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 سازمان جهانی صحت از گسترش کرونا در 
ماه رمضان هشدار داد

 وزیر فرانسوی ›تست بکارت‹ 
در برنامه تلویزیونی را 

محکوم کرد
 در آسـتانه مـاه رمضـان، سـازمان جهانی صحت بـا نگرانی 
از احتمـال گسـترش کرونا در کشـورهای اسـامی هشـدار 
داده اسـت. در همین حال شـماری از کشـورهای اسـامی 

تدابیـری را بـرای جلوگیـری از کرونـا اتخاذ کـرده اند.
سازمان جهانی ...

 دولـت فرانسـه از یـک سـریال تلویزیونـی واقـع نمایی 
ایـن کشـور بـه دلیـل آن کـه در آن عروس هـای جوان 

بایـد بـکارت خـود را ثابـت کننـد، انتقاد کرده اسـت.
مارلیـن شـیاپا، وزیـر حقـوق شـهروندی در نامـه ای به 

... نهـاد ناظر 
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»چگونه کتاب بخوانیم«
)بخش  سوم( 

 سمیناری در پیوند به جایگاه 
تورکان در افغانستان 

برگزار شد

هنری

»خوانـدن  بحـث  هسـتید،  جریـان  در  چنانچـه   

پیـش  یادداشـت  در  مـرح  صـورت  بـه  اجاملـی« 

پیـش  یادداشـت  دو  آن  کسـی  اگـر  شـد.  مطـرح 

ایـن  بـرای فهـم همـه جانبـه ی  را نخوانـده اسـت، 

در  کـه  را  دوم  و  اول  قسـمت های  یادداشـت، 

بخواننـد.... شـده،  نـر  قبلـی  شـامره های 

تیم آریانا قهرمان رقابت های 
والیبال بانوان کشور شد

 جریمه های نقدی زالتان و 
لوکاکو به خیریه اهدا می شود  

تیـم بانـوان افغـان مقیـم ایـران )آریانـا( قهرمـان پانزدهمیـن 

دور رقابت هـای قهرمانـی والیبـال بانـوان کشـور شـد.

میـان  روز جمعـه 13 حمـل  رقابت هـا،  ایـن  نهایـی  دیـدار 

تیم هـای هـرات و آریانـا برگـزار شـد کـه بانـوان تیـم آریانـا 

توانسـتند در یـک بـازی نفس گیـر ۳- ۲ حریـف را شکسـت 

بدهنـد و جـام قهرمانـی را بـاالی رس بربنـد...

 جریمـه نقـدی دو سـتاره تیم هـای فوتبـال میـان و اینـر به 

خیریـه اهـدا خواهـد شـد. دو باشـگاه میـان و اینـر اعـام 

کردنـد، جریمه هـای نقـدی کـه برای سـتاره  های ایـن دو تیم 

یعنـی زالتـان ابراهیموویـچ و روملـو لوکاکو بابـت درگیری که 

در دربـی دالمادونینـا با هم داشـتند، در نظر گرفته می شـود 

بـه خیریـه اهـدا خواهد شـد. مبلـغ جریمه ...

ورزش
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قـوش تپـه و درزاب والیـت جوزجـان و برخی ولسـوالی های 

دیگرایـن والیـت کـه در کنرول آنهـا قـرار دارد، بخاطر رفنت 

دخـران باالتـر از صنف ششـم بـه مکاتـب، محدودیت وضع 

معضـل، حداقـل  ایـن  نسـبت  کـه  افـزود  وی  انـد.”  کـرده 

جوزجـان  والیـت  در  دخـران  از  هزارتـن  بیسـت  باالتـراز 

ازپروسـه تحصیـل بازمانـده انـد. او عـاوه کرد که بـرای رفع 

مشـکل پیـش آمـده، ازطریـق محاسـن سـفیدان و بـزرگان 

قومـی موضـوع را بـا طالبـان طـرح منـوده انـد تـا راه حلـی 

بـرای آن بیابنـد؛ امـا تـا کنـون بـه نتیجـه مطلوبـی دسـت 

نیافتـه انـد. سـاالری ترصیـح کـرد کـه ایـن معضـل دامنگیر 

و بـی عاقگـی مـردم بـه واکسـین ایـن اداره را نگـران کـرده 

. ست ا

یـک هفتـه قبـل وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت از 

تشـخیص هفـت مورد نوع انگلیسـی ویروس کرونا در کشـور 

داد. خرب 

شـد.  آغـاز  کشـور  در  حـوت  پنجـم  کرونـا  واکسیناسـیون 

چنـدی قبـل وزارت صحـت اعـام کـرد کـه حـدود ۶۰ هـزار 

نفـر واکسـین شـده و ایـن نشـان از عـدم رغبـت مـردم بـه 

اسـت واکنـس کرونـا 

سـه روز قبـل وحید مجـروح، رسپرسـت این وزارت خواسـتار 

ترسیـع واکسیناسـیون در ایـن کشـور شـده بـود. چنـد روز 

یـک  حـدود  کـه  گفتـه  افغانسـتان  بهداشـت  وزارت  قبـل 

میلیـون دوز واکسـین در افغانسـتان موجـود اسـت.

کرونـا  واکسـین  کـه  افغانسـتان می گویـد  بهداشـت  وزارت 

کـه تاکنـون در ایـن کشـور اسـتفاده شـده از نوع اسـرازنکا 

»ناگـوار«  جانبـی  عـوارض  تاکنـون  کـه  بـوده  هنـد  تولیـد 

اسـت. نداشـته 

کـه  کننـد  مـی  ادعـا  جوزجـان  والیـت  معـارف  مسـئوالن   

طالبـان، حداقـل بـرای بیسـت هـزار تـن از دخـران باالتـر 

از صنـف ششـم در والیـت جوزجـان، جهـت رفنت بـه مکتب 

محدودیـت وضـع کـرده انـد.

بـه گفتـۀ رئیـس معـارف والیـت جوزجـان، مخالفیـن دولـت 

چهـار بـاب مدرسـه دینـی را نیـز در ولسـوالی درزاب والیـت 

جوزجـان مسـدود منـوده انـد و بـه اسـتادان ایـن مـدارس 

اجـازۀ تدریـس مسـایل دینـی را منـی دهنـد.

جوزجـان،  والیـت  معـارف  رئیـس  “سـاالری”  عبدالرحیـم 

ضمـن صحبتـی بـه پـژواک گفت: “طالبـان در دو ولسـوالی 

 رئیـس صحـت عامه هرات نسـبت به شـیوع موج سـوم کرونا 

در ایـن کشـور هشـدار داده و از مـردم خواسـته کـه بـرای 

دریافـت واکسـین مراجعـه کنند.

عبدالحکیـم متنـا، رئیـس صحـت هـرات گفـت کـه احتامل 

شـیوع نـوع انگلیسـی ویـروس کرونـا در ایـن والیـت وجـود 

دارد و اگـر مـردم بـرای دریافت واکسـین مراجعـه کنند، این 

مـوج قابـل کنرول اسـت.

او افـزود کـه واکسـین بـه مقـدار کافـی وجـود دارد و در قدم 

اول کارمنـدان بهداشـت، معلـامن، نیروهـای امنیتی و افراد 

افـراد آسـیب پذیـر واکسـین  بـاالی ۵۰ سـال و همچنیـن 

شـد. خواهند 

بـه  چنانچـه  مـردم  او،  گفتـه  بـه  بی بی سـی؛  گـزارش  بـه 

مسـایل بهداشـتی توجـه الزم را ندارنـد، بـه واکسیناسـیون 

هـم توجـه منی کننـد و اگـر بـه موقـع بـرای واکسیناسـیون 

مراجعـه کننـد، میـزان تلفـات هم بسـیار پایین خواهـد بود.

کشـورهای  در  کرونـا  انگلیسـی  نـوع  شـیوع  کـه  گفـت  او 

همسـایه مثـل ایـران و پاکسـتان و چنـد مورد در افغانسـتان 

ُمنگجـک،  درزاب،  تپـه،  قـوش  ولسـوالی  اناثیـه  شـاگردان 

ُمردیـان و قسـامً ولسـوالی فیـض آبـاد میباشـد.

رییـس معـارف بـا ابرازنگرانـی گفـت: “اگرایـن معضـل بـه 

جـای خـود باقـی مبانـد، رضبـه سـختی بـر پیکرمعـارف و 

نسـل آینـده دخـران ایـن والیـت وارد خواهـد آمـد و آنهـا از 

پروسـۀ تحصیـل و تعلیـم بازخواهنـد مانـد.”

درایـن حـال برخـی دخـران، ایـن عمـل طالبـان را مـردود 

شـمرده از آنهـا میخواهنـد تـا دخـران را از رفـنت بـه مکتـب 

مانـع نشـوند. کاینـات ” حیـدری ” یکـی از بانـوان گفـت: 

برمـا  ایـن جهـاد  و  اسـت  تعلیـم جهـاد  و  “فراگیـری درس 

فـرض اسـت؛ زیـرا در قـرآن عظیـم الشـان واضـح روی ایـن 

اصـل تاکیـد شـده اسـت.”

وی افـزود: “چـون ازطریـق فراگیـری درس و تعلیـم مـا خود 

را میشناسـیم و تـا زمانیکـه مـا دنیـا را و خـود را نشناسـیم، 

انسـان هـای نـا تکمیل هسـتیم.”

بانـو حیدری گفت برخی انسـان هـا فکرمیکنند که دخران 

میشـوند؛  خـارج  انسـانیت  و  ازدیـن  مکتـب،  بـه  رفـنت  بـا 

درحالیکـه خداونـد )ج( فراگیری علم و دانـش را برزن و مرد 

فـرض دانسـته اسـت. ایـن دخـر، از طالبـان خواشـت کـه 

درسـاحات زیرکنـرول شـان، بـرای رفنت دخران بـه مکتب 

اجـازه دهنـد تـا آنهـا نیز بـا زیورعلم و معرفت آراسـته شـوند.

بهـاره “دانـش” دخـر خامنـی دیگرگفـت: “اگـر قرارباشـد 

حکـم طالبـان را درمـورد اینکـه دخـران بـه مکتـب نرونـد 

بپذیریـم، جفـای بزرگـی را بـه حـق خـود روا داشـته ایـم .”

او خاطرنشـان سـاخت: “امروزمـردم جامعـه چنیـن امـری را 

طرفدارنیسـتند؛ چـون ما درعرصتکنالـوژی زندگی می کنیم 

و بایـد راه پیرفـت را درپیـش گیریـم، نـه اینکـه یـک عقـب 

گـرد قهقرایی داشـته باشـیم.”

کـه  جوزجـان  والیـت  درزاب  ولسـوالی  ازآمـوزگاران  یکـنت 

پـژواک   بـه  گـردد  ذکـر  گـزارش  در  نامـش  نیسـت  حـارض 

گفـت: “وضعیـت در ولسـوالی قـوش تپـه و درزاب بـه گونـه 

یـی اسـت که وقتـی یکی ازآمـوزگاران به طرف شهرشـربغان 

مـی آیـد، بایـد ازمسـئولین طالبـان اجـازه بگیـرد.”

وی افـزود کـه ایـن مسـاله ازده سـال بـه اینطـرف، درهـردو 

ولسـوالی حاکم اسـت و کسـی صـدای خـود را نیزبلند کرده 

منیتوانـد. بـه گفتـه موصوف، در ولسـوالی قوش تپه بیسـت 

وپنـج بـاب مکتـب؛ و در ولسـوالی درزاب چهـل بـاب مکتب 

موجـود اسـت و هیـچ منسـوب ایـن نهادهـا، بـدون اجـازه 

طالبـان حـق صحبـت پیرامـون وضعیـت جـاری مکتب های 

ایـن دو ولسـوالی را بـا رسـانه هـا ندارند.

ایـن مـرد گفـت که ده هـا بار از مشـکات خود به مسـئولین 

گفتـه انـد، ولی کسـی صـدای آنها را  نشـنیده اند.

متامـی  “مـا  گفـت:  جوزجـان  والیـت  معـارف  رییـس  امـا 

مشـکات را بـا مقامـات صالحـه کشـور رشیـک سـاخته ایـم 

و تـاش هـای مـا بـرای رفـع مشـکات پیـش آمـده جریـان 

دارد.”

گـروه طالبـان،  اللـه مجاهـد سـخنگوی  ذبیـح  اینحـال  بـا 

درپاسـخ بـه درخواسـت پـژواک کـه مکـررا ازطریـق ایمیل و 

وتـس اپ بـا آنهـا رشیک شـده اسـت ، گفته اسـت کـه کدام 

محدودیـت مشـخص در این بخش ازسـوی انها وضع نشـده 

اسـت . مجاهد افزوده اسـت که بآنهم موضوع را زیربررسـی 

دارنـد تـا مشـخص گـردد کـه ایـن مِسـاله ادعـا اسـت ویـا 

حقیقـت و جزییـات را رشیـک خواهنـد کـرد .

در والیـت جوزجـان بیشـر از چهارصـد مکتـب فعـال اسـت 

کـه از ایـن شـامر، حداقـل چهـل فیصـد را مکاتـب دخرانه 

تشـکیل مـی دهـد و تعـداد شـاگردانی کـه در ایـن مکاتـب 

دوصـد  حـدود  بـه  انـد،  تعلیـم  و  درس  فراگیـری  مـرصوف 

هزارتـن میرسـد.

رئیس معارف جوزجان: 
طالبان مانع رفتن هزاران متعلم دختر به مکتب شده اند 

هشدار موج سوم کرونا در هرات: دولت خواست مردم برای واکسین مراجعه کنند 
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گروه طالبان عمدا 

بانک جهانی 

صدای خبرنگاران خاموش 
نخواهد شد 

جمهوریت و حمایت ملی 
و بین المللی 

 دومین فرصت گفتگوهای 
صلح نباید به بن بست بخورد

 پـس از آغـاز مذاکـرات صلح میـان دولت افغانسـتان و 
طالبـان، خشـونت ها در افغانسـتان به اوج خود رسـید. 
عـاوه بـر حملـه بـر پاسـگاه هـای اردو و پولیـس ملی، 
محـات، مناطـق، شـهرها و شـاهراه هـا، قتـل هـای 
هدفمنـد نیـز بـه آنهـا اضافـه شـد. ایـن قتل هـا چنـان 

گسـترده و ...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

3

2

دیده بان حقوق بشر:

2

۲۵ میلیون دالر برای 

خبرنگاران
را هدف قرار می دهد 

آموزش دختران افغان کمک می کند 



رئیس جمهور:  
  افزایش معاش معلمان از اول حمل اجرا و تا وسط سال عملی می شود

 

وزارت دفاع ملی: یک فرد 
برجسته طالبان در میدان وردک 

کشته شد
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 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور در مراسـم 

زنـگ مکتـب گفـت کـه معـاش معلـان از اول 

 1400 اواسـط  تـا  و  اجـرا  خورشـیدی  جدیـد  سـال  حمـل 

می شـود.  عملـی 

وی در ایـن مراسـم کـه روز سه شـنبه 3 حمـل برگـزار شـده 

بود، اعالم کرد که در سـال 1400 خورشـیدی 1173 بسـت 

نـو معلمـی اعـالم می شـود و این بسـت ها به شـکل شـفاف و 

عادالنـه در رسارس کشـور توزیـع می شـود.

میلیـون کـودک  یـک  کـه در سـال جدیـد حـدود  او گفـت 

شـامل مکتـب شـده و قـرار اسـت 1800 مکتـب جدیـد نیـز 

درایـن سـال اعـار شـود.

و  دولتـی  مطابـع  اکنـون  کـه  کـرده  عـالوه  جمهـور  رئیـس 

خصوصـی کشـور بـه ایـن ظرفیت رسـیده اسـت کـه از عهده 

چـاپ کتـاب مـورد نیاز معارف کشـور براینـد. وی از دونرهای 

چـاپ  بـرای  بـه  دیگـر  کـه  کـرد  تقاضـا  نیـز  بین املللـی 

نرونـد. همسـایه  کشـورهای  رساغ  بـه  معـارف  کتاب هـای 

رئیـس جمهـور گفـت کـه بـار اول اسـت کـه کاغذ بـا کیفیت 

سرمقاله

دیـروز زنـگ مکتـب سـال 1400 ه ش بـه صـدا در آمـد. 

شـان  مکاتـب  یونیفـورم  بـا  دیـروز  از  مکاتـب  شـاگردان 

تعلیـم  بـه  شـان  درسـی  در صنـوف  و  شـدند  مکتـب  وارد 

پرداختنـد.  در افغانسـتان تعلیـم شـاگردان در مکاتـب بـا 

چالـش هـای جـدی مواجـه مـی باشـد کـه توجـه بـه آنهـا 

در آغـاز سـال تعلیمـی یـک رضورت حیاتـی و انـکار ناپذیـر 

مـی شـود. محسـوب 

رییـس جمهـور در مراسـم زنـگ مکاتـب اعـالم کـرد کـه در 

سـال 1400 خورشـیدی 1173 بسـت نـو معلمـی اعـالم 

در  عادالنـه  و  شـفاف  شـکل  بـه  بسـت ها  ایـن  و  می شـود 

عـالوه  جمهـور  رئیـس  می شـود.   توزیـع  کشـور  رسارس 

بـه  کشـور  خصوصـی  و  دولتـی  مطابـع  اکنـون  کـه  کـرده 

ایـن ظرفیـت رسـیده اسـت کـه از عهـده چـاپ کتـاب مـورد 

نیـاز معـارف کشـور براینـد. وی از دونرهـای بین املللـی نیز 

تقاضـا کـرد کـه دیگـر به بـرای چـاپ کتاب هـای معـارف به 

نرونـد. رساغ کشـورهای همسـایه 

رئیـس جمهـور گفـت کـه بار اول اسـت کـه کاغذ بـا کیفیت 

در داخـل کشـور توسـط بخـش خصوصـی تولید می شـود و 

وی بنـا دارد کـه بـرای کاغذهـای وارداتـی 20 درصـد تعرفه 

اضافـه وضـع گردد.

هانطـوری کـه رییـس جمهـور اشـاره کـرد در بعـد معـارف 

بـه لحـاظ کمـی کار قابـل توجـه صـورت گرفتـه اسـت؛ امـا 

در بخـش کیفیـت هنوز معارف کشـور از مشـکالت اساسـی 

رنـج مـی بـرد و احسـاس می شـود کـه بایـد کارهای بسـیار 

بیشـری صـورت بگیرد.

  تعلیـم و تربیـه یکـی از مهم تریـن و بنیادی تریـن مسـایلی 

اسـت کـه زیربنای توسـعه یک کشـور را تشـکیل مـی دهد. 

توسـعه و پیرشفـت یـک کشـور بدون توسـعه معـارف ممکن 

نیسـت، بـرای غلبـه بر مشـکالت دیگر در مرحله اول کشـور 

بایـد بـه لحـاظ فرهنگـی رشـد کنـد و مشـکل بی سـوادی و 

کم سـوادی در جامعه حل شـود. اگر امروز افغانسـتان جزء 

عقـب مانده تریـن و توسـعه نیافته ترین کشـورهای جهان به 

شـار مـی رود، اگـر به لحـاظ اقتصـادی مـردم آن در فقر و 

بیچارگـی بـه رس مـی برنـد و بیـش از هفـده میلیـون نفر آن 

از تغذیـه سـامل بهـره منـد نیسـتند، اگـر جنـگ دوامـدار و 

سلسـله وار دامنگیـر مـردم گردیـده و هیـچ راه حلـی بـرای 

دلیلـش  نیسـت،  متصـور  خامنانسـوز  جنـگ  ایـن  پایـان 

ایـن اسـت کـه مـردم از نظـر فرهنگـی و تعلیـم و تربیـه بـه 

رشـد الزم نرسـیده انـد.  معـارف و بهبـود تعلیـم و تربیـه در 

افغانسـتان اسـاس پیرشفـت، صلـح و آرامـش در کشـور بـه 

حسـاب مـی آید و جـا دارد که دولـت و مردم افغانسـتان در 

ایـن زمینـه توجـه جـدی مبـذول دارند.  

معـارف  بخـش  در  فسـاد  و  دولـت  توجهـی  کـم  متأسـفانه 

یکـی از مهـم تریـن چالش هـا در راه توسـعه معـارف و تعلیم 

و تربیـه مـی باشـد. مشـکالت دیگـر در ایـن بخـش بیشـر 

ناشـی از کـم توجهی، بـی برنامگی و عدم نگاه اسـراتژیک 

بـه معـارف می باشـد. وضعیت جنگـی در افغانسـتان باعث 

گردیـده اسـت کـه توجه دولـت را از معارف دور و به مسـائل 

امنیتـی معطـوف سـازد. بـا توجـه بـه نیازهـای افغانسـتان 

بایـد در سـالهای اخیـر بیشـرین بودجـه بـه بخـش معـارف 

اختصـاص پیـدا مـی کـرد؛ امـا مسـایل امنیتـی دولـت را از 

ایـن امـر بازداشـته و حجـم عظیمـی از بودجـه بـه سـکتور 

امنیتـی اختصـاص داده مـی شـود.

چالـش دوم در مسـیر رشـد و توسـعه معـارف نـگاه تبعیـض 

قانـون  یـا  و  قانـون  نشـدن  رعایـت  اسـت.  آن  بـه  آمیـز 

گریـزی، تقـدم روابـط بـر ضوابـط و در نظـر گرفتـه نشـدن 

اصـل شایسـته سـاالری در اسـتخدام مدیـران و معلـان، 

امـروزه  اسـت.  افغانسـتان  در  معـارف  جـدی  معضـالت  از 

مدیـران کم سـواد و غیر حرفـه ای در سـاختار وزارت معارف 

و بدنـه آن جـا گرفتـه اسـت و ایـن عنـارص سـد راه بهبـود 

کیفیـت معـارف گردیـده و اجـازه منـی دهـد کـه معـارف از 

رشـد کیفـی خوبـی برخـوردار گـردد. 

عـالوه بـر حجـم بزرگـی از کمـک هـا در بخـش معـارف، اما 

هنـوز مـا بـا کمبـود مکاتـب در پایتخـت و والیـات مختلـف 

روبـرو هسـتیم. بسـیاری از صنـوف درسـی در زیـر خیمـه 

هـا و یـا حتـا در فضـای بـاز برگـزار مـی شـود. نبـود فضـای 

مناسـب و امکانـات الزم در مکاتـب جلـوی رشـد معـارف را 

گرفتـه و شـاگردان آن طـور کـه بایـد از مکاتـب چیـزی یـاد 

منـی گیرند. در بسـیاری از مکاتب شـاگردان صنوف شـش 

و هفـت قـدرت خوانـدن و نوشـن را ندارنـد.

فعـال گردیـده  معـارف  زمینـه  در  بخـش خصوصـی  امـروز 

درس  شـاگردان  بـه  بلنـد  فیـس  برابـر  در  مکاتـب  اسـت. 

بخـش  البتـه مشـارکت بخـش خصوصـی در  مـی دهنـد. 

معـارف یـک پیرشفت خـوب برای معـارف به شـار می آید. 

چنانچـه بخـش خصوصـی منـی بـود، دولت هرگز به سـطح 

بـاالی متقاضیـان تعلیـم و تربیه پاسـخ داده منی توانسـت. 

در نتیجـه بسـیاری از اطفـال از مکاتـب بـاز مـی ماندنـد. 

امـا متأسـفانه مکاتـب خصوصـی نیـز با مشـکالت بسـیاری 

مواجـه مـی باشـند. نـگاه تجـاری و اقتصـادی بـه مکاتـب 

یکـی از معضـالت مهـم در ایـن بخش مـی باشـد. صاحبان 

مکاتـب خصوصـی تنهـا در فکـر پـر کـردن جیـب شـان انـد 

و در جهـت بـاال بـردن کیفیـت در مکاتـب توجهـی ندارنـد. 

اسـتخدام معلانـی بـا ظرفیت پاییـن و حقوق کـم و محروم 

کـردن اطفـال از امکانـات آموزشـی الزم در مکاتـب، مانـع 

عمـده ای را در مسـیر رشـد کیفـی مکاتـب خصوصـی قـرار 

داده اسـت. 

معـاش پاییـن معلـان، ضعف و نارسـایی در نصاب تعلیمی 

مکاتـب  هـای  فعالیـت  از  دقیـق  نظـارت  عـدم  معـارف، 

اسـت  دیگـری  هـای  کاسـتی  از  خـوری  رشـوه  و  فسـاد  و 

کـه بخـش معـارف را از رشـد کیفـی بازداشـته اسـت. اگـر 

دولـت بـا همـکاری بخـش خصوصـی در جهـت بـاال بـردن 

کیفیـت معـارف توجـه نکننـد، فـردا مـا بـا فارغـان مکاتبـی 

برخـوردار  الزم  و  کافـی  سـواد  از  کـه  روبـرو خواهیـم شـد 

نباشـند. کیفیـت پاییـن معـارف، خـود بخـود سـبب پاییـن 

آمـدن کیفیـت در تحصیـالت عالـی نیز می شـود. چـون راه 

یافتـگان دانشـگاه از سـواد و ظرفیـت الزم بـرای فراگیـری 

نیسـتند. برخـوردار  تخصصـی  دروس 

فـرد  یـک  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

برجسـته گـروه طالبـان در والیت میـدان وردک 

کشـته شـد.

اعالمیـه ای  نـرش  بـا  حمـل  سـوم  سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

می گویـد کـه در پـی یـک عمیلیـات کوماندوهـا در ولسـوالی 

نـرخ والیـت میـدان وردک طالبـان قـاری مصباح اللـه یکی از 

افـراد برجسـته گـروه طالبـان کشـته شـد.

گذشـته،  روز  می گویدکـه  دیگـری  اعالمیـه  در  وزارت  ایـن 

نیروهـای دفاعـی و امنیتـی در قریـه ده شـفیع ولسـوالی زاول 

والیـت هـرات هراس افگنـان را هـدف قـرار دادنـد کـه در این 

عملیـات سـه جنگجـوی گـروه طالبان کشـته شـدند و هشـت 

جنگجـوی دیگـر این گـروه مجروح شـدند. در اعالمیـه اضافه 

شـده اسـت مقـداری از سـالح و مهات گروه طالبـان تخریب 

. شد

ایـن وزارت می افزایـد کـه چهـار جنگجـوی گـروه طالبـان در 

درگیـری میـان نیروهـای امنیتـی و جنگجویـان گـروه طالبان 

در ولسـوالی میـزان والیـت زابل کشـته شـدند و در یک حمله 

دیگـری نیروهـای امنیتـی کشـور، دو جنگجوی دیگـری گروه 

طالبـان در ولسـوالی قرغه یـی والیـت لغان کشـته شـدند.

ایـن درحالیسـت کـه بـا توجـه بـه عـدم پیرشفـت رونـد صلـح 

و  کشـور  امنیتـی  ارگان هـای  اخیـر  موضع گیری هـای  و 

گـروه طالبـان، احتـال مـی رود در هفته هـای آینـده جنـگ 

میـان نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و گـروه طالبـان در 

بگیـرد. شـدت  مختلـف  والیت هـای 

 پولیـس کابـل هشـدار داده اسـت کـه پـس از 

فاقـد  موترسـایکل های  بـا  کسـانی که  بـا  ایـن 

اسـناد گشـت و گـذار می کننـد و یـا از موترسـایکل دو پشـته 

اسـتفاده می کننـد، برخورد جـدی و قانونی صـورت می گیرد.

از كسـانی كه  آن عـده  بـا  اسـت:»  آمـده  پولیـس  اعالمیـه  در 

گـذار  و  گشـت  از  جلوگـري  پرامـون  پوليـس  اعالميـه  بـه 

بـه  اسـتفاده  عـدم  و  پليـت  منـر  بـدون  سـايكل هاي  موتـر 

شـكل دوپشـته در شـهر کابـل، توجـه نكردند، برخـورد جدي 

مي شـود.«

اعالمیـه ای  نـرش  بـا  حمـل  سـوم  سه شـنبه  کابـل  پولیـس 

ترصیـح کـرده اسـت کـه تخطـي از هشـدار پوليـس، سـبب 

مي شـود. سـايكل  موتـر  مصـادره  و  تخريـب 

در اعالمیـه پولیـس اضافه شـده اسـت که این رونـد به منظور 

جلوگیـری از  جرایـم جنایـی و تروریسـتی در شـهر کابل قبال 

آغـاز گردیـده بـود و در آینـده نیز ادامه خواهد داشـت.

در کلیپـی کـه همـراه بـا ایـن اعالمیـه منشـر شـده اسـت، 

توسـط  موترسـایکل  چندعـراده  کـه  می شـود  داده  نشـان 

می شـوند. تخریـب  برقـی  اره هـای  توسـط  پولیـس 

در ایـن کلیـپ کـه چنـد تـن از شـهروندان صحبـت می کننـد 

نیـز از برخـورد پولیـس بـا متخلفـان اسـتقبال می کننـد و این 

جنایـی  و  تروریسـتی  جرایـم  کاهـش  سـبب  را  پولیـس  کار 

می داننـد.

و گـذار  بـود کـه گشـت  اعـالم کـرده  کابـل  پولیـس  پیشـر 

طـور  بـه  تاریـخ  آن  از  پـس  اسـناد  بـدون  موترسـایکل های 

جـدی ممنـوع اسـت و پولیـس بـا افـراد کـه بـه شـکل دونفره 

از موترسـایکل اسـتفاده می کننـد نیـز برخـورد جـدی خواهـد 

. کرد

در همیـن حـال وزارت داخلـه در اعالمیـه دیگری گفته اسـت 

کـه پولیـس ملـی در یـک عملیـات اپراتیفـی از انفجـار یـک 

عـراده موترسـایکل مبـب گـذاری شـده و چنـد حلقـه مایـن 

کارگـذاری شـده، در والیـت لغـان جلوگیـری کـرده اسـت.

ایـن درحالیسـت کـه طـی سـال های اخیـر جرایـم جنایـی و 

حمـالت تروریسـتی توسـط موترسـایکل های بدون اسـناد در 

شـهرهای عمـده کشـور بـه خصـوص در شـهرکابل بـه شـدت 

افزایـش یافته اسـت.

طـی ماه هـای اخیـر و بعـد از ایجـاد میثـاق امنیتـی جرایـم 

جنایـی تاحـدی در شـهرکابل کاهش یافته اسـت ولـی جرایم 

تروریسـتی نـه تنهـا کاهـش نیافتـه کـه افزایـش را نیـز نشـان 

می دهـد. ترورهـای هدفمنـد، جرایـم تروریسـتی و اسـتفاده 

شـدت  بـه  اخیـر  ماه هـای  در  مقناطیسـی  ماین هـای  از 

باشـندگان کابـل را نگـران کـرده اسـت.

در داخـل کشـور توسـط بخـش خصوصـی تولیـد می شـود و 

وی بنـا دارد کـه بـرای کاغذهـای وارداتـی 20 درصـد تعرفـه 

اضافـه وضـع گردد.

رئیـس جمهـور خطـاب بـه مـردم افغانسـتان گفـت کـه ایـن 

مـردم بایـد انتخـاب کند که بـرای کارمنـدان ارشـد موترهای 

کـه  افـزود  وی  می سـازند؟  مکتـب  یـا  می کننـد  تهیـه  زره 

خـودش امـا مکتـب می سـازد. 

بـه قـول رئیـس جمهـور در سـکتور معـارف بـه لحـاظ کمیـت 

کار زیـادی انجـام شـده اسـت ولـی روی کیفیـت نیـاز مـرم 

احسـاس می شـود کـه بایـد کار بیشـر صـورت گیـرد.

وی اشـاره به امتحان های دانشـگاه ها گفت که شـانس سـوم 

توهیـن آشـکار بـه ملت اسـت، باید به جای کسـانیکه در فکر 

شـانس سـوم اسـت برای فرزندان مستعد کشـور فرصت داده 

شـود. رئیـس جمهـور عـالوه کـرد کـه آنچـه را دانشـگاه های 

افغانسـتان تولیـد می کننـد، بـرای کار در اداره هـا آمادگـی 

ندارنـد. دانشـگاه های افغانسـتان بایـد مطابـق نیـاز مارکـت 

تولیـد کنند.

رئیـس جمهـور خطـاب بـه رسپرسـت وزارت معارف افـزود که 

در گذشـته بدبختانـه منابـع در وزارت معـارف عادالنـه توزیع 

نشـده، بعـد ازا یـن بایـد منابـع عادالنه توزیـع گردند.

رئیـس جمهـور ایـن مراسـم گفـت کـه در قـرن بیسـت و یـک 

هـر طفـل باید به زبان مادری خود دسرسـی داشـته باشـد، 

عـالوه بـر ایـن کـه زبان هـای رسـمی کشـور را بیامـوزد و بـه 

زبان هـای بین املللـی نیـز دسرسـی کامـل داشـته باشـد. 

افغانسـتان  دیجتیال سـازی  سـال  امسـال  کـه  افـزود  او 

خواهـد بـود و عرضـه خدمـات دیجتالـی بـرای دانش آمـوزان 

برنامه هاسـت. صـدر  در  دانشـجویان  و 

بـرای  کـه  شـد  آور  یـاد  صحـت  وزارت  بـه  جمهـور  رئیـس 

پیش گیـری از مـوج سـوم کرونـا در معارف کشـور توجه جدی 

الزم اسـت. رئیـس جمهـور خطـاب بـه وزارت معـارف افـزود: 

»فرهنـگ رضـا کاری بایـد در کشـور ما به وجـود بیاید، وزارت 

تـا ختـم سـال چنـد هـزار درخـت  معـارف چلنـج دارد کـه 

توسـط شـاگردان مـی کارد، چقـدر آب مدیریـت می شـود و 

چـه مقـدار چمـن ایجـاد می شـود.«

جرګـې تـه معـريف يش. ځینـې یـادې ادارې لـه شـاوخوا یـو 

کال راهیسـې په داسـې حال کې د رسپرسـتانو لـه خوا اداره 

کېـږي چـې د رسپرسـتۍ قانـون له مخـې د یادو رسپرسـتانو 

کار بایـد لـه دوو میاشـتو ډېـر دوام ونـه کړي.

پـه ولـي جرګـه کـې د بدخشـان د خلکـو اسـتازي شـکور 

واقـف حکیمـي پـه مـي شـورا کـې خریاالنـو تـه وویـل، پـه 

ادارو کـې د رسپرسـتانو د کار دوام د اسـايس قانـون او پـه 

هېـواد کـې د نافـذه قوانینو خـالف دی او د حکومت دغه کار 

د نظـام مرشوعیـت تـر پوښـتنې النـدې راوسـتلی دی.

د نومـوړي پـه خره، د کابینې د غړو په ټاکلو کې د ولسـمرش 

پـر صالحیـت او حـق رسبېره ولـي جرګه هـم مکلفیت لري. 

پـه هغـه صورت کې چې کسـان د رسپرسـتانو په توګـه کار ته 

دوام ورکـړي ولي جرګه هـم دلرسده کیږي.

هغـه لـه ولسـمرش څخه وغوښـتل چـې ژر تر ژره هغـو ادارو ته 

نومانـدان معـريف کړي چې د رسپرسـتانو له خـوا اداره کېږي 

څـو د کابینـې غـړي خپل مرشوعیت ترالسـه کړي.

پـه دې جرګـه کـې د غـور د خلکـو اسـتازي عبدالظاهر متیم 

وویـل: ))کلـه چې د یوې ادارې مرشتابه رایه ترالسـه نه کړي، 

مرشوعیـت نـه لـري، پـر ولسـمرش غږ کـوو چې رسپرسـتي له 

منځـه یـويس، څـه چـې د قانـون خـالف دي د خلکـو په خیر 

دي.(( نه 

هغـه زیاتـه کـړه: ))د رسپرسـتانو د کار دوام رسبېـره پـر دې 

چـې د نظـام مرشوعیـت تـر پوښـتنې النـدې راويل فسـاد تـه 

تـه رسـېدلی  پـه ادارو کـې فسـاد اوج  برابـروي،  هـم زمینـه 

دی.(( د هغـه پـه خـره، هغـه ادارې چـې د رسپرسـتانو لـه 

خـوا اداره کېـږي مـي شـورا تـه ځـواب ویونکـې نـه دي، د 

رسپرسـتانو د کار دوام د خلکـو او حکومـت پـه خیر نه دی، او 

ژر تـر ژره دې د رسپرسـتانو پـر ځـای نـور کسـان دې جرګـې 

تـه د بـاور رایـې ترالسـه کېـدو لپـاره معـريف يش.

د جرګـې څـو نـورو غړو هـم دې جرګې ته د باور رایو اخیسـتو 

لپـاره د نومانـد وزیرانو د ژر معريف کېدو غوښـتنه وکړه.

خـو د ولسـمرش مرسـتیال ویانـدې فاطمـې مورچـل وویـل، د 

نومانـد وزیرانـو پـر ټاکلـو کار روان دی او ډېر ژر بـه د باور رایو 

اخیسـتو لپـاره ولـي جرګې تـه معريف يش.

 د ولـي جرګـې یـو شـمېر غـړي پـه حکومتـي ادارو کـې د 

رسپرسـتانو د کار پـر دوام نیوکـه کـوي او وايـي، لـه قانـون 

څخـه دغـې رسغړونـې د نظام مرشوعیـت تر پوښـتنې الندې 

راوسـتلی او فسـاد تـه یـې زمینـه برابـره کـړې ده.

ولـي جرګـې د تېـر کال د تلـې پـه ۳۰ مـه د ولسـمرش لـه 

خـوا د ۲۵ معـريف شـوو نوماندانـو لـه ډلـې د مالیـې، عامـې 

روغتیـا، کورنیـو چـارو او مـي دفـاع وزارتونـو او مـي امنیـت 

ریاسـت د نوماندانـو پـه ګـډون د ۱۹ وزارتونـو نوماندانـو تـه د 

بـاور رایـه ورکـړه، خـو د پوهنـې، اطالعـات او فرهنـګ، ښـځو 

چـارو، کلیـو پراختیـا وزارتونـو او د افغانسـتان بانـک ریاسـت 

نومانـدان یـې رد کـړل.

وزیـر  مالیـې  د  کـې  میاشـت  مرغومـي  پـه  ولسـمرش  خـو 

یـې  پـر ځـای  او  دنـدې ګوښـه  لـه  ارغندیـوال  عبدالهـادي 

محمـد خالد پاینـده د دغه وزارت رسپرسـت وټاکه او د عامې 

روغتیـا وزیـر محمـد جـواد عثـاين یې هم لـه دندې لـرې او 

پـر ځـای یـې وحیدالله مجـروج د دغـه وزارت د رسپرسـت په 

توګـه وټاکـه. دغـه راز ولسـمرش تېـره جمعـه د کورنیـو چـارو 

وزیـر مسـعود انـدرايب پـر ځـای حیـات اللـه حیـات د دغـه 

وزارت رسپرسـت او د مـي دفـاع د وزیـر اسـدالله خالـد پـر 

ځـای یې محمد یاسـین ضیـا د دغه وزارت رسپرسـت وټاکل.

پـه دې اسـاس اوس مهـال اتـه وزارتونـه، د افغانسـتان بانک، 

لویـه څارنـوايل او افغـاين رسه میاشـت د رسپرسـتانو لـه خـوا 

اداره کېـږي او د سـرې محکمـې د عـايل شـورا د غړیتـوب 

درې نومانـدان هـم بایـد د تاییـد رایـې اخیسـتو لپـاره ولي 

وکیالن: په ناقانونه توګه د رسپرستانو د کار دوام فساد ته زمینه برابره کړې کارتون

زنگ مکاتب و لزوم توجه 
جدی به بخش معارف

حفیظ اهلل زکی

  

وزیـر خارجـه امریکا بیان داشـت کـه امریکا و ناتـو می خواهند 

اطمینـان حاصـل کننـد که افغانسـتان دیگر هرگز بـه پناهگاه 

امن تروریسـتان مبدل نخواهد شـد.

ینـس اسـتولتنرگ، دبیـرکل ناتـو نیـز گفـت کـه امریـکا و ناتو 

در مـورد خـروج رسبـازان از افغانسـتان نیاز به مشـورت نزدیک 

دارند.

براسـاس توافقنامـۀ امریـکا – طالبـان کـه در دهم حوت سـال 

1398 خورشـیدی در دوحـه، پایتخـت قطـر بـه امضـا رسـید، 

اول مـاه مـی به عنـوان رضب االجل خـروج نظامیـان خارجی از 

افغانسـتان تعیین شـده اسـت.

مقـام  دو  قـول  از  ان بی سـی  خـری  شـبکه  تازگـی  بـه  امـا 

امریکایـی آگاه گـزارش داده اسـت کـه احتـال متدید حضور 

رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان حداقـل بـرای شـش مـاه 

تحـت بررسـی قـرار دارد.

قـوای  متـام  امریکا-طالبـان،  دوحـه  توافقنامـۀ  اسـاس  بـر 

تـرک  را  افغانسـتان  اول مـی سـال 2021  تـا  بایـد  خارجـی 

کننـد.

در ایـن گـزارش آمـده کـه پیـش از ایـن، آقـای بایـدن همـواره 

در برابـر پذیرفـن پیشـنهاد وزارت دفـاع بـرای متدیـد حضـور 

رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان مقاومـت کـرده بـود، امـا به 

تازگـی مایـل بـه پذیرفـن ایـن پیشـنهاد شـده اسـت.

بـا ایـن حـال،  منابعـی که با شـبکه خـری ان بی سـی صحبت 

کـرده انـد،  می گوینـد کـه هنـوز هیـچ تصمیـم نهایـی در ایـن 

رابطـه گرفته نشـده اسـت.

امـا پیـش از ایـن آقـای بایـدن گفتـه بـود کـه خـروج رسبـازان 

امریکایـی در اول مـاه مـی از افغانسـتان، دشـوار خواهـد بود.

ادامـه  کـه  دادنـد  هشـدار  طالبـان  اظهـارات،  ایـن  بدنبـال 

جـدول  از  فراتـر  افغانسـتان  در  امریکایـی  رسبـازان  حضـور 

داشـت.  خواهـد  ناگـواری  پیامدهـای  شـده،  تعییـن  زمانـی 

براسـاس اعالمیـه ایـن فـرد کـه در تعقیـب پولیس قرار داشـت 

پـس از انجـام یـک عمـل رسقـت در روز نـوروز دسـتگیر شـد. 

در کلیپـی ویدیویـی کـه از شـخص رئیـس فهیـم منتـرش شـده 

اسـت وی بـه ارتـکاب جرایـم جنایـی و رسقت هـای مسـلحانه 

اعـراف می کنـد و می گویـد کـه معاونـان وی جعفـر و نـارص 

قبـال دسـتگیر شـده بودنـد اکنـون در زنـدان بـه رس می برنـد.

منطقـه  در  می کنـد:»  اعـراف  کلیـپ  از  بخشـی  در  او 

باغبان کوچـه دو نفـر را لـوچ کردیـم، از آن بـه بعـد پولیـس بـه 

تعقیـب مـا بـود، ده روز بعد جعفـر و نارص را گرفتنـد. دیروز که 

اول سـال نـو بـود، رفتـه بودیـم هانجـا پنج- شـش نفـر را لوچ 

کردیـم، وقتـی بـاال رفتیم پولیـس و کارمندان حـوزه اول آمدند 

نیـم سـاعت برخـورد مسـلحانه کردیـم.«

رئیـس فهیـم کـه در ایـن کلیـپ بـا دسـت خـود از گـوش خود 

می گیـرد می گویـد کـه توبـه کـرده اسـت و دیگـر بـه چنیـن 

کارهـای دسـت نخواهـد زد.

امنیتـی  میثـاق  آغـاز  از  بعـد  اندکـی  کـه  درحالیسـت  ایـن 

کوچـه پس کوچه هـای  در  مسـلحانه  و رسقت هـای  رهزنی هـا 

کابـل کاهـش یافتـه بـود،

اخیـرا امـا دوبـاره رهزنی هـا و رسقت هـای مسـلحانه در نقـاط 

مختلـف شـهرکابل افزایـش یافتـه اسـت و سـبب نگرانی شـده 

است.

 آنتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـۀ امریـکا می گویـد کـه نیروهـای 

نظامـی ایـن کشـور و سـازمان ناتو، یکجـا به افغانسـتان آمده اند 

و در زمـان مناسـب باهـم از افغانسـتان خـارج می شـوند.

کـه آقـای بلینکـن دیـروز سه شـنبه )3 حمـل( پـس از نشسـت 

وزیـران خارجـۀ ناتـو در یـک نشسـت خـری مشـرک بـا ینـس 

اسـتولتنرگ، دبیـرکل ناتـو گفـت کـه امریـکا بـا متحـدان ناتـو 

در تـالش اسـت تـا به جنـگ افغانسـتان به گونۀ مسـئوالنه پایان 

داده شـود.

او همچنـان گفـت کـه امریـکا در مشـورت و هاهنگـی کامـل 

بـا ناتـو دربـارۀ آینـدۀ نیروهـای خارجـی در افغانسـتان تصمیـم 

می گیـرد.

پولیـس کابـل می گویـد کـه رئیـس فهیـم رسگروه 

یـک  در  کابـل  در  مسـلح  دزدان  از  گـروه  یـک 

اسـت. شـده  دسـتگیر  پولیـس  عملیـات 

اعالمیـه ای  نـرش  بـا  حمـل  سـوم  سه شـنبه  روز  کابـل  پولیـس 

گفتـه اسـت کـه رئیـس فهیـم در چندیـن قضیه رسقـت و رهزنی 

سـبب  و  داشـت  دسـت  کابـل  مختلـف  نقـاط  در  مسـلحانه 

بـود. شـده  کابـل  شـهریان  از  مجروحیـت شـار 

 شـورای امنیـت ملی کشـور به دنبـال نـرش گزارش ها مبنی 

نومـر در  تـا مـاه  امریکایـی  بـر احتـال حضـور رسبـازان 

افغانسـتان، می گویـد کـه از همـکاری جامعـه جهانـی در 

مبـارزه بـا تروریـزم اسـتقبال می کنـد.

سه شـنبه  دیـروز  شـورا  ایـن  سـخنگوی  انـدر،  رحمت اللـه 

)سـوم حمـل( بـا فرسـتادن پیامـی بـه رسـانه ها گفـت کـه 

پـس از امضـای توافقنامـه میـان امریـکا و طالبـان در دوحه 

– در 29 فـروری 2020 – نیروهـای خارجی در افغانسـتان 

اند. مصـوون 

آقـای انـدر افـزود کـه افغان هـا هنـوز هـم کشـته می شـوند 

و جنـگ جـاری در ایـن کشـور بـر نظامیـان افغـان متمرکـز 

است.

سـخنگوی شـورای امنیت ملی با اشـاره به اینکه اکنون 96 

درصـد انجـام عملیـات نظامی بـه دوش نیروهـای امنیتی و 

دفاعـی افغانسـتان اسـت، گفـت:« دفـاع از خـاک و مـردم 

بـرای مـا یـک مکلفیـت دایمـی اسـت. اگـر جامعـۀ جهانی، 

ایـاالت متحـده و یـا هـر کشـوری دیگـر بـا مـا در مقابلـه بـا 

تروریـزم همـکاری می کننـد، از آن اسـتقبال می کنیـم.«

ایـن در حالـی اسـت که بـه تازگی شـبکه خری ان بی سـی 

کـه  اسـت  داده  گـزارش  آگاه  امریکایـی  مقـام  دو  قـول  از 

احتـال متدیـد حضـور رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان 

حداقـل بـرای شـش مـاه تحـت بررسـی قـرار دارد.

قـوای  متـام  امریکا-طالبـان،  دوحـه  توافقنامـۀ  اسـاس  بـر 

خارجـی بایـد تـا اول مـی سـال 2021 افغانسـتان را تـرک 

کننـد. 

در ایـن گـزارش آمـده که پیـش از ایـن، آقای بایـدن همواره 

در برابـر پذیرفـن پیشـنهاد وزارت دفاع بـرای متدید حضور 

رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان مقاومت کـرده بود، اما به 

تازگـی مایـل بـه پذیرفـن این پیشـنهاد شـده اسـت. با این 

حـال،  منابعـی که با شـبکه خـری ان بی سـی صحبت کرده 

انـد،  می گوینـد که هنـوز هیچ تصمیـم نهایی در ایـن رابطه 

گرفته نشـده است.

امـا پیـش از ایـن آقـای بایـدن گفته بـود که خـروج رسبازان 

امریکایـی در اول مـاه مـی از افغانسـتان، دشـوار خواهـد 

بود. 

بدنبـال ایـن اظهـارات، طالبـان هشـدار دادنـد کـه ادامـه 

حضـور رسبـازان امریکایـی در افغانسـتان فراتـر از جـدول 

زمانـی تعییـن شـده، پیامدهـای ناگـواری خواهـد داشـت. 

هشدار پولیس به متخلفان 
موترسایکل سوار

وزیر خارجه امریکا:
امریکا و ناتو در زمان مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد 

یک سرگروه دزدان مسلح در کابل بازداشت شد

شورای امنیت ملی از احتمال 
تاخیر خروج نظامیان امریکایی از 

کشور استقبال کرد 
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منعطـف  و  شـمول  همـه  سیاسـی  نظام هـای   

کاراتریـن نظـام سیاسـی اسـت کـه در جوامـع جنـگ 

و  همبسـتگی  در  می توانـد  بحـران،  دچـار  و  دیـده 

بـازی منایـد. چهـار  نقـش  ملـی  نیـروی  سـاماندهی 

دهه جنگ و نا بسـامانی سیاسـی در افغانسـتان تار و 

پـود نظـم را در این کشـور از بین برده اسـت. از سـوی 

دیگـر در جوامـع کثیـر القومی  و تشـتت های ناشـی از 

سـمت گیری هـای دوران جنـگ، یگانه نظام سیاسـی 

جمهوریت اسـت کـه می تواند جو سیاسـی تا حدودی 

بـا  جمهـوری  نظـام  آورد.  میـان  بـه  را  شـمول  همـه 

میکانیزم هـای روشـن دموکراتیـک و مبتنی بـر قانون، 

بـی نظمـی و هرج و مـرج را می رباید و با منطق روشـن 

و شـیوه های قابـل قبـول بـرای همه سـاختار سیاسـی 

شـکل پیـدا می کنـد و کار گـزاران از شـیوه انتخابـات 

ایـن  می گیـرد.  فـراه  جامعـه  در  را  سیاسـی  قـدرت 

روش مناسـب تریـن حالتـی اسـت بـرای پیونـد زدن 

پراکندگی هـای ناشـی از چنـد دهه جنگ افغانسـتان 

کـه خوشـبختانه در ایـن دو دهـه اخیـر آزمـوده شـده 

است. 

افغانسـتان در بیسـت سـال اخیر به یک دستآورد 

بـی پیشـنه رسـیده اسـت، آن اینکـه سـاختار سیاسـی 

در  را  قانـون حاکمیـت  مقـررات  و  قواعـد  بـر  مبتنـی 

افغانسـتان تعییـن می کند. این فضـای نو فرصت های 

بـی نظیـر را بـرای توده هـای مـردم افغانسـتان بوجـود 

آورده اسـت. ایـن چانس هـا را می تـوان بـه موجودیـت 

نظـام سیاسـی ربـط داد؛ یعنـی نظـام جمهوریـت این 

ظرفیـت را دارد کـه در موجودیـت آن از آزادی بیـان، 

آزادی تفکـر و اندیشـه، آزادی شـغلی، حقـوق بـر و 

حقـوق زن صحبـت شـود و در راسـتای تحقـق آن کار 

عملـی نیـز صـورت گیـرد، ولـو خیلـی کمرنـگ باشـد. 

را  نتیجـه  ایـن  گذشـته  سـال  بیسـت  در  افغانسـتان 

بدسـت دارد و از آن حامیـت ملـی می شـود. 

برخـاف نظـام جمهوریـت، دیـدگاه مردم نسـبت 

اسـت  روشـن  بسـیار  دیگـر،  سیاسـی  نظام هـای  بـه 

مطالعـه  دارد.  بیـاد  را  تلخـی  خاطره هـای  آنـان  از  و 

اجاملـی تاریـخ افغانسـتان ایـن واقعیـت را بـه صـورت 

کامـل متبـارز می سـازد کـه نظام هـای سیاسـی دیگـر 

فایـق  افغانسـتان  موجـود  مشـکات  بـر  منی توانـد 

دولت هـای  و  حکومت هـا  افغانسـتان  مـردم  آیـد. 

متعـدد بـا زیـر بنـای فکـری مختلـف را تجربـه منـوده 

آن  نتوانسـتند  شـان  کـدام  هیـچ  شـوربختانه  انـد. 

گونـه فضـای انسـانی کـه مـردم افغانسـتان سـزاوارش 

در  نظـام جدیـد سیاسـی  مهیـا سـازد. گرچـه  اسـت 

ایـن بیسـت سـال نیـز مشـکات عدیـده¬ی داشـته و 

دارد؛ امـا جـو عمومی ناشـی از موجودیـت ایـن نظـام، 

اقشـار  و  شـهروندان  بـرای متـام  بزرگیسـت  فرصتـی 

سیاسـی  نظـام  بنابرایـن  افغانسـتان.  مـردم  مختلـف 

کشـور  در  اساسـی،  قانـون  و  مـردم  آرای  بـر  مبتنـی 

ظاهـرا بـی بدیـل می منایـد. از ایـن جهـت جمهوریت 

خواسـت همـه مـردم افغانسـتان و مـورد حامیـت مردم 

در سـطح ملـی اسـت. 

در سـطح کشـور، هر تجمعی سیاسـی که مطابق 

قانـون اساسـی وجود دارد و فعالیـت می کند یا جدیدا 

شـکل پیـدا می کنـد در کلیت نظـام جمهوریت با همه 

مـردم افغانسـتان همنـوا می باشـد. بـه یقیـن اختاف 

نظر های وجود دارد که بیشـر در نحوه و سـازماندهی 

نیروهـا در سـاختار نظـام جمهوریـت صحبـت دارنـد، 

امـا کلیت نظـام جمهوریت با سـازکارهای دموکراتیک 

آن مـورد قبـول و حامیـت همـه طرف هـا و جریان هـای 

سیاسـی در کشـور اسـت. در هر نشسـت سیاسـی که 

صحبـت از مدیریـت افغانسـتان بـه میان میآیـد، مردم 

حامیـت قاطـع نسـبت بـه جمهوریـت از خویـش ابـراز 

مـی دارد. ایـن بـر می گـردد بـه درک دقیـق سیاسـت 

پیشـگان افغانسـتان از درسـهای تاریـخ ایـن رسزمین. 

جامعـه  در  را  اساسـی  ظرفیت هـای  جمهوریـت 

می توانـد خلـق کنـد، تـا در آن همـه مـردم افغانسـتان 

خـود را سـهیم و رشیـک در رسنوشـت خـود محسـوب 

بدارد. 

نظـام جمهوریـت مـورد حامیـت زنـان افغانسـتان 

تشـکیل  را  جامعـه  ایـن  پیکـر  نیـم  زنـان  اسـت. 

می دهنـد و حـق دارنـد از حقـوق و امتیـازات انسـانی 

و فرصت هـای ارزشـمند در جامعـه برخـوردار باشـند. 

را  اجتامعـی  و  عمومی سیاسـی  چـر  جمهوریـت 

بخوانـد،  درس  بتوانـد  زنـان  آن  در  تـا  می گسـراند، 

از حـق کسـب تعلیـم محـروم نشـود. زنـان بـه عنـوان 

عنـر فعـال و مثبـت در جامعـه آزادی شـغلی داشـته 

باشـند. زنـان حـق کار در بیـرون از خانـه را بـا فضـای 

کاملن انسـانی مطابق قانون بدسـت داشـته باشـند و 

از ایـن حـق شـان در جهت تأمیـن احتیاجـات مالی و 

کمـک بـه خانواده هـای شـان اسـتفاده مناینـد. زنـان 

دوشـادوش مـردان در آبـادی جامعـه و زدودن فقـر و 

نـا بسـامانی ها اجتامعـی فعالیـت کننـد. حق داشـته 

باشـند مالـک امـوال خویـش باشـند. زنان حـق دارند 

رأی دهنـد و در پروسـه های بـزرگ ملـی رشکت منوده 

و در مناصب هـای مهـم دولتـی انتخـاب شـوند و ده ها 

نظـام  موجودیـت  در  فرصت هـا  ایـن  دیگـر.  مـوارد 

و  دموکراتیـک  اسـتوانه های  بـا  جمهوریـت  سیاسـی 

قانـون سـاالر قابـل تعریـف اسـت. بـا ایـن وصـف زنان 

افغانسـتان از بودن جمهوریت با شـاخص های انسـان 

محـور آن حامیـت می کننـد، زیـرا بـه نفـع همـه و بـه 

خصـوص بـه نفـع زنـان در کشـور اسـت. 

و  اقـوام  دارای  اسـت  کشـوری  افغانسـتان 

اساسـی  حقـوق  مختلـف،  اجتامعـی  گروه هـای 

در  اجتامعـی  گروه هـای  قومـی و  اقلیت هـای  ایـن 

 فرصـت صلـح کـه در دوحـه همـوار گردیـده بـود 

بـا متـام امـا و اگرهایـش موفقیـت آمیـز نبـود، انتظـار 

مـردم ایـن بود کـه دوحـه آوردگاه صلـح در افغانسـتان 

باشـد؛ امـا بیـش از هفت ماه طول کشـید بـدون اینکه 

کمریـن دسـتاورد ملمـوس و مثبـت را در پـی داشـته 

باشـد. آمریـکا به هـر ترتیبـی زمینـه ی گفتگوهای بین 

االفغانـی را در دوحـه فراهـم منود، تـا طرف های جنگ 

از مجـرای دیپلامسـی و مفاهمـه بـه یـک نتیجـه ی کـه 

صلـح را در آینـده افغانسـتان بـه بـار آورد موفق گردند؛ 

بـه  آن  براینـد  از  کـه  مـوردی  تنهـا  نشـد،  امـا چنیـن 

مـردم افغانسـتان حاصـل می گردیـد، تنـش و تقابـل، 

قتل هـای زنجیره یـی، کشـتار جامعـه مدنـی و وسـعت 

خشـونت ها در متـام ابعـاد اجتامعـی و ... بـود؛ ایـن 

پروسـه بـا متام طول و تفسـیر اش بسـته گردیـد و قرار 

بسـر  در  افغانسـتان  صلـح  رونـد  پیشـرد  کـه  اسـت 

وسـیع تر بـه ترکیـه انتقـال یابـد. پروسـه صلـح دوحـه 

نـه انتظـارات مـردم افغانسـتان را بـر آورده سـاخت و 

نـه محاسـبات آمریـکا را مطابـق انتظـار شـان بـه پیش 

بـرد؛ زیـرا مناینـده صلـح آمریکا آقـای خلیلـزاد باورمند 

بـود کـه مطابـق به ایـن توافقنامـه، مدتی دسـت و بال 

طالبـان را از ادامـه حمـات بـه نیروهـای ایـن کشـور 

می بنـدد و انتظـارات اش از قطـع ارتبـاط ایـن گـروه با 

القاعـده نیـز غلـط از آب در آمـد. در تـازه تریـن مـورد، 

طالبـان حملـه بـه مقر نیروهـای آمریکایـی را نیز از رس 

گرفتـه اسـت و حملـه موشـکی ایـن گـروه بـر پایـگاه » 

سـی آی ای « در والیـت خوسـت نشـان بـارز از عـدم پا 

بنـدی بـه توافقنامـه دوحـه می باشـد.

بـا ایـن حـال آنچنـان کـه از وضعیـت کنونـی بـر 

می آیـد فـاز جدیـد پروسـه صلح افغانسـتان اینبـار قرار 

اسـت در ترکیـه در چـر وسـیع تر آغـاز گـردد، مطابـق 

بـه اطاعـات موجـود، این پروسـه بـا مدیریت مسـتقیم 

سـازمان ملـل متحد برگـزار می گردد، آمریـکا به نحوی 

از نقـش بـارز اش در این پروسـه دسـت کشـیده اسـت 

و آن را بـه سـازمان ملـل واگـزار منـوده اسـت اجـامع 

منطقـوی و جهانـی بـر رس حفظ دسـتاوردهای بیسـت 

سـال گذشـته نیز تا کنـون رضایت بخش اسـت، اینکه 

آمریکا پیشـرد پروسـه صلح را در ترکیـه تحت مدیریت 

و  منطقـی  اسـت  داده  قـرار  ملـل  سـازمان  مسـتقیم 

می دانـد  کشـور  ایـن  زیـرا  می باشـد؛  بخـش  رضایـت 

کـه قـرار گرفـن در رأس برنامـه صلـح افغانسـتان بـا 

مدیریـت مسـتقیم آمریـکا ممکـن اسـت نتایـج مثبـت 

قابـل ماحظه ی در پی نداشـته باشـد؛ زیرا پاکسـتان، 

بعضـی کشـورهای حـوزه خلیـج، روسـیه و همپیامنـان 

اش بـا نقـش حـد اکـری آمریـکا در صلـح افغانسـتان 

چنـدان موافـق نیسـتند؛ از سـوی دیگـر، طالبـان کـه 

بـا توسـل بـه مجـرای ایدئولوژیـک و دینـی، تـا کنـون 

جنـگ افغانسـتان را دوام داده انـد و از همیـن مجـرا 

خواهـان دسـتیابی بـه قـدرت سیاسـی نیز می باشـند، 

قـدرت  بدنـه  در  صلحـی  پروسـه ی  از  منی خواهنـد 

سـهیم شـوند کـه مسـتقیام از جانـب آمریـکا مدیریـت 

و کنـرل گـردد؛ زیـرا در چنیـن حالت احتامل تشـتت 

قـدرت  بـه  ایـن گـروه مبنـی  دیـدگاه درون سـازمانی 

رسـیدن از آدرس آمریـکا، ممکـن اسـت پروسـه صلح را 

بـا چالـش مواجه سـازد.

کننـده  تسـهیل  نقـش  در  آمریـکا  رو،  ایـن  از 

مذاکـرات، تأثیـر قابـل ماحظـه بـر رونـد صلـح دارد؛ 

امـا نظـارت مسـتقیم و نحـوه تقسـیم قـدرت و سـازش 

جانبیـن افغـان را مسـتقیام بـه مدیریـت سـازمان ملل 

صبغـه ی  مسـئله،  صـورت  تـا  اسـت؛  سـپرده  متحـد 

زیـرا  بگیـرد؛  خـود  بـه  ملـی  صلـح  و  االفغانـی  بیـن 

کـه  انـد  واقـف  خوبـی  بـه  آمریـکا  تئوریسـین های 

قوماندان هـا و نیروهـای جنگـی طالبـان در صورتیکـه 

تقسـیم کننـده قـدرت و یـا مصـدر صلـح بیـن االفغانی 

آمریـکا باشـد در تقابـل بـا رهـران شـان قـرار خواهند 

گرفـت؛ از ایـن جهت رهـران طالبان نیـز منی خواهند 

کـه در آینـده مـورد مامـت قـرار بگیرنـد کـه بـا ایـن 

آدرس  از  باالخـره  مـدت،  طوالنـی  جنگ هـای  همـه 

آمریـکا رشیـک قـدرت شـدند. از ایـن رو، بـا تشـخیص 

ماهیـت قضیـه، تاش هـا بـر ایـن اسـت از نکاتـی کـه 

باعـث بـر انگیخـن حساسـیت ها گـردد پرهیـز شـود و 

نقـش سـازمان ملل و کشـورهای منطقه تعییـن کننده 

صلـح باشـد تـا تـوازن در پروسـه صلـح رعایـت گـردد. 

پیـش از ایـن کشـورهای منطقـه بـه خصـوص روسـیه، 

گفتگوهـای صلح آمریـکا با طالبـان را یکجانبه خوانده 

و مـورد مامـت قـرار داده بودنـد.

بـا ایـن حـال، گزارش هـا می رسـاند کـه طالبـان 

خواسـتار مهلـت در موعـد برگزاری این پروسـه گردیده 

انـد. آنـان گفتـه انـد کـه پروسـه صلـح بـه بعـد از مـاه 

رمضان برگزار گردد، علت آن هم از سـوی کارشناسـان 

سیاسـی، بـه موعـد خـروج نیروهـای آمریکایـی تحلیل 

توافقنامـه دوحـه،  بـه  آمریـکا مطابـق  زیـرا  می گـردد؛ 

قـرار بـود که اول مـاه می رسبازان اش را از افغانسـتان 

زمانـی،  جـدول  ایـن  بـه  مطابـق  مناینـد،  خـارج 

آمریکایی هـا گفتـه انـد که طالبـان بـه توافقنامه دوحه 

عملـی نکـرده انـد رشط خـروج رسبـازان بـه رعایـت دو 

جانـب بـه توافقنامـه بـوده اسـت؛ از سـوی دیگـر، ایـن 

کشـور در حـال رایزنـی اسـت کـه تعـدادی از نیروهای 

ضـد تروریـزم اش را جهـت مقابلـه بـا داعـش نگهدارد، 

بـه هـر ترتیب، تصمیم گیـری آمریکا در قبـال رسبازان 

اش بـرای طالبـان پـر اهمیت اسـت؛ از این نـگاه، آنان 

بـه دلیلـی خواهان تعویق نشسـت ترکیه به بعـد از ماه 

رمضـان گردیـده انـد کـه رسنوشـت رسبـازان آمریکایی 

خـارج  آیـا  کـه  گـردد  مشـخص  زمانـی  بـازه  ایـن  در 

می گـردد یـا باقـی می ماننـد، در صـورت عـدم خـروج، 

کـه احتـامل اش زیـاد اسـت، طالبـان نبـض بازی هـا 

را در دسـت می گیـرد. از آن زمـان بـه بعـد ایـن گـروه 

بـا دسـت بـاز وارد حلقـه ی بـازی می گردد اگر نشسـت 

اسـتانبول را در آن زمـان تحریـم منایند هم برای شـان 

تأمیـن  کـه  جدیـدی  رشوط  اگـر  اسـت  پذیـر  توجیـه 

کننـده منافـع حـد اکـری آنـان باشـد در قبـال ادامـه 

بینـی اسـت،  نیـز قابـل پیـش  مذاکـرات قـرار دهنـد 

در ایـن صـورت نبـض بازی هـای در اختیـار طالبـان و 

حامیـان شـان قـرار می گیـرد. همـه می داننـد کـه بـا 

خـروج نیروهـای بیـن املللـی از افغانسـتان، طالبـان 

و روزی در  تروریسـتی چـه حـال  و سـائر شـبکه های 

افغانسـتان بـه وجـود خواهنـد آورد.

بـا ایـن حـال، بـازی کنونـی در رونـد صلـح، خـام 

و مبتنـی بـر بـی بـاوری اسـت، رونـد صلـح برخواسـته 

از مـن انگیـزه صلح خواهـی و منتـج شـدن بـه یـک 

فراینـد و اقـدام نیـک منی باشـد، بلکـه نـگاه بـه ایـن 

پروسـه انگیـزه ی سـهم حداکـری در بدنـه قـدرت را 

برجسـته می سـازد؛ چنیـن نـگاه بـه یـک فراینـد ملـی 

طرف هـا  از  یکـی  هیـچ  صـاح  و  خیـر  بـه  منی توانـد 

اختیـار شـهروندان هـر  در  و سیاسـت  قـدرت  باشـد، 

کشـور قـرار دارد، نـگاه اسـراتژیک بـه منافـع ملـی و 

برقـراری ثبـات و آرامـش، زمینـه ی بـه قـدرت رسـیدن 

می سـازد، حـس  مهیـا  را  اجتامعـی  گروههـای  متـام 

انحصاگرایـی و ارسار بـر آن، همـه را از وجـود صلـح و 

ثبـات محـروم می سـازد، محـور نگاهها به پروسـه صلح 

از زاویـه منفعـت گروهـی و فـردی بـه زاویـه منافع ملی 

و دورمنـای اسـراتژیک تغییـر یابـد، صلـح واقعی فقط 

از ایـن مجـرا قابـل تحقـق اسـت.

زمینـه ی  و  بهینـه  فرصـت  اسـتانبول،  نشسـت 

فرصـت  ایـن  اسـت،  صلـح  تحقـق  جهـت  در  خوبـی 

طایـی در هـر بـازه ی زمانـی مهیـا منی گردد، شـانس 

بـرای  املللـی  بیـن  حاکـم  جـو  بـا  رونـد  ایـن  تحقـق 

کـه  صورتیکـه  در  اسـت،  گردیـده  مهیـا  افغانسـتان 

رشایـط زمانـی تغییـر یابد، جامعـه بین املللـی ممکن 

اسـت بـه ایـن پیامنـه از پروسـه صلـح حامیـت نکننـد، 

گیـر و دار آنـان در مسـئله جهـان، فراتـر از چالش های 

زمـان خـود  و  وقـت  آن  بـر رس  کـه  اسـت  افغانسـتان 

را ضایـع بسـازند. تعلـل بیـش از حـد در ایـن پروسـه 

احتـامل اینکـه کشـورهای بیـن املللـی را از همکاری 

بـا افغانسـتان دلـرد منایـد قابـل تصـور اسـت، بیش 

از دو سـال اسـت کـه صلـح افغانسـتان بـا تاش هـای 

بـی وقفـه آمریـکا بـه ایـن مرحله رسـیده اسـت، بسـیج 

شـمول  بـه  جهانـی  قدرت هـای  و  منطقـه  کشـورهای 

سـازمان ملـل متحـد کار سـاده ی نیسـت و در توان هر 

کشـوری هـم نیسـت؛ لـذا دو جانـب افغانی بـا درک از 

حساسـیت موضـوع و پدیـده ی زمـان شناسـی اهمیت 

محوریـت  بـر  را  خـود  و  منـوده  درک  را  فرصـت  ایـن 

منافـع اسـراتژیک ملـی در ایـن فراینـد آمـاده مناینـد 

تـا نتایـج بـر آمـده از اسـتانبول صلـح و ثبـات رسارسی 

باشـد،  ارمغـان داشـته  بـه  افغانسـتان  مـردم  بـرای  را 

طالبـان بایـد بـه ایـن درک رسـیده باشـند کـه تسـلط 

از مجـرای زور در رشایـط کنونـی نـا ممکن اسـت؛ زیرا 

بسـر و زمینه هـای انحصـاری قـدرت در جامعه کنونی 

افغانسـتان میـر نیسـت، نسـل نویـن در برابـر قدرت 

طلبـی بـا چشـم پوشـی از منافـع ملـی بدبیـن انـد و 

ایـن فرصـت را بـه هیـچ جریـان و گـروه مدعـی قـدرت 

واگـزار نخواهنـد کرد؛ بلکـه یگانه راه رسـیدن به قدرت 

گفتگـو و دیپلامسـی مثـر بخـش بـر محوریـت منافـع 

ملـی اسـت نـه غیـر از آن.

افغانسـتان منـوط اسـت بـه مدیریـت بزرگ سیاسـی؛ 

مدیریت کان سیاسـی را نوع نظام سیاسـی مشـخص 

می سـازد. جمهوریـت بـه عنـوان نظام سیاسـی که زیر 

معیـن  را  قـدرت  اصلـی  میکانیزم هـای  و  سـاخت ها 

آن  در  تـا  کـرد  ترسـیم خواهـد  را  ایـن فضـا  می کنـد 

حقـوق اقلیت هـای قومـی و اجتامعی احـرام گردد. از 

لحـاظ اینکـه در جمهوریـت موضـوع شـهروندی بحث 

اصلـی اسـت، و بایـد امکانـات طـوری مدیریـت شـود 

تـا از آن بـه نفـع همه شـهروندان اسـتفاده گـردد. این 

حالـت را نظـام جمهوریـت می توانـد در جامعـه شـکل 

دهـد، زیـرا ایـن نوع نظـام سیاسـی احرام بـه جمهور 

قانـون  اسـاس  بـر  و  می دانـد  کار خویـش  مبنـای  را 

مکلـف اسـت بـه همه شـهروندان یـک رسزمیـن با دید 

قانونـی و یکسـان نـگاه داشـته باشـد. در ایـن صورت، 

نظـام سیاسـی جمهوریـت مـورد حامیـت اقلیت هـا و 

متامی شـهروندان و عامـه ی مـردم افغانسـتان اسـت. 

آزادی هـای ارزشـمند و انسـان محـور در جامعـه، 

امروزیسـت.  انسـان های  بنیادیـن  خواسـت های  جـز 

جامعـه افغانسـتان از ایـن رویه عمومی بـدور منی تواند 

باشـد. آزادی بیـان، آزادی در کسـب علـم و دانـش، 

زندگـی،  نحـوه  انتخـاب  در  آزادی  رسـانه ها،  آزادی 

آزادی در محـل زندگـی، آزادی شـغلی و آزادی هـای 

کـه مطابـق قانـون و مقـرارات و ارزش هـای فرهنگـی و 

هنجارهـای متعـارف ملـی و محلـی، افـراد می تواننـد 

از آن برخـوردار شـوند، در رشایـط امـروزی جـز حقـوق 

افـراد محسـوب می شـود. ایـن آزادی هـا را در جامعـه 

نـوع  چـه  افغانسـتان  مـردم  همـه  بـرای  افغانسـتانی 

و  سـاز  زمینـه  می توانـد  سیاسـی  و  مدیریتـی  نظـام 

و  می خواهنـد  مـردم  را  آزادی هـا  ایـن  حامی باشـد؟. 

دوسـت دارنـد و توقـع دارنـد کـه نظـام سیاسـی حاکم 

بـر افغانسـتان بـه متامی آنـان احـرام داشـته باشـد. 

جمهوریـت چنیـن فضـای را می تواند خلـق مناید و آن 

را مطابـق بـه قانـون نیز مدیریـت بکند. امـا نظام های 

معـارص  تاریـخ  گذشـته  در  بیشـر  کـه  سیاسـی 

افغانسـتان بـوده اسـت، هرگز این ظرفیـت و قابلیت را 

نداشـته و نـدارد. بخصـوص نظام های منحـط و تحجر 

گـرا کـه از بنیـاد بـا اکـر ایـن آزادی هـا در جامعـه در 

تقابـل ذاتـی قـرار دارد. یـا نظام هـای قبیلـه سـاالر و 

دیکتاتـور کـه هامننـد گروه هـای افراطیـت، بخشـی از 

ایـن آزادی هـا را بـرای عامـه مـردم در تضاد بـا منافع و 

اقتـدار شـان می بینـد. 

حـق انتخـاب شـدن و انتخـاب کـردن یـا گرفـن 

روشـن  شـیوه های  توسـط  مردمـی،  بسـر  از  اقتـدار 

ماننـد انتخابـات کـه در آن نقـش عامـه مردم برجسـته 

و تعییـن کننـده باشـد، در نظـام سیاسـی جمهوریـت 

قابل تعریف اسـت. جمهوریت ایـن قابلیت را می تواند 

رسنوشـت  در  افغانسـتان  مـردم  کـه  منایـد  ایجـاد 

سیاسـی شـان دخیل و سـهیم باشـند. دقیقا عامه¬ی 

مـردم افغانسـتان همیـن نکتـه را خواهان اسـت که در 

تعیین رسنوشـت سیاسـی کشـور شـان سـهم اساسـی 

را جـز حقـوق  ایـن موضـوع  بگیرنـد.  قـوی داشـته  و 

اساسـی شـان می دانند و در ایجاد دولت بر بنیاد رأی 

مـردم متایل دارنـد. از دیـدگاه مردم افغانسـتان اینکه 

سـازمان سیاسـی از رأی مـردم مروعیـت و مقبولیـت 

خویـش را اخـذ منایـد یا اصل پنداشـته می شـود، زیرا 

مـردم در افغانسـتان همـواره در حاشـیه و محکـوم بـه 

تعییـن رسنوشـت از جانـب افـراد یـا گروهـی خـاص 

بـوده اسـت و ایـن تجربه کاملـن ناکام تاریخی اسـت. 

بنابرایـن مـردم افغانسـتان شـیوه های دموکراتیـک را 

در احیـای دولـت و حاکمیـت، یـک شـاخص مؤثـر و 

مـورد قبـول همـه می داند. ایـن رونـد در نزدیکی مردم 

و از میـان بـردن تشـتت های اجتامعـی و گروهـی در 

افغانسـتان ارزنـده اسـت و خـوب اسـت کـه در نظـام 

جمهوریـت ایـن سـازکار وجـود دارد؛ لـذا از این جهت 

نیـز جمهوریـت مـورد حامیـت مـردم در سـطح ملـی 

اسـت... ادامـه دارد 

مهدی بابک

مللیل ا بنی  و  میل  یت  حما و  یت  ر جمهو
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 بازی با اعداد              3247
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3142    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3418
وزیرسفید را در خانه  F8 حرکت دهید. 

3446

جواب هدف         2895

  

 
ندل

ت ب

هنرو

ثور
ممکن اســت موضوعی باشد که باید فورا به آن رسیدگی کنید و سبب ناراحتی 
شــما شده است. لغو یک سفر که امروز برنامه ریزی کرده بودید ممکن است بر 
زندگی عاطفی تان شما تاثیر بگذارد. شریک عاطفی تان ممکن است باور نکند 

که شما واقعا مشغول هستید. باید آرام و صبور باشید.

جوزا
ســفر کاری که در آن هستید برای شــما موفقیت آمیز است، به شرط اینکه از 
اختالف نظر اجتناب کنید. امروز بعد از ظهر ممکن اســت مشــکالت احساسی 
قدیمی تان را حل کنید. نباید نگران پول باشــید. به زودی ســر راه تان خواهد 

امد.

سرطان
امروز صبح به نظر می رســد که احســاس خستگی می کنید و ممکن است 
به احساســات شــریک عاطفی تان لطمه بزنید. عذرخواهی کنید و از بحث 
کــردن اجتناب کنید. امروز برای قراردادهای کاری یا مالقات با دوســتان 
تــان روز خوبی نیســت. امروز بعد از ظهــر تصمیم می گیرید که بیشــتر 
مواظب ســالمتی تان باشید، همچنین از والدین خود رضایت خاصی دارید. 

اسد
 بــه دلیل اینکه پروژه های کاری تان با شکســت مواجه شــده اند مود خوبی 
ندارید. اگر تصمیم به تغییر برنامه دارید ممکن است با شریک عاطفی تان بحث 
کنید. فقط کارهای روزانه را انجام دهید و بیشــتر به اســتراحت کردن اهمیت 

دهید و از انجام کارهای چالش برانگیز اجتناب کنید.

سنبله
ممکن اســت مود خیلی خوبی نداشته باشید و با کوچکترین چیز عصبانی شوید. 
امروز برای گرفتن تصمیمات مهم و برنامه ریزی برای آینده روز خوبی نمی باشد. 

نباید اسنادی را امضا کنید. از بحث و دعوا اجتناب کنید. 

حمل
 ممکن اســت با ایجاد یک ســوتفاهم میان شما و همکار و یا شریک تان تنش 
هایی به وجود آید. امروز تمرکز کردن برای شــما سخت است. باید گرفتن هر 
گونــه تصمیم مهم را به زمــان بعد موکول کنید. عاقالنه اســت که از بحث و 

درگیری اجتناب کنید.

میزان
 ممکن اســت بــا خانواده تان به دلیل مشــکالت مالی بحــث کنید. برای 
جلوگیری از به وجود امدن ناراحتی نظرات آنها را نیز در نظر بگیرید. نباید 
همزمان چند کار را با هم انجام دهید وگرنه هیچ کدام را با موفقیت به اتمام 

نخواهید رساند. بیشتر به استراحت کردن توجه کنید.

عقرب
 مهارت های برقراری ارتباطی تان به نظر امروز خوب نیســت. تمام مالقات 
های تان را به زمان دیگری موکول کنید. نباید وارد کارهایی شــوید که نیاز 
به فعالیت بیش از حد دارد. از ســوی دیگر، می توانید مشکالت خانواده تان 

را به راحتی حل کنید.

قوس
 با شور و ذوقی که دارید ممکن است اطرافیان حسادت کنند. ممکن است با 
شریک عاطفی تان به دلیل اینکه زمان زیادی را با دوستانش سپری می کند 

دعوا کنید. باید بیشتر به خانواده تان توجه کنید.

جدی
ممکن است امروز با مشکالتی در زندگی اجتماعی تان روبه رو شوید و بحث 
و دعوا کنید. ســعی کنید که از دعوا کردن اجتناب کنید. احتماال بخواهید 

که حمایت پیشنهاد شده از سمت دوستان و خانواده تان را بپذیرید.

دلو
امروز صبح احتماال به دلیل مشــکالت احساسی سردرگم باشید. ممکن است 
فرصتی داشته باشید که یک کار نیمه وقت را شروع کنید، اما باید محتاط باشید. 

توصیه های افراد با تجربه را در نظر بگیرید. 

2896

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 

ـ  ـ خاطره  ـ خاطر  خطر 
خطا ـ خمار ـ خام ـ اخم 
ـ  ـ شخم  ـ خشم  ـ خم 
شاخ ـ شاخه ـ خار ـ رخ 

ـ خرم.
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محمد باقریان

حوت
 احتماال بدون داشتن دلیلی ناگهانی کاری را انجام دهید. ممکن است احساسات 
خانمی در اطراف تان را جریحه دار کنید. نباید درگیر کارهای تجاری شوید و یا 
اســنادی را امضا کنید. امشب تصمیمات صحیحی در ارتباط با سفری خواهید 

گرفت.

 شطرنج                     3419

ا

آیینـ  انتصابـ  بشارتـ  پروانهـ  تدابیرـ  ثنایاـ  جمعهـ  چگونهـ  حکمیت 
ـ خمیدهـ  دشــوارـ  ذکیـ  رنجیدهـ  زرنگـ  ژنرالـ  سعادتـ  شرمگین 
ـ صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ 

کتاب ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.

ف آ ف ع ا ر ف ا ن ه م ت

ا ظ ح غ ص ن ی س ت ا ن ط

ط ج ن ک ی و غ ب ژ ب ه ح

م چ م گ م ا و ن ا ن ب ض

ه پ م ع ز ی ر ص و د ا ی

ل ر ر ر ه ا ت گ ی ر ت ا

ش ق ن و ل ن چ ر ا ت ک ف

ک گ ذ ج ا ث ی و ا آ ژ ت

ر ژ ذ ک ی ن ش ی ر ش د ق

پ چ خ م ی د ه و آ ا ب ا

آ ث ط ا ی ف ه م ع ن ا د

س و م ا ق ظ گ س ت ا خ ص

ق

باشد. 

   نویسـندگان ایـن کتـاب معتقـد اسـت کـه بـرای یـک خواننـده پویـا و فعـال، 

تنهـا طـرح پرسـش هنـگام خوانـدن کتـاب، کافـی نیسـت؛ بلکـه پاسـخ دادن بـه 

پرسـش ها و یادداشـت منـودن در حاشـیه کتـاب بـه هنـگام خوانـدن هـم الزم و 

رضور اسـت. البتـه قابـل یـادآوری و تأکید می دانم که یادداشـت نویسـی در کتاب 

و حاشـیه هایش بـا پنسـل صورت بگیـرد. وقتی ایـن کار عملی می شـود، گفت وگو 

بیـن نویسـنده و خواننـده بـه خوبـی برقـرار می گـردد. بـرای یادداشـت نویسـی در 

کتـاب و حاشـیه هایش روش  زیـر پیشـنهاد گردیـده اسـت:

»1ـ خط کشیدن زیر مطالب اصلی یا عبارات مهم و موثر.

2ـ کشـیدن خطـی عمـودی در حاشـیه صفحـات بـرای تأکیـد بـر آن مطالبـی کـه 

قبـا زیـر شـان خـط کشـیده ایـد یـا اشـاره بـه متنـی کنیـد کـه بـه علـت طوالنـی 

بـودن، منی تـوان زیـر همـۀ عبـارات آن خـط کشـید. 

3ـ گذاشـن سـتاره یـا عائـم در حاشـیه صفحـاتـ  ایـن کار کـه بـه نـدرت انجـام 

می شـودـ  بـرای تأکیـد بـر ده یـا یا دوازده عبـارت یا قطعه مهمی کـه در کتاب آمده 

اسـت بـرای اینکـه این محل ها زود مشـخص شـود، می تـوان گوشـه ی آن صفحات 

را تاکـرد یـا کاغـذ باریکی را به عنوان عامـت الی آن صفحات قـرار داد. فایدۀ این 

کار ایـن اسـت کـه موقع کـه بخواهید می توانید کتـاب را از داخل قفسـه بردارید و 

صفحـۀ مشـخص شـده را پیدا کنیـد و دوباره مطلـب مورد نظـر را بخوانید.

 4ـ نوشـن عـدد در حاشـیۀ صفحـات کتاب نشـان دهندۀ تسلسـل مطالبی اسـت 

کـه نویسـنده برای گسـرش بحث بـه کار برده اسـت.

5ـ نوشـن شـاره های صفحـات دیگـر در حاشـیۀ صفحـۀ کتـاب، نشـان می دهد 

کـه نویسـنده در کـدام صفحـه همیـن مطالـب را عنـوان کـرده یـا نشـان دهندۀ 

نکاتـی اسـت کـه بـا مطالـب ایـن صفحـه در ارتبـاط یـا در تضاد اسـت. از نوشـن 

شـاره های صفحـات نیـز می تـوان بـرای ارتبـاط عقایـدی کـه مربـوط بـه یکدیگر 

هسـتند؛ ولـی در صفحـات مختلـف کتـاب از هـم جـدا شـده انـد، اسـتفاده کـرد. 

6ـ خـط کشـیدن دور کلـات یـا عبارات کلیـدیـ  این کار نیز مانند خط کشـیدن 

زیر کلات اسـت. 

7ـ نوشـن در حواشـی یا باال یا پایین صفحات ـ به منظور یادداشـت سـوال هایی) 

از کتـاب در  بـا خوانـدن قطعـه ای  بـه کار مـی رود کـه  پاسـخ هایی(  شـاید هـم 

ذهـن بـه وجـود می آیـد یـا بـرای خاصه کـردن یـک بحـث پیچیـده در یـک جملـه 

سـاده یـا تثبیـت تسلسـل مطالـب اصلـی هنـگام خوانـدن، در خـود کتاب بـه کار 

مـی رورد.«)ص 74 ـ 75(

     توصیـه شـده کـه ورق هـای سـفید پایـان کتاب را برای نوشـن دیـدگاه خودتان 

در نظـر بگیریـد و پس از متـام کردن کتاب، به یادداشـت های درون کتاب مراجعه 

کـرده و خاصـه دیـدگاه تان را در صفحه سـفید پایان کتاب بنویسـید. 

   همچنـان سـه نـوع یادداشـت بـرداری نیـز در کتـاب پیشـنهاد شـده اسـت: 1ـ 

یادداشـت بـرداری سـاختاری: هنـگام خوانـش اجالـی و پاسـخ بـه پرسـش های 

چـون کتـاب چـه نـوع کتابـی اسـت؟ کتـاب در چه مـوردی اسـت؟ نویسـنده برای 

پـروردن نظریـه خـود از موضـوع کلـی از چـه سـاختاری اسـتفاده کـرده اسـت؟ 2ـ 

یادداشـت بـرداری ادراکـی: هنـگام خوانـدن تحلیلـی انجـام می شـود و آن هـم 

در بردارنـده عقایـد نویسـنده و خواننـده اسـت. 3ـ یادداشـت بـرداری مناظـره ای: 

برداشـت های چندیـن کتـاب اسـت کـه در صفحـه یـا صفحـات جداگانـه کتـاب 

بگیرد.  انجـام 

   نکتـه قابـل توجـه پایانـی اینکه متام معیارهای پیشـنهاد شـده در بخش های که 

در ایـن یادداشـت آمـده، کلیدی تریـن قسـمت کتـاب بـرای خوانـدن پویـا و فعـال 

است. 

 چنانچـه در جریان هسـتید، بحث »خواندن اجالـی« به صورت مرشح در 

یادداشـت پیـش مطرح شـد. اگر کسـی آن دو یادداشـت پیـش را نخوانده 

اسـت، بـرای فهـم همـه جانبه ی ایـن یادداشـت، قسـمت های اول و دوم را 

کـه در شـاره های قبلـی نرش شـده، بخوانند.

    تندخوانـی، موضوعـی اسـت کـه بـه دنبـال خوانـدن اجالـی مطـرح 

می شـود. در ایـن بحـث دقـت روی افزایـش رسعـت خوانـش نیسـت؛ بلکه 

هاهنـگ سـاخن رسعت خواندن با محتوای من اسـت؛ بـه عبارت دیگر 

اینکـه خواننـده بـا این مهـارت خو کنـد که رسعـت خواندنش متناسـب به 

فهـم و درک مطلب باشـد؛ نـه رسیع خوانی محض. » بـرای خواندن رسعت 

معینـی وجـود نـدارد؛ بلکـه خوانـدن بـا رسعت هـای متفـاوت و دانسـن 

اینکـه چـه رسعتی مناسـب چه وقتی اسـت، هـدف نهایی اسـت. خواندن 

بسـیار رسیـع موفقیت آمیـز نیسـت. ...خواننـده نبایـد کتـاب را از آنچه که 

بایـد، و رسیع تـر از درک و کسـب رضایـت خاطـر خـود بخوانـد.«)ص 66(

   حـرکات چشـم هنـگام خوانـدن: پرسـش دیگـری کـه در هنـگام مـورد 

خوانش مطرح اسـت، چگونگی حرکت چشـم اسـت. در این کتاب توصیه 

ایـن اسـت کـه روی واژه، عبـارت و جملـه مکـث و درنـگ نکنیـد؛ بـه دلیـل 

اینکـه رسعـت چشـم و ذهـن هاهنـگ نیسـت. بـا رسعـت بـدون مکـث و 

توقـف تـا آنجـا کـه ذهـن شـا اجـازه می دهـد، بخوانید. 

 چگونه می توان خواننده فعال بود؟

در کتـاب اسـاس خوانـدن فعـال، چهارتـا پرسـش گفته شـده اسـت. چهار 

پرسشـی کـه خواننـده بایـد هنـگام خوانش هـر کتاب مطـرح کند: 

1ـ بـه طـور کلی کتاب راجع به چه موضوعی اسـت؟ خواننده باید بکوشـد 

موضـوع اصلـی و محـوری کتـاب را بیابـد. همچنـان تـاش مناید تـا درک 

کنـد کـه نوع رشح و بسـط نویسـنده راجع بـه موضوع چگونه انجام شـده.

 2ـ چـه چیزهایـی و چگونـه در جزئیـات مطـرح شـده اسـت؟ در این بخش 

روی اسـتدالل ها و دیدگاه هـای نویسـنده توجـه شـود و رسانجـام اینکـه 

چگونـه جزئیـات در پیونـد به همدیگر مسـئله کلـی را رشح داده اسـت. 3ـ 

آیـا متـام یـا بخشـی از کتـاب واقعیـت دارد؟ پاسـخ بـه این پرسـش ممکن 

نیسـت، مگـر اینکـه دو پرسـش اول پاسـخ داده شـده باشـد. پاسـخ به این 

پرسـش، ذهـن را بـا رویکـرد نقادانـه یـا سنجشـگرانه عـادت می دهـد و 

در ایـن صـورت اسـت کـه خواننـده، پذیرنـده ی محـض نیسـت؛ بلکـه وارد 

گفت وگـو بـا نویسـنده می شـود. 4ـ آیا مطالـب کتاب اصا اهمیـت دارند؟ 

در ایـن جـا شـا راجـع بـه اهمیـت و ارزش اطاعـات کتـاب دیدگاه تـان را 

بیـان می کنیـد. اطاعـات داده شـده بـرای شـا مهـم بـوده یـا خیـر؟ چرا 

نویسـنده فکـر می کنـد کـه دانسـن ایـن چیزهـا مهم اسـت؟

    نویسـندگان تأکیـد می کننـد کـه ایـن چهـار پرسـش، قواعـد اصلـی 

خوانـدن را تشـکیل می دهنـد. آنهـا یـادآوری می کننـد کـه در هر سـطحی 

از خوانـدن) بـه غیـر از سـطح ابتدایـی( طـرح پرسـش های گوناگـون الزم 

اسـت. فـرق خواننـده پویـا بـا خواننـده ایسـتا در همیـن طـرح پرسـش ها 

اسـت. خواننـده ایسـتا پرسـش طرح منی کنـد به همین دلیل پاسـخی نیز 

به دسـت منـی آورد. 

 چگونه می توان روی کتابی احاطه پیدا کرد؟

مطلبـی جالبـی را در ایـن بخـش یـادآوری می کند. می گوید که شـا تنها 

بـا خریـدن کتـاب، مالـک آن منی شـوید؛ بـه دلیل اینکـه کتاب مثـل لوازم 

خانـه نیسـت؛ بلکه وقتی شـا مالک کتاب می شـوید که کتـاب را بخوانید 

و بفهمیـد و فهمیـدن کتـاب در سـاخن ذهـن شـا نقـش و سـهم داشـته 

»چگونه کتاب بخوانیم« 
 سـمینار »تجربـه دیـروز و تدبیـر فـردا؛ نـگاه اجالـی بـه جایـگاه 

تـورکان افغانسـتان در صـد سـال گذشـته« روز پنج شـنبه، دوازدهم 

حمـل در بـاغ بابـر در شـهر کابـل برگـزار شـد.  بـه گـزارش روزنامـه 

هشـت صبح، در این سیمنار شـاری از فرهنگیان و نویسنده گان و 

نیـز مقام هـای دولتـی به بررسـی جایگاه تـورکان در تاریخ صدسـال 

سیدعسـکر  شـهرانی،  محمدنظیـف  پرداختنـد.  کشـور  گذشـته 

موسـوی، توردی قـل میمنه گـی، متیـن بیـک، مولـوی عبدالوهـاب 

عرفـان، اسـدالله ولوالجـی و عبداملنان شـیوای رشق از سـخرنانان 

ایـن سـمینار بوده انـد.

جایـگاه  بـه  اجالـی  نـگاه  فـردا؛  تدبیـر  دیـروز،  »تجربـه  سـمینار 

تورکان افغانسـتان در صد سـال گذشـته«  از سـوی نهاد فرهنگی و 

اجتاعـی »قـره ش« برگـزار شـده بـود.

سـخرنانان در ایـن سـمینار در مـورد جایـگاه و نقـش تـورکان در 

سـپهر سیاسـت، اقتصاد و اجتاع کشـور سـخن گفته اند. برخی از 

سـخرنانان بـه ایـن بـاور انـد که تـورکان در صد سـال گذشـته تحت 

سـتم مضاعـف قـرار داشـته اند. در حالـی کـه تـورکان در گذشـته 

تاریخـی افغانسـتان نقـش برجسـته در قـدرت داشـته اند.

 سیدعسـکر موسـوی، نویسـنده و پژوهش گر کشـور در این نشسـت 

گفته که تورکان در منطقه خدمات شایسـته ای را در عرصه فرهنگ 

و بـه ویژه ادبیات زبان فارسـی انجـام داده اند.

بـه گفتـه موسـوی، حضـور تـورکان در قـدرت از سـال ۱۸۸۰ به این 

سـو کم رنگ می شـود کـه معلول تغییـر اوضاع سیاسـی منطقه بوده 

اسـت. او ترصیـح کـرده کـه حضـور و نقـش تـورکان در سیاسـت و 

اقتصـاد منطقـه در گذشـته پررنـگ بود.

مارشـال عبدالرشـید دوسـتم، رهـر حـزب جنبـش اسـامی نیـز در 

ایـن سـمینار بـا ارسـال پیامـی، گفتـه  اسـت که صد سـال گذشـته 

آکنده از اسـتبداد توافق شـده با ابرقدرت های جهانی، ظلم و سـتم 

نـاروای حـکام بـر رعیت و مردم مظلوم افغانسـتان و تشـدید تضادها 

و انقطاب هـای اجتاعـی و در نهایـت بـروز انقابـات و ویرانی هـای 

ناشـی از آن بوده اسـت. بـه گفته او، فقر، عقـب مانده گی فرهنگی، 

عمل کرد هـای  شـالوده  همـه  اجتاعـی  متعـدد  اختافـات  بـروز 

خارجـی  سیاسـت های  برابـر  در  گذشـته  زمامـداران  نابخردانـه 

ایـن حـوادث  از  تـورکان  و  بـود  گـرا  و سـلطه  قدرت هـای متجـاوز 

مسـتقیاً متاثر شـدند. در حاشـیه این سمینار منایشـگاه عکاسی، 

نقاشـی، غذاهـای تورکـی و اجـرای موسـیقی برگـزار شـده بـود.

شده  گفته  پرسش  چهارتا  فعال،  خواندن  اساس  کتاب  در 
هر  خوانش  هنگام  باید  خواننده  که  پرسیش  چهار  است. 

کند:  مطرح  کتاب 
خواننده  است؟  موضویع  چه  به  راجع  کتاب  کیل  طور  به  1ـ 

همچنان  بیابد.  را  کتاب  محویر  و  اصیل  موضوع  بکوشد  باید 
نویسنده  بسط  و  شرح  نوع  که  کند  درک  تا  مناید  تالش 

شده.  انجام  چگونه  موضوع  به  راجع 
است؟  شده  مطرح  جزئیات  در  چگونه  و  چزیهایی  چه  2ـ 

نویسنده  دیدگاه های  و  استدالل ها  ریو  بخش  این  در 
به  پیوند  در  جزئیات  چگونه  اینکه  سرانجام  و  شود  توجه 

است.  داده  شرح  را  کیل  مسئله  همدیگر 
این  به  پاسخ  دارد؟  واقعیت  کتاب  از  بخیش  یا  متام  آیا  3ـ 

پاسخ  اول  پرسش  دو  اینکه  مگر  نیست،  ممکن  پرسش 
رویکرد  با  را  ذهن  پرسش،  این  به  پاسخ  باشد.  شده  داده 

صورت  این  در  و  یم دهد  عادت  سنجشگرانه  یا  نقادانه 
وارد  بلکه  نیست؛  محض  پذیرنده ی  خواننده،  که  است 

یم شود. نویسنده  با  گفت وگو 
شما  جا  این  در  دارند؟  اهمیت  اصال  کتاب  مطالب  آیا  4ـ   

بیان  را  دیدگاه تان  کتاب  اطالعات  ارزش  و  اهمیت  به  راجع 
چرا  خری؟  یا  بوده  مهم  شما  برای  شده  داده  اطالعات  یم کنید. 

است؟ مهم  چزیها  این  دانسنت  که  یم کند  فکر  نویسنده 

کتاب

 Things Heard تریلر فلم ترسناک
Seen & منتشر شد

 نتفلیکـس به تازگـی از تریلـر فلـم ترسـناک خـود بـا عنـوان »شـنیده ها و 

دیده هـا« و بـا نقش آفرینـی آمانـدا سـایفرد رومنایـی کـرده اسـت.

نقـش  ترسـناک در  فلـم  ایـن  آمانـدا سـایفرد )Amanda Seyfried( در 

 Things Heard & Seen قهرمانی گاتیک و شـجاع ظاهر خواهد شـد. فلم

بـر اسـاس رمانـی بـا نـام All Things Cease to Appear سـاخته شـده 

 Elizabeth( اسـت. ایـن رمـان توسـط نویسـنده ای با نـام الیزابـت برونـداژ

Brundage( بـه قلـم درآمـده و آمانـدا سـایفرد نیز در داسـتان کاسـیک و 

ترسـناک آن، در نقـش زنـی ظاهـر خواهد شـد کـه از تاریخچـه خطرناک و 

ناراحت کننـده  خانـه جدیـدش پـرده بر مـی دارد.

 Things Heard & Seen هان طـور کـه در تریلـر منتـرش شـده از فلـم

نیـز  می تـوان مشـاهده کـرد، داسـتان ایـن فلـم بـر روی هرنمنـدی )بـا 

نقش آفرینـی آمانـدا سـایفرد( بـا نـام کاتریـن مترکـز دارد کـه بـه همـراه 

همـرش بـه یکـی از شـهرهای مجـاور ایالت نیویـورک با نام دره هادسـن 

نقـل مـکان کـرده و بـه زودی متوجه می شـود کـه خانه جدیـد و همرش، 

راز هـای تاریـک و احتـاالً شـیطانی را از او مخفـی کرده انـد.

سـپس کاراکـر آمانـدا سـایفرد رشوع به جسـت و جو و تحقیـق در رابطه با 

تاریخچـه خانـه جدیـد خـود کـرده تـا از عمیق تریـن ارسار ایـن خانـه پرده 

بـردارد. در همیـن حـال نیـز، با جلوتـر رفن تحقیقـات او و پرده برداشـن 

از ارسار ایـن خانـه، اخـاق همـرش نیـز رشوع به تغییر کـرده و رس و کله 

زدن با او بسـیار سـخت و ناخوشـایند می شـود.

فلـم ترسـناک Things Heard & Seen کمپانـی نتفلیکـس، دارای خـط 

داسـتانی کاسـیک و گاتیـک ماننـد )ژانری از ادبیات اسـت کـه از ترکیب 

وحشـت و مضامیـن عاشـقانه بـه وجـود آمـده  اسـت( می باشـد و همچنین 

بـه نظـر می رسـد کـه با توجـه به تریلـر به منایـش درآمـده از آن، ایـن پروژه 

بیشـر در ژانـر فلم هـای تریلـر روان شـناختی قـرار داشـته باشـد تـا در 

ژانـر فلم هـای ترسـناک. تریلـر فلـم Things Heard & Seen در ابتـدا بـه 

صـورت آهسـته    آغاز می شـود ولـی به رسعت ایـن روند تغییر کرده و شـاهد 

صحنه هـا و لحظه هـای دراماتیـک و پرمعنـی بسـیاری در آن می باشـیم.

فلم بـردار ایـن فلـم با نام لری اسـمیت )Larry Smith( موفق شـده اسـت 

حـرکات بسـیار جالبـی را با دوربین خود در ایـن فلم خلق کند و همچنین 

او بدون تسـلیم شـدن به وسوسـه اسـتفاده از رنگ های کم رنگ، توانسـته 

صحنه هـای زیبـا و در عیـن حـال رشورانـه ای را نیـز در ایـن فلـم بـه وجود 

آورد.

وظیفـه کارگردانـی فلـم Things Heard & Seen را دو فلم سـاز بـا نام های 

شـاری اسـپرینگر برمـن )Shari Springer Berman( و رابـرت پولچینـی 

)Robert Pulcini( بـا همـکاری یکدیگـر انجـام داده اند. این پـروژه، اولین 

کار ایـن دو فلم سـاز در ژانـر فلم هـای ترسـناک می باشـد چـرا کـه آن هـا 

پیـش از ایـن، تنهـا در حیطـه فلم هـای کمـدی و دارم ماننـد فلـم کمـدی 

American Splendor در سـال ۲۰۰۳ و فلـم The Nanny Diaries در 

سـال ۲۰۰۷ مشـغول بـه کار بوده انـد.

ایـن دو فلم سـاز عـاوه بـر کارگردانـی ایـن پـروژه، وظیفـه اقتبـاس از رمان 

All Things Cease to Appear و تبدیـل کـردن آن بـه فلم نامـه ایـن فلـم 

 James( را نیـز بـر عهده داشـته اند. عـاوه بر آماندا سـایفرد، جیمز نورتـون

Norton( نیـز در ایـن فلـم در نقـش همـر او بـه ایفـای نقـش پرداختـه 

اسـت. سـتاره رسیال بسـیار محبـوب Stranger Things شـبکه نتفلیکس 

بـا نـام ناتالیـا دایـر )Natalia Dyer(  نیـز، در ایـن فیلـم در نقـش مکمـل 

ظاهـر خواهـد شـد. از دیگـر بازیگرانـی کـه در ایـن پـروژه نقش آفرینـی 

کرده انـد نیـز می تـوان بـه بازیگـر برنـده جایـزه اسـکار بـا نـام اف. مـوری 

 )Karen Allen(  یعنی کارن آلن Indiana Jones آبراهام و سـتاره فرنچایز

اشـاره کرد.

)بخش سوم(

تورکان  به جایگاه  پیوند  در  سمیناری 
ر شد برگزا افغانستان  در 



 رسمربـی آملانـی تیـم فوتبـال چلسـی عنـوان 

بهرتیـن مربـی مـاه لیـگ برتـر انگلیـس را از آن 

خـود کـرد.

سـایت رسـمی مسـابقات لیـگ برتـر انگلیـس، 

فوتبـال  تیـم  آملانـی  رسمربـی  توخـل  تومـاس 

مـارچ  مـاه  مربـی  بهرتیـن  به عنـوان  را  چلسـی 

ایـن رقابت هـا معرفی کـرد. این رسمربـی آملانی 

در مـاه مـارچ بـا چلسـی شکسـت ناپذیر بـود و 

آبی پوشـان لندنـی را بـه پیـروزی یک بـر صفر در 

خانـه لیورپـول، برتـری خانگی 2 بر صفـر مقابل 

اورتـون و در نهایـت تسـاوی بـدون گل در خانـه 

لیدزیونایتـد رسـاند.

توخـل 47 سـاله کـه در دومیـن مـاه حضـورش 

روی نیمکـت مربیگـری چلسـی موفـق به کسـب 

عنـوان بهرتیـن مربـی ماه لیـگ برتر شـد، پس از 

یورگـن کلـوپ دومیـن مربی آملانی شـد کـه این 

عنـوان را بـه خـود اختصـاص می دهـد.

معرفی توخل به  عنوان مربی ماه لیگ برتر انگلیس

ورزش
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افطـار سـفره هـای دسـته جمعـی بـه ویـژه در مقابل مسـاجد 

پهـن مـی گردنـد تـا بـه مسـتمندان و فقـرا نیـز زمینـه یـک 

افطـار مناسـب فراهم گـردد. همچنـان امارت دبـی نیز اعالم 

کـرده اسـت کـه  سـفره هـای افطـاری را منـع مـی کند.

شـود و بـه ایـن ترتیـب خطـر گسـرتش کرونـا خیلی شـدید 

می باشـد. مـر اعـالم کـرده اسـت کـه مثل سـال گذشـته 

بـرای مسـتمندان را  بـه ویـژه  افطـار  سـفره هـای جمعـی 

ممنـوع می کنـد. در مـاه رمضـان معمـول اسـت کـه بـرای 

 در آسـتانه مـاه رمضان، سـازمان جهانی صحت بـا نگرانی از احتامل 

گسـرتش کرونا در کشـورهای اسـالمی هشـدار داده است. در همین 

حـال شـامری از کشـورهای اسـالمی تدابیـری را بـرای جلوگیـری از 

کرونـا اتخاذ کـرده اند.

سـازمان جهانـی صحـت از افزایـش مبتالیان به کرونـا در ماه رمضان 

گرفتـه  روی دسـت  تدابیـری  اگـر  کـه  اسـت  گفتـه  و  داده  هشـدار 

نشـود، حیـن مـاه رمضـان در شـامری از کشـورهای جهان به شـمول 

کشـورهای عربـی وضعیـت وخیـم تـر خواهد شـد.

سـازمان  در  مدیرتانـه  دریـای  رشق  حـوزه  مدیـر  املنظـری،  احمـد 

جهانـی صحـت بـا ابـراز نگرانی گفتـه اسـت: »وضعیت بهـرت نخواهد 

شـد و اکـر کشـورها بـه سـمت نگـران کننـده ای در حرکـت انـد.«

ایـام عیـد پـاک مسـیحیان و مـاه رمضـان  بـه گفتـه املنظـری، در 

مسـلامن خطـر افزایـش ابتـال بـه کرونـا بیشـرت مـی باشـد: »مـا مـی 

دانیـم کـه این ایـام مناسـبتی، باید تجلیـل گردند؛ اما لطفـاً مواظب 

خودتـان و دیگـران باشـید.«

امسـال  مـاه می باشـد.  رویـت هـالل  بـه  مـاه رمضـان مرتبـط  آغـاز 

بـود. اپریـل خواهـد  مـاه  رمضـان سـیزدهم  مـاه  روز  نخسـتین 

در ایـن مـاه مسـلامنان معتقـد از طلـوع تـا غـروب آفتـاب از خـوردن، 

نوشـیدن و مـوارد دیگـر خودداری می کننـد. اما برای افطـار و بعد از 

آن شـب ها همـه کنـار هـم جمع می شـوند و بـا هم رصف غـذا منوده 

و مراسـم دیگـر مذهبـی به شـامل مناز خفـن و مناز تـراوح را نیز در 

جامعـت انجـام می دهنـد. بنابر ایـن در تجمعات به ویژه در مسـاجد 

بـا توجـه بـه تعـداد جمعیـت، کمـرت ممکـن اسـت کـه فاصلـه رعایت 

سازمان جهانی صحت
داد  ر  در ماه رمضان هشدا از گســترش کرونا   

ــود جریمه های نقدی زالتان و لوکاکو به خیریه اهدا می ش

از خط خارج شدن قطار در تایوان دست کم ۴۸ کشته بر جای گذاشت

تیم آریانا قهرمان رقابت های والیبال بانوان کشور شد

وزیر فرانسوی »تست بکارت« در برنامه تلویزیونی را محکوم کرد

بسـیاری از مسـافران بـه دلیـل شـلوغی واگن هـا 

ایسـتاده بودنـد.

تصاویـر منترششـده کامیونـی را در حاشـیه خـط 

محـل  تونـل  نزدیکـی  در  می دهـد.  نشـان  آهـن 

و  بـود  جریـان  در  سـاختامنی  عملیـات  حادثـه 

مشـخص نیسـت ایـن کامیـون چـه طـور بـه کنـار 

ریـل قطـار کشـیده شـده اسـت.

گزارش شـده ده ها نفر از رسنشـینان گردشگرانی 

مراسـم  انجـام  بـرای  می خواسـتند  کـه  بودنـد 

سـنتی سـاالنه غبارروبـی گورسـتان سـفر کننـد.

قطـاری کـه دچار حادثه شـده یکـی از رسیعرتین 

قطارهـای راه آهـن تایـوان اسـت و رسعـت آن بـه 

۱۳۰ کیلومـرت در سـاعت می رسـد.

بـه نظـر می رسـد ایـن مرگبارترین حادثـه قطار در 

تایـوان در دهه هـای اخیر باشـد.

تایـوان  از خـط خـارج شـدن قطـاری در   حادثـه 

دسـت کم ۴۸ کشـته بـر جای گذاشـته اسـت؛ این 

بدتریـن سـانحه ریلی در تایـوان در دهه های اخیر 

اسـت. بوده 

و  تایتونـگ می رفـت  بـه  تایپـه  از  ایـن قطـار، کـه 

حـدود ۵۰۰ نفـر رسنشـین داشـت داخـل تونـل از 

ریـل خـارج شـد.

حـدود ۲۰۰ نفـر از رسنشـینان هنـوز در واگن هـا 

گرفتارنـد.

اسـت  گفتـه  تایـوان  اضطـراری  عملیـات  مرکـز 

دسرتسـی بـه چهـار واگنـی کـه در تونـل هسـتند 

دشـوار اسـت. گفتـه شـده ایـن واگن ها "به شـدت 

دیده انـد". صدمـه 

برخـی از مسـافران بـا شکسـن شیشـه ها خـود را 

دادند. نجـات 

اذیـت، دسـتگیری و بازداشـت خودرسانـه مدافعان 

حقـوق بـرش و سـایر اعضـای جامعـه مدنـی را بـه 

شـدت محکـوم می کنیـم و خواهـان آزادی فـوری 

هسـتیم.« بازداشت شـدگان  همـه 

بیانیـه کشـورهای عضـو  در میـان امضاکننـدگان 

اتحادیـه اروپـا، بریتانیـا، ایـاالت متحـده و مکزیـک 

دیـده می شـوند. در حالـی کـه چیـن و روسـیه در 

ایـن جمـع حضـور ندارنـد. در عیـن حـال وکیـل 

مدافع آنگ سـان سـوچی، رئیـس دولت غیرنظامی 

علیـه  جدیـدی  اتهامـات  اسـت  گفتـه  میامنـار، 

مـوکل اش اقامـه شـده اسـت کـه می توانـد تـا ۱۴ 

سـال زنـدان بـرای او در پـی داشـته باشـد. خانـم 

خـود  محاکمـه  جلسـه  در  پنجشـنبه  روز  سـوچی 

رشکـت کـرد. 

وضعیـت  بـه  توچـه  بـا  می گوینـد  محلـی  منابـع 

دربـاره  خاصـی  نگرانـی  سـوچی،  خانـم  ظاهـری 

سـالمت وی وجـود نـدارد. بـه  گفته سـازمان کمک 

بـه زندانیـان سیاسـی میامنـار، از زمـان کودتـا در 

شـده اند.  کشـته  نفـر   ۵۳۶ تاکنـون  کشـور  ایـن 

سـازمان بین املللـی غیردولتـی نجـات کـودکان با 

انتشـار گزارشی ضمن هشـدار به وضعیت اسف بار 

کـودکان در ایـن کشـور، خواسـتار مداخلـه فـوری 

نیروهـای  خشـونت   توقـف  بـرای  جهانـی  جامعـه 

نظامـی علیـه غیرنظامیـان و به ویـژه کـودکان شـد.

بـه گفتـه ایـن سـازمان تـا کنـون ۴۳ کـودک جـان 

داده انـد.  دسـت  از  ناآرامی هـا  ایـن  در  را  خـود 

تنهـا  معرتضـان  رسکـوب  قربانـی  کوچک تریـن 

شـش سـال داشـته اسـت.  ارتـش میامنـار دو مـاه 

پیـش )یـک فوریـه( در اعـرتاض به آنچه مهندسـی 

انتخابـات پارملانـی مـاه نوامرب توسـط حـزب خانم 

سـوچی می خوانـد، علیـه دولـت ایـن کشـور کودتا 

سـوچی  سـان  آنـگ  بـه  پیشـرت  نظامیـان  کـرد. 

هشـدار داده بودنـد که اگر به تقلبـات در انتخابات 

رسـیدگی نشـود ارتـش مداخلـه خواهـد کـرد.

از زمـان وقـوع کودتـا شـهرهای مختلـف میامنـار 

بـوده اسـت. هـزاران  شـاهد تظاهـرات معرتضـان 

نفـر از مخالفـان کودتـا تـا کنـون توسـط نیروهـای 

شـده اند. دسـتگیر  نظامـی 

اینرتنـت  شـبکه  قطـع  دسـتور  صـدور  پـی  در 

بی سـیم در میامنـار، معرتضـان بـه کودتـا در ایـن 

کشـور اعـالم کرده انـد کـه آمـاده دور جدیـدی از 

اعرتاضـات خواهنـد شـد. روز پنجشـنبه ۱۲ حمـل 

بـه  میامنـار  در  »اوردو«  تلفنـی  ارتباطـات  رشکـت 

خربگـزاری فرانسـه گفـت کـه مقامـات نظامـی این 

کشـور دسـتور قطـع خدمـات پهنـای باند بی سـیم 

تنهـا  فـردا  از  و  را صـادر کرده انـد  ایـن کشـور  در 

اینرتنـت خطـوط ثابت کار خواهند کـرد. این اقدام 

در حالی انجام می شـود که بسـیاری از شـهروندان 

میامنـار بـرای اتصال به اینرتنت به شـبکه بی سـیم 

متکـی هسـتند و بـه خدمـات خط ثابت دسرتسـی 

ندارنـد.

محدودیت هـای تـازه عـالوه بر قطع شـبکه اینرتنت 

موبایلـی اسـت که از چنـدی پیش آغاز شـده بود.

کـه  کرد ه انـد  اعـالم  معرتضـان  میـان  ایـن  در 

خاموشـی  بـرای  راه حل هایـی  تالش انـد  در 

بـا  ضدکودتـا  گروه هـای  کننـد.  پیـدا  اینرتنـت 

اینرتنتـی  منابـع  رادیویـی،  فرکانس هـای  پخـش 

می کننـد  سـعی  متنـی  هشـدارهای  و  آفالیـن 

بزننـد.  دور  را  اینرتنـت  جدیـد  محدودیت هـای 

شـهر  چندیـن  در  تظاهرکننـدگان  گذشـته  شـب 

میامنـار دسـت بـه اعـرتاض زدنـد و نسـخه هایی از 

قانـون اساسـی مصـوب ارتـش در سـال ۲۰۰۸ را 

سـوزاندند. خیـن صـدار، از رهـربان معرتضـان، در 

پیامـی در فیـس بـوک مـردم را بـه »اعتصـاب گل« 

دعـوت کـرد و نوشـت: »مـا فـردا در ایسـتگاه های 

اتوبـوس گل می گذاریـم ... ایـن چیـزی اسـت کـه 

شـام  بـه  اینرتنـت  قطـع  از  قبـل  می خواهـم  مـن 

بگویـم.« وی بـا درخواسـت از مـردم بـرای ترتیـب 

دادن »اعتصاب هـای چریکـی«، برگـزاری تظاهرات 

خیابانـی در روزهـای پیـش را وعـده داد و خطـاب 

بـه شـهروندان گفـت: »بیاییـد دوبـاره رادیـو گـوش 

دهیـم. بیاییـد بـا هم متـاس تلفنـی برقـرار کنیم.«

همزمـان ده هـا کشـور عضـو سـازمان ملـل متحـد 

بـا صـدور بیانیـه ای خاموشـی اینرتنـت و حملـه بـه 

آزادی بیـان در میامنـار را محکـوم کرده انـد.

و  آزار  »مـا  آمـده اسـت:  بیانیـه همچنیـن  ایـن  در 

دیباال، آرتور و مک ِکنی از بازی با تورینو محروم می شوند

سـه بازیکـن تیـم فوتبـال یوونتـوس بـه دلیـل نقـض محدودیت هـای کرونایـی از سـوی باشـگاه 

یوونتـوس نقـره داغ خواهنـد شـد.

پائولـو دیبـاال، وسـتون مک کِنـی و آرتـور کـه محدودیت هـای کرونایـی را نقـض کرده انـد، ممکـن 

اسـت بـازی با تورینو را از دسـت بدهنـد. روزنامه هـای ایتالیایی »کوریره دلو اسـپورت« و »کوریره 

دال رسا« مدعـی شـده اند کـه باشـگاه یوونتـوس سـه بازیکـن خاطـی خـود را از حضـور در بـازی 

فـردا شـب )شـنبه( بـا تورینـو محروم خواهـد کرد. تیم هـای تورینـو و یوونتوس از سـاعت 20:30 

امـروز )شـنبه( در چارچـوب هفتـه بیسـت ونهم رسی A ایتالیـا و در دربـی دال مولـه بـه مصـاف 

می روند. هـم 

مک کِنـی، دیبـاال و آرتـور چهارشـنبه شـب بـدون توجـه بـه محدودیت هـای کرونایـی در خانـه 

مک کنـی هافبـک آمریکایـی بانـوی پیـر و در میهامنـی کـه او ترتیـب داده بـود، بـه همـراه دیگـر 

دوستان شـان گردهـم آمـده بودنـد. پلیـس ایتالیـا در متاسـی که همسـایگان مک کنی بـا پلیس 

داشـتند، بـه خانـه ایـن بازیکـن مراجعـه کردنـد و پـس از اینکـه در ابتـدا بـا مقاومـت بـرای ورود 

بـه خانـه مواجـه شـدند، پـس از گذشـت حـدود یـک سـاعت وارد خانـه شـدند و سـه بازیکـن 

یوونتـوس را بـه همـراه دوستان شـان را در آنجـا رؤیـت کردنـد. در حـاال حارض محدودیـت تردد از 

سـاعت 10 شـب تـا پنـج صبـح در رسارس کشـور ایتالیـا به اجـرا در می آیـد، این در حالی اسـت 

مأمـوران پلیـس حوالی سـاعت 11:30 شـب به منزل مک کنـی مراجعه کردند. حـارضان در این 

میهامنـی بـه اتهـام مقاومـت برابر پلیـس در خطر بودند، اما طبـق قوانین فعلـی ایتالیا در نهایت 

تنهـا 400 یـورو جریمه شـدند.

 جریمـه نقـدی دو سـتاره تیم هـای فوتبـال میـالن و اینـرت بـه 

خیریـه اهـدا خواهد شـد.

دو باشـگاه میـالن و اینـرت اعـالم کردنـد، جریمه هـای نقـدی 

کـه بـرای سـتاره  های ایـن دو تیـم یعنـی زالتـان ابراهیموویـچ 

و روملـو لوکاکـو بابـت درگیـری کـه در دربـی دالمادونینـا بـا 

هـم داشـتند، در نظـر گرفتـه می شـود بـه خیریه اهـدا خواهد 

شـد. مبلـغ جریمـه هنـوز از سـوی فدراسـیون فوتبـال ایتالیـا 

مشـخص نشـده است.

در جریـان برتـری 2 بـر یـک مـاه جنـوری اینـرت مقابـل میالن 

در مرحلـه یـک چهـارم نهایـی جـام حذفـی ایتالیـا، بیـن دو 

ابراهیموویـچ  زالتـان  بیـن  شـدیدی  لفظـی  درگیـری  نیمـه 

انضباطـی  ادامـه کمیتـه  لوکاکـو در گرفـت کـه در  روملـو  و 

فدراسـیون فوتبـال ایتالیا طبق گزارش پائولـو والری )داور آن 

بـازی(، مهاجـم بلجیمـی اینـرت و مهاجم سـوئدی میـالن را به 

دلیـل رفتـار غیرورزشـی با یـک جلسـه محرومیـت از همراهی 

کـرد.  جریمـه  تیم های شـان 

لوکاکـوی 27 سـاله ایـن فصـل آمـار 25 گل زده و هفت پاس 

گل را در 34 بـازی از خـود در اینـرت بـه جـا گذاشـته اسـت، 

ایـن در حالـی اسـت کـه زالتـان 39 سـاله هـم در 23 بـازی 

موفـق شـده 17 گل بـه مثـر برسـاند و دو پـاس گل هـم برای 

بسـازد.  هم تیمی هـای خـود 

زن زیبـا و باکـره را بـه همـری گرفته اسـت."

زنـی دیگـر مـی گویـد: "از کودکی )عروس( تربیت شـده تـا بداند 

کـه بایـد این مراسـم برگـزار شـود." در بخـش دیگـری از این فلم، 

زنی دیگر در پاسـح به این که آیا از مردان نباید سـواالت مشـابهی 

ایـن اصـل رشوع  از  مـا  اینطـور نیسـت.  "نـه  بشـود، می گویـد: 

می کنیـم کـه اگـر یـک مـرد جـوان قبـل از ازدواج بـه مهامنی هـا 

نـرود و بـا دخـرتان دیگـر مالقـات نکنـد، پـس او ایـن فرصـت را از 

دسـت می دهـد. ایـن تجربـه ای اسـت کـه او باید داشـته باشـد." 

وزیـر حقـوق شـهروندی فرانسـه در نامه خود گفته کـه از لحن بی 

چـون و چـرای برنامه عصبانی شـده اسـت. او گفته اسـت مجلس 

فرانسـه بـه قانـون "منـع تسـت بـکارت و اطمینـان از رضایـت هـر 

دو رشیـک بـه ازدواج رای داده اسـت." براسـاس بنـدی در قانـون 

فرانسـه صـدور گواهینامـه هـای بـکارت غیرقانونـی اسـت. هدف 

اصلی این بند جامعه مسـلامنان فرانسـه اسـت که در آن برخی از 

خانواده هـا قبـل از ازدواج بر اثبات باکر گـی ارصار دارند. در متنی 

کـه مجلـس بـه آن رای داده، آمده اسـت پزشـکانی کـه گواهینامه 

باکر گـی صـادر کننـد بـا مجـازات تـا یـک سـال زنـدان و جریمـه 

۱۵ هـزار یورویـی مواجـه می شـوند. افـراد غیـر متخصـص هم که 

آزمایشـات بـکارت را حتـی بـا موافقـت زن انجـام دهنـد، ممکـن 

اسـت بـه تعرض جنسـی متهم شـوند. سـازمان بهداشـت جهانی 

گفتـه اسـت کـه تسـت بـکارت منی توانـد اثبات کنـد که آیـا زن یا 

دخرتی روابط جنسـی داشـته اند یا نه. این سـازمان انجام چنین 

آزمایشـی را نقـض حقوق برش دانسـته اسـت.

ببینـدگان در میـان مقدمـات یـک عروسـی مجلـل، تختخوابی را 

دیدنـد کـه قـرار بـود ایـن مراسـم در آن برگـزار شـود.

در ایـن بخـش از فلـم گفتـه شـد: "روی ایـن تختخـواب، زنـی بـا 

دسـتامل و بـا تسـت خـاص، بـکارت عـروس، را آزمایـش می کند. 

مراسـم دستامل، سنتی اجدادی و اجتناب ناپذیر است. چنانچه 

در ایـن آزمایـش مشـخص شـود کـه عـروس قبـل از ازدواج روابـط 

جنسـی داشـته، عروسـی لغـو می شـود." در صحنـه هایـی دیگر، 

زنـان متعلـق بـه ایـن جامعـه، دلیـل مهـم بـودن ایـن آزمایـش را 

توضیـح می دهنـد. به گفتـه یکی از آن هـا "این به خاطـر خانواده 

پـر انجـام می شـود. بنابرایـن آن هـا می داننـد که پرشـان یک 

دولـت فرانسـه از یـک رسیـال تلویزیونـی واقـع منایی این کشـور به 

دلیـل آن کـه در آن عروس هـای جـوان بایـد بـکارت خـود را ثابـت 

کننـد، انتقـاد کرده اسـت.

مارلیـن شـیاپا، وزیـر حقـوق شـهروندی در نامـه ای بـه نهـاد ناظـر 

بابـت موضـع  از "خشـم" خـود  تلویزیونـی  برنامه هـای  بـر پخـش 

غیرانتقـادی ایـن برنامـه نسـبت بـه رسـم آزمایـش بـکارت عروس هـا 

برنامـه  ایـن  اسـت.  نوشـته  ازدواج  از  پیـش  خویشـاوندان  توسـط 

گیتانـوس  جامعـه  ازدواج  و  خواسـتگاری  سـنت های  تلویزیونـی، 

)اقلیـت رومـا( کاتـاالن را که در شـهر پرپینیان زندگـی می کنند، به 

تصویـر کشـیده اسـت. در بخشـی کـه در مـاه فـربوری پخـش شـد، 

را شکسـت بدهنـد و بـه دیـدار نهایـی راه یابند.

مقیـم  افغـان  مهاجـران  تیـم  بـازی،  دیگـر  در 

پیـش رو  از  را  کابـل  شـهرداری  تیـم  ایـران، 

برداشـت.

زهـرا فیاضی، مسـؤول کمیتۀ بانوان فدراسـیون 

بـه  نسـبت  بازی هـا  »سـطح  گفـت:  والیبـال 

و  داشـت  تفـاوت  خیلـی  گذشـته  بازی هـای 

پوشـش رسـانه یی ایـن رقابت هـا بسـیار خـوب 

بـود.«

فاطمـه، عضـو تیـم آریانـا نیـز بیان داشـت: »در 

کنـار این کـه مـا بـرای پیـروزی آمدیـم، دیـدن 

وطـن مـان یـک هـوای دیگـری دارد. چـرا که ما 

مهاجـر هسـتیم و می خواهیـم بـار بـار بیاییـم و 

اسـتعداهای خـود مـان را نشـان بدهیـم.«

ایـن پیکارهـا از یک هفته به این سـو با اشـرتاک 

ده تیـم جریـان دارنـد و قرار اسـت دیـدار نهایی 

ایـن رقابت هـا پـس از چاشـت روز جمعـه میـان 

تیم  هـای هـرات و مهاجریـن افغـان مقیـم ایران 

برگزار شـود.

)آریانـا(  ایـران  مقیـم  افغـان  بانـوان  تیـم 

رقابت هـای  دور  پانزدهمیـن  قهرمـان 

شـد. کشـور  بانـوان  والیبـال  قهرمانـی 

دیـدار نهایـی ایـن رقابت هـا، روز جمعه 13 

حمـل میـان تیم هـای هـرات و آریانـا برگزار 

شـد که بانـوان تیـم آریانا توانسـتند در یک 

شکسـت  را  حریـف   ۲  -۳ نفس گیـر  بـازی 

بدهنـد و جـام قهرمانـی را بـاالی رس بربند.

بـه ایـن ترتیـب، تیم بانـوان هرات دوم شـد 

و تیم هـای رسه میاشـت و شـهرداری هـم به 

ترتیـب مقـام سـوم و چهارم ایـن رقابت ها از 

آن خـود کردند.

حضـور  تیـم  ده  آن  در  کـه  رقابت هـا  ایـن 

داشـتند، یـک هفته پیش آغاز شـده بودند.

روز  رقابت هـا  ایـن  نیمه نهایـی  بازی هـای 

پنـج شـنبه در کابـل برگـزار شـد. در ایـن 

بازی هـا تیم هـای هـرات و رسه میاشـت بـه 

مصـاف هـم رفتنـد کـه بانـوان هـرات موفق 

شـدند بـا نیتجـه سـه بر هیـج رشه میاشـت 

 

نوبل از بایرن مونیخ جدا می شود؟

بازوبند پرتاب شده رونالدو صرف امور خیریه شد!

مونیـخ  بایـرن  فوتبـال  تیـم  آملانـی  دروازه بـان   

ایـن تیـم جـدا شـود. از  ممکـن اسـت 

الکسـاندر نوبـل که تابسـتان گذشـته بـا امضای 

قـراردادی پنـج سـاله و بـه عنـوان بازیکـن آزاد از 

شـالکه بـه بایرن مونیخ پیوسـت، در ایـن تیم زیر 

سـایه مانوئـل نویر مانده و خیلـی فرصت بازی به 

او نرسـیده، از این رو برای اینکه فرصت بیشـرتی 

بـرای بـازی کردن پیـدا کند، ممکن اسـت راهی 

تیمی دیگر شـود.

شـبکه تلویزیونـی »اسـپورت وان« آملـان در ایـن 

املپیـک  باشـگاه  مدیـران  داد؛  گـزارش  راسـتا 

در  خـود  همتایـان  بـا  کـه  متاسـی  در  مارسـی 

باشـگاه بایرن مونیخ داشـته اند، جویای وضعیت 

ایـن بازیکـن و احتـامل انتقالـش بـه ایـن تیـم 

تابسـتانی  نقل وانتقـاالت  فصـل  در  فرانسـوی 

پیـش رو شـده اند.   طبـق ایـن گـزارش؛ باشـگاه 

 نرشیـه »توتو اسـپورت« ایتالیا خرب داد بازوبندی 

کـه کریسـتیانو رونالـدو فـوق سـتاره یوونتوس در 

بـازی تیـم ملـی پرتـگال بـا رصبسـتان بـه دلیـل 

عصبانیـت از داور پرتـاب کـرده بـود، بـرای امـور 

خیریـه بـه حراج گذاشـته شـد.

فـردی ایـن بازوبنـد را به یک موسسـه خیریه داد 

تـا این موسسـه ایـن بازوبنـد را به حـراج بگذارد. 

در نهایـت ایـن بازوبنـد بـه مبلـغ 64 هـزار یـورو 

یـک  درمـان  بـرای  مبلـغ  ایـن  و  شـد   فروختـه 

کـودک 6 ماهـه مبتـال بـه بیـامری نـادر هزینـه 

شـود. می 

رونالـدو در ایـن بـازی بـه دلیل مردود شـدن گل 

موناکـو امـا بخـت اول بـه خدمـت گرفـن نوبـل 

24 سـاله اسـت، این در حالی اسـت که باشـگاه 

بوروسـیا دورمتوند هم وضعیـت او را زیرنظر دارد.

ایـن دروازه بـان آملانـی ایـن فصـل تنهـا در سـه 

بایـرن  دروازه  درون  در  ایسـتادن  فرصـت  بـازی 

مونیـخ را پیـدا کـرده اسـت.

خـودش و گل پیـروزی تیـم ملی پرتگال از سـوی 

داور عصبانـی شـد و کنـرتل خود را از دسـت داد 

و بازوبنـد را پرتـاب کرد.

کودتاگران میانمار اینترنت را خاموش کردند؛ 
ضدکودتاگران فراخوان »اعتصاب های چریکی« دادند 



 

 سال پانزدهم  شماره 4186   شنبه   14 حمل 1400   3 آپریل 2021  

بامیانکابل جالل آبادقندهارهراتمزار 21
9

13
5

24
15

31
16

32
18

29
15

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

وزارت مالیه: تعهد جهانی واکسین کرونا برای 60 درصد نفوس کشور نهایی شده است 

 

خواهـان  خارجـی  رشکت هـای  کـه  می گویـد  انـرژی  خدمـات  تنظیـم  اداره   

شـده اند. بدخشـان  والیـت  در  انـرژی  تولیـد  عرصـه  در  رسمایه گـذاری 

داوود میرزایـی، رییـس اداره تنظیـم خدمـات انرژی همـراه یک هیئت دولتی روز چهارشـنبه 11 

حمـل بـه والیت بدخشـان سـفر کـرد و از بند برق شـورابک دیـدار کرد.

آقـای میرزایـی بعـد از دیـدار از ایـن بنـد، گفـت کـه برنامه سـاخت چندین بنـد را در ایـن والیت 

دارد و شـاری از رشکت هـای خارجـی هـم خواسـتار رسمایه گـذاری در عرصـه تولیـد انـرژی 

. هستند

او افـزود کـه اداره تنظیـم خدمـات انـرژی مکلفیـت همـه جانبـه در قبـال تولید برق بـا کیفیت و 

مطمنئ بـرای شـهروندان دارد.

بنـد بـرق شـورابک با ظرفیت 7.5 میگاوات در ده کیلومرتی غرب شـهر فیض آبـاد موقعیت دارد. 

ایـن بنـد بـرق دارای سـه توربیـن بوده کـه آزمایـش دو توربین آن تکمیل شـده و توربین سـوم آن 

در مرحله ای آزمایش قرار دارد که ۱۵ هزار خانواده از نور برق آن مسـتفید شـده  و توسـط کمک 

مالـی کشـور آملـان راه اندازی شـده که رشکت ترکی فیـگا آن را اعار کرده اسـت.

قرار پالن اداره تنظیم خدمات انرژی بند برق شورابک به ۹۰ میگاوات بلند برده خواهد شد.  

حـدود یـک سـال پیش مسـئوالن رشکت پیـان کار بند بـرق شـورابک در والیت بدخشـان گفته  

بودنـد کـه کار سـاخت ایـن بند ۹۰ درصد پیرشفت داشـته اسـت.

احمـد سـیر نیکزاد، سـخنگوی اداره تنظیم خدمات انـرژی به روزنامه افغانسـتان ما گفت که این 

بنـد در هفته هـای اخیر، توسـط رئیس جمهور افتتاح می شـود.

رئیـس اداره تنظیـم خدمـات انـرژی در این سـفر همچنین با شـاری از مردم و مسـئوالن دولتی 

والیـت بدخشـان در مـورد چگونگـی توزیع و تعرفه بـرق گفتگو کرد.

در این نشسـت احمد بشـیر صمیم، رئیس شـورای والیتی بدخشـان گفت که »از طفل تا بزرگ 

بدخشـان آرزوی افتتـاح بند برق شـورابک را دارد، در بدخشـان ظرفیت های بـاالی طبیعی برای 

تولیـد بـرق وجـود دارد، امید اسـت تا مانند پروژه اعار بند برق شـورابک سـایر پـروژه های تولید 

انـرژی در والیت بدخشـان راه اندازی گردد.«

همچنـان ضیـا یفتلـی مناینـده مـردم بدخشـان در مجلـس مناینـدگان گفـت بند برق شـورابک 

از رویاهـای مـردم بدخشـان در طول سـالهای گذشـته اسـت کـه خوشـبختانه در آسـتانه افتتاح 

است.

آقـای یفتلـی ادامـه داد: افتتـاح این بند زمینه رشـد اقتصادی، علمی و فرهنگی مسـاعد خواهد 

کـرد و مـا از پروژه های عـام املنفعه حایـت می کنیم.

در قسـمتی دیگـر از برنامـه، آقای باهیـر، مناینده جامعه مدنی بدخشـان از اداره تنظیم خدمات 

انـرژی خواسـت کـه بـه دلیـل فقـر اقتصـادی مـردم در بدخشـان و جانفشـانی آنـان در صفـوف 

امنیتـی، بنـد بـرق شـورابک اسـتثنا باشـد و هر میـگاوات بـرق یک افغانی باشـد.

همچنـان مـردم در آخـر محفـل نظریـات خـود را بـا رییـس اداره تنظیـم خدمـات انـرژی رشیـک 

سـاخته و در قسـمت کـم شـدن تعرفـه بـرق تاکیـد کردند.

واکسـین  تامیـن  تعهـد جهانـی  کـه  مالیـه می گویـد  وزارت   

نهایـی  کشـور  نفـوس  درصـد   60 بـرای  کرونـا  ویـروس 

. سـت ه ا شد

محمـد خالـد پاینـده رسپرسـت وزارت مالیـه امـروز پنج شـنبه 

)12 حمـل( در یـک نشسـت خـری گفـت کـه بانـک جهانی 

بـا  کرونـا  ویـروس  تامیـن  بـرای  آسـیایی  انکشـاف  بانـک  و 

می کننـد. همـکاری  افغانسـتان 

آقـای پاینـده افـزود کـه بانـک جهانـی 113 میلیـون دالـر و 

بانـک انکشـاف آسـیایی 50 میلیـون دالـر بـرای خریـداری 

واکسـین کرونـا بـه افغانسـتان وعـده کمـک داده انـد.

بـه گفتـه او، بـا این مقـدار پول کمکـی وعده داده شـده برای 

60 درصـد نفوس کشـور واکسـین تهیه خواهد شـد.

از سـوی دیگـر، آقـای پاینـده افزود کـه این وزارت هـم اکنون 

در حـال بررسـی معاشـات ان تـی ای اسـت تا مـوارد رضوری و 

غیـر رضوری را تفکیـک کند.

بـه گفتـه او، معاشـات ازدیـادی 

معلـان و کارمنـدان پایین رتبـه 

دولتـی هـم هرچنـد از اول حمل 

از  ولـی  بـود،  خواهـد  اجرایـی 

پرداخـت  سـال  وسـط  بودجـه 

می شـود.

او خاطرنشـان کـرد که معاشـات 

حفـظ  مـوارد  فقـط  ان تـی ای 

خواهد شـد که رضورت باشـد در 

کارمنـدان  قراردادهـای  آن  غیـر 

خواهـد  حـذف  نیـز  ان تـی ای 

شـد.

پیـش از ایـن رییس جمهور گفته اسـت که پرداخت معاشـات 

ان تـی ای بـرای کارمندان شـفاف نبـوده و اکرثاً در مـوارد غیر 

رضوری معاشـات گزاف پرداخت شـده است.

بر بنیاد طرح تصویب شـده بودجه ملی، قرار اسـت معاشـات 

معلـان و کارمنـدان پاییـن رتبه دولتی 2 هـزار افغانی از اول 

مـاه حمـل افزایـش یابـد. پیـش از ایـن معلـان و کارمنـدان 

پاییـن رتبـه دولتـی از حـد اقـل شـش هـزار تـا حـد اکـرث 10 

هـزار افغانـی معـاش می گرفتند.

 

از بند شورابک بدخشان؛ بازدید 
 شرکت های خارجی خواهان سرمایه گذاری در قســمت تولید برق در بدخشان هستند 

 رهـری کمیسـیون انتخابـات بـار دیگـر در دیدار با رسور دانـش معاون دوم ریاسـت جمهوری گفته 

کـه در صـورت اراده حکومـت، انتخابات های شـورای والیتـی و پارملانی غزنی را برگـزار می کند.

دفـرت مطبوعاتـی معاونیـت دوم ریاسـت جمهـوری روز پنج شـنبه )12 حمـل( گفتـه کـه اورنگ زیب 

رییـس و موالنـا عبداللـه معـاون کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، بـا رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت 

جمهـوری دیـدار کرده اند.

در اعالمیـه آمـده کـه رییـس و معـاون کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ضمن ارائـه گـزارش از فعالیت 

و اجـراآت ایـن کمیسـیون در سـه مـاه اخیـر،  اعـالم آمادگـی کردنـد کـه در صـورت تصمیـم هیـأت 

رهـری حکومـت، کمیسـیون بـرای برگزاری انتخات شـوراهای والیتـی و نیز انتخابات ولسـی جرگه 

والیـت غزنی آمادگـی دارد.

آقـای اورنـگ زیـب و موالنا عبدالله همچنین اظهار داشـتند که کمیسـیون مسـتقل انتخابات، طرح 

جدیـد قانـون انتخابـات و طـرح پالیسـی عمومـی  اصالحـات انتخاباتـی را بـرای طـی مراحل بعدی 

آماده کرده اسـت.

رسور دانـش معـاون رییـس جمهـور نیـز ضمـن اسـتقبال از تعیینات اخیـر در کمیسـیون انتخابات، 

برتوجـه جـدی هیـأت رهـری جدیـد به امـور مربوطـه تاکید کرده اسـت.

آقـای دانـش اطمینـان داده کـه در حایـت از اجـراآت و نیز طی مراحل اسـناد و طرح هـای تقنینی 

کمیسـیون بـا آنان، همـکاری همه جانبـه خواهد کرد.

از بیسـت و ششمین سـالیاد شهادت 

شـهید وحدت ملـی عبدالعلی مزاری 

گسـرتده  حضـور  بـا  هـرات  شـهر  در 

مـردم گرامـی داشـت بـه عمـل آمد.

قابـل ذکر اسـت کـه در ایـن هایش 

محمـد محقـق، مشـاور ارشـد رئیـس 

جمهـور در امـور سیاسـی و امنیتـی 

هـم حضـور داشـت.

محمـد محقق مشـاور ارشـد سیاسـی 

هـرات  در  جمهـور  رئیـس  امنیتـی  و 

گفـت: »عبدالعلـی مـزاری به خاطری 

اندیشـه های  متـام  کـه  کـرد  جهـاد 

آزادی خواهـی را دشـمنان هدف قرار 

داده بودنـد و شـهید وحـدت ملی هم 

آسـتین  آزادی  آوردن  بدسـت  بـرای 

کـرد.« بلند 

وی بیـان داشـت متـام زحـات و تالش هـای صورت گرفتـه از جانب مـزاری برای مبارزه و اسـتقالل 

بـوده اسـت. او افـزود شـهید وحـدت ملـی همـوار تأکیـد می کرد که زنـان هم نیمـی از پیکـر جامعه 

بـوده و ماننـد مردان حـق کار و تحصیـل را دارند.

آقـای محقـق عـالوه کـرد »شـهید مـزاری در کنـار جهـاد همـواره تأکیـد می کـرد کـه بایـد وحـدت و 

اتحـاد کامـل در میـان متـام اقـوام افغانسـتان وجـود داشـته باشـد.«

بـه گـزارش خرگـزاری جمهـور؛ مشـاور ارشـد سیاسـی و امنیتی رئیـس جمهـور در ادامه بـه صورت 

کوتـاه در مـورد رونـد صلـح کشـور هم صحبـت کرد.

وی گفـت از رونـد صلـح کشـور حایـت می    کنیـم اما اکنون پروسـه صلح افغانسـتان بسـیار پیچیده 

شـده اسـت. قـرار اسـت در آینـده نزدیـک رونـد گفتگوهـای صلـح میـان دولـت و طالبـان در ترکیـه 

برگـزار شـود. طبـق گزارش  هـا نشسـت اسـتانبول بـرای آینـده صلـح کشـور رسنوشـت سـاز خواهـد 

بـود. طالبـان نزدیـک بـه 20 سـال اسـت کـه بـا نیروهـای دولتـی و خارجـی در حـال نـرد بـوده و 

خواسـت شـان هم بیرون شـدن نیروهای خارجی و تطبیق خواسـت های امارت اسـالمی می    باشـد.

کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات های 
باقی مانده اعالم آمادگی کرد 

مراسم یادبود از شهید مزاری در هرات؛ 
محقق: ُرکن اساسی جهاد و مبارزه استاد مزاری )رح( 

آزادی و اتحاد در کشور بود 


