
رئیس امنیت ملی: 

افغانستان اعزام می کند

 سال پانزدهم    شماره 4201   یک شنبه   5 ثور 1400  25 اپریل 2021  قیمت: 20 افغانی

55

 کرونا؛ شفاخانه های هند از ارایه 
خدمات عاجز مانده اند

 زیردریایی اندونزی با ۵۳ 
سرنشین غرق شد

 بـا ثبـت یـک رکـورد جدید دیگـر در هنـد کـه حکایت از 
شناسـایی بیـش از ۳۳۲ هـزار مبتـا بـه کرونـا طـی یـک 
شـبانه روز دارد، سیسـتم درمانـی ایـن کشـور بـرای ارایـه 
خدمـات بـه سـیل بیمـاران تحـت فشـار کمرشـکنی قـرار 

گرفتـه اسـت ...

 ارتـش اندونـزی اعـام کـرده کـه زیردریایـی نظامـی 
اپریـل(  از چهارشـنبه گذشـته )۲۱  ایـن کشـور کـه 
ناپدیـد شـده بـود، غـرق شـده اسـت. ایـن زیردریایـی 
بـا 5۳ سرنشـین در حوالـی جزیـره بالـی ناپدیـد شـد.

گروه های جستجو...

 آیـا تاریـخ در ثبـت رویدادهـا ناعادالنـه عمـل کرده 

اسـت؟ آنچـه در نگرش تاریخی ثبت و روایت شـده، 

تحـت تأثیـر بینش و قضاوت مردسـاالرانه بـوده؟ آیا 

زنـان، کارکردها و ...

9 تن از طراحان حمله 

۲

بر معاون دوم ریاست جمهوری 
دستگیر شدند

و بمب افکن بی-۵۲ به 
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 وضعیت و کارنامه ی رزمندگان 
گم نام؛ معرفی کتاب »جنبش 

زنان )فمینیسم(«

اسکار 2021؛ برندگان چگونه 
انتخاب می شوند؟ 

هنری

ماشین ترور هم چنان 
فعال است 

 مردم و بستر های حمایوی 
جمهوریت

افغانستان، خروج نیروهای 
خارجی و پدیده مهاجرت 

 رییـس امنیـت ملی دیـروز در کنفرانـس مطبوعاتی که 
همـراه مشـاور شـورای امنیت ملـی و نهادهـای امنیتی 
داشـت گفـت کـه طـرح حمله بـر معـاون دوم ریاسـت 
جمهـوری را خنثـی کـرده اسـت و تـا کنـون نـه تن از 
تروریسـت هـا در پیونـد بـه این پان شـوم تروریسـتی 

دسـتگیر شـده اند...

۳

۳

۲

سرمقاله

 محمد هدایت

آمریکا نیروهای ویژه 

 وزرای خارجـه ترکیـه، پاکسـتان و افغانسـتان 

روز جمعـه از طالبـان خواسـتند تا بـر تعهد خود 

بـه دسـتیابی بـه یک راه حـل سیاسـی از طریق 

مذاکـره بـرای تامین صلـح پایدار در افغانسـتان 

پایبنـد مبانند.

مذاکـرات  از  پـس  کـه  مشـرکی  بیانیـه  در 

بـر  وزیـر  سـه  هـر  شـد،  صـادر  اسـتانبول  در 

»رضورت فـوری آتـش بـس« بـرای پایـان دادن 

بـه خشـونت ها و »ایجـاد فضـای مناسـب« بـرای 

کردنـد. تأکیـد  صلـح  گفتگوهـای 

کنفرانـس صلـح افغانسـتان بـا حامیـت ایـاالت 

آپریـل   ۲۴ شـنبه  روز  بـود  قـرار  کـه  متحـده 

در  ملـل  سـازمان  و  قطـر  ترکیـه،  میزبانـی  بـه 

اسـتانبول برگـزار شـود، بـه دلیـل عـدم رشکـت 

افتـاد. تعویـق  بـه  طالبـان 

آنـکارا گفتـه اسـت کـه ایـن نشسـت پـس از ماه 

رمضـان برگـزار خواهـد شـد امـا تاریـخ جدیدی 

بـرای آن تعییـن نشده اسـت.

وزیـران خارجـه ترکیـه، افغانسـتان و پاکسـتان 

برنامه ریزی شـده  کنفرانـس  مـورد  در  امـروز 

توافـق   اسـتانبول کـه هـدف آن تحقـق رسیـع 

صلـح بیـن دولـت افغانسـتان و طالبـان پـس از 

اعـام واشـنگنت مبنـی بـر خـروج نیروهـای این 

کشـور تـا ۱۱ سـپتمرب از افغانسـتان، خوانـده 

شـده، بحـث و تبـادل نظـر کردنـد.

از  وزیـر  سـه  هـر  مشـرک،  بیانیـه  اسـاس  بـر 

همـه طرفهـا، بـه ویـژه طالبـان خواسـتند به میز 

مذاکـره برگردنـد و تعهـد خود را برای دسـتیابی 

افغانسـتان،  مـردم  خواسـت  کـه  صلحـی  بـه 

نشـان  اسـت،  بین املللـی  جامعـه  و  منطقـه 

دهنـد. آنهـا همچنیـن »از ادامـه سـطح بـاالی 

ابـراز تاسـف کردنـد«. افغانسـتان  خشـونت در 

ترکیـه  خارجـه  وزیـر  اوغلـو،  چـاوش  مولـود 

خـربی  کنفرانـس  یـک  در  مذاکـرات  از  پـس 

رونـد  از  آنـکارا  حامیـت  کـه  گفـت  مشـرک 

صلـح افغانسـتان و تاش هـا بـرای سـازماندهی 

یافـت. خواهـد  ادامـه  اسـتانبول  کنفرانـس 

شـاه  کنـارش  در  حالی کـه  در  اوغلـو  آقـای 

هـم  پاکسـتان  وزیـر خارجـه  قریشـی،  محمـود 

بـه عنـوان سـازمان دهندگان  »مـا  بـود، گفـت: 

ادامـه  طرفهـا  همـه  بـا  را  گفتگوهـا  مشـرک، 

می دهیـم.«

حنیـف امتـر، وزیـر خارجه افغانسـتان بـه دلیل 

»معاذیـر صحـی« از طریـق ویدیـو کنفرانـس در 

ایـن نشسـت رشکـت کرد.

نیروهـای  زمانی کـه همـه  تـا  گفته  انـد  طالبـان 

حـارض  نشـوند،  خـارج  افغانسـتان  از  خارجـی 

نیسـتند در کنفرانـس اسـتانبول رشکـت کننـد.

طالبـان و ایـاالت متحـده سـال گذشـته توافـق 

کردنـد کـه همـه نیروهـای خارجـی تـا اول مـاه 

کـه  تاریخـی  شـوند،  خـارج  افغانسـتان  از  مـه 

هفته گذشـته توسـط جـو بایدن، رئیـس جمهور 

ایـاالت متحـده بـه یازدهم سـپتامرب تغییـر داده 

 . شد

ترکیه، پاکستان و افغانستان: طالبان باید تعهد خود برای دستیابی 
به راه حل سیاسی را عملی کنند  تعهد مقام های جاپانی بر 

برگزاری بازی های المپیک در 
تابستان امسال

 اطمینان دارم که 
سوپرلیگ دوباره زنده می شود

و  املپیـک  بازی هـای  برگـزاری  از  جاپانـی  هـای  مقـام   

پاراملپیـک بـا اتخـاذ تدابیـر شـدید صحـی در تابسـتان سـال 

یـک  وزیـر جاپـان در  روای میـادی خـرب میدهنـد. نخسـت 

نشسـت خـربی گفتـه اسـت کـه متـام آماده گـی هـا و تـاش 

هـا بـر برگـزاری بـازی هـای املپیـک گرفتـه شـده اسـت و این 

بـازی هـا بـدون تاخیر برگزار خواهند شـد. یوشـی هاید سـوگا، 

نخسـت وزیـر جاپان در یک نشسـت خـربی روز جمعه )۳ ثور( 

اعـام کـرد کـه دولـت ایـن کشـور...

 سـتاره سـابق تیم ملی ایتالیا معتقد اسـت برگزاری سـوپرلیگ 

یـک امـر قطعی خواهـد بود. در ابتـدای هفته خـربی که مدت 

هـا در رابطـه بـا آن بحـث شـده بود باالخـره رنگ و بوی رسـمی 

بـه خـود گرفـت و 12 باشـگاه بـزرگ اروپایـی طـی بیانیـه ای 

مشـرک اعـام کردنـد کـه بـه زودی رقابـت هایـی موسـوم بـه 

سـوپر لیـگ برگـزار خواهـد شـد؛ مسـابقاتی کـه گفته شـد می 

توانـد اقتصـاد باشـگاه ها ...

ورزش
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وزارت داخلـه کشـور اعـام کرده اسـت  

کـه نیروهـای قطعـات خـاص پولیـس 

گـروه  عضویـت  کـه  تروریسـتانی  از  تـن   9 کشـور  ملـی 

انـد. کـرده  بازداشـت  لوگـر  والیـت  از  دارنـد  را  طالبـان 

ایـن وزارت روز شـنبه 4 ثـور بـا نـر خربنامـه ای گفتـه 

ادامـه  در  پولیـس  خـاص  قطعـات  نیروهـای  کـه  اسـت 

عملیـات تصفیـه وی که در آن نیروها کومانـدو و قوت های 

هوایـی نیـز اشـراک داشـتند، روسـتای شـولک مربـوط 

مرکـز والیـت لوگـر را از وجـود گـروه تروریسـتی طالبـان 

انـد. کـرده  پاک سـازی 

در خربنامـه ایـن وزارت اضافه شـده اسـت کـه در پی این 

عملیـات  ۹ تـن از تروریسـتان گـروه طالبـان بازداشـت 

امنیـت  رئیـس  رساج  ضیـا  احمـد   

از  تـن   9 کـه  می گویـد  کشـور  ملـی 

گـروه طـراح حمله بـر رسور دانـش معاون دوم ریاسـت 

انـد. شـده  دسـتگیر  جمهـوری 

آقـای رساج روز شـنبه 4 ثـور در یـک نشسـت خـربی 

مشـرک در کابـل گفـت که 9 تن اعضـای یک گروهی 

کـه قصـد حملـه بـر جـان رسور دانـش، معـاون دوم 

ریاسـت جمهوری را داشـتند، بازداشـت شـده اند. وی 

وعـده داد کـه اعضـای باقی مانـده این گـروه نیز تحت 

پی گـرد قـرار دارنـد و دسـتگیر خواهنـد شـد.

رئیـس امنیـت ملـی کشـور اضافـه کـرد کـه ایـن گـروه 

برخـی حمـات هدفمنـد دیگـر را نیز بر فعـاالن مدنی 

طرح ریـزی کـرده بودنـد. او گفـت کـه هویت ایـن گروه 

را بـه زودی افشـا خواهنـد کـرد.

ایـن اولیـن بار نیسـت که حملـه بـر رسور دانش معاون 

دوم رییـس جمهـور خنثـی مـی شـود. در سـال های 

ایـن  از  مشـابه  بـار طرح هایـی  نیـز چندیـن  گذشـته 

دسـت و بـا وسـعت بسـیار بیشـر خنثـی شـده بـود.

ریاسـت امنیـت ملـی حـدود یـک مـاه پیـش نیـز اعام 

کـرده بـود که نیروهـای قطعات خاص ریاسـت عمومی 

امنیـت ملـی بـا اجـرای عملیاتـی در ناحیه سـوم شـهر 

کابل یک عضو شـبکه حقانی را بازداشـت کرده اند که 

ایـن فـرد از طراحـان حملـه بـه دفـر روند سـبز متعلق 

بـه امراللـه صالـح، معـاون اول ریاسـت جمهـوری و از 

طراحـان حمـات بـزرگ شـبکه حقانی بوده اسـت.

امنیـت ملـی از فرد بازداشـت شـده بـه نـام »عبیدالله« 

یـاد کـرده اسـت کـه با نام هـای مسـتعار »فـاروق، بال 

و ابراهیـم« در سـال ۱۳۹۶ در شـهر پشـاور پاکسـتان 

توسـط اعضای شـبکه حقانـی جذب و آمـوزش نظامی 

را در یکـی از اردوگاه هـای ایـن شـبکه فراگرفتـه بود.

تنش بین رسان طالبان

رئیـس عمومـی امنیـت ملـی می گویـد کـه کشـمکش 

درون گروهـی میـان گـروه طالبـان زیاد اسـت. او عاوه 

کـرد جنجـال میـان شـورای پشـاور و شـورای کویتـه 

جـدی جریـان دارد و این دو شـورا روی مسـائل متعدد 

بـا هـم اختـاف نظرهـای عمیـق دارد. به گفتـه رئیس 

امنیـت ملـی ما بـرادر در تاش اسـت که گـروه خاص 

خـود را در داخـل افغانسـتان دسـت و پـا کنـد.

همچنیـن حمداللـه محـب مشـاور امنیـت ملـی رئیس 
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ولـي جرګـې تـه وي مـوږ خپـل شـکايت رسـوو. هغـه اسـناد 

چـې مـوږ وزارت داخلـې نـه ورتـه راوړي او قومانـدان امنيـې 

خپلـه راتـه ويـي و چې يو څه راوړي دا مـو ورته راوړي، خو رس 

يـې نـه دی پـرې ګرولـی. د ښـارجوړونې وزات څخه مو اسـناد 

ورتـه راوړي او هغـوی مسـتقيامً ورتـه ليکي چـې دلته نظامي 

تاسيسـات هيـڅ وجـود نـه لـري.(( د کنفرانـس بـل ګډونـوال 

جـامل تڼـي وويـل، دوی ټـول قانـوين اسـناد پـه الس لـري او 

اجـازه نـه ورکـوي، چـې په ياده سـاحه کـې دې قومانـداين او 

يـا بـل کـوم ارګان پـه خپـل رس تاسيسـات جـوړ کـړي. هغه د 

ګـواښ پـه ډول وويل، کـه اړونده ارګانونـه د دوی غږ وا نه وري 

او امنيـه قومانـداين لـه خپـل تصميـم په شـا نـه يش، دوی په 

الريونونـو الس پـورې کـوي او ترڅنـګ يـې ځـان تـه پـه خپلـه 

نومـرې توزيـع کوي.

ده زياتـه کـړه: ))نـن دا کنفرانـس د يـوه خـرب پـه معنـا دی، 

سـبا تـه امـکان دې ولـري چـې مـوږ مظاهـره ور وباسـو، دی 

دې هـم کار کـوي او مـوږ هـم دا ځـای د خپـل ځـان بولـو، نو 

کـه دلته مشـکات جوړ شـول، وينې تویې شـوې، مـرګ ژوبله 

وشـوه او يا نور مشـکات رامنځته شـول، مسـوول به يې امنيه 

قومانـدان وي او زه يـې پـه خپـل ذات کې غاصـب هم بومل.((

د دغـې ځمکې په يوه سـاحه کـې د موټرو بارګېنونـه، رسايونه 

او دوکانونـه هـم جـوړ شـوي وو، چـې امنيـه قومانـداين ړنـګ 

کـړل. بل پلو د خوسـت امنيـه قوماندان پاسـوال محمد داوود 

امـن پـژواک خـربي اژانـس تـه وويـل، يـاده شـوې ځمکـه د 

امنيـه قوماندانـۍ ملکيـت دی او قانـوين اسـناد يـې د دوی 

پـه الس کـې دي او پـه همـدې اسـاس پـه دې ځـای کـې 

تاسيسـات جـوړوي. هغـه زياتـه کـړه، هغـه ادارې چـې دغـو 

کسـانو تـه يـې پـه دې ځای کـې د اسـتوګنې نومـرې ورکړي، 

بديـل ځـای دې ورتـه پيـدا کـړي.

ده زياتـه کـړه: ))مـوږ نظامي جلسـه دایـره کـړې ده او نظامي 

جلسـه کـې فيصلـه شـوې، وايل صاحـب يـې پـه راس کـې و، 

ټـول اسـناد او فيصلې موږ رسه شـته، نو زمـوږ کار قانوين دی، 

قانـوين کار بـه مخکې بيايـو. وايل صاحب بل ځـای کې دوی 

تـه نومـرې ورکـړي، دا ځمکه د قوماندانـۍ ده. هيڅوک توزيع 

او صاحيـت د کورنيـو چـارو وزات د ځمکې نـه لري.((

پـژواک هڅـه وکـړه چـې په دې اړه د خوسـت واليتـي ادارې او 

ښـاروالۍ رياسـت نظـر هـم لـه ځـان رسه ولري، خـو هغوی په 

دې اړه معلوماتـو ورکولـو تـه حارض نه شـول.

 د خوسـت يـو شـمېر اوسـېدونکي وايـي، د دغـه واليـت امنيه 

قومانـداين د ازادۍ مېنـې ښـارګوټي اړونـد د »اې ريـزرف« 

پـه سـاحه کـې کومـه چـې د دوی د اسـتوګنې نومـرو لپـاره 

ځانګـړې شـوې، پـه خپلـر نظامـي تاسيسـات جـوړوي.

کـې  دغـه سـاحه  وويـل،  پرمهـال  کنفرانـس  د خـربي  دوی 

پـه ۱۳۹۲ ملريـز کال کـې د ښـاروالۍ د تفصيـي پـان لـه 

مخې واليتي ادارې يو شـمېر مسـتحقو کسـانو ته د اسـتوګنې 

اوېـز  بانـک  د  او  تعرفـه  قانـوين  چـې  دي،  ورکـړې  نومـرې 

هـم پـه الس کـې لـري. د هغـوی پـه وينـا، د پـان لـه مخـې 

يـادې نومـرې بايـد پـه همغه وخـت کـې دوی ته خـط اندازي 

شـوې او د کورونـو جـوړول يـې پـرې پيـل کـړي وای، خـو دا 

چـې امنيـه قوماندانـۍ يـې د ملکيـت دعـوه لـري، نو تراوسـه 

همداسـې پاتـې ده.

د منډاېـر منـګل پـه نـوم د کنفرانـس يـوه ګډونـوال وويـل، پـه 

۱۳۹۴ ملريـز کال د اداري مجلـس د پرېکـړې لـه مخـې د 

ښـاروالۍ  او  رياسـت  ښـارجوړونې  ادارې،  اراضـۍ  ځمکـو 

تـه بديـل ځـای ورکـړل  پـه ګـډ تفاهـم قوماندانـۍ  رياسـت 

شـوی او تـرې غوښـتنه شـوې، چـې د نومـرو د توزيـع مخـه 

دې نـه نيـي. د هغـه پـه وينـا، د خوسـت امنيـه قومانـدان 

پـر هغـې رسبېـره بيـا هـم پـه دغـه ځـای کـې پـه خپـل رس د 

نظامـي تاسيسـاتو جوړولـو لومـړين کارونـه پيل کـړي او دوی 

تـه د نومـرو د توزيـع اجازه نـه ورکوي. دی زياتوي: ))سـبا موږ 

مرکـز کابـل تـه هـم ځـو، هلتـه دا خپل شـکايت د هـرې الرې 

چـې وي، کـه دا امنيـت شـورا تـه وي، وزارت داخلـه تـه وي او 

د خوست ځینې اوسېدونکي: امنيه قومانداين د خلکو په نومرو کې نظامي تاسيسات جوړوي کارتون

 

  

محمد هدایت 

 رییـس امنیـت ملـی دیـروز در کنفرانـس مطبوعاتـی 

نهادهـای  و  ملـی  امنیـت  شـورای  مشـاور  همـراه  کـه 

دوم  معـاون  بـر  حملـه  طـرح  کـه  گفـت  داشـت  امنیتـی 

ریاسـت جمهـوری را خنثـی کـرده اسـت و تـا کنـون نـه تن 

از تروریسـت هـا در پیونـد بـه ایـن پـان شـوم تروریسـتی 

دسـتگیر شـده انـد. بـه گفتـه رییـس امنیـت ملـی تعدادی 

دیگـر از اعضـای گـروه طالبـان کـه در ایـن طـرح دخیـل 

گرفتـار  زودی  بـه  و  دارنـد  قـرار  تعقیـب  تحـت  انـد  بـوده 

خواهنـد شـد. ایـن خـرب نشـان دهنـده اوج تحرک ماشـین 

تـرور و انتحـار از سـوی گـروه طالبـان و حامیـان منطقه ای 

آن اسـت. در بـاره اوج گرفـن حمـات انتحـاری و تشـدید 

خشـونت هـا از سـوی طالبـان چنـد نکتـه اساسـی وجـود 

دارد کـه نبایـد آن هـا را از نظـر دور داشـت: 

1- نکتـه نخسـت این اسـت که چرا معـاون دوم رییس 

جمهـور ایـن بـار هـدف تروریسـت هـا قـرار گرفتـه اسـت. 

البتـه ایـن اولیـن بـار نیسـت کـه حملـه بـر اسـتاد دانـش 

بـه عنـوان معـاون دوم رییـس جمهـور خنثـی می شـود. در 

سـال هـای گذشـته چندیـن بـار طـرح هایـی از این دسـت 

و بـا وسـعت بسـیار بیشـر خنثـی گردیده اسـت و تـا کنون 

تروریسـت هـا موفـق نشـده انـد کـه بـه هـدف شـوم شـان 

برسـند. بـدون شـک متـام کسـانی کـه در دولـت کار مـی 

کننـد هـدف تروریسـت هـا هسـتند و هـر روزه متاسـفانه 

کارمنـدان ملکـی و نیروهـای شـجاع امنیتـی کشـور مـورد 

حمـات تروریسـتی قـرار مـی گیرنـد و جـان خویـش را از 

دسـت مـی دهنـد. امـا طـرح یـک پـان پیچیـده و کان بر 

جـان معـاون رییـس جمهور نشـان دهنـده اهمیـت جایگاه 

و دیـدگاه هـای اسـراتژیک وی در رهربی حکومت اسـت. 

بـه خصـوص که در ایـن اواخر همسـایه جنوبی افغانسـتان 

سیاسـی  هـای  چهـره  میـان  از  هدفمنـد  هـای  یارگیـری 

را رشوع کـرده اسـت و تـا کنـون بسـیاری از چهـره هـای 

سیاسـی از حامیـت هـای بـی دریـغ ایـن کشـور بهـره منـد 

هدفمنـد  تروریسـتی  حمـات  آن  مـوازات  بـه  انـد،  شـده 

نیـز تشـدید گردیـده اسـت. بـه نظـر مـی رسـد کـه طـرح 

یـک حملـه تروریسـتی بـا ابعـاد کان تـر و اسـراتژیک بـر 

جـان معـاون دوم رییـس جمهور بخشـی از یـک پان کان 

سیاسـی باشـد کـه در پیـش گرفتـه شـده اسـت. 

2- بـا توجـه بـه نکته قبلی بایـد نتیجه گرفـت که گروه 

طالبـان بـه تنهایـی و در داخل افغانسـتان توانایی طراحی 

و پـان حمـات تروریسـتی پیچیده با ابعـاد کان را ندارد. 

متـام حمات تروریسـتی کـه دراین روزها صـورت می گیرد 

و ایـن حمـات بیـش از هـر زمان دیگر تشـدید شـده اسـت 

در خـارج از افغانسـتان پـان مـی شـود و بـه صورت بسـیار 

ماهرانـه در داخل افغانسـتان اجرا می شـود. طالبان بدون 

حامیـت هـای لوجیسـتیکی و اسـتخباراتی یـک سـازمان 

اسـتخباراتی خارجـی هرگـز تـوان طـرح و انجـام ایـن همـه 

قضایـای تروریسـتی را ندارند. 

تشـدید  از  هـدف  کـه  اسـت  ایـن  دوم  نکتـه   -3

خشـونت هـا و فعـال سـاخن ماشـین تـرور در ایـن رشایط 

چیسـت؟ بـه گفتـه همـه کسـانی کـه بـه نحـوی در قضیـه 

افغانسـتان دخیل هسـتند، روند صلح به مرحله حسـاس و 

امیدوارکننده ای رسـیده اسـت، سـنگ اندازی و کارشکنی 

از سـوی طالبـان در فراینـد صلـح بـه گونـه هـای مختلـف 

رونـد  کـه  هسـتیم  شـاهد  مـا  همـه  اسـت.  شـده  تشـدید 

مذاکـرات بیـن ایـاالت متحـده و طالبـان بـه خوبـی پیـش 

رفـت و منجـر بـه توافقنامـه دوحـه گردیـد. امـا از روزی کـه 

آغـاز  رسـام  افغانسـتان  دولـت  و  طالبـان  بیـن  مذاکـرات 

گردیـده اسـت کارشـکنی از سـوی طالبـان نیز رشوع شـده 

اسـت. آخریـن کارشـکنی، تصمیـم طالبـان مبنـی بـر عدم 

اشـراک در کنفرانـس اسـتانبول بـود کـه ایـن کنفرانـس 

مهـم را بـا تاخیـر نامعلـوم و ابهـام جـدی مواجـه سـاخت. 

اکنـون نیـز تشـدید خشـونت هـا در افغانسـتان بخشـی از 

کارشـکنی طالبـان در رونـد صلـح اسـت و نشـان مـی دهد 

کـه ایـن گـروه و حامیـان منطقـه ای آن هرگـز حـارض بـه 

صلـح نیسـتند و بـاور بـه صلـح ندارنـد. 

4- حمـات تروریسـتی کـه در ایـن روزهـا بـه شـکل 

زنجیـره ای و هدفمنـد صـورت مـی گیـرد و متاسـفانه هـر 

امنیتـی  شـجاع  نیروهـای  و  افغانسـتان  مـردم  از  لحظـه 

قربانـی مـی گیـرد همه مـا را به یک مبـارزه ملـی و دوامدار 

فـرا مـی خواننـد. ممکن اسـت همزمان بـا خـروج نیروهای 

خارجـی از افغانسـتان هم جنـگ و هم حمات تروریسـتی 

تشـدید گردد. بنابراین دولت افغانسـتان بایـد برنامه هایی 

بـا تروریسـت هـا و  بـرای مبـارزه  بـرای بسـیج عمومـی  را 

دشـمنان تـدارک ببیند. خوش بختانـه در صفوف نیروهای 

امنیتـی افغانسـتان تـوان و انگیـزه کافـی بـرای مقابلـه بـا 

دشـمن وجـود دارد. تنها کمبودهـا و نواقصی که در اکامل 

و تجهیـز ایـن نیروهـا وجـود دارد رفـع گـردد. امـا در بخش 

جنـگ تبلیغاتـی و بسـیج افـکار عمومی علیه تروریسـت ها 

و حامیـان آن هـا مشـکات زیـادی وجـود دارد. مـا هنـوز 

نتوانسـته ایـم افـکار عمومـی را علیـه تروریسـت هـا بسـیج 

کنیـم. هنـوز متاسـفانه نفـرت افکنـی قومـی، دامـن زدن 

بـه خصومـت هـای شـخصی و جناحـی و سـوء تفاهـم های 

گسـرده بیـداد مـی کنـد. از این رو الزم اسـت کـه در برابر 

تروریسـت هـا دیـدگاه واحـد بـه وجـود آیـد و همه مـردم در 

برابر دشـمن مشـرک بسـیج شـوند. 

سرمقاله

ماشین ترور هم چنان 
فعال است

آمریکا نیروهای ویژه و بمب افکن 
بی-۵۲ به افغانستان اعزام می کند

 

از  تعـدادی  کـه  اسـت  کـرده  اعـام  پنتاگـون   

مـدت  بـرای  اسـت  ممکـن  کشـور  ایـن  ویـژه  نیروهـای 

خـروج  از  تـا  شـوند  اعـزام  افغانسـتان  بـه  کوتاهـی 

کننـد. حاصـل  اطمینـان  آمریکایـی  نیروهـای  امـن 

اسـت  کـرده  تأییـد  همچنیـن  آمریـکا  دفـاع  وزارت 

نیروهـای  خـروج  ایمنـی  از  اطمینـان  بـرای  کـه 

فرونـد  دو  افغانسـتان،  از  بین املللـی  و  آمریکایـی 

اسـت. کـرده  اعـزام  منطقـه  بـه  را  بـی-۵۲  افکـن  مبـب 

افکـن  مبـب  دو  ایـن  کـه  گفتـه  پنتاگـون  سـخنگوی 

نیروهـای  مصـون  خـروج  از  پشـتیبانی  هـدف  بـا 

شـده اند. فرسـتاده  منطقـه  بـه  افغانسـتان  از  امریکایـی 

بـه  توجـه  بـا  آمریـکا  دفـاع  وزارت  اسـت  گفتـه  کربـی  جـان 

انجـام  را  احتیاطـی  اقدامـات  طالبـان،  تنـد«  »اظهـارات 

نظـر  در  بایـد  احتـامالت  همـه  او،  گفتـه  بـه  اسـت.  داده 

برابـر  در  اسـت  ممکـن  طالبـان  کـه  ایـن  و  شـود  گرفتـه 

دهنـد. نشـان  مقاومـت  آمریکایـی  نیروهـای  عقب نشـینی 

متامـی  خـروج  خواسـتار  دوحـه  توافقنامـه  مطابـق  طالبـان 

نیروهـای بین املللـی از افغانسـتان تـا اول ماه مه اسـت. این 

گروه گفته که اگر نیروهای خارجی تا این تاریخ خارج نشوند، 

ناقـض توافقنامـه خواهد بـود و پیامد آن متوجه آمریکا اسـت.

توضیـح  عملیاتـی«  »رازداری  دلیـل  بـه  کربـی  جـان 

متحـده  ایـاالت  کـه  کـرد  تأکیـد  امـا  نـداد،  بیشـری 

خیـال  »بـا  را  خـود  نیروهـای  تـا  اسـت  تـاش  در 

بکشـد. بیـرون  افغانسـتان  از  مسـئوالنه«  و  راحـت 

نیروهـا  ایـن  ایمنـی  مـورد  در  ویـژه ای  نگرانـی  امـا 

در  را  دورافتاده تـری  مکان هـای  آنهـا  زیـرا  دارد  وجـود 

از  برخـی  و  آبـاد  جـال  و  جنـوب  در  قندهـار  اطـراف 

می کننـد. تـرک  افغانسـتان  رشق  در  دیگـر  مناطـق 

نیروهـای  اعـزام  از  هـدف  کـه  افـزود  پنتاگـون  سـخنگوی 

اضافـی نـه تنهـا اطمینـان از خروج ایمـن نیروهـای آمریکایی 

اسـت. مهندسـی  و  لجسـتیکی  کمک هـای  ارائـه  بلکـه 

آمریکایـی  رسـانه های  از  برخـی  حـال  همیـن  در 

اعـزام  همچنیـن  پنتاگـون  مقامـات  کـه  داده انـد  گـزارش 

را  منطقـه  بـه  زمینـی  و  هوایـی  دریایـی،  نیـروی  صدهـا 

و  ناتـو  و  آمریکایـی  نیروهـای  امنیـت  تـا  کرده انـد  تأییـد 

کننـد. تأمیـن  خـروج  هنـگام  را  پیامنـکاران  همچنیـن 

و ۷ هـزار  آمریکایـی  در حـال حـارض حـدود ۲۵۰۰ رسبـاز 

رسبـاز ناتـو در کشـور حضور دارنـد. مطابـق موافقتنامه دوحه 

قـرار اسـت ایـن نیروهـا تـا یـک هفتـه دیگـر بایـد افغانسـتان 

امـا حـدود یـک هفتـه قبـل، رئیـس جمهـور  را تـرک کننـد 

آمریکایـی  نیروهـای  خـروج  رونـد  کـه  کـرد  اعـام  آمریـکا 

شـد. خواهـد  تکمیـل  سـپتامرب   ۱۱ تـا  و  آغـاز  مـه  اول  از 

می شـود؟ چـه  نیروهـا  ایـن  سـاح های  رسنوشـت 

پرسـنل  حرکـت  کـه  گفته انـد  آمریکایـی  مقام هـای 

هفتـه«  چنـد  »بـرای  افغانسـتان  از  خـارج  بـه  نظامـی 

تجهیـزات  حمـل  بـر  فـوری  مترکـز  و  شـد  نخواهـد  آغـاز 

بیـن  از  محـل  در  یـا  کـه  اسـت  غیـررضوری  ملزومـات  و 

منی شـوند. منتقـل  افغـان  نیروهـای  بـه  یـا  رونـد  منـی 

سـخنگوی پنتاگـون گفتـه کـه ژنـرال اسـکات میلـر، فرمانـده 

کنـت  ژنـرال  و  افغانسـتان  در  بین املللـی  نیروهـای  کل 

مـک کنـزی، فرمانـده فرماندهـی مرکـزی آمریـکا، فهرسـتی 

حـال  در  آمریکایـی  نیروهـای  کـه  را  سـاح هایی  متـام  از 

حـارض در افغانسـتان در اختیـار دارنـد، تهیـه کـرده اسـت.

بـه  دوبـاره  تجهیـزات  از  برخـی  کـه  گفتـه  کربـی  جـان 

برخـی  اسـت  ممکـن  می شـود.  بازگردانـده  متحـده  ایـاالت 

تجهیـزات بـه کشـورهای دیگـر منطقـه ارسـال شـود. برخـی 

تجهیـزات نیـز بـه ارتـش افغانسـتان تحویـل داده می شـوند و 

برخـی از ابزارهـای دیگـر ممکـن اسـت از بیـن بـرده شـوند.

او گفـت کـه هنـوز ارزیابـی در مـورد اینکـه چـه وسـایلی مورد 

اسـتفاده قـرار می گیـرد در حال انجام اسـت و گـزارش نهایی 

ارسـال می شـود. دفـاع  وزیـر  آسـتین  لویـد  بـه  تأییـد  بـرای 

مـورد  در  تصمیم گیـری  در  کـه  کـرده  اضافـه  کربـی  آقـای 

نظـر  در  نیـز  نقـل  و  حمـل  هزینـه  همچنیـن  تجهیـزات 

کـه  کـرده  تأکیـد  حـال  عیـن  در  او  شـد.  خواهـد  گرفتـه 

انتقـال  افغانسـتان،  جغرافیایـی  موقعیـت  بـه  توجـه  بـا 

اسـت. راه  ایمن تریـن  تجهیـزات  و  نیروهـا  هوایـی 

اعامیـه  مـورد  در  هنـوز  طالبـان  و  افغانسـتان  دولـت 

ویـژه  نیروهـای  احتاملـی  اعـزام  دربـاره  پنتاگـون  جدیـد 

نداده انـد. نشـان  واکنشـی  افغانسـتان  بـه  آمریکایـی 

چنـد روز پیـش، ینـس اسـتولتنربگ، دبیـرکل ناتـو و آنتونـی 

بلینکـن وزیـر امور خارجه ایاالت متحـده آمریکا گفتند که اگر 

طالبان در هنگام عقب نشینی نیروهای خارجی به آنها حمله 

کننـد، بـا واکنش شـدیدی از سـوی آن ها روبرو خواهند شـد. 

جمهـور کـه در ایـن نشسـت خـربی گفـت کـه ادعـای 

جغرافیـای  درصـد  کنـرول 50  بـرای  طالبـان  گـروه 

افغانسـتان دروغ محـض اسـت. 

آقـای محـب خطـاب بـه گـروه طالبـان گفـت کـه اگـر 

قـدرت دارنـد، بـرای دو مـر قـرب چـرا مرده هایشـان را 

گزارش هـای  از  پیـش  می دهـد؟  انتقـال  پاکسـتان 

منتر شـده بـود که گـروه طالبان شـامری از زخمیان 

و اجسـاد جنگجویانـش را بـه پاکسـتان انتقـال داده 

اسـت.

ایـن سـخن در حالـی مطـرح می شـود کـه در روزهـای 

گذشـته گروه طالبـان تعدادی عکـس از جنگجویانش 

در شـامل کشـور را کـه در حـال مترین نظامـی بودند، 

منتـر کـرده بود.

مشـاور امنیـت ملـی همچنیـن گفـت کـه حـرف دولت 

افغانسـتان بـه گـروه طالبـان ایـن اسـت کـه راه صلـح 

را انتخـاب کنـد، چـون خواسـت متـام مردم افغاسـتان 

اسـت و راه رشعـی اسـت.

او در مـورد رفـت و آمد هیات های پاکسـتانی به کشـور 

گفـت کـه تاش هـا جریـان دارد تـا پاکسـتان بـه راه 

حلـی برسـیم. وی عـاوه کـرده: »حرف ما همیشـه این 

اسـت کـه مـا بایـد بـرای رسـیدن به صلـح با پاکسـتان 

ایـن گـروه در ایـن والیـت بنام های قـاری مجید مشـهور به 

بـال، سـید تقی مشـهور بـه فروتـن و قاری مصطفا کشـته 

شدند.

براسـاس معلومـات اعامیه هـای وزارت دفـاع ملـی کشـور، 

در یـک عملیـات دیگـری اردوی ملـی در ولسـوالی جغتـو 

والیـت میـدان وردک چهـار جنگجـوی ایـن گـروه کشـته 

شـدند و چهـار تـن دیگـر شـان زخمـی شـده انـد.

ایـن وزارت عـاوه مـی دارد کـه در یـک عملیـات دیگـری 

اردوی ملـی در منطقـه ابراهیـم خیـل ولسـوالی قـره بـاغ 

والیـت غزنـی 14 جنگجـوی گـروه طالبان به قتل رسـیدند 

و شـش جنگجـوی دیگـر ایـن گـروه زخمـی شـدند.

وزارت دفـاع در خربنامـۀ دیگـری ترصیـح کـرده اسـت کـه 

روزگذشـته، قـوای هوایـی، در ولسـوالی پنجوایـی والیـت 

قندهـار، طالبـان را آمـاج رضبـات هدفمنـد قـرار دادند که 

در در نتیجـه، ۱۲جنگجـوی گـروه طالبان کشـته شـدند و 

چهـار تـن از جنگجویـان گـروه طالبان زخـم برداشـته اند. 

همچنیـن طبـق اعامیـه وزارت دفاع ملـی در یک عملیات 

دیگـر اردوی ملـی در ولسـوالی پنجوایـی والیـت قندهـار 

پنـج جنگجـوی گروه طالبان به هاکت رسـیدند و دو عضو 

شـده  و دو جنگجوی دیگری این گروه  زخمی شـده اند.

ایـن درحالیسـت کـه وزارت دفـاع ملـی نیـز گفتـه اسـت 

کـه در پـی چندیـن عملیـات اردوی ملـی در والیـت های 

مختلـف حـدود 60 تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان بـه 

هاکـت رسـیدند کـه در میـان ایـن کشـته شـدگان چهار 

قومنـدان برجسـته ایـن ایـن گـروه نیـز شـامل اند.

این وزارت در خربنامه ای دیگری گفته اسـت که نیروهای 

پولیـس ملی کشـور در پـی راه چندین عمیلیات سـازمان 

یافتـه بـه تعـداد هشـت تـن را بـه اتهـام جرایـم جنایی در 

چهار والیت کشـور بازداشـت کـرده اند.

در خربنامـه ایـن وزارت آمـده اسـت که منسـوبین پولیس 

قوماندانـی امنیـه والیت هـای، هـرات، رسپل، تخـار و بلخ 

وزارت دفـاع ملـی اعـام کرده اسـت که  

در شـبانه روز گذشـته در درگیری هـای 

میـان نیروهـای امنیتی و دفاعی کشـور و جنگجویان گروه 

طالبـان، بـه ایـن گـروه تلفـات سـنگین وارد شـده اسـت.

ایـن وزارت روز شـنبه 4 ثـور بـا نر خربنامه ای گفته اسـت 

کـه در ایـن درگیری ها که میان نیروهـای امنیتی و دفاعی 

کشـور و جنگجویـان گـروه طالبـان در والیت هـای میـدان 

وردک، غزنـی، قندهـار، ننگرهـار و خوسـت اتفـاق افتـاده 

اسـت، 59 تـن از جنگجویـان گـروه طالبـان بـه هاکـت 

رسـیدند. در خربنامـه آمـده اسـت کـه در ایـن درگیری هـا 

طالبـان جراحـت  گـروه  از جنگجویـان  تـن  از 20  بیـش 

اند. برداشـته 

ایـن وزارت می گویـد کـه در ایـن درگیری هـا چهـار تـن از 

اعضـای برجسـته و قومندانـان گـروه طالبـان نیـز کشـته 

شـدند.

ایـن وزارت می افزایـد کـه در عملیـات که نیروهـای امنیتی 

محـراب  و  پـل  و  تکانـه  مناطـق  در  گذشـته  روز  کشـور 

ولسـوالی جلریـز والیـت میـدان وردک، راه انـدازی کـرده 

بـود، 16 جنگجـوی گـروه طالبان به شـمول سـه قومندان 

بـه نتیجه برسـیم.«

محـب افـزود که تعویـق نشسـت اسـتانبول بیانگر این 

اسـت کـه گـروه طالبان به صلح بـاور نـدارد و این گروه 

غیـر از جنـگ بـه هیچ چیـزی دیگری بـاور ندارد.

از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  کـه  می گویـد  محـب 

کـه  گفـت  او  نیسـت.  تشـویش  جـای  افغانسـتان 

افغانسـتان حکومـت دارد و نظـام دارد، جای تشـویش 

نیسـت و مردم باید مطمین باشـند. به قول وی درست 

اسـت کـه مشـکات وجـود دارد، ولی این مشـکات از 

تـوان حکومـت بـاال نیسـت و قابـل مهـار اسـت.
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زندانـی طالبـان رهـا شـدند ولـی نـه در جنـگ کاهش 

آمـد و نـه در صلـح تاثیـر داشـت. حـاال نیـز اگـر گـروه 

طالبـان گفتگوهـا را ادامـه دهـد، امنیـت تامیـن شـود 

اگـر بتوانیـم بـه توافقـی دسـت یابیـم، بعـدا در مـورد 

زندانیـان طالبـان یـک تصمیـم گرفتـه خواهـد شـد.«

محـب افـزود کـه در گذشـته هـم قاچاق بـران شـامل 

لیسـت طالبـان بودنـد مـا اعـراض کردیـم؛ ولـی در 

نتیجـه حکـم جرگه مشـورتی رها شـدند اما ایـن بار نیز 

گـروه طالبـان در لیسـت جدید خود قاچاق بـران بزرگ 

مـواد مخـدر را درج کـرده اسـت.

دیگـر گـروه طالبـان زخمی شـده اند.

براسـاس معلومـات اعامیـه وزارت دفـاع در یـک عملیـات 

سـازمان یافتـه نیروهـای اردوی ملـی در منطقـه مومنـددره 

ولسـوالی اچیـن والیـت ننگرهـار یـک رسگـروه جنگجویان 

گـروه طالبـان بـه نـام مسـافر بـا چهـار رسبـاز تحـت امرش 

بـه هاکت رسـیدند.

وزارت دفـاع می افزایـد کـه در یـک عملیات دیگـری اردوی 

ملـی در ولسـوالی موسـی خیل والیـت خوسـت دو عضـو 

گـروه طالبـان کشـته شـدند و پنـج عضـو دیگـر ایـن گـروه 

زخمـی شـده اند.

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه در اثـر انفجـار مایـن 

ولسـوالی  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  شـده  جاسـازی 

صـربی والیـت خوسـت، یـک تـن آنـان کشـته شـده و یـک 

تـن دیگـر از ایـن تروریسـت هـا زخـم برداشـته اسـت.

ایـن وزارت مدعـی اسـت کـه جنگجویـان گـروه طالبان که 

۲۸۰ مایـن مختلف  النـوع را جهـت هـدف قـرار دادن مردم 

ملکـی و نیـرو هـای امنیتـی، در بخـش هایـی از ولسـوالی 

ارغنـداب ایـن والیـت جاسـازی کـرده بودنـد، کـه توسـط 

اردوی ملـی کشـف و خنثـا شـد.

هشـت تـن را در پیونـد بـه قتـل، رسقت هـای مسـلحانه، 

فریـب کاری و آزار و اذیـت مـردم بازداشـت کـرده انـد.

در خربنامـه ترصیـح شـده اسـت کـه از این جمـع، دو تن 

در پیونـد بـه رسقـت و یک تـن در پیونـد بـه فریـب کاری از 

ناحیه هـای یـازده و هفـت شـهر هـرات، یک تـن در پیونـد 

بـه رسقـت موترسـایکل از والیـت رسپـل، سـه تن در پیوند 

بـه قتـل از ناحیـه یازدهـم شـهر مزاررشیـف و یک تـن در 

پیونـد بـه آزار و اذیـت مـردم از ناحیـه چهـارم شـهر تالقان 

بازداشـت شـده اند.

ترورهـای  اخیـر  روز  چنـد  طـی  کـه  حالیسـت  در  ایـن 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  افـران  شـهری  هدفمنـد 

کشـور از رسگرفتـه شـده اسـت. قومندانـی امنیـه کابـل 

گفتـه اسـت کـه در دو رویـداد جداگانـه چهـار نظامـی و 

یـک غیـر نظامـی تـرور شـده انـد.

دو روز پیـش نیـز در یـک رویـداد تروریسـتی یـک افـر 

پولیـس در نزدیکی هـای حـوزه سـوم امنیتـی کابـل تیـر 

بـاران شـد. 

عهـده  بـه  کسـی  را  رویدادهـا  ایـن  مسـئولیت  هرچنـد 

نگرفتـه اسـت ولـی حکومـت رویدادهـای مشـابه بـه را بـه 

عهـده گـروه طالبـان گذشـته اسـت. گفتـه می شـود کـه 

گـروه طالبان اخیـرا بیش از 300 تن از اعضای ترویسـت 

خـود را بـرای انجـام ترورهای هدفمند در شـهرهای بزرگ 

کشـور فرسـتاده اسـت. گفنتی اسـت که بیش از 80 نفر 

از اعضـای گـروه طالبـان بـرای انجـام ترورهـای هدفمنـد 

وارد شـهر کابـل شـده اند.

رئیس امنیت ملی: 
9 تن از طراحان حمله بر معاون دوم ریاست جمهوری دستگیر شدند

وزارت دفاع ملی: به جنگجویان گروه طالبان تلفات سنگین وارد شده است

وزارت داخله: 9 تروریست و هشت متهم بازداشت شدند



 
به زعم این افراد چنین استنباط می شود که گویا با خروج نیروهای خارجی از کشور، افغانستان 

دچار هرج ومرج خواهد شد؛ درحالی که بیرون شدن نیروهای خارجی در حقیقت یک فرصت بزرگ 

برای مشِق خوداتکایی است که با اعتماد مردم به نظام می تواند آینده سرشار از امید و روزهای سپید را 

برای مردم افغانستان به ارمغان آورد. حتماً به خاطر دارید که بعد از روِی کار آمدِن دولِت جدید امریکا، 

آقای بایدن رئیس جمهور منتخِب آن کشور در نخستین روزهای کاریش به نحو تلویحی گفت که 

دولتش توافق نامه دوحه را بازنگری خواهد کرد؛ این اظهارنظر، برخی بیم و امیدهایی را نیز در سطح 

جامعه به وجود آورد.

 

نظـام هـای مختلف سیاسـی در افغانسـتان آزموده شـده 

اسـت. تاریـخ معـارص افغانسـتان بـا دگرگونـی هـا و انقالبـات 

زیـادی اُنـس دارد، ایـن تحـوالت اکـراً در پـی تغییـر نظـام 

سیاسـی و رسـیدن بـه قـدرت سیاسـی بـوده اسـت. امـا هیـچ 

کـدام آن نظـام هـای سیاسـی نتوانسـتند معضـالت و بحـران 

هـای عمیـق ایـن ُملک را از میـان بردارد. زیـرا اغلب نظام های 

سیاسـی تجربه شـده در افغانسـتان در الک های تنگ قومی، 

حزبـی و یـا قـری گیـر ماندنـد. از ایـن جهـت در طـول تاریخ 

معـارص افغانسـتان فرآینـد مثبـت سیاسـی کـه توانسـته باشـد 

بـر مشـکالت ژرف ایـن رسزمیـن از هـر حیـث بویـژه از لحـاظ 

سیاسـی فایـق آیـد، نبـوده و شـکل نگرفته اسـت. ایـن ناکامی 

عوامـل هـای زیـادی دارد از جملـه انحصـار خواهـی قـدرت، و 

موجودیـت فاصلـه میـان مـردم و نظـام سیاسـی یکـی از ده ها 

مشـکل بـوده اسـت کـه بـر ناکامـی ایـن پروسـه تأثیـر شـگرف 

اسـت.  مانده 

کودتـا هـا و انقالبـات در مقطـع هـای مختلـف، فضـای 

سیاسـی کشـور را مخـدوش سـاخت؛ ولـی نتوانسـتند نظـم 

سیاسـی واجد رشایط واقعیت های اجتامعی را در افغانسـتان 

تشـکیل دهنـد. ایـن ضعـف و نقیصـه¬ی بزرگـی اسـت کـه 

نتیجـه شـان هـرج و مرج های بحران آفرین سیاسـی در کشـور 

گردیـده اسـت. سیاسـت در گذشـته هـای تاریـخ افغانسـتان 

چـر بـزرگ و ملـی پسـندانه را خلـق نکـرد، لـذا در الیـه هـای 

متعفـن گرفتـار آمـد و افغانسـتان را بـه سـیامی امـروزی اش 

مبدل سـاخته اسـت. این تحوالت بزرگ تاریخی برای مردمان 

و رهـران سیاسـی بایـد بـه درسـی فرامـوش نشـدنی تبدیـل 

گـردد، تـا فرصـت های موجـود و آینـده را نسـوزانیم. ایـن امید 

هسـت کـه از فرصـت پیـش آمـده در راسـتای تثبیـت نظـام 

سیاسـی با ثبات و همه شـمول اسـتفاده اعظمی صورت گیرد. 

تجربیـات تاریخی افغانسـتان به وضوح نشـان مـی دهد، نظام 

سیاسـی مـی تواند موفقیـت را در افغانسـتان کسـب مناید که 

از خصلـت مردمـی بیشـری برخـوردار باشـد. نظـام سیاسـی 

و سـازمان سیاسـی کـه در آن مطالبـات مردمـی مطمـح نظـر 

باشـد مانـدگاری و کامیابـی شـان بیشـر خواهـد بـود. چنین 

نظـام قـادر خواهـد شـد تا زخـم هـای ناسـور پیکر افغانسـتان 

را مرحـم گـزاری منایـد. همـه شـمولیت بـودن نظـام سیاسـی 

یکـی از اساسـی تریـن ویژگـی اسـت کـه یـک نظـام سیاسـی 

در افغانسـتان بایـد داشـته باشـد. جمهوریت این قـدرت و این 

ظرفیـت را خوشـبختانه دارد و پایه هـای بنیادین جمهوریت بر 

بسـر مـردم دوسـتی و توجـه به عامـه مردم افغانسـتان اسـت. 

و  گذرانـده  را  ناگـواری  و  سـخت  روزگاران  افغانسـتان 

اکنـون نیـز در رشایـط نـا همگـون سیاسـی قـرار دارد. اما آنچه 

ثابـت اسـت ایـن اسـت کـه ایـن رسزمیـن مـال و ملکیـت مردم 

افغانسـتان اسـت. هر نیروی خارجی و یا هر قدرت دیگری اگر 

چنـد روزی در ایـن کشـور بـوده اسـت، روزی فـرا خواهد رسـید 

که همه¬ی شـان باید این مرز و بوم را ترک منایند. رسنوشـت 

این کشـور می ماند به عهده مردمان این خیطه. جای شـک و 

تردیدی نیسـت که تا همپذیری و دیگر اندیشـی و تکر گرایی 

در بنیاد نظام های سیاسـی و مدیریت سیاسـی در افغانسـتان 

نباشـد، مشـکالت ایـن خاک نـه تنها به پایـان نخواهد رسـید، 

بلکـه بیشـر هـم مـی شـود. لـذا جمهوریـت را بـه عنـوان یـک 

نظـام سیاسـی کـه نگـرش و امـکان سـهیم منـودن همـه مردم 

افغانسـتان در آن دیده می شـود، بر بسـر خواسـته های مردم 

افغانسـتان بنـا شـده اسـت. حفـظ و نگهـداری و تـداوم آن هم 

خواسـت مـردم افغانسـتان اسـت و هـم چر بزرگیسـت کـه در 

زیر آن متامی مردمان این کشـور قابلیت تبارز و تحقق را دارد. 

جمهوریـت از آن مـردم اسـت و ایـن نظـام سیاسـی بـر 

اسـاس آرزو هـای سیاسـی مـردم در افغانسـتان شـکل یافتـه 

اسـت. دامـن وسـیع جمهوریـت قادر اسـت بـا سـاز و کار های 

منظـم و سـاختار هـای قابـل قبـول، همـه مـردم افغانسـتان را 

عادالنـه و منصفانه تحت پوشـیش قـرار دهد. تبـارز اراده مردم 

و ارزش دادن بـه آرأی مردمی به عنوان بسـر اصلی جمهوریت 

قلمداد می شـود. این بسـر در دل مردمان این رسزمین جای 

دارد. سـهیم سـاخنت تـوده هـای مردمی در تعیین سـاختار ها 

و همچنـان کار گـزاران سـاختار امریسـت کـه در جمهوریـت 

انطبـاق پیـدا مـی کند. از ایـن جهت نظام جمهوریت بر بسـر 

خواسـته هـای مـردم افغانسـتان بنا گذاشـته شـده اسـت. کم 

منـودن فاصلـه میـان صاحبـان قـدرت و عامه مردم افغانسـتان 

اصلیسـت کـه در جمهوریت باید تحقق پیدا منایـد. اگر اینکار 

بدرسـتی اتفاق نیفتد، بنیاد نظام سیاسـی دچار فرت شـدید 

خواهد شـد. 

هـای  نظـام  وابسـتگی  یـا  ملیتاریسـم  و  توتالیریسـم 

سیاسـی به اسـتبداد بـا ابـزار نظامی خصیصـه¬ی جمهوریت 

هرگـز منـی تواند باشـد، در حالیکه ایـن دو ابزار در سـایر نظام 

های سیاسـی تجربه شـده در تاریخ معارص افغانستان از شدت 

بـاالی برخـوردار بوده اسـت. صاحبـان قـدرت در جمهوریت بر 

بنیـاد قـرارداد جمعـی میـان نظـام سیاسـی و مـردم، در واقـع 

امـر خادمـان مـردم انـد و مروعیـت اعـامل قـدرت از جنبـه 

مردمیسـت. بـه این لحاظ اسـت کـه مـردم افغانسـتان از نظام 

سیاسـی جمهوریـت در ایـن وقـت حسـاس تاریـخ افغانسـتان 

حامیـت مـی کنـد. زیـرا ایـن نظـام سیاسـی ریشـه مردمـی و 

نگـرش دموکراتیـک دارد. 

در نظـام جمهوریـت قانـون اهمیـت بسـزای داشـته و در 

قانـون خوشـبختانه همـه بـه شـکل مسـاوی انسـان و شـهروند 

تعریـف مـی شـود و دارای حـق و حقـوق انسـانی و شـهروندی 

مـی باشـند. قانـون و قانـون گرایـی همـواره به نفع همه اسـت 

زیـرا در جـؤ کـه قانـون حکـم مـی رانـد متامـی اقشـار جامعـه 

راحـت اسـت. بـا قانـون گرأیی اسـت کـه انصاف نسـبی را می 

تـوان در جامعـه پیـاده منود. 

سـازمان بین املللـی مهاجـرت بـا داشـنت ۱۵۶ 

در  و  شـد  تأسـیس   ۱۹۵۱ سـال  در  عضـو،  کشـور 

چهـار حـوزه مهاجـرت )تسـهیل، تنظیـم، انکشـاف 

و مهاجـرت اجبـاری( کار می کنـد، افغانسـتان نیـز 

عضویـت این سـازمان را دارد؛ کشـوری کـه به دلیل 

جنگ هـای چنـد دهـه اخیـر بـه یکـی از کشـورهای 

تبدیل شـده  مهاجـرت  و  پناهندگـی  بـرای  مبـدأ 

. ست ا

مهاجـران  آمـار  گذشـته،  سـال  چهـل  در 

جهـان  رسارس  در  را  میلیـون   ۳ حـدود  افغانسـتان 

بـه نـام خـود اختصـاص داده اسـت و بررسـی های 

سـازمان ملـل متحـد نشـان می دهـد کـه مهاجـران 

اسـت  آمـاری  از  بیشـر  ایـن کشـور  نـا شـده  ثبـت 

کـه در ایـن سـازمان ثبـت می باشـد؛ یعنـی حـدود 

دنیـا  رسارس  در  کـه  تـن  میلیـون  شـش  پنج تـا 

. ند ه ا پخش شـد

مهاجریـن  پسـین  دهـه ی  چهـار  طـول  در 

کشـورهای  گوناگونـی  دالیـل  بـه  افغانسـتان، 

زندگـی  بـرای  را  ایـران  و  پاکسـتان  مثـل  نزدیـک، 

انتخـاب کـرده  و عـده ای نیـز، زندگی در کشـورهای 

اروپایـی و امریکایـی را بـرای خـود و خانواده شـان 

عوامـل  از  باالیـی  و  بلنـد  لیسـت  برگزیده انـد. 

دارد  وجـود  جهـان  رسارس  از  مهاجـرت  تأثیرگـذار 

درآمـِد  کار،  امنیـت،  نبـود  نخسـت،  گام  در  کـه 

بـود و بـاش،  بخورومنیـر، خدمـاِت صحـی و محـِل 

پدیـده  تشـکیل دهنده  و  اصلـی  عوامـِل  ازجملـه 

و  امـا  باوجودایـن  می رونـد.  به حسـاب  مهاجـرت 

اگرهـا مهاجریـن افغانسـتان هـم دالیـِل متفاوتـی را 

بـرای تـرک کشـور؛ ازجملـه جنـگ، اقتصـاد ضعیف 

و تروریسـتی  اذیـت گروه هـای شـبه نظامی  و  آزار  و 

کـه آنـان را وادار بـه تـرک خانه و کاشـانه و رسانجام 

برمی شـامرند.  اسـت  کـرده  کشـور  از  مهاجـرت 

دریکـی دو مـاه اخیـر، بـا داغ شـدِن بحـث خـروِج 

دوبـاره  شـدن  شـعله ور  بیـم  و  خارجـی  نیروهـای 

جنگ هـای داخلـی، یک بـار دیگـر اذهـاِن مـردم بـا 

صـورت  در  کـه  اسـت  شـده  همـراه  تشـویش هایی 

از سـوی رهـری حکومـت،  عـدم مدیریـت درسـت 

منتـج بـه ازرسگیـری مهاجرت هـای اجبـاری و فلـج 

شـدن دوبـاره چرخه هـای نیم بنـد اقتصـادی کشـور 

شـد. خواهـد 

بـا نگاهـی اجاملـی می تـوان دریافـت کـه قبـل 

از سـال ۲۰۱۴ نیـز بحـث خـروج نیروهـای خارجـی 

از اصلی تریـن مـوارد بحث برانگیـز  از کشـور، یکـی 

محافـل سیاسـی و اقتصـادی را بـه خـود اختصـاص 

مبـادا  اینکـه  تـرس  از  زیـادی  عـده ی  بـود.  داده 

ثـروت یـا جـان خـود را از دسـت دهنـد تصمیـم بـه 

تـرک کشـور گرفتنـد. چه بسـا خانواده هایـی کـه از 

بیـم شـعله ور شـدن تنش هـا و جنگ هـای داخلـی 

اعضـای فامیـل خـود را از کشـور بیـرون کردنـد تـا 

در صـورت تشـدید جنگ هـا و احتـامل درگیری هـا، 

جـان و امـوال خـود را حفـظ کـرده باشـند. بـدون 

تردیـد بـا مهاجـرت آنـان مقادیـر هنگفتـی از رسمایه 

منتقـل  کشـور  از  بیـرون  بـه  آنـان  بـا  نیـز  کشـور 

سـال  هفـت  اکنـون  تـا   ۲۰۱۴ سـال  از  گردیـد. 

می گـذرد، گاهـی بـه مـوارد عجیـب و گیج کننده ای 

برمی خوریـم کـه عـده ای از رس بی خری یـا عامدانه 

می کوشـند تـا فضـای موجـود سیاسـی را بـه سـود 

میـان  ایـن  در  کننـد.  مدیریـت  بیگانـه  کشـورهای 

برخـی از سیاسـتگران بیـرون از نظـام هسـتند کـه 

بـرای بقـای خـود بـه هـر سـمتی چنـگ می اندازنـد 

تـا بـه تعبیـر خـود از فروافتـادن در گـرداب حـوادث 

مصـون مباننـد. سـناریوی خـروج نیروهـای خارجی 

از افغانسـتان بـرای ایـن عـده، مثـل گوسـفند فربـه  

آنـان  بـه شـامر مـی رود کـه به سـوی  بـرای قربانـی 

در  حضـور  بـا  گاهـی  ازایـن رو  می زنـد؛  چشـمک 

رسـانه ها و یـا قلم فرسـایی در جرایـد برخـی از موارد 

خـالف واقعیـت را کـه ریشـه در تئوری هـای توطئـه 

پـردازان اسـتخبارات منطقـه دارد را بـه خـورد مـردم 

آسـیاب دشـمنان می ریزنـد. در  آب  و  داده 

می شـود  اسـتنباط  چنیـن  افـراد  ایـن  به زعـم 

کشـور،  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  بـا  گویـا  کـه 

شـد؛  خواهـد  هرج ومـرج  دچـار  افغانسـتان 

در  خارجـی  نیروهـای  شـدن  بیـرون  درحالی کـه 

حقیقـت یـک فرصـت بزرگ بـرای مشـِق خوداتکایی 

اسـت کـه بـا اعتـامد مـردم به نظـام می توانـد آینـده 

مـردم  بـرای  را  سـپید  روزهـای  و  امیـد  از  رسشـار 

افغانسـتان بـه ارمغـان آورد. حتـامً بـه خاطـر داریـد 

امریـکا،  دولـِت جدیـد  آمـدِن  کار  روِی  از  بعـد  کـه 

در  کشـور  آن  منتخـِب  رئیس جمهـور  بایـدن  آقـای 

نخسـتین روزهـای کاریـش بـه نحـو تلویحـی گفـت 

بازنگـری خواهـد  را  توافق نامـه دوحـه  کـه دولتـش 

کـرد؛ ایـن اظهارنظـر، برخی بیـم و امیدهایـی را نیز 

در سـطح جامعـه بـه وجـود آورد. حـال کـه امریـکا 

و قوت هـای نظامـی خارجـی، تصمیـم بـه خـروج از 

افغانسـتان گرفته انـد، رهـری حکومـت در برابر یک 

آزمـون بـزرگ قرارگرفته انـد تـا بحران هـای احتاملی 

مدیـرت  منـدی  باحوصلـه  را  خارجی هـا  خـروج  از 

بـه  الزم  را  نکتـه  چنـد  ازایـن رو  مناینـد،  رهـری  و 

می دانـم: یـادآوری 

۱. دولـت آمریـکا بـا توجـه به رقابت هـای عمیق 

سیاسـی و اقتصـادی بـا چیـن، روسـیه و همچنـان 

زمـان  شـدن  نزدیـک  و  هسـته ای  اخیـر  تحـوالت 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری در ایـران مطمئنـاً روی 

افغانسـتان  از  نظامـی خـود  نیروهـای  رونـد خـروج 

تجدیدنظـر خواهـد کـرد.

حـوادث  از  پـس  آمریـکا  وقـت  دولـت   .۲

یازدهـم سـپتامر کـه بـا شـعار دموکراسـی، مبـارزه 

وارد  القاعـده  نابـودی  به خصـوص  و  تروریـزم  علیـه 

افغانسـتان شـدند، حـال باگذشـت دو دهـه درصدد 

آن هسـتند تـا بـه طوالنی تریـن جنـگ خـود نقطـه 

پایـان بگـذارد؛ امـا چگونگـی آن برای یـک ابرقدرت 

بـزرگ مثـل آمریـکا بسـیار اهمیـت دارد کـه تحـت 

هیـچ رشایطـی منی خواهـد ابهـت خـود را در عرصـه 

بگیـرد. نادیـده  جهانـی 

۳. بـا توجـه بـه نشسـت اسـتانبول دولتمـردان 

بخصـوص  و  جهـان  البی گـری،  بـا  می بایسـتی  مـا 

آمریـکا و ناتـو را در ایـن نشسـت متقاعـد کننـد تـا 

انجـام  بـا دقـت  خـروج نیروهایشـان را مسـئوالنه و 

دهنـد. بـر اسـاس گفته هـای رئیس جمهـور کـه در 

مراسـم تقدیـر از منسـوبین امنیتـی در ارگ عنـوان 

و  تجهیـز  در  به خصـوص  کـرد، کمک هـای جهانـی 

از  پـس  افغـان همچنـان، حتـی  قوت هـای  متویـل 

تـا  یافـت  ادامـه خواهـد  خـروج قوت هـای خارجـی 

اینکـه افغانسـتان یک بـار دیگـر بـه النـه امـن بـرای 

تروریسـت ها و تهدیـدی بـرای امنیـت جهـان مبـدل 

نشـود.

کـه  گفـت  می تـوان  این گونـه  دیگـر  دیـد  از 

در  هرج ومـرج  باعـث  نبایـد  صلـح  بـه  رسـیدن 

نظـم،  بایسـتی  صلـح  بلکـه  شـود؛  جامعـه  سـطح 

قانون منـدی، رفـاه، آسـایش و آزادی را بـرای مـردم 

بـه ارمغـان بیـاورد و باعـث گـردد تـا متـام اقشـار و 

آرامـش  بـا  افغانسـتان  در  قومیت هـا  و  مدنیت هـا 

کامـل و بـدون دغدغه هـای احتاملـی در کنـار هـم 

کننـد. زندگـی 

افغانسـتان پـس از صلـح بایـد دسـت آوردهـای 

دو دهـه پسـین، مثـل آزادی بیـان، قانـون اساسـی، 

مشـارکت  به خصـوص  و  انتخابـات  بـر،  حقـوق 

سیاسـی و فکـری زنـان را به عنـوان نیمـی از جامعه، 

بگذارنـد. احـرام  غیرقابل انـکار  واقعیتـی 

چنانچـه  رو،  پیـش  فرصـت  بـه  توجـه  بـا 

سیاسـتگران مـا بـا اجـامع ملـی و صـدای واحـد در 

نشسـت اسـتانبول کـه به بعـد از ماه رمضـان موکول 

آینـده  تردیـد  بـدون  یابنـد،  حضـور  اسـت  شـده 

متصـور  افغانسـتان  بـرای  می تـوان  را  درخشـانی 

بـود؛ پـس بـر ماسـت تـا بـا حامیـت از نظام، دسـت 

پاسـداری  و  صیانـت  را  پسـین  دهـه  دو  آوردهـای 

و  اداری  فسـاد  بـا  مبـارزه  مسـیر  ایـن  در  کنیـم. 

بـه  رسـیدن  در  را  مـا  می توانـد  اقتصـادی  ریاضـت 

آینـده درخشـان و فرداهـای روشـن رهنمـون گـردد.

بـودن انصـاف و تعادل در میان جامعه سـود همگان را در 

پـی دارد. از ایـن جهت پایه دیگر جمهوریت قانون مداریسـت. 

وقتـی قانـون بـه صـورت عادالنه بر متامـی مردمان افغانسـتان 

تطبیـق و تعمیـل گـردد، حسـنیت نظـام سیاسـی متبـارز مـی 

شـود. جمهوریـت در ایـن موضـوع نسـبت بـه هـر نـوع نظـام 

هـای سیاسـی آزمـوده شـده در تاریـخ افغانسـتان ارجحیـت 

دارد. لـذا پایـه اساسـی دیگـری که جمهوریـت روی آن اسـتوار 

مـی توانـد مبانـد قانـون گـرأی و تطبیـق قانـون در جامعـه بـه 

صـورت منصفانـه اسـت. پـس! جمهوریـت بـر بسـر مطالبات 

مردمی گامشـته شـده است، اگر چنین باشـد مردم افغانستان 

حامیـان اصلـی جمهوریـت اند. 

جمهوریـت آزادی هـای انسـان محـور را بـه رسـمیت مـی 

شناسـد و بـه آن هـا احـرام دارد. ایـن آزادی هـا چـه نقشـی 

در زندگـی مـردم افغانسـتان داشـته و دارد؟. هویـت انسـانی و 

حقوقی انسـان افغانسـتانی یکی از آن آزادی هایسـت که مردم 

افغانسـتان در موجودیـت نظـام جمهوریـت دارا مـی باشـد. 

کـودکان و انسـان هـای افغانسـتانی حـق دارنـد هامنند سـایر 

انسـان هـای جهـان تعلیـم ببیننـد و از نعمـت سـواد برخـوردار 

شـوند، در ایـن امـر نبایـد تعصـب کورکورانه و جاهالنه نسـبت 

بـه دخـران و زنـان وجـود داشـته باشـد، جـای خوشیسـت که 

ایـن موضـوع را نظام سیاسـی جمهوریت یک اصل مـی داند و 

وظیفـه و مسـؤلیت خویش می پنـدارد که زمینـه های تعلیمی 

را بـرای متامـی مردمـان افغانسـتان مهیا سـازد. تعلیـم و تربیه 

حـق هـر انسـان اسـت، فـارغ از جنسـیت و قومیـت و نـژاد. 

جمهوریت این حق و آزادی را محرم می شـامرد و در راسـتای 

تحقـق حقـوق مـردم افغانسـتان سـازمان سیاسـی برآمـده از 

جمهوریـت مسـؤلیت دارد تـالش و کار مناید. بنابرایـن مردم از 

جمهوریـت بـه ایـن دالیـل حامیـت مـی کنـد، زیـرا ایـن نظام، 

نظـام مردم سـاالر اسـت.

جمهوریـت حقـوق بـر را بـه رسـمیت مـی شناسـد و 

متامی اقوام و انسـان های که در افغانسـتان زندگی می کنند 

بـه عنـوان انسـان هـای صاحـب حـق، صاحبـان اصلـی ایـن 

ُملـک پنداشـته مـی شـود. در نظـام جمهوریت کسـی مدعای 

برتریـت را منـی توانـد داشـته باشـد. لـذا جوهـره انسـان بودن 

مهـم اسـت. حـق زندگی آزادانـه، حق تعلیـم و تربیه، حـق آزاد 

زیسـنت، حـق آزای بیـان و آزادی فکـر و اندیشـه و ... همـه در 

بنیـاد نظام جمهوریت به رسـمیت شـناخته می شـود. مردم به 

ایـن لحاظـات اسـت کـه جمهوریـت را از آن خویش مـی داند و 

بـه عنـوان چـر قوی سیاسـی مـی پذیرنـد. حامیـت مردمی از 

جمهوریـت ده هـا دلیـل و عامـل دارد کـه ایـن دالیـل واقعیـت 

های زندگی انسـان ها در جغرافیای افغانسـتان کنونیسـت. به 

همین خاطر اسـت که بسـر نظام سیاسـی جمهوریت را مردم 

افغانسـتان و مطالبات انسـانی و حقوق بری شان شامل می 

شـود. فصل در حال گشـوده شـدن تاریخ افغانسـتان خوبی و 

یا بدی اش متکی به چگونگی داشـنت نظام های سیاسیسـت 

کـه در آینـده افغانسـتان فضـای زندگـی را بوجود خواهـد آورد. 

امـا اگـر مـردم افغانسـتان اصـل بـرای حاکمیـت باشـد؟، حق 

مـردم داشـنت نظـام سیاسـی جمهوریِت مردم سـاالر اسـت.     

 مهدی بابک

مردم و بستر های حمایوی جمهوریت
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 سید محمدباقر کاظمی

و پدیده مهاجرت نیروهای خارجی  ــتان، خروج  افغانس
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 بازی با اعداد              3262
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3157    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3433
وزیرسفید را در خانه  g8 حرکت دهید. 

3461

جواب هدف         2910
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ثور
به نظر می رســد که مشکالتی در بخش های حرفه ای و تجاری تان دارید که 
باید حل کنید. اما احســاس عالی ندارید. بهتر اســت که ریسک نکنید. زیرا که 

شانس شما بسیار محدود است.

جوزا
امروز صبح اخباری از سمت بستگان تان دریافت می کنید که مودتان را خراب 
مــی کند و برنامه فــردا را هم نیز بهم می ریزد. به یک ســفر غیر منتظره نیز 

خواهید رفت.

سرطان
تمایــل دارید که چندین کار را در یک زمان انجــام دهید اما عجله کردن 
باعث اشــتباه کردن شــما خواهد شد. به شــما توصیه می کنیم که اجازه 
ندهید که وسوســه شــوید و معامله ای را انجام دهید زیرا شــانس شــما 

است. کم  خیلی 

اسد
ممکن اســت نگران مشــکالت و یا تاخیرات در امور مالی تان باشــید. به شما 
توصیــه می کنیم که کار خاصی انجام ندهید و به توصیه های یک شــخص با 
تجربه گوش دهید. امروز بایــد از حدس و گمان اجتناب کنید زیرا در خطر از 

دست دادن هستید

سنبله
باید توجه بیشتری در ارتباط با هزینه های خود داشته باشید زیرا اتفاقاتی باعث 
خواهد شد نتوانید پول هایی را پرداخت کنید. برای جلوگیری از دعوا و مشاجره 
بهتر اســت که قبل از خرید کردن با شریک عاطفی تان مشورت کنید و تصمیم 

بگیرید. 

حمل
امروز صبح ممکن اســت احساس خوبی نداشته باشــید و نتوانید ارتباط برقرار 
کنید. باید از بحث های مهم در کســب و کار اجتناب کنید و سفرهای پنهانی 
را به زمان دیگری موکول کنید. از ســمت دیگر، فقــط کارهای روتین خود را 

انجام دهید.

میزان
امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشته باشــید و در ارتباط با مادیات 
دچار ســوتفاهم هایی شوید. به شــما توصیه می کنیم که آرام باشید و بر 
روی روابط تان با همکاران و شرکای تجاری و همچنین مشکالت تان تمرکز 

کنید زیرا که نمی توانید به زمان دیگری موکول کنید.

عقرب
اگر قصد ســرمایه گذاری دارید و یا می خواهید که چیزی را بخرید که گران 
قیمت اســت امروز تصمیم نهایی نگیرید. شــما در خطر از دست دادن پول 
زیاد هســتید. در محیط کاری ممکن است به روابط شما با همکاران آسیب 

وارد شود.

قوس
امروز صبح ممکن است مود خوبی نداشته باشید و بیش از حد واکنش نشان 
دهید. شرایط نجومی امروز تنش زا است بهتر است که تالش نکنید تا دیدگاه 
خودتــان را به دیگران تحمیل کنید و از بحث کردن های حســاس اجتناب 

کنید. 

جدی
ممکن است مجبور باشید که برنامه های امروز را به دلیل مشکالت شخصی 
غیر منتظره ای تغییر دهید. شخصی نزدیک به شما پیشنهاد تجاری امیدوار 

کننده ای به شما می دهد. 

دلو
تمایل دارید که امروز به مذاکره بپردازید، به شما توصیه می کنیم که امروز کمی 
دست نگه دارید زیرا به اندازه کافی قانع کننده نیستید. ممکن است بهتر باشید که 
کارهای روزانه خود را انجام دهید و از کارهایی که نیاز به تمرکز دارد اجتناب کنید.

2911

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
 25  کلمه: عالی 

عسل ـ سعادت ـ ترس ـ 
اسد ـ سال ـ سرد ـ درس 
ـ سر ـ سرا ـ ستار ـ  رسا 
ـ ســد ـ راس ـ راست ـ 
درست ـ دست ـ دستار ـ 

داسـ  رسالتـ  سدر.
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 محمد باقریان

حوت
امروز صبح اخبار خوبی از سمت بستگان دریافت می کنید. ممکن است تمام وقت 
کار کنید. سعی کنید که از شرکت در موضوعات بحث برانگیز اجتناب کنید وگرنه 
به بحث بدی منجر خواهد شد. به منظور دعوا نکردن با شریک عاطفی تان بهتر 

است که همه تصمیمات را با یکدیگر بگیرید.

 شطرنج                     3434

ا

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

کلیدان ـ گل افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.
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می دهد. در این دوره ی طوالنی از زندگی برش، فقط و فقط وضعیت زندگی 

زنان را بررسی می کند. نشان داده می شود که زنان چگونه در طول تاریخ 

مبارزه کرده اند تا به وضعیت امروزی رسیده است. مرتجم در مورد ترجمه 

کتاب می گوید که: » ترجمه این کتاب به این هدف رشوع شد که نشان داده 

شود، دست آوردهای زنان غرب،هدیه ای از جانب مردان نبوده است و زن 

غربی برای به دست آوردن حقوق انسانی و اجتامعی خود رنج های بسیاری را 

متحمل شده است و شاید بتوان گفت این کتاب »رنج نامه زن غربی« است«. 

)یادداشت مرتجم(

         از البالی سخنان نویسنده در مقدمه روشن می شود که او مقتد است 

که تاریخ با نگرش مردساالرانه نوشته شده است. وضعیت زنان و زندگی 

شان در تاریخ پنهان و مسکوت باقی  مانده. تاریخ همواره در منونه و چشم 

دیدهایش مردان و زندگی آنان را دیده وروایت کرده، نه از زنان را. خانم 

میشل باورمند است که بسیاری از پژوهشگران و تاریخ نگاران با پیشداوری ها 

و ذهنیت های مردساالرانه به جست وجو و تحقیق پرداخته است؛ به همین 

جهت وضعیت زنان یا دیده نشده است و یا اگر دیده شده، با تکرار قالب های 

ذهنی مردساالرانه بوده و این روایت ها نادقیق است. نویسنده مدعی است که 

برای روشن کردن وضعیت زنان در طول تاریخ جوامع غربی به رساغ منابعی 

رفته است که ذهن پژوهشگرانش کم تر دچار مردساالری بوده. او می گوید:» 

منابع مورد استفاده ی ما درباره ی وضعیت زنان در درجه اول از محققینی 

خواهد بود که افکار آنان کم تر به به پیش داوری های مردساالرانه مشغول 

است«. )ص 14(

     کتاب »جنبش زنان« دارای شش فصل است که به ترتیب فصل اول، 

وضعیت زنان از دیرینه سنگی تا دومین انقالب نوسنگی؛ فصل دوم، وضعیت 

زنان از دومین انقالب دوره ی نوسنگی تا دوره ی باستان؛ فصل سوم، وضعیت 

زنان از سقوط امپراطوری روم تا پایان دوران رنسانس؛ فصل چهارم، وضعیت 

زنان در قرن های هفدهم و هجدهم؛ فصل پنجم، وضعیت زنان در قرن 

نوزدهم؛ فصل ششم، جنبش فمینیستی و وضعیت زنان در قرن بیستم مورد 

بحث وبررسی قرار گرفته است. در طول متام این دوران طوالنی، وضعیت 

فرازوفرود زندگی زنان برجسته و بازتاب یافته پیداکرده. دوران مورد بررسی 

نویسنده بسیار طوالنی است به همین دلیل کتاب با نقل منونه های محدود 

و با رسعت از هر دوره عبور می کند. خانم آندره میشل تالش قابل قدری برای 

ثبت و زنده نگهداشنت وضعیت زندگی زن غرب در تاریخ انجام داده و نتیجه 

کارش را در این  اثر گردآوری کرده است؛ اما به نظر می رسد نوع نگاه میشل 

به زنان و ضعیت آنان همراه است با نوع حسی همدلی و همزادپنداری. 

به صورت کلی روایت کتاب همدالنه است. از آنجا که خود نویسنده زن است، 

این گرایش از او بعید نیست. منونه های ارائه شده در طول کتاب بسیار 

اندک، کلی و سطحی است. در نقل رویدادها از منابع گوناگون بهره گیری 

منی شود؛ فقط از منابع محدود نقل می گردد. باوجود آن  هم، نویسنده تالش 

سرتگ برای دیدن آنچه که در تاریخ نادیده باقی مانده، انجام داده است. 

با خواندن این منت هرخواننده متوجه می شود که زنان غرب با چه رنج و 

سختی به وضعیت امروزی رسیده است. زن غربی در راه رسیدن به وضعیت 

امروز، قربانی های بی شامری داده است و تالش های بسیار زیادی صورت 

گرفته است. قرن طالیی که بیداری، جنبش و جهش زنان غرب در زندگی 

اجتامعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی به شامر می رود، قرن 19 است. این 

 International(قرن پردست آورد برای زنان با شکل گیری شورای جهانی زنان

council of women ( یا )ICW( به پایان می رسد.  در این کتاب متوجه 

می شویم که حق آموزش، حق کار، حق مزد مساوی در برابر کار مساوی با 

مردان، حق ازدواج، طالق، مالکیت مالی و مادی، مالکیت بر بدن، بارداری، 

حضور در اجتامع و بازارکار، حق رأی، حقوق خانوادگی، سیاسی و ...برای 

زنان با سختی، رنج و قربانی دادن به دست آمده. به باور نویسنده در قرن 

بیستم این بینش و اندیشه در زنان ایجاد می شود که »تفاوت های بین زنان و 

مردان ناشی از طبیعت آنان نیست؛ بلکه نتیجه آموزش متفاوت دوجنس است 

و دسرتسی دخرتان به آموزش باید به آن ها این آمادگی را بدهد که بتوانند 

متامی نقش هایی را که جامعه ایفای آن را از سوی آنان منع کرده است، به 

عهده بگیرند«. )ص 95( . سخن پایانی اینکه آنچه در کتاب آمده و گفته  

شده راجع به زنان غرب و وضعیت آنان است؛ اما در مورد بیداری زنان رشق و 

به خصوص زنان افغانستان هنوز ما در اول راه هستیم و کارهای بنیادی زیاد 

و جدی صورت نگرفته است. فعالیت های پروژه یی و هیاهوی رسانه یی که در 

مورد زنان و حقوق آنان صورت می گیرد، بیش تر تجارتی و درآمد محور است. 

جای کار واقعی و اساسی برای زن افغانستان و بیداری اش، هنوز هم خالی 

به نظر می رسد. انتظار می رود که زنان بیدار و آگاه افغانستان بدون نگاهی 

پروژه یی وارد این مسئله شود و این خالیگاه بزرگ را پُر کند.

آیا تاریخ در ثبت رویدادها ناعادالنه عمل کرده است؟ آنچه در نگرش 

تاریخی ثبت و روایت شده، تحت تأثیر بینش و قضاوت مردساالرانه 

بوده؟ آیا زنان، کارکردها و دست آوردهای شان در تاریخ پنهان و 

مسکوت باقی  مانده؟ آیا تاریخ نگار بی طرف وجود دارد که بدون 

پیش داوری رویدادها را ثبت و روایت کند؟ 

      محتوای کتاِب »جنبش زنان )فمینیسم(« در ارتباط به پرسش های 

باال پاسخ ارائه کرده است و در این کتاب تالش شده تا آنچه را که 

مربوط به رسنوشت، وضعیت و جایگاه زنان است و از چشم تاریخ 

به صورت آگاهانه و ناآگاهانه پنهان باقی مانده، روایت کند. کتاب 

توسط خانم آندره میشل، جامعه شناس و محقق برجسته فرانسوی 

نوشته شده و خانم دکرت هام زنجانی زاده به فارسی برگردان منوده 

است.

       پیش از اینکه بیش تر در مورد کتاب و محتوای آن بحث کنیم، 

یادآوری یک نکته رضور به نظر می رسد. آن نکته اینکه، در کشورما، 

هیچ منت و کتابی نوشته نشده است که در آن به صورت منظم و 

روشمند به مطالعه و ثبت وضعیت زنان پرداخته باشد. ممکن به صورت 

نامنظم، کوتاه و پراکنده کارنامه های زنان در رسانه های دیداری، 

شنیداری و چاپی روایت شده باشد و همچنان شامری از منت و 

مقاله های کوتاه نگارش یافته باشد؛ اما کار گسرتده و اساسی در 

این بخش صورت نگرفته و جای آن بسیار خالی است. انتظار می رود 

که خوانش و مطالعه کتاب های چون »جنبش زنان« برای ما الگو 

شود تا ما هم با الگوگیری از دیگران به کندوکاوی مجدد در دل 

تاریخ بپردازیم و رسنوشت دردناک زنان را در جامعه ی ما به کاوش 

بگیریم. اگر این کار صورت نگیرد، همه ی آنچه که توسط زنان در 

طول تاریخ در جامعه ی ما صورت گرفته و هرآنچه که بررس زنان آمده 

است، به زباله دان تاریخ رفته و فراموش می شود. چنانچه همین 

اکنون، ما شناخت و اطالعاتی درخور از تاریخ جامعه ی خود ما در 

مورد زنان وضعیت آنان نداریم. من باورمندم که هرکجا رسکوب است، 

مبارزه و واکنش هم هست. در طول تاریخ کشور ما، زنان همواره 

با ستم و رسکوب روبه رو بوده اند و در مقابل این وضعیت کنش و 

واکنش های قابل توجه داشته اند. اگر روایت دقیقی از جان دادن ها 

و جان فشانی ها، مبارزه های پیدا و پنهان این زنان وجود می داشت، 

برای نسل امروز ما کمک کننده بود؛ اما حیف که رسنوشت و تاریخ 

 زندگی و کارنامه های زنان در رسزمین ما همواره پنهان و ناپیدا 

باقی مانده است.  در نهایت آرزومندم که کتاب »جنبش زنان« این 

انگیزه و اراده را در درون ما ایجاد کند تا به بازخوانی و روایت وضعیت 

زندگی و کارنامه ی زن در طول تاریخ جامعه ی خودما بپردازیم.

     برگردیم به کتاب »جنبش زنان«. این کتاب به بررسی » وضعیت 

زن و زندگی اش« در طول تاریخ جامعه ی غرب پرداخته. خانم میشل 

حتا به دوران پیش از تاریخ؛ یعنی دوران دیرینه سنگی و نوسنگی به 

مطالعه می پردازد و از آن دوران رشوع می کند و تا قرن بیستم ادامه 

کتاب

در حـال حـارض یـک سـوم از اعضـای رای دهنده ایـن آکادمی زن و 

19 درصـد آن از »اقلیت هـای کـم مناینده » هسـتند. تعـداد اعضای 

غیرآمریکایـی ایـن آکادمـی نیز افزایش یافته اسـت.

ثـور 1400( برگـزار می شـود و  مراسـم اسـکار روز )یـک شـنبه 5 

میلیون هـا نفـر در رسارس جهـان بـرای متاشـای پـر زرق و برق تریـن 

برنامـه صنعـت سـینام پـای گیرنده هـای خـود می نشـینند.

امـا بیشـرت آنهـا از نحـوه کارکـرد و انتخـاب برنـدگان در ایـن مراسـم 

ندارند. اطالعـی 

به گزارش خربگزاری فرانسـه، بیش از 9300 نفر از اعضای آکادمی 

اسـکار، برترین هـا و مفاخـر سـینامی جهـان را انتخـاب می کننـد. 

تعـداد رای دهنـدگان این آکادمی در مقایسـه با سـال های گذشـته 

یـک رکورد محسـوب می شـود.

 داوران چه کسانی هستند و چگونه به عضویت آکادمی درآمدند؟

آکادمـی علـوم و هرنهـای تصاویـر متحـرک لس آنجلـس یـا هـامن 

اسـکار در حـال حـارض بیـش از 9362 عضـو رای دهنـده دارد.

اعضـای آکادمـی به 17 گـروه بازیگر، کارگردان، تهیـه کننده، طراح 

لبـاس و دیگـر رشـته های مرتبـط بـه این صنعت تقسـیم می شـوند. 

آنهـا بایـد در ایـن عرصـه فعال باشـند یا »متامیـز« عمل کنند.

متقاضیـان بـرای عضویـت در ایـن گـروه هـا بایـد از سـوی دو عضـو 

آکادمـی آن شـاخه مـورد تائیـد قـرار گیرنـد.

برنـدگان و نامزدهـای اسـکار بـه صـورت خـودکار بـرای عضویـت در 

این آکادمی در نظرگرفته می شـوند و نیازی به اسـپانرس و پشـتیبان 

ندارند.

درخواسـت  بـرای عضویـت در ایـن آکادمـی سـالی یـک بار از سـوی 

»شـورای حـکام » سـازمان بررسـی می شـود. ایـن گـروه آخرین حکم 

را در بـاره عضویـت در گـروه نخبگان صنعت سـینام صـادر می کند.

در گذشـته اعضـای رای دهنـده اسـکار دارای حـق رای مادام العمر 

بودنـد امـا از سـال 2016 »حـق رای« اعضـا بـه 10 سـال رسـید و 

قابـل متدید اسـت. این قانـون مانع حضور رای دهنـدگان غیر فعال 

در آکادمـی اسـکار شـده و بـه پویایـی بیشـرت آن کمـک می کند.

حـق رای مادام العمـر تنهـا پـس از سـه دوره 10 سـاله بـه اعضـای 

رای دهنـده داده می شـود. اعضـای غیـر فعـال در ایـن صنعـت نیـز 

در گـروه »مفاخـر« قـرار گرفتـه و دیگـر قـادر بـه رای دادن نیسـتند.

اعضای آکادمی چه کسانی هستند؟

آکادمـی در گذشـته لیسـت رای دهنـگان خـود را فـاش منی کـرد و  

ایـن موضـوع  مانـع بحـث و جدل هـا در مـورد رونـد رای گیـری یـا 

انتقـاد از رای دهنـدگان می شـد.

آکادمـی علـوم و هرنهـای تصاویـر متحـرک در سـال 2016 و پـس 

از جنجـال »#اسـکار خیلـی سـفید اسـت« )#OscarsSoWhite( از 

عضویـت 6000 نفـر در اسـکار خـرب داد و اعـالم کرد کـه 93 درصد 

ایـن افـراد سفیدپوسـت، 76 درصـد آنهـا مـرد و متوسـط سـنی آنهـا 

63 سـال اسـت. ایـن اعـالِم آکادمـی به دنبـال انتقادهای گسـرتده 

از  کـم انتخـاب شـدن نامزدهـای رنگیـن پوسـت در مراسـم اسـکار 

گرفت. صـورت 

آکادمـی در آن زمـان اعـالم کـرد کـه بـرای تقویـت فضـای متنـوع 

تعـداد اعضـای زن و اقلیت هـای مختلـف را تـا سـال 2020 دو برابر 

کرد. خواهـد 

در تابسـتان گذشـته ایـن سـازمان اعـالم کـرد کـه بـه اهـداف خـود 

رسـیده اسـت. در حـال حـارض یک سـوم از اعضای ایـن آکادمی زن 

و 19 درصـد آن از »اقلیت هـای کـم مناینـده » هسـتند.

ایـن نهـاد هم چنیـن اعضای خارجـی خـود را افزایـش داده و تعداد 

غیرآمریکاییـان آکادمـی را به 2100 نفر رسـانده اسـت.

نامزدها چگونه انتخاب می شوند؟

اعضـای هـر 17 گـروه نامزدهـا را در حیطـه تخصصی خـود انتخاب 

می کنند. بیشـرتین اعضـای رای دهنده در گروه بازیگران هسـتند. 

و اعضـای گـروه  بازیگـری  نامزدهـای  ایـن گـروه بهرتیـن  اعضـای 

کارگردانـی بهرتیـن کارگردان هـا را بـرای مراسـم انتخـاب می کنند. 

بقیـه گروه هـا نیـز بـه همیـن شـکل عمـل می کنند.

نامزدهـای جوایـز خاص ماننـد بهرتین فلم غیر انگلیسـی زبان )فلم 

بین امللـل( و بهرتیـن انیمیشـن، توسـط کمیته هـای ویـژه انتخـاب 

می شـوند.

برای انتخاب نامزد بهرتین فلم کل اعضا رای خواهند داد.

برندگان چگونه انتخاب می شوند؟

همه رای دهندگان برندگان را انتخاب می کنند.

 22 جایـزه اسـکار بـه نامزدهایـی بـا بیشـرتین میـزان رای تعلق می 

گیرد.

اعضـای رای دهنـده برای انتخاب بهرتین فلم سیسـتم متفاوت تری 

دارنـد. آنهـا پـس از سـال 2009 از سیسـتم ترجیحـی پیچیده تـری 

اسـتفاده کـرده و فلم هـا را از لحـاظ  محبوبیت بیشـرت بـه کمرت رتبه 

بنـدی می کنند.

در هـر گـروه بیـن 5 تـا 10 فلم به عنوان بهرتین فلم نامزد می شـود. 

در سـال جاری 8 فلم با هم در رقابت هسـتند.

 اگـر فلمـی 50 درصـد آرا را بـه دسـت آورد، به صورت خـودکار برنده 

می شود.

در غیـر ایـن صـورت شـامرش در دورهـای مختلف صـورت می گیرد. 

فلمـی کـه کمرتیـن میـزان آرا را از آن خود کند حذف شـده و این آرا 

بـه دومیـن انتخـاب رای دهندگان اختصـاص می یابد.

رونـد حـذف تـا جایی که یـک فلم بیـش از 50 درصد آرا را به دسـت 

آورد، ادامـه می یابد.

»ریـک رابرتسـون« کـه در سـال 2009 و در زمـان تغییـر رونـد رای 

گیـری رئیـس آکادمـی علـوم و هرنهـای تصاویر متحرک بـود در این 

بـاره گفـت: »ایـده رای ترجیحـی منعکس کردن خواسـته بیشـرتین 

تعـداد رای دهنـدگان اسـت«.

وی افـزود: در ایـن صـورت ممکـن اسـت بـا فلمـی مواجـه شـوید که 

25 درصـد مـردم آن را دوسـت دارند و بقیه تـوان تحمل آن را ندارند.

بـا ایـن روش رای گیـری امیدواریـم برنـده ای داشـته ای باشـیم کـه 

بیشـرت مـردم بـا آن زندگـی کننـد.

اسکار 2021؛ برندگان 
چگونه انتخاب می شوند؟ وضعیت و کارنامه ی رزمندگان گم نام؛ معرفی کتاب 

»جنبش زنان )فمینیسم(« 

جشنواره



رسمربـی تیـم ملـی پرتـگال عنـوان کـرد کـه ژوزه 

مورینیـو جانشـین مناسـبی بـرای وی خواهـد بود.

مـاه   17 از  پـس  و  پیـش  روز  چنـد  مورینیـو  ژوزه 

مربیگـری در تاتنهـام، از ایـن باشـگاه اخـراج شـد. 

تسـاوی 2-2 برابـر اورتـون در واقـع پایانـی بـود بـر 

ایـن  او در باشـگاه شـال لندنـی.  دوران حضـور 

سـومین اخـراج او از یـک باشـگاه انگلیسـی در 5 

سـال گذشـته بود. ژوزه از چلسی و منچسرتیونایتد 

نیـز اخراج شـده بـود. تیم تحت هدایـت او 5 امتیاز 

فاصلـه  و کسـب سـهمیه  رتبـه چهـارم جـدول  بـا 

داشـت و او توانسـته بـود تاتنهـام را بـه فینـال جـام 

اتحادیـه نیز برسـاند ولی فرصت پیـدا نکرد تا اولین 

جـام با این باشـگاه را کسـب کند و جـای خود را به 

رایـان میسـون جـوان داد. 

اخـراج مورینیـو هـان روزی اتفاق افتـاد که دنیای 

فوتبال تخت شـوک رسمیت یافنت سـوپرلیگ اروپا 

بـود و بـه نوعی برکنـاری آقای خاص تحت الشـعاع 

قـرار گرفـت. در یکـی دو روز اخیـر گانـه زنی های 

منتـر  مورینیـو  بعـدی  مقصـد  مـورد  در  زیـادی 

شـده و صجبـت از باشـگاه هایـی مثـل سـلتیک و 

والنسـیا بـه میـان آمـده اسـت ولـی کسـی چـه می 

دانـد؟ شـاید مقصـد بعـدی آقـای خـاص یـک تیـم 

باشـد. ملی 

فرنانـدو سـانتوس رسمربی کنونی تیـم ملی پرتگال 

بهرتیـن  توانـد  مـی  مورینیـو  ژوزه  اسـت  معتقـد 

پایـان  تـا  مـن  قـرارداد  باشـد:»  او  بـرای  جانشـین 

2024 اعتبـار دارد ولـی ممکـن اسـت بعـد از یـورو 

هـم بـه پایـان برسـد. فدراسـیون فوتبـال پرتـگال 

پـروژه مهمـی در رس دارد و مـا اکنـون متـام مترکـز 

مـان روی یـورو اسـت و بایـد دیـد چه عملکـردی در 

ایـن رویـداد خواهیـم داشـت.  

پرتـگال مربیـان خـوب زیـادی دارد کـه همگـی می 

تواننـد جانشـین مـن در تیـم ملـی فوتبـال پرتـگال 

از نظـر خـودم، ژوزه مورینیـو بهرتیـن  شـوند ولـی 

گزینـه بـرای جانشـینی مـن خواهـد بـود و باید دید 

فدراسـیون فوتبـال چـه تصمیمـی خواهـد گرفت.«

ژوزه مورینیو بهترین جانشین برای من خواهد بود

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4201  یک شنبه   5 ثور  1400   25  اپریل  2021 
5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371  
 دبیر بخش مقاالت: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه ششم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: جواد ماندگار، عبداهلل زمانی

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

در جهـان دارد.

آیا واکسین کافی در دسرتس است؟

هنـد برنامـه واکسیناسـیون گسـرتده در ایـن کشـور را آغـاز کرده، 

امـا فقـط تعـداد اندکی از جمعیت این کشـور تاکنـون علیه کرونا 

واکسـینه شـده اند. مقامـات اعـام کرده انـد کـه تـا اول مـاه آینده 

میـادی )یـک هفتـه دیگـر(، بـرای متامـی افـراد باالی ۱۸ سـال 

واکسـین در دسـرتس خواهـد بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه بـه 

افـراد واجـد  بـرای  گفتـه متخصصـان، هنـد ۶۰۰ میلیـون دوز 

رشایـط در اختیـار نـدارد. کارشناسـان صحـی گفته انـد کـه ایـن 

کشـور حفاظت هـا در مقابـل همـه گیـری کرونـا را کاهـش داده و 

بـا برداشـنت محدودیت هـا اجـازه انجـام گردهایـی هایـی بزرگ 

را داده کـه ایـن امـر منجـر بـه شـیوع مجـدد کووید در این کشـور 

است. شـده 

جدیـد تخـت مهیـا کنیـم امـا اوضـاع در حـال حـارض بسـیار 

در  بی بی سـی  گزارشـگر  بیسـواس،  اسـت." سـوتیک  دشـوار 

هنـد می گویـد هر آنچه اقام پزشـکی رضوری که ممکن اسـت 

شـفاخانه ها نیـاز داشـته باشـند، با کمبـود روبرو یا نایاب شـده 

اسـت. "دیـوان عالی هند وضعیـت اضطراری اعام کرده اسـت 

امـا ایـن "فراتـر از وضعیـت اضطـراری" اسـت. ایـن از وضعیـت 

اورژانـس گذشـته؛ ایـن آن طـور کـه یکـی از ویـروس شناسـان 

بـزرگ هنـد می گویـد "فروپاشـی کامـل یـک سیسـتم لعنتـی" 

اسـت. در مببئـی و دهلـی کـه دو نقطه اصلی بحران هسـتند، 

حـاال زنـده مانـدن "یـک نعمت" محسـوب می شـود.

هند تاکنون بیش از ۱۶ میلیون مبتا به کووید ۱۹ شناسـایی 

کـرده و شـار جـان باختـگان ایـن ویـروس در هنـد هـم اکنون 

بـه ۱۹۰ هـزار نفـر رسـیده اسـت کـه بعـد از امریـکا رتبـه دوم را 

بـا ثبـت یـک رکـورد جدیـد دیگـر در هند کـه حکایـت از شناسـایی بیش 

از ۳۳۲ هـزار مبتـا بـه کرونـا طـی یـک شـبانه روز دارد، سیسـتم درمانـی 

ایـن کشـور بـرای ارایـه خدمات به سـیل بیاران تحت فشـار کمرشـکنی 

قـرار گرفته اسـت بـه طوری کـه برخی از بیـاران برای دریافت نخسـتین 

خدمـات پزشـکی چندین سـاعت معطل می ماننـد. روز گذشـته هم متام 

شـدن اکسـیجن در ۷ شـفاخانه دهلی خربسـاز شـد. اکرث شـفاخانه های 

پایتخـت از تکمیـل شـدن ظرفیـت ۱۰۰ درصـدی تخت هـای خـود خـرب 

می دهنـد. همزمـان گزارش هـا از سـوزاندن اجسـاد قربانیـان و برگـزاری 

مراسـم های وداع جمعـی و بـزرگ در این کشـور پرجمعیت حکایـت دارد. 

روز جمعـه )۲۳ اپریـل( هنـد از شناسـایی ۳۳۲ هـزار و ۷۳۰ بیار جدید 

مبتـا بـه ویروس کرونا طی ۲۴ سـاعت گذشـته خرب داد. رکـوردی جدید 

کـه تنهـا یـک روز پـس از رکـورد ۳۱۳ هـزار نفـری پنجشـنبه )۲۲ اپریـل( 

بـه ثبـت می رسـد. بنابـر گـزارش دولت هنـد در همین مدت زمـان ۲۲۶۳ 

هنـدی هـم قربانـی کوویـد۱۹ شـده اند. آمـاری کـه باز هم نسـبت بـه روز 

گذشـته افزایش نسـبی دارد.

بحران اکسیجن

دکـرت آتـول گوجیـا، از مشـاوران شـفاخانه رس گانجـا رام در دهلـی بـه 

بی بی سـی گفتـه افزایـش ناگهانـی تعـداد بیـاران کرونـا باعث پر شـدن 

همـه تخت هـای اورژانـس ایـن شـفاخانه شـده اسـت.

"مـا از تخت هایـی کـه قابلیـت ارایـه اکسـیجن به بیاران داشـته باشـند، 

تعـداد زیـادی نداریم و آنچه داریم هم اکنون کاما پر شـده اسـت. برخی 

از بیاران با کپسـول اکسـیجن خودشـان و یا بدون اکسیجن به شفاخانه 

مراجعـه می کننـد. مـا می خواهیـم بـه آنهـا کمـک کنیـم امـا تخـت کافی 

نداریـم و اگـر هـم تختی فراهم کنیـم ذخیره اکسـیجن نداریم."

"متـام تلفن هـای مـا مشـغول و در حال پاسـخگویی به متقاضیان اسـت. 

مـردم بـدون وقفه بـه خط کمک ما زنـگ می زنند. بیرون شـفاخانه موجی 

از بیـاران و آمبوالنس هـا صـف کشـیده اند. بیـاران منتظـر پذیـرش در 

شـفاخانه هسـتند امـا موضـوع این اسـت که ما جـای خالـی نداریم".

"تـاش مـا این اسـت که جـا باز کنیم. بیـاران را در حداقـل زمان ممکن 

بعـد از تثبیـت وضعیـت جسمی شـان مرخـص می کنیم تـا بـرای بیاران 

مســال ا تابســتان  در  لمپیک  ا بازی های  ری  برگزا بــر  نی  پا جا مقام های  تعهــد 

کرونا؛ امریکا تزریق واکسین 
جانسون و جانسون را از سر می گیرد

اطمینان دارم که سوپرلیگ دوباره زنده می شود

زیردریایی اندونزی با ۵۳ رسنشین غرق شد

بسـیار فراتـر از عـوارض جانبـی آن از جملـه بـروز 

مـوارد بسـیار نـادر لختـه شـدن خـون اسـت.

سـامتی  و  پزشـکی  نهادهـای  تاییـد  بـا  اکنـون 

امریـکا، حدود ۱۰ میلیون دوز واکسـین جانسـون 

و جانسـون کـه از کارخانه تولیـدی آن در هالند به 

امریکا ارسـال شـده بودند، بـرای تزریق عمومی به 

نقـاط مختلـف امریـکا ارسـال خواهد شـد.

پـس از آن کـه در ابتـدا ۶ زن بـه عنـوان کسـانی 

کـه پـس از تزریـق واکسـین جانسـون و جانسـون 

به لخته خود دچار شـده بودند شناسـایی شـدند، 

نهادهای ناظر بر امور پزشـکی و دارویی توانسـتند 

۹ مـورد دیگـر را هـم شناسـایی کنند.

از میـان ایـن ۱۵ نفر که همگی زن و زیر ۵۰ سـال 

سـن دارنـد تاکنـون ۳ نفـر جـان باخته انـد و ۷ نفر 

هم در شـفاخانه بسـرتی اند.

حـدود شـش نفـر از جمـع ایـن ۱۵ زن بیـن ۳۰-

۳۹ سـال سـن دارنـد. ۷ نفـر از آنهـا اضافـه وزن 

فـراوان دارنـد و دو نفـر دیگر هم فشـار خون دارند. 

مقام هـا می گوینـد دو زن از ایـن جمـع هـم قـرص 

می کرده انـد. اسـتفاده  ضدبـارداری 

کـه  امریـکا  بیار هـای  کنـرتل  مرکـز  مقام هـای 

روز جمعـه دربـاره نتایـج تحقیقـات دربـاره عوارض 

جانبـی این واکسـین سـخن می گفتنـد، همچنین 

اذعـان کردنـد کـه چنـد مـورد لخته خـون در میان 

مـردان هـم مـورد بررسـی و توجـه آنهـا قـرار گرفتـه 

است.

پـس از وقفـه ای ۱۱ روزه کـه به توصیه سـازمان غذا 

بـرای  امریـکا  بیاری هـای  کنـرتل  مرکـز  و  دارو  و 

توقـف موقـت تزریـق عمومـی واکسـین جانسـون و 

جانسـون پیش آمده بـود، روز جمعه گروه مشـاوران 

ایـن  از  اسـتفاده  مجـدد  رسگیـری  از  اف دی ای 

واکسـین را بـه رشط همـراه کـردن آن بـا هشـدار 

دربـاره احتـال بروز مـوار نادر لخته خـون در زنان، 

توصیـه کـرد و متعاقـب آن هـم سـازمان غـذا و دارو 

و مرکـز کنـرتل بیاری هـا توصیـه خود بـرای توقف 

موقـت آن را لغـو کردنـد.

بـا ایـن حـال، بنـا شـده واکسـین های جانسـون و 

جانسـون از ایـن پـس بـا برچسـبی توزیـع شـود که 

طی آن نسـبت به احتال بروز نوعی عارضه بسـیار 

نـادر لختـه خـون هشـدار داده می شـود.

سی دی سـی،  امریـکا،  بیاری هـای  کنـرتل  مرکـز 

هم از رسگیری تزریق عمومی جانسـون و جانسـون 

میـان حـدود ۸  از  تاکنـون  اسـت.  تاییـد کـرده  را 

میلیـون دریافت کننـده ایـن واکسـین ۱۵ مـورد که 

بـا نـوع نـادر عارضـه لخته خـون مواجه شـده بودند 

شناسـایی شـده اسـت.چند روز پیش هم نهاد ناظر 

تزریـق  اروپـا محدودیت هـای  اتحادیـه  بـر دارو در 

عمومـی واکسـین جانسـون و جانسـون را لغـو کرد.

بـه  پیـش  چنـدی  اروپـا  اتحادیـه  در  نهـاد  ایـن 

مـوارد مشـابهی کـه بـر اثـر دریافـت واکسـین کرونا 

آسـرتازنیکا گـزارش شـده بود هم رسـیدگی کـرد اما 

در نهایـت گفـت مزایـای اسـتفاده از ایـن واکسـین 

محکـوم کرده انـد امـا برخـی از کشـورهای عضـو 

کـه خـود سـابقه مناسـبی در زمینـه حقـوق بر 

ندارنـد، چنـدان مایل بـه دخالت و علنـی کردن 

انتقادهـای خود نیسـتند.

ارتـش دلیـل رسنگونـی دولـت منتخـب را تقلـب 

در انتخابـات رسارسی سـال ۲۰۲۰ اعـام کـرد.

تایلنـد و فیلیپیـن گفته انـد در سـطح رسان در 

ایـن نشسـت رشکـت منی کننـد و تنها وزیـر امور 

خارجـه خـود را می فرسـتند.

کامبـوج،  برونئـی،  ویتنـام،  سـنگاپور،  مالـزی، 

اندونزی و میامنار دیگر اعضای آسـه آن هسـتند.

پیشـرت درخواسـت اخراج میامنار از این اتحادیه 

مطرح شـده بود اما به نظر منی رسـد کشـورهای 

عضو چنین متایلی داشـته باشند.

میـن آنـگ هلینـگ، حاکـم نظامـی میامنـار در 

اولیـن سـفر خارجـی خـود پـس از قبضـه قـدرت 

در این کشـور به جاکارتا، پایتخت اندونزی سـفر 

اسـت. کرده 

دعـوت از جـرال هلینـگ بـا انتقادهـای فراوانی 

مواجه شـده اسـت.

در  رشکـت  بـرای  هلینـگ  آنـگ  میـن  جـرال 

نشسـت منطقـه ای آسـه آن )اتحادیـه کشـورهای 

جنـوب رشق آسـیا( به اندونزی سـفر کـرده و قرار 

اسـت دیدارهایی با رسان سـایر کشـورها داشـته 

باشد.

مناینـده سـازمان ملل متحد در امـور میامنار هم 

در این نشسـت رشکـت می کند.

انتظـار مـی رود وضعیـت میامنار در این نشسـت 

مطـرح شـود. بـه دنبال در دسـت گرفـنت قدرت، 

و رسنگونـی دولـت منتخـب، نیروهـای امنیتـی 

میامنـار بـا معرتضـان درگیـر شـدند و تـا کنـون 

بیـش از ۷۰۰ نفـر از معرتضـان کشـته شـده اند.

فعـاالن حقـوق بـر در اندونزی فراخـوان تجمع 

بـه مناسـبت سـفر رهرب نظامیـان میامنـار به این 

کشـور صـادر کرده اند.

ایـن  اعضـای  میـان  در  می گوینـد  تحلیلگـران 

اتحادیـه، اتفـاق نظـر در مـورد مسـایل میامنـار 

وجـود نـدارد و گرفـنت موضعـی واحـد از سـوی 

آسـه آن، یـک چالـش دشـوار بـه شـار مـی رود.

شـاری از اعضـای آسـه آن، کودتـای نظامیان را 

محمد صالح؛ ستاره درخشان فصل بد لیورپول 

صـدر اخبـار جهان قـرار گرفت. این زیردریایی با ۴۴ رسنشـین 

در حالـی کـه در آب هـای جنـوب اقیانـوس اطلـس در حـال 

گشـت زنی بـود دچـار انفجـار شـد و همـه رسنشـینان آن جـان 

باختنـد. در سـال ۲۰۰۳ هـر ۷۰ رسنشـین زیردریایـی "دیـوار 

بـزرگ" چیـن بر اثر خفگـی جان باختند. علت نقـص در موتور 

دیزلـی ایـن زیردریایی اعام شـد کـه موجب ایجاد مشـکل در 

زیردریایـی  کابیـن شـد. در سـال ۲۰۰۰،  اکسـیجن داخـل 

کورسـک روسـیه در جریـان یک مانـور نظامی بر اثـر دو انفجار 

و بـا ۱۱۸ خدمـه بـه قعـر دریـای بارنتـز در نزدیکـی اقیانـوس 

منجمـد شـالی رفـت. علـت حادثـه، منفجـر شـدن یـک اژدر 

گزارش شـد. غواصان ناروی بعدا یادداشـتی از یکی از اجسـاد 

پیـدا کردنـد کـه نشـان مـی داد ۲۳ نفـر از خدمـه کورسـک از 

ایـن انفجارهـا جـان سـامل بـه در بـرده بودنـد اما چشـم انتظار 

رسـیدن کمـک در اثـر نبود اکسـیجن خفـه شـدند. زیردریایی 

یـواس اس اسـکورپیون در سـال ۱۹۶۸ در اقیانـوس اطلـس 

بـا ۹۹ رسنشـین غـرق شـد؛ علـت انفجـار احتالـی یـک اژدر 

گـزارش شـد. در سـال ۱۹۶۳ زیردریایـی امریـکای یـو اس اس 

تـررش در هنـگام متریـن اعـزام بـه اعـاق دریـا به همـراه ۱۲۹ 

ملـوان غـرق شـد و بزرگرتیـن تـراژدی زیردریایی هـای جهان تا 

امـروز را رقـم زد.

از ایـن رو تیم هایـی از کشـورهای امریکا و اسـرتالیا به عملیات 

تجسـس بـرای پیـدا کـردن ایـن زیردریایـی پیوسـته بودند.

زیردریایـی  کـه  داد  گـزارش  پیـش  روز  سـه  اندونـزی  ارتـش 

مانـور  یـک  در  مشـارکت  هنـگام  نانـگاال-۴۲۰  کـی.آر.ای 

در شـال جزیـره بالـی ارتباطـش بـا مرکـز فرماندهـی قطـع 

زیردریایـی  ایـن  شـد.  محـو  آن  از  دریافتـی  سـیگنال های  و 

بـرود. بـه آب هـای عمیق تـر  کـه  بـود  یافتـه  ماموریـت 

ایـن زیردریایی درخواسـت مجـوز برای رفنت بـه مناطق عمیق 

تـر کـرده بـود و مـدت کمـی پـس از دریافـت مجـوز ارتباطـش 

قطـع شـد. دسـت کم شـش کشـتی نظامـی، بالگـرد و حـدود 

از  پیـش  داشـتند.  رشکـت  جسـتجو  عملیـات  در  نفـر   ۴۰۰

امریـکا و اسـرتالیا، سـنگاپور و مالـزی کشـتی هـای خـود را به 

ایـن منطقـه فرسـتاده بودنـد. اسـرتالیا، فرانسـه، و آملـان هـم 

پیشـنهاد کمـک داده بودنـد. این زیردریایی سـاخت آملان در 

دهـه ۷۰ میـادی بـود، اما بـرای تعمیرات اساسـی و نوسـازی 

بـه کـره جنوبی اعـزام و پس از دو سـال در اواخر سـال ۲۰۱۲ 

دوبـاره بـه آب انداختـه شـده بود.

مهمرتین سوانح مرگبار زیردریایی ها

شـدن  ناپدیـد  خـرب  پیـش(  سـال  )چهـار   ۲۰۱۷ سـال  در 

روزی در  آرژانتیـن چنـد  دریایـی  نیـروی  ای آر ای  زیردریایـی 

ارتـش اندونـزی اعـام کـرده کـه زیردریایـی نظامـی ایـن کشـور 

کـه از چهارشـنبه گذشـته )۲۱ اپریـل( ناپدیـد شـده بـود، غـرق 

شـده اسـت.این زیردریایـی بـا ۵۳ رسنشـین در حوالـی جزیـره 

بالـی ناپدید شـد. گروه هـای جسـتجو بقایایی از ایـن زیردریایی 

از جملـه بخش هایـی از قسـمت های داخلـی آن را پیـدا کردنـد.

بقایـای ایـن زیردریایـی در عمـق ۸۵۰ مـرتی دریـا و پاییـن تر از 

عمقـی پیـدا شـده که معمـوال بـا ایمنـی درآن حرکت مـی کرد.

مقامـات اندونـزی گفتـه بودنـد کـه اکسـیجن موجـود در ایـن 

زیردریایـی تـا اوایـل صبـح دیـروز به وقـت محلی متام می شـود، 

اسـت کـه حمـات بـه ایـن طـرح سـازماندهی 

شـده از جانـب یوفـا اسـت چـرا که این سـازمان 

از دسـت  را  منـی خواهـد انحصارطلبـی خـود 

بدهد. 

کریسـتین ویـری بازیکـن سـابق فوتبـال ایتالیا 

کـه حـاال بـه عنـوان مفـر تلویزیونـی فعالیـت 

مـی کنـد در کانـال خـود بـه نـام "بوبو تـی وی" 

در شـبکه اجتاعـی توییـچ از طـرح سـوپرلیگ 

حایـت کـرد:» سـوپرلیگ به زودی آغـاز خواهد 

شـد و باشـگاه هـا درآمدزایـی مـی کننـد، چـرا 

یوفـا بایـد منابـع مالـی آنهـا را مدیریـت کنـد؟ 

کـه  چـرا  اسـت  نشـده  لغـو  هنـوز  سـوپرلیگ 

هیـچ  هنـوز  کردکـه  تاییـد  هـم  پـرز  فلورنتینـو 

لغـو  را  قـرارداد  رسـمی  صـورت  بـه  باشـگاهی 

اسـت.« نکـرده 

محمـد  در حـال حـارض  اسـت.  20 گل شـده 

صـاح بـا 20 گل پشـت رس هری کیـن 21 گله 

قـرار داشـته و از شـانس هـای دریافـت عنـوان 

کفـش طـای لیـگ برتـر محسـوب مـی شـود. 

لیورپـول فصـل گذشـته در ایـن مقطـع فاصلـه 

ای تـا فتـح لیـگ برتـر نداشـت و کسـی تصـور 

یـک فصـل شـاگردان  از  بعـد  تنهـا  کـرد  منـی 

لیـگ  سـهمیه  کسـب  بـرای  کلـوپ  یورگـن 

قهرمانـان مبـارزه بکننـد. امـا در ایـن فصـل نـه 

چنـدان خـوب نیز محمـد صاح در بیـن معدود 

بازیکنـان باکیفیـت تیمـش بوده و تـا اینجا و در 

لیـگ برتـر 20 بـار موفـق بـه بـاز کـردن دروازه 

مـورد  در  زیـادی  اخبـار  اسـت.  حریفـان شـده 

احتـال جدایـی محمـد صـاح و انتقـال او بـه 

اللیگا در تابسـتان پیش رو شـنیده شـده است.

سـتاره سـابق تیم ملـی ایتالیا معتقد اسـت 

برگـزاری سـوپرلیگ یک امر قطعـی خواهد 

بود.

در ابتـدای هفتـه خـربی کـه مـدت هـا در 

رابطـه بـا آن بحـث شـده بـود باالخـره رنـگ 

و بـوی رسـمی بـه خود گرفت و 12 باشـگاه 

مشـرتک  ای  بیانیـه  طـی  اروپایـی  بـزرگ 

اعـام کردنـد کـه بـه زودی رقابـت هایـی 

موسـوم بـه سـوپر لیگ برگـزار خواهد شـد؛ 

مسـابقاتی که گفته شـد می توانـد اقتصاد 

باشـگاه هـا را تـا حدود زیادی زیـر و رو کند 

و تحـوالت عظیمـی در فوتبـال اروپـا ایجاد 

. کند

فلورنتینـو پـرز مدیر رئـال مادرید کـه طراح 

اصلـی سـوپرلیگ اروپـا بـود، مدعـی شـده 

لیورپـول  مـری  سـتاره  صـاح،  محمـد 

بـاز  بـه  موفـق  ابتدایـی  دقایـق  هـان  در 

کـردن دروازه نیوکاسـل شـد. لیورپـول در 

بـا  نیوکاسـل  مقابـل  دیـدار  نخسـت  نیمـه 

برتـری 0-1 راهـی رختکـن شـد و تنهـا گل 

مرسـی سـایدی هـا توسـط محمـد صـاح، 

گلـزن مـری ایـن تیـم وارد دروازه حریـف 

شـد. در هـان دقیقـه سـوم این دیـدار بود 

کـه محمـد صـاح در سـمت راسـت محطـه 

جریمـه نیوکاسـل صاحـب موقعیـت شـده 

شـد  موفـق  از چرخشـی متاشـایی  بعـد  و 

دروازه نیوکاسـل را بـاز بکنـد. بـا ایـن گل 

بازیکـن  اولیـن  بـه  تبدیـل  صـاح  محمـد 

فصـل  سـه  در  کـه  شـد  لیورپـول  تاریـخ 

متوالـی لیـگ برتـر موفـق بـه زدن حداقـل 

کومان: وقت ندارم به تهدیدهای یوفا فکر کنم
در  اسـت  معتقـد  بارسـا  رسمربـی  کومـان  رونالـد 

مقایسـه با تهدیدهـای رئیس یوفا، مسـائل مهمرتی 

بـرای فکـر کـردن وجـود دارنـد.

بارسـلونا خـود را بـرای بـازی حسـاس فـردا مقابـل 

ویارئـال مهیـا مـی کنـد. برتـری 5-2 خانگـی برابـر 

ختافـه بارسـلونا را در رشایـط خوبی از لحـاظ روحی 

قـرار داده و تیـم تحـت هدایـت رونالد کومـان که در 

کـورس قهرمانـی قـرار دارد، قطعا برای سـه امتیاز به 

الرسامیـکا پـای خواهد گذاشـت.

ایـن یکـی از سـخت تریـن بازی های بارسـا تـا پایان 

فصل اسـت و اگر امتیاز از دسـت بدهد، طبعا باعث 

خوشـحالی اتلتیکـو و رئـال خواهد شـد. بـازی رفت 

دو تیـم، نخسـتین بـازی فصل بارسـا بود و بـا برتری 

4-0 ایـن تیـم در نوکمپ متام شـد.

رسمربـی هالند در نشسـت خربی ایـن بازی گفت:» 

رفـت مدتـی طوالنـی گذشـته و  بـازی  بـه  نسـبت 

ویارئـال حـاال تیـم بسـیار بهـرتی اسـت. ویارئـال به 

نیمـه نهایـی لیـگ اروپا رسـیده و به خصـوص در فاز 

حملـه، بازیکنـان باکیفیتـی دارد. آنهـا بـرای کسـب 

سـهمیه لیـگ اروپـا می جنگنـد و می دانـم که مثل 

مـا انگیزه شـان باالسـت. 

هفـت بازی دیگر پیـش رو داریم و باید همه را بربیم. 

اگـر فـردا پیـروز نشـویم، طبیعـی اسـت کـه شـانس 

قهرمانـی مـان کـم خواهـد شـد، پـس ایـن بـازی در 

واقـع یـک فینال اسـت. دیگر حق اشـتباه و امتیاز از 

دسـت دادن نداریـم.«

خسـتگی احتالـی بازیکنـان:» نگـران ایـن قضیـه 

نیسـتم. آمـار و ارقـام بازیکنـان را در اختیـار داریـم و 

درسـت اسـت کـه بازی هـای زیـادی انجـام داده اند 

امـا در عـوض بـه خوبـی هم ریـکاوری کرده انـد. این 

اواخـر از شـدت مترینـات کاسـته ایـم و بیشـرت روی 

ریـکاوری مترکـز کـرده ایم.«

حاکم نظامی میانمار به اندونزی سفر کرد

مانده اند عاجز  ــات  یه خدم ا ر ا ز  ا هند  ــفاخانه های  ش کرونا؛ 

هـای محلـی توکیو خواهد داشـت. کمیته برگـزاری و کمیته 

بیـن املللـی املپیک بـرای میزبانی یک بـازی امن صحی و 

مطمـن، اقدامـات الزم را انجـام خواهـد داد. "

روان  سـال  جـوالی   ۲۳ در  توکیـو  املپیـک  هـای  رقابـت 

میـادی برابـر بـا ۱ اسـد سـال جـاری خورشـیدی در شـهر 

برگـزار خواهنـد شـد. توکیـوی جاپـان 

از بهـر دور تـازه شـیوع کرونـا، حالـت اضطـرار اعام شـده 

اسـت و قـرار اسـت رقابـت هـای بـزرگ ورزشـی در ایـن 

کشـور تـا ۱۱ مـی بدون حضور متاشـاچیان برگزار شـوند.

پیـش از ایـن کمیته بین املللی املپیک و برگزار کنندگان 

رقابـت هـای املپیـک توکیـو اعـام کـرده بودنـد کـه بـه 

دلیـل نگرانـی دربـاره شـیوع ویـروس کرونـا، متاشـاگران 

خارجـی اجـازه نخواهنـد داشـت تـا بـرای متاشـای ایـن 

بازی هـا در تابسـتان امسـال وارد جاپـان شـوند. نخسـت 

وزیـر جاپـان اظهار داشـت: "در باره بازی هـای املپیک و 

پاراملپیـک، در نخسـت مـا هـر کاری را بـرای جلوگیری از 

گسـرتش شـیوع کرونـا خواهیـم کـرد. کمیته بیـن املللی 

املپیـک مصمـم اسـت کـه بـازی هـای توکیـو را میزبانـی 

کنـد کـه پیـش از این بـا کمیته هـای املپیک کشـورهای 

دیگـر هاهنگـی صـورت گرفته اسـت."

بـا مقـام  نزدیکـی  افـزود: "حکومـت جاپـان همـکاری  او 

مقـام هـای جاپانـی از برگـزاری بازی هـای املپیـک و پاراملپیـک 

بـا اتخـاذ تدابیـر شـدید صحـی در تابسـتان سـال روای میـادی 

میدهند. خـرب 

نخسـت وزیـر جاپـان در یـک نشسـت خربی گفته اسـت کـه متام 

آماده گـی هـا و تـاش هـا بـر برگـزاری بـازی هـای املپیـک گرفته 

شـده اسـت و ایـن بـازی هـا بـدون تاخیر برگـزار خواهند شـد.

یوشـی هاید سـوگا، نخسـت وزیـر جاپـان در یـک نشسـت خـربی 

روز جمعـه )۳ ثـور( اعـام کـرد که دولت این کشـور تدابیر سـخت 

صحـی را بـرای برگـزاری بـازی هـای املپیـک روی دسـت گرفته و 

ایـن بـازی ها بـه تعویـق نخواهنـد افتاد.

یوشـیهاید سـوگا، نخسـت وزیـر جاپـان گفـت: "من متامـی تاش 

هایـم را می کنـم کـه از اعـام مجـدد حـاالت اضطـرار جلوگیـری 

شـود امـا اکنـون در وضعیتـی اسـتیم که بایـد وضعیـت اضطراری 

را اعـام کنیم."

در حـال حـارض در شـهر هـای توکیـو، اوسـاکا و دو ایالـت جاپـان 
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آقـای غنـی بـر معیـاری سـازی رشکـت هـای ترانسـپورتی و 

کـرده  صحبـت  خصـوص،  ایـن  در  پراکندگـی  از  جلوگیـری 

اسـت.

تعیـن والـی جدیـد، بـا واکنـش تنـد دوسـتم و اعضـای حـزب 

جنبـش، شـورای علـا و باشـندگان فاریـاب رو بـه رو شـده 

اسـت.

در تظاهـرت روز چهارشـنبه کـه از سـوی هـواداران دوسـتم 

سـازماندهی گردیـده بـود، صدهـا تـن از باشـندگان فاریـاب، 

بـه شـمول زنـان  رشکـت داشـتند.

عدالـت  »مـا  شـعارهای  تظاهـرت،  ایـن  کننـدگان  اشـراک 

فاریابـی  یـک  بایـد  لغانـی منیخواهیـم،  والـی  میخواهیـم، 

والـی معرفـی شـود، مـرگ بـر دیکتاتـوران« را رس مـی دادنـد.

حـد اقـل آبرسـانی مـا را همـکاری کند.”

وی در ادامـه افـزود: “خـوب ببینیـد ۳۰۰ الـی ۴۰۰ نهـال 

منـی شـود کـه بـه بایسـکل آب بیـاورم، اگـر بشـود هـم یـک 

دیگـر  از سـوی  بکنـم.”  را  کار  ایـن  بیشـر منیتوانـم  هفتـه 

کارشناسـان بـه ایـن بـاور هسـتند کـه بایـد حکومـت بـرای 

باغـداران، آمـوزش هـای بـاغ داری را در زمـان خشـک سـالی 

بدهنـد. ذبح الله وفا از کارشناسـان زراعتی گفت که ریاسـت 

زراعـت والیـت غـور، بایـد سیسـتم آبرسـانی قطـره ای را برای 

باغـداران آمـوزش بدهـد. وی افـزود: “روش آبیـاری قطـره ای 

جهـت آبیـاری باغـات باغـداران، در سـال جاری که ما شـاهد 

حشـک سـالی در کشـور هسـتیم موثـر اسـت. اگر نهـاد های 

مسـئول بخصوص ریاسـت زراعـت والیت غور، بـرای باغداران 

و کشـاورزان آمـوزش بدهـد، میتوانـد از خشـک شـدن 

درختـان و همچنـان کاهـش حاصـات باغـداران جلوگیـری 

و  باغـداران  بـرای حـل مشـکل  دولـت  داریـم  انتظـار  کنـد. 

کشـاورزان توجـه جـدی کند و از کاهش حاصـات و تولیدات 

جلوگیـری منایـد.” بـا ایـن حال 

زراعـت  ریاسـت  در  مسـئوالن 

و  انـد  نگـران  نیـز  غـور  والیـت 

میگوینـد کـه بـه دلیـل خشـک 

سـالی در سـال جاری، باغداران 

بـه ایجاد بـاغ های جدیـد  کمر 

بـال  محمـد  شـدند.  عاقمنـد 

والیـت  زراعـت  رئیـس  امیـری 

غـور، گفـت کـه در سـال جاری، 

باغداران تنها هشـت هـزار نهال 

را از طریـق برنامـه باغـداری این 

ریاسـت گرفته انـد؛ در صورتیکه 

از  در سـالهای گذشـته، بیشـر 

وحیـد مجـروح، رسپرسـت وزارت صحـت عامـه کشـور، در این 

نشسـت بـا ابـراز نگرانـی از وضعیت پیـش آمده در شـاری از 

کشـورهای منطقـه گفـت کـه بـا وجـود اینکـه واقعـات ویروس 

کرونـا در افغانسـتان انـدک بوده و وضعیت خوشـبختانه تحت 

کنـرل اسـت؛ امـا بـاز هـم مـا آمادگی هـای الزم را بـرای مهار 

موج سـوم گرفتـه ایم.

آقـای مجـروح از ادارات مربوطـه خواسـت تـا روی ایجـاد یـک 

والیـت، میتـوان همچـو قانـون شـکنان را دسـتگیر کـرد.

ایـن  در  کنـدز،  والیـت  امنیـه  قومانـدان  مشـعل  فریـد 

 ،۱۴۰۰ سـال  نخسـت  مـاه  یـک  در  کـه  گفـت  نشسـت 

نزدیـک بـه ۱۲۰ تـن را در اثـر جرایـم آدم ربائـی، جنائی و 

انـد. کـرده  گرفتـار  موادمخـدر 

قابـل ذکـر اسـت که نیـروی های امنیـت ملی، از نـزد این 

آدم ربایـان ۲ ریکشـاه، مبب دسـتی و لبـاس های نظامی 

را نیـز ضبط کـرده اند. 

برداشـته اند.

روح اللـه خـان زاده والـی والیـت قندهـار گفت کـه این 

رویـداد پـس از چاشـت روز )جمعه 3 ثـور( هنگامی رخ 

داد کـه یـک واسـطه  افـراد ملکـی بـا مایـن کارگـذاری 

شـده برخـورد کرد.

آقـای خـان زاده بیـان داشـت کـه ایـن مایـن از سـوی 

گـروه طالبـان جاسـازی شـده بـود.

گروه طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته است. 

امـا ماین هـای جاسـازی شـده از سـوی طالبان مسـلح 

کشـور  مختلـف  والیت هـای  در  غیرنظامیـان  از  بارهـا 

قربانـی گرفتـه اسـت.

مختلـف کشـور حمـات و برنامه هـای دشـمن را خنثی 

دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  حمـات  در  سـاخته اند. 

افغـان تلفـات سـنگینی هـم به طـرف مقابل وارد شـده 

اسـت.«  امـا گروه طالبـان این ادعـای نهادهای امنیتی 

را رد کـرده گفته انـد که حمات نیروهای دولتی بیشـر 

شـده اسـت. ذبیح اللـه مجاهـد سـخنگوی این گـروه به 

کـه جنگجویـان طالبـان حمـات  آزادی گفـت  رادیـو 

خـود را در مقایسـه بـا گذشـته کاهـش داده انـد و تنهـا 

در برابـر حمـات نیروهـای دولتـی اقـدام می کننـد.

حرکـت  کـه  می شـود  بیـان  حالـی  در  سـخنان  ایـن 

مردمـی صلـح روز شـنبه نشسـت های را در ۲۵ والیـت 

تحـت نـام »خارجی هـا بیـرون شـوند و جنـگ بـرای چه 

برگـزار کرده انـد. اسـت« 

اقبـال خیـر رئیـس ایـن حرکـت بـه رادیـو آزادی گفـت 

کـه بعـد از ایـن هیـچ بهانـه ای بـرای ادامـه جنـگ در 

افغانسـتان وجـود نـدارد. آقـای خیـر افـزود کـه جنگ 

در افغانسـتان بـه اوجـش رسـیده و همـه روزه افغان هـا 

در حمـات مختلـف کشـته می شـوند. 

خـروج نیروهـای خارجـی، بـه آتـش بس و صلـح دایمی 

موافقـه کننـد.

در همیـن حـال، سـونیا احمـدی یـک تـن از فعـاالن 

مدنـی هرات، ضمـن اظهار نگرانی از آیندۀ افغانسـتان 

پـس از خـروج نیروهـای خارجی افزود: “ما زیاد کشـته 

و زخمـی دادیـم، بس اسـت، خواسـت مـا از حکومت و 

طالبـان ایـن اسـت کـه صلـح کننـد و بـه جنـگ خامته 

” دهند. 

وی افـزود در صورتـی کـه طرفیـن آتـش بـس نکننـد، 

افغانسـتان بـه طـرف تباهـی خواهـد رفـت.

کاوس هاشـمی یـک تـن از قربانیـان جنگ افغانسـتان 

گفـت: “مـه از هـر دو گـروۀ متـرر هـم دولـت و هـم 

طالبـان، می خواهـم بـه یـک آتش رسیـع توافـق کنند، 

مـه اعضـای خانـواده خـود را در جنـگ از دسـت دادم؛ 

امـا حـاال طالبـان را می بخشـم.”

در همیـن حـال، عبدالخالـق حقانـی رئیـس ارشـاد و 

حـج اوقـاف هـرات گفـت: “از زبـان جوبایـدن رئیـس 

جمهـور امریـکا شـنیدیم کـه گفـت مـردم افغانسـتان 

بـا هـم متحـد نبودنـد؛ بنـاًء بیایـم ایـن انگیـزه را ایجاد 

کـرده باشـه  کهبـا هـم متحـد بشـیم و در کنار هـم قرار 

بگیـرم.”

نشسـت اسـتنابول، قراراسـت پـس از عید سـعید فطر، 

بـا حضـور طالبـان راه اندازی شـود.

حکومـت  بـا  نشسـت  ایـن  در  حضـور  بارهـا  طالبـان 

افغانسـتان را رد کـرده انـد وعاقـه ای بـرای اشـراک 

انـد. نداشـته  آن  در 

رئیـس جمهـور در اخیـر سـخنانش، بر دیجیتال سـازی بخش 

ترانسـپورت تاکیـد منـود و جلـب رسمایـه گـذاری کشـورهای 

آسـیای میانـه را در متـام عرصـه هـا بـه ویـژه ترانسـپورت مهم 

خواند. 

از طریـق خـط  مظاهـره  ایـن  در  ترکیـه  از  دوسـتم  مارشـال 

تیلیفـون، بـه هوادارانـش گفـت کـه  در مـورد تعییـن والـی 

فاریـاب، بـا وی مشـوره صـورت نگرفتـه؛ اجـازه ندهیـد غیـر از 

کدرهـای محلـی، کسـی دیگـر را بـاالی تـان تحمیـل منایند.

عطـا محمـد فیضـی رئیـس شـورای والیتـی حـزب جنبـش در 

فاریـاب، در جریـان مظاهـره دیـروز گفت که حکومـت مرکزی، 

بـا سیاسـت دیکتاتورانـه و تک قومـی، میخواهد افـراد نا توان 

و بـی تجربـه را بـه عنـوان والـی بـاالی مـردم فاریـاب تحمیـل 

منایـد، کـه قطعـاً اجازه منـی دهند.

جمهـوری،  ریاسـت  انتخابـات  در  غنـی  »ارشف  افـزود:  وی 

رای تقلبـی گرفـت و بـر اسـاس توافـق تیـم مقابـل، در قـدرت 

رشیـک و بـه عنـوان رییـس جمهـور اعـان گردیـد؛ امـا دیـده 

میشـود کـه او قـدرت را انحصـار کـرده، در پسـت هـای مهـم 

افـراد نزدیـک بـه خـود را معرفـی مـی  کلیـدی، اشـخاص و 

کنـد.«

او هشـدار داد  کـه بـدون موافقـه مارشـال دوسـتم و هواداران 

نیـز  نـه تنهـا داود لغانـی، بلکـه داودهـای دیگـر  جنبـش؛ 

منیتواننـد بـه عنـوان والـی در فاریـاب بیاینـد.

فریبـا تورانـی عضو شـورای والیتی فاریاب گفـت که  حکومت 

را  انصافـی منـوده، کسـی  بـی  فاریابیـان  بـه حـق  مرکـزی، 

بیـرون از والیـت بـه عنـوان والـی معرفـی کـرده؛ در حالیکـه 

صدهـا کـدر محلـی، توانـا بیـکار انـد

او افـزود کـه اگـر حکومـت مرکـزی، به خواسـت مـردم فاریاب 

توجـه نکنـد، آنـان بـه دادخواهـی و مظاهـره شـان ادامـه مـی 

دهند.

دیـروز شـورای علـای فاریـاب نیـز مخالفـت شـان را بـا تعین 

والـی جدیـد ابـراز داشـته، خطـاب بـه رییـس جمهـور گفتنـد 

بـه زیـان حکومـت و مـردم  اللـه فایـق،  کـه برکنـاری نقیـب 

خواهـد بـود. 

۱۰ هـزار نهـال را بـرای باغـداری دریافـت میکردنـد.

وی افـزود: “امسـال بدبختانـه بایـد بگویم که همـه چیز را در 

بخـش زراعـت و مالداری و کشـاورزی، خشـک سـالی مترر 

کـرده اسـت. در سـالل جـاری هشـت هـزار نهال سـیب، ناک 

و بـادام را بـرای باغـداران در بهـار ۱۴۰۰ توزیـع کـرده ایـم. 

متاسـفانه بایـد بگویـم که امسـال مـردم عاقه منـد نبودند به 

غـرس نهـال؛ چـون آب نیسـت و همـه چیـز را بـه رکـود مواجه 

کرده اسـت.”

موسسـات  و  مرکـزی  حکومـت  جـدی  توجـه  خواسـتار  وی 

همـکار در بخـش زراعتـی بـرای باغـداران و مالـداران والیـت 

غـور شـد.

مـردم غـور تـا هفـت سـال پیـش تصـور مـی کردنـد کـه آب و 

هـوای ایـن والیـت، برای رشـد درختان میوه مناسـب نیسـت. 

بـه همیـن دلیـل، باغـداری در غـور رونقـی نداشـت.

ایـن طـرف،  بـه  از هفـت سـال  کـه  امـا مسـئوالن میگوینـد 

اسـت.  شـده  ایجـاد  غـور  در  میـوه  هزاربـاغ  ده  از  بیشـر 

ایجـاد  از وضعیـت موجـود،  بـه هـدف بررسـی  تیـم نظارتـی 

تیم هـای کلینیکـی بـرای رسـیدگی به بیـاران ویـروس کرونا 

در خانه هـا، تقویـت برنامه هـای آگاهـی دهـی و تجهیـز مراکز 

صحـی بـر اسـاس نیازمنـدی اقدامـات جـدی کنند.

در ایـن نشسـت، کمیته هـای تخنیکـی ایـن وزارت و شـاری 

از رییسـان صحـت عامـه والیات گزارشـاهای کاری شـان را در 

رابطـه بـه کارکردهـا، چالش هـا و تدابیـر شـان برای مبـارزه با 

مـوج سـوم ویـروس کرونـا ارایـه کـرد و روی آن بحـث و تبـادل 

نظر شـد.

رسپرسـت وزارت صحـت عامـه، بـر تدابیـر جـدی ایـن وزارت 

مبنـی بـر جلوگیـری از مـوج سـوم ویـروس کرونـا در کشـور 

تاکیـد منـوده و بـه متـام ادارات صحـی هدایت داد تـا در این 

راسـتا تدابیـر جـدی را اتخـاذ کنـد.

 ایـن نشسـت در حالـی برگـزار می شـود کـه طـی مـاه اخیـر 

میـزان مبتایـان بـه ویروس کرونا بیشـر شـده اسـت و روزانه 

آمـار مبتایـان بیشـر نیـز می شـود.

بـر اسـاس آمارهـای وزارت صحت عامه کشـور، تاکنـون تعداد 

مبتایـان بـه ویـروس کرونا در کشـور، به ٥٨٧3٠ تن رسـیده 

کـه شـار مجموعـی جـان باختـگان از اثـر ایـن بیـاری، بـه 

۲٥٧٢ نفر رسـیده اسـت.

قابـل ذکـر اسـت کـه در متـام جهـان، بيـش از ١٤٥ ميليـون 

انـد، کـه باالتـر از ١٢٠  بـه ويـروس کرونـا مبتـا شـده  تـن 

ميليـون تـن شـان دوباره صحت يـاب؛ اما بيش از سـه ميليون 

تـن فـوت کرده انـد.

 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور، بـه وزارت ترانسـپورت 

هدایـت داد که در قسـمت دهلیزهای زمینـی، بنادر، افزایش 

صـادرات و آیندۀ سـکتور ترانسـپورت، باید یک دیـدگاه واضح 

وجود داشـته باشـد.

در خرنامـه ارگ آمـده اسـت کـه محمـد ارشف غنـی رئیـس 

جمهـور کشـور، قبـل از ظهـر دیـروز ۴ ثـور، بـا رهـری وزارت 

و  اصاحـات  گـزارش،  و  داشـت  دیـدار  ارگ  در  ترانسـپورت 

کارکردهـای ایـن وزارت را اسـتاع منـود.

منبـع نوشـته اسـت در ایـن نشسـت کـه در ارگ انجـام شـد، 

قـدرت اللـه ذکـی وزیـر ترانسـپورت و اکرجـان پـوالد معیـن 

بعـداً  آن وزارت، دیـدگاه عمومـی وزارت را ترشیـح کردنـد و 

رؤسـای وزارت متذکـره در رابطه به چگونگـی روند اصاحات، 

سـازی  معیـاری  منطقـوی،  اتصـال  هـا،  فرصـت  چالشـها، 

رشکـت هـا، بهبود وضعیـت ملی بس و طـرح و تدوین مقررات 

و طرزالعمـل هـا، بـه رئیـس جمهـور گـزارش دادنـد.

پـس  غنـی،   جمهـور  رئیـس  کـه  اسـت  آمـده  خرنامـه  در 

بـر  ترانسـپورت،  وزارت  رهـری  هیـات  گـزارش  اسـتاع  از 

هاهنگـی هرچـه بیشـر وزارت هـای مالیـه و ترانسـپورت و 

ورزیـد. تاکیـد  ترافیـک  و  شـهرداری  ادارات 

تـا در  منبـع نوشـته اسـت کـه رئیـس جمهـور، هدایـت داد 

قسـمت دهلیزهـای زمینـی، بنـادر، افزایـش صـادرات و آیندۀ 

سـکتور ترانسـپورت، بایـد یـک دیـدگاه واضـح وجـود داشـته 

بـه  اعـراض  در  فاریـاب،  والیـت  باشـندگان  از  تـن   صدهـا 

تعییـن والـی جدیـد ایـن والیـت، تظاهـرت کـرده و هشـدار 

دادنـد تـا زمانـی کـه حکومـت مرکـزی، از کدرهـای محلی در 

پسـت والیـت نگارد، آنـان به حرکت هـای مدنـی ادامه داده 

بـه هیـچ شـخص بیـرون از والیـت، اجـازه نخواهنـد داد.

ادارۀ ارگان هـای محلـی، روز جمعـه )۳ ثـور( اعـام کـرد کـه 

به جـای نقیب اللـه فایـق، محمـد داوود لغانی به عنـوان والی 

فاریاب گاشـته  شده اسـت. فایق از سـه سـال بدینسـو، والی 

فاریاب بود. او از نزدیکان مارشـال عبدالرشـید دوسـتم است.

 باغـداران درغـور، از خشکسـالی در ایـن والیـت نگـران انـد و 

میگوینـد کـه اگـر حکومت به مشـکل آنان رسـیدگی نکند، به 

باغهـای آنـان خسـارات جـران ناپذیر وارد خواهد شـد.

در سـالهای پسـین، باغـداری در والیـت غـور رشـد چشـمگیر 

کـرده و بـه گفتـه مسـئوالن، سـاالنه هـزاران نهـال را باغداران 

در گوشـه و کنـار ایـن والیـت غـرس میکنند.

برخـی از باغـداران در حالـی کـه می گوینـد  درسـال جـاری 

نتوانسـته انـد بـه دلیـل کمبـود آب، بـاغ هـای جدیـد ایجـاد 

کننـد، از مسـئوالن می خواهنـد کـه در قسـمت  رفـع مشـکل 

کمبـود آب بایـد، سیسـتم آبیـاری ایجـاد شـود.

کـه  گفـت  فیروزکـوه  شـهر  باغـداران  از  عزیـزی  عبدالباقـی 

دوصـد نـوع نهـال مثمـر در بـاغ خـود دارد و روز بـه روز، ایـن 

رقـم افزایـش می یابـد؛ امـا امسـال بـه دلیـل کمبـود بـارش، 

ممکـن بـا خشکسـالی مواجـه شـوند.

او از احتـال خشکسـالی نگرانـی منـوده، افزود: “سـطح آب 

روز بـه روز پاییـن مـی رود، حتـی بـه کمبـود آب آشـامیدنی 

مواجـه هسـتیم، مـردم بـه سـختی آب خـوردن خـود را پیـدا 

میکننـد و چاه ها هم خشـک شـده اسـت، آب بـه خریدن می 

آوریـم و بـاغ هـای خـود را آب میدهیـم، ایـن نهـال هـا هـم از 

پارسـال و دوسـال پیـش اسـت.”

بـاغ هـای  آبیـاری  از حکومـت خواسـت کـه در قسـمت  وی 

شـان، یـک سیسـتم جدیـد ایجـاد شـود تا بـاغ های میـوه که 

زمینـه درآمـد باشـندگان غـور مـی باشـد از بیـن نرونـد.

نصیراحمـد کـه در دره قاضـی فیروزکـوه باغـداری دارد نیـز 

از پاییـن رفـن سـطح آب نگرانـی کـرده گفـت: “آب نیسـت، 

روزانه با بایسـکل آب می آورم از دریا، جوی ها خشـک اسـت 

تاحـال یـک چکـه آب نیامـده اسـت؛ اگـر همیـن رقـم باشـد، 

امسـال اصـا حاصل میوه نیسـت؛ چـون آب که نباشـد، هیچ 

چیـز حاصـل منیدهـد. امیدواریـم دولـت هـم همـکاری کند، 

بـه  را  برنامـه ای  کشـور  عامـه  صحـت  وزارت   

منظـور مقابلـه بـا مـوج سـوم ویـروس کرونـا بـا 

کمیتـه فنـی/ تخنیکـی وزارت و شـاری از رئیسـان صحـت 

عامـه والیـت برگـزار کـرد. 

ایـن نشسـت روز شـنبه ٤ ثـور در کابـل برگـزار شـد و عـاوه 

بر مسـئوالن وزارت؛ منایندگان سـکتور خصوصی، موسسـات 

تطبیـق کننـده عرضـه خدمـات صحـی نیـز حضور داشـتند.

 مقـام والیـت کنـدز مـی گویـد کـه سـه تـن از گـروه آدم 

ربایـان در ایـن والیـت، بـاز داشـت شـده انـد.

نجیـب اللـه عمرخیل معاون و رسپرسـت مقـام والیت، روز 

شـنبه ٤ ثـور در یـک نشسـت خـری گفـت کـه نیروهـای 

امنیتی در والیت کندز، سـه تن از آدم ربایان را بازداشـت 

منـوده انـد، کـه هرسـه تـن به جـرم خویـش اعـراف کرده 

اند.

بـا  کـه  و گفـت  را سـتود  ربایـان  آدم  ایـن  بازداشـت  وی 

هاهنگـی خـوب میـان رهـری ملکـی و نظامـی در ایـن 

 یـک منبـع امنیتی تایید کـرد که عبدالغنی مسـلم یار، 

ولسـوال پیشـین ولسـوالی معـروف والیـت قندهار پس 

از ربوده شـدن به قتل رسـیده اسـت.

آقـای  کـه  گفتـه  آریانانیـوز  بـه  امنیتـی  منبـع  ایـن 

مسـلم یار توسـط افـراد مسـلح ناشـناس در ولسـوالی 

دامـان ایـن والیـت نخسـت ربـوده شـده و بعدا بـه قتل 

اسـت. رسـیده 

تاکنـون مقام هـای محلـی در ایـن بـاره ابراز نظـر نکرده 

در  قندهـار؛   در والیـت  دیگـر  رویـداد  یـک  در  اسـت. 

پـی انفجـار مایـن کنارجـاده ای در ولسـوالی ارغنـداب 

، چهـار غیرنظامـی جـان باختنـد و سـه تـن دیگـر زخم 

دوازده  ایـن  در  کـه  می گویـد  کشـور  داخلـه  وزارت 

و جنـگ  نیافتـه  مـاه رمضـان خشـونت ها کاهـش  روز 

اسـت. گرفتـه  شـدت  حتـی  و  دارد  ادامـه  همچنـان 

گفـت  وزارت  ایـن  سـخنگوی  معـاون  روشـن،  حمیـد 

کـه در ایـن مـدت بیـش از ۱۵۰ نظامـی و غیرنظامـی 

کشـته و بیـش از ۵۰۰ نفـر زخمـی شـدند: »طالبـان 

یکبـار دیگـر روشـن سـاختند کـه آنـان بـه هیـچ اصـول 

اخاقـی، انسـانی و اسـامی پابند نیسـتند. از آغاز ماه 

مبـارک رمضـان تـا کنون حـدود ۵۰ فرد ملکـی و ۱۰۰ 

نظامی از سـوی طالبان در نقاط مختلف کشـور کشـته 

شـده اند کـه شـامل زنـان و کـودکان می باشـند.«

در همیـن حـال، روح اللـه احمـدزی، سـخنگوی وزارت 

امنیتـی و  دفـاع گفتـه کـه در حـال حـارض نیروهـای 

مشـغول  کشـور  مختلـف  مناطـق  در  افغـان  دفاعـی 

جنـگ بـا طالبـان هسـتند: »طالبـان در مـاه رمضـان 

هـم خشـونت ها را کاهـش ندادنـد، بلکـه بیشـر هـم 

سـاختند. حمات شـان را علیـه مردم انجـام می دهند، 

نقـاط  در  افغـان  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای  امـا 

 شـاری از فعـاالن مدنـی، عاملـان دینـی و جوانان در 

هـرات،  طـی هایشـی از حکومـت و طالبان خواسـتند 

کـه همزمـان با خـروج نیروهـای خارجی از افغانسـتان، 

آتـش بـس منایند.

اشـراک کننـدگان ایـن هایـش می گوینـد کـه بایـد 

طالبـان، در نشسـت ترکیه اشـراک کننـد و به جنگ و 

خونریـزی در کشـور نقطـۀ پایـان بگذارند.

در  مدنـی  فعـاالن  از  تـن  یـک  بشـیریار  احمـد  بشـیر 

هـرات، در هایـش امروز بـه پژواک گفت: “مـا جوانان 

از دولـت افغانسـتان و از طالبـان می خواهیـم جنـگ تا 

چـه وقـت؟  بایـد یـک راه حـل را جسـتجو کننـد.”

بـا  افغانسـتان خواسـت کـه  از طرفیـن درگیـر در  وی 

رئیس جمهور بر معیاری سازی شرکتهای ترانسپورتی تاکید کرد

معترضان فاریاب: باید یک فاریابی والی معرفی شود

باغداران غور: حکومت به حل مشکل خشک سالی توجه جدی کند

سه آدم ربا در کندز باز داشت شدند

ولسوال پیشین ولسوالی معروف قندهار پس از ربوده شدن 
به قتل رسید

تشدید جنگ در ماه رمضان؛ 
وزارت داخله: صد سرباز و پنجاه ملکی کشته شده اند

هراتیان: همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، 
حکومت و طالبان آتش بس کنند

 وزارت صحت: آماده مقابله با موج سوم کرونا هستیم


