوده اسـت: 

پرسـش ایـن اسـت کـه آیـا واقعـا کلیـد صلـح افغانسـتان در 

دسـت پاکسـتان اسـت؟ 

بـه نظـر می رسـد پاسـخ گفـن به ایـن پرسـش چندان 

نقـش  مـورد  در  گاهـی  کـه  اسـت  درسـت  نیسـت.  دشـوار 

پاکسـتان در تجهیـز، اکـال و متویـل طالبان با احساسـات 

وطـن پرسـتانه سـخن مـی گفتـه مـی شـود. ولـی هرگـز این 

گفتـه هـا اغـراق آمیـز و بـدور از واقعیـت های عینی نیسـت. 

مـی  نشـان  عینـی  هـای  واقعیـت  و  معلوماتـی  هـای  داده 

دهنـد کـه پاکسـتان بیـش از آن چـه در ظاهـر گفتـه مـی 

شـود در تاسـیس، تقویـت و بقـای طالبان دخیل اسـت. اگر 

واقعـا پاکسـتان یـک روز در پشـت رس طالبـان قـرار نداشـته 

باشـد و حایـت خـود را از ایـن گـروه دریـغ بـورزد طالبـان 

هسـتی خویـش را از دسـت مـی دهنـد و هرگز قادر بـه اداره 

جنـگ بـا ایـن وسـعت و گسـرتدگی در افغانسـتان نخواهنـد 

بـود. متاسـفانه در طـی سـال هـای گذشـته تنهـا بخشـی از 

مصـارف و اکـاالت گـروه طالبـان از راه قاچـاق مـواد مخدر 

و تجـارت مافیایـی صـورت مـی گرفتـه اسـت. بخـش اعظـم 

مصـارف، تجهیـزات و اکـاالت توسـط حایـت بـی دریـغ 

پاکسـتان از ایـن گـروه تامیـن مـی شـده اسـت. 

از طراحـی یـک حملـه معمولـی در شـهرهای  اکنـون 

افغانسـتان گرفتـه تـا فرماندهـی جنـگ، اعزام نیروهـای تازه 

نفـس بـه مناطـق مختلـف جنگـی و شـهرهای افغانسـتان با 

هـدف حمـالت تروریسـتی، تنظیم خط مشـی سیاسـی این 

گـروه و راهنایـی قـدم بـه قدم طالبـان در رونـد صلح، همه 

و همـه توسـط نیروهـای آمـوزش دیـده پاکسـتانی صـورت 

مـی گیـرد. حتـی بـه طـور منظـم مجروحـان گـروه طالبـان 

در شـفاخانه هـای مختلـف ایـن کشـور تـداوی مـی شـوند 

و اجسـاد قربانیـان ایـن گـروه در جنـگ هـای افغانسـتان 

توسـط نیروهـای پاکسـتانی به آن سـوی مرز منتقـل گردیده 

و بـه خـاک سـپرده مـی شـوند. جالـب ایـن اسـت کـه متـام 

ایـن فراینـده تقریبا بـدون کدام پیچیدگی خـاص و در پیش 

دیـدگان همـه صـورت مـی گیـرد و همـه چیـز بـرای همگان 

کـم و بیـش روشـن اسـت. بـه همیـن خاطـر ایـن مدعـا کـه 

کلیـد اصلـی صلـح در نـزد پاکسـتان اسـت چنـدان مبهـم و 

بـدون پشـتوانه هـای منطقی و عینی نیسـت. پاکسـتان اگر 

واقعـا بخواهـد مـی توانـد طالبـان را در همـه جـا و در همـه 

گفتگوهـا حـارض کنـد. ایـن کـه طالبـان تبدیـل بـه نازدانـه 

سیاسـی شـده انـد و مرتـب در روند صلـح رشط و رشوط می 

گذارنـد بـدون تردیـد ریشـه در آمـوزش هـای تاکتیکـی دارد 

کـه از سـوی آمـوزگاران با تجربه پاکسـتانی خود کسـب می 

 . کنند

ایـاالت  بـا  از دو سـال گفتگـوی مـداوم  طالبـان پـس 

متحـده بـه توافقـی رسـید کـه رساپـا بـه نفـع این گـروه متام 

شـد. ایـاالت متحـده در توافقنامـه دوحـه چنـدان چیـزی را 

بـه دسـت نیـاورده اسـت. جـز ایـن کـه راهـی بـرای خـروج 

ایـن  در  طالبـان  امـا  اسـت.  کـرده  پیـدا  خـود  نیروهـای 

توافقنامـه حیـات خویـش را تضمیـن کرده اند و تـا کنون نیز 

متـام مطالبـات و پیش رشط های خـود را از رهایی زندانیان 

گرفتـه تـا رفـع تحریـم هـای اعضـای بلنـد پایـه این گـروه از 

سـوی نهادهـای بیـن املللـی را عملی سـاخته انـد. اما پس 

از توافـق بـا ایـاالت متحـده ایـن گـروه تـا کنـون حتـی یـک 

گام کوچـک هـم در راسـتای صلـح و عملـی کـردن تعهدات 

خـود بر نداشـته اسـت. بـدون در پشـت ایـن رفتـار غرورآمیز 

طالبـان و نیـز دادن حـس پیـروزی بـه ایـن گـروه پاکسـتان 

بـه چنیـن  بـه تنهایـی منـی توانسـت  قـرار دارد و طالبـان 

موفقیـت هایـی دسـت یابنـد. 

و  طالبـان  میـان  مناسـبات  نـوع  بـه  باتوجـه  بنابرایـن 

پاکسـتان و بـا توجـه بـه ایـن که هنوز بـه نظر می رسـد متام 

انگیـزه هـای پاکسـتان مبنـی بـر حایـت از گـروه طالبـان 

اسـت،  باقـی  چنـان  هـم  افغانسـتان  در  بحـران  تـداوم  و 

کلیـد اصلـی نیـز در دسـتان ایـن کشـور اسـت و تـا زمانـی 

کـه پاکسـتان ارداه قـوی بـرای صلـح پیـدا نکنـد بحـران هم 

چنـان ادامـه خواهـد داشـت. اکنـون اعـزام یـک هیـات از 

سـوی پاکسـتان کـه عمدتـا یـک هیـات تخنیکـی اسـت و 

چنـدان تریفاتـی بـه نظـر منـی رسـد مـی توانـد گامـی در 

راسـتای حل مشـکالت میان دو کشـور باشـد. اگر چه نباید 

از ایـن گونـه رفـت و آمدهـا انتظـار بیـش از حـد داشـت ولی 

مـی توانـد تنهـا یـک گام کوچـک باشـد. 

سرمقاله

پاکستان و کلید گمشده 
صـلـح

افزایش دوباره بیماران کرونا؛ در 24 
ساعت گذشته 172 مبتال 

و 10 مرگ ثبت شد 

کشته شدن بیش از 82 جنگجوی گروه 
طالبان در چند والیت 

اسـت  کـرده  اعـالم  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت 

کویـد19  بیـار   172 گذشـته  روز  شـبانه  در  کـه 

شـده اند. شناسـایی  کشـور  مختلـف  نقـاط  در 

ایـن وزارت روز یکشـنبه 5 ثـور بـا نـر گـزارش روزانـه مبتالیان 

و آمـار مـرگ و میـر ناشـی از بیـاری کویـد19، نوشـته اسـت 

آزمایـش  مشـکوک  فـرد   2189 از  گذشـته  روز  شـبانه  در  کـه 

گرفتـه شـد کـه نتیجـه 172 تـن آنـان مثبت اعالم شـده اسـت.

ایـن  بـه  مبتالیـان  تعـداد  کـه  شـده  نوشـته  گـزارش  در 

کشـور  رسارس  در  تـن  59هـزارو15  بـه  کشـور  در  ویـروس 

بیشـرتین  مبتـال  هـزار   17 حـدود  بـا  کابـل  اسـت.  رسـیده 

دارد. کشـور  در  را  مبتـال  کمرتیـن  تـن   142 بـا  ارزگان  و 

این وزارت همچنین نوشـته اسـت که در شـبانه روز گذشته 10 

بیار کوید19 در نقاط مختلف کشـور جان باخته اند که میزان 

تلفات در کشـور به 2592 تن رسـیده اسـت. کابل با 835 تن 

بیشـرتین مرگ ناشـی از ویروس کرونا را دارد؛ نورسـتان نیز دو 

مـورد فوتـی را ثبـت کـرده کـه کمرتین مـرگ را در کشـور دارد.

بـر اسـاس معلومـات گـزارش، در شـبانه روز گذشـته، 97 فـرد 

مبتـال بـه ویـروس کرونـا، دوباره صحت یاب شـده اسـت. شـار 

مجموعی بهبود یافته های اين بيارى نیز به  بیش از 52 هزار 

تـن می رسـد. حـدود 7 هـزار تن به ایـن بیاری مبتال هسـتند.

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیش 395 هزار فرد مشـکوک به 

ویـروس کرونـا آزمایش گرفته اسـت. پیش از این گفته شـده بود 

که هر کیت ازمایش حدود 30 دالر اسـت و هر ازمایش نزدیک 

به سـه هـزار افغانی برای وزارت صحت عامـه هزینه بر می دارد.

آمـار  کـه  بـود  گفتـه  ایـن  از  پیـش  عامـه  صحـت  وزارت 

واقعـات و تلفـات کاهـش یافتـه اسـت امـا اگـر توجـه نشـود، 

می شـود. کشـور  دامن گیـر  دوبـاره  نیـز  کرونـا  سـوم  مـوج 

قابل ذکر اسـت که در متام جهان، بيش از 145 ميليون تن به 

ويروس کرونا مبتال شده اند، که باالتر از 120 ميليون تن شان 

دوبـاره صحـت ياب؛ اما بيش از سـه ميليون تن فوت منوده اند.

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه در شـبانه روز گذشـته 

عملیات هـای  در  طالبـان  گـروه  جنگجـوی   82 تعـداد  بـه 

میـدان  والیت هـای  در  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

وردک، غزنـی، لغـان، بادغیـس، قندهـار و زابـل کشـته شـدند.

این وزارت روز یک شـنبه 5 ثور با نر خرنامه ای گفته اسـت که 

نیروهـای ویـژۀ اردوی ملـی کشـور بر یـک گروهـی از جنگجویان 

گـروه طالبان در ولسـوالی جلریـز میدان وردک حملـه کردند که 

در ایـن حملـه 28 جنگجـوی گـروه طالبـان به هالکت رسـیدند. 

بـه قـول خرنامـه ایـن حملـه روز گذشـته انجـام شـده اسـت.

ایـن وزارت می افزایـد که روز گذشـته، نیرو های دفاعی و امنیتی 

بـا حایـت قـوای هوایـی، در ولسـوالی های مقـر و گیـالن والیت 

غزنـی نیـز گروهـی از تروریسـتان گـروه طالبـان را آمـاج رضبـات 

قـرار دادنـد کـه در آن ۱۲ جنگجـوی گـروه طالبـان  هدفمنـد 

کشـته شـدند و شـش جنگجـوی دیگـر این گـروه زخمی شـدند.

کـه  نوشـته  دیگـری  اعالمیـۀ  در  ملـی  دفـاع  وزارت 

علی شـنگ  ولسـوالی  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

گرفتنـد.  قـرار  هوایـی  حملـه  یـک  هـدف  لغـان  والیـت 

شـدند. کشـته  گـروه  ایـن  جنگجـوی   20 حملـه  ایـن  در 

دیگـر  هوایـی  حملـه  یـک  در  کـه  می کنـد  اضافـه  وزارت  ایـن 

آب کمـری  ولسـوالی  در  کشـور  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای 

هالکـت  بـه  طالبـان  گـروه  جنگجـوی   14 بادغیـس  والیـت 

رسـیدند و چهـار جنگجـوی دیگـر این گـروه جراحت برداشـتند.

غفـار  قومانـدان  حملـه  ایـن  در  اعالمیـه  ایـن  براسـاس 

باخـت. جـان  نیـز  طالبـان  گـروه  برجسـته  عضـو  یـک 

وزارت دفـاع همچنیـن می گویـد کـه در یـک حملـه هوایـی دیگر 

در ولسـوالی ارغنـداب والیت زابـل، پنج جنگجوی گـروه طالبان 

بـه قتـل رسـیدند و سـه جنگجوی دیگـر این گروه رخمی شـدند.

یـک  از  کـه  اسـت  مدعـی  ملـی  دفـاع  وزارت  زمـان  عیـن  در 

اسـت. کـرده  قندهـار جلوگیـری  والیـت  در  موتـر مبـب  حملـه 

یـک  حملـه  طالبـان  گـروه  کـه  می کنـد  عـالوه  اعالمیـه 

ولسـوالی  در  کشـور  امنیتـی  نیروهـای  بـر  را  بـم  موتـر 

هـدف  بـه  رسـیدن  زا  قبـل  کـه  بـود  داده  سـازمان  پنجوایـی 

گرفـت. قـرار  ویـژه  نیروهـای  حملـه  هـدف  و  شـد  شناسـایی 

ایـن  در  کـه  انتحاریـان  تـن  سـه  رویـداد  ایـن  در 

ترتیـب  بدیـن  و  شـدند  کشـته  داشـتند  حضـور  موتـر 

شـد. جلوگیـری  تروریسـتی  مرگبـار  رویـداد  یـک  از 

جنـگ در چندیـن والیـت کشـور در حالـی شـدت گرفتـه اسـت 

کـه قـرار اسـت نیروهـای امریکایـی تـا پنج مـاه دیگر افغانسـتان 

ایـن  امریکایـی  نیروهـای  برخـی خرهـا  کننـد. طبـق  تـرک  را 

انـد. داده  خودقـرار  کار  دسـتور  در  را  خـروج  مقدمـه  روزهـا 

امریـکا  متحـده  ایـاالت  شـمول  بـه  غربـی  کشـورهای  هرچنـد 

از  نیـز  خـروج  از  بعـد  کـه  اسـت  داده  تعهـد  افغنانسـتان  بـه 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور حایـت خواهنـد کـرد، امـا 

آن  نیروهـای  مسـتقیم  حضـور  مشـابه  تاثیـری  حایت هـا  ایـن 

کشـورها را نخواهـد داشـت. بنابرایـن در چنیـن وضعـی مـردم 

افغانسـتان و جهـان بـه نشسـت اسـتانبول کـه قـرار اسـت بعد از 

عیـد فطـر برگزار شـود، چشـم دوختـه اسـت. اما چنان کـه دیده 

می شـود، در آن نشسـت هـم چیـزی زیـادی تغییر نخواهـد کرد.

بـه بـاور کارشناسـان توافـق اداره ترامـپ بـا گـروه طالبـان بیـش 

از پیـش بـه گـروه غـرور کاذب بخشـیده اسـت و ایـن امـر موجب 

می شـود کـه ایـن گـروه بـه راحتـی بـه صلـح تـن نخواهـد داد.

احتالـی  بحـران  یـک  آسـتانه  در  کشـور  همـه  ایـن  بـا 

موفقیـت  عـدم  صـورت  در  دارد.  قـرار  جـدی 

گرفـت. خواهـد  شـدت  جنگ هـا  اسـتانبول  نشسـت 

افغانسـتان ادامـه خواهـد یافـت.

دولـت افغانسـتان در سـال ۲۰۱۴ دو موافقتنامـه مهم 

امنیتـی را بـا آمریـکا در کابـل و ناتـو امضـا کـرد. ایـن 

سـند رونـد حضـور نظامی ناتـو و آمریکا را پس از سـال 

۲۰۱۴ در افغانسـتان مشـخص می کـرد.

از آقـای میلـر پرسـیده شـده کـه بـا خـروج نیروهـای 

آمریـکا اگـر طالبـان دوباره درصـدد اسـتقرار رژیم خود 

در افغانسـتان برآینـد، اقدام آمریکا چـه خواهد بود؟ او 

گفت که »تروریسـم« مشـکل جهان اسـت و آمریکا نیز 

وضعیـت را زیـر نظـارت خواهد داشـت و اقدام مقتضی 

علیـه »تروریسـم« خواهد داشـت.

مقام هـای  و  مـردم  از  شـاری  اظهـارات  دربـاره  او 

افغـان کـه پاکسـتان را عامـل مشـکالت ایـن کشـور 

می داننـد، گفـت کـه پاکسـتان عالقـه زیادی بـه ثبات 

در افغانسـتان دارد و بایـد عالقـه بـه ثبـات ایـن کشـور 

داشـته باشـد و انتظار نیز این اسـت که در رسـیدن به 

ثبـات سیاسـی افغانسـتان را یـاری کنـد.

قبـل از ایـن طالبـان گفتـه بودنـد کـه اگـر نیروهـای 

خارجـی تـا اول مـاه مـه از افغانسـتان خـارج نشـوند، 

حمـالت خـود را از رس خواهنـد گرفـت، آقـای میلـر در 

پاسـخ بـه این هشـدار طالبـان گفت که حملـه طالبان 

بـر نیروهـای خارجـی پـس از اول مه، اشـتباه این گروه 

خواهـد بـود و در مقابـل پاسـخ قدرمتنـد داده خواهـد 

. شد

آقـای میلـر گفـت کـه بـرای طالبـان تفهیـم کـرده کـه 

شـبکه  زنان افغان خواسـتار تقویت مشـارکت سیاسـی 

و نقـش بارزتـر زنـان در رونـد صلـح شـده انـد.

بـه قـول خرنامـه آنان همچنـان بر شـکل گیری اجاع 

کنـرتل  و  صلـح  پروسـه   هـدف سـالمت  بـه  سیاسـی 

وضعیـت پـس از خـروج نیروهـای خارجـی نیـز تأکیـد 

ورزیـده انـد.

آقـای عبدالله شـکل گیری اجاع سیاسـی و احسـاس 

مسـئولیت در قبـال کشـور را رضوری توصیـف کـرده و 

تاکیـد کرده اسـت کـه نقش زنـان در رونـد گفتگوهای 

صلـح باید جـدی و پررنگ باشـد.

ایـن درحالیسـت که گفتگوهـای صلح از ماه هـا به این 

طـرف بطی شـده و گـروه طالبان متایـل چندانی برای 

نداریـم امکانـات هیـچ نداریم«.

بـه  کـه  عالقـۀ  و  شـوق  دلیـل  بـه  می گویـد  رضـا  محمـد 

فراگیـری دانـش دارد بـا ایـن مشـکالت کنـار می آیـد، تـا 

روزی بتوانـد بـرای حـل ایـن چالش هـا کاری انجـام دهـد.

براسـاس آمـار اداره معـارف دایکندی در ایـن والیت بیش از 

۴۶۰ مکتـب وجـود دارد که ۵۰ درصـد آن فاقد تعمیراند.

بـه گفتـۀ آن هـا بیش از ۱۶۰ هزار شـاگرد در ایـن والیت که 

تقریبـاً نصـف آن دخـرتان انـد، در زیـر خیمـه، فضـای بـاز، 

خانه هـای کرایـی و مسـجدها آمـوزش می بیننـد.

باشـندگان دایکنـدی از نبـود امکانـات درسـی و مکتب هـا 

انتقـاد می کننـد و خواهـان توجـه دولـت هسـتند.

انـور شـهاب فعـال مدنـی در دایکنـدی اسـت. می گویـد: 

»بـا تاسـف بـا این شـور و شـوق کـه مـردم بـه درس خواندن 

داشـته همـواره از طـرف حکومـت مرکـزی نادیـده گرفتـه 

شـده. کتـاب نیسـت. تعمیـر و معلـم نیسـت. در خیلـی از 

جاهـای دایکنـدی کتابخانه هـم وجود ندارد کـه خانواده ها 

بـرای فرزندان شـان بخرنـد«.

در ایـن حـال ریاسـت معـارف دایکنـدی نیـز می گویـد کـه 

در کنـار نبـود سـاختان و کتاب هـای درسـی، بزرگ تریـن 

مشـکل مکتب هـا، کمبـود آمـوزگاران مسـکلی اسـت.

»در  گفـت:  دایکنـدی  معـارف  رئیـس  سـیرت  رحمت اللـه 

حـال حـارض بزرگ تریـن مشـکل مـا کمبـود معلـم اسـت. 

 عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه ملی 

در دیـداری کـه بـا شـاری از اعضـای ائتـالف زنـان 

افغـان بـرای صلح و اعضای شـبکه زنان افغان داشـت، 

بـر نقـش و حضـور جـدی زنـان در رونـد گفتگوهـای 

صلـح کشـور تاکیـد کرد.

شـورای عالـی مصالحـه ملـی روز یک شـنبه 5 ثـور بـا 

نـر خرنامـه ای گفته اسـت که در این دیـدار اعضای 

ائتـالف زنـان افغان برای صلح از کمرنـگ بودن حضور 

و نقـش زنـان در رونـد صلـح ابـراز نگرانـی کـرده و در 

مـورد پیشـنهاداتی نیـز ارائـه کردند.

معـاون  مطهراحمـدزی،  زهـره  خانـم  دیـدار  ایـن  در 

شـورای عالـی مصالحـه  و خانـم مـاری اکرمـی رئیـس 

بـار  بازگشـت بـه خشـونت، بـرای افغانسـتان فاجعـه 

خواهـد بـود. او افـزود: »قسـمی کـه قبـال گفتـم اگر به 

خشـونت برگردنـد، بی معنـی و فاجعـه بار خواهـد بود، 

اگر به خشـونت مواجه می شـویم ما امکانات و وسـایل 

نظامـی داریـم کـه بـا قـدرت پاسـخ دهیـم. اگـر علیـه 

نیروهـا ائتـالف بین املللـی و واحدهـای از نیروهـای 

افغـان کـه مـا را کمـک می کنند، حمله شـود، بـا قوت 

دفـع می کنیـم. اگـر آنهـا بـه رو بـه خشـونت می آورنـد، 

یـک اشـتباه خواهد بـود.« قبل از ایـن مقام های افغان 

گفتـه بودنـد کـه بـا خـروج کامـل نیروهـای آمریکایـی 

از ایـن کشـور بـه ارزش یـک میلیـارد دالـر تجهیـزات 

بـه ارتـش افغانسـتان واگـذار خواهـد شـد. آقـای میلـر 

در ایـن بـاره گفـت: »در مـورد تجهیـزات، مـا فعـال کار 

می کنیـم، برخـی تجهیـزات را بـه کشـور مـا خواهیـم 

بـرد.« او افـزود کـه برخـی از وسـایل بـا توجـه بـه نیـاز 

ارتـش افغانسـتان بـه آنهـا واگـذار خواهـد شـد.

او گفـت با آغاز خـروج نیروهای آمریکایی و ائتالف بین 

املللـی از افغانسـتان »پیـام مـن بـه مـردم افغانسـتان 

ایـن اسـت کـه اکنون زمان اتحاد و همبسـتگی اسـت. 

همچنیـن زمـان ایـن اسـت کـه از نیروهـای امنیتـی 

خودتـان حایـت کنید.

نبـود  در  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای  کـه  گفـت  او 

نیروهـای بین املللـی برای حایت از مردم افغانسـتان 

بخاطـر  نیـز  افغانسـتان  مـردم  و  باشـند  آمـاده  بایـد 

قربانی هـای آنـان بایـد بـه ایـن نیروهـا افتخـار کننـد.

ادامـه ایـن گفتگـو نـدارد. نشسـت اسـتانبول کـه قـرار 

بـود بـه تاریـخ 24 اپریـل برگزار شـود، به دلیـل تحریم 

گـروه طالبـان بـه بعـد از عیـد فطـر بـه تعویـق افتـاده 

اسـت. در عیـن زمـان حضـور زنـان در جمـع هیـات 

گفتگوهـای صلـح هرچنـد ضعیـف توصیـف منی شـود 

ولـی از موقعیـت جـدی نیـز برخوردار نیسـت.

بـا ایـن همه خروج نیروهـای امریکایی شـاری از زنان 

فعال کشـور را از برگشـت گروه طالبان به قدرت نگران 

کـرده اسـت. آنـان حتـا حضـور مشـارکتی قدرمتندانـه 

گـروه طالبـان را مغایـر پیرفت و حضـور زنان توصیف 

کرده ابـراز نگرانـی می کنند.

ایـن مشـکل از سـال های قبل موجـود بود. در حـال حارض 

در بسـیاری از مکتب هـا از مـردم و برخـی دانـش آمـوزان 

بـرای تدریـس اسـتفاده می شـود که خـوب نیسـت. یکی از 

مشـکالت عمـده مـا هـم زیربنـا اسـت«.

امـا سـیرت وعـده می دهـد کـه در سـال جـاری ۱۸ مکتـب 

در دایکنـدی اعار می شـود، هرچند پاسـخگوی نیازمندی 

متام دانـش آموزان نیسـت.

بـه گفتـه او رسـیدگی بـه کمبـود مکتب هـا در ایـن والیـت 

نیازمنـد پروژه هـای کالن ملـی اسـت.

از سـوی هـم نجیبه آرین سـخنگوی وزارت معـارف می گوید 

امسـال قرار اسـت ۱۴۰۰ مکتب در رسارس کشـور سـاخته 

شـود کـه بـا اعـار آن مشـکل نبـود تعمیـر تاجـای حـل 

می شـود.

آریـن گفـت: »در کل برنامه هـای بزرگ در راسـتای سـاخت 

و سـاز وجود دارد . در سـال روان قرار اسـت که ۱۸۰۰ باب 

مکتـب از طریـق پـروژه اقـرء کـه در آن شـوراهای مردمـی 

نقـش فعـال دارند، سـاخته می شـود«.

معلـان  و  شـاگردان  مخصوصـاً  دایکنـدی،  باشـندگان 

می خواهنـد کـه ایـن تعهـدات هرچـه زودتـر عملـی شـوند، 

امـا ایـن که چی زمانی شـاگردان در دایکنـدی از زیر آفتاب 

سـوزان نجات خواهند یافت، پرسشـی اسـت که زمان آن را 

پاسـخ خواهـد داد. 

پایگاه های آمریکایی بعد از خروج نیروهای خارجی 
به اردوی ملی داده خواهد شد

تاکید عبداهلل بر حضور جدی زنان در روند صلح

نیمی از مکتب های والیت دایکندی تعمیر ندارد 



 

صلـح در افغانسـتان یـک پدیـده گمشـده اسـت، آنچه از 

نبـود ایـن عنرص بـر جامعه تحمیل مـی گردد، همه، غـم، ُحزن 

و انـدوه اسـت. درد هـای قریـب بـه نیـم قـرِن مردم افغانسـتان 

از نبـود صلـح اسـت. چهـل و چنـد سـال اسـت که نسـل های 

مختلـف در افغانسـتان در درون جنـگ و در غیبـت اساسـی 

صلـح تولـد شـده اند و زندگی پر از مشـقت و رنـج را تحمل می 

کننـد. ایـن جنـگ جاری افغانسـتان علـل های مختلـف دارد، 

بـه صـورت عمـوم عوامـل جنـگ چهل و سـه سـاله افغانسـتان 

در دو کتگـوری بـزرگ قابل تقسـیم و تحلیل اسـت. اول عوامل 

و بسـر هـای اساسـی جنـگ در داخل افغانسـتان، این بخش 

مهـم تریـن و یـا عامـل مـادر اسـت در شـکل گیـری و توسـعه 

بحـران در افغانسـتان. زیـرا همیـن علـت اسـت کـه زمینـه را 

مسـاعد می سـازد تا فکتـور های خارجـی در امور بحـران زایی 

در افغانسـتان دخالـت بکنـد. عامـل دیگر در جنـگ و تخریب 

افغانسـتان علـل هـای خارجـی ایـن قضیـه اسـت. جنـگ ها و 

رقابـت هـای کشـور هـای منطقـه، همسـایگان و قـدرت هـای 

بـزرگ جهانـی مـی تواند نقش کلیـدی در ناآرامی ها و تشـدید 

بحـران و دربـدری های افغانسـتان داشـته باشـد. 

بـه بـاور این قلم آنچه اهمیت اساسـی در کنـرول بحران 

و  آنـان  دقیـق  شـناخت  و  داخلـی  عوامـل  دارد،  افغانسـتان 

همچنـان راه حـل آن اسـت. تـا اوضـاع سیاسـی افغانسـتان از 

جهـت داخلـی خـراب نگردیـده بـود، رول رقابـت ها ودشـمنی 

هـای کشـورهای دیگـر در افغانسـتان بسـیار کـم رنـگ بـود. 

زمانیکـه نظـم سیاسـی در افغانسـتان فروپاشـید و هـرج و مرج 

فضای اجتامعی و سیاسـی افغانسـتان را مشـحون منود، آنگاه 

عوامـل خارجـی در تشـدید آن سـهم فعـال و حتـی بنیادیـن 

پیـدا کـرد. در تاریـخ معـارص افغانسـتان بحث تصاحـب قدرت 

اسـت.  بـوده  عمـده  معضـل  یـک  قـدرت سیاسـی  اعـامل  و 

اسـاس نـا امنـی ها و بحران های کشـنده در افغانسـتان دقیقا 

همیـن بحـث اسـت. بـرای اینکه توانسـته باشـیم جلـو تخریب 

ایـن عوامـل را بگیریـم نیـاز منـد تحـول شـگرف در بسـر های 

سیاسـت گـزاری و سیاسـت ورزی اسـت. نظـام هـای سیاسـی 

کـه در گذشـته هـای تاریـخ افغانسـتان تجربـه شـده اسـت، 

شـوربختانه از کارایـی مثبـت و ملـی برخـوردار نبـوده؛ از آن 

جهـت اسـت کـه بسـر نظـم سیاسـی در کشـور دچـار تزلـزل 

هـای خطرنـاک و شـکننده اسـت. 

جمهوریـت بـه عنـوان یـک نظـام سیاسـی آیـا مـی توانـد 

همگرایـی را در میـان متامـی اقـوام و قبایـل افغانسـتان تـا 

حـدودی بوجـود آورد؟ یعنـی جمهوریت گفتامن ملـی محورانه 

در افغانسـتان اسـت کـه بـه صورت نسـبی قوی اینـکار را بکند 

کـه همـه مردم افغانسـتان را در سـاختار همه شـمول دورشـان 

جمـع مناید. 

چـون نظـام هـای سیاسـی متعـدد در افغانسـتان آزموده 

شـده است، اما نتوانسته اسـت که بحران را در افغانستان مهار 

منایـد. نظـام جمهوری در بنیاد تعریف تیوریک و در سـاز و کار 

عملـی شـان متکی بـر مردم و بـرای مـردم اسـت. از این لحاظ 

جمهوریـت ظرفیـت بـاالی دارد کـه بتوانـد چنـره¬ی بـزرگ 

سیاسـی خلـق منایـد، تـا در آن همـه اقوام افغانسـتان خـود را 

دخیلی وسـهیم بداند. اگر چنین شـود نظام سیاسـی، مردمی 

مـی گـردد و عامـه مـردم افغانسـتان در یـک نظـام سیاسـی 

مـردم محـور خویـش را سـهیم دانسـته و قسـمت از مطالبـات 

مـردم از راه داشـن نظـام مـردم سـاالر بـرآورده مـی شـود. در 

آن صـورت زمینـه صلـح نیـز مسـاعد می گـردد، زیرا همـه مردم 

صلـح دوسـت و صلـح طلب هسـتند. با اینکار متهیـدات صلح 

دوامـدار و بـا ثبـات در کشـور مهیـا مـی گردد. 

جمهوریت چند استوانه مستحکمی دارد، اول جمهوریت 

بـر بنیـاد خواسـت عامـه مـردم افغانسـتان اسـتوار اسـت. لـذا 

مـردم افغانسـتان صلـح خـواه هسـتند و جمهوریت نیـز تقویت 

کننـده ایـن ایـده نیـک و خیرخواهانـه در کشـور بوده و اسـت. 

جمهوریـت کمـر منجـر بـه انحصـار گرایـی قـدرت مـی شـود، 

جمهوریـت اصـاح پذیری را یک اصل اساسـی در بدنه و بنیاد 

حاکمیتـش مـی داند. 

نظـام جمهـوری به نفع همه مردم افغانسـتان می باشـد؛ 

زیـرا ایـن نظـام متکـی بـر مـردم اسـت و بـرای متامـی مـردم 

افغانسـتان می باشـد. پایه دوم جمهوریت قانون اسـت. قانون 

اساسـی کشـور بر اسـاس مشـوره و صاح دید مردم افغانستان 

تهیـه گردیـده اسـت و در آن منافـع ملـی یعنـی منفعـت همـه 

مردم افغانسـتان مطمح نظر اسـت. قانون اساسـی افغانسـتان 

بنیاد و بسـر سـازمان سیاسی و یا حکومت را ترسیم و تشکیل 

مـی دهد. 

جمهوریـت در اینجـا متکـی بـر اراده مـردم افغانسـتان 

اسـت منـی توانـد هامننـد سـایر نظـام هـای سیاسـی توتالیر 

و خودکامـه از سـلیقه هـای فـردی و گروهـی تأسـی منایـد. 

بنابرایـن جمهوریـت گفتـامن ملـی و مردمـی اسـت و از ایـن 

جهـت مطالبـات مردم که صلح اسـت؛ از اولویت های اساسـی 

اسـت کـه جمهوریـت بـه آن بـاور منـد مـی باشـد. 

ثابـت  را  موضـوع  ایـن  افغانسـتان  معـارص  تاریـخ  گـذر 

سـاخته اسـت کـه راه حـل بحـران افغانسـتان جنـگ و تـداوم 

جنـگ نیسـت. ایـن را همـه مـی داننـد و بـه آن اذعـان داشـته 

انـد. لذا ایجاد فضای گفتـامن و همدیگر پذیری در موجودیت 

نظـم سیاسـی امـکان پذیـر اسـت. 

این نظم سیاسـی را به شـکل گسـرده آن نظام سیاسـی 

جمهوریـت بـه عهده دارد و در راسـتای تحقق صلـح و آرامی در 

کشـور بسـر خوب و مردمی اسـت. جمهوریت سـاختار قدرت 

را در افغانسـتان طـوری فراهـم مـی سـازد کـه در آن منطـق بـا 

همـی و همدیگـر پذیـری مسـاعد گـردد. منافع ملی بـر منافع 

گروهـی و یـا فـردی در ایـن دیـدگاه بـه صـورت کامـل ارجهیت 

دارد و تصمیم جمعی رسنوشـت سـاز اسـت. 

ایـاالت  اسـت:  نگاشـته  تایمـز  نیویـارک  روزنامـه 

متحـدۀ امریـکا بعـد از اخـراج نیروهایش از افغانسـتان 

قبل از 11 سـپتامر 2021م، بخاطر جلوگیری از این 

کـه افغانسـتان دوبـاره جایـگاه امـن بـرای تروریسـتان 

روی  افغانسـتان  در جنـگ  را  نقشـۀ جدیـدی  باشـد، 

دسـت دارد. طـرح ایـن جنـگ بـر طیـاره هـای بـدون 

از  هایـی  و شـبکه  تجسسـی  هـای  طیـاره  رسنشـین، 

جواسـیس اسـتوار اسـت.

در مقالـه ای کـه "اریـک شـمیت و هیلینـا کوبـر" 

در ایـن رابطـه تهیـه منوده انـد، میگویند: اسـتخبارات 

امریـکا و کشـورهای غربـی در غیـاب ایـاالت متحـدۀ 

افغانسـتان،  از  آن  همپیـامن  کشـورهای  و  امریـکا 

بـرای جنـگ  قـوی و رسی  ای  نقشـه  در حـال طـرح 

افغانسـتان هسـتند. در ایـن نقشـه از تجربیـات تلـخ و 

دشـوار دوران اوبامـا و تصمیـم او بـرای بیـرون کـردن 

نیروهـای امریکایی از عراق اسـتفاده می شـود؛ تجربه 

ای کـه بعد از سـه سـال سـبب ظهـور داعـش در عراق 

. شد

واشـنگن در حـال حـارض بـا رشیـکان خویش در 

ناتـو در رابطـه بـا جـای بدیـل متمرکـز کـردن دوبـاره 

نیروهـای شـان رایزنـی میکنند... شـاید ایـن نیروها را 

در کشـورهای همجـوار افغانسـتان مثـل تاجکسـتان، 

قزاقسـتان و اوزبیکسـتان مسـتقر بسـازند؟ و همچنان 

در  هواپیامبـر  ناوهـای  سـطح  از  کـه  هـای  جنگنـده 

خلیـج و اوقیانـوس هنـد و حتی از خود ایـاالت متحده 

ـ بخاطـر مورد هـدف قـرار دادن جنگجویانی که طیاره 

هـای جاسوسـی حـرکات آنـان را زیـر نظـر داردـ  پـرواز 

. میکنند

بعـد از خـروج نیروهـای ایـاالت متحـده امریـکا، 

خطـر فروپاشـی قوتهـای کومانـدوی افغانسـتان وجود 

را  از حـرکات جنگجویـان  زیـادی  دارد کـه معلومـات 

بـرای قوتهـای امریکایـی ارائـه میکننـد. 

مسـئولین امریکایـی مـی گویند: ترکیـه که عاوه 

بـر نقشـی کـه در سـازمان نظامـی ناتـو دارد، روابـط 

بسـیار تاریخـی و قـوی بـا افغانسـتان دارد و بخشـی از 

قوتهـای خویـش را در افغانسـتان نـگاه میـدارد، ایـن 

قوتهـا معلومـات امنیتـی از بقایـای تنظیـم القاعـده را 

در افغانسـتان جمـع آوری مـی کننـد.

قوتهـای  مرکـزی  قیـادت  اینهـا؛  همـۀ  وجـود  بـا 

ارکان  هیئـت  و  فلوریـدا  تامبـای  در  امریـکا  نظامـی 

مشـرک آنـان در واشـنگن وظیفـۀ انکشـاف طرحهـا 

از  و توانایـی هـای بدیـل خـروج نیروهـای امریکایـی 

افغانسـتان را دارنـد. رئیـس جوبایـدن گفتـه: روشـی 

برگشـت  از  گیـرد  مـی  بازنگـری صـورت  آن  کـه در  را 

القاعـده در افغانسـتا جلوگیری میکنـد. او اضافه کرد: 

مـا بـه تهدیـد بازگشـت تروریـزم متوجـه هسـتیم، پـس 

بـه بازنگـری توانایـی هـای خویـش درمبارزه بـا تروریزم 

مـی پردازیـم و ترصـد واقعـی در منطقـه داریـم، تـا از 

خـود  کشـور  بـر  تروریسـتی  تهدیـدات  دوبـارۀ  ظهـور 

جلوگیـری کنیـم. امـا گروهـی از رسکـردگان نظامـی 

و قانونگـذاران از هـردو حـزب "دموکـرات و جمهـوری 

خـواه" ادارۀ بایـدن را از ایـن برحـذر می دارنـد که؛ در 

صـورت نبـود فشـار دامئـی از طـرف قوتهـای عملیاتی 

ویـژه و عملیـات قوتهـای امنیتـی در افغانسـتان، بدون 

شـک تنظیـم القاعـده بـه مناطقـی کـه طالبـان بـر آن 

جوزیـف  رابطـه  درایـن  برمیگـردد.  هسـتند  مسـلط 

نیفـی سـیل"  "یگانـه هـای  ماگویـر قومانـدان سـابق 

کـه رسپرسـت کارکردهـای اسـتخبارات ملـی در زمـان 

ترامـپ بـود، مـی گویـد: » معلومـات اسـتخباراتی هـر 

قـدر خـوب هـم باشـد، هیـچ گاه جـای وجـود عملـی 

همـۀ  آنصـورت  در  و  توانـد  منـی  کـرده  پـر  را  نیروهـا 

تاشـهای مـا در حامیـت از کشـورمان به شـکل بسـیار 

بـارز نابـود مـی شـود« در زمانـی کـه مسـئولین نظامی 

مـرصوف ارایـۀ طـرح تعدیـل شـده از طـرح جوبایـدن 

برجسـتۀ  رسان  و  دفـاع  وزرات  مسـئولین  هسـتند، 

نظامـی، بدیـل دیگـری را در زمـان فعلـی و در صـورت 

برمـاء شـدن عیـب و نقـص در دو طـرح دیگـر، بسـیار 

بعیـد مـی داننـد. 

شـانزده  از)16000(  بیشـر  حـارض  حـال  در 

 )6000( از جملـه  و  ملکـی  امنیتـی  هـزار همـکاران 

هـزار امریکایـی در افغانسـتان کمکهـای لوژیسـتیکی 

بـه حکومـت افغانسـتان ارائـه میدارنـد، و ایـن آخریـن 

آمـاری اسـت که پنتاگون آن را همرسـانی کرده اسـت. 

مسـئولین نظامـی نقش ایـن پیامنـکاران امنیتی را در 

مقابلـه بـا القاعـده در آینـده ناچیـز مـی دانند. بـا این 

کـه بعضـی از تحلیلگـران میگوینـد: ایـن امـکان وجود 

دارد کـه آنـان میتواننـد در تربیـت نیروهـای امنیتـی 

افغانسـتان سـهم فعـال داشـته باشـند.

امریـکا  متحـدۀ  ایـاالت  بایـدن  دسـتور  بـر  بنـا 

)3500( نیـروی نظامـی خویش را از افغانسـتان خارج 

مـی کنـد. ایـن نشـان میدهـد کـه نیروهـای موجـود 

پنتاگـون )1000( هـزار نفـر بیشـر از آنچـه اسـت کـه 

بـدان رسـامً اعـراف میکنـد. ایـن گنـگ بـودن تعـداد 

نیروهـا از آنجـا رسچشـمه میگیرد کـه؛ بعضی از عنارص 

قوتهـای ویـژه را در لیسـت معاشـات قوتهـای علمیـات 

نظـر  تحـت  کـه،  انـد  داده  قـرار  رنجـرز(  )آرمـی  ویـژه 

پنتاگـون در افغانسـتان وارد خدمـت شـده انـد. ادارۀ 

اوبامـا عیـن ایـن فریـب را در تعـداد نیروهـای خـود در 

پوشـش یـک بروکراسـی بنام )سـطح ادارۀ قوتهـا( بکار 

بـرده بـود، کـه در نتیجـه قوتهـای شـان در میدانهـای 

جنـگ بیشـر از حـدی مـی بـود کـه رسـام اعـان می 

کردنـد و مـردم عـام از آن بی خر بودند. اما مسـئولین 

در پنتاگـون مـی گوینـد: آنـان بـه ایـن روش )فریب در 

تعـداد نیروهـا( اقدام منـی کنند و با وجـود بدگامنی و 

شـک تحلیل گران، آنان از قوتهای غیر اعان شـده در 

افغانسـتان چشـم پوشـی منی کننـد. ویلیـام إم أرکین 

یکـن از تحلیلگـران باتجربـه و مؤلـف کتـاب )جـرال 

بـدون لبـاس نظامـی( میگویـد: داسـتان جنگهای بی 

پایـان مـا ناشـناخته مانـده اسـت؛ جنگهایـی کـه "مـا 

فعاالنـه در عملیاتهـا برضـد تروریـزم اشـراک میکنیم، 

و همـۀ تـاش مـا ایـن اسـت کـه قوتهـای خویـش را 

تقلیـل بدهیـم و آنـان را بـه قوتهـای از چشـم پنهـان و 

غیـر رسـمی مبدل بسـازیم کـه بتوانند کاری بیشـری 

را انجـام بدهنـد".

خـروج  از  بعـد  خویـش  تعلیقـات  در  جوبایـدن 

نیروهایـش از افغانسـتان گفت: "ایـاالت متحده امریکا 

در تصفیـۀ صلـح آمیـز مسـئلۀ افغانسـتان و همـکاری 

نیروهـای امنیتـی آن فعاالنـه کار خواهـد کـرد". ولـی 

بپاشـند  هـم  از  قوتهـا  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  از  تـرس 

برگـردد.  افغانسـتان  بـه  دوبـاره  القاعـده  تنظیـم  و 

مسـئولین امریکایـی از ایـن تـرس دارنـد کـه؛ تصمیـم 

میتوانـد  کـه  اسـت  کـرده  ایجـاد  را  تزلزلـی  بایـدن 

وضعیـت امنیتـی را شـکننده تـر کنـد. نظر بـه اعراف 

مسـئول برجسـتۀ امریکایی، تعدادی از نخبگان افغان 

فـرار از کشـور را آغـاز کرده انـد و درخواسـت مهاجرتها 

بـه شـکل بـی سـابقه ای افزایـش یافتـه اسـت.

مسـئولین برجسـته در ادارۀ بایـدن گفتـه اند: اگر 

طالبـان جنـگ را آغـاز نکننـد، قوتهـای نظامـی امریکا 

تـا سـه مـاه دیگـر افغانسـتان را تـرک میکننـد. خـود 

بایـدن و دیگـر مسـئولین در ادارۀ او مکـرراً طالبـان را 

از حملـه بـر قوتهـای امریکایـی در اثنای خـروج برحذر 

داشـته انـد، و در صـورت اقـدام بـه چنیـن عملـی از 

عکـس العمـل شـدید خـر داده انـد، و ایـن کـه ایـن 

کارشـان عملیـات خـروج را بـه تعویـق مـی انـدازد.

یـک مسـئول سـابق در قوماندانـی قـوای عملیات 

خـاص )مارینـز( گفـت: بـر پنتاگـون الزم اسـت کـه بـه 

آمـوزش قوتهـای امنیتی افغـان تا حد امـکان در خارج 

از افغانسـتان ادامـه بدهـد، و زمینـه هـای کورسـهای 

عملـی پیرشفتـه را بـرای آنـان مسـاعد بسـازد، هامنند 

آنچـه کـه بـرای قـوای عراقـی در اردن انجـام دادنـد. 

چـون اگـر قوتهـای امنیتـی افغانسـتان از هـم بپاشـد 

معلوماتـی  اطاعـات  مصـدر  بزرگریـن  شـک  بـدون 

دیگـر  و  القاعـده  بـا  رابطـه  در  امریکایـی  قوتهـای 

گروپهـای تروریسـتی در افغانسـتان از میـان مـی رود.

مـارک پولیمروپولـوس، ضابـط سـابقه دار "سـی 

آی ای" کـه بیشـرین وقـت خـود را در عملیاتهـا برضد 

تروریـزم و از جملـه در افغانسـتان سـپری کرده اسـت، 

میگوییـم،  سـخن  کـه  آنچـه  بـا  رابطـه  "در  میگویـد: 

عبـارت اسـت از جمـع آوری معلومـات امنیتـی و اقدام 

بـه وقـت مبنـی بـر آن معلومـات، آن هـم بـدون کـدام 

تهـداب اساسـی به جز از سـفارت امریـکا در کابل"! او 

از چگونگـی عملیـات دسـتگاههای اسـتخبارتی بدون 

وجـود نیروهـای نظامـی مـی پرسـد و آن را مورد سـوال 

قـرار مـی دهد؟

قوتهـای نظامـی افغانسـتان بـا چالشـهای بزرگی 

روبـرو هسـتند؛ در سـال گذشـته 2020م ایـن نیروهـا 

داده  از دسـت  طالبـان  مقابـل  در  را  زیـادی  اراضـی 

انـد و در مقابلـه بـا طالبـان بیشـر بـر پشـتوانۀ هوایی 

کـه  رشائطـی  در  بودنـد.  متکـی  امریکایـی  قوتهـای 

سـوال  زیـر  افغانسـتان  حکومـت  قانونـی  مصداقیـت 

بـرود، بـدون شـک ملیشـه هـای مسـلح کـه جزئـی از 

جنگهـای داخلـی در دهـۀ نـود قـرن گذشـته بودنـد، 

دوبـاره رس بـاال میکننـد و نیروهـای خود را از نو مسـلح 

مـی سـازند. 

ویلیـام ایـچ ماکریفیـن دگـروال متقاعـد میگویـد: 

اگـر رئیـس بایدن موافقـت کند، ما میتوانیـم کمکهای 

زیـادی نظامـی بـه نیروهـای افغانـی بعد از خـروج مان 

از آن کشـور بکنیـم، ولـی چالشـی کـه پنتاگـون بـه آن 

مواجـه اسـت، کیفیـت اقدام نظامـی از راه دور اسـت، 

و تاریـخ ایـن نـوع عملیاتهـا همیشـه بـا کامیابـی هـا و 

ناکامـی هـا آمیختـه بـوده اسـت. اسـتفاده از راکتهای 

کـروز هـم از پایگاههـای نظامـی نتائـج بسـیار اندکـی 

دارنـد. ایـاالت متحـده امریـکا پایگاههـای نظامـی در 

پایـگاه آن در  بزرگریـن  و  اردن دارد  و  فـارس  خلیـج 

خاورمیانـه در قطـر اسـت. اگـر عملیاتهای ویـژه هرقدر 

از راه دور باشـد، احتـامل ناکامـی آن بیشـر و نتایجی 

کـه بدسـت مـی دهند بسـیار فاجعه بـار خواهنـد بود!

جمهوریـت میکانیـزم هـای کسـب قـدرت و هـم تـداوم 

قـدرت سیاسـی را در افغانسـتان مشـخص و واضـح مطابـق 

منطـق عمـوم جهان دارد. در نگرش نظام سیاسـی جمهوریت، 

و  اسـت خواسـت  ارزنـده  و  مهـم  آنچـه  و  اسـت  اصـل  مـردم 

مطالبـات مردم افغانسـتان اسـت. اکنون که نیـاز حیاتی مردم 

افغانسـتان صلـح و آمـدن آرامی در کشـور اسـت، جمهوریت به 

عنـوان نظام سیاسـی حامیت کننده اصلی مردم افغانسـتان و 

صلـح پایدار اسـت. 

فرصت موجود برای مردم افغانسـتان یک غنیمت اسـت. 

آمـدن صلـح باثبـات در افغانسـتان، اکنـون بـه یک امیـد قابل 

دسـرس تبدیل شده اسـت. از این لحاظ مردم افغانستان این 

خواسـت را از جامعـه جهانی و کشـور هـای بزرگ جهـان، دارد 

که این فرآیند را صادقانه تقویت منایند. همچنان کشـور های 

همسـایه و منطقـه نیز مـورد خطاب مردم افغانسـتان اسـت، تا 

در این فصل افغانسـتان را حامیت کنند و جریان پروسـه صلح 

افغانسـتان را ترسیـع بخشـند. اما آنچه خیلی مهـم به نظر می 

رسـد موضـوع داخلـی و اجامعـی ملـی افغانسـتان اسـت. در 

قسـمت آمـدن صلـح و ختم جنـگ در افغانسـتان اجـامع ملی 

وجـود دارد، یعنـی متـام مـردم افغانسـتان خواهان صلـح اند و 

از تـداوم جنـگ بیـزار انـد. نکتـه دیگـر اینکـه اکرث قاطـع مردم 

افغانسـتان از نظـام جمهوریت بر اسـاس خصوصیات کـه دارد 

حامیـت مـی کنـد و ایـن امـر نیـز از اجامع ملـی برخـوردار می 

باشد. 

آن  در  کـه  کنـد  مـی  را حامیـت  گفتامنـی  جمهوریـت 

نفـع عامـه مـردم افغانسـتان باشـد. صلح و رسـیدن بـه راه حل 

مسـاملت آمیـز قـدرت یکـی از اجـزای ایـن گفتـامن اسـت که 

در سـطح ملـی از حامیـت قاطـع مردمی برخـوردار می باشـد. 

نظام سیاسـی جمهوریت سـازماندهی سیاسـی را بر می تاباند 

کـه در آن مـردم در محـور قضیـه قـرار داشـته و بـه عنـوان اصل 

جمهوریـت  منظـر  از  شـود.  شـناخته  حاکمیـت  در  اساسـی 

مـردم تعییـن کننـده رسنوشـت دولـت و حکومـت اسـت، مردم 

هسـتند کـه قـدرت سیاسـی را در یـک سـاختار کامـا شـفاف 

سیاسـی مسـجل مـی سـازند. مـردم و خواسـت مـردم اصـل 

انکار ناپذیریسـت در نظام سیاسـی جمهوریت؛ بر این اسـاس 

امـر  را  و مـردم محـوری  جمهوریـت گفتـامن صلـح دوسـتی 

حیاتـی امـروز و فـردای افغانسـتان مـی دانـد و راه رسـیدن بـه 

صلـح در افغانسـتان در نظـر گرفـن اساسـی تریـن خواسـت 

هـای مـردم افغانسـتان خواهـد بـود.

جهـان و منطقـه نیـز از صلـح در افغانسـتان و از نظـام 

سیاسـی مـردم سـاالر کـه در تعامـات جهانی به صورت سـامل 

سـهیم باشـد حامیـت مـی کنـد. افغانسـتان بـدون جنـگ بـه 

نفـع کشـور هـای منطقه و جهان هسـت و این مسـأله در قالب 

سیاسـی و نظـام سیاسـی منعطـف در افغانسـتان قابـل اجـرأ 

خواهد بود. نظام سیاسـی جمهوریت در این دو دهه به شـکل 

ایـن موضوع را ثابت سـاخته اسـت که مـی تواند منطق جمعی 

در جهـت منافـع ملـی و بیـن املللـی را ایجـاد مناید. اما سـایر 

نظـام هـای سیاسـی کـه در افغانسـتان در گذشـته هـا تجربـه 

شـده اسـت از ایـن ظرفیـت تهی اسـت.   

 مهدی بابک

جمهوریت گفتمان صلح دوست و مردم محور است
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)برگردان: محمد میرویس غیاثی(

ناتو و  امریکایی  نیروهای  از خروج  بعد  ــتان  افغانس
منبع: نیویارک تایمز
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 بازی با اعداد              3263
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3158    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3434
وزیرسفید را در خانه  f8 حرکت دهید. 

3462

جواب هدف         2911
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ثور
به نظر می رســد که در بهترین حالت نیستید. نباید مسئولیت های جدیدی را 
بــه عهده بگیرید. زیرا که فقط انرژی خود را از دســت خواهید داد. به نظر می 

رسد که افسرده حال هستید و بیمارید.

جوزا
امروز روز خیلی خوبی خواهید داشــت. ممکن اســت با شریک عاطفی تان در 

ارتباط با سرمایه گذاری ها بحث کنید. آرامش خود را حفظ کنید.

سرطان
امروز صبح ممکن است وسوسه شــوید که با چندین مشکل برخورد کنید. 
صبور نبودن شــما باعث خستگی تان می شــود و در کارهای تان تاثیرات 
منفــی می گذارد. باید بیشــتر به وظایف خانوادگی تــان توجه کنید و از 

کنید. اجتناب  نیز  کردن  دعوا 

اسد
مــود خوبی ندارید زیرا که نمی توانید امــروز طبق برنامه ریزی پیش برید. بی 
قــراری که دارید تاثیرات نامطلوبی در کارتان می گذارد. ســعی کنید که آرام 
باشــید و بر روی مشکالت اورژانسی که نمی توانید به زمان دیگر موکول کنید 

تمرکز کنید.

سنبله
به نظر می رســد که مصمم هســتید تا کارهای مهم خود را به اتمام برسانید، اما 
امــروز به دقت برنامــه ریزی نکنید زیرا که نمی توانید طبــق برنامه پیش برید. 
احتماال بخواهید که به توصیه های شریک عاطفی تان تکیه کنید، مخصوصا اگر 

مهمان دارید.

حمل
بهترین کار این است که زمانیکه با دوستان تان صحبت می کنید احتیاط کنید. 
امروز تمایل دارید که عجوالنه رفتار کنید. در طول بعد از ظهر از سمت یکی از 

دوستان نزدیک مبلغ عمده ای پول به دست تان می رسد.

میزان
احســاس نارضایتی شدیدی دارید و با همه بحث می کنید. از جوک گفتن 
اجتناب کنید وگرنه قلب اطرافیان تان را خواهید شکســت. باید بیشــتر به 
خانواده و شریک عاطفی تان توجه کنید. امروز بعد از ظهر فرصتی دارید که 

مشکالت مالی تان را حل کنید.

عقرب
احتماال زمان ســختی دارید زیرا که شرایط مالی تان نگران کننده است. اما 
باید خوشبین باشید. صبور باشید که امروز بعد از ظهر مبلغ عمده ای پول به 
دست تان می رسد. سعی کنید احتیاط کنید زیرا که به نظر می رسد مستعد 

رخ دادن اتفاقات ناگوار هستید.

قوس
به نظر می رسد که خوشبین هستید و فرصت خوبی دارید تا در هر کاری که 
انجام می دهید موفق شــوید. مشارکت ها به خوبی پیش خواهند رفت. پولی 
که نیاز دارید را دریافت می کنید، و مشــکالت مهمی که شریک عاطفی تان 

دارد را حل خواهید کرد. 

جدی
امروز صبح کمی بدلیل مشــکالت تجاری استرس دارید. مجبور هستید که 
مشکالت زیادی را حل کنید و تالش های تان پر ثمر خواهد شد. اطمینان 
حاصــل کنید که زندگی عاطفی تان را نادیده نگرفته اید. احتماال بخواهید 

که بیشتر استراحت کنید. 

دلو
گرچه اوقات فراغت زیادی ندارید و مصمم هستید تا تمام وظایف تان را تکمیل 
کنید. اما باید اطمینان حاصل کنید که خانواده و شــریک عاطفی تان را نادیده 
نگرفته اید. اگر فرصتی برای رفتن به سفری کوتاه داشتید حتما به این سفر بروید. 

2912

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

وجود داشته باشد.
  7 کلمه: متوسط 

 14 کلمه:  خوب
 21  کلمه: عالی 

نسیمـ  ســنـ  نورـ  نوـ  
منورـ  نــرمـ  منارـ  نامـ  
نماـ  امنـ  نیـ  میانـ  انور 
ـ سنا ـ سمن ـ نم ـ نیم ـ 
سناریوـ  نموـ  رسنـ  نواـ  

نوارـ  روانـ  ایمنـ  منیر.
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 پیکو آیر

حوت
بعد از یک دوره نامطلوب در زندگی اجتماعی و عاطفی تان همه چیز تغییر خواهد 
کرد. از خودو شرایطی که دارید لذت ببرید. امشب مجبور هستید که به یک سفر 

خانوادگی بروید.

 شطرنج                     3435

ا

آراسته ـ ارشاد ـ بهره ـ پرونده ـ تاریکی ـ ثریا ـ جمال ـ چوپان ـ حافظه 
ـ خالفکار ـ داروغه ـ ذکاوت ـ رستم ـ زبانزد ـ ژالتین ـ سرشت ـ شقایق 
ـ صید ـ ضابطه ـ طلبه ـ ظلم ـ عباسی ـ غریزه ـ فضایل ـ قرابت ـ کاهن 

ـ گرایش ـ الله ـ منظره ـ نازل ـ ولیعهد ـ همایون ـ یاد.

د ه ع ی ل و ف ض ا ی ل ا

ح ا ف ظ ه ث ز ط ت س س ه

غ ر ی ز ه پ ب و ل ا ز م

ذ ت ش ر س ی ا ژ ی ب آ ا

ن ت ه ه ث ک ن گ ص ع ه ی

ا ب ل ت ذ ی ز ی ر د گ و

ز ا م ت س ر د گ ن ا ق ن

ل ر چ غ د ا ر و غ ه ی ض

ج ق و ح ش ت ر ن ف ت ا ش

ض م پ ر ع پ ه آ ا ب ق ظ

خ ل ا ف ک ا ر ل ط ص ش پ

آ ظ ن ل ک ث ژ ه ر ظ ن م

ن

هر کسی فقط آن چیزهایی است که او را از حیث تجربۀ مشرتک و اغلب از 

حیث آسیب پذیری با هر کس دیگری یکی می کند.

اما چیز دیگری مرا به ژاپن آورده بود. برخالف بریتانیا، که در آن زاده شده ام، 

و بر خالف ایاالت متحده، که در آن بزرگ شده ام، شهروندان این وطِن 

انتخابی در فرهنگ سنتی و متفاوتشان به این تشویق شده اند که ساکت 

باشند، نامرئی مبانند، و تالش کنند چهره و صدایشان مثل هر کس دیگری 

باشد. آنان می دانند آنچه دیگران چندان بدان نیازی ندارند، بیان مسائل 

شخصی با صدای بلند است. چون یاد گرفته بودم که زیاد َمن  َمن کنم، وقتی 

انتخاب کردم که به ژاپن بیایم، فکر می کردم رفنت به جایی که بتوانم شنیدن 

را یاد بگیرم چیز خوبی باید باشد. چون در مدرسه تشویق شده بودم که 

تالش کنم فردی مستقل و متامیز باشم، خیلی وحشتناک نبود که یاد بگیرم 

نوعاً ساکت باشم. فهمیدم برای این که خودم باشم شاید فقط الزم است که 

بیشرت شبیه هر کسی بشوم که پیرامونم است.

وقتی در یک معبد در کیوتو، سه هفته بعد از رسیدنم به آنجا در ۱۹۸۷، با 

زنی برخورد کردم که بعدها همرسم شد، بدون شک آنچه مرا به او جذب کرد 

چیزهایی بود که تصور می کردم در او متفاوت، بی همتا، و حتی بیگانه است، 

او هم حتامً جذب خارجی بودن من شده بود. اما وقتی به فصلی عمیق تر در 

زندگی مان وارد شدیم، کم کم فهمیدیم که درس آن فصل این است: قدر همه 

چیز را بدان، چون شاید چندان نپاید؛ از ورمانت تا پکن، مردم از روزهای 

پاییزی لذت می برند دقیقاً برای این که این روزها به ما یادآوری می کنند 

که چه چیزهای فراوانی هستند که منی توانیم آن ها را دامئی بدانیم، و چه 

چیزهای فراوانی هستند که باید همین حاال قدر آن ها را بدانیم، مثل همین 

غروب درخشان آخر مهر.

حتامً در هر جای دیگری هم می توانستم این را یاد بگیرم، اما در ژاپن با 

فصل ها با چنان شوری برخورد می شود و چنان حرمتی برای آن ها می گذارند 

که معموالً شانه به شانۀ مسائِل دینی می زند. هر بار که گیالس ها شکوفه 

می کنند، مردم توی پارک ها جمع می شوند طعم و زیبایی چیزها به پایانشان 

است چون، ظرف حدود ۱۰ روز، این گل های صورتی از میان خواهند رفت؛ 

و هر بار که برگ های افرا در آذرماه رسخ می شود، دوستان و خانوادۀ ژاپنی ام 

در باغ های معابد جمع می شوند، درست با هامن حسی که مردمان هر کیش 

و آئینی در معابد و کلیساها گرد هم جمع می شوند. تا در قامِت یک جامعت 

به هم ملحق شوند؛ تا این کنار هم جمع شدن، یادآور چیزی بزرگرت از خود ما 

باشد و ما را رس جای خودمان بگذارد؛ تا در فصلی با تاریکی فزاینده لحظاتی 

از روشنایی را به چنگ آوریم.

وقتی مادرم را در کالیفرنیای جنوبی می بینم نور آفتاب را دوست دارم، اما 

اینکه اسفند و شهریور آنجا مثل هم است را اصالً دوست ندارم. ژاپن به من 

یاد داده که طعم و زیبایی چیزها به پایانشان است. و همین واقعیت که 

همرسم -و من- همیشه داریم عوض می شویم، حتی این که موهایامن دارد 

می ریزد و پیر می شویم است که به احساسات من نسبت به او نوعی فوریت 

می بخشد. هر سال پاییز به من یادآوری می کند که پیرشفت همیشه در خطی 

مستقیم حاصل منی شود و اینکه لزوماً عاقل تر از سال گذشته -یا ۳۰ قبل- 

نیستم. هر سال، پاییز هامن آهنگ را می نوازد، اما برای مخاطبی متفاوت.

در اولین سال زندگی ام در ژاپن، کتابی نوشتم راجع به کشف وجدآورم از 

یک عشق، یک زندگی، و یک فرهنگ که امیدوار بودم تا همیشه برای خودم 

مباند. نارش تجلیل من از این عاشقانۀ بهاری را در پاییز منترش کرد. حاال، 

۲۸ سال گذشته، و بیشرت عاشق خزان هستم، شاید برای این که در دلش 

بهاری نهفته است، و خاطراتی، و این آگاهی عمیق که تقریباً هیچ چیز تا 

همیشه دوام منی آورد. هر روِز پاییز اندکی ما را به بهار نزدیک تر می کند.

در جوانی سودای دست یافنت به چیزهای منحرص به فرد را داریم. 

می خواهیم کسی بشویم متفاوت از بقیه. آدمی خیره کننده که به 

جاهایی پا گذاشته که پیش از این کسی به آن  نرسیده. اما اندک 

اندک تغییر می کنیم. یاد می گیریم که به چیزهایی که دور و برمان 

است بیشرت توجه کنیم. از اتفاقات کوچک و معمولی لذت بیشرتی 

بربیم و در همین روزمرگی معنایی بیابیم. پیکو آیر، نویسندۀ 

انگلیسی، از روند این تغییر در زندگی خودش می گوید. از روزی که از 

آمریکا به ژاپن رسید.

 پیکو آیر، نیویورک تایمز — عاشق شدن راحت ترین کار دنیاست. اما 

همه می دانیم که عاشق ماندن از سخت ترین کارهاست.

چطور آن شعله، آن حِس اکتشاف بی پایان چیزهای جدید را زنده 

نگه می داریم وقتی خودمان را گروگان چیزهای عادی کرده ایم؟ و 

چطور باید آن حس انتظار را که به روزهای ماه عسل شتابی شیرین 

می بخشد حفظ کنیم؟ طور دیگری بگویم، چطور می توانیم مسحور 

نقطۀ مقابل اکتشاف شویم -یعنی روال عادی- و در ثباْت محرکی پیدا 

کنیم که به هامن غنای چیزهای تازه باشد؟ داستان هر ازدواجی، 

احتامالً، داستان آن چیزی است که بعد از پایاِن تابستانی بی پایان 

رخ می دهد.

جان باروز، آن سیاح خردمند، گفته است: »برای یادگرفنت چیزی 

جدید هامن مسیری را برو که دیروز رفته ای«. این سطر را دوست 

دانشمندی در نیویورک برایم فرستاد، که شنیده بود من ۲۶ سال 

آزگار را در حاشیۀ شهری گمنام در غرب ژاپن ساکن بوده ام، و 

دورترین جاهایی که طِی این مدت رفته ام عمدتاً آن قدر دور نبوده اند 

که نشود با همین پاهای سایز ۴۱ خودم به آنجا بروم. وقتی از 

میدتاون منهنت به کیوتو رسیدم، تازه وارد سی سالگی شده بودم و 

برای هر چیز تازه ای که این مکان به شدت تصورناپذیر می توانست به 

من یاد بدهد شور و شوق داشتم. خوابش را هم منی دیدم که از هر 

چیز روزمره و به ظاهر غیرجذاب در محلۀ دورافتاده ام، از هر چیزی که 

خاص نیست، لذت بربم.

البته این وابسته به چشم بیننده و گذران عمر هم هست: وقتی جوان 

بودیم، می خواستیم رسآمد باشیم، نقش خودمان را بر جهان ُمهر 

کنیم، استثنایی باشیم. اما در گذر فصول به تدریج درمی یابیم که 

آنچه در ما خارق العاده نیست همه چیز ماست -اینکه به سمت تشکیل 

خانواده می رویم، مریضی را از خودمان دور نگه می داریم، به توپ 

پینگ پنگ رضبه می زنیم- و حتی در جهان اطراف ما نیز چنین است.

بدون شک هامن چیزهای عادِی ماست که به ما اجازه می دهد هر 

روز رس کار برویم، نقاط مشرتکی با همسایگامنان پیدا کنیم، و چیزی 

برای نوشنت داشته باشیم. وقتی هنوز داشتم بزرگ می شدم فکر 

می کردم که یک نویسنده باید از غرایب بنویسد و همۀ کارهایی را که 

او می تواند تقریباً بهرت از هر کس دیگری انجام دهد به رخ بکشد؛ 

پاییِز عمرم که نزدیک شد، رفته رفته به این فکر افتادم که نقطۀ قوت 

وقتــی در یــک معبــد در کیوتــو، ســه هفتــه بعــد 
ــورد  ــی برخ ــا زن ــا در 19۸7، ب ــه آنج ــیدنم ب از رس
ــک  ــدون ش ــد، ب ــرم ش ــا همس ــه بعده ــردم ک ک
ــود  ــی ب ــرد چیزهای ــذب ک ــه او ج ــرا ب ــه م آنچ
ــا،  ــاوت، بی همت ــردم در او متف ــور می ک ــه تص ک
و حتــی بیگانــه اســت، او هــم حتمــاً جــذب 
ــه  ــی ب ــا وقت ــود. ام ــده ب ــن ش ــودن م خارجی ب
فصلــی عمیق تــر در زندگی مــان وارد شــدیم، 
کم کــم فهمیدیــم کــه درس آن فصــل ایــن اســت: 
ــدان  ــاید چن ــون ش ــدان، چ ــز را ب ــه چی ــدر هم ق
ــای  ــردم از روزه ــن، م ــا پک ــت ت ــد؛ از ورمان نپای
ــه  ــن ک ــرای ای ــاً ب ــد دقیق ــذت می برن ــزی ل پایی
ــه  ــد ک ــادآوری می کنن ــا ی ــه م ــا ب ــن روزه ای
ــم  ــه نمی توانی ــتند ک ــی هس ــای فراوان ــه چیزه چ
آن هــا را دائمــی بدانیــم، و چــه چیزهــای فراوانــی 
ــا را  ــدر آن ه ــاال ق ــن ح ــد همی ــه بای ــتند ک هس
بدانیــم، مثــل همیــن غــروب درخشــان آخــر مهــر.

یادداشت

نـارشان  همـکاری  بـا  رسخ  پـل  فرهنگـی  مرکـز  مـا:  افغانسـتان 

افغانسـتان از روز جهانـی کتـاب بـا منایشـگاه پنـج روزه زیـر نـام 

»منایشـگاه کتـاب صلـح« در کابـل بزرگداشـت بـه عمـل آوردنـد. 

منایشـگاه  انـدازی  راه  از  هـدف  منایشـگاه  ایـن  برگزارکننـدگان 

کتـاب صلـح را در کنـار ترویـج کتاب خوانـی، حامیـت از رونـد صلح 

افغانسـتان نیـز می گوینـد. آنـان بـاور دارنـد کـه بـا دایـر کـردن ایـن 

منایشـگاه پنـج روزه از ارزش هـا و خطـوط رسخ مـردم افغانسـتان 

می کننـد.  حامیـت 

ایـن منایشـگاه روز جمعـه 3 ثـور کـه مصـادف بـود بـا روز جهانـی 

کتاب گشـایش یافت و تا روز سـه شـنبه 7 ثور ادامه خواهد داشـت. 

روز جمعـه اولیـن روز این منایشـگاه در حامیت از حقـوق برش برگزار 

شـد و دومین روز این منایشـگاه در حامیت از آزادی بیان و سـومین 

روز هم در حامیت از دسـت آوردهای بیسـت سـاله زنان افغانسـتان 

برگـزار شـده بـود. روز چهـارم و پنجـم ایـن منایشـگاه قـرار اسـت بـه 

خاطـر پشـتبانی از قربانیـان جنـگ و نیروهـای امنیتـی و دفاعـی 

افغانسـتان برگزار  شـود. 

برگزار کنندگان این منایشـگاه می گویند در روزگاری بد افغانسـتان 

کـه هـر لحظـه امـکان این کـه جهـل و تاریکـی بـر روی مـردم ایـن 

کشـور سـایه بیفگنـد وجـود دارد، برگـزاری ایـن چنین منایشـگاه ها 

هرچنـد گامـی کوچـک، امـا بـه مثابه یـک چـراغ می تواند باشـد. 

در ایـن منایشـگاه هشـت نـارش از کابل رشکـت کرده اند و بیشـرت از 

شـش صـد جلـد کتاب هـم به منایـش در آمده اسـت. 

بـا اسـتفاده از یـک مـدل ریاضـی احتـامل برنـده شـدن هـر یـک از 

نامزدهـای اسـکار نـود و سـوم در بخش هـای مختلف به دسـت  آمده 

است.

بـه گـزارش هالیـوود ریپورتـر، در حالـی کـه اولین مراسـم اسـکار در 

دوره پاندمـی دیـروز به وقـت آمریکا و امروز صبح به وقت افغانسـتان 

برگـزار می شـود، یـک مـدل ریاضی دسـت به تعیین شـانس هر یک 

از نامزدهـا در دریافـت این جایزه زده اسـت.

برمبنـای ایـن مـدل در بخـش بهرتیـن فیلـم »رسزمیـن آوارگان« از 

بیشـرتین شـانس برخـوردار اسـت و ۶۷.۸ درصـد شـانس دریافـت 

جایزه را دارد. دیگر نامزدها به ترتیب از چنین شانسـی برخوردارند: 

»دادگاه شـیکاگو ۷« ۱۲.۱ درصـد، »زن جـوان نویـد بخـش« ۷.۴ 

درصـد، »مینـاری« ۴.۱ درصـد، »پـدر« ۳.۶ درصـد، »آوای متـال« ۲ 

درصـد، »منـک« ۱.۹ درصـد و »یهـودا و مسـیح سـیاه« ۱.۲ درصـد.

برمبنـای ایـن مـدل ریاضـی کلویـی ژائو سـازنده »رسزمیـن آوارگان« 

نیـز با ۷۱.۹ درصد از بیشـرتین شـانس بـرای دریافت جایزه اسـکار 

بهرتیـن کارگردان برخوردار اسـت. لی آیـزاک چانگ برای »میناری« 

بـا ۸.۵ درصـد و امرالـد فنـل سـازنده »زن جوان نوید بخـش« با ۸.۲ 

درصـد دیگـر رقبـای وی هسـتند. بـرای دیویـد فینچر برای سـاخت 

»منـک« ۶.۶ درصـد و بـرای تومـاس وینرتبـرگ بـرای سـاخت »دور 

دیگـر« نیـز شـانس ۴.۸ درصـد پیش بینی شـده اسـت.

در بخـش بهرتیـن بازیگـر مـرد چادویـک بوزمـن فقید برای بـازی در 

»بلـک باتـم مـا رینی« ۶۹.۶ درصـد احتامل بردن جایـزه پیش بینی 

شـده اسـت. آنتونـی هاپکینـز بـرای بـازی در »پـدر« ۱۵.۲ درصـد، 

ریـز احمـد بـرای بـازی در »آوای متـال« ۵.۵ درصـد، گـری اولدمـن 

بـرای بـازی در »منـک« ۴.۸ درصـد و اسـتیون یئـون بـرای بـازی در 

»مینـاری« ۴.۸ درصـد شـانس دارند.

در  و  اسـت  نزدیـک  خیلـی  رقابـت  زن  بازیگـر  بهرتیـن  بخـش  در 

حالـی کـه کـری مولیـگان بـرای بـازی در »زن جـوان نویدبخـش« 

شـانس ۳۰.۷ درصـدی دارد، فرانسـیس مـک دورمانـد بـرای بـازی 

در »رسزمیـن آوارگان« ۲۷.۴ درصـد، وایـوال دیویـس بـرای بـازی در 

»بلـک باتـم ما رینـی« ۲۲.۳ درصـد شـانس دریافت جایـزه را دارند. 

آنـدرا دی بـرای بـازی در »ایـاالت متحده در برابر بیلـی هالیوود« ۱۵ 

درصـد و ونسـا کربـی برای بـازی در »تکه های یک زن« شـانس ۴.۶ 

درصـدی را بـه خـود اختصـاص داده انـد.

در بخـش بهرتیـن بازیگـر مـرد نقـش مکمل دانیـل کالویا با شـانس 

۹۱.۶ درصـد بیشـرتین شـانس را به خـود اختصاص داده و شـانس 

ساشـا بـارون کوهن، پل راسـی، الکیت اسـتنفیلد و لسـلی ادوم هر 

یـک چیزی حـدود ۲ درصد اسـت.

بـرای  نیـز یو-جونـگ یئـون  بازیگـر زن مکمـل  در بخـش بهرتیـن 

بـازی در »مینـاری« بـا شـانس ۶۱.۶ درصـدی بـا فاصلـه از دیگـر 

رقابیـش پیـش اسـت. ماریا باکالـووا برای »بـورات ۲« شـانس ۱۸.۳ 

درصـدی و اولیویـا کوملـن بـرای »پدر« شـانس ۷.۳ درصـدی دارند. 

آمانـدا سـیفرید بـرای »منـک« و گلـن کلوز بـرای »مرثیـه هیلی بیل« 

شـانس های کمـرتی بـرای دریافـت ایـن جایـزه دارنـد.

در بخـش بهرتیـن فیلمنامـه اوریجینـال امرالد فنل بـرای »زن جوان 

نویدبخـش« بـا کسـب احتـامل ۷۰.۹ درصـد بیشـرتین شـانس را 

بـه خـود اختصـاص داده و در بخـش بهرتیـن فیلمنامـه اقتباسـی 

»رسزمیـن آوارگان« بـا شـانس ۵۷.۷ درصـد بیشـرتین احتـامل بـرد 

را دارنـد.

درصـد  بـا کسـب ۸۳.۴  »روح«  نیـز  انیمیشـن  بهرتیـن  بخـش  در 

احتـامل بـرد بـا فاصله زیاد از رقبـای خود »به پیش«، »گـرگ رانان«، 

»روی مـاه« و »شـان گوسـفنده« جـای دارد.

در بخـش بهرتیـن مسـتند نیـز »زمـان« بـا احتـامل ۴۷.۴ درصـد از 

بیشـرتین شـانس برخوردار اسـت و »معلم اختاپوس من« با احتامل 

۳۱.۸ درصـد در مـکان بعـد جای گرفته اسـت.

در بخـش بهرتیـن فیلـم بین املللـی نیـز »دور دیگـر« بـا شـانس ۷۷ 

درصد بیشـرتین امید را دارد تا اسـکار را به دامنارک بربد. »جمعی« 

از شـانس ۱۳.۱ درصـدی برخـوردار اسـت و »کجا مـی روی آیدا؟« با 

شـانس ۵ درصـد و »مـردی که پوسـتش را فروخت« با شـانس ۲.۵ و 

»روزهـای بهـرت« بـا احتـامل ۲.۴ درصـد کمرتیـن شـانس ها را برای 

بردن جایـزه دارند.

»نمایشگاه کتاب صلح« در کابل

احتماالت ریاضی برای برندگان اسکار؛ 
بازیگران زن رقابت سختی دارند

زیبایی چیزهای معمولی
رویداد

ترجمۀ: محمد باسط

منبع: ترجمان

رویداد



سـتاره ایتالیایـی پـی اس جـی فصـل جـاری لیـگ 

فرانسـه را جـذاب تریـن خوانـد و راه قهرمانـی را در 

بـردن هـر 4 بـازی باقیامنـده عنـوان کرد.

لوشـامپیونا،   34 هفتـه  از  گذشـته  شـب 

پاری سـن ژرمن مقابـل متـز قـرار گرفـت و توانسـت 

مائـورو  از  گل  یـک  و  امباپـه  کیلیـان  گل   2 بـا 

ایـکاردی بـا نتیجـه 1-3 برنـده شـود. پـس از امتام 

ایـن بـازی مارکـو وراتـی لیـگ امسـال فرانسـه را 

لیگـی فوق العـاده جذاب دانسـت و گفـت که آن ها 

شـوند. برنـده  بازی هـا  متـام  در  مجبورنـد 

 وراتـی در مسـابقات ایـن فصـل 6 پـاس گل داده 

و هنـوز موفـق بـه گلزنـی نشـده اسـت. پـاری سـن 

ژرمـن در حـال حـارض دو امتیـاز بیشـر از لیل رده 

دومـی دارد و البتـه یـک بـازی بیشـر ایـن رقیبـش 

در مسـیر قهرمانـی انجـام داده اسـت. بـازی عقـب 

افتـاده لیـل مقابـل لیـون اسـت کـه در رده چهـارم 

جـدول قـرار دارد و امـروز برگـزار مـی شـود. 

وراتـی در پایـان بـازی بـا متـز گفـت:» مجبوریـم در 

متام مسـابقات مان پیروز شـویم. برنامه مشـخصی 

داریـم کـه شـامل پیـروزی در بیشـرین مسـابقات 

ممکـن اسـت. سـایر تیم ها هـم بـازی خواهند کرد 

و راه خودشـان را مـی رونـد. باید منتظـر ماند و دید 

در نهایـت کـدام تیـم قهرمـان مـی شـود. در حـال 

سـپری کـردن فصـل فـوق العـاده ای هسـتیم کـه 

یکـی از جـذاب تریـن فصـل های سـال هـای اخیر 

لیـگ فرانسـه محسـوب می شـود.«

وراتـی ادامـه داد:» هنـوز 4 تیـم شـانس قهرمانـی 

دارنـد و بـه همیـن خاطـر اسـت کـه منـی توانیـم 

متـز  برابـر  اشـتباهی شـویم.  مرتکـب کوچکریـن 

بازی سـختی داشـتیم ولی توانسـتیم برنده شویم و 

مسـتحق ایـن برد نیـز بودیم به همین خاطر بسـیار 

خوشـحال هسـتیم.«

قهرمانی می خواهیم، 
باید همه بازی ها را ببریم

ورزش
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علـل حادثـه آتش سـوزی شـفاخانه بغـداد هـر چـه زودتـر 
آغـاز شـود و کم تـر از ۲۴ سـاعت نتیجـه تحقیقـات اعـام 
گـردد. مصطفـی کاظمـی پـس از وقوع "فاجعه شـفاخانه 

الخطیـب" سـه روز عـزای عمومـی اعـام کـرد.

بـه جـای درمـان در شـعله های آتـش سـوخته اند". ایـن 
عـراق  نخسـت وزیر  کاظمـی،  مصطفـی  از  کمیسـیون 
خواسـته اسـت وزیـر صحت ایـن کشـور را برکنـار کند. 
پیرامـون  تحقیقـات  داده  دسـتور  عـراق  نخسـت وزیر 

در آتش سـوزی بخـش مراقبت هـای ویـژه بیـامران کرونایـی در 
بغـداد دسـت کم ۸۲نفـر کشـته و ده ها نفـر زخمی شـدند. علت 
آتش سـوزی شـفاخانه الخطیب انفجار کپسـول شـفاخانه عنوان 
شـده اسـت. نخسـت وزیـر عـراق سـه روز عـزای عمومـی اعـام 
آتـش سـوزی شـفاخانه  کردنـد  اعـام  عراقـی  مقام هـای  کـرد. 
و  انفجـار کپسـول شـفاخانه رخ داده  اثـر  بـر  بغـداد  الخطیـب 
بـه دلیـل عـدم وجـود سیسـتم محافظـت در برابـر آتـش رسیعـا 
گسـرش یافتـه اسـت. به گفتـه کارکنان شـفاخانه، آتش سـوزی 
در بخـش مراقبت هـای ویـژه  بیـامران بدحـال کرونایـی در نیمه 

شـب آغـاز شـد و بـه طبقـات دیگـر رسایـت کرد.  
نیروهـای آتش نشـانی گفته انـد اکـر قربانیـان این حادثـه بر اثر 
استنشـاق دود درگذشـته اند. رسـانه های عراقـی ابتـدا بـه نقـل 
از مقام هـای ایـن کشـور نوشـته بودنـد ۹۰ نفـر از ۱۲۰ بیـامر 
بسـری در ایـن شـفاخانه نجـات یافتنـد.  حادثـه آتش سـوزی 
در  نیـز  را  زیـادی  انتقادهـای  بغـداد  الخطیـب  شـفاخانه 
شـبکه های اجتامعـی برانگیختـه و بسـیاری خواسـتار برکنـاری 

حسـن التمیمـی، وزیـر صحـت عـراق شـدند.
محمـد جابـر والـی بغـداد از وزارت صحـت خواسـته یـک کمیته 
شـفاخانه  آتش سـوزی  حادثـه  علـت  بررسـی  بـرای  تحقیـق 
الخطیـب تشـکیل دهـد. کمیسـیون حقـوق بـر دولـت عـراق 
علیـه  "جنایـت  را  بغـداد  کرونـای  ویـژه  شـفاخانه  آتش سـوزی 
بیـامران کرونایـی" توصیـف کـرده و گفتـه اسـت "ایـن بیـامران 

همکاری  ــه  تفاهم نام امضای 
زبیکستان ا و  فغانســتان  ا شــنای  رســیون های  فدا میان 

ترکیه سفیر امریکا را به دلیل 
اظهارات بایدن احضار کرد 

فدراسیون اسنوکر افغانستان از برگزاری مسابقات 
جام رمضانی خبر داده است

کریکت بورد: مسابقات کریکت 
در کابل برگزار می شود

طوفان کرونا در هند؛ قرنطینه دهلی دو هفته متدید شد

بـه صلـح و عدالت اسـت. ما این اظهـارات که تنها 

پایـه آن پوپولیسـم اسـت را کامـا رد می کنیـم.«

جـو بایـدن، رئیس جمهـوری امریکا یـک روز پیش 

ارمنی هـا   "نسل کشـی"  بـاره   در  موضع گیـری  از 

جمهـوری  رئیـس  اردوغـان،  طیـب  رجـب  بـا 

سـفید  کاخ  بـود.  کـرده  گفت وگـو  تلفنـی  ترکیـه 

خواسـتار  بایـدن  کـه  کـرد  اعـام  اطاعیـه ای  در 

"رابطـه ای سـازنده" بیـن امریـکا و ترکیـه شـده و  

بـر "رویکـردی موثـر بـرای حـل اختافـات بیـن دو 

اسـت.  کـرده  تاکیـد  کشـور" 

حاشـیه  در  گذاشـته اند  قـرار  اردوغـان  و  بایـدن 

اجـاس ناتـو کـه در روز ۱۴ جـون برگـزار می شـود 

بـا یکدیگر ماقات کنند.  مورخـان تعداد قربانیان 

کشـتار ارامنـه در ۲۴ اپریـل سـال ۱۹۱۵ میادی 

را  یـک میلیـون و ۵۰۰ هـزار نفـر تخمیـن زده انـد. 

رقـم  ایـن  ترکیـه  عثامنـی،   امپراتـوری  پایـان  بـا 

دانسـت.  نفـر  هـزار  تـا ۵۰۰  هـزار  بیـن ۳۰۰  را 

اردوغـان نخسـتین رهـر سیاسـی ترکیه اسـت که 

کشـتار ارامنـه را "عملـی غیرانسـانی" خوانـده امـا 

ضمـن ابـراز تاسـف از این امر، تعبیر "نسل کشـی" 

را بـه شـدت رد کـرده اسـت.  ترکیـه معتقـد اسـت 

در جنـگ داخلـی، هـر دو طـرف صدهـا هـزار نفـر 

کشـته داده انـد.

پس از آنكه جو بایدن، رئیس جمهور امریکا كشـتار 

ارامنـه در سـال ۱۹۱۵ را بـه عنـوان نسل کشـی بـه 

رسـمیت شـناخت، ترکیه سـفیر امریـکا در آنـكارا را 

احضـار كـرد. وزیـر خارجـه ترکیـه  اظهـارات بایـدن 

دربـاره نسل کشـی ارامنـه را "پوپولیسـتی" خواند.

وزارت امـور خارجـه ترکیـه دیویـد سـاترفیلد، سـفیر 

امریـکا در آنـکارا را بـه دلیـل اظهـارات جـو بایـدن 

دربـاره نسل کشـی ارامنـه احضـار کرد.  جـو بایدن، 

رئیـس جمهـوری امریـکا روز شـنبه ۲۴ اپریـل در 

بزرگداشـت قربانیـان  یکصـد و ششـمین سـالگرد 

عثامنـی،  امپراتـوری  در  ارامنـه  تبعیـد  و  کشـتار 

ایـن واقعـه را بـه عنـوان "نسل کشـی" بـه رسـمیت 

صـدور  بـا  ترکیـه  خارجـه  امـور  وزارت  شـناخت. 

بایـدن  سـخنان  کـردن  محکـوم  ضمـن  بیانیـه ای 

تحـت  امریـکا  رئیس جمهـور  »بیانیـه  کـرد:  اعـام 

محافـل  و  ترکیـه  ضـد  رادیـکال  گروه هـای  فشـار 

منی پذیریـم.« را  آن  و  شـده  منتـر  ارمنـی 

مولـود چاووش اوغلـو، وزیـر خارجـه ترکیـه هـم در 

دربـاره  بایـدن  اظهـارات  خـود،  توییـری  حسـاب 

و  دانسـت  "پوپولیسـتی"  را  ارامنـه  نسل کشـی 

نوشـت: »کلـامت منی تواننـد تاریخ را تغییـر دهند. 

مـا نیـز منی توانیـم تاریخ خـود را از کسـی دیگر یاد 

بگیریـم. فرصت طلبـی سیاسـی بزرگ تریـن خیانت 

جهـان، نسـبت پایین تـری از تولیـد ناخالـص داخلـی 

کشـور را در بخـش صحـت و درمـان هزینـه می کنـد و 

همیـن امـر موجـب کمبـود نیـروی انسـانی متخصص 

و  صحـت  زیرسـاخت های  توسـعه  رونـد  کاهـش  و 

درمـان ایـن کشـور شـده اسـت. چنـان که عـزم دولت 

در مـاه اکتـر بـرای سـاخت واحدهـای جدیـد تولیـد 

دسـتگاه شفاخانه سـاز و کپسـول شـفاخانه هنـوز بـه 

نتیجـه عملی منتج نشـده اسـت. همچنیـن منتقدان 

عـدم  کـه  دارنـد  تاکیـد  نیـز  مـودی  نارینـدا  دولـت 

جدیـت دولـت او در تعطیلـی موقـت مراسـم مذهبـی 

مهمریـن  از  را  انتخاباتـی  تجمع هـای  و  هندوهـا 

در  کرونـا  همه گیـری  دوم  مـوج  شـکل گیری  عوامـل 

هنـد بـوده اسـت. عواملـی کـه موجب جهـش ویروس 

کرونـا و شـکل گیری نـوع مرسی تر و احتـامال مرگبارتر 

ایـن ویـروس شـده اسـت. در چنیـن رشایطـی تزریـق 

روزانـه ۲.۷ میلیـون ُدز واکسـین کرونـا در هنـد انجام 

می شـود. 

هنـدی  میلیـون  از ۱۱۷  بیـش  کنـون  تـا  چنـد  هـر 

حداقـل یـک ُدز واکسـین دریافـت کرده انـد ولـی این 

رقـم معـادل ۸.۳۵ درصـد جمعیت این کشـور اسـت. 

بـا ایـن وجـود، هنـد امیـدوار اسـت، بـه عنـوان یکـی 

از عمده تریـن تولیـد کننـده واکسـین جهـان بتوانـد 

پاسـخگوی نیـاز داخلـی خـود باشـد. اما آغـاز رسایت 

نـوع جهش یافتـه ویـروس کرونـا در خـارج از مرزهـای 

هنـد، گذشـته از افزایـش نگرانی های جهانی نسـبت 

بـه تبعـات همه گیـری آن، کشـوری را کـه طـی سـال 

بـا رشـد منفـی  اقتصـادی  تبعـات  بـه دلیـل   ۲۰۲۰

مواجـه شـده بـا انـزوای جهانـی در سـال ۲۰۲۱ قـرار 

داده اسـت.

باالتریـن  و  جهـان  در  شـیوع  رسعـت  رسیع تریـن 

بـه  را  بـه ویـروس کرونـا، هنـد  ابتـا  افزایـش روزانـه 

سـمت یـک بحران عمیـق و مرگبار سـوق داده اسـت. 

سیسـتم صحـت و درمـان دومیـن کشـور پرجمعیـت 

بـه  نفـری  بـا جمعیـت تقریبـی ۱.۴ میلیـارد  جهـان 

مـرز شکسـت در مبـارزه با بیـامری کووید-۱۹ رسـیده 

بـا کمبـود  بیـامران  از  مملـو  اسـت: شـفاخانه هـای 

دسـتگاه شـفاخانه  سـاز و کپسـول شـفاخانه مواجـه 

شـده اند و صـف سـوزاندن اجسـاد قربانیـان لحظه به 

می شـود. طوالنی تـر  گورسـتان ها  در  لحظـه 

تنهـا طـی ۲۴ سـاعت گذشـته شـامر مبتایـان روزانه 

بـه ویـروس کرونا در هند از مرز ۳۴۹ هزار نفر گذشـت 

بیـامری  همه گیـری  طـول  در  را  جهانـی  رکـوردی  و 

کوویـد-۱۹ ثبت کـرد. در همین مدت بیش از دو هزار 

و ۷۶۱ تَـن دیگـر جـان خـود را بـه دلیـل ابتا بـه این 

بیـامری از دسـت دادنـد کـه باالتریـن سـطح در هنـد 

بوده اسـت. این در حالی اسـت که طی موج نخسـت 

شـیوع ویروس کرونا در هنـد، حداکر تعداد مبتایان 

روزانـه بـه حدود ۹۸ هزار نفر رسـیده و اوج مرگ و میز 

گـزارش شـده بـه دو هـزار تن رسـیده بود. امـا این آمار 

از ابتـدای نوامـر تا اوایل فروری گذشـته سـیر نزولی 

خـود بـه گرفـت و با کاهـش تعـداد مبتایـان روزانه به 

کمـر از ۹ هـزار نفـر، شـامر جان باختـگان روزانـه بـه 

کمـر از صـد نفـر رسـیده بود.کارشناسـان معتقدنـد 

کـه ایـن کشـور نتوانسـت از ایـن فرصـت بـرای تقویت 

خـود  صحتـی  مراقبت هـای  زیرسـاخت های  فـوری 

اسـتفاده کند و کارزار واکسیناسـیون عمومی در برابر 

کوویـد-۱۹ را بـا رسعـت باالیی انجام دهـد. به اعتقاد 

آنها دولت هند در مقایسـه با سـایر اقتصادهای بزرگ 

تنها اتفاق مثبت توقف رئال در آستانه بازی بزرگ

خاطـر اجازه دادن به مناسـک گسـرده مذهبـی هندوها 
انتقـاد می کننـد.

در پنـج روز گذشـته شـامر تـازه مبتایـان بـه کوویـد -۱۹ 
در هنـد بـه شـدت افزایـش یافـت. روزانـه بیـش از ۳۳۰ 
هـزار مـورد ابتـای جدیـد هند به ثبت می رسـد و نشـانی 

از کاهـش شـامر بیـامران کرونایـی دیـده منی شـود.
سیسـتم درمانـی هنـد از کار افتـاده و شـفاخانه، تخـت و 

دارو موجـود نیسـت. 
در این میان، شـامری  از کشـورها از جملـه امریکا، ایران 

و پاکسـتان بـرای کمک بـه هند اعام آمادگـی کرده اند.
عمـران خان، نخسـت وزیر پاکسـتان بـا انتشـار پیامی در 

توییـر بـا مـردم هند ابـراز همبسـتگی کرد.
بحـران کرونـا دو کشـور متخاصـم هنـد و پاکسـتان را بـه 
گفتـه  پاکسـتان  اسـت. نخسـت وزیر  کـرده  نزدیـک  هـم 
اسـت "علیـه چالش جهانی کـه بریت با آن روبرو اسـت 

بایـد مشـرکا مبـارزه کرد".
دولـت امریـکا هـم با ابـراز نگرانـی از اوضاع جامعـه هند، 
بـرای کمـک بـه سیسـتم درمانـی و مـردم اعـام آمادگـی 
در  هنـد  سـفارت  سـخنگوی  هم زمـان  اسـت.  کـرده 
واشـنگنت از مذاکـره مناینـدگان ایـن کشـور بـا مقام های 
امریکایـی دربـاره تحویـل محـدود واکسـین کرونـا و اعزام 

پرسـنل پزشـکی خـر داد. 
قرنطینـه دهلـی نـو پایتخت این کشـور به مـدت دو هفته 

دیگر متدید شـده اسـت.

نارانـدرا مـودی، نخسـت وزیـر هنـد  یک شـنبه ۲۵ اپریل 
گفـت "طوفـان کرونـا" هنـد را به لـرزه در آورده اسـت.

در  کرونـا  بـا  مقابلـه  بـرای  مـودی  دولـت  سیاسـت های 
داخـل کشـور بـه شـدت مـورد انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت. 
منتقـدان بیـش از همـه از "دولـت پوپولیسـتی" مودی به 

پنـج روز متوالـی جهـش ابتا به کرونا، فلج شـدن سیسـتم 
۳۳۰هـزار  روزی  بـا  هنـد  آخرزمانـی.  رشایـط  و  درمانـی 
مبتـا، رکورددار بیـامران کرونا در آسیاسـت. نارندرا مودی 

از لـرزه کشـور در طوفـان کرونـا سـخن گفـت. 
قرنطینه دهلی نو دوهفته متدید شد.

مسـئوالن این فدارسـیون گفته اند کـه پس پایان 

مـاه رمضان، مسـابقات انتخابی و مسـابقات تیم 

ملـی نیز برگزار می شـود.

برگـزار کنـد. فریـد هوتـک، سـخنگوی ایـن بورد 

بـه رادیـو آزادی گفت که این مسـابقات با حضور 

بازیکنـان تیـم ملـی، پنـج تیـم رشکـت می کند.

بـه گفتـه او ایـن مسـابقات ۱۷ روز ادامـه خواهد 

یافت.

از  مسـابقات  ایـن  در  کـه  افـزود  هوتـک  آقـای 

کـرد،  خواهنـد  رشکـت  آن  در  کـه  بازیکنانـی 

امتحـان گرفتـه می شـود و در صـورت کامیابـی، 

یافـت. خواهنـد  رشکـت  فرصـت 

کـه  می شـود  آغـاز  حالـی  در  رقابت هـا  ایـن 

مسـابقات جام رمضان کریکت هفته گذشـته در 

شـهر جال آبـاد آغـاز شـد کـه در آن هشـت تیـم 

رشکـت کـرده و هنـوز هـم ادامـه دارد.

شـیت را نیـز ثبـت کنـد. فصـل گذشـته کورتـوا 

یکـی از ارکان قهرمانـی رئـال در اللیـگا بـود و 

دو مقطـع توانسـت رکـورد خوبـی از حیث کلین 

 500 از  دوبـار  هـر  و  برسـاند  ثبـت  بـه  شـیت 

دقیقـه عبـور کـرد. یـک بار بیـن ماه هـای اکتر 

و نوامـر بـا کلیـن شـیت در 5 بـازی متوالـی به 

رکـورد 535 دقیقـه رسـید و یـک بـار هـم برابـر 

مایـورکا، اسـپانیول، ختافـه، بیبائـو و آالوس در 

مجمـوع 507 دقیقـه گلـی دریافت نکـرد. او در 

نهایـت بهریـن گلـر فصـل اللیـگا نیـز معرفـی 

کورتـوا  هـای  شـیت  کلیـن  خـوب  رونـد  شـد. 

لیـگ  نهایـی  نیمـه  حسـاس  بـازی  آسـتانه  در 

اتفاقـی  توانـد  مـی  چلسـی  مقابـل  قهرمانـان 

مثبـت و امیدوارکننـده بـرای رئالـی هـا باشـد. 

اسـتفانو بسـیار مهـم  سـه شـنبه شـب در دی 

اسـت کـه رئـال گلـی از حریـف خـود دریافـت 

نکنـد تـا در بـازی برگشـت دسـت باال را داشـته 

باشـد. کورتـوا در بهریـن فـرم ممکـن بـه تیـم 

سـابقش رسـیده و بـه نظـر، دیـواری مسـتحکم  

بـرای کهکشـانی هـا خواهـد بـود.

فدراسـیون اسـنوکر افغانسـتان از برگـزاری 

مسـابقات جـام رمضانـی تـا چنـد روز دیگـر 

خـر داده اسـت.

محبوب شـاه درابـی، رئیس این فدارسـیون، 

ایـن  کـه  گفـت  آزادی  رادیـو  بـه  امـروز 

مسـابقات بـه حامیـت از افتتـاح پـروژه ملی 

بنـد کـامل خـان بـه روز چهـار شـنبه همین 

برگـزار می شـود. هفتـه در کابـل 

ایـن  برگـزاری  از  هـدف  کـه  گفـت  وی 

مسـابقات کـه در آن بیـش از پنجـاه بازیکن 

خواهنـد  رشکـت  مختلـف  باشـگاه های  از 

داشـت، رشد اسـتعداد جوانان اسـنوکرکار و 

اسـت. برتـر  چهره هـای  انتخـاب 

کریکـت بـورد افغانسـتان می گویـد در نظـر 

دارد کـه مسـابقات بزرگی را بـا عنوان"غازی 

امان اللـه خـان" در چهـارم جـوزا در کابـل 

بـه  زمـان ممکـن  بهریـن  در  تیبـو کورتـوا 

شـیت  کلیـن  روندهـای  بهریـن  از  یکـی 

اسـت. رسـیده  رئـال  در  خـود 

بـه نقل از مارکا، رئال مادرید شـب گذشـته 

برابـر بتیس متوقف شـد و دو امتیاز حیاتی 

را از دسـت داد ولـی مـی توان بـه یک نکته 

مثبـت از ایـن بـازی اشـاره کـرد و آن کلیـن 

شـیت تیبو کورتواست.

بـود  متوالـی  بـازی  چهارمیـن  بـرای  ایـن 

کـه گلـر بلجیمـی دروازه اش را بسـته نـگاه 

مـی داشـت)برابر لیورپـول، ختافـه، کادیـز 

ال   60 دقیقـه  او  بـار  آخریـن  بتیـس(.  و 

و  بـاز شـده دیـده  را  کاسـیکو دروازه اش 

بـدون گل  بـه رکـورد 390 دقیقـه  اکنـون 

رونـد  هفتمیـن  کـه  اسـت  رسـیده  خـورده 

خـوب کلیـن شـیت هـای او از زمانی اسـت 

کـه بـه رئـال پیوسـت.

کورتـوا امـا هنـوز بـا بهریـن رکـوردش در 

رئـال فاصلـه دارد. فصـل جـاری او در مـاه 

فـروری توانسـته رکـورد 457 دقیقـه کلین 
 

دل پیرو به یوونتوس باز می گردد؟
از  یکـی  ایتالیایـی  اسـطوره  پیـرو،  دل  السـاندرو 

نامزدهـای ریاسـت باشـگاه یوونتوس از فصـل آینده 

اسـت.

روزهـای  یوونتـوس  باشـگاه  رئیـس  آنیلـی،  آنـدره 

مـورد  اخبـاری در  و  را سـپری مـی کنـد  دشـواری 

احتـامل برکنـاری او در پایـان فصـل شـنیده شـده 

اسـت. آنیلـی یکـی از ارکان اصلـی راه انـدازی پروژه 

سـوپرلیگ اروپـا بـود و بـا توجـه بـه لغـو ایـن برنامه و 

خـراب شـدن رابطه او بـا یوفا، ممکن اسـت از فصل 

پیـرو در مسـند  السـاندرو دل  بعـد شـاهد حضـور 

ریاسـت باشـگاه یوونتـوس باشـیم.

آنـدره  مسـاجرو،  ایـل  نریـه  ادعـای  طبـق  البتـه 

آنیلـی قصـد نـدارد اسـتعفا دهـد، امـا جـان آالکان، 

پـرس عمـوی او و مدیرعامـل رشکـت اکسـور تصمیم 

دارد آنیلـی را در جلسـه بعـدی سـهامداران در تاریخ 

27 مـاه مـی از سـمت ریاسـت باشـگاه یوونتـوس 

برکنـار بکنـد. البتـه بـه جز دل پیـرو نـام هایی چون 

السـاندرو ناسـی و مارچلـو لیپـی، رسمربـی سـابق 

یوونتـوس و تیـم ملـی ایتالیـا نیز به عنوان جانشـین 

آنیلـی مطـرح شـده اسـت.

دیویـد ترزگـه، مهاجم فرانسـوی و سـابق یوونتوس و 

زوج دل پیـرو در خط حمله بیانکونری در اوایل هزاره 

جدیـد نیـز چنـدی قبـل در مصاحبـه ای از احتـامل 

بازگشـت خـودش و دل پیـرو بـه باشـگاه یوونتـوس 

خـر داد و حـاال بـه نظـر مـی رسـد ایـن شـایعات 

جـدی تـر شـده اسـت. دل پیرو در سـال هـای اخیر 

نـه در پسـت هـای مدیریتـی و نـه مربیگـری متایلی 

بـه فعالیت نشـان نـداده و تنهـا به عنوان کارشـناس 

شـبکه ESPN فعالیـت کـرده اسـت. بـی تردیـد دل 

پیـرو یکـی از محبـوب تریـن بازیکنان تاریخ باشـگاه 

یوونتـوس محسـوب مـی شـود و بازگشـت او باعـث 

خوشـحالی هـواداران ایـن تیـم خواهد شـد.

اعالم آمادگی آلمان، ایران و امریکا برای کمک 
به دولت مودی؛ هند چرا و چگونه به این روز افتاد؟

رسید  نفر   ۸۲ به  قربانیان  د  تعدا د؛  بغدا ــفاخانه  ش ــوزی  آتش س

. می کنـد

آقـای حمیـدی افـزود کـه ایـن تفاهمنامـه اخیـرا میـان 

مسـئوالن فدراسـیون های شنای دو کشـور در ازبکستان 

شـد. امضا 

آقـای حمیـدی ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن همـکاری 

افغانسـتان  شـناگران  اسـتعداد  رشـد  زمینـه  در  بتوانـد 

موثـر واقـع شـود.

تفاهمنامـه  کـه  کـرده  اعـام  افغانسـتان  شـنای  فدارسـیون 

افغانسـتان و  همـکاری میـان مسـئوالن فدارسـیون های شـنای 

اسـت. رسـیده  امضـا  بـه  ازبکسـتان 

بـه رادیـو  امـروز  ایـن فدراسـیون  محمدقاسـم حمیـدی، رئیـس 

آزادی گفـت کـه به اسـاس ایـن تفاهمنامـه از بکسـتان بازیکنان 

مترینـی  کمپ هـای  ایجـاد  ظرفیـت،  باالبـردن  در  را  افغـان 

نونهـاالن و نوجوانـان و برگـزاری دوره هـای مربیگـری همـکاری 



خصـوص  بـه  کشـور  شـهروندان   

اخیـر  اقـدام  بـه  نشـینان  پایتخـت 

بـرق،  رصفیه هـای  کـردن  ماهـوار  بـر  مبنـی  برشـنا  رشکـت 

بایـد بل هـای رصفیـه بـرق  اعـراض دارنـد و می گوینـد کـه 

شـود. صـادر  سـابق  مثـل 

بل هـای رصفیـه  ماهـوار شـدن  کـه  پشـتون می گویـد  ننـگ 

بـرق، آغـاز دزدی رشکـت برشـنا اسـت؛ ایـن رشکـت از ایـن 

می کنـد. دزدی  شـهروندان  جیـب  از  طریـق 

اجمـل نثـار نیـز می گویـد کـه در بل هـای جدیـد کـه بـه طـور 

ماهـوار صـادر می شـود، »دزدی آشـکار« اسـت. زیـرا رشکـت 

برشـنا در سـاختار کته گوری هـا تغییـر غیرموجـه آورده اسـت. 

او افـزود کـه در دسـته بندی های جدیـد، تغییراتـی وارد شـده 

اسـت کـه مقـدار رصفیـه بـرق را از دسـته اول و دوم بـه سـوم 

و چهـارم انتقـال داده اسـت کـه در ایـن صـورت بیشـر مقدار 

رصفیـه در قیمت هـای بلنـد هـر کیلـووات رضب می شـود. 

در  دسـته بندی جدیـد،  در  کـه  گفـت  کابلـی  شـهروند  ایـن 

بل هـای یـک ماهـه و دو ماهـه دو برابـر تفـاوت وجـود دارد. او 

تاکیـد کـرد که رشکت برشـنا باید به مـردم و حکومت وضاحت 

دهـد کـه حداقـل و حداکـر رصفیـه را در دسـته بندی های 

مختلـف چـرا تغییـر داده اسـت؟

پیـش از ایـن بل هـای پرداختـی پـول بـرق، هـر دو مـاه بـه 
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 علی رضا احمدی

یـک اعالمیـۀ دیگری گفته اسـت که کار سـاخت 127 شـبکه 

آبیـاری در چندیـن والیـت کشـور نیز آغاز شـده اسـت.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه ایـن شـبکه های آبیـاری 53 هـزار 

و 707 هکتـار زمیـن را در والیت هـای ننگرهـار، کـر، لغامن، 

بلـخ، کاپیسـا، هـرات، پکتیـا، تخـار، سـمنگان بغـالن، لوگـر، 

پـروان کابـل و قنـدز، آبیـاری خواهـد کرد.

پروژه هـا  ایـن  زراعـت،  وزارت  اعالمیـه  معلومـات  براسـاس 

توسـط بانـک جهانی، بانک انکشـاف آسـیایی و ایفـاد متویل 

می شـود. مالـی 

ترتیـب پـالن عملیاتی باغ وحـش جدید در بـاالی تپه بگرامی 

ایجـاد  و  اقتصـادی  دهلیزهـای  انکشـافی  پـالن  ترتیـب  و 

مکان هـای بـزرگ تفریحـی و رسسـبز در رس تپـه کارتـه نـو و 

نقـاط عمـده دیگـر شـهر، از سـاحات یادشـده بازدیـد کـرد.«

بـا  برنامـه  ایـن  آقـای سـلطان زوی در  بـه نقـل از خربنامـه، 

بلنـد  اداره خـود در مـورد مناطـق دارای ظرفیـت  مسـئوالن 

بـا  او همچنـان  انکشـافی شـهر کابـل گفتگـو کـرده اسـت. 

همـکاران خـود در مـورد مدیریـت بهـر توسـعه شـهری نیـز 

اسـت. کـرده  صحبـت 

فنـی  و  تخنیکـی  بخش هـای  فعالیت هـای  کابـل  شـهردار 

طرح هـای ترتیـب شـده را نیز در ایـن برنامه مورد بررسـی قرار 

داد. براسـاس اعالمیـه سـلطان زوی در این برنامـه تاکید کرد 

کـه پالن هـای عملیاتـی روی دسـت گرفتـه شـود.

شـهردار کابـل در ایـن برنامـه بـر دقـت و رسعـت تاکیـد کرده 

مشـرکان می رسـید و هـر کیلـووات مرصفـی 2.5 افغانـی در 

کابـل بـود. در برخـی از والیت هـای کشـور ایـن رقـم بیشـر 

بود.

رشکـت برشـنا امـا حـدود یـک هفتـه پیـش اعـالم کـرد، »بـه 

منظـور ارایـه خدمـات بهر بـه مشـرکان و نیز بـا درک عمیق 

از وضعیـت نابسـامان اقتصـادی مشـرکان رهایشـی بـه ویـژه 

هموطنـان طبقـه فقیـر، ِبـل رصفیه ی بـرق را از دو مـاه به یک 

مـاه تغییـر داد.«

در اعالمیـه این رشکت نوشـته شـده کـه اینک رونـد توزیع ِبل 

ماهـوار رصفیـه ی بـرق در کابـل آغـاز شـده اسـت و کارمندان 

رشکـت برشـنا در تالش انـد تـا ِبـل هـر چـه زودتر در دسـرس 

مشـرکان قـرار گیرد.

امـا شـهروندان کابلـی می گوینـد کـه ایـن کار رشکـت برشـنا 

»جفا« در حق مشـرکان اسـت با ابتکار جدید رشکت برشـنا، 

کاهشـی در رصفیه هـا منـی آورد.

نرصت اللـه رسـولی دیگـر شـهروند کابـل می گوید کـه با روش 

جدیـد نـه تنهـا قیمـت مرصف بـرق برای مـردم کاهـش نیافته 

بلکـه افزایش خواهـد یافت.

آقـای رسـولی می گویـد کـه از سـوی دیگـر، عـالوه بـر افزایش 

میـزان مـرصف؛ ماهوار شـدن بل هـای برق باعث می شـود که 

مـردم سـاعت ها در صف هـای بانـک بـرای پرداخـت پـول برق 

کـه روند صلح افغانسـتان در مرحله حساسـی قـرار دارد و 

کشـورش از افغانسـتان بـا ثبـات حامیـت می کنـد.

صلـح  رونـد  تحقـق  بـرای  چیـن  کـه  افـزود  یـو  وانـگ 

افغانسـتان بـا جامعـه جهانـی بگونـه مشـرک کار خواهد 

کـرد.

یـک  در  افغانسـتان  صلـح  »پروسـه  می گویـد:  یـو  آقـای 

یـک  از  چیـن  و  دارد  قـرار  حیاتـی  و  حسـاس  مرحلـه 

باشـد  برقـرار  آن  در  کـه صلـح  مسـاملت آمیز  افغانسـتان 

رسـیدن  بـرای  را  زمینـه  کـه  کسـانی  می کنـد.  حامیـت 

افغانسـتان بـه یـک صلـح دایمـی فراهـم می کننـد مـا از 

می کنیـم.« حامیـت  آن هـا 

از تالش هـا  افغانسـتان  ایـن حـال، هرچنـد حکومـت  بـا 

ایـن رونـد  بـرای تحقـق  بـرای اجـامع ملـی و منطقـه ای 

سـخن می گویـد، امـا بدیـن باور اسـت کـه نقش برجسـتۀ 

کشـورهای جهـان و منطقـه بیشـر از هرچیـز دیگری روند 

مذاکـرات را رسعـت خواهـد بخشـد.

لطیـف محمـود معـاون سـخنگوی رئیـس جمهـور گفـت: 

»هـدف اصلی حکومت افغانسـتان پایان جنـگ و برقراری 

از شـش سـال بدین سـو  پایـدار اسـت.  و  صلـح عادالنـه 

تالش هـای واقع گرایانـه حکومـت افغانسـتان باعث اجامع 

ملـی، منطقه یـی و جهانـی شـد و صلـح را از یـک آرزو بـه 

یـک گفتـامن غالـب ملـی، منطقه یـی و جهانـی تبدیـل 

کردیـم. توقـع مـا از کشـورهای منطقـه و جهان این اسـت 

اسـت  برشیـت  متـام  خواسـت  کـه  صلـح  پروسـه  بـا  کـه 

همـکار باشـند.«

ایـن در حالـی اسـت کـه گفتگوهـای صلـح بین االفغانـی 

نتیجـۀ ملموسـی نداشـته و کشـورهای دخیـل در مسـایل 

افغانسـتان در تـالش هسـتند کـه بـا رهربی سـازمان ملل 

طالبـان و حکومـت افغانسـتان را در یـک نشسـت بـزرگ 

در اسـتانبول باهـم بنشـانند_ نشسـتی کـه تاکنـون دوبار 

بـه تعویـق افتـاده اسـت و قـرار اسـت پـس از عیـد زمـان 

برگـزاری آن روشـن شـود.

پیـش از ایـن جـو بایـدن رئیـس جمهـور ایـاالت متحـدۀ 

از  را  نیروهایـش  متامـی  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  امریـکا 

افغانسـتان از اول مـاه مـی تا یازدهم ماه سـمپتمرب همین 

سـال بـرون خواهـد کـرد.

تصمیمـی کـه نگرانی هایـی را از تبدیـل شـدن این کشـور 

تـازه  تهدیدهـای  بـروز  و  داخلـی  جنگ هـای  میـدان  بـه 

بـرای منطقـه و جهـان برانگیختـه اسـت. 

سـازمان از جملـه پـروژه لتفا برجسـته باشـد.«

او افـزود کـه همـکاری برنامـه انکشـافی سـازمان ملـل 

غیـر  عدالـت  تامیـن  قانون گـذاری،  بخش هـای  در  را 

و  قوانیـن  رشح  قوانیـن،  طـرح  پروژه هـای  و  قضایـی 

قوانیـن رضورت جـدی داریـم. تطبیـق  از  نظـارت 

رییـس  الـدرداری،  عبداللـه  آقـای  حـال،  همیـن  در 

برنامـه انکشـافی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان 

تـالش  گفـت  و  خوانـد  مهـم  را  شـده  یـاد  موضوعـات 

می کنیـم تـا در برخـی از آن هـا از طریـق پـروژه »لتفـا« 

کنیـم. همـکاری 

وی افـزود کـه ایـن نهـاد در حال مـرور و بازنگـری پروژه 

»لتفـا« در چنـد بخش اسـت تا توسـعه پیدا کنـد. آقای 

الـدرداری ترصیـح کـرد کـه بهـر اسـت ارتبـاط میـان 

وزارت عدلیـه و UNDP در خصـوص پروژه هـا مسـتقیم 

شـود تـا کمک هـای دونرهـا بـه صـورت رسیـع و موثـر 

ملـل  انکشـافی سـازمان  برنامـه  رییـس  گـردد.  جلـب 

متحـد در افغانسـتان دربـاره همکاری های ایـن نهاد با 

وزارت عدلیـه گفـت: »آجنـدای ما، آجندای شامسـت و 

بـدون شـک همـکاری را جدی تـر می کنیـم کـه تـا سـه 

مـاه دیگـر ایـن پروژه هـا را بـه مـا بدهند.«

وزارت  اسـت.  شـده  رشوع  ثـور  دوم  تاریـخ  از  پروژه هـا  ایـن 

حاصـالت،  افزایـش  را  پروژه هـا  ایـن  اثرگـذاری  زراعـت 

و  دوامـدار  اشـتغال زایی  ایجـاد  آب،  ضایعـات  از  جلوگیـری 

اسـت. خوانـده  ملـی  درآمـد  سـطح  رفـن  بـاال  و  مطمیـن 

بـا  رو  پیـش  سـال  در  افغانسـتان  کـه  درحالیسـت  ایـن 

کشـور  بـرای  خشک سـالی  اسـت.  مواجـه  خشک سـالی 

جنـگ زده مثـل افغانسـتان پیامدهـای ناگـواری دارد کـه نیاز 

اسـت سـازمان های بین املللـی و کشـورهای بـزرگ جهـان به 

ایـن مسـاله توجـه جـدی کننـد.

و گفتـه اسـت کـه ایـن پروژه هـا بایـد زودتـر بـه مرحلـه تطبیق 

برسـند. ایـن درحالیسـت که چند هفتـه قبل تر شـهردار کابل 

بـه شـهرداری  از اسـتفاده بس هـای شـهری دولتـی مربـوط 

کابـل بـرای یک دوره آزمایشـی در چند خط مشـخص شـهری 

شـهرکابل یـاد کـرد و گفـت در صـورت موفقیـت بـه زودی در 

سـایر نقـاط شـهر کابـل نیـز بس هـای شـهری فعـال خواهـد 

شـد. در چنـد خـط محـدود ایـن بس هـا فعـال شـدند.

امـا تاکنـون از موفقیـت یـا عـدم موفقیـت ایـن پـروژه خـربی 

نیسـت. شـهرکابل بـا حدود 7 میلیـون جمعیت بـه ناچیزترین 

از  تنهـا  ترانسـپورت  ایـن  اسـت.  مواجـه  ترانسـپورت شـهری 

کـه  می شـود  فراهـم  صـورت  در  خصوصـی  سـکتور  سـوی 

بس هـای شـهری خصوصـی حـق عبـور و مـرور و وارد شـدن 

بـه برخـی نقـاط مرکزی شـهر را ندارند. از ایـن جهت جمعیت 

عظیم شـهرکابل با مشـکالت شـدیدی دسـت و گیریبـان اند.

منتظـر مبانند.

از 70 درصـد جمعیـت کشـور بی سـواد  بیـش  او گفـت کـه 

یـا کـم سـواد هسـتند و منی تواننـد از راه هـای الکرونیکـی، 

بل هـای بـرق خـود را پرداخـت کننـد.

نیـز گفـت کـه عـالوه  محمـد نجیـب دیگـر شـهروند کابلـی 

بـر اینکـه رصفیـه بل هـای بـرق تسـاعدی حسـاب می شـود؛ 

مشـرکان مجبـور هسـتند هـر مـاه مبلـغ 25 افغانـی را بابـت 

قرطاسـیه رشکـت برشـنا پرداخـت کننـد، مبلغـی کـه حـدود 

5 افغانـی بیشـر بـرای رشکـت متـام منی شـود. او گفـت کـه 

مقـدار اضافه آن در جیب رئیسـان رشکت برشـنا خواهد رفت.

کمیشـن  منظـور  بـه  افغانـی   15 بـرق،  رصفیـه  بل هـای  در 

بانکـی و 10 افغانـی بـا عنوان مصارف قرطاسـیه از مشـرکان 

همـراه بـا رصفیـه بـرق دریافـت می شـود.

بر اسـاس آمارهای رشکت برشـنا، بیش از 572 هزار مشـرک 

رهایشـی و 26 هـزار مشـرک تجـاری در رشکـت برشـنا ثبـت 

هسـتند و بـرق مـرصف می کنند.

مشـرکان رشکـت برشـنا می گوینـد کـه اگـر این اقـدام عملی 

شـود، ماهانـه میلیون هـا افغانـی بـه گونـه ناملمـوس از جیب 

شـهروندان بیـرون و بـه جیـب یـک تعـداد از رئیسـان رشکـت 

می رود. برشـنا 

رشکـت برشـنا امـا می گویـد که ماهـوار شـدن ِبل های بـرق از 

خواسـته های اساسـی هموطنـان عزیـز ما بود و رشکت برشـنا 

آن را عملـی کرده اسـت.

ایـن رشکـت می گوید: »شـیوه سـنجش مصـارف ِبل هـای برق 

دو ماهـه در ِبـل بـرق ماهـوار از نـگاه تخنیکـی ناممکـن بـوده 

زیـرا باعـث می شـود تـا رشکـت برشـنا در هـر مـاه حـدود یـک 

میلیـارد افغانـی زیـان مالـی کنـد. ِبـل ماهـوار با شـیوه جدید 

بـه شـام کمـک می کند، تـا رصفیـه حقیقی مـرصف خویش را 

بپـردازد و از رصفیـه ی بلنـد بل هـای دوه ماهـه رهایـی یابـد.«

گفتنـی اسـت کـه در بل هـای بـرق دو  ماهـه، از ۱ تـا ۲۰۰ 

در  اکنـون  امـا  می شـد،  محاسـبه  افغانـی   ۲.۵ بـه  کیلـوات 

بل هـای بـرق ماهـوار از ۱ تـا ۱۰۰ کیلـوات بـه ۲.۵ افغانـی 

مشـرکان  بـرق  رصفیـۀ  رفـن  بـاال  بـا  و  می شـود  محاسـبه 

محاسـبه  افغانـی   ۳.۷۵ بـه  کیلـوات  هـر  کیلـوات،   ۱۰۰ از 

می شـود.

تغییراتـی کـه در شـیوۀ محاسـبه رصفیه هـای بـرق بـر اسـاس 

بل هـای یک ماهـه آمده اسـت، بیشـر بـه کسـانی کـه مـرصف 

نسـبتاً ثابـت وکـم داشـته انـد، زیامنند بوده اسـت.

از  بخشـی  کـه  می پذیرنـد  امـا  برشـنا  رشکـت  مسـؤوالن 

چالش هـا در توزیـع نخسـتین دور بل هـای یک ماهـه به دلیل 

نبـود تجربـه وجـود داشـته  اسـت.

 : وزارت زراعـت آبیـاری و مالـداری اعالم کرده 

تنظیـم  کار  بـرق،  و  آب  هفتـه  در  کـه  اسـت 

۱۵۱هـزار هکتـار آب ریـزه را در ۲۵ والیـت آغـاز شـده و در 

عیـن زمـان کار سـاخت 127 شـبکه آبیاری نیـز در 14 والیت 

آغـاز شـده اسـت.

ایـن وزارت روز یکشـنبه 5 ثـور بـا نرش خربنامه ای گفته اسـت 

کـه ایـن آب ریزه  هـا در والیت هـای کابـل، کاپیسـا، ننگرهـار، 

بادغیس، تخار، بدخشـان، رسپل، بلخ، سـمنگان، نورسـتان، 

وردک،  غـور، هلمنـد،  پکتیـکا،  پکتیـا،  دایکنـدی، خوسـت، 

جوزجـان و کنـدز سـاخته می شـود.

اکـرب رسـمتی سـخنگوی وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری 

اسـت  آب ریزه هـا حفره هـای کوچکـی  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه 

کـه جلـو پراکنـده شـدن آب و جـاری سـیالب را می گیـرد و 

در عـوض آب را بـه ذخیره هـای زیرزمینـی انتقـال می دهـد. 

سـطح  بلندبـردن  را  آب ریزه هـا  ایـن  تنظیـم  از  هـدف  او 

آب هـای زیرزمینـی، حفاظـت آب و خـاک، کاهـش آلوده گـی 

و  از جنگل هـای طبیعـی، چراگاه هـا  احیـا و حفاظـت  هـوا، 

نباتـات طبـی خوانـده اسـت. رسـتمی عـالوه کـرده اسـت که 

مبـارزه بـا خشک سـالی، جلوگیـری از سـیالب های موسـمی، 

اشـتغال زایی، بهبـود محیط    زیسـت و تقویـت اقتصـاد ملـی از 

اثـرات تطبیـق این پروژه خواهـد بود. خربنامـه اضافه می کند 

کـه تطبیـق ایـن پـروژه تـا قـوس ۱۴۰۰ تکمیـل خواهد شـد.

و  میلیـون  هفـت  و  میلیـاردو  یـک  پـروژه  ایـن  مالـی  هزینـه 

دولـت  توسـط  کـه  اسـت  شـده  بـرآورد  افغانـی  هـزار   285

افغانسـتان، بانـک جهانـی، بانـک انکشـاف آسـیایی، دفـر 

همکاری هـای آملـان، دفـر همکاری هـای سـویس، اتحادیـه 

دفـر  و   GEF یـا  اقلیـم  تغییـر  وجهـی  صندوق هـای  اروپـا، 

می شـود. متویـل  ایتالیـا  همکاری هـای 

آغـاز سـاخت 127 شـبکه آب یـاری وزارت زراعـت و آبیاری در 

 شـهرداری کابـل اعـالم کـرده اسـت یـک بـاب 

بـاغ وحـش در تپـه بگرامی شـهر کابل سـاخته 

شـد. خواهد 

شـهرداری کابـل روز یک شـنبه 5 ثور با نـرش خربنامه ای گفته 

اسـت: »محمـد داود سـلطان زوی شـاروال کابـل بـه منظـور 

بـرش  عاجـل  کمـک  سـند  چیـن  کشـور   

بـا  را  غذایـی  مـواد  تنـی   5266 دوسـتانه 

وزارت دولـت در امـور رسـیدگی بـه حـوادث امضـاء کـرد.

بهاءالدیـن  غـالم  بیـن  ثـور   5 یکشـنبه  روز  سـند  ایـن 

و  حـوادث  بـه  رسـیدگی  امـور  در  دولـت  وزیـر  جیالنـی، 

شـد. امضـا  کابـل  در  چیـن  جمهـوری  سـفیر  یـو  وانـگ 

جمهـوری خلـق چین که در توافق بـا وزارت دولت در امور 

رسـیدگی بـه حـوادث، از سـه مـاه بـه اینسـو رونـد تسـلیم 

دهـی یـک محمولـه کمک هـای غذایـی بـه افغانسـتان را 

آغـاز کـرده بـود، کـه روز یکشـنبه )5 ثـور( پایـان یافت.

غـالم بهاءالدیـن جیالنی، وزیر دولت در امور رسـیدگی به 

حـوادث گفـت کـه مقـدار مجموعـی محمولـه کمک هـای 

عاجـل غذایـی چیـن بـه افغانسـتان، ۵۲۶۶ مریـک تـن 

اسـت کـه ارزش مجموعـی آن ۵۰ میلیـون یـن چینایـی، 

معـادل ۵۵۰ میلیـون افغانـی اسـت.

آقـای جیالنـی افـزود، ایـن کمک هـا که شـامل ۱۲۸۴ تن 

گنـدم و ۳۹۸۲ تـن برنـج چینایـی می شـود بـا توجـه بـه 

آسـیب پذیـری والیـات از لحاظ حـوادث طبیعی، سـهمیه 

بنـدی و انتقـال شـده و روند توزیع آن به صـورت عادالنه و 

شـفاف بـرای خانواده هـای مسـتحق ایـن کمک هـا، عمالً 

آغاز شـده اسـت.

وانـگ یو، سـفیر جمهـوری خلق چین مقیـم کابل، در این 

کمک هـای  سـند  تسـلیم دهی  از  پیـش  خـربی  نشسـت 

عاجـل برشدوسـتانه این کشـور به  افغانسـتان، تأکید کرد 

کـه افغانسـتان و چیـن دو همسـایه نیک هسـتند.

کمک هـای  بـه  اشـاره  بـا  همچنـان  یـو،  وانـگ  آقـای 

کشـورش در بخـش صحـی بـه افغانسـتان افزود کـه چین 

نیـز،  کرونـا  واکسـین  دوز  هـزار   ۴۰۰ نزدیـک  آینـده  در 

می کنـد. کمـک 

چیـن پیـش از ایـن وعـده کمـک ۲۰۰هـزار دوز واکسـین 

بـه افغانسـتان را داده بـود امـا وزارت صحت گفتـه که این 

کشـور متعهـد شـده تـا ۲۰۰هزار دوز واکسـن دیگـر را نیز 

در اختیـار حکومـت قـرار دهد.

وزارت صحـت عامـه ۵۰۰هـزار دوز واکسـین کرونـا از هند 

نیـز وارد کـرده بـود کـه تولیـد داخلـی آن کشـور اسـت. 

تاییـد  و  اسـت  تطبیـق  حـال  در  واکسـین  ایـن  اکنـون 

نیـز دارد. را  بهداشـت جهانـی  سـازمان 

حامیت از افغانستان باثبات

سـفیر جمهـوری در ایـن نشسـت خـربی همچنـی گفـت 

عدلیـه  وزیـر  معنـوی،  احمـد  فضـل   

کشـور می گویـد کـه پـروژه رشح قوانیـن 

بـرای ترشیـح و ساده سـازی قوانیـن روی دسـت گرفتـه 

شده اسـت. 

آقـای معنـوی روز یکشـنبه 5 ثـور در نشسـتی کـه بـا 

عبداللـه الـدرداری، رییـس برنامـه انکشـافی سـازمان 

ملـل متحـد )UNDP( در افغانسـتان در کابل داشـت، 

گفـت: »فهـم برخـی از قوانیـن بـرای مـردم و حتـا برای 

پـروژه رشح قوانیـن  از قضـات سـخت اسـت و  برخـی 

کمـک می کنـد تـا فهـم آن سـاده شـود.«

بیـان  وی  نوشـته:  خربنامـه ای  نـرش  بـا  عدلیـه  وزارت 

داشـت کـه در بخـش نـوآوری در رونـد قانون گـذاری و 

تقویـت پـروژه طرح قوانین هم گام هایی برداشـته شـده 

کـه نیـاز بـه همـکاری داریم. 

آقـای معنـوی بـا اشـاره بـه حجـم قضایـا در محاکـم و 

رسگردانـی مـردم در ادارات حقوقـی هـم گفـت که نیاز 

اسـت عدالـت غیـر قضایی تقویت شـود تـا قضایا پیش 

از رفـن به محاکـم در ادارات حقـوق وزارت عدلیه حل 

و فصل شـود.

بـه نقـل از خربنامه، او همچنین افزود کـه پروژه نظارت 

از سـطح تطبیـق قوانین رسوی های اولیـه در حال آغاز 

شـدن اسـت. بـه گفتـه او، بـا اجـرای ایـن پـروژه تعـداد 

قوانیـن تطبیـق شـده و ایـن کـه چقـدر امـکان تطبیـق 

آن هـا وجـود داشـته و همچنیـن دالیـل عـدم تطبیـق 

قانـون معلـوم خواهد شـد.

در ایـن نشسـت وزیـر عدلیه خواسـتار همـکاری برنامه 

انکشـافی سـازمان ملـل در بخش هـای عدلـی، قضایی 

و تقنینـی نیـز شـد؛ آقای معنوی گفت: »مـا توقع داریم 

کـه نقـش وزارت عدلیه به عنوان یک نهاد پالیسی سـاز 

آن  پروژه هـای  در  قضایـی  و  عدلـی  نهادهـای  بـرای 

وزارت زراعت: کار تنظیم 1۵1هزارهکتار آب ریزه و 127 شبکه آب یاری شروع شد 

یک باغ وحش در تپه بگرامی ساخته می شود 

چین بیش از 5 هزار ُتن مواد غذایی به افغانستان کمک کرد 

وزیر عدلیه: پروژه شرح و ساده سازی قوانین راه اندازی شده است 

اعتراض شهروندان به ماهوار شدن صرفیه برق؛ 
ماهوار شدن بل ها، دزدی از جیب مردم است


