
 سال پانزدهم    شماره 4179   سه شنبه  3 حمل 1400  23 مارچ 2021  قیمت: 20 افغانی

55

سازمان ملل: کمبود آب، مهاجرت 
و پناهجویی را تشدید می کند 

 دونالد ترامپ با شبکه 
اجتماعی خودش برمی گردد

 کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان وابسـته بـه سـازمان ملـل 
متحـد در روز جهانـی آب در مـورد افزیش شـمار مهاجران 
و پناهجویـان بـه دلیـل خشکسـالی و عـدم دسترسـی بـه 
آب هشـدار داد. ۴5۰ میلیـون کـودک در جهـان بـه آب 

دسترسـی ندارنـد...

جمهـور  رئیـس  ترامـپ،  دونالـد  مشـاوران  از  یکـی   
پیشـین امریـکا، می گویـد او بـه زودی بـا راه انداختـن 
یـک شـبکه اجتماعـی جدیـد بـه فضـای مجـازی بـر 
می گـردد. جیسـون میلـر بـه شـبکه فاکس نیـوز گفت 

کـه آقـای ترامـپ  ...

با کاهش سطح خشونت ها، 
تالش های دیپلماتیک 

مثمر خواهد شد

طالبان طرح کاهش خشونت 

۴

۴

 للی للی ممد انور، 
گوشه بگیر او سوداگر

 نوال سعداوی نویسنده و 
فمینیست مشهور مصری 

درگذشت

هنری

 مـادر این روزهـا کابل اسـت. با آن کـه مریض احوال 

اسـت امـا بـا همـه ی این هـا مـا کـم حـرف می زنیـم 

از  و گریختـه  او جسـته  او می شـنویم.  از  بیشـر  و 

آن  کـه  افسـانه های  از  و  قدیـم  دوران  قصه هـای 

وقت هـا بـرای مـا می گفـت قصـه می کنـد. از قضـا 

یکـی از شـب ها شـعری را زمزمـه کـرد. با شـنیدنش 

رفتـم بـه کودکـی خـودم و بـه زمانـی کـه بـرای مـا 

می خوانـد... این چنیـن 

روز دهقان؛ روز بی 
توجهی به زندگی دهقان 

 وحدت ملی و ثبات سیاسی

 نقش زنان در شکوفایی 
اقتصاد

افغانسـتان یـک کشـور زراعتـی اسـت و بـه همیـن   
عنـوان در کشـورهای منطقـه و جهـان شـناخته مـی 
شـود. هشـتاد در صـد مـردم افغانسـتان بـه کارهـای 
زراعتـی و مالـداری اشـتغال دارند و محصـوالت زراعتی 
و دامـی بیـش از سـی و یـک درصـد درآمـد ناخالـص 

ملـی را تشـکیل ...
2

سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 یک مقصد غیرمنتظره
 در انتظار ژابی آلونسو

توئیت غیرمنتظره رئیس ناپولی؛ 
آفرین گتوزو! 

آسـتانه  در  اسـپانیا  فوتبـال  سـابق  سـتاره  آلونسـو،  ژابـی   

اسـت. گرفتـه  قـرار  گالدبـاخ  مونشـن  هدایـت 

مارکـو روزه، رسمربـی فعلـی گالدبـاخ چنـد ماه دیگـر به طور 

رسـمی از ایـن باشـگاه جـدا شـده و فصـل بعـد روی نیمکت 

دورمتونـد حضـور خواهد یافت. حاال نرشیه بیلد در گزارشـی 

مدعـی شـد ژابـی آلونسـو بـه جـای مارکـو روزه بـه عنـوان 

رسمربـی جدیـد مونشـن گالدبـاخ در فصـل 2022/2021 

مشـعول بـه کار خواهد شـد...

 اورلیـو دی لورنتیس، رئیس باشـگاه ناپولـی، واکنش جالبی 

بـه پیـروزی ایـن تیـم در دیـدار شـب گذشـته برابـر رم نشـان 

داد. طـی هفتـه هـای گذشـته بحـث در مـورد آینـده جنـارو 

گتـوزو در ناپولـی بـه اوج خـود رسـید؛ اکرثیـت رسـانه های 

ایتالیایـی مدعـی شـدند کـه رابطـه بیـن او و رئیـس باشـگاه 

ناپولـی یعنـی اورلیـو دی ...

ورزش
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وزیر دفاع امریکا در کابل: 
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 وزارت زراعـت، مالـداری و آبیـاری می گویـد 

کـه بیسـت و پنجمیـن منایشـگاه زراعتـی بـه 

مناسـبت روز جشـن دهقـان در بـادام باغ کابل افتتاح شـد.

ایـن وزارت روز دوشـنبه 2 حمـل بـا نـرش اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه روز جشـن دهقـان و بیسـت و پنجمین منایشـگاه 

زراعتـی بـا شـعار »تولید معیـاری و زراعت تجارتـی« در بادام 

بـاغ کابـل بـه صـورت رسـمی گشـایش یافت.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه در این منایشـگاه چهـار روزه، در 

تکنولوژی هـای  حیوانـی،  زراعتـی،  محصـوالت  غرفـه   ۲۸۶

جدیـد زراعتـی و صنایـع دسـتی زنـان بـه منایـش گذاشـته  

است. شـده 

اعالمیـه مـی افزاید کـه داکر انوارالحق  احـدی وزیر زراعت، 

آبیاری و مالداری، در مراسـم افتتاح این منایشـگاه و جشـن 

دهقـان، گفـت که سـال ۱۳۹۹ خورشـیدی، به دلیل شـیوع 

ویـروس کرونـا برخـی از فعالیت هـای اقتصـادی در کشـور 

هم چنـان  زراعـت  بخـش  در  فعالیت هـا  امـا  شـد،  متوقـف 

گسـرده تر شـد.

زراعـت  وزارت   « اسـت:  آمـده  احـدی  قـول  از  اعالمیـه  در 

در سـال گذشـته ی خورشـیدی توانسـت بیـش از ۱۲ هـزار 

سـاختامن بـرای نگهـداری کچالـو، پیـاز، میوه جـات تـازه در 

رسارس کشـور اعـامر کنـد.«

 وزیـر زراعـت در مراسـم افتتـاح ایـن منایشـگاه اضافـه کرده 

اسـت کـه سـال گذشـته از نـگاه زراعتـی، سـال بـدی بـرای 

شـامل  در  تـن   ۴۵۰۰ حضـور  بـا  نـوروز  بـزرگ  جشـن   

افغانسـتان، در والیـت بلـخ در زیارتـگاه منسـوب بـه حـرت 

علـی بـا بـر افراشته شـدن جهنـده ایـن زیـارت برگـزار شـد.

در ایـن مراسـم فرهاد عظیمـی والی بلخ سـال ۱۳۹۹ هجری 

را ناخـوش و پـر از چالش هـای امنیتـی بـرای متـام افغان هـا 

عنـوان کـرده گفـت کـه در سـال ۱۴۰۰ هجـری امیدواری هـا 

توسـعه و انکشـاف میوه جـات بـرای سـال جـاری دارد. آقـای 

احـدی افـزود کـه ایـن وزارت در بخـش تقویـت و حامیـت 

سـکتور زراعتـی نیـز برنامه هـای مهـم و مشـخصی دارد.

طبـق معلومـات اعالمیـه افغانسـتان در سـه تـا چهـار سـال  

آینـده در بخش هـای تولیـد گنـدم، برنـج و گوشـت مـرغ بـه 

خودکفایـی خواهـد رسـید.

در اعالمیـه آمـده اسـت کـه افغانسـتان در سـه چهـار سـال 

آینـده، در تولیـد گنـدم، برنج، لبنیات و مـرغ داری خود را به 

خودکفایـی خواهـد رسـید. در ایـن منایشـگاه، ۲۸۶ رشکـت 

است.«

آقـای عظیمـی همچنیـن از مخالفیـن مسـلح دولـت )گـروه 

طالبـان( خواسـت تـا بدون هیچ قیـد و رشط به خواسـته های 

مـرشوع ملـت پاسـخ گفتـه و حـارض بـه اعـالم آتش بـس بـا 

حکومـت شـوند.

مـردم از کابـل تـا بلـخ و از بلـخ تـا بامیـان و ننگرهـار همـه بـه 

سـال ۱۴۰۰ هجـری نگاه هـای متفاوتـی دارنـد.

تعدادی امیدوارند که در این سـال در افغانسـتان صلح برقرار 

شـود و سلسـله خون ریزی هـای چهـار دهـه اخیـر در کشـور 

متوقـف شـود. آنهـا از حکومـت و گـروه طالبـان می خواهند تا 

اعـالم آتش بـس کنند و خشـونت مسـلحانه را خامتـه دهند.

نگینـه ۲۳ سـاله باشـنده والیـت بلـخ می گویـد: » از حـدود 

شـش مـاه بـه اینسـو حمـالت طالبـان در ولسـوالی های ایـن 

والیـت افزایـش یافته، مـن امید دارم که هر چـه زودتر طالبان 

بـا حکومـت جورآمـد کنـد و آتش بـس اعالم شـود.«

منصـور ۲۵ سـاله، یکـی از هزاران باشـندگان کابل اسـت که 

می گویـد خونریری هـای ناشـی از انفجـار و انتحـار همـه روزه 

او را نسـبت بـه آینده نگران سـاخته اسـت.

وی هرچنـد سـال گذشـته هجـری را پـر از مشـکالت امنیتـی 

عنـوان می کنـد. امـا توقـع دارد کـه در سـال ۱۴۰۰ هجـری 

حکومـت و نیروهـای امنیتـی جلـو حمـالت طالبـان در ایـن 

والیـت را بگیرنـد. وی عـالوه کـرد: » ۱۳۹۹ هجـری چنـدان 

در سـال  قتل هـا  و  اختطـاف  انتحـار،  انفجـار،  نبـود.  سـال 

از  زراعتـی  مهـم  محصـوالت  از  برخـی  و  نبـود  افغانسـتان 

جملـه، گنـدم و برنـج افزایـش قابـل مالحظـه  داشـت.

انوارالحـق احـدی هم چنیـن گفـت کـه سـال جـاری به دلیل 

خشک سـالی  احتـامل  بـا  سـالی  بارنده گی هـا،  کاهـش 

مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزارت  امـا  شـده،  پیش بینـی 

بـرای مقابلـه بـا پی آمدهـای منفـی احتاملـی ایـن وضعیـت، 

ارایـه می   کنـد.  بـه حکومـت  پیشـنهادهای مشـخصی 

او گفـت: »سـال ۱۳۹۹ تحـت تاثیر ویروس کرونـا قرار گرفت 

و در سـال ۱۴۰۰ نیـز خشک سـالی پیش بینی شـده اسـت. 

باران هـای موجـود از شـدت خشک سـالی می کاهـد، ولـی 

بـا وجـود آن نیـز وزارت زراعـت برنامه هـای خـود را دارد. در 

ارتبـاط خشک سـالی، وزارت زراعـت پیشـنهادهای خـود را 

تهیـه کـرده و بـه زودی در بخـش تامین غله جـات و علوفه به 

حکومـت ارایـه می کند.«

بـه قـول احـدی در سـال جـاری خورشـیدی میـزان توزیـع 

افزایـش  مریک تُـن  هـزار   ۱۷ بـه  شـده   اصـالح  تخم هـای 

جدیـد  زمیـن  هکتـار  هشـتادهزار  حـدود  و  یافـت  خواهـد 

تحـت پوشـش آبیـاری قـرار خواهـد گرفـت. او عـالوه کـرده 

کـه برنامه هـای آبیـاری هم چنـان ادامـه می یابـد و بـه همین 

بـرای نگهـداری  از 2000 سـاختامن جدیـد  ترتیـب بیـش 

کچالـو، پیـاز و میوه جـات تـازه و در ۱۵  والیـت البراتوارهـای 

تشـخیص امـراض حیوانـی تجهیـز و سـاخته می شـود. 

او گفـت کـه وزارت برنامه هـای مشـخصی و قابـل اجـرا برای 

بـرای برقـراری صلـح در کشـور و تطبیق برنامه های انکشـافی 

ملی وجـود دارد.

وی افـزود: » آرزومنـدم کـه بـا طلـوع قـرن جدیـد یـک صفحـه 

جدیـد در کشـور رقـم بخـورد. بـه قـدر کافـی درد کشـیدیم و 

زجـر دیدیـم. بی پنـاه شـدیم. نزد دوسـت و دشـمن دسـت ما 

دراز شـد. حـاال وقـت ترمیـم خرابی هـا و اعـامر نابودشـدگان 

زراعتـی و مالـداری در آن رشکـت کـرده کـه ۲۰۷ رشکـت 

تـازه، زعفـران،  آن در بخـش میوه هـای خشـک، میوه هـای 

نباتـات طبـی و صنعتـی، تخم هـای اصالح شـده، لبنیـات، 

ماشـین آالت زراعتـی و تحقیقاتـی بـوده و ۷۹ رشکـت دیگـر 

در بخش هـای صنایـع دسـتی زنـان می باشـند. یـک بخـش 

اصالح شـده  نسـل های  منایـش  بـه  منایشـگاه  ایـن  دیگـر 

حیوانـات، معرفـی تکنولوژی هـای زراعتـی و انکشـاف های 

جدیـد در بخـش زراعـت و مالـداری اختصـاص داده شـده 

است.

۱۳۹۹ هجـری در کابـل بی حـد زیـاد بـود. مـن از نیروهـای 

دولتـی می خواهـم تـا جلـو حمـالت را بگیرنـد و مـردم کشـته 

نشـوند.« در ایـن میـان، مینـا حسـینی ۲۸ سـاله از بامیـان 

می  گویـد کـه در سـال ۱۴۰۰ هجری حکومت بـه حضور زنان 

در تشـکیل ادارات دولتـی توجـه کنـد. او گفـت کـه حکومـت 

در کنـار سـهیم سـاخنت زنـان در تشـکیل اداره هـای دولتـی، 

در پروسـه صلـح نیز نقش شـان را بیشـر بسـازد: »نقـش زنان 

را در هـر عرصـه بخصـوص گفت وگوهـای صلـج کـه بـر آینـده 

زنـان افغـان رسنوشـت سـاز اسـت بیشـر و پـر رنگر بسـازد.«

صادق اللـه باشـنده ولسـوالی کامـه والیـت ننگرهـار نگـران 

اسـت تـا بـه دلیـل مداخـالت بیرونی هـا گفت وگوهـای صلـح 

نیـز  هجـری   ۱۴۰۰ سـال  در  و  بـرود  پیـش  بـه  بی نتیجـه 

توافـق سیاسـی دسـت نیابند. بـه  و طالبـان  حکومـت 

او گفـت هـر دو طـرف بایـد بدون در نظرداشـت خواسـته های 

سیاسی شـخصی بـه خواسـته های مـردم توجـه کنند.

هجـری  سـال  ایـن  در  کـه  امیـداورم   « گفـت:  اللـه  صـادق 

دولـت و طالبـان مـردم را بفهمنـد. از درد آنهـا واقـف شـوند و 

دیگـر بـرای برقـراری امنیـت و توقف سـاخنت خونریـزی بهانه 

طلبـی نکننـد.« با ایـن همه، در حالـی نـوروز ۱۴۰۰ هجری، 

والیت هـای  سـاکنان  سـوی  از  نگرانی هـای  و  امیـدواری  بـا 

مختلف کشـور آغاز شـده اسـت که سـال قبل به دلیل شـیوع 

کوویـد-۱۹ از جشـن نوروز به شـکل هامیشـی در هیچ والیت 

تجلیل نشـد.

افتتاح بیست و پنچمین نمایشگاه زراعتی در بادام باغ کابل 

جشن نوروز با حضور ۴۵۰۰ تن در مزارشریف برگزار شد 

با امریکا شریک کرد 

۹۰ روزه را 
)خانه پدیر(



وزیر دفاع امریکا در کابل: 

با کاهش سطح خشونت ها، تالش های دیپلماتیک مثمر خواهد شد

 

وزارت دفاع ملی: 17 جنگجوی 
طالبان در قندهار کشته شدند
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از  امریـکا  جدیـد  دفـاع  وزیـر  آسـتین،  لویـد   

میزان باالی خشـونت ها در کشـور ابـراز نگرانی 

کـرده و خواسـتار کاهـش خشـونت شـده اسـت.

آقای آسـتین روز یکشـنبه اول حمل در یک سـفر غیرمنتظره 

وارد کابـل شـد و بـا محمـد ارشف غنـی رئیس جمهور کشـور 

دیـدار و گفتگـو کرد.

سـطح  می خواهنـد  آن هـا  کـه  گفـت  امریـکا  دفـاع  وزیـر 

خشـونت در افغانسـتان کاهـش یابـد تـا زمینـه بـرای تـاش 

شـود. مهیـا  مثمـر  دیپلوماتیـک 

او افزود: »این آشـکار اسـت که سـطح خشـونت در این کشور 

بسـیار بلنـد اسـت. مـا واقعـا می خواهیـم ببینم که خشـونت 

کاهـش یابـد. بـه نظر مـن اگر این کاهـش به میـان آید برای 

یـک تـاش واقعـا مثمر دیپلوماتیک زمینه سـاز خواهد شـد.«

وزیـر دفـاع امریـکا هنـگام عزیمـت بـه افغانسـتان گفتـه بـود 

مسـئوالنه  را  افغانسـتان  در  جنـگ  می خواهـد  امریـکا  کـه 

خامتـه بخشـد.

ایـن مقـام امریکایـی در مـورد خـروج نیروهـای امریکایـی از 

کشـور نیـز گفـت کـه تصمیـم خـارج کـردن نیروهـای ایـن 

بایـدن  رئیـس جمهـور جـو  افغانسـتان در دسـت  از  کشـور 

سرمقاله

 افغانسـتان یـک کشـور زراعتـی اسـت و بـه همیـن عنوان 

در کشـورهای منطقه و جهان شـناخته می شـود. هشـتاد 

در صـد مـردم افغانسـتان بـه کارهـای زراعتـی و مالـداری 

از  بیـش  دامـی  و  زراعتـی  محصـوالت  و  دارنـد  اشـتغال 

سـی و یـک درصـد درآمـد ناخالـص ملـی را تشـکیل مـی 

قابـل  مجمـوع  در  افغانسـتان  صـادرات  هرچنـد  دهـد. 

ماحظـه نیسـت؛ با آن هـم بخش اعظم صادرات کشـور را 

محصـوالت زراعتـی تشـکیل مـی دهـد.

بسـیار  اهمیـت  از  اقتصـادی کشـور  در سـاختار  زراعـت 

باالیـی برخـوردار مـی باشـد و رشـد و توسـعه افغانسـتان 

در آینـده تنهـا از طریـق توسـعه بخـش زراعـت و مالداری 

امـکان پذیـر مـی گـردد. توسـعه بخـش زراعـت و مدرنیـزه 

سـازی آن می تواند سـاختار یک اقتصاد پویا را در کشـور 

پایـه ریـزی منایـد. در رشایـط کنونـی شـاید زراعـت تنهـا 

گزینـه بـرای ایجـاد زیر سـاخت هـای اقتصادی در کشـور 

بـه حسـاب آید.

 افغانسـتان یـک کشـور جـوان اسـت کـه دارای نیروهـای 

توسـعه  عـدم  و  ناامنـی  باشـد.  مـی  فـراوان  و  ارزان  کار 

اقتصـادی سـبب بیـکاری، فقر و هدر رفـن وقت و رسمایه 

بـه  افغانسـتان  شـود.  مـی  محسـوب  کشـور  در  انسـانی 

اشـتغال زایـی و ایجـاد زمینـه کار نیـاز دارد، تـا ایـن مردم 

بتواننـد مخـارج زندگـی خـود را از طریـق کار در بخـش 

مختلـف تأمیـن کننـد. بـه لحـاظ اشـتغال زایـی، بخـش 

زراعـت بیشـرین نقـش را در میـان بخش هـای دیگر ایفا 

مـی کنـد. هـم اکنون بیش از هشـتاد در صد مـردم به کار 

دهقانـی اشـتغال دارند. سـهم زراعـت در درآمـد ناخالص 

داخلـی بیـن 25 تـا 40 درصـد در نوسـان بـوده اسـت. 

افغانسـتان دارای زمین های کافی و مسـاعد، آب و هوای 

مناسـب و منابـع آبـی فـراوان بـرای کشـاورزی، باغداری و 

مالـداری اسـت. چنانچـه در ایـن بخش ها رسمایـه گذاری 

مـدت  دراز  و  مؤثـر  برنامه هـای  و  بگیـرد  صـورت  درسـت 

وجـود داشـته باشـد، مـی توانـد هـم در افزایـش صـادرات 

درآمـد  هـم  و  باشـد  داشـته  نقـش  کشـور  در  ارزآوری  و 

خانوارهـا را بـاال بـرد.

البتـه در سـال هـای اخیـر بیشـرین رسمایـه گـذاری از 

سـوی دولـت در بخـش خدمـات و صنعـت صـورت گرفتـه 

اسـت و در بخـش زراعـت کمـر توجـه شـده اسـت.

دولـت نـه تنهـا خـود در ایـن بخـش رسمایه گـذاری بزرگ 

و قابـل توجـه انجـام نـداده اسـت کـه تسـهیات الزم را در 

اختیـار بخـش خصوصـی جهـت تشـویق آنـان بـه رسمایـه 

گـذاری در بخـش زراعـت، قـرار نـداده اسـت. از ایـرو بـا 

ایـن کـه مردم افغانسـتان از قدیمـی ترین مردمانی اسـت 

کـه در بخـش زراعـت و مالـداری اشـتغال داشـته انـد؛ اما 

تـا هنـوز بسـر فعالیت هـای زراعتـی در افغانسـتان بکر و 

دسـت نخـورده باقـی مانده اسـت.

بـه کار  افـراد مسـتعد  طبـق گزارش هـای موجـود تعـداد 

در افغانسـتان 15 میلیـون نفـر بـراورد شـده اسـت کـه از 

ایـن میـان تنهـا ده درصـد در بخـش خدمـات و ده درصـد 

در بخـش صنعـت و 80 فیصـد در بخـش زراعـت مشـغول 

بـه کار انـد. اگـر آمـار بیـکاران را در نظـر نگیریـم، نزدیک 

دوازده میلیـون نفـر در بخـش زراعـت کار مـی کننـد. این 

خـود نشـان دهنـده اهمیـت ایـن بخـش در زندگـی مـردم 

افغانسـتان اسـت. 

توسـعه  چارچـوب  پیـش  هـا  سـال  کشـور  زراعـت  وزارت 

ملـی کشـور را تدویـن کـرده بـود و در آن دورمنای توسـعه 

زراعـت و نقـش زراعـت در اقتصـاد ملی ترسـیم شـده بود؛ 

امـا متأسـفانه چیـزی کـه در افغانسـتان سـبب ناکامـی و 

عقـب مانـی کشـور مـی گـردد، عملـی نشـدن پـان هـا و 

برنامـه هـای توسـعوی از سـوی نهادهـای مربوطـه اسـت.

هـای  وعـده  و  خیالـی  آمارهـای  فقـط  افغانسـتان  مـردم 

هوایـی را مـی شـنوند. وعـده هایـی کـه هیچـگاه عملـی 

منـی شـوند و آمارهایـی که تحقـق عینی پیدا منـی کنند.

را  دولتـی  گوناگـون  نهادهـای  وعده هـای  و  آمارهـا  اگـر 

در دو دهـه اخیـر مـورد ارزیابـی قـرار دهیـم، هـم اکنـون 

افغانسـتان بایـد در بسـیاری زمینـه هـا بـه خـود کفایـی 

مـی رسـید. بـرق افغانسـتان در داخل تأمین می شـد، آب 

هـای افغانسـتان مهـار مـی شـد، وارادات گنـدم بـه صفـر 

مـی رسـید و سـهم ارزآوری میـوه هـای تـر و خشـک بـه 

میـزان قابـل توجهـی بـاال مـی رفـت و بیانس صـادرات و 

واردات حفـظ مـی شـد، زمیـن هـای زیـادی تحـت آبیاری 

قـرار مـی گرفـت، تجـارت رونق پیـدا می کرد و افغانسـتان 

از یـک کشـور وارداتـی بـه یـک کشـور تولیـدی تبدیل می 

شـد و...؛ امـا واقعیتـی کـه امروز مـردم به آن مواجه اسـت 

ایـن اسـت کـه هـم اکنـون مطابق آمار رسـمی ملـل متحد 

بیـش از هفـده میلیون نفر در افغانسـتان از گرسـنگی رنج 

مـی برنـد. ایـن نشـان مـی دهد کـه مـا در هیـچ زمینه ای 

نداشـته ایم. پیرشفتـی 

امـروز خشکسـالی، کمبود آب کشـاورزی، مدرنیزه نشـدن 

کشـاورزی، عـدم آگاهـی مـردم از فنـون کشـاورزی و عدم 

رسمایـه گـذاری دولتـی در بخـش زراعتـی و نبـود بـازار 

فـروش در فصـل برداشـت محصـوالت زراعتـی و باغداری، 

سـبب مهاجـرت مـردم روسـتاها و قریـه به شـهرها گردیده 

اسـت کـه ایـن خود مشـکات اقتصـادی و اجتامعـی زیاد 

دیگـری را بـرای مـردم افغانسـتان بـه وجود آورده اسـت.

انتظارمـا ایـن اسـت کـه روز دهقـان نبایـد بـه یـک رسـم 

و نشسـت هـای منایشـی  هـا  برنامـه  بـه  و  تبدیـل شـود 

بـرای  فرصـت  یـک  بـه  بایـد  دهقـان  روز  شـود.  خاصـه 

بازنگـری در سیاسـت های کشـاورزی، توجـه بـه زندگـی و 

شـغل دهقانـان این رسزمین، رسـیدگی به مشـکات آنان 

و ترسـیم دورمنای بهـر برای اقتصاد افغانسـتان از طریق 

توسـعه زراعـت، باغـداری و مالـداری تبدیـل شـود.

پـی  در  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

حمـات نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور در 

ولسـوالی های ارغنـداب و ژیری والیت قندهـار ۱۷ جنگجوی 

طالبـان کشـته شـدند و چهـار جنگجوی دیگر ایـن گروه زخم 

برداشـته انـد.

اضافـه  خرنامـه ای  بانـرش  حمـل  دوم  دوشـنبه  وزارت  ایـن 

می کنـد کـه در ایـن حمـات شـش میـل سـاح نیـز به دسـت 

نیروهـای امنیتـی آمـده اسـت و مقـداری از سـاح و مهـامت 

گـروه طالبـان تخریـب شـده اسـت.

در  را  مایـن  حلقـه   ۱۵ طالبـان  کـه  می افزایـد  اعامیـه 

ولسـوالی های ژیـری، میونـد، ارغنـداب و نیـش ایـن والیـت 

جهـت هـدف قـرار دادن مـردم ملکـی و نظامـی کارگـذاری 

کـرده بودنـد کـه توسـط تیـم انجنیـری کشـف و خنثـا شـد.

در  طالبـان  جنگجـوی  پنـج  کـه  می افزایـد  دفـاع  وزارت 

هوایـی  حملـه  یـک  در  بلـخ  والیـت  چهاربولـک  ولسـوالی 

پنـج  و  شـدند  کشـته  کشـور  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

برداشـتند.  زخـم  گـروه  ایـن  دیگـر  جنگجـوی 

ایـن وزارت می افزایـد کـه در پی چند حملـه نیروهای امنیتی 

و دفاعـی کشـور شـش جنگجـوی طالبـان در ولسـوالی های 

کشـک کهنـه و چشـت رشیـف کشـته شـدند و در یـک حملـه 

هوایـی دیگـر نیروهای هوایی کشـور در ولسـوالی کرخ والیت 

هـرات سـه جنگجـوی گـروه طالبـان به شـمول یـک قومندان 

ایـن جنگجویـان بنـام عبدالحلیـم مشـهور بـه خـادم کشـته 

شدند.

 محمـد حنیـف امتر وزیر امـور خارجۀ جمهوری 

اسـامی افغانسـتان، در رأس یـک هیـأت عالی 

رتبـۀ دولتـی بـه مقصد دهلی نو کشـور را تـرک کرد.

نـرش  بـا  حمـل   2 دوشـنبه  روز  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت 

خرنامـه ای نوشـته اسـت که هدف از سـفر آقـای امتر وهیأت 

همـراه اش بـه هند، گسـرش روابط دو جانبـه و تقویت اجامع 

افغانسـتان  صلـح  رونـد  قبـال  در  بین املللـی  و  منطقـه  ای 

است.

بـه نقـل از خرنامـه، در جریـان ایـن بازدید سـه روزه از دهلی 

نـو، قـرار اسـت آقـای امتـر بـا جـی شـنکر وزیـر امـور خارجـه 

و شـامری از مقامـات بلندپایـۀ دولتـی هنـد، از جملـه آقـای 

اجیـت دول مشـاور امنیـت ملـی آن کشـور، دیـدار و پیرامـون 

یـک رشـته موضوعـات مـورد اهتـامم مشـرک، بحـث وتبادل 

کند. نظـر 

در خرنامـه آمـده کـه وزیـر امـور خارجـۀ کشـور در جریـان 

سـفرش بـه هنـد، همچنان با سـفرای پیشـین هنـد در کابل، 

مناینـدگان محصـان افغان، تاجـران، مناینـدگان اهل هنود 

افغانسـتان مقیـم هنـد و شـامری از مهاجـران افغـان دیـدار و 

گفتگـو خواهـد کرد.

آقـای امتـر در حالـی بـه هنـد سـفر می کنـد کـه گفتگوهـای 

منطقـه ای بـرای صلـح کشـور شـدت یافتـه اسـت و هنـد بـه 

عنـوان یـک کشـور تاثیرگـذار حضـور مثبتـی خواهد داشـت.

 وزارت امـور خارجـه کشـور می گویـد کـه چهـار شـهروند 

کشـور در بیـن مـرز ایـران – ترکیـه بـر اثـر گیـر افتـادن در 

هـوای رسد و توفانـی، جـان باختنـد.

رسـیده   نـرش  بـه  رسـانه ها  در  تصاویـری  و  خرهـا  اخیـراً 

اسـت که نشـان می دهد شـامری از شـهروندان کشـور در 

نزدیکـی مـرز ترکیـه، جـان باخته انـد.

وزارت امـور خارجه روز دوشـنبه 2 حمل با نرش خرنامه ای 

گفتـه جان باخـن کم ازکـم چهـار تـن و نجـات یافـن دو 

تـن از شـهروند کشـور را در مـرز ایـران و ترکیـه در منطقـٔه 

چالـدران ارومیـه تأییـد می کند. 

در خرنامـه نوشـته شـده کـه سـفارت های افغانسـتان در 

انقـره و تهـران مراسـم تکفیـن جان باختگان را بـه جا آورده 

و تـا حـال دو جسـد را بـه خانواده های شـان تسـلیم کـرده 

است.

وزرات امـور خارجـه قضیـه را بـه کمـک شـاهدان عینـی، 

مقامـات ایرانـی و ترکـی و همچنـان تاش هـای دوامـدار 

جدیـت  بـا  کشـور  دو  ایـن  در  افغانسـتان  سـفارت های 

می کنـد.  پیگیـری 

در همیـن راسـتا، تـا حـال دو گـروه جسـتجو را بـه منطقـٔه 

سـانحه در قلمـرو مـرزی میـان ترکیـه و ایـران )کـه ۸۰۰ 

کیلومـر از تهـران و حـدود ۱۲۰۰ کیلومـر از انقره فاصله 

دارد( جهـت رسـیدگی بـه همـه جوانب این رویداد گسـیل 

اسـت. کرده 

وزارت امـور خارجـه ضمـن ابـراز تاسـف گفتـه اسـت کـه 

بـرای نجات جان شـهروندان و رسـیدگی عاجـل و فوری به 

آسـیب دیدگان ایـن رویداد، از هیچ تاشـی دریـغ نورزیده 

است. 

تقاضـا  شـهروندان  از  دیگـر  یکبـار  خارجـه  امـور  وزارت 

را  مـرگ  خطـر  کـه  غیرقانونـی  سـفرهای  از  تـا  می کنـد 

به همـراه دارد جـداً بپرهیزنـد و فریـب قاچاقـران انسـان  

نخورنـد. را 

امـا برخـاف هشـدارهای مکـرر نهادهـای دولتی، سـاالنه 

هـزاران شـهروند کشـور بـه دلیـل ناامنـی و فقـر، کشـور را 

تـرک می کننـد و بـه سـمت کشـورهای اروپایـی می رونـد 

کـه شـامری از آن در مسـیر راه جـان می دهنـد.

اسـت.

ایـن بازدیـد درحالـی صـورت می گیـرد کـه بـه رضب االجـل 

خـروج رسبـازان امریکایـی از افغانسـتان ۴۰ روز باقـی مانده 

است.

وزیـر دفـاع امریـکا قبـل از برگشـت از کابـل بـه کشـور خـود 

افغانسـتان  از  امریکایـی  دربـارۀ خـروج رسبـازان  تبـره  از 

خـودداری کـرده، گفـت: »ایـن تصمیم بـه رئیـس جمهور جو 

تعلـق می گیـرد.« بایـدن 

لویـد آسـتین وزیـر دفـاع امریـکا اولیـن عضـو کابینـۀ رئیـس 

جمهـور بایـدن اسـت کـه از افغانسـتان بازدیـد می کنـد.

دواخـان مینه پـال معاون سـخنگوی ریاسـت جمهوری نگفت 

کـه در ماقـات رئیـس جمهـور غنـی بـا وزیـر دفـاع امریـکا 

دربـارۀ خـروج رسبـازان امریکایـی از افغانسـتان گفتگـو شـد 

یانـه، ولـی گفـت کـه دربـارۀ خشـونت جـاری نگرانـی ابـراز 
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مینه پـال می گویـد: »جانبیـن در این ماقـات دربارۀ وضعیت 

امنیتـی افغانسـتان گفتگـو کردنـد و نگرانـی خـود را نسـبت 

اجـامع  دربـارۀ  همچنیـن  داشـتند.  ابـراز  خشـونت  ادامـه 

پیرامـون خامتـه خشـونت در افغانسـتان بحـث و گفتگـو و از 

قربانـی نیروهـای دفاعـی و امنیتـی افغان اسـتقبال کردند.«

وزیـر دفـاع امریکا در تویـت خود بعد از بازدیـد از کابل گفت 

کـه بـرای شـنیدن و آموخن به افغانسـتان رفته بود.

و  بـود  مفیـد  بسـیار  برایـش  مسـافرت  ایـن  کـه  افـزود  وی 

معلومـات وی را نسـبت بـه ارزیابـی که جریـان دارد، افزایش 

داد. خواهـد 

رئیـس جمهـور جـو بایـدن هفتـه گذشـته گفـت کـه خـارج 

کـردن نیروهـا تـا اول مـاه مـی ازافغانسـتان دشـوار خواهـد 

بود.

بایـدن در گفتگـو بـا تلویزیـون »NBC NEWS« تریـح کرد 

کـه اگـر نیروهـا بعـد از مـاه مـی در افغانسـتان باقـی مباننـد 

بـرای یـک مـدت کوتاهـی خواهـد بود.

طالبـان در واکنـش بـه ایـن سـخنان رئیـس جمهـور امریـکا 

همـه  دوحـه  توافقنامـه  طبـق  بایـد  واشـنگن  کـه  گفتنـد 

رسبـازان خـود را تـا اول مـی از افغانسـتان خـارج کننـد ورنه 

مسـئولیت عواقب را بر دوش خواهد داشـت. در حال حارض 

حـدود هفـت هـزار رسبـاز امریـکا در افغانسـتان مسـتقر انـد 

در  و  می دهنـد  آمـوزش  و  مشـوره  افغـان  نیروهـای  بـه  کـه 

مـواردی از آن هـا حامیـت هـم می کننـد.

د امنیـت پـه خوندیتـوب کـې بې غـوري کوي.               

د وژل کـس خپلـوان سـید احسـان اللـه څرګندوي:»زمـوږ پر 

ځوانانـو او زمـوږ پـر ماشـومانو رحـم وکـړئ. دغـه ماشـومان او 

ځوانـان چـې نـن شـهیدان شـوي د دوی ګنـاه څـه وه؟«      

دینـي عـامل مولـوی شـمیم سـلیم وايـي:»د اسـام دښـمنان 

دې پـوه يش چـې بایـد لـه خپلـو کړنـو الس پـه رس يش. نـور 

افغانـان مـه ژړوئ، نـور ښـځې مه ګونـډې کـوئ، اوالدونه یې 

نـه یتـامن وئ او مـوږ ټـول سـتومانه شـوي یوو.«

دا د ۱۴۰۰ ملریـز کال پـه لومـړۍ ورځ پـه کابـل کـې تر ټولو 

خونړۍ پېښـه وه. په دې وروسـتیو کې د دا وړ پیښـو  زیاتیدو 

خلـک ډیر اندیښـمن کړي دي. 

د ولـي جرګـې غړی ضیـا یفتيل هـم زیاتوي:»ښـکېل لوري 

وايـي چـې مـوږ ګـرم نـه یـوو. خـو مـوږ پوهېـږو چـې څـوک 

مامـت دي، ګـرم هغه څـوک دی چې جګـړه رامنځته کوي.«

تـر اوسـه هېـڅ یـوې ډلـې د دې پېښـې مسـوولیت نـه دی 

منلـی، خـو خلـک لـه ښـکېلو لـورو غـواړي چـې لـه وژنـو او 

تاوتریخواليـو الس واخـيل او دایمي سـولې ته د رسـېدو لپاره 

کار وکـړي.

 د کابـل پـه چهـار اسـیاب ولسـوالۍ کـې د یکشـنبې ورځـې 

چاودنـې پنځـه تنـه قربانیـان د یـوې کورنـۍ غـړي دي.

زبیـر، ۱۷ کلـن  ۳۲ کلـن احسـان، ۳۰ مجاهـد، ۲۸ کلـن 

ویـس او اوه کلـن ماشـوم الهـام ټـول پـه یـوه ځـای د کابل په 

چهاراسـیاب ولسـوالۍ کـې د سـړک غاړې مایـن چاودنه کې 

وژل شـوي دي.

د  کال  نـوي  د  دوی  چـې  وايـي  کورنـۍ  قربانیانـو  دغـو  د 

ملانځلـو لپـاره د چهاراسـیاب ولسـوالۍ للنـدر درې تـه تلـل 

چـې دا پېښـه رامنځتـه شـوه.

هغـوی ترهګـرې ډلـې د ولي وګـړو په عام وژنـې او حکومت 

د خلکـو د امنیـت په ټينګښـت کـې په بې پروایـۍ تورن وي.

د دوی جنـازې دلتـه د ښـار د اوومـې ناحیې په دشـت پډوله 

کـې خـاورو ته سـپارل کېږي. 

د یـوه وژل شـوي کـس پـار زیـن الدیـن وايي:»خـدای دې 

ورک کـړي، مـوږ یـې مـوږ یـې تبـاه او بربـاد کـړو.«

د یـوه وژل شـوي کـس ورور عبدالجبـار هـم وویل:»ټـول یـې 

پـه شـهادت  بـې رحمـۍ  پـه  یـې  او دوی  ملکـي کسـان وو 

د  کال  نـوي  د  دوی  غوښـتل،  څـه  یـې  دوی  لـه  ورسـول. 

وو.« تلـيل  لپـاره  ملانځلـو 

د دوی لـه مینځـه درې تنـه یې د ولي پاڅونوالـو غړي وو او 

یـو تـن یې د کانونو وزارت کارکوونکی و. د وژل شـویو کسـانو 

خپـل خپلـوان ترهګـرې ډلـې د ولـي وګـړو پـه بـې رحامنـه 

وژلـو تورونـوي. خـو پر حکومت یـې نیوکه دا ده چـې د خلکو 

کابل کې د تېرې ورځې د چاودنې قربانیان خاورو ته وسپارل شول
کارتون

روز دهقان؛ 
روز بی توجهی به 

زندگی دهقان
حفیظ اهلل زکی

  

بـزرگ حملـه منـی شـود و از این طـرف هم حمله هـای هوایی 

بـر مواضـع طالبـان انجـام منی شـوند.«

وزیـر دفـاع امریـکا نیـز در سـفر اش بـه کابـل از آن چـی کـه 

انتقـاد  می گویـد،  طالبـان  سـوی  از  خشـونت ها  افزایـش 

می کنـد و منی خواهـد کـه دربـارۀ پابنـدی طالبـان از توافـق 

نامـه دوحـه پاسـخ روشـنی بدهـد.

او دربـارۀ سـفرش بـه کابـل و دیـدارش بـا رییس جمهـور غنی، 

می گویـد: »مـن بـه رییس جمهـور پیامـی نیـاورده بـودم. تنهـا 

می خواسـتم کـه نگرانی هـای او را بشـنوم و اوضـاع را از دیـد 

او ببینـم و همیـن کار را کردیـم. فرصـت شـنیدن سـخنان او را 

داشـتم و این برایم بسـیار مفیـد بود. دربارۀ تاریـخ دقیق برای 

خـروج نیروهـا باید بگویم که این در صاحیت رییسـم اسـت.«

را  پیـام  »ایـن  روابـط جهانـی می گویـد:  آگاۀ  فقیـری،  واحـد 

بـه ریاسـت جمهـوری رسـانده اسـت کـه بیـش از ایـن فرصـت 

حضـور دوام دار نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان نخواهـد 

بود.«

بـر بنیـاد توافق نامه دوحـه، نیروهای امریکایـی در درازای ۳۸ 

روز از افغانسـتان، باید بیرون شـوند.

هر چند منابعی عملی شـدن این کار را از رهگذر لوژیسـتیکی 

بسـیار دشـوار می داننـد، طالبـان می گوینـد که اگـر نیروهای 

امریکایـی در اول مـاه مـی از افغانسـتان بیـرون نشـوند، ایـن 

گـروه دربـارۀ ایـن کار تصمیـم جداگانه خواهـد گرفت.

سـفر وزیـر دفـاع امریـکا به کابـل در حالـی انجام می شـود که 

حنیـف امتـر، وزیـر خارجـه کشـور به هند رفته اسـت تـا دربارۀ 

رونـد صلـح افغانسـتان و نشسـت های آیندۀ صلح بـا مقام های 

هنـدی، گفتگو کند.

انتظـار مـی رود که تـا چند هفته دیگـر، اسـتانبول میزبان یک 

نشسـت صلح افغانسـتان باشـد. این نشسـت از سـوی امریکا 

پیشـنهاد شده اسـت و بـه رهری سـازمان ملل، برگـزار خواهد 
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زملـی خلیـل زاد، فرسـتادۀ ویـژۀ امریکا بـرای صلح افغانسـتان 

نیـز تأییـد کرده اسـت کـه قراراسـت کـه ایـن نشسـت در اوایل 

مـاه اپریـل، برگزار شـود. 

کاهـش  طـرح  کـه  گفتـه  حمـل   ۲ دوشـنبه،  روز  طالبـان   

میـان  در  امریـکا  بـا  خودشـان  را  روزۀ   ۹۰ خشـونت های 

گذاشـته اند؛ امـا تـا اکنـون در ایـن بـاره بـه یـک توافـق کلـی، 

نیافته انـد. دسـت 

بـه طلوع نیـوز  محمدنعیـم، سـخنگوی دفـر سیاسـی طالبـان 

می گویـد کـه ایـن کاهش خشـونت بـه معنای آتش بـس نخواهد 

بـود؛ امـا متامـی عملیات های این گـروه در افغانسـتان، کاهش 

یافت. خواهنـد 

او افـزود: »از طـرف مـا یک طرح تقریباً در ماه دسـمر پیشـنهاد 

طرف هـا  متامـی  عملیات هـای  آن،  بنیـاد  بـر  کـه  شده اسـت 

کاهـش خواهنـد یافـت؛ امـا تـا اکنـون دربارۀ ایـن طـرح، توافق  

نهایـی بـه دسـت نیامده اسـت.«

در همیـن حـال، لوییـد آسـتین، وزیـر دفـاع امریـکا می گویـد 

کـه سـطح خشـونت ها در افغانسـتان بسـیار بلند اسـت و تأکید 

کـرده  کـه اگـر این خشـونت ها کاهش یابنـد، زمینـه را برای یک 

رونـد دیپلوماتیـِک نتیجـه بخـش، فراهـم خواهد سـاخت.

او افـزود: ”رونـد بررسـی پابنـدی یـا پابنـد نبـودن بـه توافقنامـه 

جریـان دارد. شـام تاش هـای مـا را در دوحـه دیده ایـد و من در 

ایـن بـاره سـخن منی گویم. اما می گویم روشـن اسـت که سـطح 

خشـونت ها بسـیار بلنـد بوده اسـت و مـا واقعـاً می خواهیـم کـه 

کاهـش خشـونت ها را ببینیـم. فکـر می کنـم که اگر خشـونت ها 

کاهـش یابنـد، می توانـد آغازی بـرای فراهم سـازی رشایط برای 

یـک کار دیپلوماتیـِک واقعـاً نتیجه بخش باشـد.«

پیـش از ایـن، انتونـی بلینکـن، وزیـر خارجـه امریـکا در نامه اش 

بـه رهـران حکومـت افغانسـتان، دربـارۀ ایـن طـرح گفته اسـت 

و تأکیـد کرده اسـت کـه ایـن کار بـه هـدف جلوگیـری از آغـاز 

عملیات هـای بهـاری طالبـان انجـام خواهـد شـد.

دواخـان مینـه پال، معـاون سـخنگوی رییس جمهور دربـارۀ این 

طـرح می گویـد: »هـر دو طرف بر دوام خشـونت هـا نگرانی های 

شـان را ابراز داشـتند و راه حل وضعیت کنونی در افغانسـتان را 

تنهـا بـه میان آمدن یـک صلح پایـدار گفتند.«

فیض محمـد زالنـد، اسـتاد دانشـگاه نیـز می گویـد: »ایـن طـرح 

در ۹۰ روز عملـی مـی شـود کـه بـر اسـاس آن بـه شـهر هـای 

کشـور  جمهـور  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد   

می گویـد کـه مدیریـت آب، سـاخت بندهـا و 

کانال هـا و زیرسـاخت های اساسـی بـرای توسـعه زراعـت از 

اهـداف مهـم در سـال جـاری و سـال های بعـد خواهـد بود.

پیـام  نـرش  بـا  حمـل   2 دوشـنبه  جمهـوری  ریاسـت  ارگ 

تریکـی بـه مناسـبت دوم حمـل روز دهقان گفته اسـت که 

بنـد کـامل خـان بـه زودی افتتـاح می شـود، بنـدی کـه در 

آبیـاری و زراعـت نقـش مهـم خواهـد داشـت.

رئیـس جمهـور در ایـن پیامـش بـه دهقانـان وعـده سـپرده 

زراعتـی  محصـوالت  بازاریابـی  بـرای  حکومـت  کـه  اسـت 

نیـز برنامه هـای منظـم و جـدی دارد. در پیـام اضافـه شـده 

اسـت کـه بـرای بهبود وضعیـت زراعت و رسـیدن محصوالت 

برنامـه  حکومـت  مناسـب،  زمـان  در  مارکیـت  در  زراعتـی 

تقویـت می کنـد. بیشـر  را  زراعتـی  ایجـاد رسدخانه هـای 

در پیـام رئیـس جمهـور آمـده اسـت: »طـی سـال های اخیـر 

بـا اسـتفاده از میدان هـای هوایی کشـور به هـدف صادرات 

ایـن  و  اسـت  شـده  موثـر  اسـتفاده  خـارج  بـه  محصـوالت 

برنامه هـا توسـعه خواهـد یافـت.«

در پیـام ارگ عـاوه شـده اسـت کـه در ایـن میـان سـهم 

زنـان در زراعـت هـر روز برجسـته می گـردد، سـبز خانه هـا و 

گل خانه هـا کـه توسـط زنـان مدیریـت می گـردد، در اقتصاد 

فامیل هـا نقـش مهـم دارد.

رئیـس جمهـور در پیامـش اضافه کرده اسـت که افغانسـتان 

بایـد بـا داشـن برنامه هـای منظـم زراعتـی در بخش هـای 

مختلـف بـه خودکفایـی برسـد، بـا توجه بـه ظرفیـت موجود، 

توسـط  رضوریاتـش  از  برخـی  نـدارد  نیـاز  افغانسـتان 

کشـورهای همسـایه تامیـن شـود.

او گفتـه اسـت کـه میکانیـزه کـردن زراعت کشـور ، اسـتفاده 

از تجهیـزات جدیـد بـرای تسـهیل و جلوگیـری از هدر رفن 

آب بـرای توسـعه زراعـت یک امـر رضوری و الزم اسـت.

وزیر خارجه کشور به هند رفت 

چهار شهروند کشور در مرز ایران- 
ترکیه جان باختند 

رئیس جمهور غنی: مدیریت آب ها طالبان طرح کاهش خشونت ۹۰ روزه را با امریکا شریک کرد 
از اهداف سال جاری و سال های 

بعد ما خواهد بود 
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متـام  مشـرک  خانـه  عنـوان  بـه  افغانسـتان 

اهمیـت  دارای  و  حیاتـی  موضوعیسـت  آن  سـاکنین 

گذشـته  در  مسـاله  ایـن  باشـد.  مـی  مالحظـه  قابـل 

تاریـخ ایـن رسزمین بـرای چندین بار به صـورت عملی 

در جنـگ هـا و تعرضـات بیگانـگان و قلـدوران جهانـی 

مـورد  افغانسـتان  اثبـات رسـیده اسـت. هرگاهـی  بـه 

تهاجـم بـی مهابـای قدرت هـای اسـتعامری در جریان 

دو قـرن گذشـته قرار گرفته بود، متام مردم افغانسـتان 

کشـور  آزادی  راه  در  و  منودنـد  دفـاع  خـاک  ایـن  از 

فـداکاری هـای تاریـخ سـاز منوده اسـت. ایـن تحوالت 

تاریخـی یـک مسـاله را بـه صـورت واضـح روشـن مـی 

کنـد، اینکـه افغانسـتان خانـه مشـرک همـه اسـت و 

همـه¬ی مـردم افغانسـتان در برابـر این خـاک تعلقات 

خاطـر داشـته انـد تـا بـرای آزادی و عـزت شـان خـون 

داده انـد. جنگ های اول افغانسـتان و انگلیسـتان در 

نیمـه اول قـرن نـوزده میـالدی ایـن امـر را هویـدا مـی 

کنـد. مـردم افغانسـتان بودنـد کـه نیروهـای متعـرض 

انگلیـس را ذلیالنـه از ایـن خـاک بیرون کشـیدند. اگر 

حـس مشـرک در قبـال ایـن خـاک منـی بـود چنـگ 

هـای آزادی بخـش و جسـورانه در گوشـه و کنـار ایـن 

کشـور در برابـر انگلیـس هرگـز صـورت منـی گرفـت. 

وقتـی  دوم  بـار  بـرای  نـوزده  قـرن  دوم  نیمـه  در 

افغانسـتان مـورد تعـرض بی رشمانـه¬ی انگلیـس قرار 

مـی گیـرد بازهـم متـام سـاکنین و مردمـان این کشـور 

انـد کـه در جنگ دوم افغانسـتان و انگلیسـتان رشکت 

منودنـد و درس تاریخـی بـه قـدرت بزرگ آنـروز جهانی 

داد. امـا بعـد از فضـای جنـگ، آدم هـای مشـخص بـه 

عنـوان رهـران ایـن کشـور دسـتآورد هـا و خـون هـای 

ریختـه شـده¬ی مـردم افغانسـتان را بـه معاملـه گرفت 

و وابسـتگی ایـن ُملـک را بـه انگلیـس مسـاعد منـود. 

در بـار سـوم در جنـگ اسـتقالل افغانسـتان، متامـی 

مـردم افغانسـتان از متامی اقوام سـاکن در این کشـور 

بودنـد کـه به رهری امـان الله خان توانسـتند در دهه 

دوم قـرن بیسـت میـالدی جشـن اسـتقالل را زمینـه 

سـازی مناینـد. اگـر اینهـا افتخـارات تاریخ افغانسـتان 

ایـن  کسـب  در  شـود،  شـمرده  معـارص  دوره¬ی  در 

مفتخـرات تاریخـی همـه¬ی مردمـان سـاکن در ایـن 

خـاک سـهم دارنـد و رشیـک ایـن سـوداهای تاریخـی 

 . هستند

هـای  زمینـه  میـالدی  بیسـت  قـرن  دوم  نیمـه 

سیاسـی در افغانسـتان طـوری فراهـم آمـد کـه قـدرت 

دیگـر جهانـی کـه اتحاد جامهیر شـوری بود، با لشـکر 

عظیمـی راهـی ایـن دیـار شـدند. جهـاد در برابـر ایـن 

تجـاوز و تعـرض را کـی بـه عهـده داشـتند؟ جـز مـردم 

افغانسـتان. جنـگ و جهاد دهه سـاله را علیه نیروهای 

پیـش مـی  افغانسـتان  اتحـاد جامهیـر شـوری مـردم 

بردنـد نـه کـدام گروهـی خاصـی. لـذا ایـن هـا منونـه 

هـای تاریخیسـت که در همـه¬ی آنان مردمان سـاکن 

در ایـن کشـور، فـارغ از هـر حـد و مـرز بنـدی هـای 

اجتامعـی کـه وجـود داشـت/ دارد رشیـک بودنـد. بـا 

ایـن وصـف هـای تاریخـی و اشـاره بـه تحـوالت بـزرگ 

ایـن کشـور، ایـن مسـاله بـه اثبـات مـی رسـد کـه اگـر 

وحـدت ملـی در میـان مردمـان ایـن خـاک منـی بـود، 

احتاملـن امـروز یـاد از ایـن کشـور هـم در جغرافیـای 

در  ملـی  وحـدت  پـس  شـد.  منـی  جهـان  سیاسـی 

تـداوم  بـرای  امـر حیاتیسـت  افغانسـتان  اقـوام  میـان 

افغانسـتان. ترویـج و نهادینـه سـازی روحیـه ملـی در 

سـطح کشـور وابسـته بـه پالیسـی هـا و کارکردهـای 

دولـت و نظـام سیاسـی اسـت. هـرگاه دولـت بـه ایـن 

امـر توجـه اساسـی داشـته باشـد و در راسـتای وحدت 

یـا پروسـه¬ی ملـی شـدن در  اقـوام و  بخشـی میـان 

افغانسـتان عمل مناید، در گام نخسـت ثبات سیاسـی 

و در چشـم انـداز آینـده حیـات جغرافیایـی و سیاسـی 

افغانسـتان را ضامنـت خواهـد کـرد.  

بـا متـام سـازمان هـای  نظـام سیاسـی  و  دولـت 

تـا در متامـی  دارد  اساسـی  کاری خویـش مسـولیت 

ایـن کشـور، در راسـتای پروسـه ملـت  تاریـخ  فصـول 

شـدن افغانستان سـهم اساسـی و بارز را داشته باشد. 

بخصـوص رشایط کنونی افغانسـتان، خیلی حسـاس و 

شـکننده اسـت، افغانسـتان امـروز نیاز مـرم به وحدت 

بسـر  ایـن  دارد.  مردمـی  هـای  تـوده  و  اقـوام  میـان 

بنیادیـن اسـت بـرای سـاخنت عامرتی بنام افغانسـتان 

واحـد و بـا ثبـات. ترویـج روحیـه مشـرک ملـی و ایـده 

خانـه¬ی مشـرک در اذهـان عامـه مـردم افغانسـتان، 

مهیـا کننـده فضـای سیاسـی خواهـد بـود کـه در آن 

همـه افـراد انسـانی در ایـن جغرافیـا حـس مشـرک 

نسـبت بـه افغانسـتان پیـدا منایـد و در پـی تحقـق آن 

نـوا  هـم  و  کنـار دسـتگاه سیاسـی کشـور همسـو  در 

گـردد. نهادینـه سـازی چنیـن تفکـر و ایـده نـزد عامـه 

مـردم در سـطح افغانسـتان منـوط اسـت بـه پالیسـی 

هـای شـفاف و عملکـرد هـای ملـی از جانـب دولـت 

بـا  امـروز  افغانسـتان  کشـور.  در  دسـتگاه سیاسـی  و 

درنظرداشـت مشـکالت نیم قرن گذشـته اش و شـکاف 

هـای اجتامعـی ناشـی از کارکـرد صاحبـان قـدرت در 

از رنـج شـگرفی  تاریـخ گذشـته¬ی آن،  گردنـه هـای 

تقویـت  بیشـر  را  مـرارت  ایـن  نبایـد  اسـت،  محـزون 

منـود بلکـه بـه ایـن ذخـم هـای کهنـه التیـام جسـتجو 

کـرد. ایـن اسـت کارکـرد ملـی گرایانه دولت و سـازمان 

سیاسـی در رشایـط کنونـی کشـور. در گام کوچـک و 

پیـرو بـدون تردید، ثبات سیاسـی افغانسـتان در گرو 

ایجـاد روحیـه وحدت ملیسـت؛ این گُم شده-یسـت که 

افغانسـتان در فـراق آن مـی نالـد و بـرای ایـن کشـور 

از پیکـره جامعـه  بـه عنـوان تقریبـا نیمـی  زنـان 

انسـانی مـی تواننـد نقـش برجسـته ای را در رشـد و 

شـکوفایی اقتصـاد کشـورها ایفـا منایند. متاسـفانه از 

دیـر بـاز با حضـور زنـان در عرصه هـای مختلف حیات 

اجتامعـی بـه ویـژه فعالیـت هـای اقتصـادی مخالفت 

هایـی صـورت گرفتـه اسـت کـه اکـر ایـن مخالفـت 

هـا ریشـه در تلقـی نادرسـت از ماهیـت زن و وظایـف 

او اسـت. رسچشـمه چنیـن نگاهـی عمدتـا باورهـای 

سـنتی و قبیلـه ای اسـت. 

بـه آن هـا  زنـان مشـابه مـردان چنانچـه نسـبت 

رسمایـه گـذاری صـورت بگیـرد مـی توانند در مشـاغل 

بـاالی مدیریتـی و کارآفرینی موفـق عمل کنند. اصوال 

اقتصـادی مـی توانـد در مسـیر پیرفـت و ترقـی بـا 

آهنـگ یکنواخـت و بـه طـور مـداوم رشـد کنـد کـه از 

متـام ظرفیـت خـود اسـتفاده مناسـب منایـد. ظرفیت 

منابـع  از  انـد  عبـارت  جامعـه  یـک  اقتصـادی  هـای 

طبیعـی، ذخیـره رسمایـه فیزیکی و پولـی و نیروی کار 

کـه خود منشـاء بروز خالقیـت، نـوآوری و قابلیت های 

مدیریتـی اسـت. 

اگـر به زنـان اجـازه فعالیت اقتصادی داده نشـود 

و  شـود  مـی  تلـف  انسـانی  نیـروی  از  بخشـی  عمـال 

اقتصـاد در حـدی پاییـن تـر از ظرفیـت موجـود خـود 

عمـل مـی کنـد. 

امـری کـه در بلندمـدت رکـود اقتصادی را سـبب 

خواهـد شـد. هـامن گونـه کـه در ابتـدا گفتیـم یکـی 

اسـت. این تلقی نادرسـت ما را به سـمت تعریف غلط بـه ویـژه اشـتغال آن هـا تلقـی نادرسـت از ماهیـت زن از دالیـل مامنعـت بـا فعالیـت هـای اقتصـادی زنـان 

از وظایـف وی نیـز رهنمـون خواهـد شـد. اینکـه یـک 

زن فقـط بایـد یـک ماشـین تولیـد نسـل باشـد و تیـره 

مـرد را زنـده نگـه دارد یـک خودخواهـی مردسـاالرانه 

نیسـت.  بیش 

مطالعـات تاریخـی نشـان مـی دهـد تاکیـد بیش 

از حـد بـر ایـن موضـع سـبب شـده اسـت کشـورهای 

اسـیر سـنت هـای زن سـتیز از فشـار بـاالی جمعیـت 

انسـانی نیـز رنـج برنـد. هیـچ اقتصاددانـی را منـی 

تـوان یافـت کـه از جمعیـت زیـاد حامیـت کنـد، حتی 

برخـی از آن هـا مانند مالتوس رشـد بـی رویه جمعیت 

را تهدیـدی بـرای آینـده جهـان و منابـع طبیعـی مـی 

دانسـتند. 

توافـق اقتصـاددان ها بر ارتقـای کیفیت جمعیت 

اسـت نـه کمیـت رصف آن. یعنـی جمعیتـی مـی تواند 

مهـارت  کـه  باشـد  اقتصـادی  توسـعه  و  رشـد  موتـور 

را کسـب  اقتصـادی  انجـام وظایـف  بـرای  هـای الزم 

کـرده اسـت و حضـورش باعـث افزایـش بهـره وری در 

فراینـد تولیـد مـی گردد. عـالوه بر این حضـور زنان در 

اجتـامع تحـرک اجتامعی را افزایش مـی دهد و نفس 

ایـن تحـرک اجتامعـی از طریق شـدت بخشـی رقابت 

کاالهـای  در  کیفیـت  بهبـودی  موجـب  مـرف  در 

عرضـه شـده توسـط بنـگاه هـای تولیـدی مـی گـردد. 

اگـر راه ورود زنـان بـه فعالیـت هـای اقتصـادی هموار 

گـردد رفـاه اجتامعـی نیـز افزایـش خواهد یافـت، زیرا 

اشـتغال زن بـه معنـای افزایـش منابـع درآمـدی بـرای 

خانـواده هـا نیز هسـت. 

اکـر خانـواده ها در جهان سـوم از کمبـود منابع 

بـه معنـای  زنـان  اشـتغال  و  برنـد  رنـج مـی  درآمـدی 

کشـف منابـع درآمـدی جدیـد نیـز هسـت. افـزون بـر 

ایـن مدیریـت مـرف که بیشـر بـر عهده زنان اسـت، 

بـه سـمت و سـوی یـک نقطـه بهینـه حرکـت خواهـد 

هـای  فعالیـت  بـا  کـه  افـرادی  اسـت  طبیعـی  کـرد. 

از  خـود  مرفـی  رفتـار  در  هسـتند  آشـنا  اقتصـادی 

سـایرین عملکـرد بهـری خواهنـد داشـت. 

هـای  موفقیـت  اسـت  داده  نشـان  تحقیقـات 

اقتصـادی والدیـن بـه خصـوص مهـارت هـای کسـب 

و کار تاثیـر بسـزایی در پـرورش روحیـه کارآفرینـی در 

دارد.  فرزندانشـان 

بدیهـی اسـت در سـنین طفولیـت تـا نوجوانـی، 

فرزنـدان بیشـر از رفتـار مـادر تاثیـر مـی پذیرنـد. 

اسـتقالل اقتصـادی زنـان زمینـه سـوء اسـتفاده 

و خشـونت هـا علیـه زنـان را نیـز کاهـش خواهـد داد. 

تولیـد ناخالـص داخلـی گرچـه معیـار جهانـی بـرای 

انـدازه گیـری فعالیت های اقتصادی کشـورها اسـت و 

تولیـد ناخالـص رسانـه معیار سـنجش اسـتانداردهای 

زندگـی اسـت ولـی نادیده گرفـنت فعالیـت خانم های 

خانـوار کـه دارای ارزش اقتصـادی انـد در آن نادیـده 

گرفتـه می شـود. 

رفـاه جوامـع  در  غیـر رسـمی  کارهـای  و  کسـب 

قطعـا نقـش دارنـد و حضـور زنـان در کسـب و کارهای 

غیـر رسـمی پررنـگ تـر از مـردان اسـت. 

اگـر از دیـد کارفرمـا و صاحـب کسـب و کار بـه 

پدیـده اشـتغال زنـان بنگریـم مزیـت هـای ویـژه ای 

در آن قابـل مشـاهده اسـت. اولیـن عامـل دسـتمزد و 

مواجـب پاییـن تـر در مقایسـه بـا مـردان اسـت. 

گرچـه برخـی از مشـاغل بـه خاطـر شـاقه بـودن 

در  وظیفـه  ایفـای  ولـی  اسـت  خـارج  زنـان  عهـده  از 

قـر  بـرای  سـبک  صنایـع  و  مدیریتـی  هـای  پسـت 

زن محدودیـت هـای فیزیکـی آن چنانـی نـدارد و بـه 

مـرور زمـان بـا حضـور گسـرده ربـات در مجتمع های 

تولیـدی تقریبـا ایـن موانـع از بیـن برداشـته خواهـد 

کـه هدفـش حداکـر سـازی سـود  کارفرمایـی  شـد. 

اسـت، مـی توانـد بـا رصف هزینـه کمـر آسـان تـر و 

رسیـع تـر بـه هدفش نایـل آید. زیـرا عمـده هزینه یک 

محصـول را حقـوق و مواجـب نیـروی کار تشـکیل می 

 . هد د

بنابرایـن زنـان بـه عنـوان نیـروی کار ارزان مـورد 

نقطـه نظـر  از  توجـه بیشـر کارفرماهـا اسـت . قطعـا 

حقوقـی ایـن عمـل نوعـی تبعیـض بـه حسـاب آمـده 

و خـالف موازیـن حقـوق کار اسـت و بایـد بـه سـمت 

یکسـان سـازی معاشـات حرکـت کـرد. دومیـن عامـل 

بـاالی  تعهـد  زنـان  اشـتغال  از  کارفرماهـا  اسـتقبال 

اسـت.  کاری  و  سـازمانی 

البتـه مبنـای نظـری بـرای چنیـن ادعایـی منـی 

تـوان یافـت ولی مشـاهدات تجربی گـواه این حقیقت 

بیشـری  انقیـاد  مـردان  بـه  نسـبت  زنـان  کـه  اسـت 

نسـبت بـه مقـررات فضـای کار دارند و در یـک محیط 

بـه  کمـر  کارفرمـا  و  کارگـر  هـای  تنـش  زنانـه  کار 

چشـم مـی خـورد. یعنـی زنـان وقـت شـناس ترانـد، از 

کـم کاری پرهیـز مـی کننـد و بـه مسـائل حاشـیه ای 

سـازمان توجـه کمـری مبـذول مـی دارنـد. 

سـومین عامـل اسـتقبال کارفرماهـا از اسـتخدام 

زنـان وفـاداری آن هـا نسـبت بـه ارسار و رسمایه فکری 

اسـتقالل  بـاالی  روحیـه  خاطـر  بـه  اسـت.  سـازمان 

بـا  از کسـب مهـارت و آشـنایی  طلبـی، مـردان پـس 

و  آمـده  بـر  سـازمان  از  انشـعاب  در صـدد  مشـریان 

آینـده کاری سـازمان را تهدیـد مـی کننـد. از ایـن رو 

کارفرماهـا بـه خاطـر تصاحـب مـداوم بـازار محصوالت 

و حفـظ موقعیـت انحصاری عالقه بیشـری نسـبت به 

اسـتخدام زنـان حتی در سـطوح بـاالی مدیریت بنگاه 

دارند. 

چهارمیـن عامـل که پس از وقـوع انقالب صنعتی 

توجـه بیشـری بـه آن صـورت گرفـت حضـور زنـان بـه 

عنـوان عامـل تلطیـف کننـده ی فضـای خشـن کاری 

بـه وجـود آمـده بـر اثر چـرخ دنـده های صنعت اسـت. 

کارفرماهـا متوجـه شـدند حضـور زنـان در محیط های 

و  کنـد  مـی  تلطیـف  را  کاری  فضـای  کاری  مختلـط 

سـبب مـی شـود حـس پرخاشـگری مـردان فروکـش 

ید.  منا

و  فشـار  کاری  هـای  محیـط  در  زنـان  حضـور 

اضطـراب کار را قابـل تحمـل تـر مـی کنـد و نشـاط و 

آورد. مـی  ارمغـان  بـه  سـازمان  بـرای  را  شـادابی 

این مسـاله اسـتخوان شـکن و تباه کننده بوده اسـت. 

ایـن حاصـل  اسـت،  ثبـات سیاسـی کشـور محصـول 

آنگاهـی بدسـت خواهـد آمـد کـه روحیـه وحـدت ملـی 

و ایـده¬ی بـرادری و برابـری در کشـور و تفکـر خانـه 

مشـرک نـزد همـه انسـان هـای ایـن رسزمیـن خلـق 

شـود. در غیـر ایـن صـورت و بـدون زمینـه سـازی برای 

کسـب ثبـات سیاسـی بـه عنـوان حاصـل شـیرین کـه 

رسـید.  نخواهیـم  کنـد  مـی  تـراوش  ملـی  وحـدت  از 

لـذا رابطـه¬ی مسـتقیم میـان عامـل و معلـول در ایـن 

معاملـه وجـود دارد؛ تـا وحـدت ملـی در میـان متامـی 

افـراد انسـانی در ایـن ُملـک شـکل نگیرد و همـه به آن 

باورمنـد نشـود و دسـتگاهی سیاسـی کشـور هـم آن را 

صادقانـه تقویـت ننامید، ثبات سیاسـی در این کشـور 

رسابـی بیـش نخواهـد بـود. 

بـا  افغانسـتان  اسـالمی  جمهـوری  دولـت 

فرصـت  ایـن  جمهوریـت  سیاسـی  نظـام  شـالوده¬ی 

روحیـه  و  میکانیـز  بـا  کـه  دارد  اختیـار  در  را  بـزرگ 

بـا  را  ملـی  وحـدت  کشـور،  سـطح  در  دموکراتیـک 

پالیسـی هـای ملی گرایانـه تثبیت مناید. خوشـبختانه 

در نظـام جمهوریـت بـا اسـتوانه هـای مردم سـاالری و 

قانونـی ایـن ظرفیـت موجـود اسـت کـه سـاختار هـای 

ملـی پسـند، پالیسـی های مـردم محـور و کارکرد های 

شـفاف دولـت و حکومـت بـه منصـه¬ی عمـل برسـد. 

ایـن فرصـت خوبیسـت بـرای وحـدت سـازی و نهادینه 

سـازی روحیـه و تفکر ملـی در میان تـوده های مردمی 

ایـن کشـور. دولـت و نظام سیاسـی که قدرت سیاسـی 

را در دسـت دارد وظیفه اش اسـت تا از این پوتانسـیل 

عالـی در جهـت تأمیـن وحـدت ملـی و پروسـه ملـت 

شـدن در افغانسـتان اسـتفاده اعظمی مناید. این کار 

ناممکـن اسـت، مگـر اینکـه پالیسـی هـا شـفاف ملـی 

مـورد توجـه و بنیـاد کار و عملکرد دسـتگاهی سیاسـی 

قـرار داشـته باشـد. 

افغانسـتان کنونـی از هرجهـت و از هـر بعـدی که 

نـگاه شـود نیازمنـد وحـدت ملـی و ثبـات سیاسیسـت؛ 

ایـن مسـاله حیـات سیاسـی کشـور را منجـی اسـت. 

یگانـه عامـل قـوی و قدرمتنـد کـه بتوانـد وحـدت ملی 

را بـه عنـوان بنیـاد ثبـات سیاسـی رقـم زنـد دسـتگاه 

امـر  ایـن  تعمیـل  و  تطبیـق  اسـت.  کشـور  سیاسـی 

پالیسـی  بـا  افغانسـتان  اسـالمی  دولـت جمهـوری  از 

هـای ملـی پسـند و وحـدت زأ یـک اولویـت حیاتیسـت 

هـر  از  نیـز  افغانسـتان  دیـده  رنـج  و  مـردم محـزون  و 

قومـی کـه باشـد، ایـن انتظـار نیـک را از جانـب دولت 

دارد. بنابرایـن دولـت یگانـه منـاد ملیسـت که بایسـت 

بـا سیاسـت هـای ملـی گرایانـه در کُل موضوعـات در 

کشـور عملکـرد منطقی و حسـاب شـده و ملـی گرایانه 

داشـته باشـد. سـازمان هـای کاری در دسـتگاه دولـت 

افغانسـتان در راسـتای حفـظ و ارتقـای روحیـه ملـی 

گام بـردارد، تـا توانسـته باشـیم در کوتـاه مـدت ثبـات 

سیاسـی در کشـور بـه وجود آیـد و در آتی، رسنوشـت و 

حیـات و خانـه مشـرک افغانسـتانی هـا ترسـیم گردد. 

ایـن موضـوع خیلی مهم اسـت کـه افغانسـتان با ثبات 

در گـرو روحیـه مشـرک ملیسـت و ایـن ایـده زمانی به 

قـدرت و جًدیـت خلق خواهد شـد که بسـر مناسـب و 

برابـری مطابـق ارزش های انسـانی و قانونی در جامعه 

نهادینـه شـود. ایـن گونـه فرهنـگ سـازی وابسـته بـه 

برخـورد هـا و تعمیـل پالیسـی هـای شـفاف، معتـدل 

و برابـر و ملـی پسـندانه اسـت کـه از طـرف دولـت و 

نظـام سیاسـی حاکـم صـورت بگیـرد. وحـدت ملـی در 

افغانسـتان کنونـی هـم ثبـات سیاسـی ایـن کشـور را 

ضامنـت مـی کنـد و هـم حیـات سیاسـی و یگانگـی 

تعییـن  کشـور  در  را  سیاسـت  و  اجتـامع  رسنوشـت 

خواهـد منـود. لـذا ایجاد شـکاف هـای قومـی یقینا در 

تضـاد بـا روحیـه وحـدت طلبـی ملـی اسـت. 

مهدی بابک

وحدت ملی و ثبات سیاسی
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عبداهلل غفاری

نقش زنان در شکوفایی اقتصاد

هیـچ اقتصاددانـی را نمی تـوان یافت کـه از جمعیت زیاد حمایـت کند، حتی 
برخـی از آن هـا ماننـد مالتوس رشـد بـی رویـه جمعیـت را تهدیدی بـرای آینده 
جهـان و منابـع طبیعی مـی دانسـتند. توافـق اقتصاددان هـا بر ارتقـای کیفیت 
جمعیـت اسـت نـه کمیـت صـرف آن. یعنـی جمعیتی مـی توانـد موتور رشـد و 
توسـعه اقتصـادی باشـد کـه مهارت هـای الزم بـرای انجـام وظایف اقتصـادی را 
کسـب کـرده اسـت و حضـورش باعـث افزایـش بهـره وری در فراینـد تولیـد می 
گـردد. عـاوه بـر ایـن حضـور زنـان در اجتمـاع تحـرک اجتماعـی را افزایـش 
مـی دهـد و نفـس ایـن تحـرک اجتماعـی از طریـق شـدت بخشـی رقابـت در 
مصـرف موجـب بهبـودی کیفیـت در کاالهـای عرضه شـده توسـط بنـگاه های 
تولیـدی مـی گـردد. اگـر راه ورود زنـان بـه فعالیت هـای اقتصـادی همـوار گردد 
رفـاه اجتماعـی نیـز افزایـش خواهد یافـت، زیرا اشـتغال زن بـه معنـای افزایش 
منابـع درآمـدی بـرای خانـواده هـا نیـز هسـت. اکثـر خانـواده هـا در جهـان 
سـوم از کمبـود منابـع درآمـدی رنـج مـی برند و اشـتغال زنـان به معنای کشـف 
منابـع درآمـدی جدیـد نیـز هسـت. افزون بـر ایـن مدیریت مصـرف که بیشـتر بر 
عهـده زنـان اسـت، به سـمت و سـوی یـک نقطـه بهینـه حرکـت خواهـد کرد.



 

هـدف

8

7

6

5

4

3

2

1

HGFEDCBA

32
40

    
    

    
    

د   
دا

 اع
ی با

باز
ب 

وا
 ج


34
39

    
    

    
    

ه   
مار

 ش
و 

وک
ود

 س
ب 

وا
ج

 بازی با اعداد              3241
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3136    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3411
شاه سفید را در خانه  b4 حرکت دهید. 
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ثور
ممکن اســت به دلیل ناتوانی در تمرکز کردن در محیط کار دچار مشــکالتی 
شوید. امروز بعد از ظهر، به صورت غیر منتظره ای شخص عزیزی شما را به یک 
مهمانی دعوت می کند. این مهمانی و مالقات با دوستان تان را از دست ندهید. 

باید تعادل را رعایت کنید.

جوزا
ممکن اســت امروز صبح را با دوستان و شریک عاطفی تان سپری کنید. امروز 
بعد از ظهر مشــغول آماده سازی یک سفر هستید. باید بیشتر مواظب خودتان 

باشید و استراحت کنید.

سرطان
شــریک عاطفی و دوســتان تان از تغییراتی که اعمــال کرده اید قدردانی 
خواهنــد کرد. باید از شــرایط مطلوب امروز اســتفاده کنید. فرصت خوبی 
دارید که وظایف مهمی را که اخیرا شــروع کرده بودید را به اتمام برسانید.

اسد
احتماال امروز نگران مشــکالت شــخصی تان هســتید و زندگی عاطفی تان را 
نادیــده می گیرید. تمایل دارید کــه تغییرات مهمی را اعمــال کنید، اما باید 
برنامــه های تان را بــه تعویق بیاندازید. احتماال با شــریک عاطفی تان به یک 

سفر دونفره بروید.

سنبله
می توانید تمام کارهای تان را با موفقیت به اتمام برســانید، و روابط با خانواده و 
دوستان تان به خوبی پیش خواهد رفت. مود خوبی دارید و مهارت های برقراری 
ارتباطی تان عالی است و به شما کمک می کند تا مشکالت خودتان را حل کنید.

حمل
شخص خاصی را مالقات می کنید که تغییرات مثبتی در زندگی تان ایجاد می 
کند و با یک نگاه در قلب تان جای می گیرد. ممکن اســت این آخر هفته را با 

هم سپری کنید. باید به حس ششم تان در حرفه و تجارت تان اعتماد کنید.

میزان
احتماال آشنای قدیمی را مالقات می کنید که مدت هاست او را ندیده اید. 
فرصتی دارید که در انجام دادن کارهایی که به تعویق انداخته بودید موفق 

شوید. روز خوبی برای مالقات با دوستان می باشد. 

عقرب
احتماال مجبور هستید که در محیط کار با موانع غیر منتظره ای روبه رو شوید. 
آرام باشید! یک مورد گران قیمت را احتماال برای خانه خریداری خواهید کرد. 

خانواده تان از ابتکارات شما قدردانی خواهند کرد. 

قوس
امروز برای طرح های تجاری روز خوبی نیست. از سمت دیگر، رضایت خاصی 
از زندگی عاطفی تان دارید. حتی می خواهید که احساسات خود را بیان کنید. 

باید از هر گونه کارهای تجاری و ریسک آمیز اجتناب کنید.

جدی
به نظر می رسد که حس و حال خیلی خوبی دارید و می توانید در تجارت 
موفق باشید. سفرها و مالقات های رمانتیک برای شما مطلوب است. زندگی 
عاطفی تان حال شــما را خیلی خوب می کند و به شــما انرژی زیادی می 

بخشد.

دلو
امروز ممکن اســت در مرحله ی مهمی از زندگی تان قدم بردارید آرام باشید و 
نگران نباشید. امروز بعد از ظهر، یکی از بستگان نزدیک شما را از نظر مالی حمایت 

می کند. مطمئن باشید که وظایف کاری تان را نادیده نگرفته اید!

2890

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

ـ  حسن  ـ  حیدر  ـ  حمد 
ـ  حس  ـ  حرم  ـ  حسین 
سمح  ـ  حمید  ـ  محسن 
ـ سحر ـ حدس ـ حسد 

ـ حین ـ مدح ـ حی.
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غضنفر کاظمی

حوت
تغییرات مهمی در زندگی عاطفی تان رخ خواهد داد. مهارت های برقراری ارتباطی 
تان عالی اســت و فرصتی برای شما فراهم می کند که دوستی های جدیدی را 
ایجاد کنید. اگر رابطه تان بر پایه اعتماد بنا شده است طوالنی مدت خواهد بود. 

باید از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید

 شطرنج                     3412

ن

آزاردهنده ـ اروپایی ـ بوته ـ پریشان ـ تبارک ـ جهانبان ـ چرمین ـ حافظ 
ـ خصوصیات ـ دادگاه ـ ذوقناک ـ رخساره ـ زادگاه ـ ژالتین ـ ستاره گان 
ـ شکایت ـ صابر ـ ضامن ـ طبابت ـ ظاهر ـ غیاث ـ فقاهت ـ قایمه ـ کریم 

ـ گلپر ـ المسه ـ مارگیر ـ نامه ـ وادی ـ هدیه ـ یقین.
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خوبـی و نیکـی بـه پایـان می رسـد. ایـن شـعر هـم یکـی از آن هاسـت. 

شـعر بـه پایـان می رسـد، دخرت هم بـه خانه پـدرش برمی گـردد. وضعیت 

شـخصیت شـعر بهـرت می شـود و کودکان شـنونده هـم با رسانجـام خوب 

داسـتان، خوشـحال می شـوند و بـه آرامـش می رسـند. خانم های روسـتا 

بـرای خوابانـدن بچـه هاشـان تقریبـا همـه بـی وقفـه از همیـن شـعر 

اسـتفاده می کننـد. شـعری کـه در خـود چیزهـای بسـیاری بـرای گفـن 

دارد. هـر مـرع شـعر یـک به یـک از اوضـاع و احـوال بخشـی از زندگی 

یـک زن روسـتایی پـرده برمـی دارد. ایـن  شـعر نشـان می دهـد کـه زنـان 

روسـتا تقریبـا همیشـه در چنیـن وضعیـت خفقـان آوری بـه رس می برنـد. 

تنهـا ایـن چیزهایـی ذکـر شـده در شـعر هـم نیسـت. این وضعیـت فقط 

بخشـی از سـختی ها اسـت. یعنـی یـک زن روسـتایی جدایـی از این هـا 

از فشـار کار و از فشـار بدبختی هایـی دیگـر در زندگـی نیـز فـراوان رنـج 

می بـرد. ایـن شـعر از یـک چیز بسـیار مهـم دیگر نیـز می گویـد؛ در قدیم 

بیشـرت زنـان در طـول جنگ هـای تنظیمـی و فرقه ی که وجود داشـت، یا 

بـه زور تفنـگ دزدیـده می شـدند و یـا هم بـه زور خانـواده به شـوهر داده 

می شـد کـه ایـن شـعر تنها اشـاره بـه دزدیـده شـدن دخـرت می کند.

 ******

بابه بچه اشکار رفته

ده کون غلجزار رفته

اکو بیه اکو بیه

تیلونی تنباکو بیه

جیگه بلی ساکو بیه

تیی درگه خرویه

تنبگ درگه جارویه

ایـن یکـی دیگـر از آوازهایـی اسـت کـه در روسـتا مـردم بـه وقـت خوابیـدن 

دارد.  داسـتانی  خـود  در  نیـز  شـعر  ایـن  مطمینـن  می خواننـد.  بچه هاشـان 

داسـتان شـعر کـه در بـاال خواندیـد از ایـن قـرار اسـت کـه می گوینـد زنـی جدا 

از شـوهرش، معشـوقه ی هـم داشـته اسـت. او هامننـد شـعر دیگری کـه در باال 

از او سـخن رفـت، در واقـع بـا خوانـدن این شـعر هم زمـان با خوابانـدن بچه اش 

بـه معشـوقه اش کـه حتـام در تیـررس صـدای وی قـرار داشـته  می خواسـته 

بفهامنـد کـه پـدر بچـه یعنـی شـوهرش به فـان کـوه دنبال شـکار رفته و شـب 

هـم برمنی گـردد. بنابرایـن فرصـت غنیمت اسـت و از این فرصت باید اسـتفاده 

کـرد. هم چنیـن او در ایـن شـعرش خطـاب بـه معشـوقه اش می گویـد کـه شـب 

بـه خانـه بیـا و بـه او نشـانی های راه را هـم نشـان می دهـد. او حتـی می گویـد 

کـه خانـه مـا زیـر زمیـن کـه در آن تنباکو کشـت شـده اسـت و بسـرته هـم روی 

سـکوی خانه قرار دارد و نیز زیر دروازه خانه، خروسـی اسـت و پشـت دروازه هم 

بـه دلیـل این کـه بتوانـی بیایـی جاروبی گذاشـته شـده و به این معنـی که هیچ 

مانعـی وجود نـدارد. 

گرچنـد این گونـه باورهـا و این چنین کارها که خامنی جز شـوهرش معشـوقه ی 

داشـته باشـد در روسـتا بـه دلیـل باورهـای دینـی و عقیدتـی سـزایش مـرگ 

اسـت، امـا جالب اسـت که چگونه این شـعر سـینه به سـینه تـا حـاال دوام آورده 

و زنـان در روسـتا بـدون این کـه اندکـی بـه معنـا و محتوایـش توجـه کننـد پیش 

بچه های شـان بی محابـا بـه خوانـش می گیرنـد.  در روسـتا این گونـه شـعرها و 

رضب املثل هـای بسـیاری اسـت کـه تـا اکنـون بـه صورت شـفاهی نقل شـده و 

بعضـی بـه لطف عده ای از نویسـندگان عزیز مکتوب و بخشـی هم با تاسـف در 

حـال نابودی اسـت. 

مـادر این روزهـا کابـل اسـت. بـا آن که مریض احوال اسـت امـا با همه ی 

این هـا مـا کـم حـرف می زنیـم و بیشـرت از او می شـنویم. او جسـته و 

گریختـه از قصه هـای دوران قدیـم و از افسـانه های کـه آن وقت هـا برای 

مـا می گفـت قصـه می کند. از قضا یکی از شـب ها شـعری را زمزمه کرد. 

بـا شـنیدنش رفتـم بـه کودکی خـودم و به زمانی کـه برای مـا این چنین 

می خوانـد. آن وقت هـا بـرای مـا محتـوای شـعر و این کـه چـه حرف های 

درونـش نهفتـه اسـت و چـه چیـزی را با خـودش حمل می کنـد اهمیت 

نداشـت. شـاید آن وقت هـا تنهـا بـه صدایـی دل انگیـز و زیبایـی مادران 

گـوش و جـان می سـپردیم و احسـاس آرامـش می کردیـم. چنـد شـب 

پیـش کـه به محتـوا توجه کردم متوجه شـدم که حرف های بسـیاری نیز 

در آن نهفتـه اسـت. از مـادر، داسـتان ایـن شـعر را و از این کـه این گونـه 

شـعرها از کجا رسبرآورده اسـت و خواسـتگاهش در کجاسـت پرسـیدم. 

مـادر از تاریخچـه اش چیـزی منی دانسـت و گفـت از وقتـی کـه بـه یـاد 

مـی آورد ایـن شـعرها وجـود داشـته اسـت. او شـعر را بـرای چندمین بار 

خوانـد و نیـز قصـه ی پشـت این داسـتان را روایـت کرد. 

دخـرتی را از روسـتایی دزدیـده بوده اند. آورده بوده در روسـتایی بسـیار 

دورتـر از روسـتای خـودش. او را بـه کسـی کـه هیـچ منی شـناخته و 

رضایتـی از وی نداشـته بـه شـوهر می دهنـد. از همیـن رو ایـن دخـرت 

در دهکـده ی زندگـی می گذرانـده کـه هیـچ منـی دانسـته از روسـتایی 

آبایـی اش چقـدر فاصلـه دارد. در طـول ایـن سـال ها و از قضـا بچـه ای 

هـم بـه دنیـا آورده بـوده اسـت. در خانـه شـوهر بسـیار آزار می دیـده و 

کار می کـرده. از رس صبـح »خلمـه« را رهـا کـرده و بـا چشـمش »هیگل« 

می کـرده. بـا دسـتش آسـیاب سـنگی را گنـدم می کشـیده اسـت و بـه 

پشـتش هـم مشـکوله ای بسـته بـوده کـه بـا تـکان خـوردن وی بایـد بـه 

دوغ تبدیـل می شـده و بـا یکـی از پاهایش هـم گهواره بچـه اش را تکان 

مـی داده اسـت. ایـن دخـرت آرزو می کـرده کـه اتفاقـی بیافتـد و مـددی 

شـود تـا از چنـگ ایـن وضعیـت خاصـی یابـد و پـس بـه خانـه پـدر بـاز 

گـردد. روزی از روزهـا سـوداگری در روسـتا پیـدا می شـود. او در یـک 

نگاه متوجه می شـود که این سـوداگر از همسـایگان روسـتای پدری اش 

اسـت. ایـن دخـرت در قالـب شـعر در عین حال کـه بچه اش ممـد انور را 

بـا تـکان دادن ممتـد گهواره  به خـواب فرا می خوانده خطـاب به پرسش 

طـوری که سـوداگر هم بشـنود بـا صدایی بلند و گیـرا چنین می خوانده 

است: 

للی للی ممد انور
گوشه بگیر او سوداگر
اگر بابی مه ره دیدی 

بگوی دختر تو ره دیدوم
به پایش گهواره بود

به چشمش خلمه بود
به دستش اسیه بود

به پشتش مشکوله بود
للی للی بابی ایه

او ایـن آواز را بـرای چندمیـن بـار می خوانـد تـا آوازش بـه گوش سـوداگر 

برسـد. وقتـی ایـن آواز بـه گـوش سـوادگر می رسـد، او متوجـه می شـود 

کـه یکـی از مخاطبـان، خـودش هـم اسـت. بـه پیـش دخـرت می آیـد و 

می پرسـد تـو کیسـتی؟ دخرت جواب می دهـد که من تو را می شناسـم و 

هامن گم شـده دیار شـام من هسـتم. باالخره سـوداگر به روستای شـان 

برگشـته و بـه پـدر دخـرت خرب می دهد. پـدر می آید و دخـرتش را پس بر 

می گرداند و داسـتان به خوشـی به پایان می رسـد. یکی از زیبایی های 

داسـتان و افسـانه ها در روسـتا ایـن اسـت کـه فرجـام هرکدام شـان بـه 

للی للی ممد انور، گوشه بگیر او سوداگر
افغانسـتان مـا: نـوال سـعداوی، فمینیسـت و نویسـنده ی مشـهور و 

جنجالـی مـری روز یک شـنبه در سـن ۸۹ سـالگی درگذشـت.

نـوال سـعداوی در سـال ۱۹۳۱ در دهکـده ای حومـه قاهـره متولـد 

شـد و دومیـن فرزنـد از خانـواده ای بـا ۹ فرزنـد بـود، اولیـن رمانـش 

را در سـن ۱۳ سـالگی نوشـت. پـدرش یـک مقـام کـم پـول دولتـی 

بـود، در حالـی که مـادرش از یک خانواده ثرومتند بـود. خانواده اش 

سعی کردند او را در ۱۰ سالگی وادار به ازدواج کنند اما او مقاومت 

کـرد و مـادرش هـم از دخـرتش حامیـت کرد.

سـعداوی نوشـته اسـت کـه مـادر و پـدرش او را بـه تحصیل تشـویق 

نسـبت  دخـرتان  کـه  دریافـت  کودکـی  هـامن  در  او  امـا  کردنـد، 

وقتـی  گفـت چطـور  بعدهـا  او  ارزش تـر هسـتند.  کـم  پـرسان  بـه 

مادربزرگـش بـه او گفتـه بـود »یـک پرس حداقـل ۱۵ دخرت مـی ارزد 

... دخرتان آفت هسـتند«، پایش را با خشـم به زمین کوبیده اسـت.

نوال سـعداوی در سـال ۱۹۵۵ در رشـته پزشـکی از دانشـگاه قاهره 

فارغ التحصیل شـد و به عنوان پزشـک کار کرد و رسانجام تخصص 

گرفت. روانپزشکی 

او بعدا مدیر بهداشـت عمومی دولت مر شـد، اما در سـال ۱۹۷۲ 

پـس از انتشـار کتابـش با عنوان »زن و جنس« کـه علیه ختنه زنان و 

سـتم جنسـی علیه زنان بود، برکنار شـد. او پایه گذار مجله سـامت 

شـد که چند سـال بعد آن را تعطیل کردند.

در سـال  و  داد  ادامـه  نوشـن  و  فعالیت هـای خـود  بـه  سـعداوی 

۱۹۷۵ »زنـی در نقطـه صفـر« را منترش کرد، رمانی بر اسـاس روایت 

زندگـی واقعـی زنـی کـه در انتظـار اعـدام بـود.

»چهـره پنهـان حـوا« را سـال ۱۹۷۷ نوشـت کـه در آن تجاربش را به 

عنـوان یـک پزشـک روسـتا از مـوارد آزار جنسـی، قتل های ناموسـی 

و فحشـا نوشـت. چـاپ کتـاب بـا واکنـش خشـم گینانه مواجه شـد، 

منتقـدان او را بـه تقویـت کلیشـه های رایـج در باره زنـان عرب متهم 

کردند.

زمـان  بـا مخالفـان در  برخـورد  در سـپتامرب ۱۹۸۱، سـعداوى در 

ریاسـت جمهـوری انـور سـادات دسـتگیر و به مدت سـه مـاه زندانی 

شـد. در آنجـا خاطراتـش را بـا اسـتفاده از مـداد ابرو که توسـط یک 

کارگـر جنسـی زندانـی، بـه طـور پنهانی بـه او داده شـده بـود، روی 

کاغـذ تشـناب نوشـت. پـس از ترور انور سـادات، سـعداوی آزاد شـد 

امـا کارهایـش سانسـور و کتاب هایـش ممنـوع شـدند.

در سـال های بعـد، او چنـد بـار از سـوی بنیادگرایان تهدیـد به مرگ 

شـد، دادگاهـی شـد و رسانجـام مجبـور شـد بـه آمریـکا بـرود. نـوال 

سـعداوی از آنجـا بـه حمـات خـود علیـه دیـن، اسـتعامر و دورویـی 

غربی هـا ادامـه داد. او علیـه حجـاب حـرف زد امـا علیـه آرایـش و 

لباس هـای بـاز زنـان هـم موضـع گرفـت، کاری کـه باعـث ناراحتـی 

فمینیسـت ها شـد.

از  بی شـامری  افتخـاری  مـدارک  برجسـته  فمینیسـت  ایـن 

دانشـگاه های مختلـف جهـان دریافت کـرد. در سـال ۲۰۲۰، مجله 

تایـم او را بـه عنـوان یکـی از ۱۰۰ زن سـال معرفـی کـرد و روی جلد 

مجلـه را بـه او اختصـاص داد.

نـوال سـعداوی در سـال ۱۹۹۶ بـه مـر محبـوب خـود بازگشـت و 

خیلـی زود جنجـال بـه پـا کـرد. او در انتخابـات ۲۰۰۴ بـه عنـوان 

کاندیـدای ریاسـت جمهـوری ثبت نام کرد و برای قیام سـال ۲۰۱۱ 

علیـه حسـنی مبـارک در میـدان تحریـر قاهره حـارض بود.

از نـوال سـعداوی کتاب هـای زیـادی منشـرت شـده کـه از جملـه دو 

کتابـش »چهـره ای عریان زن عرب« و »زن، دین و اخاق« به فارسـی 

ترجمه شـده اند.

خانه ی پدری

دربـاره  مسـتند  فلـم  یـک  انتخـاب  دنبـال  بـه  مـا:  افغانسـتان 

ناآرامی هـای سیاسـی هنگ کنـگ در میـان نامزدهای اسـکار نود و 

سـوم، دولت چین خواسـته اسـت پوشـش رسـانه ای مراسـم اسکار 

بـه صـورت مسـتقیم انجـام نشـود.

بـه گـزارش ددالیـن، بـا انتخـاب فلـم مسـتند »جـدا نشـوید« دولت 

چیـن دسـتور داد رسـانه های ایـن کشـور مراسـم اسـکار را پوشـش 

ندهند.

آنـدرس هامـر کارگـردان و تهیه کننـده این فلم کوتاه مسـتند گفته 

اسـت: بـا توجـه بـه این کـه اوضـاع در هنگ کنـگ از نظـر آزادی 

بیـان مطبوعـات رو بـه وخامـت گذاشـته، این دسـتور چیـن خیلی 

تعجب آور نیسـت.

بـه  توجـه  بـا  اسـت  از رسـانه های داخلـی خواسـته  دولـت چیـن 

اسـکار ۲۰۲۱  نامـزد  کارگـردان  ژائـو  کلویـی  پیشـین  گفته هـای 

بـرای فلـم »رسزمیـن آوارگان« و نیـز نامـزدی مسـتند کوتـاه »جـدا 

نشـوید«، تـا آن جـا کـه ممکـن اسـت از پوشـش گسـرتده مراسـم 

اسـکار خـودداری کننـد.

بلومـربگ نیـز با اسـتناد به مطالبـی که در مطبوعـات داخلی چین 

منتـرش شـده نوشـته اسـت بخـش تبلیغـات حـزب کمونیسـت ایـن 

دسـتور را بـه متـام رسـانه ها داده اسـت و خواسـته تـا مراسـم بـه 

صـورت مسـتقیم پخش نشـود.

بـه  زیـادی  اسـتقبال  چیـن  در  آوارگان«  »رسزمیـن  فلـم  از  ابتـدا 

عمـل آمـد امـا بـا یـادآوری گفته هـای ژائـو در سـال ۲۰۱۳ کـه در 

مصاحبـه ای از چیـن بـه عنـوان کشـوری یـاد کـرده بـود کـه همـه 

برابـر ژائـو موضـع گیـری صـورت  جـای آن دروغ وجـود دارد، در 

گرفـت.

»رسزمیـن آوارگان« امسـال در چنـد بخـش از جملـه بهرتیـن فلم و 

بهرتیـن کارگردانی نامزد اسـکار شـده اسـت.

فلـم مسـتند کوتـاه »جـدا نشـوید« سـاخته آنـدرس هامـر فلم سـاز 

نـروژی تظاهـرات ضـد چینـی هنگ کنـگ در سـال ۲۰۱۹ را در 

برگرفتـه و نگرانـی از نفـوذ چیـن در ایـن رسزمیـن را تصویـر کـرده 

است.

دولـت چیـن هنـوز بیانیـه رسـمی مبنـی بـر پوشـش ندادن اسـکار 

بـه صـورت  اخیـر  امـا مراسـم اسـکار در ۲ سـال  نکـرده،  منتـرش 

مسـتقیم از ۲ سـایت تابـع تلویزیـون مرکـزی چیـن به صـورت زنده 

پخـش شـده بـود.

سینما
بهترین فلم نامه های سال ۲۰۲1 

انتخاب شدند

خبر
نوال سعداوی نویسنده 

و فمینیست مشهور مصری 
درگذشت



مائوریتسـیو پوچتینـو، رسمربـی پاری سـن ژرمـن در 

مـورد مصدومیـت کیلیان امباپه صحبت کرده اسـت. 

پـاری سـن ژرمـن در رشایطـی دیشـب با نتیجـه 4-2 

لیـون را مغلـوب کرد کـه کیلیان امباپه، زننـده دو گل 

این تیم در اواخر بازی تعویض شـد. حاال مائوریتسـیو 

پوچتینو، رسمربی موفق پاری سن ژرمن در مورد این 

پیـروزی مهـم و البتـه علـت تعویض سـتاره فرانسـوی 

صحبت کرده اسـت. مائوریتسیو پوچتینو گفت: "من 

از عملکرد تیمم بسـیار خوشـحامل، واقعیت این است 

کـه مـا 60 الـی 65 دقیقـه در مقابـل حریـف بسـیار 

دشـواری ماننـد لیـون فوتبـال بسـیار خوبـی بـازی 

کردیـم. از کار تیـم رضایت دارم و بازیکنان پاری سـن 

ژرمـن بـه دلیـل سـبک بـازی خود شایسـته سـتایش 

هسـتند. مـا بـا حریـف بسـیار سـختی روبـرو شـدیم 

و لیـون در متـام هفتـه تـاش مـی کـرد بـرای دیـدار 

مقابـل مـا آمـاده شـود، امـا ما یـک بـازی فـوق العاده 

در اواسـط هفتـه مقابل لیل ارائـه دادیم. بنابراین می 

خواهـم به بازیکنانـم به خاطر این عملکرد درخشـان 

تربیـک بگویـم. ادامه روند پیش رفت پـس از دو ماه و 

نیـم بسـیار مهـم اسـت و من فکر مـی کنم مـا در این 

مـدت 19 یـا 20 بـازی انجـام داده ایم. پیرشفت طی 

هـر روز مهمرتیـن موضـوع و 90 دقیقـه بـازی کـردن 

در ایـن سـطح هـدف ماسـت. ما بایـد آنچـه را که 60 

دقیقـه ابتدایی نشـان دادیم تکرار کرده و ایـن روند را 

بـرای 90 دقیقـه کامل انجام دهیم. البتـه در آینده با 

تـاش زیاد بـه آن مرحله نیز خواهیم رسـید. اما ما در 

آغـاز پـروژه خـود هسـتیم و بعـد از دو و نیـم مـاه پاری 

سـن ژرمـن در سـه تورمننت لیـگ یک، کوپا فرانسـه 

و لیـگ قهرمانـان هنـوز زنده بـوده و شـانس موفقیت 

دارد. تعویـض کیلیان امباپه؟ این کار فقط یک اقدام 

احتیاطـی بـود، زیـرا مـچ پای ایـن بازیکن دچـار پیچ 

خوردگـی شـده بود."

پوچتینو: برای احتیاط امباپه را تعویض کردم

ورزش
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کـه متوسـط رسانـه مـرف آب در ایـران بـه دو برابر متوسـط 

جهانـی کـه ۱۵۰ لیـرت اسـت، برسـد.

در یکصـد سـال اخیـر بـر مـرف آب در رسارس جهـان شـش 

برابـر افـزده شـده اسـت. کارشناسـان می گوینـد بـا افزایـش 

هـم  بـاز  کاالهـای مرفـی  و  تولیـدات صنعتـی  جمعیـت، 

سـالی یـک درصـد بـه مـرف آب افـزوده خواهـد شـد و ایـن 

درحالی اسـت کـه تغییرات اقلیمی تاثیر بسـزایی بر وضعیت 

آب خواهـد داشـت و بـر بحـران آن دامـن خواهـد زد.

در گـزارش یونیسـف کـه بـه مناسـبت روز جهانـی آب منترش 

شـده خواسـته شـده تا "ارزش این عنر حیاتی" درک شـود 

و بـرای حفـظ آن رسمایه گـذاری بیشـرتی صـورت گیرد.  

آبـی گذشـته ۴۱ درصـد کاھـش نشـان می دھـد.  سـال 

ایـن آمارهـا نشـان دهنده رشایـط نامناسـب منابـع آبـی در 

کشـور اسـت. ایرنـا در گزارشـی بـه مناسـبت روز جهانـی 

آب، نوشـته اسـت کـه در ایـران حـدود ۱۳۰ میلیـارد مـرت 

مکعـب متـام آب قابـل اسـتحصال وجـود دارد کـه سـاالنه 

حـدود ۶ تـا ۷ میلیـارد مـرت مکعب بیشـرت از این میـزان آب 

مـرف می شـود. بـه عبـارت دیگر، اسـتفاده بـدون جربان 

از سـفره های آب زیرزمینـی در خدمت مـرف باالی آب در 

ایـران قـرار می گیرد؛ مرفی که بیش از همه به کشـاورزی 

عقب افتـاده و غیرپیرشفتـه نسـبت داده می شـود.

و غیراقتصـادی آب سـبب شـده  همیـن مـرف بی رویـه 

کمیسـاریای عالی پناهندگان وابسـته به سـازمان ملل متحد در روز 

جهانـی آب در مـورد افزیـش شـار مهاجـران و پناهجویـان بـه دلیل 

بـه آب هشـدار داد. ۴۵۰ میلیـون  و عـدم دسرتسـی  خشکسـالی 

کـودک در جهـان بـه آب دسرتسـی ندارنـد.

سـازمان ملـل متحـد روز ۲۲ مـارچ را روز جهانی آب نام گـذاری کرده 

اسـت. نـام گـذاری ایـن روز در کنفرانـس محیـط زیسـت و توسـعه 

سـازمان ملـل کـه در شـهر ریودوژانیـرو در سـال ۱۹۹۲ برگـزار شـد، 

گردید.  مطـرح 

ایـن روز هرسـال شـعار مخصـوص خـود را دارد. شـعار امسـال بـر 

اسـت. متمرکـز شـده  آب"  نهـادن  "ارزش  موضـوع 

کمیسـاریای عالـی پناهنـدگان وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد روز 

دوشـنبه ۲۲ مارچ به مناسـبت روز جهانی آب هشـدار داد که کمبود 

آب، عدم دسرتسـی به آب آشـامیدنی سـامل، خشکسـالی، فرسـایش 

خـاک و بیابانزایـی از عوامـل مؤثـر در تشـدید مهاجـرت هسـتند. بـه 

گـزارش یونیسـف ۲ میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون نفـر در رسارس جهان به 

آب سـامل دسرتسـی ندارنـد. به گزارش یونیسـف تغییـرات اقلیمی به 

کمبـود آب در رسارس جهـان دامـن زده اسـت. 

در حـال حـارض ۳ میلیـارد و ۶۰۰ میلیـون نفـر در مناطقـی زندگـی 

می کننـد کـه حداقل یک ماه در سـال بـا کمبود آب مواجه هسـتند. 

از سـوی دیگـر میلیون هـا دیگـر نیز نفـر در ماه های بارندگی و سـیل 

بـا آلودگـی چشـمه ها و منابـع آب مواجه می شـوند. 

بـه گفتـه گرد مولـر، وزیر عمران و توسـعه آملان و به نقل از یونیسـف 

۴۵۰ میلیون کودک در رسارس جهان دسرتسـی به آب سـامل ندارند. 

بـا خشکسـالی و کمبـود آب مواجـه  اخیـر  نیـز در دو دهـه  ایـران 

بـوده اسـت. بـه طـوری کـه در سـال آبـی امسـال ) ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰( 

از اول میـزان تـا ۱۰ حـوت مـاه میـزان کل ریزش هـای جـوی حـدود 

۱۰۷ میلیمـرت بـوده اسـت. ایـن مقـدار بارندگی نسـبت بـه میانگین 

دوره ھای مشـابه درازمدت ۲۶ درصد کاھش و نسـبت به دوره مشابه 

سازمانملل:کمبودآب،مهاجرتوپناهجوییراتشدیدمیکند

یکمقصدغیرمنتظرهدرانتظارژابیآلونسو

رئیس جمهوری برازیل مقام های ایالتی 
طرفدار قرنطینه را  " مستبد " خواند

توئیت غیرمنتظره رئیس ناپولی؛ آفرین گتوزو!

دونالدترامپباشبکهاجتماعیخودشبرمیگردد

میـزان مـرگ و میـر ناشـی از کرونـا و همچنیـن 

اجـرای کنـد برنامـه واکسیناسـیون انتقادهـای 

شـدیدی را بـه همراه داشـته اسـت. شـهرداران و 

فرمانـداران ایالتـی کـه نگران فشـار بیـش از حد 

اخیـر  در هفته هـای  بیارچتان هـا هسـتند  بـر 

اداره امـور را خـود بـه دسـت خـود گرفته انـد. در 

مقابل ژائیر بولسـونارو اواسـط حوت ماه گذشـته 

بـا انتقـاد از اقدامـات مربـوط بـه مهـار ویـروس 

کرونـا علیرغـم افزایـش مـوارد و مـرگ و میـر در 

ایـن کشـور از برازیلی هـا خواسـته از " غـر زدن و 

شـکایت کـردن " در مورد کرونا خـودداری کنند.

رئیـس جمهـوری برازیـل معتقـد اسـت خسـارت 

محدودیت هـا اقتصـادی بیـش از شـیوع کرونـا 

اسـت. 

در میان کشـورهای جهـان، برازیل پس از امریکا 

رکورد بیشـرتین تعداد مرگ و میر ناشـی از کرونا 

را ثبت کرده اسـت.

ژائیر بولسـونارو رئیس جمهوری برازیل فرمانداران 

کـه محدودیت هـای  را  ایالت هایـی  و شـهرداران 

سـختگیرانه بـرای مقابله با مـوج دوم کرونا در نظر 

گرفته اند "مسـتبد" توصیـف کرد.

او در مراسـمی به مناسـبت تولدش گفت دولتش 

متـام تـاش خـود را بـرای مقابلـه بـا کرونـا انجـام 

فعالیت هـای  بازگشـایی  زمـان  اکنـون  و  داده 

اقتصـادی اسـت. او خطـاب بـه هـزاران هـوادار 

خـود گفـت ارتـش از حـق آمـد و شـد آنهـا دفـاع 

خواهـد کـرد. ایـن اظهـارات در حالـی اسـت کـه 

اخیـرا موسسـه معتـرب "فیوکـروز" هشـدار داد کـه 

نظـام بهداشـتی برازیـل در شـهرهای بـزرگ بـه 

سـبب شیوع شـدید کرونا در حال فروپاشی است 

و ظرفیـت بخش مراقبت های ویژه پر شـده اسـت.

ژائیـر  دولـت  سـوی  از  کرونـا  مدیریـت  نحـوه 

دنبـال  بـه  گسـرتده ای  انتقادهـای  بولسـونارو، 

و  گسـرتده  شـیوع  برازیـل،  در  اسـت.  داشـته 

بیست مامور پولیس 
در اعتراضات بریستول زخمی شدند

می گویند اعرتاضات صلح آمیز آغاز شد اما از

سوی گروه کوچکی به بی نظمی و خشونت

کشـیده شـد. بـه گفتـه پولیـس در جریـان ایـن 

خشـونت ها، دو موتـر پولیـس بـه آتـش کشـیده 

خسـاراتی  پولیـس  مرکـز  سـاختان  بـه  شـده، 

وارد شـده، دسـت یکـی از مامـوران و دنده هـای 

دیگری شکسـته اسـت. پولیس گفته عامان این 

خشـونت ها شناسـایی و محاکمـه خواهنـد شـد. 

ماروین ریس، شهردار بریستول گفته است:"خرد 

کـردن شیشـه های سـاختان ها در مرکـز شـهر، 

تخریـب وسـایل نقلیـه، و حملـه بـه پولیـس مـا 

هیـچ کاری بـرای کاهـش احتـال تصویـب ایـن 

الیحـه نخواهـد کـرد. " پولیـس بریسـتول از مردم 

خواسـته بـود که به ایـن اعرتاضـات نپیوندند و به 

جـای آن در یـک اعـرتاض مجـازی رشکـت کنند. 

تجمع هـای بـزرگ در حـال حـارض در بریتانیـا به 

دلیـل شـیوع کرونـا ممنوع اسـت و هر کسـی که 

ایـن مقـررات را نقـض کنـد، ممکن اسـت جریمه 

شـود. امـا برخـی از اعضـای پارملـان گفته اند که 

ایـن قانـون بایـد تغییـر کنـد تـا اجـازه تظاهـرات 

مناطـق  گذشـته،  هفتـه  آخـر  در  شـود.  داده 

مختلـف بریتانیـا شـاهد تجمع هـای اعرتاضـی و 

کارزارهایـی بـا موضوعـات مختلـف بـود.

در پی به خشـونت کشـیده شـدن اعرتاضـات در 

شـهر بریستول انگلسـتان بیسـت نفر از ماموران

پولیـس زخمـی شـده اند کـه وضعیـت دو نفـر آن 

وخیـم گـزارش شـده اسـت. معرتضان، بـه الیحه 

دارنـد. اعـرتاض  پولیـس  اختیـارات  افزایـش 

پولیـس می گویـد ایـن شـدیدترین خشـونت در 

شـهر بریسـتول در سـال های اخیر اسـت. اندی 

مارش، رئیس پولیس بریسـتول گفت که تاکنون 

پنـج نفـر در ارتبـاط با این خشـونت ها بازداشـت 

بازداشـت خواهنـد  نیـز  شـده و شـاری دیگـر 

شـد. شـب گذشـته، صدها معرتض به یک مرکز 

پولیـس حملـه کردنـد، شیشـه های پنجره هـای 

آن را شکسـتند و خودروهـای پولیـس را بـه آتـش 

جدیـدی  الیحـه  مخالـف  معرتضـان  کشـیدند. 

هسـتند که بـه پولیس اختیـارات بیشـرتی برای 

مهـار اعرتاضات می دهـد. پیش نویس این الیحه 

بـرای تصویـب بـه پارملـان بریتانیـا رفتـه اسـت. 

پریتـی پاتـل، وزیـر کشـور بریتانیـا این رویـداد را 

"غیرقابـل قبـول" خوانـد. او گفت:"تبهـکاری و 

اخـال از طرف یک اقلیـت هرگز تحمل نخواهد 

شـد." او اضافـه کـرد: "افـران پولیـس خـود را 

در معـرض آسـیب قـرار می دهـد تـا از همـه مـا 

محافظـت کننـد." مقام هـای پولیـس بریسـتول

سولسشر: شرایط یونایتد در دنیا بی سابقه است
اولـه گونـار سولسـرش معتقد اسـت روند مصدومیـت بازیکنان منچسـرتیونایتد بی سـابقه 

بوده اسـت.

منچسـرتیونایتد دیشـب بـا نتیجـه 1-3 مقابـل لسرتسـیتی شکسـت خـورده و در مرحلـه 

یـک چهـارم بـا رقابـت های جام حذفـی فوتبال انگلیـس وداع کرد. اوله گونار سولسـرش، 

رسمربـی جـوان و نـاروی یونایتـد مدعـی شـد بازیکنـان ایـن تیـم در فصـل جـاری بارهـا 

مصـدوم شـده انـد، امـا شـیاطین رسخ بـرای کسـب موفقیـت بایـد قـادر بـه گـذر از سـد 

چنین مشـکاتی باشـند.

اولـه گونـار سولسـرش گفـت: "مـن فکـر مـی کنـم مـا در حـال سـاخنت تیمی هسـتیم که 

بتوانـد از پـس مشـکات برآیـد، امـا صادقانـه مـا اخیـر شـش یـا بازیکـن هفـت مصـدوم 

داشـته ایـم و در همیـن رشایـط نیـز برخـی بازیکنان اوضاع مناسـبی نداشـته و بعضی از 

آنهـا بیـش از انـدازه بـازی مـی کننـد. ایـن چیـزی اسـت که مـا باید بـه آن عـادت کنیم.

اگـر زمانـی مـی خواهیـم موفـق شـویم، بایـد ایـن مسـئله را کنـرتل کنیـم و البتـه سـطح 

باالتـری از آنچـه برابـر لسرتسـیتی ارائـه دادیـم را در میـدان پیـاده کنیـم. ایـن هـان 

هـدف اسـت کـه مـا بـه دنبـال آن هسـتیم. در حـال حـارض تحـت تاثیـر رشایطـی قـرار 

گرفتـه ایـم کـه از نظـر مـن بـی سـابقه اسـت.

فکـر منـی کنـم کسـی در دنیـا یـا در فوتبـال انگلیـس در گذشـته چنیـن اوضاعـی را 

تجربـه کـرده باشـد، امـا فعـا کـه رشایـط بـه خاطـر بازیکنانـم ایتگونـه پیـش مـی رود. 

متاسـفانه در دیـدار مقابـل لسرتسـیتی رونـد اتفاقـات بـرای مـا عـادی پیـش نرفـت و 

گاهـی اوقـات در فوتبـال چنیـن اتفاقاتـی رخ مـی دهـد."

کار خواهـد گرفـت یـا خیـر. از طـرف دیگـر مونشـن گادباخ 

می توانـد یـک سـکوی پرتاب خوب بـرای ژابی آلونسـو تلقی 

شـود و در صـورت موفقیـت در ایـن تیـم او مـی توانـد بـه 

حضـور روی نیمکـت تیـم هـای بزرگـرت امیـدوار شـود.

ایـن  آینـده  فصـل  در  بوندسـلیگا  هـای  از جذابیـت 

مسـابقات محسـوب شـود. در واقـع بایـد دیـد آیـا او 

کـه در دوران بـازی یـک سـتاره خوش فکر به حسـاب 

مـی آمـد، ایـن قابلیـت را در دوران مربیگـری نیـز بـه 

آسـتانه هدایـت  در  اسـپانیا  فوتبـال  آلونسـو، سـتاره سـابق  ژابـی 

اسـت. گرفتـه  قـرار  مونشـن گادبـاخ 

مارکـو روزه، رسمربـی فعلـی گادبـاخ چنـد ماه دیگر به طور رسـمی 

نیمکـت دورمتونـد  بعـد روی  و فصـل  باشـگاه جـدا شـده  ایـن  از 

حضـور خواهـد یافـت. حـاال نرشیـه بیلـد در گزارشـی مدعـی شـد 

ژابـی آلونسـو بـه جـای مارکو روزه بـه عنوان رسمربی جدید مونشـن 

گادبـاخ در فصـل 2022/2021 مشـعول بـه کار خواهـد شـد.

آلونسـو در حـال حـارض روی نیمکـت تیـم دوم رئـال سوسـیداد در 

دسـته دوم فوتبال اسـپانیا مشـغول به کار اسـت. سـتاره 39 سـاله 

و سـابق تیـم هایـی چـون لیورپـول، رئـال مادریـد و بایـرن مونیـخ 

دوران فـوق العـاده ای در مسـتطیل سـبز داشـت و بسـیاری تصـور 

مـی کننـد او روزی تبدیـل بـه رسمربـی بـزرگ و پرافتخـاری خواهد 

شـد. در گذشـته اخبـاری در مـورد احتـال حضـور آلونسـو در رئال 

آینـده و در  او در  بـود و احتـال دارد  نیـز شـنیده شـده  مادریـد 

صـورت کسـب موفقیـت در گادبـاخ، روزی هدایت تیـم های بزرگ 

را نیـز بـه عهـده بگیرد.

ژابـی آلونسـو در دوران حضـور پـپ گواردیوال برای بایـرن مونیخ هم 

بـازی کـرد و آشـنایی او بـا زبـان، کشـور آملـان و بوندسـلیگا مـی 

توانـد کمـک بزرگـی بـرای او در مسـیر کسـب موفقیـت در نیمکـت 

باشـد. گادباخ 

قطعـا حضـور ژابـی آلونسـو روی نیمکـت گادبـاخ مـی توانـد یکـی 

اقامتـش در فلوریـدا، برگـزار کـرده اسـت.

او مدعـی شـد کـه "چندیـن رشکـت" بـرای صحبـت دربـاره 

کـه  کـرد  پیش بینـی  و  داده انـد  درخواسـت  موضـوع  ایـن 

ترامـپ  آقـای  اجتاعـی  شـبکه  بـه  نفـر"  میلیـون  "ده هـا 

بپیوندنـد.

چرا ترامپ از شبکه های اجتامعی منع شد؟

روز ششـم جنـوری در حالـی کـه کنگـره امریـکا در والیتـه 

از  نفـر  بـود، صدهـا  بایـدن  تاییـد ریاسـت جمهـوری جـو 

هـواداران آقـای ترامـپ بـه سـاختان کنگـره یـورش بردند.

"وطن پرسـت"  را  مهاجـان  ترامـپ،  آقـای  کـه  آن  از  بعـد 

خوانـد، توییـرت دسرتسـی او بـه حسـابش را بـه مـدت ۱۲ 

سـاعت مسـدود کـرد.

توییـرت هـان زمـان هشـدار داد که اگـر دونالـد ترامپ یک 

بـار دیگـر قواعـد ایـن شـبکه را نقـض کنـد، حسـاب او را به 

صـورت دامئـی تعلیق خواهـد کرد.

آقای ترامپ بعد از دسرتسـی دوباره به حسـابش در توییرت، 

دو توییت تازه کرد که باعث شـد حسـابش بسـته شود.

ناقـض  را  توییـت  دو  هـر  محتـوای  کـرد  اعـام  توییـرت 

شـبکه  ایـن  خشـونت  ترویـج  بـه  مربـوط  سیاسـت های 

داد.  تشـخیص 

توییـچ  و  اسـنپ چت  ترامـپ در فیسـبوک،  آقـای  حسـاب 

)شـبکه اجتاعـی گیمرهـا( هـم تعلیـق شـده اسـت.

شـد. آقـای میلـر گفت کـه ایـن شـبکه "پررسوصداترین 

شـبکه اجتاعـی خواهـد شـد" و "بـازی را از نـو تعریـف 

خواهـد کرد."

بعـد از واقعـه حملـه بـه کنگـره امریـکا در مـاه جنـوری، 

حسـاب آقـای ترامـپ در توییرت و فیسـبوک تعلیق شـد.

پنـج نفر از جملـه یک مامور پولیس در هجـوم هواداران 

رئیس جمهور سـابق امریکا به سـاختان کنگـره در روز 

ششـم جنوری کشته شدند.

چنـد روز بعـد توییـرت حسـاب رسـمی آقـای ترامـپ را به 

دلیـل "خطـر تشـویق بـه خشـونت" بـه صـورت دامئـی 

تعلیـق کـرد. آقـای ترامپ در ده سـال گذشـته از توییرت 

بـرای دور زدن رسـانه های جمعی و صحبت مسـتقیم به 

رای دهنـدگان و مخاطبانـش اسـتفاده می کـرد.

از شبکه اجتامعی آقای ترامپ چه می دانیم؟

اطاعاتـی دربـاره شـبکه  اجتاعـی جدیـدی کـه گفتـه 

شـده آقـای ترامـپ راه می انـدازد، منتـرش نشـده اسـت.

جیسـون میلـر بـدون ارائـه جزییـات گفـت کـه "همـه 

منتظـر و چشـم به راه خواهنـد بـود کـه پرزیدنـت ترامـپ 

دقیقـا چـه خواهـد کـرد."

مشـاور رئیـس جمهـور پیشـین امریـکا گفـت کـه آقـای 

"جلسـات  خـود  تـازه  پلتفـرم  راه انـدازی  بـرای  ترامـپ 

پرقدرتـی" بـا تیم هـای مختلـف در مار-ئه-الگـو، محـل 

یکـی از مشـاوران دونالـد ترامـپ، رئیـس جمهـور پیشـین امریـکا، 

می گویـد او بـه زودی بـا راه انداخـنت یـک شـبکه اجتاعـی جدید 

بـه فضـای مجـازی بر می گـردد.

جیسـون میلـر به شـبکه فاکس نیـوز گفت که آقـای ترامپ احتاال 

در دو سـه مـاه آینـده در "شـبکه   اجتاعـی خودش" ظاهـر خواهد 

مبانـد. باقـی  امیـدوار 

در  ناپولـی  مهـم  پیـروزی  ایـن  از کسـب  پـس 

برابـر رم، رئیـس ایـن باشـگاه یعنـی اورلیـو دی 

موضـوع  ایـن  بـه  جالبـی  واکنـش  لورنتیـس 

نوشـت:  توئیـرت خـود  در  و  داد  نشـان 

" آفریـن بـه گتوزو، آفرین بـه کل تیم. همینطور 

ادامـه دهید. زنده بـاد ناپولی."

باعـث  لورنتیـس  دی  غیرمنتظـره  توئیـت  ایـن 

عنـوان  بـه  آن  از  ایتالیایـی  رسـانه های  شـده 

کننـد  تعبیـر  گتـوزو  و جنـارو  او  رابطـه  بهبـود 

و اصـا بعیـد نیسـت در صـورت ادامـه نتایـج 

خـوب ناپولـی، رسمربـی ایتالیایـی نیـز در ایـن 

تیـم مانـدگار شـود.

باشـگاه  رئیـس  لورنتیـس،  دی  اورلیـو 

ناپولـی، واکنـش جالبـی بـه پیـروزی ایـن 

تیـم در دیدار شـب گذشـته برابر رم نشـان 

داد.

طـی هفتـه هـای گذشـته بحـث در مـورد 

اوج  بـه  ناپولـی  در  گتـوزو  جنـارو  آینـده 

خود رسـید؛ اکرثیـت رسـانه های ایتالیایی 

مدعـی شـدند کـه رابطـه بیـن او و رئیـس 

باشـگاه ناپولـی یعنـی اورلیـو دی لورنتیس 

شـکراب شـده اسـت. 

در واقـع هنـوز هـم ایـن اعتقاد وجـود دارد 

کـه گتوزو حداکـرث تا پایان فصـل رسمربی 

ناپولـی باقی خواهـد ماند.

از  یکـی  در  گذشـته  شـب  ناپولـی 

حسـاس ترین بـازی هـای هفتـه بیسـت و 

هشـتم رسی آ در املپیکـو مهـان رم بـود 

بـازی  یـک  ارائـه  بـا  شـد  موفـق  نهایتـاً  و 

را  خـود  حریـف  خـوب  و  شـده  حسـاب 

دهـد؛  شکسـت  مرتنـز  دریـس  گل  دو  بـا 

موضوعـی کـه باعث شـد تیم جنـارو گتوزو 

اوضـاع خـود را بهبـود ببخشـد و همچنـان 

بـرای کسـب سـهمیه لیـگ قهرمانـان اروپا 

ابتدای انتقالم به بارسلونا ضعیف بودم

برای مصاحبه بعد از شکست آماده شده بودم!

عثـان دمبلـه، سـتاره فرانسـوی بارسـلونا در حـال 

حـارض احسـاس خوبـی از بـازی کـردن در ایـن تیـم 

دارد. عثـان دمبلـه در حـال سـپری کـردن بهرتیـن 

روزهـای خـود از زمان انتقـال از دورمتوند به بارسـلونا 

در تابسـتان سـال 2017 در نوکمـپ بـوده و در ایـن 

فصـل تاکنون 35 بازی در همه رقابـت ها انجام داده 

اسـت کـه در مسـابقه 9 گل بـه مثـر رسـانده و چهـار 

پاس گل نیز ارسـال کرد اسـت. حاال عثان دمبله در 

مصاحبـه بـا نرشیـه تله فـوت از تغییراتی که در سـال 

هـای اخیـر تجربـه کرده سـخن گفته اسـت.

عثـان دمبلـه گفـت: "رشایـط مـن از نظـر فیزیکـی 

تغییراتی زیادی داشـته و حاال من حس بهرتی برای 

حضـور در میـدان در ترکیـب بارسـلونا دارم. رشایـط 

امسـال بهـرت مـن اسـت و مـن در بارسـلونا پیرشفـت 

پیپـو اینزاگـی، رسمربی تیم بنوونتـو از عملکرد تیمش 

مقابل یوونتوس رضایت دارد. بنوونتو در دیدار دیشـب 

خـود مقابـل یوونتوس فراتر از حد انتظار ظاهر شـده و 

موفق شـد با یـک گل قدرت بامنازع سـال های اخیر 

فوتبـال ایتالیـا را مغلـوب کنـد. بنوونتـو در طـول ایـن 

فصـل و در دو دیـدار موفـق بـه کسـب چهـار امتیـاز از 

یوونتـوس شـده و پیپو اینزاگـی از بازیکنانش به خاطر 

ایـن کار بـزرگ تشـکر مـی کند. پیپـو اینزاگـی گفت: 

"اخیـرا انتقـادات زیـادی از تیـم بنوونتـو مـی شـد، اما 

مـا فصـل گذشـته در رسی B رکورد زدیم و من دوسـت 

زیـادی کـردم. مواردی چـون مربیان بدنسـازی، روش 

متریـن و نحـوه آمـاده سـازی بـرای بـازی هـا و در کل 

همه چیز تغییر کرده است. در دوران ابتدایی حضورم 

در بارسـلونا و بعـد از انتقـال بـه این تیم می خواسـتم 

بـا متـام تـوان خـود کار کنـم و به هـم تیمی هایـم در 

بارسـلونا کمـک بکنم، امـا صادقانه باید اعـرتاف کنم 

کـه سـال ۲۰۱۷ از نظر فیزیکی بسـیار ضعیف بودم، 

امـا حـاال رشایـط کامـا تغییر کرده اسـت.

علیرغـم اینکـه در ایـن سـه سـال و بعـد از انتقـال 

مشـکات  ایـن  همـه  بـا  بارسـلونا  بـه  دورمتونـد  از 

مصدومیـت دسـت و پنجـه نـرم کـردم، امـا در حـال 

حـارض دیگر احسـاس خوبی نسـبت بـه خـودم دارم. 

اینهـا همه تجربیـات زندگی من در فوتبال هسـتند و 

بـه نظـر مـن باید بـا لبخند بـا اتفاقـات برخورد کـرد."

دارم مـردم ببیننـد کـه بازی کـردن در ایـن لیگ چقدر 

پیچیده است. بازیکنانم عملکرد فوق العاده ای داشته 

انـد و مـن از آنها تشـکر هم کـرده ام. قبل از آغـاز دیدار 

مقابـل یوونتـوس خـودم را برای مصاحبه بعـد از باخت 

احتالـی مقابـل ایـن تیم آمـاده کـرده بـودم و من باید 

انسـانی منطقی و واقع بین باشـم. ما در دو بازی رفت 

و برگشـت مقابل یوونتوس موفق به کسـب چهار امتیاز 

شـدیم و این اتفاقی نیسـت که همیشـه برای یک تیم 

رخ بدهد. برای بررسـی عملکـرد بنوونتو در طول فصل 

تنهـا تنهـا به دو یا سـه بازی گذشـته نـگاه منی کنم.
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محمدعلی جناح

عالمه محمد اقبال
شاعر شرق پیام ها به مناسبت روز ملی پاکستان، 23 مارچ 2021

پیام محترم عمران خان
نخست وزیر جمهوری اسالمی پاکستان

)به مناسبت روز پاکستان، 23 مارچ 2021(
بـود  مانـدگاری  و  مهـم  وهلـه ی   1940 مـارچ   23

میهـن  گرفتنـد  تصمیـم  قـاره  شـبه  مسـلامنان  کـه 

جداگانـه ای تأسـیس کننـد تـا از بنـد ظلـم و بـرده 

یابنـد. رهایـی  هندوگرایـان  داری 

جنبـش  رهـران  همـه  و  ملـت  پـدر  بـه  مـا  امـروز، 

متحـد  را  برتانـوی  هنـد  مسـلامنان  کـه  اسـتقالل 

و  آزاد  مسـلامن  کشـور  یـک  ایجـاد  بـرای  و  کردنـد 

مسـتقل تالش کردنـد، ادای احـرام می کنیم. نقطه 

عطـف ایـن مبـارزه بـا ظهـور پاکسـتان بر روی نقشـه 

بـود. اگسـت 1947  در 14  جهـان 

اصـول  بـه  بایـد  مـا  روز،  ایـن  گرامی داشـت  ضمـن 

وحـدت، ایـامن و نظـم که توسـط قائد اعظم محمد علی جناح ارائه شـده اسـت، پابند باشـیم. چشـم انداز 

مـا تبدیـل پاکسـتان بـه یـک کشـور مرفـه واقعـاً دموکراتیـک، بـا الگـوی ریاسـت مدینـه اسـت.

ملـت بـزرگ مـا بـا وحـدت و مقاومت در گذشـته بـا موفقیت بـر چالشـهای بزرگی غلبـه کرده اسـت. امروز، 

مـا بـرای مقابلـه بـا همـه گیـری کـه همـه جهـان را فـرا گرفتـه اسـت، بایـد قـوی مبانیـم. انشـاءالله در ایـن 

آزمایـش موفـق خواهیم شـد.

در ایـن روز، مـا هم چنیـن بـا مـردم بـی گناه جامو و کشـمیر تحت اشـغال غیرقانونـی هند که مـورد بدترین 

ظلـم و سـتم دولتـی توسـط نیروهـای امنیتـی هنـد قـرار گرفتـه انـد، ابـراز همبسـتگی می کنیـم. مـا بـه 

شـهامت آنهـا احـرام می گذاریـم و از آنهـا حامیت اخالقـی، سیاسـی و دیپلامتیک برای تحقـق حق تعیین 

رسنوشـت مطابـق قطع نامـه هـای مربـوط بـه شـورای امنیـت سـازمان ملل متحـد خواهیـم کرد.

بیایید امروز تعهد خود را برای تبدیل پاکسـتان به کشـوری انسـانی، مرقی و مرفه، شـبیه ریاسـت مدینه، 

مبتنـی بـر حاکمیـت قانـون، شایسـته سـاالری، برابـری طلبـی و شـفقت، تجدیـد کنیم. باشـد کـه خداوند 

متعـال بـه مـا نیـرو دهد کـه در متام اوقـات آزمایـش ثابت قـدم مبانیم.

پاکستان پاینده باد!

پیام داکتر عارف علوی
رییس جمهوری اسالمی پاکستان

)به مناسبت روز پاکستان، 23 مارچ 2021(
در روز پاکسـتان مـا به پدران بنیان گذار پاکسـتان ادای احـرام می کنیم که 

خدمـات و فداکاری هـای آنهـا سـبب ایجـاد کشـور جداگانه برای مسـلامنان 

شـبه قاره شـد. امـروز مـا دوبـاره بـر تعهـد خود بـرای تبدیـل پاکسـتان به یک 

کشـور مرفـه و دارای اقتصـاد قوی تـر تاکیـد می کنیم.

در ایـن روز تاریخـی مـا عهـد می بندیـم کـه بـه مبـارزه خـود ادامـه دهیـم تـا 

جامعـه خـود را انسـانی، فراگیـر و دارای مـدارا بـا سـایر اقلیت هـای مقیـم 

پاکسـتان بسـازیم. مـا همچنین تعهد می کنیـم که از ارزشـهای دموکراتیک، 

حاکمیـت قانـون و سـبک زندگـی اسـالمی در کشـورمان کـه رویـای پـدران 

بنیان گـذار مـا بـوده اسـت، پیـروی کنیـم.

در ایـن روز، مـا هم چنیـن بایـد بـرادران کشـمیری خـود را به یـاد بیاوریـم کـه 

بیـش از هفـت دهـه تحـت فشـار نیروهـای امنیتـی هند بـوده انـد. آنها تحت 

بدتریـن شـکل رسکـوب و تروریسـم مـورد حامیـت دولـت قـرار گرفته اند

. مـا تعهـد می کنیـم کـه بـه حامیـت خـود از کشـمیری ها در مبارزه عادالنـه برای حق تعیین رسنوشـت شـان ادامه 

دهیـم. جهـان بایـد متوجـه نقـض آشـکار حقوق برش توسـط هنـد در جامو و کشـمیر تحـت اشـغال غیرقانونی هند 

شـود. کلیـد صلـح پایـدار در جنـوب آسـیا حـل و فصـل اختـالف جامو و کشـمیر مطابـق بـا قطعنامه های شـورای 

امنیـت سـازمان ملل متحد اسـت.

امـروز، مـا هم چنیـن بـه قهرمانـان خـود، بـه ویـژه کارمنـدان صحـی و سـایر موسسـات مربوطـه، کـه نقـش مهمـی 

در مهـار کوویـد19 و ارائـه مراقبت هـای بهداشـتی بـه مـردم در زمـان نیـاز داشـتند، احـرام  می گذاریـم. مـا از 

متخصصـان صحـی خـود بـه خاطـر تـالش هـای بـی وقفه شـان کـه در طـول بحـران بـا فـداکاری به ملـت خدمت 

، متـام  مـوج سـوم همه گیـری  بـر  غلبـه  بـرای  کـه  از هموطنانـم می خواهـم  مـن  مـی کنیـم.  کردنـد، سـتایش 

رهنامیی هـای مربـوط بـه کوویـد 19 را دنبـال کننـد. مـن مطمنئ هسـتم که بـا اتحاد، ایـامن و نظم مـی توانیم بر 

هـر چالشـی کـه پیـش روی مـا قـرار دارد، غلبـه کنیـم. باشـد کـه خداونـد بـا همـه مـا باشـد.

پاکستان پاینده باد!

پاکستان نسبت به هر کشور دیگری سیاست آزادتر ویزا را
 برای افغانستان ارائه کرده است

      
 ویژگی های عمده:

• افزایش بخش های ویزا به 17

• ویزای درازمدت با دخولی متعدد )1-5 ساله(

• صدور ویزا بدون مراجعه به سفارت

)visa.nadra.gov.pk( سهولت ویزای آنالین •

• صدور 2000 ویزای آنالین در روز

• صدور بیش از 7000 ویزا در روز

• بخش های جداگانه برای بیامران، زنان، دانشجویان و تاجران ...

• بدون مصارف به جز ویزای تجارت

امتحان ورودی برای بورسیه )2021(

ویژگی های عمده:
• آغاز برنامه در سال 2009

• محبوب ترین بورسیه نزد دانشجویان افغان
• بودجه ی کامل از طرف حکومت پاکستان

 NUST, QAU,( بـورس تحصیلـی مبتنـی بـر شایسـتگی در دانشـگاه هـای برتـر پاکسـتان •
)…  ,UET

• ساالنه 1000 بورسیه تحصیلی در بخش های مختلف
• 300 بورسیه مختص برای دخران

•  گامی به سوی رشد اجتامعی و اقتصادی افغان ها

پروژه های بزرگ پاکستان در افغانستان بورسیه عالمه اقبال برای دانشجویان افغان
از طرف حکومت پاکستان

Trade, Transit and Connectivity between Afghanistan & Pakistan

شفاخانه محمدعلی جناح کابل

لیسه و لیلیه رحامن بابا کابل

دانشکده تحصیالت تکمیلی ساینس رس سید

جاده تورخم-جالل آباد

مرکز گرده نیشر ننگرهار

دانشکده لیاقت علی خان دانشگاه بلخ

Trade in Goods
► Pakistan is the largest trade (exports +imports) partner of Afghanistan 
► Pakistan is the largest export destination of Afghanistan
► Pakistan is the 3rd largest import partner of Afghanistan
► Torkham, Chaman, Ghulam Khan, Kharlachy, Badini and Angor Ada 
      serve as major border crossing points for Pak-Afghan bilateral trade 

(Value in Million US$)

Years Pak Exports Pak Imports Total Balance
2017-18 1300.33 450.05 1750.38 850.28
2018-19 1270.41 557.70 1828.11 712.71
2019-20 857.49 472.53 1330.02 384.96

Source: FBR

Major Exports in 2019-20
Rice, Cement, Fresh Fruit & Vegetables, Medicine, Petroleum products, Sugar 
Confectionaries Animal & Vegetable fats & oil, Electronics goods, fiberboard 
wood, Plastic articles.

Major Imports in 2019-20
Fresh fruits & vegetables, dry fruits, Cotton, Coal & briquettes, Carpets and 
Iron.

Trade in Services
(Million US$)

Years Pak Exports Pak Imports Total Balance
18-2017 18.82 17.89 36.81 1.04
19-2018 20.42 15.87 36.29 4.55
20-2019 (July-March) 10.49 5.64 16.14 4.85

Major Export services in 2019-20
Business services, telecommunication services and government services

Major Import Services in 2019-20
Government Goods and services, Transport services, Telecommunication 
Services and business services. 

Pakistan Afghanistan Transit Trade

► Pakistan is the single largest transit trade and connectivity partner of Afghanistan
► Afghan border crossing points at Hairathan, Sher Khan Bandar, Turghundai and 
Akina serve as gateway to Central Asian Republics for Pakistan
► Pakistani ports of Karachi, Bin Qasim and Gawadar provides shortest and cost 
effective access to Afghanistan transit trade and trade of CARs with rest of the world
► Wagha, Lahore and Sust, Gilgit Baltistan caters to Afghan exports to India and 
transit trade with China via land routes respectively
►Torkham, Chaman and Ghulam Khan serve as major border crossing points for 
Pak-Afghan transit trade 

Years Assessed Value in Million TEU
2017-18 3,074 79,805
2018-19 5,234 121,577
2019-20 5,403 129,072

اعالن ویژه

پیام محترم منصور احمد خان
سفیر پاکستان در افغانستان

را  پاکسـتان  روز  مـا  امـروز، 

کـه  روزی  می گیریـم.  جشـن 

مبـارزات  و  فداکاری هـا  یـادآور 

کـه  اسـت  شـبه قاره  مسـلامنان 

را  پاکسـتان  تاریخـی  قطع نامـه 

تصویـب   1940 مـارچ   23 در 

جداگانـه ای  میهـن  تـا  کردنـد 

قـاره  شـبه  مسـلامنان  بـرای 

کننـد. تاسـیس 

قائـد  ملـت  پـدر  بـه  مـا  امـروز، 

اعظـم محمـد علی جناح و شـاعر 

رشق دکـر عالمـه محمـد اقبـال و دیگـر رهـران بـزرگ جنبـش آزادی 

بـرای سـاخت یـک دولـت مسـتقل چـون پاکسـتان سـنگ متـام  کـه 

می کنیـم.  احـرام  ادای  گذاشـتند، 

بـه همیـن مناسـبت ، مـا هم چنیـن بـر تعهـد خـود بـرای برقـراری صلـح 

در افغانسـتان تأکیـد کـرده و از راه حـل سیاسـی فراگیـر بـرای پایـان 

دادن بـه ایـن درگیـری کـه باعـث رنج هـای عظیم افغان ها شـده اسـت، 

حامیـت می کنیم. پاکسـتان آرزوی داشـن یـک افغانسـتان صلح آمیز، 

بـا ثبـات، دموکراتیـک، مسـتقل، بااقتـدار و متحـد را دارد.

مـا ضمـن جشـن اسـتقالل خـود، مجـدداً بـر حامیـت خـود تأكیـد مـی 

كنیـم و از جامعـه بیـن املللـی، از جملـه جهان اسـالم خواهان حامیت 

از مبـارزه عادالنـه مـردم كشـمیری بـرای حـق تعییـن رسنوشـت شـان 

مطابـق بـا قطعنامـه سـازمان ملـل متحـد هسـتیم.


