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بایدن در نطق پیروزی: هیچ چیز نمی تواند شعله 
قاتل توییتری« چاپان به اعدام محکوم شد دموکراسی در امریکا را خاموش کند 

رأی   ۳۰۶ بـا  امریـکا  در  الکتـرال  کالـج   
جمهـوری  رئیـس  را  بایـدن  جـو  رسـما 
جدیـد امریـکا اعـام کرد. بایـدن در نطقی 
نمی توانـد  قـدرت  از  سوءاسـتفاده  گفـت، 
امریـکا خامـوش  را در  آتـش دموکراسـی 
کنـد. بایـدن از روز ۲۰ جنـوری کارش را 

می کنـد.... آغـاز  رسـما 

 دادگاهـی در توکیـو یـک مـرد ۳۰ سـاله 
را بـه دلیـل قتـل ۹ جـوان و مثلـه کـردن 
کـرد.  محکـوم  اعـدام  بـه  آنـان  اجسـاد 
قربانیـان از طریـق توییتـر بـا متهـم ارتباط 
برقـرار کـرده بودنـد. دادگاه رسـیدگی بـه 
اتهامـات فـردی کـه بـه »قاتـل توییتـری« 
معـروف شـده بـود، بـا صـدور حکـم اعـدام 

او پایـان گرفـت.  ...

 سال پانزدهم    شماره 4111   چهار شنبه   26 قوس 1399   16 دسمبر 2020  قیمت: 20 افغانی

مین چسپکی؛ قاتل 
خطرناکی که هنوز جدی 

گرفته نشده 

 حفظ نظام جمهوریت، دفاع 
از حیثیت و اقتدار ملی

فاجعه خاموش

 از چنـد سـال بـه ایـن سـو انفجـار میـن چسـپکی و 
مقناطیسـی در کابل پایتخت کشـور جریان دارد. ده ها 
موتـر دولتـی و رنجرهای پولیـس و اردو و حتا موترهای 

شـخصی هـدف ایـن نوع میـن ها قـرار گرفته اسـت...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی 

واکنش مسی و رونالدو به حضور 
در تیم رویایی تاریخ 

رهنورد زریاب 
و نامه هایش

از شصت و 
چهارمین سالروز 
درگذشت استاد 

قاسم افغان 
گرامی داشت شد

مطمئنم ژاوی مربی بارسلونا 
خواهد شد 

والی ننگرهار: 
صد میل تفنگچه در ننگرهار ضبط شد

خلیل زاد: مذاکرات باید در زمان  تعیین شده 
بدون تأخیر از سرگرفته شود

 همزمـان بـا توقـف سـه هفتـه ای گفتگوهـای 

قطـر،  در  طالبـان  گـروه  و  دولـت  مناینـدگان 

افغانسـتان می گویـد کـه  بـرای  اروپـا  مناینـدۀ ویـژه اتحادیـۀ 

تـداوم خشـوت ها در این کشـور رونـد صلح را با مشـکل مواجه 

خواهـد کـرد.

افزایـش  از  تویـرش  صفحـۀ  در  پیامـی  در  کوبیـا  روالنـد 

کشـور  ایـن  در  »هدفمنـد«  قتل هـای  ویـژه  بـه  و  خشـونت ها 

ابـراز نگرانـی کـرده و ابـراز امیـدواری کـرده اسـت کـه جنگ و 

قتل هـای هدفمنـد در افغانسـتان متوقـف شـود. بـه بـاور آقای 

کوبیـا »ایـن وضعیـت می توانـد روند نوپـای صلح افغانسـتان را 

سـازد«. دشـوارتر 

و  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  کننـدۀ  مذاکـره  هیـات 

مناینـدگان طالبـان سـه روز پیـش بـا نـر اعامیـۀ مشـرک 

از توقـف مذاکـرات تـا تاریـخ پنجـم جنـوری )۱۶ جـدی( خـر 

دادنـد. دلیـل توقـف مذاکرات »بحث بیشـر در مـورد اجندای 

مذاکـرات صلـح« خوانـده شـده اسـت.

در ایـن حـال، محمـد ارشف غنـی، رییـس جمهـور افغانسـتان 

بـا ننسـی پلوسـی، رییـس مجلـس مناینـدگان امریـکا ناوقـت 

دیـروز در بـارۀ صلـح ایـن کشـور بحـث و گفتگـو کـرده اسـت.

ریاسـت جمهـوری افغانسـتان روز سه شـنبه )۲۵ قـوس( گفت 

کـه ایـن گفتگـو از طریـق ویدیـو کنفرانـس انجـام شـده و دو 

افغانسـتان،  بـه  متحـده  ایـاالت  دوامـدار  تعهـدات  بـر  طـرف 

از  ننگرهـار  والـی  امرخیـل  ضیاالحـق   

دسـتگیری سـه قاچاقـر و 100 میل تفنگچه 

والیـت  مومنـدره  ولسـوالی  در  خانـه  یـک  از 

ننگرهـار خـر داده اسـت. وی روز سه شـنبه 

25 قـوس در توییتـی ترصیـح کرده اسـت که 

در ایـن عملیـات مقـدار زیـاد مرمـی اسـلحه 

مختلـف و مقـداری پـول نقـد افغانـی و روپیه 

امنیـت  نیروهـای  دسـت  بـه  نیـز  پاکسـتانی 

ملـی افتـاده اسـت. آقـای امرخیـل مشـخص 

را  مبلغـی  چـه  پـول  ایـن  کـه  اسـت  نکـرده 

شـامل می شـود. والـی ننگرهـار همچنیـن در 

مـورد ایـن خانـه و مالـک خانه نیـز توضیحات 

الزم نـداده اسـت. آنچـه در تصاویر نر شـده 

در  امریـکا  ویـژه  مناینـده  خلیـل زاد،  زملـی   

امـور صلح افغانسـتان می گوید کـه مذاکرات 

بین االفغانـی بایـد در زمـان تعیین شـده ی آن 

از رسگرفتـه شـود. هیأت هـای  تأخیـر  بـدون 

سـه   توقـف  بـرای  حکومـت  مذاکره کننـده 

در  مشـورت  هـدف  بـه  مذاکـرات  هفتـه ای 

مـورد آجنـدا توافـق کرده اند و براسـاس آن چه 

اعـام شـده اسـت، قـرار اسـت مذاکـرات در 

زملـی  شـود.  رسگرفتـه  از  جـدی  شـانزدهم 

خلیـل زاد روز دوشـنبه، بیسـت وچهارم قـوس 

در رشـته توییت هایـی گفتـه اسـت کـه جنگ 

توافـق  دارد،  ادامـه  غم انگیـزی  گونـه ای  بـه 

آتش بـس  و  خشـونت  کاهـش   سیاسـی، 

رشـته  یـک  در  او  دارد.  فوریـت  هم چنـان 

توییـت تأکیـد کـرده اسـت کـه بـا توجـه بـه 

بعـدی مذاکرات صلح در داخل افغانسـتان تاکید کرده اسـت.

آقـای غنـی دیـروز در نشسـت کابینـه گفـت کـه اگـر طالبـان 

ادعـا دارنـد که در افغانسـتان حضور دارند، پـس چرا در داخل 

ایـن کشـور مذاکـره منی کننـد. او گفـت کـه طالبان هـر جایی 

انتخـاب  مذاکـرات صلـح  بـرای  افغانسـتان  داخـل  در  کـه  را 

کننـد، دولـت آمـاده اسـت در هامنجـا بـا آنـان مذاکـره کنـد. 

مقناطیسـی  مایـن  انفجـار  در  کـه  گفتـه  داخلـه  امـور  وزارت 

محبوب اللـه محبـی معـاون والـی کابـل و سـکرتر وی کشـته 

شـدند و دو نگهبـان معـاون والـی زخـم برداشـته انـد. ماین در 

موتـر نـوع لندکـروزر مربـوط بـه معـاول والـی کابـل کارگذاری 

بود. شـده 

ایـن حادثـه سـاعت 9:45 صبـح روز سه شـنبه 25 قـوس در 

مکروریـان چهـارم شـهر کابـل اتفـاق افتـاده اسـت.

طـارق آریـن، سـخنگوی وزارت داخله گفته که انفجـار در موتر 

آقـای محـب رخ داده اسـت. در ایـن رویـداد عـاوه بـر کشـته 

شـدن معـاون والـی کابـل و دسـتیارش، دو تـن از نگهبانـان او 

نیـز زخمی شـدند.

ریاسـت جمهـوری در واکنـش بـه ایـن رویداد نوشـته اسـت که 

دشـمن شکسـت خورده در رویاروی با نیروهای دلیر و قهرمان 

امنیتـی و دفاعـی مـا، به ادامـه حمات و انفجارات شـان باالی 

اهـداف و تاسیسـات ملکـی و غیرنظامیـان حمله می کنند. 

را  حملـه  ایـن  کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد 

تروریسـتی خوانـده و ان را محکـوم کـرده اسـت. آقـای غنـی 

گفتـه کـه با عدم پذیرش خواسـت مـردم و حکومت افغانسـتان 

و جامعـه بیـن املللی برای آتش بس دایمی از سـوی طالبان و 

افزایـش حمـات تروریسـتی پس از توافقنامه دوحه در شـهرها 

و شـاهراه هـا بـاالی مـردم ملکی و تاسیسـات عامـه، طالبان از 

بـار مسـئولیت ایـن رویدادهـا، شـانه خالـی منی تواننـد.

در اعامیـه ارگ نوشـته شـده کـه نهادهـای کشـفی کشـور بـه 

و  تروریسـتان  هـای شـیطانی  تکتیـک  خاطـر خنثـی سـازی 

جلوگیـری از جنایـات بـری، عملیات هـا را برضـد تروریسـتان 

مـواد  و  سـاح  بـا  را  آنـان  از  شـامری  کـه  کـرده  انـدازی  راه 

انفجـاری شـان گرفتـار کـرده و تاش ها برای دسـتگیری سـایر 

تروریسـتان ادامه دارد تا به سـزای اعامل شـنیع شـان برسند.

آقـای محـب ۲۵ جـدی ۱۳۹۱ بـه عنـوان معـاون والـی کابـل 

معرفـی شـد و از آن زمـان تـا کنـون در ایـن پسـت مـرصوف 

کار بـود. او پیـش از ایـن در بانـک تجارتـی »پشـتنی بانـک«، 

همچنیـن  و  ملکـی  خدمـات  و  اداری  اصاحـات  کمیسـیون 

مشـاور تطبیـق اصـاح اداره عامـه اداره مسـتقل ارگان هـای 

محلـی نیـز کار کـرده بـود.

اگرچـه کابـل در ایـن اواخـر شـاهد حمـات بـزرگ انتحـاری و 

هامهنـگ شورشـیان نبـوده، اما آرامـش هم در پایتخـت برقرار 

نیسـت. شـهر کابـل ایـن روزهـا تقریبـا هـر روز شـاهد انفجـار 

ماین هـای مقناطیسـی و قتل هـای هدفمنـد اسـت.

رونـد صلـح و مراحـل بعـدی آن، حقـوق زنـان و نیـاز عاجـل بـه 

آتش بـس تاکیـد کـرده انـد.

در اعامیـۀ ارگ همچنـان آمـده که رییـس جمهورغنی و خانم 

نگرانـی  ابـراز  افغانسـتان  در  خشـونت ها  افزایـش  از  پلوسـی 

اند. کـرده 

ایـن در حالـی اسـت کـه رییـس جمهـور غنی بـه برگـزاری دور 

در پیونـد بـه ایـن خر، به مشـاهده می رسـد، 

شـده،  ضبـط  تفنگچه هـای  اکرثیـت  ظاهـرا 

»بریتـا«  معـروف  تفنگچـه  نـوع  و  امریکایـی 

اسـت. قابـل یادآوری اسـت کـه در اکرث موارد 

تروریسـتان  نـزد  از  ضبط شـده  تفنگچه هـای 

بـوده  بریتـا  تفنگچـه  همیـن  نیـز  طالبـان  و 

اسـت، تفنگچه کـه ویژه ارتش ایـاالت متحده 

و 2003  از سـال های 2002  و  امریکاسـت 

بـه  تنهـا  عـراق  در  و  افغانسـتان  در  بعـد  بـه 

تعـداد از افـران ارشـد نیروهـای امنیتـی دو 

کشـور نیـز توزیـع شـده اسـت. امـا شـاهدان 

عینـی می گوینـد کـه ایـن نـوع تفنگچه هـا به 

وفـور نـزد طالبـان پیـدا می شـود. طبـق یـک 

خـر دیگـر روز گذشـته نیـز نیروهـای امنیـت 

در  را  انتحـاری  کننـده  سـوقصد  یـک  ملـی 

بـا  همـراه  ننگرهـار  والیـت  اچیـن  ولسـوالی 

واسـکت انتحـاری وی دسـتگیر کـرده بودند. 

بـه قـول والـی ننگرهـار این سـو قصـد کننده 

انتحـاری سـعادت نـام دارد و بـه جـرم خـود 

اعـراف کـرده اسـت. امـا از جزییـات بیشـر 

اسـت  نشـده  گفتـه  چیـزی  دسـتگیری  ایـن 

کـه او از طـرف چـه گروهـی بـه چـه شـیوه یی 

و بـا چـه هدفـی می خواسـت حملـه انتحاری 

انجـام دهـد.

ایـن مـوارد، رضوری اسـت کـه تأخیـری در از 

رسگیـری مذاکـرات ایجـاد نشـود و دو طـرف 

طبـق توافـق  در شـانزدهم جـدی مذاکـرات 

را از رس گیرنـد. مذاکـرات بین االفغانـی کـه 

بـود، دور  آغـاز شـده  بیسـت ودوم سـنبله  در 

یافـت.  پایـان  قـوس  بیسـت دوم  در  آن  اول 

اسـت  کـرده  پیشـنهاد  افغانسـتان  حکومـت 

در  بایـد  مذاکـرات  ایـن  بعـدی  مراحـل  کـه 

داخـل کشـور پی گیـری شـود. ایـن پیشـنهاد 

امنیـت  مشـاور  محـب،  حمداللـه  سـوی  از 

جمهـور  رییـس  و  شـد  مطـرح  کشـور  ملـی 

غنـی در نشسـت کابینـه از آن حامیـت کـرده 

اسـت. حکومـت اعـام کرده اسـت کـه در هر 

بخواهنـد،  طالبـان  کـه  افغانسـتان  نقطـه ی 

آمـاده مذاکـره بـا ایـن گـروه اسـت. 

تیـم  در  رونالـدو  کریسـتیانو  و  مسـی  لیونـل  گذشـته  روز   

رویایـی تاریـخ فوتبـال از نـگاه فرانـس فوتبـال قـرار گرفتند.

فرانـس فوتبـال تیـم منتخـب قـرن را بـر اسـاس رای گیری ها 

معرفـی کـرد. تیمی یـازده نفـره که بـه عقیده فرانـس فوتبال 

برتریـن های پسـت هـای مختلف در قـرن اخیر فوتبـال بوده 

و مـی تواننـد تیـم منتخـب رویایی فوتبال باشـند.

کریسـتیانو رونالـدو و لیونـل مسـی بهریـن بال هـای چپ و 

راسـت تاریـخ فوتبـال شـدند. مسـی تاکنـون 6 و رونالـدو 5 

بـار فاتـح تـوپ طـا شـده انـد و این یـک افتخار فـردی دیگر 

بـرای شـان محسـوب می شـود. هـر دو نیـز ...

 محـب اهلل معـاون والـی کابـل 
بـر اثـر انفجـار ماین کشـته شـد

روزی  هرنانـدز  ژاوی  کـه  دارد  اطمینـان  سـاویوال  خاویـر   

شـد. خواهـد  بارسـلونا  رسمربـی 

روز گذشـته فرانـس فوتبـال تیـم رویایـی تاریـخ فوتبـال را 

معرفـی کـرد کـه از اسـپانیا ژاوی هرنانـدز در آن دیـده مـی 

شـد. ژاوی سـتاره سـابق بارسلونا و تیم ملی اسـپانیا در حال 

حـارض هدایت السـد قطـر را برعهده دارد و رویای او رسـیدن 

پیشـنهاد  گذشـته  جنـوری  او  بارسلوناسـت.  نیمکـت  بـه 

تصمیـم  ولـی  کـرد  دریافـت  را  والـورده  ارنسـتو  جانشـینی 

گرفـت کـه بـه آن پاسـخ منفـی ...

ورزش
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اسـتاد  رفـن  دنیـا  بـه  از  قبل تـر  کمـی   

رهنـورد زریـاب از روی اتفـاق رشوع کـرده 

»نگاره هـای  کتـاب  خوانـدن  بـه  بـودم 

فخـری.  حسـین  از  زندگـی«  دیـوار  بـر 

فرهنگیـان  از  جمعـی  نامـه  کتـاب  ایـن 

اسـت  فخـری  حسـین  بـه  افغانسـتان 

 ۱۳۷۹ اال   ۱۳۷۴ بیـن  سـال های  در  کـه 

نوشـته شـده اسـت. ایـم کتـاب نامه هـای 

فرهنگیان رسشـناس نسـل قبلی ماسـت؛ 

... چهره هـای  و  فرهنگیـان 

سـالروز  چهارمیـن  و  شـصت  از   

بـه  افغـان  قاسـم  اسـتاد  درگذشـت 

یـک  رومنایـی  بـا   1399/9/25 تاریـخ 

بـاره  در  یـک مسـتند  پخـش  و  کتـاب 

ایـن اسـتاد موسـیقی، گرامـی داشـت 

مسـتند  و  کتـاب  ایـن  محتـوای  شـد. 

اسـتاد  یادنامـه ی  نـام  زیـر  تصویـری 

اسـتاد  ایـن  نواسـه  سـوی  از  قاسـم 

... موسـیقی،  

سازمان ملل:

ــراد نیازمند  ــمار اف ش
ــال  ــتان در س افغانس
آینــده میــادی به ۱۶ 

ــد ــون می رس میلی



سازمان ملل: 

 

 

 

 

وعادالنـه   آزاد  انتخابـات  موسسـه ی 

از  اسـتقبال  ضمـن  )فیفـا(  افغانسـتان 

برنامه ریزی هـا بـرای روند صلـح؛ اما نگرانی اش نسـبت 

کـرد. اعـام  انتخابـات،  موضـوع  رفـن  حاشـیه  بـه 

ایـن موسسـه نگرانـی خـود را از به حاشـیه کشـانیدن 

موضـوع انتخابـات و نبـود برنامه ریـزی محسـوس بـرای 

اصاحـات انتخاباتـی در جهـت تدویـن طرح مشـخص 

بـرای برگزاری انتخابات ولسـی جرگه غزنی، شـوراهای 

والیتـی و شـوراهای ولسـوالی که از مـوارد اصلی قانون 

اساسـی افغانسـتان و نیـز بخشـی از توافقات سیاسـی 

میـان ارگ و سـپیدار اسـت، ابـراز کرد.

یوسـف رشـید رئیـس بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه ی 

نشسـت  یـک  در  قـوس  روز سه شـنبه 25  افغانسـتان 

خـری در کابـل گفت که حکومـت در روند گفتگوهای 

صلـح دم از جمهوریـت می زنـد، پس بـه انتخابات که از 

اصل هـای جمهوریـت اسـت، بایـد توجه شـود.

آقـای رشـید افزود کـه از اصول انتخابـات دوره ای بودن 

آن اسـت و بایـد انتخابـات در زمانـی مشـخص برگـزار 

او بـه انتخابـات شـوراهای والیتـی اشـاره کـرد  شـود. 

و گفـت کـه بـه دلیـل کـم کاری بـا گذشـن دو سـال 

تاکنـون انتخابـات ایـن شـوراها برگـزار نشـده اسـت.

افغانسـتان  عادالنـه ی  و  آزاد  انتخابـات  بنیـاد  رئیـس 

گفـت کـه اعضـای کمیسـیون بـدون اینکـه توجهـی به 

برگـزاری انتخابـات و قانـون آن داشـته باشـد، بـه فکـر 

هسـتند. »معاش خـوری« 

بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه ی افغانسـتان می گویـد 

دوام وضعیـت فعلـی بیـم ایـن کـه انتخابـات بـه عنـوان 

یکـی از مبانـی و دسـتاوردهای اصلی نظـام جمهوریت 

در طـی بیسـت سـال اخیر به فراموشـی سـپرده شـود و 

ایـن نگرانـی را ایجـاد کـرده کـه تیـم مذاکره کننـده ی 

طـرف جمهوریـت در میـز مذاکـرات صلـح از ایـن اصل 

به عنـوان یـک ارزش و حـق شـهروندی و در عیـن حـال 

کشـور،  در  پایـدار  ثبـات  تامیـن  بـرای  اساسـی  خـط 

نتوانـد دفـاع کند.

فرمـان  یـک  اسـاس  بـر  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 

تقنینـی برگزار شـد و اعضای کمیسـیون نیـز طبق این 

فرمـان انتخـاب شـدند. مجلـس مناینـدگان نیـز طـی 

حـدود دو سـال گذشـته، فرمـان مذکـور را در برنامـه 

نگرفـت و قـرار اسـت امـروز چهارشـنبه )26 قـوس( بـر 

رس آن بحـث کنـد.

محمـد نعیـم اصغـری مدیـر برنامه هـای فیفـا گفـت که 

بـا آن کـه یـک مدت طوالنـی این فرمـان تقنینی خاف 

احـکام قانـون اساسـی در ولسـی جرگـه بـه رای گیـری 

مجلـس قـرار نگرفـت، ولـی در عیـن حـال ایـن نقـض 

قانـون اساسـی از جانبـی دیگـر ایـن فرصـت را فراهـم 

می کـرد تا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات و حکومت در 

هامهنگـی بـا نهادهـای مرتبـط بـه انتخابـات، احـزاب 

سیاسـی و متخصصیـن امـور حقـوق و انتخابـات طـرح 

کامـل و اصاح شـده ای را بـه ولسـی جرگـه پیشـکش 

 . کند

آقـای اصغـری افـزود، با وجـود مطالعـات وزارت عدلیه، 

تـا اکنـون ایـن طرح نیـز نهایی نشـده و قـرار معلومات، 

ولسـی جرگـه بحـث روی فرمان تقنینی انتخابـات را در 

آجنـدای جلسـه عمومـی ۲۶ قـوس سـال روان شـامل 

کـرده اسـت.  او تاکید کـرد، در هر دو حالـت، یعنی در 

صورتـی کـه ایـن فرمان به تاییـد هر دو مجلس شـورای 

 وزارت داخلـه اعـام کرده اسـت که 12 

تـن بـه اتهـام جرایـم جنایـی در کابـل، 

پنجشـیر، قندهـار، دایکندی، کندز، هـرات و ننگرهار 

بازداشـت شدند.

ایـن وزارت روز سه شـنبه 25 قـوس اعـام کـرده کـه 

پولیـس ملـی کشـور در پـی چندیـن عملیـات 5 تـن 

کشـور  والیـت  چنـد  در  جنایـی  جرایـم  اتهـام  بـه  را 

بازداشـت کـرده اسـت.  در اعامیـه عـاوه شـده کـه 

نیروهـای پولیـس یـک سـارق را در والیـت دایکندی، 

یـک قاتـل را در والیـت پنجشـیر، یـک سـارق حرفوی 

منـر پلیـت وسـایط را در ولسـوالی بگرامـی والیـت 

کابـل، یـک سـارق حرفـوی را در والیت قندهـار و یک 

 وزارت دفـاع ملـی اعـام کـرده کـه بـا 

کشـته شـدن ۷ جنگجـوی طالبـان در 

قندهـار، حملـه طالبـان  والیـت  ارغنـداب  ولسـوالی 

عقـب زده شـد.

گفتـه  اعامیـه ای  نـر  بـا  سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

اسـت کـه روز گذشـته گروهـی از جنگجویـان طالبان 

بـر پوسـته های نیروهـای امنیتـی حملـه کـرده بودند. 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی حملـه طالبـان را به عقب 

زدنـد کـه در نتیجـه، ۷ جنگجـوی طالبـان تروریسـت 

کشـته شـدند و مقـدار از سـاح و مهامت شـان نیـز 

تخریـب شـد. طبـق یـک اعامیـه دیگـر دو جنگجوی 

طالبـان پـس از آن در ولسـوالی ژیـری والیـت قندهار 

غـور  والیـت  در  دولتـی  مسـئوالن   

عطشـان،  عبدالرحـامن  کـه  می گوینـد 

عضـو شـورای والیتـی ایـن والیـت بـر اثـر انفجـار ماین 

باخـت. جـان  مقناطیسـی 

عـارف عابـر، سـخنگوی والـی غـور بـه رسـانه ها گفـت 

کـه عبدالرحمـن عطشـان، عضـو شـورای والیتـی ایـن 

والیـت در نتیجـه انفجـار مایـن مقناطیسـی در شـهر 

فیروزکـوه، مرکـز ایـن والیـت، کشـته شـده اسـت. 

رویـداد  ایـن  در  کـه  افـزود  همچنیـن  عابـر  آقـای 

عبدالرحیـم رضـازاده، عضـو دیگـر شـورای والیتی این 

شـده اند. زخمـی  نیـز  او  راننـده  و  والیـت 

بـه گفته آقـای عابر، ایـن انفجار حوالی سـاعت دوازده 

ظهـر روز سه شـنبه 25 قـوس بـه وقـت محلـی رخ داده 

و موتـر عبدالرحیـم رضـازاده، بـا مایـن برخـورد کـرده 

است.

مسـئولیت ایـن انفجـار را تاکنـون فـرد و یـا گروهـی بر 

عهـده نگرفتـه اسـت. عبداللـه عبداللـه رئیس شـورای 

عالـی مصالحـه ملـی در اعامیـه گفتـه کـه بـا تاسـف 

وکیـل عبدالرحمـن عطشـان، معـاون شـورای والیتـی 

غـور بـا یک تن از همکارانش در یک رویداد تروریسـتی 

به شـهادت رسـیدند.

افزایـش  بـا  آقـای عبداللـه گفتـه کـه دهشـت افگنان 

حمات تروریسـتی، کشـتار و خون ریـزی و ایجاد ترس 

و وحشـت میان مردم به اهداف شـوم خود منی رسـند.

  شمار افراد نیازمند 
افغانستان در سال آینده 
میالدی به ۱۶ میلیون 

می رسد
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از صفحه1 دبیـرکل  معـاون  سـنگم،  راجـا  رامـش   

هامهنـگ  معـاون  و  ملـل  سـازمان 

ایـن  دوسـتانه  بـر  امـور  کننـده 

بـه  کـه  افـرادی  شـامر  کـه  گفتـه  نهـاد 

افغانسـتان  در  بردوسـتانه  کمک هـای 

اسـت. افزایـش  حـال  در  دارنـد  نیـاز 

افغـان  میلیـون  شـانزده  کـه  گفـت  او 

کمک هـای  بـه   ۲۰۲۱ سـال  در 

کـه  داشـت  خواهنـد  نیـاز  بردوسـتانه 

شـامر  میـادی  جـاری  سـال  بـه  نسـبت 

شـد. خواهنـد  بیشـر  میلیـون  پنـج  آنـان 

ولسـوالی  از  تازگـی  بـه  کـه  سـنگم  آقـای 

کمـپ  یـک  از  قندهـار  والیـت  »دنـد« 

دریـن  کـه  گفـت  کـرده،  دیـدار  مهاجریـن 

اردوگاه شـش هـزار نفر زندگـی می کنند که 

بیشرشـان هم کشـاورزان فقیر هسـتند که 

جنـگ همـه چیزشـان را ویران کرده اسـت. 

بـه گفتـه او آنـان خانه، مواشـی و زمین های 

بـه تـرک  شـان را از دسـت داده و مجبـور 

خیمه هـا  در  حـاال  و  شـده  دنـد  ولسـوالی 

زندگـی می کننـد و هیـچ درآمـدی ندارنـد.

او با اشـاره بـه اینکه غیرنظامیان آواره شـده 

از مصونیـت الزم برخـوردار نیسـتند، گفـت 

کـه شـش مـاه پیـش یـازده میلیـون افغـان 

بـه کمک هـای بـری نیازمنـد بودنـد، حاال 

می شـود  بینـی  پیـش   ۲۰۲۱ سـال  بـرای 

برسـند. میلیـون   ۱۶ بـه  آنـان  شـامر  کـه 

پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  در  سـنگم  آقـای 

کمـک  رونـد  بـه  مسـلحانه  درگیـری  کـه 

رسـانی چقـدر مشـکل ایجـاد کـرده، گفـت 

کـه  اسـت  ایـن  جنـگ  تاثیـر  اولیـن  کـه 

مـردم مجبـور بـه تـرک خانه هایشـان شـده 

هـم  نـه  و  دارنـد  درآمـدی  نـه  زمـان  آن  و 

بـه  و  دارنـد  دسرسـی  دیگـری  منابـع  بـه 

کمک هـای بردوسـتانه متکـی می شـوند.

بـه گـزارش بی بی سـی؛ او گفـت کـه بـرای 

کمـک بـه آسـیب دیـدگان جنـگ در سـال 

میلیـون   ۱۰۰ و  میلیـارد  یـک   ۲۰۲۰

آینـده  سـال  در  و  بـود  نیـاز  پـول  دالر 

 ۳۰۰ و  میلیـارد  یـک  بـه  نیـاز  میـادی 

میلیـون دالـر بـرای کمک هـای فـوری نیـاز 

افزایـش. حـال  در  نیازمنـد  افـراد  و  اسـت 

دلیـل  بـه  کـه  گفـت  سـنگم  آقـای 

و  جهـان  در  اوضـاع   ،۱۹ کوویـد  شـیوع 

اسـت.  شـدن  بدتـر  حـال  در  افغانسـتان 

و  حمـل  و  آمـد  و  رفـت  بـر  محدودیت هـا 

نقـل بـه شـدت بـر زندگـی افغان هـا تاثیـر 

در  بیـکاری  افزایـش  باعـث  و  گذاشـته 

اسـت. شـده  خصوصـی  و  دولتـی  بخـش 

مذاکـرات  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  او 

الزم  نتیجـه  دوحـه  صلـح  االفغانـی  بیـن 

توافـق  یـک  مذاکـرات  ایـن  از  و  بدهـد  را 

قـوی، معتـر و پختـه صلـح بدسـت بیایـد 

افغانسـتان کمـک کنـد.  بازسـازی  بـه  کـه 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 از چنـد سـال بـه ایـن سـو انفجـار میـن چسـپکی و مقناطیسـی 

و  موتـر دولتـی  پایتخـت کشـور جریـان دارد. ده هـا  در کابـل 

رنجرهـای پولیـس و اردو و حتـا موترهـای شـخصی هـدف ایـن 

نـوع میـن هـا قـرار گرفتـه اسـت. 

در ابتـداء قـدرت تخریـب ایـن نـوع میـن هـا کـم بـود، از ایـرو 

چنـدان جـدی گرفتـه منـی شـد. حتـا مـردم عـادی نیز ایـن نوع 

میـن هـا را جـدی منـی گرفتنـد؛ ولـی امسـال موضـوع فـرق می 

کند. از زمانی که دشـمنان مردم افغانسـتان، تشـدید خشـونت و 

ترورهـای هدفمنـد را در اسـراتژی خود گنجانـده اند، مین های 

چسـپکی هـم کاربـرد وسـیع و فـراوان پیـدا کـرده و هـم قـدرت 

انفجـاری و تخریبـی آن بیشـر شـده اسـت. از ایـرو دیگـر منـی 

تـوان از کنـار ایـن قاتـل خطرنـاک بـی تفـاوت گذشـت و آن را 

قابـل طرح ندانسـت. 

هـای  میـن  قربانـی  امسـال  تنهـا  کـه  شـدگانی  کشـته  آمـار 

مـی  برمـا  را  پدیـده  ایـن  اهمیـت  مقناطیسـی گردیـده، خـود 

سـازد. همیـن دیـروز معـاون والـی کابـل و عضـو شـورای والیتی 

غـور در اثـر انفجـار میـن چسـپکی کشـته شـدند. چنـد روز قبل 

وکیـل پارملـان هـدف ایـن میـن قـرار گرفـت کـه خوشـبختانه 

خـودش جـان سـامل بـه در بـرد. از آن پیشـر خرنـگاران توسـط 

میـن چسـپکی کشـته شـدند. 

مین چسپکی از چند جهت خطرناک می باشد:

1- ایـن میـن سـبک و قابـل حمل اسـت و از راههـای مختلف به 

متـام نقـاط شـهر پخش می شـود.

2-  میـن چسـپکی کـم هزینـه اسـت. تهیـه ایـن نـوع میـن برای 

تروریسـتان و سـایر گـروه هـا کار دشـواری نیسـت.

3-  از ایـن نـوع میـن ابتـداء تنهـا در کابـل کارگرفتـه مـی شـد؛ 

امـا اکنـون در والیـات نیـز از میـن چسـپکی بـرای کشـن افـراد 

اسـتفاده مـی کننـد. گسـرش سـاحه پخـش و اسـتفاده از میـن 

مقناطیسـی بـرای کشـن افـراد، مـی توانـد در آینـده مشـکات 

زیـادی را بـرای مـردم و حکومـت بـه وجـود آورد.

4-  نصـب و انفجـار ایـن میـن بسـیار راحـت اسـت. هرکـس مـی 

توانـد بـه آسـانی و بـدون آمـوزش هـای مسـلکی، آن را در زیـر و 

کنـار موتـر و یـا جاهـای دیگـر بچسـپاند.

5- از ایـن مین هـا تنها تروریسـتان اسـتفاده منی کننـد. عامان 

تعـدادی از انفجارهـای میـن چسـپکی، افـراد عـادی هسـتند. 

عواقـب  توانـد  مـی  مین هـا  ایـن  بـه  عـادی  مـردم  دسرسـی 

خطرنـاک هـم بـرای جامعـه و هـم بـرای حکومـت داشـته باشـد.

6-  تـا کنـون عامـان این انفجارها شناسـایی نشـده اند. ممکن 

اسـت همـه این انفجارها انگیزه های تروریسـتی نداشـته باشـد. 

ایـن امـکان وجـود دارد کـه از ایـن میـن هـا در خصومـت هـای 

شـخصی و یـا بـه منظـور انتقام گیـری کار گرفته شـود.

7-  شناسـایی عامـان پخـش و نصـب ایـن میـن هـا نیـز دشـوار 

مـی باشـد. چـرا کـه گروه هـای تروریسـتی بـرای چسـپاندن این 

میـن هـا از افـراد عادی، معتـادان، خـاف کاران و حتـا کودکان 

اسـتفاده مـی کننـد. اعضـای شـبکه هـای جرمـی، قاچاقچیان، 

غاصبـان زمیـن، زورگویان و... نیـز افراد معمولی را برای کشـن 

حریـف و رقیـب شـان اسـتخدام مـی کنند.

اسـتفاده گسـرده از میـن هـای چسـپکی و بـاال رفـن تعـداد 

قربانیـان ایـن نـوع میـن، تشـویش و نگرانـی جـدی را در میـان 

اعضـای جامعـه به وجود آورده اسـت. اکنون هیچ کس احسـاس 

امنیـت منـی کننـد، هر آن احتامل مـی رود که در جایـی انفجار 

صـورت گیـرد و چنـد نفـری کشـته شـوند. در ایـن حالـت اعتامد 

میـان اعضـای جامعـه از بیـن مـی رود و همـه بـه همـه مشـکوک 

مـی شـوند، و ایـن، خطرنـاک تریـن وضعیتـی اسـت کـه اعضای 

یـک جامعـه در زندگـی شـان  تجربـه مـی کنند.

خطرهـای جانـی و پیامدهـای روانـی میـن هـای چسـپکی برای 

جامعـه بسـیار عمیـق و ناگـوار اسـت. مسـأله ای کـه متأسـفانه 

در میـان خرهـای وحشـتناک دیگـر نادیـده گرفتـه شـده و هیچ 

شـخص و مسـؤلی بـه آن توجـه نکـرده اسـت.

هـای  میـن  مـورد  در  بایـد  اوپراتیفـی  و  امنیتـی  هـای  ارگان 

دهنـد: پاسـخ  سـؤال  چنـد  بـه  چسـپکی 

اول؛ میـن هـای چسـپکی بـا ایـن حجـم در کجـا سـاخته مـی 

شـوند و یـا از کـدام کشـور وارد مـی شـوند؟

و  کشـف  از  اسـتخباراتی  و  امنیتـی  هـای  سـازمان  چـرا  دوم؛ 

ضبـط ایـن مین هـا عاجـز بـوده و از نقـل و انتقـال آن جلوگیـری 

انـد؟ نتوانسـته 

سـوم؛ شـبکه گسـرده ای کـه ایـن مین هـا را در رسارس کشـور و 

بخصـوص در پایتخـت پخـش مـی کنـد، چـرا تـا هنوز شناسـایی 

نشـده است؟

چهـارم؛ عامـان کارگـزاری میـن های چسـپکی تا کنـون کی ها 

بـوده و بـا چـه انگیزه ای ایـن عمل را انجام داده اسـت؟

پنجـم؛ آیـا عامان همه ایـن حمات طالبان و گـروه های مرتبط 

بـا شـبکه هـای تروریسـتی اسـت، یـا مسـایل و خصومـت هـای 

شـخصی نیـز در ایـن انفجارهـا و کشـتارها دخیـل بوده اسـت؟

ششـم؛ چـرا خطر مین چسـپکی و پیامدهای روانـی آن درجامعه 

از سـوی نهادهـای امنیتـی نادیـده گرفته شـده اسـت؟ چرا هیچ 

وقـت از دسـتگیری و مجـازات عامـان ایـن گونه حمـات چیزی 

گفته منی شـود؟

پاسـخ بـه پرسـش هـای فـوق وظیفـه اولـی و اصلـی نهادهـای 

امنیتـی اسـت. ایـن نهادهـا اگـر امروز به ایـن مهم توجـه نکنند؛ 

فـردا اگـر اسـتفاده از ایـن میـن عمومـی شـد و در سـطح جامعه 

رواج پیـدا کـرد؛ جلوگیـری از آن توسـط ایـن نهادهـا نیـز دشـوار 

و بسـیار هزینـه بـر خواهـد شـد. غفلت نیروهـای امنیتـی در این 

رابطـه بـه هیـچ وجـه قابـل توجیـه نیسـت. دولـت مسـؤل تأمیـن 

امنیـت جـان شـهروندان اسـت و مـردم حـق دارنـد کـه از دولـت 

چنیـن انتظـاری را داشـته باشـند. پس خطر مین های چسـپکی 

را جـدی بگیریـد.

سرمقاله

 مین چسپکی؛ قاتل خطرناکی 
که هنوز جدی گرفته نشده

کــې د افغانســتان ســفريه مېرمــن رويــا رحــامين هــم د 

ــه الرې وصــل وه. ــس ل ــو کنفران ويډي

پــه خرپاڼــه کــې راغــي، چــې دواړو لوریــو لــه افغانســتان 

رسه د امریــکا د دوامــدار تعهــد، ســولې پروســې او د هغــو د 

راتلونکــو پړاوونــو، ښــځو حقونــو او اوربنــد پــر عاجلــې اړتيــا 

د بحــث او خــرو پــر مهــال د تاوتریخــوايل د زیاتــوايل پــه 

اړه خپلــې اندېښــنې هــم څرګنــدې کــړې.

ــتونو  ــو او ارزښ ــټيزو حقوق ــوږ د بنس ــه کړې:))م ــې زيات هغ

ــه ســيايس او اقتصــادي برخــو کــې  ــوږ پ غوښــتنه کــوو، م

ــواړو.(( ــوق غ ــاوي حق مس

د نومــوړې پــه وينــا، دوى غــواړي چــې داســې يــو ټيــم ولري 

ــو تــه مســاوي حقــوق ورکــړل  چــې د ښــځو پــه ګــډون ټول

يش. مريمــن رسايب وايــي چــې د دولــت پــه مذاکــرايت ټيــم 

کــې ټولــو تــه برخــه ورکــړل شــوې ، ښــځې، نارينــه، د هــر 

ســيايس او ټولنيــزو ګوندونــو اســتازي پــه کــې شــته دي.

پــه دغــه غونــډه کــې د افغــان ښــځينه ســوداګرو پــه 

اســتازيتوب رويــا محبــوب خــرې وکــړې او ويــې ويــل چــې 

ــو  ــته راوړن ــو او الس ــځو د حقوق ــې د ښ ــتيو ک ــه دې وروس پ

ــه  ــې پ ــوي دي. د هغ ــه ش ــر پرمختګون ــې ډې ــو ک ــه برخ پ

ــو  ــر 25 کلون ــه ت ــرى برخ ــوس ډې ــتان د نف ــا، د افغانس وين

ــاره  ــي لپ ــواد د راتلونک ــل هې ــري او دوى د خپ ــر ل ــم عم ک

ــو  ــډه کــې ګډونوال ــه دې غون ــه کــوي. پ ــر ســخت کارون ډې

ــان  ــاين مذاکراتوکــې دافغ ــن االفغ ــه ســولې پروســه او ب پ

ــه . ــا واچول ــر رول  رڼ ــو پ ــځينه مران ښ

ــه الرې  ــس ل ــو کنفران ــړو رسه د ويډي ــمېر غ ــو ش ــه ي ــتازو ل اس

خــرې وکــړې.

رسچينــې زياتــه کــړې، پــه دغــه ويډيــو کنفرانــس کــې د هېــواد 

لومــړۍ مېرمــن، د ولســمر مرســتيال امراللــه صالــح، د بهرنيــو 

چــارو وزيــر محمدحنيــف امتــر، د مــي امنيــت ســاکار ډاکټــر 

ــل  ــر فض ــس ډاکټ ــوی ريي ــارو ادارې ل ــب او د چ ــه مح حمدالل

محمــود فضــي هــم شــتون درلــود، پــه امريــکا متحــدو ايالتونــو 

د نومــوړې پــه وينــا، اســام بايــد د افغانســتان لــه عنعناتــو رسه 

ګــډ نــه يش، مذهــب ډېــر پرمختلــى دى او اســام لومــړى ديــن 

دى چــې ښــځو تــه يــې د هغــوى بشــپړ حقــوق ورکــړي دي.

ــه د  ــوي ځک ــز ک ــر مترک ــو ډې ــر عنعنات ــان پ ــي:)) طالب دې وي

ــه دى کــړى،  ــر اســتازيتوب ن هغــوى ښــځو د خپلــې ټولنــې ډې

دا پــه داســې حــال کــې ده چــې پــه اســامي تاريــخ کــې ډېــرو 

ــړى دى.(( ــتازيتوب ک ــو اس ــځو د ټولن ښ

ــې  ــه د ب ــو حقوقوڅخ ــه خپل ــځې ل ــي،  ښ ــاين واي ــه ګي فاطم

برخــې کېــدو لپــاره بايــد د اســام لــه نــوم څخــه اســتفاده ونــه 

يش.

خــو هغــې زياتــه کــړې چــې د ښــځو د حقوقــو لپــاره بايــد نــور 

ــرې يش. ــه مخــې ل ــې ل ــع ي ــر کار ويش، موان ډې

دا وايــي :)) د افغانســتان پــه اســايس قانــون کــې راغــي چــې د 

افغانســتان ټولــو وګــړو تــه يــو ډول حقــوق ورکــړل يش.((

د افغانســتان د ســولې مذاکــرايت ټيــم بلــې غــړې مېرمــن حبيبه 

رسايب يــادې غونــډې تــه وويــل، چــې دوى د خپلــې ټولنــې پــر 

وړانــدې ډېــر مســووليتونه لــري .

ــرې  ــه م ــس ل ــکا د کانګرې ــي د امري ــمر ارشف غن  ولس

ــې،  ــولې پروس ــو، س ــدارو ژمن ــو د دوام رسه ددواړو هېوادون

ــړې دي. ــرې ک ــه اړه خ ــو پ ــوايل کمول ــد او تاوتريخ اوربن

لــه ارګ څخــه د لينــدۍ پــه 25مــه، پــژواک اژانــس تــه پــه 

ــوه رااســتول شــوې خرپاڼــه کــې راغــي چــې ولســمر  ي

محمــد ارشف غنــي پــرون ماښــام د امريــکا د کانګــرس 

رييســې مېرمــن نانــي پلــويس او د دغــه هېــواد د مجلــس 

 د افغانســتان د ســولې مرکچــي پــاوي ښــځينه غــړې 

ــې د  ــواړي چ ــوله غ ــې س ــک داس ــتان خل ــي،د افغانس واي

ــدي وي. ــې خون ــه ک ــوق پ ــو حق ــو خلک ټول

ــه هغــه  ــر ماښــام وروســته پ ــرون ت ــې پ دوى دغــه څرګندون

انايــن غونــډه کــې وکــړې، چــې د قطــر د دوحــې فــورم او د 

امريــکا د ويلســون مرکــز لــه خــوا پــه ګــډه جــوړه شــوې وه.

د دولــت د مرکچــي پــاوي غــړې فاطمــې ګيــاين وويــل، 

ــر  ــځو رول ډې ــې د ښ ــټم ک ــي سيس ــان قباي ــه افغ ــې پ چ

مهــم دى او دوى پــه خپلــه ټولنــه کــې د ســولې رسچينــې 

دي.

هغــې زياتــه کــړه : ))طالبــان بايــد دا هېــر نــه کــړي، چــې د 

افغانســتان ښــځو د هېــواد پــه ډېــرو پرېکــړو کــې مهــم رول 

لوبــوىل دى.((

مېرمــن ګيــاين وايــي، د افغانســتان خلــک پــه ســمه مانــا 

ســوله غــواړي داســې نــه چــې يواځــې جګــړه ختمــه يش. 

ټولــو خلکــو تــه پرتــه لــه دې چــې مذهــب، قــوم او ســيمې 

يــې پــه نظــر کــې ونيــول يش، حقــوق  ورکــړل يش.

 ولسمرش غني  د امريکا د کانګريس له مرشې رسه د سولې او اوربند په اړه خربې وکړې

فاطمه ګيالين: په افغان سوله کې بايد د ټولو خلکو حقوق خوندي وي

نگرانی فیفا؛ صلح موضوع انتخابات را به حاشیه رانده است

وزارت داخله: 12 تن به اتهام جرایم جنایی بازداشت شدند  

وزارت دفاع ملی: 9 جنجگوی طالبان در قندهارکشته شدند

یک عضو شورای والیتی غور بر اثر انفجار ماین کشته شد

ملـی برسـد، بـه ایـن معنـی اسـت کـه متـام مشـکاتی 

کـه طـی انتخابـات گذشـته موجود بـود، الینحـل باقی 

خواهـد مانـد و بحـث اصاحـات قوانیـن انتخاباتـی که 

منتفـی  کرده انـد،  توافـق  سیاسـی  جناح هـای  آن  بـه 

تقنینـی  فرمـان  هـرگاه  دوم  حالـت  در  می شـود. 

قانـون  شـود،  رد  ملـی  شـورای  مجلسـین  جانـب  از 

انتخابـات و قانـون تشـکیل، وظایـف و صاحیت هـای 

کمیسـیون های انتخاباتـی مصـوب شـورای ملـی سـال 

۱۳۹۵ مرعی االجـرا می شـود کـه اثـرات مرتبـط آن از 

برخـی  و  انتخاباتـی  ادارات  بـاالی  سـاختاری  لحـاظ 

انکشـافات کـه در طـی انتخابات ولسـی جرگـه ۱۳۹۷ 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری ۱۳۹۸ شـکل گرفتـه،  و 

می شـود.  مرتـب 

او عـاوه کـرد کـه فیفـا نیـز در ایـن مـدت روی تعدیـل 

از  انتخابـات کار کـرده اسـت. همچنیـن فیفـا  قانـون 

ولسـی جرگـه خواسـته اسـت تـا رای گیـری روی فرمـان 

از  و  انداختـه  تعویـق  بـه  را  انتخابـات  قانـون  تقنینـی 

تـا  بخواهـد  مسـئول  نهادهـای  سـایر  و  عدلیـه  وزارت 

طـرح جدیـد قانـون انتخابات را در مشـوره بـا نهادهای 

ذیدخـل تهیه و بـه مجلس منایندگان غـرض رای گیری 

بفرسـتد.

برنامـه  مجلـس  کـه  می کنـد  پیشـنهاد  نهـاد  ایـن 

در  رییس جمهـور  تقنینـی  فرمـان  روی  رای گیـری 

آجنـدای  از  را  انتخابـات  قانـون  ایـزاد  و  تعدیـل  مـورد 

)۲۶قـوس( خـارج کنـد و بـه وزارت عدلیـه فرصت دهد 

تـا طـرح جدیـد قانـون انتخابـات را بعـد از اخـذ طـرح 

قانون انتخابات از جانب کمیسـیون مسـتقل انتخابات 

و سـایر نهادهـای ذیدخـل جهـت رای گیـری به مجلس 

بفرسـتد. مناینـدگان 

بـا نـر اعامیـه ای نوشـته اسـت کـه از ولسـی  فیفـا 

جرگـه احرامانه تقاضامندیم تا از کمیسـیون انتخابات 

بخواهـد که طـرح تعدیلی خویـش را جهت بهبـود روند 

تخنیکـی و عملیاتـی انتخابـات، بـه وزارت عدلیـه ارایـه 

کنـد تـا طـرح واحـد کـه انعکاس دهنـده ی طرح هـا و 

نظریـات جوانـب مختلـف باشـد، به ولسـی جرگه غرض 

تکمیـل مراحـل قانونـی آن ارایـه بدارند.

در اعامیـه نوشـته شـده، وزارت عدلیـه طـرح نهایـی و 

برگرفته شـده از نظریـات و پیشـنهادات متامـی جوانـب 

ذیدخـل در انتخابـات را در ارسع وقـت به ولسـی جرگه 

ارایـه کنـد و در معرض تایید و رد اعضای محرم ولسـی 

جرگـه قـرار گیرد. 

انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  کـه  می گویـد  فیفـا 

در کنـار ارایـه طـرح تعدیلـی بـه وزارت عدلیـه، پـان 

برگـزاری انتخابات هـای ولسـی جرگه غزنی، شـوراهای 

والیتـی و شـورا هـای ولسـوالی را نهایـی و بـا حکومـت 

و  مالـی  حامیت  هـای  قسـمت  در  تـا  کنـد  هامهنـگ 

گیـرد. صـورت  برنامه ریـزی  آن  امنیتـی 

نیـز خواسـته اسـت کـه طبـق  از حکومـت  ایـن نهـاد 

تعهدات شـان در توافقـات سیاسـی، مـوازی بـا تـاش 

و  مـرم  نیـاز  کـه  صلـح  مذاکـرات  در  موفقیـت  بـرای 

خواسـت کافـه ی ملت ماسـت، منحیث داعیـه دار دفاع 

از جمهوریـت وارزش هـای آن در مذاکـرات صلح، توجه 

انتخابـات  برگـزاری  و  انتخاباتـی  به اصاحـات  جـدی 

و  والیتـی  هـای  شـورا  غزنـی،  والیـت  جرگـه  ولسـی 

شـوراهای ولسـوالی منـوده و هزینـه ی آن را در بودجـه 

باشـد. سـال ۱۴۰۰مدنظـر داشـته 

قاتـل را در والیت کندز بازداشـت کـرده اند. طبق یک 

اعامیـه دیگـر وزارت امـور داخلـه، نیروهـای پولیـس 

مبـارزه بـا موادمخـدر، با اجرای سـه عملیـات جداگانه 

کشـفی در والیت هـای کابـل، هرات و ننگرهـار، هفت 

تـن را بـه جـرم قاچـاق و فـروش مـواد مخدر بازداشـت 

کـرده انـد. در اعامیـه ترصیـح شـده که در ایـن میان 

یک تـن در کابـل، سـه تن در هـرات و سـه تن دیگـر در 

والیـت ننگرهـار بـا مقـداری مـواد مخـدر نـوع تریاک، 

در  بازداشـت شـده اند.   الکولـی  و مروبـات  چـرس 

افـراد  جنایـی  دوسـیه های  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه 

بازداشـت شـده، پـس از تحقیقـات ابتدائی بـه مراجع 

مربوطـه سـپرده شـده اسـت.

کنـار  مایـن  کارگـذاری  حیـن  کـه  رسـیدند  قتـل  بـه 

جـاده، مایـن انفجار کرد و ماین گذاران کشـته شـدند.

می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت  کـه  درحالیسـت  ایـن 

کـه در بخـش انجنیـری اردوی ملـی روز گذشـته 16 

حلقـه مایـن را دروالیـت هـای قندهـار، زابـل و ارزگان 

کشـف و خنثـا کـرده انـد. بـه گفتـه وزارت دفـاع ایـن 

ماین هـا در مسـیر رفـت و آمـد عامـه کارگـذاری شـده 

بودنـد و بـه احتـامل زیـاد قربانـی اصلـی ایـن ماین ها 

غیرنظامیانـی بودنـد کـه از ایـن مسـیرها رفـت و آمـد 

دارنـد. تیـم انجنیـر اردوی ملـی ایـن ماین ها را کشـف 

و از انفجـار 16 مایـن و قتـل چندیـن انسـان بـی گناه 

جلوگیـری کردنـد.
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حفظ نظام جمهوریت، دفاع از حیثیت و اقتدار ملی

فاجعه خاموش

مــردم و بخصــوص نســل جــوان بــه هــر نــوع نظامی کــه روزنــه 

هــای درخشــان  آنهــا بســوی آینــدۀ تابنــاک را مســدود منایــد، 

ــاتر  ــی رس ــخ تر و قامت ــا عزمی راس ــاره ب ــد و دو ب ــه ان ــه گفت ن

شــعار داده و عمــل کــرده انــد کــه در برابــر گلولــۀ تفنــگ، دود 

ــم و  ــندۀ قل ــوار درخش ــا ان ــار ب ــار و انتح ــش انفج ــاروت و آت ب

دانــش پاســخ خواهنــد گفــت. 

ــزان  ــون عزی ــای خ ــه به ــا، ب ــردم م ــه م ــی ک ــس، در صورت پ

ــند،  ــی می باش ــت و دموکراس ــاع از جمهوری ــادۀ دف ــان، آم ش

ــر  ــور را بیش ــور کش ــس جمه ــه، رئی ــت آفتاب گون ــن حقیق ای

از پیــش بــه ایــن امــر وا مــی دارد تــا در برابــر هرنــوع دســایس 

ــه در عــزم  ــکاف و رخن ــاد ش ــور ایج ــی مبنظ درونــی و بیرون

مــردم  از  بــرای حفــظ جمهوریــت،  مبــارزه  تــداوم  راســخ 

خویــش حامیــت منــوده و نگــذارد کــه آرمــان هــا و رؤیــا هــای 

دیرینــه مــردم، مبنظــور ایجــاد یــک کشــوری صاحــب اقتــدار 

شــالودۀ تــداوم یــک نظــام سیاســی مبتنــی بــر انتخابــات 

ــوب  ــی در چارچ ــدۀ ارادۀ جمع ــاب دهن ــاز ت ــه ب آزاد را ک

موازیــن دموکراســی می باشــد، حفــظ و بقــای نظــام 

جمهوریــت تشــکیل می دهــد. 

ــرد جمعــی  حفــظ نظــام جمهوریــت کــه ممثــل اراده، ِخ

رئیــس  بــوده،  مــردم  اکرثیــت  سیاســی  عقالنیــت  و 

جمهــور و رسقومانــدان اعــالی نیــرو هــای دفاعــی و 

امنیتــی کشــور، بــر طبــق مــاده )5( بنــد)1(، مــادۀ 

ــی،  ــون اساس ــد )5( قان ــادۀ )75( بن ــد)1(، و م )55( بن

تعهــد در قبــال مــردم و دفــاع مــروع از آرای آنهــا در 

ــع  ــت و مناف ــران امنی ــالل گ ــران و اخ ــاش گ ــر اغتش براب

ــه حراســت از نظــام، قلمــرو جغرافیایــی و  ملــی مکلــف ب

ــدازی  ــا راه ان ــوده و همچنــان ب حیثیــت و اقتــدار ملــی ب

املللــی، ســیامی  بیــن  در ســطح  فعــال  دیپلامســی 

درخشــان و دگرگونــی هــای مثبتــی را کــه طــی ســالیان 

پســین در چارچــوب دموکراســی و جمهوریــت در جامعــۀ 

مــا شــکل گرفتــه اســت، توجــه جامعــۀ جهانــی را بــه آن 

می منایــد.  معطــوف 

ــس  ــی، رئی ــرم مل ــزرگ و م ــۀ ب ــن وجیب ــه ای ــه ب ــا توج ب

جمهــور بــا اتــکأ بــه مــادۀ )64( بنــد هــای )7،4و9( 

ــخ  ــح را بتاری ــورتی صل ــه مش ــه جرگ ــی لوی ــون اساس قان

ــدگان  ــن مناین ــراک )3400( ت ــه اش ــد 1399 ب 17 اس

طــی ســه  کــه  برگــزار منــود  از رسارس کشــور  مــردم 

روز رای زنــی و تبــادل نظــر، بتاریــخ 19 اســد 1399 

خامتــه یافتــه و بــه رهایــی )400( تــن، خطرنــاک تریــن 

ــای  ــه ه ــار و الی ــدگان اقش ــان رای مناین ــاِن طالب زندانی

ــد  ــاز رون ــور آغ ــه مبنظ ــود ک ــب من ــردم را کس ــف م مختل

ــا  ــدار مجموع ــح پای ــن صل ــس و تأمی ــش ب ــرات، آت مذاک

حــدود )6000( زندانــی طالبــان از بنــد دولــت جمهــوری 

اسالمی افغانســتان آزاد گردیدنــد، امــا جانــب مقابــل نــه 

تنهــا بــه کاهــش خشــونت کــه پــس از رهایــی زندانیــان 

بــه رعایــت آن مکلــف بودنــد، تــن ندادنــد، بلکــه حمــالت 

ــرور و دهشــت   ــم و ت ــر ب مســلحانه، انتحــار، انفجــار، موت

هــا،  قریــه  در   را  ملکــی  مردمــان  و  نظامیــان  بــاالی 

قصبــات و حتــی شــهر هــا افزایــش و تشــدید بخشــیدند 

کــه باعــث شــهادت هموطنــان ملکــی و نظامی مــان اعــم 

ــد.  ــال گردی ــان و اطف ــاالن، زن ــن س ــان، که از جوان

حیــات  در  کــه  شــگرفی  تغییــرات  و  هــا  آورد  دســت 

ــا  ــردم ب ــی م ــی فرهنگ ــد و بالندگ ــی و رش ــی، مدن سیاس

ــور در  ــان کش ــن مدافع ــرد خونی ــی و ن ــارزات سیاس مب

ــه اســت، خون بهــای  ــو نظــام جمهــوری صــورت گرفت پرت

ــزی می باشــد کــه در راه حفــظ جمهوریــت  شــهدای عزی

رس داده انــد، امــا نگذاشــه انــد کــه یــک بــار دیگــر 

روزگاران تیــره و تــار حاکمیــت هــای ناخواســته افراطیــت 

ــد،  ــاروا بردارن ــزی ن ــی و خونری ــت افگن ــت از دهش و دس

ــق و  ــدای برح ــه ن ــل ب ــب مقاب ــه جان ــی ک ــا در صورت و ام

مــروع مــردم مبنــی بــه تأمیــن صلــح و ثبــات پایــدار در 

ــاون  ــل و تع ــای تعام ــه ج ــی داده و ب ــخ منف ــور پاس کش

دریــن جهــت بــه لجاجــت خویــش ادامــه دهنــد، یقینــن 

کــه بــه هیــچ هدفــی دســت نخواهنــد یافــت، جــز اینکــه 

باعــث افزایــش آالم و درد هــای مــردِم رنــج کشــیده کشــور 

شــده و باالخــره خــود بــه مفاهمــه و صلــح تــن دهنــد، راه 

دیگــری نخواهنــد داشــت، زیــرا پایــان هــر جنگــی صلــح 

بــوده اســت و ایــن چــه بهــر کــه طالبــان ایــن واقعیــت را 

درک مناینــد و پیــش از آنکــه خــون یــک تــن از هموطنــان 

مــا ضایــع شــود، بــه ایــن تقاضــای مــروع مــردم مبنــی 

ــۀ  ــای دو ده ــت آورد ه ــت و دس ــام جمهوری ــظ نظ ــر حف ب

اخیــر جــواب مثبــت دهنــد. 

سیاســی، اقتصــادی و شــگوفایی فرهنگــی در منظقــه، بــه 

ــأس مبــدل گــردد.   ی

اخیــرا، رئیــس جمهــور بــه نیــرو هــای دفاعــی کشــور دســتور 

داده انــد تــا جهــت عبــور از مرحلــۀ دفاعــی بــه مرحلــۀ 

تهاجمــی در بهــار ســال 1400 آمادگــی هــای الزم جنگــی 

و دفاعــی داشــته و دشــمن را مجــال پیــروی در قلمــرو زیر 

حاکمیــت جمهــوری اسالمی افغانســتان ندهنــد کــه چنیــن 

هدایــت رصیــح و حامیــت قاطــع از نیــرو هــای مذکــور 

ــرده  ــد ب ــرد بلن ــای ن ــدان ه ــا را در می ــورال آنه ــد م میتوان

ــت  ــا دهش ــه ب ــم گیر در مقابل ــای چش ــروزی ه ــث پی و باع

ــان گــردد.  افگن

ــداوم  ــور، از ت ــی کش ــای امنیت ــرو ه ــتان و نی ــردم افغانس م

ــد  ــار دارن ــد و انتظ ــده ان ــته گردی ــزی خس ــگ و خونری جن

ــه  ــان لبیــک گفت ــۀ آن ــح خواهان ــدای صل ــه ن ــان ب کــه طالب

دموکراســی  و  جمهوریــت  انتخابــی  نظــام  جایگزیــن 

گردیــده و ایــده هــای گــروه هــای معینــی بــر آنهــا 

ــود.   ــل ش تحمی

هــای  نیــرو  اعــالی  قومانــدان  رس  و  جمهــور  رئیــس 

ــرو  امنیتــی کشــور، مبنظــور ارتقــای قابلیــت دفاعــی نی

هــای دفاعــی و امنیتــی، بــه تجهیــز هرچــه بیشــر واحــد 

هــای نظامی هدایــت دادنــد کــه بــا وصــف برگشــت 

و  امریکایــی  رسبــازان  از  ای  مالحظــه  قابــل  شــامر 

حضــور غیــر فعــال باقــی مانــده آنهــا در افغانســتان، بــه 

جهانیــان ثابــت ســاخت کــه مــردم افغانســتان در حفظ و 

بقــای نظــام جمهوریــت در چارچــوب نیــرو هــای دفاعــی 

و امنیتــی، بــدون حامیــت جنگــی نیــرو هــای خارجــی، 

ــر شورشــیان و اخــالل گــران  ــکار در براب ــارزه و پی ــه مب ب

نظــم عامــه و دشــمنان صلــح و آشــتی قــادر می باشــند. 

در نظــام جمهوریــت، جوانــان بــه منزلــۀ نیــروی پوینــده و 

بالنــده و ســتارگان درخشــان آســامن آبــی آینــده کشــور، 

ــم در  ــام، ه ــاختار نظ ــم در س ــی را ه ــگاه بخصوص جای

دفــاع از آن و هــم در تحقــق شــاخصه هــای دموکراســی 

احــراز منــوده انــد کــه مبتنــی بــر آن، جــوان ســازی اداره 

ــا گــامرش کادر هــای تحصیــل کــرده، آگاه و ِخــرد ورز  ب

ــن  ــل نوی ــی، نس ــرم اداری و سیاس ــدۀ اه در رأس و قاع

را بیشــر از هــر زمــان دیگــر بــه آینــده خوشــبین منــوده 

اســت. همیــن آینــده نگــری، بــه مثابــۀ نیــروی انگیزنــده 

ــا پلــه هــای صعــودی را در کســب  ای آنهــا را واداشــته ت

علــوم و فنــون مختلــف بپیامینــد و از مراحــل رسدرگمــی و 

انجــامد، بــه بیــداری و تکامــل فکــری بیشــر گــذار 

مناینــد. 

را  جمهوریــت  نظــام  حفــظ  کــه  اســت  ذکــر  قابــل 

منی تــوان رصفــا از میلــۀ تفنــگ و دود و آتــش جنــگ 

بخصــوص  مــردم،  اشــتیاق  و  شــور  بلکــه  نگریســت، 

جوانــان در کســب علــوم و دانــش، خامــه پــردازی در 

دفــاع از جمهوریــت و دموکراســی، نــوع دیگــری از ابــزار 

ــان  ــر انس ــن ه ــت را در ذه ــظ جمهوری ــاع و حف ــرِم دف ن

ــن  ــه گف ــا ن ــه واضح ــد، ک ــی می کن ــغ تداع ــل و بال عاق

بــه تحجــر فکــری، عقــب گــرد سیاســی و فرهنگــی و 

عــدم تســلیمی به خواســت هــا و تهدیــد هــای مخالفــان 

مســلح کشــور تلقــی می گــردد. 

راه انــدازی حمــالت پیهــم و گســردۀ انتحــاری، انفجاری 

و تــرور هــای بــز دالنــه از جانــب مخالفــان مســلح، علیــه 

ــا  ــون ه ــوزی و پوهنت ــش آم ــی، دان ــای فرهنگ ــون ه کان

ــدن  ــون غلطی ــه خ ــی و ب ــدارس دین ــاجد و م ــا مس و حت

صــد هــا تــن فرزنــدان دانشــور و آینــده ســازان جامعــه و 

برخاســن و جوانــه زدن جوانــاِن بیشــری از نقــش خــون 

آن شــهدای مظلــوم، ُمبیــن ایــن واقعیــت اســت کــه 

عارف جمشیدی

رحمان غفاری

ــته  ــاد در هس ــارهای زی ــی از فش ــه ناش ــذاب ک ــاده م ــن م ای

می کنــد.  جســن  بــه  رشوع  بیــرون  موجودانــد 

خیلــی از کشــور ها از جملــه جاپــان و اندونیزیــا کــه بیشــرین 

آتشفشــان های فعــال دردنیــا را درخــود جــا داده اســت. 

ــر  ــه ازاث ــد ک ــی باش ــوزی ها م ــر آتش س ــی دیگ ــل طبیع عام

می ســوزد.  مراتــع  و  هکتارازجنــگالت  صدهــا  ســاالنه  آن 

آتش ســوزی بــر اثــر گــرم شــدن بیــش ازحــد هــوای محیــط و 

ــود.  ــاد می ش ــان ایج ــش زا در درخت ــواد آت ــود م وج

بــا تآســف بایــد اذعــان داشــت کــه گرمایــش زمیــن ریشــه در 

تولیــد بیــش ازحــد گازهــای گل خانه یــی دارد. 

ایــن چرخــه رو به رشــد تخریــب طبیعت بنیادش دردســتکاری 

هــای بــی رویــه آدم هــا اســت. زمــان کــه بخش اعظــم از 

ــالل  ــد اخت ــن می رون ــی ازبی ــل طبیع ــن عام ــگالت براثرای جن

میــان  بــه  غذایــی  مــواد  کننده هــای  تامیــن  درجریــان 

می آیــد. 

خطرگــرم شــدن کــره زمیــن همــواره از ســوی دانشــمندان بــه 

مســئوالن امــور و شــهروندان جهانــی گوشــزد شــده اســت. 

ــن موضــوع از ســوی  ــک ای ــارو مهل ــه ارضار زیان ب ــا توجــه ب ب

ــدی  ــان ج ــی جه ــای صنعت ــوص غول ه ــه خص ــورها و ب کش

گرفتــه منی شــود. 

جــای بــس تآســف اســت کــه انســان ازبزرگریــن تهدیــد 

ــد. درکنارآتش ســوزی ها  ــت می کنن ــات شــان غفل ــده حی کنن

از ســوی  رویــه جنــگالت  بــی  قطــع  گونــه طبیعــی،  بــه 

دشــمنان محیــط زیســت صــورت می گیرنــد و ایــن اقــدام 

 آلودگــی هــوا یــک قتل عــام خامــوش اســت؛ امــا بــدون 

ابعــاد تبلیغانــی. آلودگــی هــوا بزرگریــن معضــل جهانی، 

فــرا روی جوامــع بــری اســت. انســان ها همیشــه توجــه 

ــی،  ــادی، اجتامع ــی، اقتص ــوالت سیاس ــه تح ــان را ب ش

فرهنگــی، نظامــی و فنــاوری معطــوف ســاخته اســت. 

ــاد  ــکل ح ــن مش ــورد ای ــنده ی در م ــانه و نویس ــر رس کم

ــی کــرده اســت.  ــراز نگران بــری اب

همــه نگرانــی شــان ازناحیــه جنــگ و امتــام ذخایــر 

معدنــی ومنابــع تجدید ناپذبــر و روی کارآمــدن نظــام 

هــای دیکتاتــوری درجهــان اســت. نگرانــی اصلــی همیــن 

نکتــه اســت کــه چــرا از بزرگریــن دشــمن بریــت 

منی شــود.  خطــر  احســاس 

ایــن خطــر بنیان کــن کــه دســت نامریــی اش را بــه ســوی 

انســان ها بــه هــدف نابــودی شــان دراز کــرده اســت، 

بایــد بــه جــد نگــران همــه ی بخــش هــای زندگــی خــود و 

حتــا کل جهــان باشــیم. براســاس آمارهــای موجــود ایــن 

ــه کام  ــون انســان را ب ــج میلی ــاالنه پن ــان س ــوالی پنه هی

مــرگ می کشــاند کــه شــصت درصــد آنهــا در کشــورهای 

ــه  ــد. هم ــت می دهن ــان را از دس ــان ش ــه ج ــعه یافت توس

ــا  ــاد دنی ــر اقتص ــر ب ــون دال ــاد میلی ــدود هفت ــاله درح س

می کنــد.  وارد  رضر 

ــاوی،  ــای کیمی ــر دهنده ه ــام تغیی ــه مت ــوا ب ــی ه آلودگ

ــا  ــود آالینده ه ــود. وج ــه می ش ــود درآن گفت ــی موج فزیک

ــار  ــوری را در کن ــی و جان ــی گونه هــای نبات در هــوا زندگ

ــالن  ــر عام ــه از دیگ ــایط نقلی ــم وس ــه می دانی ــه ک طوریک

اصلــی خطــرات ناشــی از آلودگــی هــوا انــد. شــهری 

شــدن همــگام بــا عــری شــدن صنعتــی شــدن را ســبب 

شــد. روزانــه میلیون هــا واســطه نقلیــه  ماننــد: موتــر، 

کشــتی، قطــار و طیــاره بــرای نقــل و انتقــاالت انســان ها 

و کاالهــا در بیــن شــهرها و کشــورها ازش کار گرفتــه 

می شــود کــه ایــن خــود نیازبــه اســتفاده از مــواد عضــوی 

فرآورده هــای  بشــکه  هــزارن  روزانــه  می بــرد.  بــاال  را 

ــل  ــل ونق ــتم حم ــن سیس ــال نگهداش ــرض فع ــی غ نفت

بــه کارگرفتــه می شــود. درکالن شــهرها درحــدود شــصت 

فیصــد آلودگــی برمی گــردد بــه اســتفادکنندگان مــواد 

نفتــی. ماشــینزه شــدن کشــاورزی نیــز در ایــن مــورد 

در  فســیلی  هــای  ســوخت  از  اســتفاده  دارد.  نقــش 

ــاال  ــیار ب ــاس بس ــدی را در مقی ــرات ج ــهرها خط بزرگ ش

کــه  اســیدی  باران هــای  می کنــد.  انســان ها  متوجــه 

از وجــود ریزگردهــا در هــوا بــه وجــود می ایــد. ایــن 

ــه تولیــدی عــازم طبقــات بــاالی  ریزگردهــا کــه از کارخان

ــاره  ــیارزیاد دوب ــردش بس ــد از گ ــردد، بع ــفیر می گ امتوس

ــاران  ــاز می گــردد. ب ــن ب ــه زمی ــرف ب ــاران و ب ــه شــکل ب ب

ــش  ــتانی و کاه ــار باس ــردن آث ــن ب ــبب از بی ــیدی س اس

می گــردد.  زمین هــا  حاصل دهــی 

آســم یکــی از خطرناک تریــن امــراض تنفســی اســت 

ــث  ــم باع ــد. آس ــود می آی ــه وج ــوا ب ــی ه ــر آلودگ ــه براث ک

اختــالالت در دســتگاه تنفســی می گــردد. ســبب انســداد 

ــا  ــس ت ــی نف ــردد. تنگ ــراد می گ ــرژی در اف ــا وآل برونش ه

رسحــد مــرگ ادامــه می یابــد. حمــالت قلبــی نیــز ازدیگــر 

ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوش اس ــه خام ــن فاجع ــرات ای اث

ــی  ــر ناش ــرین آمارمرگ ومی ــهرها بیش ــه بزرگ ش ــت ک اس

از آســم و حمــالت قلبــی را درخــود دارد. کســانی در 

ــی و  ــه عصب ــرد همیش ــرار می گی ــوده ق ــوای آل ــرض ه مع

ــد.  ــه ان بــی حوصل

بــه  کشــورهای  درمجمــوع  منی شــود  را  افغانســتان 

حســاب آورد کــه دارنــده آلودگــی بیــش ازحــد باشــد. 

ــه دور  ــدن ب ــی ش ــرس صنعت ــوز از دس ــور هن ــن کش ای

اســت. حتــا ابتدایــی تریــن زیربناهــای صنعتــی شــدن را 

نــدارد. قدم هــای نخســتین را در ایــن راســتا برمــی دارد. 

ولــی بــه دلیــل عــدم موجودیــت زیرســاخت ها و امکانــات 

و رعایــت  پاکــی  ازبابــت  امــروزی  و  مــدرن  شــهرهای 

ــرات  ــدی خط ــای ج ــتی در تنگن ــول بهداش ــردن اص نک

کابــل  قــراردارد.  محیطــی  آلودگی هــای  از  ناشــی 

پایتخــت افغانســتان و شــهری بــا هفــت میلیــون جمعیــت 

درصــدر آلــوده تریــن شــهرهای کشــور قــرار دارد. ایــن امر 

بــه دلیــل تراکــم جمعیتــی و عــدم آشــنایی تــازه واردان بــا 

فرهنــگ شهرنیشــنی و نیــز نبــود سیســتم شــهری منظــم 

همــه و همــه برخلــق ایــن بحــران آب  وهوایــی کمــک 

می کننــد. بــا توجــه بــه تحقیقــات صــورت گرفتــه درمــورد 

وضعیــت هــوای کابــل بیشــرین ذرات معلــق را بــه خــود 

ــهری،  ــه درون ش ــای کهن ــت. موتره ــاص داده اس اختص

ــز  ــرای تســخین خانه هــا و نی اســتفاده از چــوب وزغــال ب

گــرد وخــاک داخــل شــهر و تراکــم بیــش ازحــد نفــوس در 

ــاب  ــه حس ــی ب ــکالت اصل ــوان از مش ــهر را می ت ــن ش ای

آورد. حــس و گرایــش جهــان وطنــی و نیــز احســاس 

مســئولیت درقبــال همدیگــر و تعهــدات همــه ی کشــورها 

ــود ازراه  ــاک را می ش ــرژی پ ــه ان ــر روی آوردن ب ــی ب مبن

ــرد.  ــنهاد ک ــی پیش ــی زدای ــت آلودگ ــای در جه حل ه

 

ــا  ــر ریشــه زدن اســت و ی غیــر قانونــی انســان ها تیشــه را ب

بــه تعبیــر دیگــر اره انداخــن بــه شــاخه کــه روی آن نشســته 

اســت می باشــد. 

ــی  ــل فراقانون ــن عم ــه ای ــت علی ــط زیس ــن محی ــر فعالی اگ

ــای  ــه درآینده ه ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــود ای ــتاد نش ایس

اولیــه  کننده هــای  تولیــد  از  زیــادی  بخشــی  نزدیــک 

درمعــرض نابــودی کامــل قــرار بگیــرد. 

گردوغبار طبیعی نیز برخرابی هوا اثرگذاراست.

ــا توجــه بــه زمینه هــا و افزایــش رو بــه  آلودگــی مصنوعــی ب

ــرو مخــرب تراســت.  ــه مراتــب خطرنا ک ت رشــد ب

می کننــد.  فراهــم  را  آن  مواجــب  خــود  انســان ها 

کارخانه هــا بــه دلیــل اســتفاده از مــواد کیمیــاوی کــه 

ــده ی  ــع کنن ــت، ترسی ــان اس ــی رضر رس ــط زندگ ــه محی ب

ــی  ــورهای صنعت ــد. کش ــی ان ــر جهان ــل همه  گی ــن معض ای

ــه  ــا ک ــزرگ دنی ــای ب ــان اقتصاده ــه و صاحب ــعه یافت و توس

درپــی فعــال نگهداشــن چــرخ هــای تولیــد شــان اســت، 

ــی  ــن ب ــد. ای ــع منی نهن ــچ وق ــان هی ــالمت جهانی ــرای س ب

ــال جــان میلیون هــا انســان دررسارس جهــان  ــی درقب تفاوت

نوعــی بــی عاطفه گــی و بــی مســئولیتی را ترویــج می کنــد. 

ســامانه های  بــه  ســکتگی  کمــی  محــض  بــه  ازطرفــی 

ــان وارد  ــاد جه ــارت براقتص ــر خس ــا دال ــدی میلیارد ه تولی

می گــردد. 

جنگ هــای  و  تولیــدی  رقابت هــای  کــه  رشایــط  در 

اقتصــادی عامل گیرشــده اســت فکــر نکنــم کــه حاالحاالهــا 

تدابیــر الزم در راســتای پیشــگیری از خــراب شــدن بیــش 

ــود.  ــه ش ــت گرفت ــوا روی دس ــد ه ازح

دنیــا کــه در حــال حــارض مــروف رؤیــا پردازی هــای 

تولیــدی در بــازار جهانــی انــد چنــدی بعــد بــه دلیــل 

ــد  ــان خواه ــه ده ــت ب ــت ندام ــه انگش ــت عامدان ــن غفل ای

گذاشــت. 

ســاالنه کشــور ها میلیارد هــا دالــر را بــه غــرض کاهــش 

ــق  ــای تواف ــی برمبن ــرات آب وهوای ــن و تغیی ــش زمی گرمای

کمــک  جهانــی  زیســت  محیــط  ســازمان  بــه  پاریــس 

 . می کنــد

بــا روی کارآمــدن دونالد ترامــپ در امریــکا، ایــن کشــور 

اقــدام امریــکا کــه  ایــن  ایــن ســازمان خــارج شــد.  از 

ــدی را متوجــه  ــرات ب ــد تاثی ــد می توان ــان ان ابراقتصــاد جه

ــازد.  ــازمان بس ــن س ای

درکنــار امریــکا قدرت هــای اقتصــادی دیگــر دنیــا نظیــری 

مبنــی  تعهــدات شــان  نیزبــه  و جاپــان  چیــن، روســیه 

برکاهــش گازهــای گلخانه یــی عمــل منی کننــد. رقابــت 

هــای تســلیحاتی و فضایــی مــوج جدیــدی از نگرانی هــا را 

ــت.  ــرده اس ــق ک ــه اوزون خل ــب الی ــاره تخری درب

ــامل  ــا آزمایشــات مکــرر هســته ی ازســوی کشــور ها، احت ب

تخریبــات در ایــن قســمت ازجــو زمیــن را بــاال می بــرد. 

ــعه ــش و اش ــای فرابنف ــر پرتوه ــن دربراب ــپر مطمی اوزون س

 هــای مــره اســت. اگــر ایــن ســپر حیاتــی آســیب بیبینــد، 

ــره  ــه مخاط ــز ب ــن نی ــره زمی ــودات در رسارسک ــی موج زندگ

ــکاف  ــود ش ــش ازوج ــال پی ــمندان چندس ــد. دانش می افت

بــزرگ در ایــن الیــه امتوســفری خــر داده بــود وآنهــا 

دلیلــش را آزمایشــات پیهــم موشــک های فضاپیــام ذکــر 

ــی در  ــع آب  وهوای ــرات رسی ــون تغیی ــم اکن ــود. ه ــرده ب ک

ــد.  ــوع ان رشف وق

و  جویــی  تغییــرات  نوســانات  فراگیــر،  آتش ســوزی های 

نیــز مــرگ ومیــر موجــودات آبــزی و غیــر آبــی را شــاهدیم. 

ــت.  ــاخته اس ــه س ــدی مواج ــا خطرج ــان ها ب انس

زنــده  ازموجــودات  بســیارزیادی  بخــش  ســاله  همــه 

حیــات شــان را ازدســت می دهــد. زمانــی کــه نخســتین 

ــودی  ــتانۀ ناب ــی در آس ــره غذای ــدی در زنجی ــع تولی منب

قرارداشــته باشــد، جهــان بایــد منتظرآینــده وحشــتناک 

ــد.  باش

منبــع  حیــث  بــه  علف زارهــا  و  مراتــع  اکوسیســتم 

ــه حســاب  ــات ب ــی در سیســتم حی ــه چرخــش غذای اولی

توســعه  و  رشــد جمعیــت  بــا  هــوا  آلودگــی  می آیــد. 

دارد.  مســتقیم  رابطــه  کشــورها  اقتصــادی 

هرچقــدر کــه نفــوس زیادگــردد، بــه هــامن نســبت 

بحــث نیازهــا در اولویــت قــرار می گیــرد و بــرای رفــع 

ایــن نیازهــا بایــد چــرخ چرخه هــای تولیــدی و صنعتــی 

بچرخــد. چرخ دنده هــای ماشــین های تولیــدی مــواد 

ایــن  کــه  می رســاند  مــرف  بــه  را  زیــادی  عضــوی 

امرموجــب افزایــش آالینده هــا در هــوای محیــط اطــراف 

می گــردد.  مــان 

آلودگــی هــوا بــه شــکل طبیعــی و مصنوعــی وجــود دارد. 

آتشفشــان ها کــه تاثیــرات مخــرب بــر تغییــرات آب و 

هوایــی دارد می تــوان آن را از عوامــل طبیعــی برشــمرد. 

کــه  اســت  مذابــی  مــواد  از  عبــارت  آتشفشــان ها 

ــای  ــه ه ــه الی ــن ک ــی زمی ــای تکتنیک ــت ه ــر فعالی براث

می شــود  ســاییده  هــم  روی  زمیــن  زبریــن  و  زیریــن 

کــه  می گــردد  وارد  آن  درهســته ی  فشــارحداکرثی  و 
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 بازی با اعداد              3174
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3069    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3344
شاه سفید را در خانه  d5 حرکت دهید. 
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ثور
ممکن اســت امروز حوصله انجام هیچ کاری را نداشــته باشید، مانند شخصی 
که نامید شده است. سعی کنید از این تنش ها خارج شوید و استراحت کنید! 

جوزا
روز خوبی برای جذب سرمایه گذاران بر روی پروژه های جدید است. می توانید 
برای آینده برنامه ریزی کنید، مخصوصا اگر به مشارکت و یا پروژه های گروهی 

مربوط باشد. امشب شریک عاطفی تان ممکن است شما را سوپرایز کند.

سرطان
شــما در یــک دوره ی عالی در حرفــه و کارتان قرار دارید. ممکن اســت 
ترفیع بگیرید و یا وظایف خاصی به عهده شــما گذاشــته شود که با انجام 
آن ترفیــع خواهید گرفت. در بخش دوم از روز ممکن اســت آشــنایی را 

کنید. مالقات 

اسد
روز عالی برای ابتکار عمل اســت. ممکن اســت که به زودی به یک سفر کاری 
بروید و یا کالس آموزشی را شروع کنید. امشب موفق می شوید که روابط خود 

را با خانواده شریک عاطفی تان بهبود بخشید.

سنبله
ممکن اســت مجبور باشــید تا به مذاکره در ارتباط با جنبه مالی یک مشارکت 
بپردازید. همچنین مبلغی سر راه شما قرار می گیرد که ممکن است ارث و یا وام 

باشد. تنش هایی بین شما و شریک عاطفی تان وجود دارد. 

حمل
وارد یک دوره حرفه ای می شــوید و مجبور خواهید شــد که سخت کار کنید. 
مراقب باشید! ممکن است بیش از حد خسته شوید. بهتر است که بیشتر مواظب 

خودتان باشید و استراحت کنید.

میزان
روز خوبــی برای کار و تجارت اســت. امروز برای مطالعه، آزمون، شــغل و 
مصاحبه بسیار عالی است. زمان خوبی برای رابطه عاشقانه است. اگر مجرد 
هستید امروز شریک عاطفی تان را مالقات می کنید. بهتر است که مواظب 

سالمتی تان باشید و بیشتر استراحت کنید.

عقرب
حوادث غیــر منتظره ای در کار و مکان کاری تان رخ خواهد داد، که مجبور 
خواهید شــد تا برنامه های تان را تغییر دهید. یک پروژه با همکاران تان و یا 

شریک کاری تان ممکن است ارتباط تان را افزایش دهد. 

قوس
به نظر می رســد که بعد از تالشــی که در بخش های زندگی حرفه ای تان 
داشــته اید خسته هســتید. امروز باید بر روی فعالیت هایی که نیاز به تالش 

کمتری دارند تمرکز کنید. 

جدی
امروز برای پروژه ها، روش های ابتکاری و خالقانه روز خوبی اســت. ممکن 
اســت تنش ها را در خانه بهبود بخشــید و یا روابط تان را با خانواده بهتر 

کنید. زمان خوبی برای تعمیرات خانه می باشد.

دلو
امروز فرصت عالی دارید تا در مذاکرات، امتحانات و مصاحبه شغلی موفق شوید. 
احتماال بسیار قانع کننده هستید و جلب اعتماد می کنید. امشب متوجه تنش 

موجود در روابط با بستگان و همسایگان خواهید شد.

2822

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 

جا ـ بار ـ ابر ـ پا ـ پارک ـ 
کار ـ باریک ـ اجر ـ جاری 
ـ کجا ـ برپا ـ برای ـ اکبر 
ـ کبرا ـ یار ـ ریا ـ رای ـ 
باج ـ جابر ـ جبار ـ ارج ـ 

کجابـ  اجیرـ  باک.
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اسـت و حداقـل کنـار پدر و مادر اسـت.

شکسته بال تر از من میان مرغان نیست 

دمل خوش است که نامم کبوتر حرم است 

وی بـا آن کـه در غربـت بـه رس می بـرده امـا از پیگیـری و خوانـدن مجله هـای کـه در 

بیـرون از افغانسـتان و در مهاجـرت چـاپ می شـده هرگـز دسـت منی کشـیده اسـت. 

در متـام نامه هایـش از این کـه کـدام مجلـه بـه دسرتسـش قـرار گرفتـه و کدام هـا نـه 

و این کـه مجلـه تعـاون بـا مدیـر مسـوولی خـود حسـین فخـری چقـدر پیرشفـت و چه 

چیزهـای گفتـه اسـت سـخن بـه میان مـی  آورد. 

جالـب توجه تـر از همـه این اسـت که نویسـندگان در آن زمان بی هیچ درخواسـتی به 

همدیگـر کتـاب می فرسـتاده اند و از کتاب هـای جدیـد چـاپ شـده بـه همدیگـر خرب 

می داده انـد و مهم تـر از همـه قبـل از چـاپ در مـورد داسـتان  و رمان و حتـی انتخاب 

نـام کتاب شـان از هم دیگـر نظـر می خواسـته اند. 

در حالی کـه ایـن روزهـا شـاعران پـروژه بگیر و نویسـندگان پـروژه بگیر بـه هیچ چیزی 

جـز جـان زنـی و حاشیه سـازی های مسـخره و آوازه های پوفکی فکـر منی کنند. و وای 

بـر ایـن روزگار که چنین فرهنگیانی مسـخره ای بـار آورده اند.

البتـه رهنـورد زریـاب نیـز در جا جـای از نامه هایـش از این گونه آدم ها بصـورت پیدا و 

پنهـان نـام می گیـرد و در لفافـه باهم دیگـر چیزهای می نویسـند که ظاهرا منی شـود 

تنهـا از نامه هـای زریـاب درآورد کـه چـه حـرف و حدیثـی بیـن این هـا بـوده اسـت. 

فهمیـدن ایـن حرف هـا بـودن و خوانـدن نامه هـای حسـین فخـری بـه رهنـورد زریاب 

را نیـز می طلبـد. 

پیگیـری حتـی یـک واژه  از سـوی اسـتاد زریـاب بـرای مـن حداقـل، خیلـی عحیـب و 

اسـت.  غریب 

زریـاب در نامـه ای از حسـین فخری درخواسـت می کنـد که معنـی واژه »قرنفل« را در 

لغت نامه هـا جسـتجو کـرده و در نامه بعدی بفرسـتد. 

در نامـه بعـدی بازهـم از این کـه ایـن واژه را از لغت نامـه دهخـدا بیرون نویـس کـرده و 

برایـش فرسـتاده اسـت فـراوان اظهـار شـکران و امتنـان می کنـد و به باور مـن همین 

زریـاب  رهنـورد  عظیـم،  محمـد  از  کـه  پیگیری هاسـت  ایـن  و  کنجـکاوی  پشـتکار، 

می سـازد.

رهنورد زریاب و نامه هایش

حوت
امروز در بخش اول روز ممکن است مود خوبی نداشته باشید. باید هر گونه کاری 
که نیاز به تمرکز دارد را به زمان دیگری موکول کنید. زمان عالی برای جایگزین 

کردن راه های جدید برای کسب درآمد است. 

 شطرنج                     3345

ش

آبدوغـ  احسانـ  بامدادـ  پشتوانهـ  تاراجگرـ  ثقیلـ  جاللـ  چوپانـ  حجابـ  
خالفـ  دوگانهـ  ذواتـ  رابطهـ  زلفـ  ژالهـ  سعادتـ  شنزارـ  صنعتـ  ضمایر 
ـ طعامـ  ظنینـ  عاقلـ  غیابتـ  فرمایشـ  قســمتـ  کالغـ  گناهـ  لیسهـ  

مصاحبهـ  نیایشـ  وکیلـ  همدلـ  یاسمین.
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غضنفر کاظمی

کمـی قبل تـر از بـه دنیـا رفـن اسـتاد رهنـورد زریـاب از روی اتفـاق رشوع 

کـرده بـودم بـه خوانـدن کتـاب »نگاره هـای بـر دیـوار زندگـی« از حسـین 

فخـری. ایـن کتاب نامـه جمعی از فرهنگیان افغانسـتان به حسـین فخری 

اسـت کـه در سـال های بیـن ۱۳۷۴ اال ۱۳۷۹ نوشـته شـده اسـت. ایـم 

کتـاب نامه هـای فرهنگیـان رسشـناس نسـل قبلـی ماسـت؛ فرهنگیـان و 

چهره هـای کـه از آن هـا و از دغدغه هاشـان غافـل مانده ایـم. ایـن مجموعه 

نامه هـا وضعیـت و روزگار فرهنگیان و نویسـندگان دیـروز ما را و نوع ارتباط 

و رفتـار آن هـا را بـا همدیگـر بـه خوبـی و زیبایـی ترسـیم و تصویـر می کند. 

نامه هـا از چهـار گوشـه ی دنیـا می رسـند: از ماسـکو و بیشـکیک تـا الس 

انجلس و سـان فرانسیسـکو و آکسـفورد. از دمنارک و هلند تا قم و مشـهد 

و تهـران و اسـام آبـاد و کابل. 

حزب و گروه و دسـته ای که شـب ها و روزها با هم بوده اند و بعضی هاشـان 

کـه هم دیگـر را هیـچ ندیده انـد و اکنـون ایـن چنیـن پراکنـده شـده اند. از 

آن جایی کـه نامه هـای از اسـتاد رهنـورد زریـاب ایـن نویسـنده زیبانویـس و 

شـیرین  سـخن نیـز در ایـن مجموعـه وجـود دارد، پـس از وفاتـش خوانـدن 

نامه هایـش بـه آقـای فخـری بیشـرت از هرچیـزی برایـم اولویت پیـدا کرد. 

بـه بـاور مـن آدم هـا بیشـرت از هرچیـزی در نامه های شـان بـه دوسـتان و 

می شـوند. شـناخته  اطرافیـان  

آدم بـا تصویـری کـه در ذهـن خود دارد، بـه صورت زنده و عینی و مسـتقیم 

کار  وضعیتـش  احساسـی ترین  از  آن وقـت  در  و  می کنـد  برقـرار  رابطـه 

می گیـرد و از روزگار خـوب و بـد زندگـی  اش درد دل و قصـه می کنـد. 

بـی هیـچ عجلـه  و فشـاری و ایـن بـه واقعـی بـودن و زیبایـی نامـه کمکـی 

می کنـد.  شـایانی 

بـه بـاور مـن چنیـن چیـزی دقیقـا در نامه هـای رهنـورد زریـاب بـه حسـین 

فخـری نیـز دیـده می شـود. نامه هـا بی هیـچ تعارفـی نوشـته شـده و زریاب 

صادقانـه از وضعیـت و روزگار غربتـش بـرای فخـری می نویسـد. 

ایـن نامه هـا درسـت زمانـی  رد و بدل می شـده که رهنورد زریاب در فرانسـه  

اقامت داشـته است.

او در نامه هایـش از فقـر، از کتـاب، از دوسـتان، از سیاسـت، از جریده های 

فارسـی کـه در رسارس دنیـا پخـش می شـود و از بسـیار چیزهـای دیگـر 

می گویـد. 

دغدغه هـای فرهنگـی اش مـدام در نام هایـش تبلـور می یابـد. او می گویـد 

کـه چگونـه در ایـن وضعیـت خفقـا ن آور زندگـی می کنـد و چگونـه بـا مردم 

این جـا بیگانـه اسـت و مثـل یـک آدم کـر و الل زندگـی می کنـد. 

او در یکـی از نامه هایـش بـا ناامیـدی بسـیار یـادآوری می کنـد کـه زبـان 

بـه زبـان  او اسـت یـک صفحـه هـم  فرانسـوی منی دانـد و در جـای کـه 

منی شـود.  یافـت  فارسـی 

زنـدان  و  واقعـی  بـه جهنـم  را  زندگـی می کنـد  آن  در  کـه  مـکان  زریـاب 

مجردهـا تشـبیه می کنـد و خـودش را هـم بـه یـک  حیـوان بی زبانـی کـه 

منی فهمـد.  دیگـران  از  حـرف  هیـچ 

کـه  فقـر  از  نامـه اش  از  دیگـری   جایـی   در  همین گونـه  زریـاب  اسـتاد 

می نویسـد.  اسـت  دامنگیـرش 

می نویسـد کـه حتـی توانایـی خریدن یـک خودآموز فرانسـه ای - انگلیسـی 

را نـدارد و نیـز می نویسـد در مدتـی سـه سـال کـه در فرانسـه اسـت فقـط 

توانسـته  اسـت تنهـا دو بـار بـه سـینام برود.

او از نابه سامانی های روانی اش نیز سخن به میان می آورد. 

این کـه اگـر روزی شـنیدید مزاح مزاح خـودم را نابود کـرده ام تعجب نکنید 

و یـا این کـه یـک وقتی شـنیدید به خـراب آباد کابـل نه بـرای زندگی کردن 

کـه بـرای مـردن آمـده ام هـم تعجـب نکنید چـرا که آن جـا یک وجـب زمین 

پیـدا می شـود بـرای مـردن و هـامن گورسـتان خانوادگـی بسـیار غنیمـت 

از  از کتـاب،  فقـر،  از  نامه هایـش  در  او 
جریده هـای  از  سیاسـت،  از  دوسـتان، 
فـاریس کـه در رسارس دنیـا پخـش یم شـود 
یم گویـد.  دیگـر  هـای  ز چ�ی بسـیار  از  و 
در  مـدام   اش 

گ
فرهنـی دغدغه هـای 

یم گویـد کـه  او  یم یابـد.  تبلـور  نام هایـش 
خفقـا ن آور  وضعیـت  ایـن  در  چگونـه 
این جـا  مـردم  بـا  چگونـه  و  یم کنـد   

گ
زنـد�

و الل  آدم کـر  یـک  مثـل  و  اسـت  بیگانـه 
نامه هایـش  از  یـی  در  او  یم کنـد.   

گ
زنـد�

کـه  یم کنـد  یـادآوری  بسـیار  ناامیـدی  بـا 
جـای کـه  در  و  نیم دانـد  فرانسـوی  زبـان 
او اسـت یـک صفحـه هـم بـه زبـان فـاریس 
یافـت نیم شـود. زریـاب مـکان کـه در آن 
 یم کنـد را بـه جهنـم واقـی و زنـدان 

گ
زنـد�

مجردهـا تشـبیه یم کنـد و خـودش را هـم 
حـرف  هیـچ  �ب زبـا�ز کـه  حیـوان  یـک   بـه 
زریـاب  اسـتاد  نیم فهمـد.  دیگـران  از 
نامـه اش  از  دیگـری   جـا�ی   در  ز گونـه  هم�ی
یم نویسـد.  اسـت  ش  دامنگـ�ی فقـر کـه  از 
یـک  خریـدن  توانـا�ی  حـیت  یم نویسـد کـه 
خودآمـوز فرانسـه ای - انگلیـی را نـدارد 
ز یم نویسـد در مـد�ت سـه سـال کـه در  و نـ�ی
فرانسـه اسـت فقـط توانسـته  اسـت تنهـا 

بـرود. سـینما  بـه  بـار  دو 

از شــصت و چهارمین سالروز 
افغان  قاسم  استاد  درگذشت 

داشت شد گرامی 
بـه  افغـان  از شـصت و چهارمیـن سـالروز درگذشـت اسـتاد قاسـم 

تاریـخ 1399/9/25 بـا رومنایـی یک کتـاب و پخش یک مسـتند در 

باره این اسـتاد موسـیقی، گرامی داشـت شـد. محتوای این کتاب و 

مسـتند تصویری زیر نام یادنامه ی اسـتاد قاسـم از سـوی نواسـه این 

اسـتاد موسـیقی، وحید قاسـمی گردآوری شـده اسـت.

از اسـتاد قاسـم افغـان بـه عنوان بنیان گذار موسـیقی معارص کشـور 

یـاد مـی شـود. پدرش عبدالسـتار از اسـتادان برجسـته موسـیقی در 

کشـمیر بـود کـه در دوره عبدالرحمـن خـان بـه کابـل آمـد و تـا پایان 

عمـر هرنمنـد دربـار بود.

اسـتاد قاسـم کـه از ده سـالگی با پدرش بـه دربـار عبدالرحمن خان 

مـی رفـت پـس از آهنـگ سـاخن یـک شـعر از حافـظ بـه سـفارش 

عبدالرحمـن خـان، از سـوی او جـوان تریـن آوازخوان دربار شـناخته 

. شد

اسـتاد قاسـم کـه سـپس موسـیقی را علمـی نـزد یکـی از اسـتادان 

بـزرگ هنـد فراگرفت، با شـناخت تفاوت های موسـیقی افغانسـتان و 

هنـد، برای توسـعه موسـیقی کشـور کوشـید.

بیـدل،  از  انتخـاب شـعرهایی  بـا  گفتـه می شـود کـه اسـتاد قاسـم 

موالنـا و حافظ توانسـت که موسـیقی را از برخوردهـای افراط گرایانه 

دور نگهـدارد.

شـصت  از  قاسـمی  وحیـد  افغـان،  قاسـم  اسـتاد  نواسـه  اکنـون 

کتـاب  رومنایـی  بـا  بزرگـش  پـدر  درگذشـت  سـالروز  چهارمیـن  و 

یادنامـه ی اسـتاد قاسـم و سـاخت ایـن مسـتند تصویـری دربـاره او 

می کنـد. داشـت  گرامـی 

شـمس الحـق آریانفـر، نویسـنده در این باره گفت: » تنهـا به ادبیاتی 

کـه در شـهر کابـل بـود توجـه نداشـت بـه ادبیـات جهان وسـیع، چه 

در هنـد، چـه در افغانسـتان و در ایـران بـوده، بـه همـه اش توجـه 

داشتند.«

وحیـد قاسـمی، نواسـه اسـتاد قاسـم افغـان در ایـن زمینـه گفـت: 

در  اقـوام  و  هرنمنـدان  موسـیقی  آثـار  گـردآوری  »مستندسـازی، 

افغانسـتان یـک امـر رضوری اسـت. بـه دلیل ایـن کـه در جنگ های 

چهـل و پنـج سـاله  همـه ارزش هـا از یـک نسـل بـه نسـل دیگـر بـه 

پیـدا می کـرد.« انتقـال  شـکل طبیعـی 

بـه گفتـه تاریـخ دانـان، پیشـینه موسـیقی در افغانسـتان کنونـی یـا 

خراسـان دوره اسـامی و آریانـای باسـتان بـه نخسـتین ترانـه هـای 

آریایـی مـی رسـد.

بیـدل،  از  انتخـاب شـعرهایی  بـا  گفتـه می شـود کـه اسـتاد قاسـم 

موالنـا و حافظ توانسـت که موسـیقی را از برخوردهـای افراط گرایانه 

دور نگهـدارد. قاسـم افغـان بنیـان گـذار موسـیقی معارص کشـور نیز 

دانسـته می شـود.

در پـی درگذشـت جـان لـوکاره بازیگـران مختلفـی کـه در فلم هـای 
ایـن نویسـنده ظاهـر شـدند و هم چنین نویسـندگانی چون اسـتیون 

کینـگ و پائولـو کوئلیـو یـاد جـان لـوکاره را گرامی داشـتند.
ایـن داسـتان رسای مشـهور کـه نـام واقعـی اش دیویـد کورنـول بود و 
در میـان نویسـندگان و فلمنامه نویسـان بـرای تصویرهای سـینامیی 
طبیعـی و روایت هـای پیـش رو اش در طـول نیـم قـرن محبـوب بـود 
بیش از ۲۵ رمان نوشـت که جدیدترینش در سـال ۲۰۱۹ و سـه روز 
پس از سـالگرد ۸۸ سـالگی اش منترش شـده بود. وی که شـنبه شب 
بـر اثـر ذات الریـه و پـس از مبـارزه ای کوتـاه بـا بیامری جـان باخت، 
شـناخته  جاسوسـی  دنیـای  در  داسـتان رسایی  اسـتاد  عنـوان  بـه 
می شـد. ایـن نویسـنده کـه خـودش زمانی مأمـور مخفی در سـازمان 
ام آی ۵ و ام آی۶ بریتانیـا بـود پـس از افشـای فعالیت هـای فاجعه بـار 
کیـم فیلبـی مأمـور دو جانبـه روس هـا، نویسـندگی را در اوایـل دهـه 
۱۹۶۰ رشوع کـرد و مأمـور جـورج اسـامیلی را بـه عنـوان شـخصیت 
قهرمـان خـود معرفـی کرد. اسـتیون کینگ نویسـنده رسشـناس ژانر 
وحشـت در تجلیـل لـوکاره نوشـت: ایـن سـال وحشـتناک یـک غـول 
توییـت دیگـری  را گرفـت. وی در  انسان دوسـت  روح  یـک  و  ادبـی 
از بهرتیـن رمان هایـی اسـت  افـزود: »دخـرت کوچـک درامـر« یکـی 
نویسـندگان  گـروه  از  کـه  موالنـی  جـان  خوانـده ام.  عمـرم  بـه  کـه 
فلم نامـه »دیروقـت شـب« بـود از وی بـه عنـوان یـک غـول ادبـی و 
روحـی برشدوسـت یـاد کـرد. سـت مه یـرز مجری شـوی شـبانه نیز از 
»بنـدزن خیـاط رسبـاز جاسـوس« بـه عنوان یک داسـتان جاسوسـی 
بـا اسـتانداردهای طایـی یـاد کـرد. مایکل شـور سـازنده برنامه های 
تلویزیونـی نیـز در توییـرت از ایـن رمان نویـس بریتانیایـی بـه عنـوان 
یکـی از بزرگ تریـن نویسـندگان نرثهای ادبی در ۶۰ سـال اخیر یاد 
کـرد و گفـت: کتاب هایـش را خیلـی دوسـت داشـتم. آثار او همیشـه 
خوانـده و همیشـه تحسـین خواهـد شـد. گـری اولدمـن بازیگـر فلـم 
»بنـدزن خیـاط رسباز جاسـوس« نیز نوشـت: بـرای من، جـان لوکاره 
مالـک  بـود،  عالـی  نویسـنده ای  البتـه  او  بسـیاری داشـت.  معانـی 
بزرگسـاالنه کـه  و  و پیچیـده  حقیقـی رمان هـای جاسوسـی جـدی 
بـه راسـتی ایـن ژانـر را از آن خـود کـرد. نویسـندگان بعـدی همگـی 
ترسـیم  اسـتادانه  و  عمیـق  او  شـخصیت های  هسـتند.  او  مدیـون 
شـدند. شـامر این شـخصیت ها زیاد اسـت اما جورج اسـامیلی یکی 
از نقـاط عطـف زندگـی مـن اسـت. پائولو کوئلیـو رمان نویس مشـهور 
برزیلـی نیـز از وی بـه عنـوان یـک »بیننـده« یـاد کـرد و نوشـت: بـا 
تکـرار، هـر دروغ بـه واقعیتـی بـدل می شـود کـه دروغ هـای دیگـر بر 

اسـاس آن شـکل می گیرنـد.
جـان لـوکاره در دنیـای هالیـوود از شـهرت زیـادی برخوردار بـود و از 
اولیـن رمـان وی بـا عنـوان »جاسوسـی که از رسدسـیر آمد« که سـال 
۱۹۶۳ منتـرش شـد فلمـی توسـط مارتیـن ریتـس در سـال ۱۹۶۵ 
سـاخته شـد که توجـه منتقدان را بـه خود جلب کـرد و مایکل رساگو 
منتقـد آن را پاسـخی واقع گرایانـه بـه ماجراهـای فانتـزی جیمـز باند 
آن هـم در دورانـی خوانـد کـه مأمـور ۰۰۷ در اوج محبوبیـت جهانـی 

خـود بود.
رساگـو نوشـت: دیـدگاه لـوکاره درباره جاسوسـی به عنوان گسـرتش 
و  رسد  جنـگ  سیاسـت های  در  روحـی  شـکنندگی  و  زشـت  جنبـه 
چیـزی بیـش از یـک سـیلی بـه بذله گویی هـای فلم هـای پـر زرق و 
بـرق جیمـز باند بود. او ارسار کوچک بازی کثیف جاسوسـی را افشـا 

اسـت. کرده 
از جملـه فلم هـای اقتباسـی کـه با اسـتفاده از رمان های وی سـاخته 
بـازی شـان  بـا  بـه »خانـه روسـی« در دهـه ۱۹۹۰  شـده می تـوان 
کانـری و بـه »خیـاط پانامـا« بـا بازی پیـرس برازنـان در سـال ۲۰۰۱ 
اشـاره کـرد کـه ۲ بازیگـر نقش هـای جیمـز بانـد در آنهـا در نقـش 

اصلـی جلـوی دوربیـن رفتـه بودنـد.
در سـال های اخیـر پـران لـو کاره یعنـی سـیمون کورنول و اسـتفن 
بـرای  پدرشـان  آثـار  از  تلویزیونـی  اقتباس هـای  تولیـد  بـه  کورنـول 
مخاطبـان جهانـی پرداختنـد که رسیال کوتاه »مدیر شـب« در سـال 
۲۰۱۶ کـه جایـزه امـی را بـرای سـوزان بیـر بـرای کارگردانـی آن و 
نامـزدی امـی را بـرای تیـم هیدلسـتون، هیـو لـوری و اولیویـا کوملن 

کسـب کـرد از جملـه آنهاسـت.

واکنش ها نسبت به مرگ »جان لوکاره« 
رمان نویس مشهور بریتانیایی



در ایتالیـا اطمینـان دارنـد کـه اینـر 4 بازیکـن 

انتقـاالت زمسـتانی واگـذار خواهـد  خـود را در 

کرد.

گذشـته  هفتـه  عجیبـی  شـکل  بـه  اینرمیـان 

از لیـگ قهرمانـان حـذف شـد. نراتـزوری حتـی 

نتوانسـتند تیـم سـوم گـروه خـود شـوند تـا بـه 

لیـگ اروپـا برونـد. اتفاقـی کـه از لحـاظ ورزشـی 

و اقتصـادی بـه رضر ایـن تیـم متام شـده و رسان 

باشـگاه را بـر ایـن داشـته تـا بـرای کـم کـردن 

هزینـه هـا، 4 بازیکـن را در زمسـتان بـه فـروش 

برسـانند.

آنتونیـو  اسـپورت"،  دلـو  "گاتزتـا  ادعـای  طبـق 

کونتـه اسـامی 4 بازیکـن را به مسـئوالن باشـگاه 

داده تـا مقدمـات واگـذاری شـان را فراهـم کند. 

کریسـتین اریسـکن، راجا ناینگـوالن، پینامونتی 

و ماتیـاس وسـینو زمسـتان بایـد اینـر را تـرک 

. کنند

در ایـن میـان اریکسـن کمـر از یک سـال پیش 

بـود کـه از تاتنهـام بـه خدمـت گرفتـه شـد ولـی 

هرگـز نتوانسـت در ایـده های کونتـه جایی برای 

بـرای  او یـک فاجعـه  پیـدا کنـد و خریـد  خـود 

پـر چـک 18 مـاه پس از بازنشسـتگی بـه دنیای 

بـه  تیـم دوم چلسـی  بـرای  و  بازگشـت  فوتبـال 

میـدان رفـت. پـر چـک 18 مـاه پیـش و پـس از 

چهـار فصـل حضـور در آرسـنال به شـکل رسـمی 

اعـام بازنشسـتگی کـرد. بـا این حال چلسـی در 

مـاه اکتوبـر گذشـته اعـام کـرد کـه این گلـر 38 

سـاله به عنوان یکـی از دروازه بانـان تیم در فصل 

نراتـزروی بود. سـتاره دامنارکی شـاید در هر تیم 

دیگـری بتوانـد درخشـش سـابق خـود را تکـرار 

کنـد ولـی زیـر نظـر کونته ایـن غیرممکن اسـت.

ایـوان  فـروش  احتـال  گـزارش،  همیـن  طبـق 

پریشـیچ سـتاره کـروات اینـر هـم دور از ذهـن 

نیسـت. او تابسـتان امسـال و پـس از یـک دوره 

حضـور قرضـی موفق در بایرن به اینر بازگشـت.

21-2020 در لیسـت تیـم فرانک ملپـارد قرار گرفته 

اسـت؛ خـری کـه رس و صـدای بسـیار زیـادی بـه پا 

کرد.

او بـا چلسـی بـه مترینـات خـود ادامـه می دهـد چرا 

کـه او در حـال حـارض مشـاور فنـی رسمربـی آبی هـا 

یعنـی فرانک ملپارد نیز محسـوب می شـود. چک در 

ایـن فصـل هنوز بـرای تیم بزرگسـاالن چلسـی بازی 

نکـرده اسـت امـا اولیـن بـازی خـود در تیـم ذخیـره 

هـای چلسـی را دیـروز مقابـل تاتنهـام انجـام داد اما 

بازگشـت بـه فوتبـال بـرای پر خـوش یمـن نبود.

 در هـان آغـاز بـازی تـاش چـک بـرای پاسـکاری 

بـا مدافـع تیـم باعـث شـد کـه به حریـف کرنـر بدهد 

و تاتنهـام روی همیـن کرنـر توانسـت گلزنـی کنـد. 

پانـزده دقیقـه بعـد نوبـت دیـن اسـکارلت 16 سـاله 

بـود کـه دروازه پیـر چـک را بـاز کنـد. 

ایـن بازیکـن در زمانـی کـه چـک در سـال 2004 به 

چلسـی ملحـق شـد حتـی بـه دنیـا هـم نیامـده بود. 

بـازی در نهایـت بـا برتـری 3-2 چلسـی متام شـد.

فروش قطعی 4 بازیکن اینتر در انتقاالت جنوری

رسمی؛ بازگشت پتر چک به فوتبال 

ورزش
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ریاسـت جمهـوری دونالـد ترامـپ رسـا پایـان می گیـرد؛ 

هرچنـد کـه او همچنـان بـه طـور رسـمی شکسـت خـود را 

نپذیرفتـه اسـت. تـا کنـون بیـش از ۵۰ شـکایت از سـوی 

تیـم ترامـپ علیـه نتیجـه انتخابـات با شکسـت روبرو شـده 

عالـی  دادگاه  دسـمر   ۱۱ گذشـته   جمعـه  روز  اسـت. 

امریـکا نیـز شـکایتی را مبنـی بـر لغـو پیـروزی بایـدن در 

چهـار ایالـت رد کـرده بـود.

بایـد  نتیجـه  ایـن  امـا  می کننـد.  اعـام  را  انتخابـات 

توسـط کالـج الکـرال تاییـد شـود.

امریـکا  کنگـره  در  بایـد  سـپس  الکـرال  کالـج  رأی 

تاییـد شـود. کنگـره روز ۶ جنـوری بـه همیـن منظـور 

تشـکیل جلسـه می دهـد. در نهایـت جو بایـدن در روز 

۲۰ جنـوری سـال آینده میادی در واشـنگنت سـوگند 

دوران  روز  ایـن  در  می کنـد.  یـاد  جمهـوری  ریاسـت 

کالـج الکـرال در امریـکا بـا ۳۰۶ رأی رسـا جو بایـدن را رئیس 

گفـت،  نطقـی  در  بایـدن  کـرد.  اعـام  امریـکا  جدیـد  جمهـوری 

سوءاسـتفاده از قـدرت منی توانـد آتـش دموکراسـی را در امریـکا 

آغـاز  را رسـا  ۲۰ جنـوری کارش  روز  از  بایـدن  کنـد.  خامـوش 

می کنـد.

جـو  رسـا  امریـکا  متحـده  ایـاالت  در  الکـرال  مجمـع  اعضـای 

بایـدن را بـه عنـوان رئیـس جمهوری جدیـد امریکا اعـام کردند. 

در نشسـت ایـن مجمـع کـه بعدازظهـر روز دوشـنبه ۱۴ دسـمر 

)بـه وقـت محلـی( برگـزار شـد، ۳۰۶ رأی از مجمـوع ۵۳۸ رآی 

کـردن  رد  بـا  ترتیـب  بدیـن  و  گرفـت  تعلـق  بایـدن  بـه  الکـرال 

شـد.  پیـروز  ترامـپ  دونالـد  بـر  بایـدن  جـو  رأی،   ۲۷۰ حداقـل 

از آن خـود کنـد. را  الکـرال  توانسـت ۲۳۲ رأی  ترامـپ 

جـو بایـدن پـس از اعـام نهایـی و رسـمی پیـروزی اش در نطقـی 

ایـن  زمان هـای دور در  از  »آتـش دموکراسـی  تلویزیونـی گفـت: 

کشـور شـعله ور شـده اسـت و مـا حـاال می دانیـم کـه نـه پاندمـی 

ایـن شـعله را خامـوش  از قـدرت منی تواننـد  نـه سوءاسـتفاده  و 

کننـد«.

او  همچنیـن ترصیـح کرد که "خواسـت مردم غالب و دموکراسـی 

جاری شـده است".

رییـس جمهـوری جدیـد امریـکا از مـردم ایـن کشـور خواسـت تـا 

از دوران دونالـد ترامـپ بگذرنـد و فصـل تـازه ای را آغـاز کننـد.

امریـکا  رسـانه  های  از سـوی  نوامـر   ۷ از  ۷۸ سـاله  بایـدن  جـو 

بـه عنـوان برنـده انتخابـات ریاسـت جمهـوری اعـام شـده بـود. 

در امریـکا مرسـوم اسـت کـه پیـش از اعـام رسـمی برنده توسـط 

آراء، رسـانه ها پیـروز  بـا پایـان گرفـنت شـارش  کالـج الکـرال، 

بایدن در نطق پیروزی: 
هیچ چیز نمی تواند شعله دموکراسی در امریکا را خاموش کند

واکنش مسی و رونالدو به حضور در تیم رویایی تاریخ

سـامانه  خریـد  دلیـل  بـه  را  ترکیـه  دفاعـی 

دفـاع موشـکی S400  از روسـیه مـورد تحریـم 

قـرار داد. بـر اسـاس بیانیـه وزارت خزانـه داری 

منتـر  دسـمر   ۱۴ دوشـنبه  روز  کـه  امریـکا 

شـد، اسـاعیل دمیـر مدیر این سـازمان و سـه 

همـکار او مشـمول ایـن تحریم ها قـرار گرفتند.

وزیـر امـور خارجـه ترکیـه ایـن اقـدام امریـکا را 

کـه  کـرد  اعـام  و  خوانـد  سـخت"  "اشـتباهی 

ترکیـه ایـن اقـدام را تافـی خواهـد کـرد.

رسگئـی  قـول  از  نیـز  اینرفاکـس  خرگـزاری 

کـه  نوشـت  روسـیه  خارجـه  وزیـر  الوروف، 

ایـن  خـر  نیسـتند".  قانونـی  تحریم هـا  "ایـن 

تحریم هـا را پیـش از همـه خرگـزاری رویرز از 

کـرد. منتـر  داخلـی اش  منابـع  قـول 

روسـیه  از   S400 موشـک  خریـد  موضـوع 

ناتـو؛  هم پیـان  دو  کـه  اسـت  سـال  چندیـن 

امریـکا و ترکیـه را مقابـل هـم قـرار داده اسـت. 

آنـکارا در اواسـط سـال ۲۰۱۹ بـدون توجـه بـه 

اعراضـات امریـکا ایـن معاملـه را نهایـی کـرد. 

دولـت ترکیـه ایـن نگرانـی امریـکا را کـه خریـد 

ایـن سیسـتم موشـکی می تواند تهدیـدی علیه 

هم پیانـان ناتـو باشـد رد کـرده اسـت.

در راسـتای همیـن مجـادالت میـان واشـنگنت 

و آنـکارا بـود کـه امریـکا سـال گذشـته میادی 

  F35 جنگـی  جت هـای  برنامـه  از  را  ترکیـه 

خـارج کـرد.

سـه  و  ترکیـه  دفاعـی  صنایـع  سـازمان  مدیـر 

همـکار او مـورد تحریـم امریـکا قـرار گرفتنـد. 

دفـاع  سـامانه  خریـد  دلیـل  بـه  تحریـم  ایـن 

موشـکی S400 از روسـیه اعـال شـده اسـت. 

را  تحریم  هـا  ایـن  ایـران  اسـامی  جمهـوری 

محکـوم کـرده امـا یونـان از آن اسـتقبال کـرده 

اسـت.

صنایـع  سـازمان  امریـکا  خزانـه داری  وزارت 

بحران در لبنان؛  
تمام راه ها برای تشکیل دولت به بن بست رسیده

امریکا صنایع دفاعی ترکیه را تحریم کرد

مطمئنم ژاوی مربی بارسلونا خواهد شد

"قاتل توییتری" چاپان به اعدام محکوم شد

"قاتـل  بـه  کـه  فـردی  اتهامـات  بـه  رسـیدگی  دادگاه 

او  بـا صـدور حکـم اعـدام  توییـری" معـروف شـده بـود، 

تاکاهیـرو شیرایشـی  توکیـو  در  دادگاهـی  گرفـت.  پایـان 

۳۰ سـاله را بـه اتهـام قتـل هشـت زن و یـک مـرد ۱۵ تـا 

۲۶ سـاله کـه از طریـق توییـر بـا او ارتباط گرفتـه بودند، 

بـه اعـدام محکـوم کـرد.

متهـم در جریـان برگـزاری دادگاه بـه انجـام ایـن قتل هـا 

اعـراف کـرده بود.

در  چاپـان  پولیـس   ۲۰۱۷ سـال  هالوویـن  روز  صبـح 

کشـف  بـه  گمشـده  زن  یـک  یافـنت  بـرای  جسـتجو 

بـود:  رسـیده  شیرایشـی  آپارمتـان  در  وحشـتناکی 

بقایـای  آپارمتـان  ایـن  بازرسـی  در  پولیـس  مامـوران 

اجسـاد انسـانی و صدهـا قطعـه اسـتخوان پیـدا کردنـد.

همـه اینهـا در فریزرهـای صندوقـی و جعبه ابزار جاسـازی 

شـده و بـا پوشـال مخصـوص جـای گربـه پوشـانده شـده 

بـود تـا جلـوی پخـش بـوی نامطبـوع آن گرفته شـود.

داده،  قـرار  جنسـی  آزار  مـورد  را  زنـان  ایـن  شیرارشـی 

پول هـای آنهـا را دزدیـده و آنهـا را بـه قتـل رسـانده بـود. 

بـه گـزارش خرگـزاری کیـودو، قاتـل بـه یکی از ایـن زنان 

حـدود ۲۹۰۰ یـورو بدهـکار بـوده اسـت.

برقـرار  ارتبـاط  متهـم  بـا  توییـر  طریـق  از  قربانیـان 

بودنـد. کـرده 

دادگاهـی در توکیـو یـک مـرد ۳۰ سـاله را به دلیـل قتل ۹ جوان 

و مثلـه کـردن اجسـاد آنان بـه اعـدام محکوم کرد. 

حضـور  بزرگـی  پدیده هـای  حقیقتـاً  فهرسـت  ایـن  در 

دارنـد.«

نام شـان در ایـن تیـم قـرار گرفـت و آنهایـی کـه نامـزد 

حضـور در ایـن تیـم شـدند هـم تشـکر کنـم. 

رویایـی  تیـم  در  رونالـدو  کریسـتیانو  و  لیونـل مسـی  روز گذشـته 

تاریـخ فوتبـال از نـگاه فرانس فوتبال قـرار گرفتنـد. فرانس فوتبال 

تیـم منتخـب قـرن را بـر اسـاس رای گیری هـا معرفـی کـرد. تیمـی 

یـازده نفـره کـه به عقیـده فرانـس فوتبـال برترین های پسـت های 

مختلـف در قـرن اخیـر فوتبـال بـوده و مـی تواننـد تیـم منتخـب 

رویایـی فوتبـال باشند.کریسـتیانو رونالـدو و لیونـل مسـی بهرین 

بـال هـای چـپ و راسـت تاریـخ فوتبـال شـدند. مسـی تاکنون 6 و 

رونالـدو 5 بـار فاتـح تـوپ طـا شـده انـد و این یـک افتخـار فردی 

دیگـر بـرای شـان محسـوب مـی شـود. هـر دو نیـز بـه قـرار گرفنت 

نـام شـان در تیـم رویایـی فرانـس فوتبـال واکنـش نشـان دادند.

تیـم  نامـم در  افتخـار می کنـم کـه  توئیـت کـرد:» بسـیار  رونالـدو 

دارد.  قـرار  فوتبـال  فرانـس  ادوار  متامـی 

چـه تیـم رویایـی ای! متامی آنها شایسـته احرام و تحسـین شـدن 

هسـتند و مـن هـم افتخـار می کنـم کـه در میـان چنیـن بازیکنـان 

خارق العـاده ای قـرار دارم. متشـکرم.«

مسـی هـم در حسـاب اینسـتاگرام خـود نوشـت:» بـرای مـن مایـه 

مباهـات اسـت کـه در جمـع 11 بازیکـن تیـم رویایـی تـوپ طـا 

قـرار گرفتـه ام. می خواهـم از همـه کسـانی کـه مـرا بـرای حضـور 

در ایـن تیـم انتخـاب کردنـد، تشـکر کنـم و از دیگـر بازیکنانـی که 

مربـی  روزی  او  معتقـدم  داد:»  ادامـه  سـاویوال 

بارسـلونا خواهـد شـد چـرا کـه او DNA این کار 

را دارد و فلسـفه بارسـا را بهـر از هـر کسـی مـی 

شناسـد. او در قطـر تجربـه انـدوزی مـی کنـد و 

بـرای نیمکـت بارسـا مهیـا مـی شـود. اطمینـان 

بـاز  بارسـا  بـه  ژاوی  برسـد.  کـه  زمانـش  دارم 

گشـت.« خواهـد 

خاویـر سـاویوال اطمینـان دارد کـه ژاوی هرنانـدز 

روزی رسمربـی بارسـلونا خواهـد شـد.

تاریـخ  رویایـی  تیـم  فوتبـال  فرانـس  روز گذشـته 

ژاوی  اسـپانیا  از  کـه  کـرد  معرفـی  را  فوتبـال 

سـتاره  ژاوی  شـد.  مـی  دیـده  آن  در  هرنانـدز 

حـال  در  اسـپانیا  ملـی  تیـم  و  بارسـلونا  سـابق 

و  دارد  برعهـده  را  قطـر  السـد  هدایـت  حـارض 

بارسلوناسـت. نیمکـت  بـه  رسـیدن  او  رویـای 

ارنسـتو  جانشـینی  پیشـنهاد  گذشـته  جنـوری  او 

والـورده را دریافـت کـرد ولـی تصمیـم گرفـت کـه 

بـود  بـه آن پاسـخ منفـی بدهـد چـرا کـه معتقـد 

ولـی  اسـت  زود  هنـوز  او  بـرای  بارسـا  مربیگـری 

هرگـز کتـان نکرده اسـت که دوسـت دارد روزی 

هدایـت باشـگاه محبوبـش را بـر عهـده بگیـرد.

سـابق  آرجانتاینـی  مهاجـم  سـاویوال  خاویـر 

مربـی  روزی  قطعـا  ژاوی  اسـت  معتقـد  بارسـلونا 

بارسـلونا خواهـد شـد. او بـه رادیـو مـارکا گفـت:» 

فرانـس  رویایـی  تیـم  در  ژاوی  انتخـاب  معتقـدم 

آن  بایـد  و  اسپانیاسـت  بـرای  افتخـاری  فوتبـال 

را جشـن گرفـت. او دوسـت مـن اسـت و همیشـه 

تحسـینش کـرده ام. بـه نظر می رسـید که او یک 

آینـه پشـتش دارد چـرا کـه همـه چیـز اطرافش را 

تحـت کنـرل داشـت.«

تیـم نونهـاالن رئـال مادریـد چنـد روز پیـش توانسـته بـود 31-0 بـر حریـف 

خـود غلبـه کنـد. بـردی کـه واکنـش هـای متفاوتـی را بـه دنبـال داشـت.

تیـم رده بنجامیـن رئـال مادرید)نونهـاالن( در لیـگ داخلـی اسـپانیا بـه برد 

خیـره کننـده 31-0 برابـر ویـاورده سـن آندرس دسـت یافت.

صفحـات رسـمی رئـال مادریـد ایـن پیـروزی را بـدون درج نتیجـه گـزارش 

دادنـد تـا از تحقیـر تیـم حریـف جلوگیـری شـود امـا مسـئوالن ویـاورده بـا 

انتشـاره بیانیـه ای بـه رئـال مادریـد تاختنـد.

رقـم خـوردن  مانـع  بایـد  رئـال  مربیـان  بـود کـه  قیـد شـده  بیانیـه  ایـن  در 

چنیـن نتیجـه ای مـی شـدند چـرا کـه دریافت 31 گل باعث شـده تـا انگیزه 

فوتبـال در میـان نونهـاالن ایـن باشـگاه از بیـن بـرود و بـه طـرز بـدی تحقیر 

شـده انـد. آنهـا رقم خـوردن چنیـن اتفاقـی در فوتبـال پایه را نیز زیر سـوال 

بـرده و از فدراسـیون فوتبـال اسـپانیا خواسـتار تغییـر قوانیـن شـدند.

بـه  پاسـخ  در  و  بیلبائـو  بـا  بـازی  خـری  نشسـت  در  زیـدان  الدیـن  زیـن 

سـوالی در مـورد پیـروزی 31-0 تیـم نونهـاالن باشـگاه گفـت:» تیـم هـا وارد 

زمیـن مـی شـوند تـا برابـر هـم بـازی کننـد و هـر اتفاقی مـی توانـد در زمین 

رخ بدهـد. متاسـفم کـه بـرای تیـم حریـف، چنیـن نتیجـه ای رقـم خـورد و 

دریافـت 31 گل کمـی زشـت اسـت ولـی منـی تـوان از مربـی تیـم خواسـت 

کـه بـه بازیکنانـش بگویـد حملـه نکننـد.

ایـن مسـئولیت متوجـه فدراسـیون اسـت. در بسـکتبال وقتی فاصلـه دو تیم 

بـه 50 امتیـاز مـی رسـد، بـازی را قطع مـی کننـد و معتقدم بایـد در فوتبال 

پایـه نیـز قانونی مشـابه وضع شـود.«

واکنش زیدان به پیروزی 
عجیب 31-0 رئال مادرید

بـرای  پیـش  مـاه  دو  از  کمـر  حریـری  آقـای 

تشـکیل دولـت به عنوان نخسـت وزیـر انتخاب 

شـد. او یـک سـال پیـش و در پـی اعراضـات 

رسارسی از ایـن مقـام اسـتعفا کـرده بـود.

از  و  لبنـان  رئیـس شـیعه مجلـس  بـری،  نبیـه 

بـا  متحـدان سیاسـی جنبـش حزب اللـه، هـم 

انتقـاد از هـر دو طـرف مذاکـره گفـت: "چـرا به 

بن بسـت رسـیدیم؟ پاسـخ این سـوال قطعا نزد 

رئیـس جمهـور و نخسـت وزیر منصوب اسـت."

از  تـار  و  تیـره  تصویـری  ارائـه  بـا  بـری  آقـای 

سـفر  تـا  کـه  گفـت  لبنـان  سیاسـی  وضعیـت 

می توانیـم  "تنهـا  لبنـان  بـه  مکـرون  امانوئـل 

باشـیم." منتظـر 

جـاری  مـاه  اواخـر  اسـت  قـرار  مکـرون  آقـای 

میادی به لبنان سـفر کند. این سـفر سـومین 

دیـدار او از زمـان انفجـار ویران کننـده بیـروت 

در حـدود چهـار مـاه پیـش اسـت.

را  لبنـان  اقتصـادی  بحـران  بیـروت  انفجـار 

تشـدید کـرد و بـه اختافات سیاسـی دامن زد.

دولتـی  فسـاد  می گویـد  رویـرز  خرگـزاری 

بـه  ایـن کشـور را  و سـوء مدیریـت در لبنـان، 

زمـان  از  کـه  کـرده  دچـار  اقتصـادی  بحرانـی 

پایـان جنـگ داخلـی لبنـان در سـال ۱۹۹۰ 

اسـت. بی سـابقه 

رئیـس مجلـس لبنـان می گویـد متـام راه هـای 

ایـن  در  جدیـد  دولـت  تشـکیل  بـرای  ممکـن 

بـه بن بسـت رسـیده اسـت. کشـور 

نبیـه بـری امروز سه شـنبه ۱۵ دسـمر وضعیت 

سیاسـی لبنـان را نگران کننـده خوانـد و گفت: 

"وارد تونلـی تاریـک شـده ایم و مـن منی دانـم 

چطـور قـرار اسـت از آن بیـرون بیاییم."

بـا وجـود ایـن آقـای بـری گفـت امیـدوار اسـت 

در  فرانسـه  جمهـور  رئیـس  مکـرون،  امانوئـل 

سـفر آتـی خـود بـه لبنـان بتوانـد بـه شکسـنت 

کنـد. بن بسـت کمـک  ایـن 

پـی  در  لبنـان  دولـت  کناره گیـری  زمـان  از 

انفجـار مرگبـار بنـدر بیـروت، گروه هـا و احـزاب 

بـر رس تشـکیل دولتـی  نتوانسـته اند  سیاسـی 

جدیـد بـه توافـق برسـند.

حالـی  در  لبنـان  در  سیاسـی  بن بسـت  ایـن 

بـا بحـران شـدید  ایـن کشـور  ادامـه دارد کـه 

اسـت. روبـرو  مالـی  و  اقتصـادی 

روز دوشـنبه آخرین دور مذاکرات سـعد حریری 

عنـوان نخسـت  بـه  بـار  بـرای چندمیـن  کـه   -

وزیـر انتخـاب شـده - بـا میشـل عـون، رئیـس 

طـرف  دو  و  مانـد  بی نتیجـه  لبنـان  جمهـور 

در  تاخیـر  مقـرص  را  یکدیگـر  بیانیه هایـی  در 

کردنـد. معرفـی  دولـت  تشـکیل 
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 وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تنها 

5 درصـد هزینه هـای عرضـه خدمـات صحـی 

کمک هـای  از  مابقـی  و  می شـود  پرداخـت  دولـت  توسـط 

بین  املللـی و مـردم انجـام می شـود.

عبدالقدیـر قدیـر، رسپرسـت معینیـت مالـی و اداری وزارت 

صحـت عامـه روز سه شـنبه 25 قـوس در یـک نشسـت کـه 

بـه منظـور بررسـی اخـذ فیس برگزار شـده بـود، گفـت که در 

افغانسـتان سـاالنه حـدود 2.5 میلیـارد دالـر بـرای دریافـت 

خدمـات صحـی بـه مـرف می رسـد کـه از ایـن میـان 75 

درصـد از سـوی مـردم، حـدود 20 درصـد از سـوی نهادهـای 

پرداخـت  دولـت  سـوی  از  درصـد   5 تنهـا  و  کننـده  کمـک 

می شـود. عبدالقدیر قدیر، رسپرسـت معینیـت مالی و اداری 

وزارت صحـت عامـه، تطبیـق برنامـه اخـذ فیـس را در مراکـز 

صحـی یـک اقـدام موثـر بـرای تـداوم عرضـه خدمـات صحی  

خوانـد و گفـت کـه وزارت صحـت عامـه در تـاش اسـت تـا با 

اسـتفاده از تطبیـق برنامه هـای بیمـه صحـی، اخـذ فیـس و 

مالیـات تـداوم عرضـه خدمـات صحی را بـدون کمک رشکای 

بیـن املللـی در آینـده تامیـن کنـد.

او همچنیـن افـزود که شـکی نیسـت کـه وزارت صحـت عامه 

 سـفارت افغانسـتان در تهـران اعـام کـرده کـه طبـق آخرین 

اباغیـه بانـک مرکـزی ایـران، متامـی بانک هـای ایـن کشـور 

معتـر  مـدارک  دارای  افغان هـای  بـرای  هسـتند  موظـف 

عابربانـک  کارت  و  کـرده  افتتـاح  بانکـی  حسـاب  اقامتـی، 

صـادر کننـد.

ایـن سـفارت در صفحـه رسـمی فیسـبوک خـود نوشـته در 

نکنـد،  پیـروی  ایـن دسـتورالعمل  از  کـه شـعبه ای  صورتـی 

مهاجـران افغـان بـا اطـاع دقیق از شـعبه و محل مـورد نظر، 

دفـر امـور مهاجریـن ایـن سـفارت را در جریان قـرار دهند تا 

بـه اطـاع بخـش نظـارت بانک مرکـزی ایـران رسـانده و مورد 

پیگیـری قـرار گیرد.

سـفارت افغانسـتان افـزوده کـه بعـد از مراجعـه و متاس هـای 

تلفونـی شـاری از مهاجریـن افغـان مقیـم ایـران، مبنـی بـر 

روزهـای  طـی  شـان  عابربانـک  کارت هـای  شـدن  مسـدود 

از  را  فـوق  موضـوع  تهـران  در  افغانسـتان  سـفارت  اخیـر، 

مجـاری دیپلاتیـک بـا وزارت خارجـه ایـران و اداره کل امـور 

اتبـاع و مهاجریـن خارجـی پیگیـری کـرده اسـت.

براسـاس اعامیـه سـفارت افغانسـتان پس ازایـن پیگیری ها، 

مسـئوالن ایرانـی وعده دادند مشـکل حل شـود.

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری کشـور اعام کـرد که میزان 

تولیـد عسـل در والیـت پکتیـا در سـال جـاری خورشـیدی بـه 

۹۰۰ تُن رسـیده اسـت.

ایـن وزارت کـه دیـروز )سه شـنبه، ۲۵ قـوس(  در اعامیـه ی 

آمـر صحـت  اسـلمی،  از محمدکبیـر  نقـل  بـه  منتـر شـده، 

حیوانـی و مالـداری ریاسـت زراعـت پکتیـا آمده اسـت که این 

مقـدار عسـل از حـدود ۴۵۰ فـارم زنبـورداری فعـال در ایـن 

والیـت به دسـت آمـده اسـت.

فـارم   ۴۵۰ در  کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  اسـلمی  آقـای 

داده  پـرورش  زنبـور  هـزار صنـدوق  تـا ۱۰۰  زنبـورداری، ۹۵ 

. می شـود

بـه گفتـه ی او، در والیـت پکتیـا عسـل های گوناگـون تولیـد 

می شـود کـه »شونشـوبی«، »الچی«، »سـپیرکی« و »سـنجد« از 

مهم تریـن نـوع آن می باشـد.

براسـاس معلومـات وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری؛ آب و 

هـوای مناسـب بـرای پـرورش زنبـور و آموزش دهـی و توزیـع 

دوا بـه زنبـورداران در افزایـش تولیـدات عسـل در پکتیـا نقـش 

 وزارت صحـت عامـه کشـور اعـام کـرده اسـت 

و چهـار سـاعت گذشـته، 26  بیسـت  در  کـه 

فـرد مبتـا به بیـاری کویـد-19 در نقاط مختلف کشـور جان 

باختند.

روزانـه  گـزارش  نـر  بـا  قـوس  روز سه شـنبه 25  وزارت  ایـن 

مبتایـان و مـرگ و میـر ناشـی از ویـروس کرونا، نوشـته اسـت 

کـه 26 تـن در شـش والیـت کابـل، هـرات، بلـخ، پنجشـیر، 

فاریـاب و سـمنگان جـان باختنـد. والیـت هـرات بـا 12 مـورد 

مـرگ، بیشـرین آمـار را دارد. 

بـه  باختـگان  جـان  شـار  وزارت،  ایـن  آمارهـای  اسـاس  بـر 

دوهزارویـک تـن رسـیده اسـت. تاکنـون ایـن ویروس بـه جز از 

والیـت نورسـتان از متامـی والیت هـا قربانـی گرفتـه اسـت. 

ایـن وزارت همچنیـن نوشـته اسـت که در 24 سـاعت گذشـته 

از 1451 فـرد مشـکوک آزمایـش گرفتـه شـده کـه 256 فـرد 

مثبـت شناسـایی شـده اند. 

وزارت صحـت عامـه کشـور می گویـد کـه تاکنـون  49 هـزار و 

740 تـن بـه ویـروس کرونا مبتا شـده اند که 38 هـزار و 500 

تـن آنـان بهبـود یافته انـد. حدود 10 هـزار تن همچنـان با این 

ویروس مصاب هسـتند.

کمیسـیون مسـتقل انتخابـات کشـور می گوید  

کـه تفاهمنامـه ی متدیـد حایت سـازمان ملل 

متحـد از انتخابـات کشـور بـا سـازمان ملـل متحـد امضا شـد.

انتخابـات  حایـت   )UNESP( پـروژه  متدیـد  تفاهمنامـه 

سـازمان ملـل متحـد روز سـه شـنبه 25 قـوس میـان اعضـای 

کمیسـیون های انتخاباتـی و مناینـدگان  یونامـا و یوندی پـی 

در کابـل بـه امضـا شـد.

بـر بنیـاد ایـن تفاهمنامـه، سـازمان ملـل متحـد در بخش های 

ارتقـای ظرفیت، لوژسـتیکی، آگاهـی عامه و ارایه مشـوره های 

فنـی/ تخنیکـی، بـا کمیسـیون های انتخاباتـی در سـال آینده 

می کند. همـکاری 

رئیـس کمیسـیون مسـتقل شـکایات  بیـان شـینواری،  زهـره 

برگـزاری  در  را  جهانـی  جامعـه  مالـی  حایـت  انتخاباتـی 

و  مالـی  پنداشـته و کمک هـای  امـر رضوری  یـک  انتخابـات 

تخنیکـی سـازمان ملـل متحـد را در نهادینه شـدن رونـد مردم 

سـاالری در افغانسـتان مهـم عنـوان کـرد.

جهانـی  جامعـه  همـواره  کـه  داشـت  بیـان  شـینواری  خانـم 

نیازمندی هـای  بـه  توجـه  بـا  املللـی  بیـن  نهادهـای  و 

کمیسـیون های انتخاباتـی، تـاش کرده انـد تـا افغانسـتان را 

در برگـزاری انتخابـات شـفاف و رسارسی یـاری کننـد، که این 

و سـتایش اسـت. قابـل قدردانـی  امـر 

رئيس کمیسـیون مسـتقل شـکایات انتخاباتی از سازمان ملل 

متحد خواسـت تا پیشـنهادهای کمیسـیون های انتخاباتی را 

کـه در سـند بودجـه گنجانیده شـده، تطبیق کند.

کمیسـیون  معـاون  مـل  اللـه  عصمـت  سـید  برنامـه  ایـن  در 

مسـتقل انتخابـات نیـز ضمن سپاسـگزاری گفت کـه یگانه راه 

تحویل دهی مسـاملت آمیـز قدرت، برگزاری انتخابات شـفاف 

و نهادینـه شـدن رونـد دموکراسـی در افغانسـتان اسـت.

سـال  در  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون  افـزود،  مـل  آقـای 

آینـده بـرای برگـزاری انتخابـات شـوراهای والیتـی، انتخابـات 

 : وزارت صحـت عامـه اعـام کـرده اسـت کـه 

در  امریـکا  متحـده  ایـاالت  انکشـافی  اداره 

قسـمت سـاخت چهـار بـاب کارخانـه تولیـد اکسـیجن بـا ایـن 

می کنـد. همـکاری  وزارت 

ایـن وزارت روز سه شـنبه، 25 قـوس بـا نر خرنامه ای نوشـته 

اسـت کـه احمـد جـواد عثانی وزیـر صحت عامه در نشسـتی 

 مرانوجرگـه، ضمـن حایـت از پیشـنهاد حکومـت مبنـی بـر 

برگـزاری مراحـل بعـدی مذاکـرات در داخـل کشـور، از هیـأت 

هـای دوطـرف خواسـتند کـه به منظـور قطـع فشـار خارجی ها 

در ایـن رونـد، مرحلـۀ بعـدی را در داخل کشـور به پیـش برند.

ایـن در حالـی اسـت کـه در نخسـت، حمداللـه ُمحـب مشـاور 

شـورای امنیـت ملی و سـپس محمد ارشف غنـی رئیس جمهور 

کشـور، خواهـان پیشـرد مذاکرات صلح در داخل کشـور شـده 

اند.

مذاکـرات صلـح بین تیـم های مذاکـره کننده دولـت و طالبان، 

حـدود سـه مـاه پیـش در دوحـه آغـاز شـده و این تیم هـا پس از 

حـدود هشـتاد روز گفتگو، تنهـا روی طرزالعمل گفتگوها توافق 

منـوده و اکنـون روی اجندای مذاکـرات کارمی کنند.

روز گذشـته، هـر دو هیـأت اعام کردند که برای مشـورۀ بیشـر 

روی پیشـنهادات دو طـرف کـه در مـورد آجنـدا ارایـه شـده، بعد 

از سـه هفتـه مذاکـرات را آغـاز مـی کننـد. در نشسـت امـروز 

مرانوجرگـه در مـورد بحـث شـد.

گالـی اکـری مناینـدۀ مـردم بدخشـان در مرانـو جرگـه، در 

اشـاره بـه توقف مذاکرات برای سـه هفته، اظهـار امیدواری کرد 

کـه مرحلـه بعـدی مذاکـرات، در زمـان تعییـن شـدۀ آن دوبـاره 

آغاز شـود.

او گفـت بهرهمین اسـت کـه مرحلۀ بعدی مذاکـرات در داخل 

افغانسـتان برگـزار شـود و هـر جایـی را کـه طالبـان انتخـاب 

مـی کننـد، بایـد حکومـت امنیـت هـان منطقـه را تامیـن کند 

تـا مذاکـرات بـدون مداخلـه و فشـار خارجـی هـا بـه پیـش برده 

شـود. انارکلـی هرنیـار عضـو دیگرایـن جرگه نیـز ضمن حایت 

از پیشـنهاد حکومت گفت: »امیدوار هسـتیم کـه مرحله بعدی، 

در داخـل خـاک افغانسـتان صورت گیـرد، از جامعه جهانی می 

خواهیـم کـه بـر طالبـان فشـار وارد کنند تـا آنها بـه تامین آتش 

بـس تـن بدهند.«

وی همچنـان از هیـأت اداری ایـن جرگـه خواسـت تـا اعضـاى 

تيـم مذاکـره کننـده دولـت را، در یکی از نشسـت هـای عمومی 

جرگـه فـرا بخوانـد؛ تـا در مـورد رونـد صلـح، بـه اعضـای جرگـه 

نیـز  جرگـه  ایـن  دیگـر  ازاعضـای  شـاری  بدهنـد.  معلومـات 

خواسـتار برگـزاری مرحلـۀ بعـدی مذاکـرات در داخـل کشـور 

 شـاری از مناینـده گان قـوم قرغیـز مناطـق پامیـر ولسـوالی 

عالـی  شـورای  اول  معـاون  بـا  دیـدار  در  بدخشـان  واخـان 

در  قـوم  ایـن  مناینـده گان  حضـور  خواهـان  ملـی  مصالحـه 

مجمـع عمومـی شـورای عالـی مصالحـه ملـی شـده اسـت.

انجـام شـده  قـوس  بیسـت وپنجم  ایـن دیـدار روز سه شـنبه، 

بابـر فرهمنـد، معـاون اول شـورای عالـی  اسـت. عنایت اللـه 

سازمان ملل تفاهمنامه حمایت از انتخابات را امضا کرد

امریکا چهار کارخانه تولید اکسیجن در کشور می سازد

مشرانوجرگه: مراحل بعدى مذاکرات با طالبان در داخل کشور صورت گیرد

قوم قرغیز خواهان حضور نماینده    شان در مجمع عمومی شوراى عالی مصالحه ملی شد

می دهـد.

ایـن اقـدام در حالـی انجام می شـود کـه موسسـه ی انتخابات 

آزاد وعادالنـه افغانسـتان )فیفـا( نگرانـی خـود را از به حاشـیه 

کشـانیدن موضـوع انتخابـات و نبـود برنامه ریـزی محسـوس 

بـرای اصاحـات انتخاباتـی در جهـت تدویـن طـرح مشـخص 

شـوراهای  غزنـی،  جرگـه  ولسـی  انتخابـات  برگـزاری  بـرای 

قانـون  اصلـی  مـوارد  از  کـه  ولسـوالی  شـوراهای  و  والیتـی 

اساسـی افغانسـتان و نیـز بخشـی از توافقـات سیاسـی میـان 

ارگ و سـپیدار اسـت، ابـراز کـرده اسـت.

پارملانـی والیـت غزنـی و انتخابات شـهرداری های شـاری از 

آمادگـی دارد. والیـات، 

عبداللـه  محـرم  پـروژه،  ایـن  سـند  امضـای  مراسـم  در 

الـدردادی، مناینـده پروگـرام انکشـافی سـازمان ملـل متحـد 

مقیـم افغانسـتان کـه ازطریـق اسـکایپ صحبـت مـی کـرد، 

گفـت: متدیـد ایـن پـروژه زمینه را بـرای همـکاری دونرها برای 

می کنـد.  همـوار  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

بـه  متحـد  ملـل  سـازمان  کـه  کـرد  تاکیـد  الـدردادی  آقـای 

همکاری هـای تخنیکـی خویـش بـا نهادهای انتخاباتـی ادامه 

از راه دور با راس ویلسـن سـفیر ایاالت متحده امریکا در کابل 

کرد. گفتگو 

ایـاالت  سـفیر  ویلسـن  راس  کـه  شـده  نوشـته  خرنامـه  در 

متحـده امریـکا از تدابیر وزارت صحت عامه بـرای جلوگیری از 

گسـرش ویـروس کرونـا اسـتقبال کرد و گفـت که مـا آماده ایم 

تـا چهـار فابریکـه تولیـد اکسـیجن را تا دو مـاه آینـده در چهار 

زون کشـور ایجـاد کنیـم.

بـه نقـل از خرنامـه؛ در ایـن نشسـت، دو طـرف روی چگونگی 

مبـارزه بـا ویروس کرونـا و تهیه و تطبیق واکسـین ضد کرونا در 

افغانسـتان بحـث و تبادل نظـر کردند.

وزیـر صحـت عامـه کشـور، مبـارزه بـا ویـروس کرونـا و تطبیـق 

واکسـین ایـن ویروس را بر اسـاس اولویت بنـدی افراد معروض 

ایـن وزارت عنـوان کـرد و خواهـان  اولویت هـای  از  بـه خطـر 

همـکاری اداره انکشـافی ایـاالت متحده امریکا در راسـتا شـد.

آقـای عثانـی، برنامه هـا و کارکردهـای وزارت صحـت عامـه را 

در پیونـد بـه تدابیـر ایـن وزارت بـرای جلوگیـری از گسـرش 

مـوج دوم ویـروس کرونـا بـا آقـای ویلسـن رشیـک کـرد و گفـت 

کـه ایجـاد بخش هـای مراقبـت و تـداوی بـرای بیـاران کرونـا 

در شـفاخانه هـای کابـل و والیـات، ایجـاد پنـج کمیتـه مبـارزه 

و  امکانـات  لحـاظ  از  شـفاخانه ها  تقویـت  کرونـا،  ویـروس  بـا 

تجهیـزات و افزایـش البراتوارهـای تشـخیص ویـروس کرونـا از 

مـواردی اسـت در راسـتای مبـارزه بـا مـوج دوم ویـروس کرونـا 

انجـام شـده اسـت. هم چنان وزیـر صحت عامه کشـور، از آقای 

ویلسـن خواسـت پروژه هـای کـه قبـل از اپیدیمـی کوویـد-19 

طـرح ریـزی شـده و از طریـق اداره انکشـافی ایـاالت متحـده 

امریـکا متویـل می شـود، اکنـون ایـن پـروژه نظـر بـه وضعیـت 

صحـی کشـور عیـار و تطبیـق شـود.

 

شـدند. در همیـن حـال، برخـی اعضـای ایـن جرگـه خواهـان 

تجدیـد نظـر در ترکیب هیـأت مذاکره کننده جمهوری اسـامی 

افغانسـتان نيـز شـدند. زملی زابلی مناینـدۀ مردم زابـل در این 

جرگـه گفت:»بـه خاطـری در ترکیب هیأت تجدید نظر شـود که 

ایـن ها در سـه ماه نتوانسـتند کـه تيم مذاکره کننـده طالبان را 

متقاعـد بسـازند کـه طـرف مقابـل آنها دولت افغانسـتان اسـت، 

طالبـان هنـوز هـم طـرف دولـت را اداره کابـل یـاد مـی کند.«

کـه  گفـت  و  داشـت  نظرمشـابه  نیـز  الکـوزی  هاشـم  محمـد 

هیـأت جمهـوری اسـامی افغانسـتان، درسـه ماه گذشـته هیچ 

دسـتاوردی نداشـته اسـت و ایـن هیـأت، نتوانسـت امیـدی کـه 

مـردم از ایـن رونـد داشـتند را بـر آورده بسـازند.

او هیـأت يـاد شـده را بـرای تامین آتش بس و پیشـرد مذاکرات 

هیـأت،  ترکیـب  در  بایـد  کـه  گفـت  و  کـرد  یـاد  نـاکام  صلـح، 

کسـانی اضافـه شـوند کـه توانایی اسـتدالل بـا گروه طالبـان را 

باشند. داشـته 

فضـل هـادی مسـلمیار رییـس مرانوجرگـه، ضمـن حایت از 

رونـد مذاکـرات صلـح افغانسـتان در خطـاب بـه اعضـای جرگـه 

گفـت کـه حوصله داشـته باشـید و بـه هیات جمهوری اسـامی 

مصالحـه ملـی، گزارش ایـن دیدار را در صفحـه ی فیس بوکش 

نـر کـرده اسـت.

بابـر فرهمنـد گفتـه اسـت کـه قـوم قرغیز بـا حایت از پروسـه 

صلـح خواهـان حضـور مناینـده ایـن قـوم در مجمـع عمومـی 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی و اسـتخدام جوانـان قـوم قرغیـز 

منطقـه  قرغیـز  قـوم  مناینـد گان  شـده اند.  شـورا  ایـن  در 

عامـه  خدمـات  نبـود  از  بدخشـان  پامیـر 

قناعت بخـش از قبیـل مکتـب، مرکز هـای 

مخابراتـی  خدمـات  و  جـاده  صحـی، 

شـکایت کرده انـد. بـه گفتـه ی منایند گان 

امـرار  راه  یگانـه  بدخشـان،  پامیـر  مـردم 

بنابـر  و  اسـت  مالـداری  آن هـا،  معیشـت 

امـکان  پامیـر،  جغرافیـای  و  هـوا  رسدی 

نـدارد. زراعـت وجـود 

 مـردم پامیـر می گوینـد کـه مـواد غذایـی 

مـورد نیازشـان را بـا طـی کـردن مسـافت 

طوالنـی در مـدت شـش روز از ولسـوالی 

واخـان والیـت بدخشـان بـا پـای پیـاده و 

بـا اسـتفاده از االغ بـه پامیر بـزرگ انتقال 

افغانسـتان فرصـت بدهیـد؛ زیـرا آنهـا بـا طرفـی مقابل هسـتند 

کـه آنهـا  هـر روز خشـونت مـی آفریننـد. بـه گفتـۀ موصـوف، 

هیـأت دولت جمهوری اسـامی افغانسـتان، تا کنـون با جدیت 

از دولـت و مـردم افغانسـتان منایندگـی کـرده انـد و بایـد بـرای 

آنهـا فرصت بیشـر داده شـود.

بعـدی  مرحلـۀ  برگـزاری  راسـتای  در  پیشـنهاد حکومـت  از  او 

مذاکـرات در داخـل افغانسـتان حایـت کـرد ودر خطـاب بـه 

هیـأت هـای دو طـرف گفـت: »افغانسـتان خانـه مشـرک متـام 

افغـان هـا اسـت، خواسـت ملـت همین اسـت که مرحلـه بعدی 

مذاکـرات، در داخـل افغانسـتان در هـر جایـی کـه طالبـان می 

خواهنـد برگـزار شـود.« وی افـزود کـه برگـزاری رونـد مذاکـرات 

صلـح در داخـل کشـور، سـبب قطـع فشـارها و مداخـات مـی 

شـود و بایـد دو طـرف بـه این خواسـت متکیـن بکننـد. اعضای 

جرگـه، بـا اتفـاق آرا فیصلـه کردنـد که مرحلـه بعـدی مذاکرات، 

در داخـل کشـور برگـزار شـود. ایـن در حالـی اسـت کـه قـرار 

اسـت امـروز هیأت جمهوری اسـامی افغانسـتان، برای مشـوره 

بـا رهـران حکومت و سیاسـیون کشـور، دوحه را بـه قصد کابل 

گويند.  تـرک 

پیـش  سـال   ۱۵ کـه  گفته انـد  هم چنـان  آن هـا  می دهنـد. 

یـک مکتـب در پامیـر ایجـاد شـد، امـا تا کنـون هیچ کسـی از 

آن فـارغ نشـده اسـت و تنهـا شـار محـدودی تـا صنـف نهـم 

درس خوانده انـد، امـا کیفیـت آمـوزش قناعت بخـش نیسـت. 

مناینـد گان قـوم قرغیـز خاطرنشـان کرده انـد که در سـال های 

گذشـته، یـک سـناتور انتصابـی از میـان آن هـا انتخـاب شـده 

بـود، امـا بعـد از وفـات او جایگزینـش معرفـی نشـده اسـت.  

مـردم پامیـر خواهـان انتصـاب یـک سـناتور از میـان ایـن قـوم 

شـده اند. بابـر فرهمنـد گفتـه اسـت کـه هیـچ کـس منی تواند 

قـوم قرغیـز افغانسـتان را نادیـده بگیـرد و بایـد ایـن قـوم از 

حقـوق شـهروندی و انسـانی خـود بهره منـد شـود.

معـاون شـورای عالـی مصالحـه ملـی وعـده داده اسـت کـه یک 

مناینـده از قـوم قرغیـز در کنـار سـایر اقـوام در مجمـع عمومـی 

شـورای عالـی مصالحـه ملـی حضـور خواهـد داشـت و شـاری 

از جوانـان ایـن قـوم در مربوطـات شـورای عالـی مصالحـه ملی 

اسـتخدام خواهند شـد. عنایت الله بابر فرهمند گفته اسـت که 

یگانـه راه بهبـود زنده گـی مردم پامیـر تعلیم و تحصیـل فرزندان 

آن هـا اسـت؛ از ایـن رو مـردم پامیـر به خاطـر آینده روشن شـان 

بایـد فرزنـدان خـود را به شـهرها سـاکن و با سـواد بسـازند.

در دو دهـه گذشـته در بهبـود عرضـه خدمـات صحی بـه ِویژه 

کاهـش مـرگ و میـر مـادران و نوزدان دسـت آوردهای چشـم 

گیـری داشـته اسـت؛ امـا هنـوز هـم نیـاز اسـت تـا کیفیـت 

خدمـات صحـی افزایـش یابـد کـه ایـن امـر نیـاز بـه منابـع 

مالـی بیشـر دارد.

وزارت صحـت عامـه می گویـد کـه تطبیـق برنامـه اخـذ پـول/ 

در  را  افغانسـتان  کشـور،  دولتـی  شـفاخانه های  در  فیـس 

خدمـات  عرضـه  کیفیـت  و  صحـی  خدمـات  عرضـه  تـداوم 

می کنـد. کمـک  صحـی 

معصومـه جعفـری، معـاون سـخنگوی وزارت صحـت عامـه به 

روزنامـه  افغانسـتان ما گفـت کـه رونـد اخـذ فیـس دو سـال 

پیـش آغـاز شـده بـود و اکنـون نیـز ادامـه دارد. در ایـن مدت 

کـه  اسـت  آوری شـده  افغانـی جمـع  میلیـون  حـدود 187 

بـه وزارت مالیـه منتقـل گردیـده اسـت.  ایـن پول هـا  متـام 

خانـم جعفـری نیـز گفـت کـه ایـن طـرح بـرای بهبـود عرضـه 

خدمـات صحـی امـاده شـده اسـت و ایـن کمـک می کند که 

از وابسـتگی مالـی از کمک هـای رهـا شـویم.  گفتنـی اسـت 

کـه وزارت صحـت عامـه سـه سـال پیش طـرح گرفنت پـول از 

شـهروندان را مطـرح کـرده بـود.

عدم افتتاح حسـاب بانکی و مسـدود شـدن کارت عابر بانک 

مهاجران افغان در ایران بارها خرسـاز شـده اسـت.

مهاجـران افغانسـتان مقیـم ایـران مدعـی هسـتند کـه ایـن 

اقـدام بانک هـا و نهادهـای پولـی ایـران بـدون اطـاع قبلـی 

بارهـا مشـکات زیـادی را بـرای مهاجـران در مراکـز خریـد و 

مسـافرت بوجـود آورده اسـت.

بـه  کـه  وقتـی  گوینـد  مـی  ایـران  مقیـم  افغـان  مهاجـران 

بانـک مراجعـه می کننـد، مسـئوالن بـه آنـان می گوینـد کـه 

بخشـنامه ای صـادر شـده کـه در آن تاکید شـده بـه مهاجران 

عابـر بانـک داده نشـود.

باعـث شـده کـه در  نـوع مشـکات در روزهـای اخیـر  ایـن 

شـبکه های اجتاعـی مجـازی، کارزارهایـی بـرای دسرسـی 

مهاجـران افغـان در ایـران بـه خدمات اینرنت، سـیم کارت و 

خدمـات بانکـی بـه راه افتـد.

میلیون هـا مهاجـر افغـان کـه نزدیـک به چهـار دهـه در ایران 

زندگـی کرده انـد، هنـوز مشـکل دسرسـی آنهـا بـه خدمـات 

کـردن  بـاز  و  اینرنـت  و  اولیـه درمانـی، خریـد سـیم کارت 

حسـاب بانکـی گاهـی خرسـاز می شـود. مسـئوالن ایرانـی 

همـواره بـر نبـود تبعیض علیـه مهاجـران افغان تاکیـد دارند. 

مهـم داشـته اند. والیـت پکتیـا در حـوزه ی جنـوب رشق کشـور 

دارد.  موقعیـت 

وزارت صحـت عامـه تاکنـون از بیـش 172 هـزار فرد مشـکوک 

بـه ویـروس کرونـا آزمایـش گرفتـه اسـت. پیـش از ایـن گفتـه 

شـده بـود کـه هـر کیـت ازمایـش حـدود 30 دالـر اسـت و هـر 

ازمایـش نزدیـک به سـه هـزار افغانـی بـرای وزارت صحت عامه 

هزینـه بر مـی دارد.

ویـروس کرونـا و شـیوع آن در حالـی از مـردم قربانـی می گیرد 

کـه وزارت صحـت عامـه پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه تا اواسـط 

سـال جـاری میـادی واکسـین کرونا به کشـور خواهد رسـید. 

ایـن وزارت گفتـه در مرحلـه اول افـرادی که در خطر هسـتند، 

واکسـین خواهنـد شـد. مـوج دوم ویـروس کرونـا حـدود 40 

روز پیـش رشوع شـد و وزارت صحـت عامـه بـرای جلوگیـری از 

شـیوع دوبـاره ویروس کرونا، اقدام به مسـدود کـردن تاالرهای 

عروسـی کـرد. ایـن وزارت گفتـه بود کـه یکی از عوامل انتشـار 

ویـروس، تجمع در تاالرهاسـت.

بـه دنبـال این اقـدام و بـه تصمیم کابینـه، مکتب هـای دولتی 

و خصوصـی و متامـی دانشـگاه ها )خصوصـی و دولتـی( نیـز 

اوایـل  ویـروس کرونـا  بـه  مبتـا  فـرد  اولیـن  مسـدود شـدند. 

سـال جـاری خورشـیدی در والیـت هرات شناسـایی شـد. این 

ویـروس بـا رسعتـی بـاال بـه متامـی کشـور رسایـت کرد.

وزارت صحت:
 تنها 5 درصد هزینه ى عرضه خدمات صحی توسط دولت پرداخت می شود

سفارت افغانستان در تهران:
 بانک ها موظف اند براى افغان هاى داراى مدارک اقامت حساب باز کنند

امسال در پکتیا ۹۰۰ تُن عسل تولید شده است

موج دوم کرونا؛ 26 بیمار کوید-1۹ در شبانه روز گذشته جان باختند


