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 اجالس گروه هفت؛ ایران و 
برجام در دستور کار نشست

 مرگ ›دبیر اول سفارت 
سوئیس‹ بر اثر سقوط از برجی 

در تهران
 وزرای خارجـه هفـت کشـور صنعتـی جهـان اولیـن بـار 
بعـد از آغـاز همه گیـری کرونـا در لنـدن گرد هـم آمده اند. 
همزمـان جـوزپ بورل، مسـئول سیاسـت خارجـی اتحادیه 
اروپـا کـه در این نشسـت شـرکت دارد، اعالم کـرد موضوع 

ایـران و توافق ...

کارمنـد زن  یـک  اسـت کـه  تاییـد کـرده   سـوئیس 
سـفارت ایـن کشـور در تهران بـر اثر »حادثـه ای« جان 
باخته اسـت. بر اسـاس بیانیه ای کـه وزارت خارجه این 
کشـور منتشـر کـرده ضمـن »همـدردی« بـا خانـواده 

ایـن کارمنـد افـزوده  ...

 آیما آرایمش و ُممد می توانمد سمتم بمر زنمان بمه شمار 

ُممد تقویمت کننمده ی حقموق و  آیما آرایمش و  آیمد؟ 

و  رسمایمه داری  برعکمس؟  یما  اسمت  زنمان  جایمگاه 

معیارهمای  تعییمن  در  تجارتمی  بمزرگ  رشکت همای 

دارد؟ رشکت هایمی  و دخالتمی  نقمش  زیبایمی چمه 

تولیمدی لموازم آرایمش  ...

پاکستانی  القاعده 22 عضو 
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»آرایش، ُمد و بهره کشی 
از زنان« 

نخستین جشنواره ادبی اکرم 
عثمان در سویدن برگزار شد 

هنری

حکومت و جنجال های 
ناخواسته 

ابهام در برگزاری 
نشست استانبول 

طلوع خورشید در آسمان 
شرق: تجربه ی توسعه آسیا 

 دیـروز تعـدادی از اهالـی بامیـان بـرای معرفـی شـدن 
فـردی کـه گفته می شـود به عنوان شـاروال این شـهر 
گماشـته شـده اسـت تجمع اعتراضـی برگـزار کردند. از 
سـوی دیگـر کاربران شـبکه هـای اجتماعـی در بامیان 
بـه شـدت بـه ایـن تظاهـرات و گماشـته شـدن فـرد 

یادشـده به عنـوان شـاروال  ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 22 33 باب مکتب در 
والیت و برنامه آموزشی 
اقتصاد خانواده برای 
زنان در سراسر کشور

 

 انتونمی بلنکیمن، در یمک نشسمت خمری بما همتمای بریتانیایمی اش 

در لنمدن می گویمد کمه بما وجمود بیمرون شمدن نیروهمای امریکایمی از 

افغانسمتان، واشمنگنت مسمؤولیت اش در قبمال ایمن کشمور را، سملب 

نخواهمد کمرد.

او دیمروز )سه شمنبه، ۱۴ ثمور( در این نشسمت افزود کمه ایاالت متحده 

می خواهمد تما از بهمر پیرشفمت در مذاکمرات و رسمیدن به یمک راۀ حل 

افغانسمتان، طالبمان و جناح همای کلیمدی  سیاسمی میمان حکوممت 

دیگمر، از رهگمذر دیپلوماتیمک، بسمیار فعال باشمد.

او می افزایمد: »در حالمی کمه نیروهمای مما در حمال کاهمش و خمروج از 

افغانسمتان اسمتند، مما عقمب نشمینی منی کنیم.«

در همیمن حمال، دامینیمک راب، وزیمر خارجمه بریتانیا تأکیمد می ورزد 

کمه هم پیانمان ناتمو می کوشمند اطمینمان یابند کمه توانایمی مقابله با 

هراس افگنمی در افغانسمتان حفمظ شمود و دسمتاوردهایی کمه در ایمن 

کشمور به سمختی به دسمت آممده، از بیمن نرود. 

مماه گذشمته، جوبایمدن، رییس جمهمور امریمکا اعمام کمرد کمه ۲ هزار 

۵۰۰ رسبماز باقمی ماندۀ این کشمور تا یازدهم ماه سمپتمر سمال روان 

میمادی، افغانسمتان را تمرک خواهند کرد.

پمس از آن، ناتمو و بریتانیما نیمز اعام کردنمد که آنها نیز نیروهای شمان 

را از افغانسمتان، بیرونمد ممی کننمد. بریتانیما حمدود ۷۵۰ رسبماز در 

افغانسمتان دارد کمه بیشمر شمان ممروف آمموزش و مشموره دهی بمه 

نیروهمای امنیتمی افغان اسمتند.

روز دوشمنبه، شماری از سیاسمت گران گفتنمد کمه بمدون دسمتیابی 

افغانسمتان بمه اجماع سیاسمی در روند صلمح، اوضاع افغانسمتان پس 

از خمروج کاممل نیروهمای خارجمی بمه بحمران ممی رود. 

از ایمن میمان، ذبیح الله مجمددی، رییس جبهۀ ملی نجات افغانسمتان 

کمه بمه تازه گمی بما رییس جمهور غنمی دیمدار کرده اسمت، می گوید که 

رییس جمهمور تاش هما را بمرای اجماع ملمی و سیاسمی در رونمد صلح 

بمه راه انداخته اسمت و ایمن تاش هما باید جدی دنبال شموند.

در همیمن حمال، رییمس مجلمس مناینمده گان می گوید کمه چهره های 

سیاسمی بایمد بما تفاهمم و بی گرایمش و سمودجویی در رونمد صلمح گام 

بردارنمد تما افغانسمتان درگیمر جنگ های نیابتی نشمود.

رییس جمهمور غنمی از روز گذشمته بمه ایمن سمو، دیمد و بازدیدهمای 

محمدمحقمق،  چمون  سیاسمی  چهره همای  از  شماری  بما  جداگانمه 

نمادری،  سمعادت منصور  دین محممد،  حاجمی  مجمددی،  ذبیح اللمه 

داشته اسمت. مسملمیار  فضل همادی  و  رحانمی  میررحمان 

آقمای مجمددی افمزود کمه رییس جمهمور در دیمدارش با او دربمارۀ طرح 

صلمح جمهوریمت و بمه میمان آممدن اجماع سیاسمی در رونمد صلمح 

کرده اسمت. گفتگمو 

آقمای مجمددی تأکیمد کمرد کمه اگمر چمه حکوممت بمرای واحمد شمدن 

گام  دیمر  صلمح  رونمد  در  حکوممت  و  سیاسمت گران  دیدگاه همای 

یابنمد. اداممه  جمدی  تاش هما  ایمن  بایمد  امما  برداشمته؛ 

او در اداممه گفمت: »افغان هما بایمد بیمن خمود جمور بیاینمد، بمه مسماله 

علیمای کشمور به گونمۀ جمدی بپردازند ایمن یک فرصت اسمت اگر صلح 

نشمود افغانسمتان به سموی تباهی ممی رود.«

در اوضاعمی کمه آینمدۀ صلح بما طالبان نا روشمن اسمت و نگرانی هایی 

از ایمن کمه افغانسمتان پمس از خمروج نیروهمای امریکایی و ناتمو درگیر 

جنگ همای داخلمی خواهد شمد، مطرح شمده اند.

رییس جمهمور پیمش از ایمن، گفته اسمت کمه شمورای عالمی دولمت را 

بمرای مشموره بما سیاسمت گران و رهمری جنمگ و صلمح افغانسمتان 

ایجماد می کنمد، اما روشمن نیسمت که چمه زمانی فهرسمت اعضای این 

شمورا نهایمی و نشسمت های آن، برگمزار می  شموند. 

سمابق  وزیرخارجمه  کلینتمون،  هیماری   

بمرای  بایمدن  جمو  برناممه  می گویمد  آمریمکا 

از خماک  آمریکایمی  نیروهمای  خمروج کاممل 

امسمال،  سمپتامر   ۱۱ تما  افغانسمتان 

می توانمد پیامدهمای جمدی داشمته باشمد و 

اوضماع را بمه سممتی کمه طالبمان از آن نفمع 

دهمد. سموق  بمرد 

خانمم کلینتمون کمه در زممان حملمه آمریمکا 

بمه افغانسمتان در سمال ۲۰۰۱، همچون جو 

بایمدن از حامیان جمدی این عملیات نظامی 

بمود به شمبکه خری سمی ان ان آمریمکا گفته 

خماک  از  آمریکایمی  رسبمازان  کاممل  خمروج 

افغانسمتان می توانمد بمه طالبمان کمه پمس از 

حملمه سمال ۲۰۰۱ آمریمکا، از قمدرت خلمع 

شمدند فرصمت دهمد کمه دوبماره بمرای حاکمم 

شمدن بمر ایمن کشمور تماش کنند.

کمه  آمریمکا  رئیس جمهموری  بایمدن،  جمو 

بماراک اوبامما همم  حتمی در دوران معاونمت 

از حامیمان جمدی خمروج نظامیمان آمریکایی 

داده  وعمده  بمود  عمراق  و  افغانسمتان  از 

باقی مانمده رسبمازان ایمن کشمور را تما حمدود 

۵ مماه دیگمر از افغانسمتان خمارج کنمد امما 

رونمد مذاکمرات صلمح میمان طالبمان و دولت 

افزایمش  همچنیمن  و  افغانسمتان  مرکمزی 

حممات ایمن گمروه در چنمد مماه گذشمته، به 

نگرانی هما دربماره پیامدهمای تصمیمم آقمای 

اسمت. زده  داممن  بایمدن 

در همیمن رابطه، خانمم کلینتون در گفتگو با 

سمی ان ان از موضموع خمروج یما اداممه حضور 

افغانسمتان  در  آمریمکا  نظاممی  نیروهمای 

نمام  نفرین شمده«  »مشمکل  عنموان  تحمت 

بمرده و گفتمه: »مانمدن یما خروج، همر دو، هم 

عواقمب  همم  و  پیش بینمی  قابمل  پیامدهمای 

دارنمد.« نشمده  پیش بینمی 

از  کاممل  خمروج  بمرای  بایمدن  جمو  تصمیمم 

بیسمتمین  بما  اسمت  همزممان  افغانسمتان 

سمالگرد لشکرکشمی آمریکا به این کشمور در 

پمی حممات یازدهمم سمپتامر سمال ۲۰۰۱ 

در  جهانمی  تجمارت  سمازمان  برج همای  بمه 

نیویمورک.

نیمروی  کمم ۲۵۰۰  در حمال حمارض دسمت 

آمریکایمی در خاک افغانسمتان حضور دارند. 

آنهما بخشمی از نیروهمای ائتماف ناتو-افغمان 

در  رسبماز   ۹۶۰۰ مجمموع  در  کمه  هسمتند 

رسارس افغانسمتان مسمتقر کمرده اسمت.

بمرای  او  تصمیمم  می گویمد  بایمدن  آقمای 

آمریمکا  نظاممی  حضمور  بمه  دادن  پایمان 

کمه  شمده  قطعمی  هنگاممی  افغانسمتان  در 

پنتاگمون اطمینمان یافتمه افغانسمتان دیگمر 

بسمر و پایگاهمی بمرای تمدارک دیمدن حمله 

گروه همای جهمادی علیمه غمرب نخواهمد بود.

امما هیماری کلینتمون در واکنمش بمه همین 

اسمتدالل روز یکشمنبه، دوم مه، به سی ان ان 

گفمت: »دولمت ما بایمد بمروی دو پیامد جدی 

فعالیمت  رسگیمری  از  یکمی  کنمد؛  مترکمز 

پیاممد  آن،  متعاقمب  و  جهمادی  گروه همای 

دوم، راه افتمادن سمیل جدیمدی از مهاجمران 

افغمان«.

خانمم کلینتمون در ایمن گفتگمو از احتمال 

فروپاشمی دولمت مرکمزی افغانسمتان و قدرت 

گرفمنت دوبماره طالبمان سمخن گفتمه و آن را 

داخلمی  جنمگ  یمک  آغماز  بمرای  مقدممه ای 

دیگمر در ایمن کشمور خوانمده اسمت.

وزیرخارجمه سمابق آمریکا همچنیمن به دولت 

آمریمکا توصیمه کمرده کمه بایمد طرحمی بمرای 

افغانمی« داشمته  »همزاران همزار  از  حفاظمت 

بمه  گذشمته  سمال   ۲۰ طمول  در  کمه  باشمد 

آمریمکا و ناتمو در انجمام عملیات همای خمود 

کممک کرده انمد. خانمم کلینتمون گفته دولت 

بایمد طمرح بزرگی بمرای اعطای ویمزای ویژه و 

امکانمات پذیمرش پناهجویی بمرای این افراد 

ببیند. تمدارک 

خمروج حمدود ۲۵۰۰ نیمروی نظاممی آمریمکا 

از خماک افغانسمتان رسما از سمه روز پیمش، 

اول ممی، آغماز شمده و قمرار اسمت تما یازدهمم 

بمه  بیسمتمین سمالگرد حملمه  کمه  سمپتامر 

برج همای دوقلمو نیویمورک و پنتاگمون اسمت 

کاممل شمود.

بلینکمن،  آنتونمی  دیمروز  حمال،  همیمن  در 

وزیرخارجمه آمریمکا کمه بمه لنمدن سمفر کمرده 

در کنفرانمس خمری بما همتمای بریتانیایمی 

خمود، دومنیمک راب، گفمت کاخ سمفید روی 

متمرکمز«  دقمت  بما  و  منظمم  ایممن،  »خمروج 

شمده اسمت امما همچنمان بمه هممکاری خود 

بما دولمت افغانسمتان اداممه خواهمد داد.

»حتمی در حالمی کمه نیروهمای مما در حمال 

مما در حمال  افغانسمتان هسمتند،  از  خمروج 

عقب گمرد و منفصمل شمدن از وقایمع جماری 

چنانچمه  کمه  کمرد  تاکیمد  او  نیسمتیم«. 

نیروهمای آمریکایمی در ممدت زممان اجمرای 

برناممه خمروج مورد حملمه قرار گیرند »پاسمخ 

داد.  خواهنمد  نشمان  خمود  از  قاطعمی« 

بلنکین: امریکا با افغانستان قطع رابطه نخواهد کرد هیالری کلینتون: خروج آمریکا از افغانستان پیامدهای 
جدی خواهد داشت
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مسابقات فوتبال جام رمضانی 
در قندهار ادامه دارد 

 جام رمضانی اسنوکر در غور
 برگزار شد

ورزشی

 باشمندگان کندهمار بمرای برگمزاری رقابت همای فوتبمال 

جمام رمضانمی در ایمن والیمت شمادمانی برپما کردند.

قدرت اللمه خاکسمار، رئیمس مسمابقات جمام رمضمان در 

ایمن والیمت، گفمت کمه ایمن مسمابقات در روز دوم مماه 

رمضمان بما حایمت مالی والی کندهار آغاز شمده اسمت.

بمه گفتمه وی، این مسمابقات میان حدود ۸۰ تیم در سمه 

گروپ از مرکز و ولسموالی ها  ...

 نخسمتین دور رقابت همای جمام رمضانی اسمنوکر در غور 

برگمزار شمد. در ایمن بازی هما بیسمت بازیکمن برتمر از ده 

باشمگاه ایمن والیت اشمراک منموده اند که به مدت سمه 

روز بما همم بمه پیمکار می پردازنمد. مسمئوالن فدراسمیون 

اسمنوکر در غمور همدف از راه انمدازی ایمن مسمابقات را 

گزینمش چهره همای برتمر بمه تیمم منتخمب ایمن والیمت 

می گوینمد....

وزارت دفاع:

بهره برداری دو پروژه ملی؛



 

 

 

 وزارت دفـاع ملـی می گویـد کـه در 

درگیری هـای شـبانه روز گذشـته در 

والیـت هلمنـد، 22 عضـو سـازمان القاعـده بـرای 

و  امنیتـی  نیروهـای  دسـت  بـه  هنـد  قـاره  شـبه 

دفاعـی کشـور بـه هالکـت رسـیدند.

نـر  بـا  ثـور   14 شـنبه  سـه  روز  وزارت  ایـن 

خربنامـه ای اعـالم کـرده اسـت کـه در 24 سـاعت 

گذشـته عـالوه بـر تلفات سـنگین بـر جنگجویان 

بـرای  القاعـده  شـبکه  عضـو   ۲۲ طالبـان،  گـروه 
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 د مارشـال عبدالرشـید دوسـتم پـه مـرۍ د جنبـش ميل 

ګونـد پلویانـو پـه مـزار رشیـف کـې، د یـوه الریـون پـه تـرڅ 

کـې د والیانـو او ښـارواالنو د انتخـايب کېدو غوښـتنه کړې 

پـه ګومارنـه  نـوي وايل  لپـاره د  فاریـاب  ده. الریونـوال د 

اعـراض لـري او وايـي، پـه دې هکلـه بایـد جنبـش ګونـد 

رسه مشـوره شـوې وای.

پـه بلـخ کـې د جنبـش ګونـد د والیتـي شـورا رییـس سـید 

شـمس الدین سـادات وویل:»غیـر متمرکز حکومـت غواړو، 

انتخـايب والیـان غواړو، انتخايب ولسـواالن غـواړو، انتخايب 

شـارواالن غـواړو دا زمـوږ د مرانو غوښـتنه ده.«

معرضینـو د هـديف وژنـو پـه ډېرېـدو اندېښـنه څرګنـده 

کـړې او پـر حکومـت یـې غـږ کـړی، چـې پـه تخـار کـې د 

د فـراه وايل تـاج محمـد جاهـد وایـي، د دغـه والیـت پـه 

باالبلـوک ولسـوالۍ کې د امنیتي رستېرو پر یوې پوسـتې 

بریـد کـې ۶ تنـه امنیتـي رستېـري وژل شـوي او یـو کـس 

بیـا تـرې تـم دی. هغـه زیاتـوي، چـې طالبانـو تېـره شـپه 

نهـه بجـې د باالبلـوک ولسـوالۍ پـه شـیوان سـیمه کـې 

یـوې امنیتـي پوسـتې ته نـږدې د یـوې کندې پـه کېندلو 

رسه دغـې پوسـتې تـه چاودنه ورکـړې. هغـه زیاتوي، چې 

پـه دغـې پوسـتې پنځـه رستېـري ژغـورل شـوي او ځانونه 

یـې یـوې بلې امنیتي پوسـتې تـه رسـويل دي. په همدې 

حـال کـې د فـراه وايل وایـي، چـې طالبانـو تېـره شـپه د 

جنبـش مـيل ګونـد د مرسـتیال پريم قـول ضیايـي د وژنې 

عامـان دې ژر تـر ژره ونیـي.

مارشـال  د  یـې  الریـون  خپـل  چـې  معرضـان  دغـه 

عبدالرشـید دوسـتم لـه کـوره پېل کـړ، د مزاررشیـف په زړه 

کـې د امیرعـيل شـیرنوایي څيل ته نږدې راټول شـوي دي 

او د والیانـو د ټـاکل کېـدو د درېـدو غوښـتنه کـوي.

 معـرض فدامحمـد فـرزام وايي:»مـوږ د هېـواد پـه والیتونو 

پـه ځانګـړې توګه په فاریاب والیت کې د دولتي مسـوولینو 

د ګومارنې د بهیر د درېدو چې د خلکو د غوښـتنو او متې 

پـر خـاف دی او لـه شـک پرتـه چـې منفـي او نـه جـران 

کېدونکـې پایلې بـه هم ولـري، یوو.«

د والیانـو او ښـارواالن د ټاکنیـز کېدو لپـاره د جنبش ګوند 

بریدونـه  پراخـه  پوسـتې  امنیتـي  یـوې  پـر  والیـت  فـراه 

کـړي. هغـه ټینـګار کـړی، چـې د طالبانـو دغـه بریدونـه 

پـه شـامتبول شـوي او د نښـتو پـه مهـال نـږدې ۱۰ تنـه 

وسـله والو طالبانـو تـه هم مرګ ژوبله اوښـتې، خـو امنیتي 

رستېـرو تـه کـوم زیـان نـه دی اوښـتی. طالبانـو التراوسـه 

د دغـو بریدونـو پـه تـړاو څـه نـه دي ویـيل. لـه بلـې خـوا، 

پـه بغـان والیـت کـې د طالبانـو پـه یـوه بریـد کـې د یـوه 

وژل  رستېـري  امنیتـي  تنـه  څلـور  ګـډون  پـه  قومانـدان 

شـوي دي.

د بغـان والیـت د نهریـن ولسـوال محمـد عزیـزي وایـي، 

د پلویانـو اعراضونـو شـاوخو دوه اونـۍ وړانـدې هغه مهال 

پېـل شـول چـې د سـیمه ییـزو ارګانونـو ادارې د فاریـاب 

پخوانـی وايل نقیـب اللـه قایـق لـه دنـدې لېـرې کـړ او د 

هغـه پـر ځـای یـې محمـد داوود لغـان د فاریـاب د نـوي 

وايل پـه توګـه وټاکـه.

په بلخ کې د جنبش ګوند د ښـځو د شـورا مرسـتیاله مریم 

حیـدري څرګندوي:»بایـد چـې وايل د خلکـو پـه غوښـتنه 

وي، ښـاروال د خلکـو په غوښـتنه وي.«

او سـمنګان  فاریـاب، جوزجـان  پـه  وړانـدې هـم  تـر دې 

والیتونـو کـې د جنبـش ګوند پلویانـو د والیانو او ښـارواالنو 

د ټاکنیـز کېـدو لپـاره الریونونـه کـړي دي.

د دغـې ولسـوالۍ پـر ۲۰مـې پوځـي فرقـې د طالبانو یوه 

بریـد کـې د دغـې پوسـتې د قومانـدان پـه ګـډون څلـور 

سـاتونکي وژل شـوي او څلـور تنه نور رستېـري بیا طالبانو 

لـه ځانـه رسه وړي. هغـه زیاتـه کـړې، پـه دغې نښـته کې 

یـو بـل سـاتونکی بیـا ټپـي شـوی او یـو تن بـل بیـا ژغورل 

دغـو  د  طالبانـو  وایـي،  ولسـوال  نهریـن  د  دی.  شـوی 

رستېـرو وسـلې هـم لـه ځانـه رسه وړي دي.

د نهریـن ۲۰مـه فرقـه د دغـې ولسـوالۍ یـو لـه پوځـي 

مرکزونـو ده، چـې د دغـې ولسـوالۍ له مرکـز څخه ۹کیلو 

مټـره لېـرې ده. طالبانو د دغه برید مسـوولیت منلی دی.

د والیانو ټاکنیز کېدو په پار مزار رشیف کې د ميل جنبش ګوند الریون

په فراه او بغالن کې ۱۰ تنه امنیتي رستېري وژل شوي

کارتون

  

محمد هدایت 

 دیـروز تعـدادی از اهالـی بامیـان بـرای معرفـی 

شـدن فـردی کـه گفتـه می شـود به عنـوان شـاروال 

اعراضـی  تجمـع  اسـت  شـده  گاشـته  شـهر  ایـن 

برگـزار کردنـد. از سـوی دیگـر کاربـران شـبکه هـای 

اجتاعـی در بامیـان بـه شـدت بـه ایـن تظاهـرات 

و گاشـته شـدن فـرد یادشـده بـه عنـوان شـاروال 

یـک  را  کار  ایـن  و  دادنـد  نشـان  واکنـش  بامیـان 

دسیسـه بـرای تخریـب سـاحات تاریخـی و باسـتانی 

ایـن شـهر قلمداد کردنـد. دو روز پیش در شـهر مزار 

رشیـف تظاهراتـی برگـزار شـد کـه در آن علیـه والـی 

تـازه گاشـته شـده والیـت فاریـاب شـعار داده شـد. 

هـم چنیـن طـی دو هفتـه گذشـته والیـت فاریـاب 

نیـز روزهـای پـر الهتـاب را بـه خاطـر گاشـن والی 

کـه مـردم منـی خواسـتند پشـت رس گذاشـت. ایـن 

مـوارد و مـوارد مشـابه نشـان مـی دهـد کـه گاهـی 

دسـت  تقررهایـی  بـه  ناخواسـته  طـور  بـه  حکومـت 

مـی زنـد کـه هزینـه هـای سـنگین بـر دوش مـردم و 

حکومـت مـی گـذارد و سـبب جنجـال هـای بـزرگ 

اسـت  ممکـن  گـردد.  مـی  سیاسـی  و  اجتاعـی 

بخشـی از ایـن گونه موارد به دلیل اشـتباه مسـولین 

درجـه دوم صورت گیرد ولی مسـلا بخشـی از آن ها 

کامـا آگاهانـه و حتـی ممکـن اسـت به دلیل فسـاد 

سیاسـی و اداری صـورت گیـرد. 

واقعیـت ایـن اسـت کـه کشـور فعـا در رشایـط 

وضعیـت  ایـن  متـام  دارد.  قـرار  اسـتثنایی  بسـیار 

خـاص متاسـفانه بـه دلیـل تقویـت گـروه طالبـان در 

عرصـه هـای سیاسـی و نظامی اسـت. گـروه طالبان 

بـا  توافقنامـه  امضـای  از  پـس  سیاسـی  عرصـه  در 

ایـاالت متحـده تبدیـل به یک نازدانه سیاسـی شـده 

اسـت. طالبـان بـه گفتـه آقـای خلیلـزاد بیـش از حد 

مغـرور گشـته انـد و در همه جـا ندای فتـح و پیروزی 

رس مـی دهنـد و بـه گفتگوهـای صلح و رونـد کنونی 

قـرار  افغانسـتان  دولـت  قضیـه  طـرف  یـک  در  کـه 

دارد هیـچ توجهـی نـدارد. البتـه ایـن همـه بـه لطف 

بـه وِیـژه  همـکاران بیـن املللـی دولـت افغانسـتان 

ایـاالت متحـده حاصـل شـده اسـت. از سـوی دیگـر 

ناامـن سـازی  و  هـای جنـگ  در جبهـه  گـروه  ایـن 

شـهرها و مناطـق مختلـف کشـور بیـش از گذشـته 

فعـال گردیـده اسـت. بـر اسـاس برخـی گـزارش هـا 

طالبـان بـا حایـت بعضـی از کشـورهای همسـایه و 

حامیـان بیـن امللـل دیگـر خـود و بـا همـکاری گروه 

هایـی چـون القاعـده تصمیـم بـر تـرف حداقـل ده 

والیـت را در رس مـی پروانـد. بنابرایـن وضعیـت بیش 

از هـر زمـان دیگـر اسـتثنایی و خـاص اسـت و در 

چنیـن رشایطـی دسـت زدن به تقرر افراد مسـاله دار 

و خلـق کـردن جنجال های ناخواسـته آسـیب جدی 

بـه رونـد حکومتـداری و در نهایـت بـه حاکمیت ملی 

رسـاند.  می 

در ایـن گونـه اقدامـات کـه عمـا بـه تضعیـف 

تـر  افـکار عامـه و عمیـق  نـزد  جایـگاه حکومـت در 

شـدن شـکاف میـان مـردم و حکومـت مـی انجامـد 

عوامـل مختلفـی وجـود دارد کـه هیـچ یـک از ایـن 

عوامـل در پالیسـی رهـری حکومت قرار نـدارد. این 

عوامـل سـبب گمراهی در تصمیم گیـری های کان 

مـی شـوند و مسـوالن عالـی رتبـه نظـام را در خـاء 

معلوماتـی و عمـا مـردم را در برابـر حکومت قرار می 

دهنـد. گانـه زنـی هـای بسـیار در این زمینـه وجود 

دارد کـه از زدوبندهـای فسـادآلود گرفتـه تـا اعـال 

نفـوذ مافیـای قـدرت و ثـروت در تصمیـات مقامات 

میانـی حکومـت و تضعیف فراکسـیون های رقیب در 

درون نظـام را در بـر مـی گیـرد. 

شـاروال  گاشـن  مـورد  در  مثـال  عنـوان  بـه 

بامیـان گفتـه مـی شـود یکـی از وکای ایـن والیـت 

کـه از روز رسـیدن بـه ایـن مقـام کاری غیـر از نفـاق 

افکنـی قومـی و تضعیـف حکومـت محلـی نداشـته 

اسـت نقـش اول را داشـته اسـت. چنـان کـه از گفته 

هـای  و شـبکه  هـا  رسـانه  در  بامیـان  اهالـی  هـای 

اجتاعـی نیـز روشـن مـی شـود هـدف از ایـن کار 

نیـز ترف سـاحات رسخ باسـتانی و فرهنگی والیت 

بامیـان بوده اسـت. ظاهـرا عده ای تاش مـی ورزند 

تـا در کلیـدی ترین پسـت در والیت بامیان شـخصی 

مقـرر شـود که رسـیدن به ایـن هدف را تسـهیل کند 

و بـه تدریـج زمینـه تـاراج و تخریـب آثـار باسـتانی و 

مـوارد  در  چنیـن  هـم  بسـازد.  فراهـم  را  فرهنگـی 

مشـابه عوامـل دیگـر وجـود دارنـد کـه هـر کـدام در 

جـای خـود قابـل بررسـی و تحقیـق اسـت. 

کارهایـی  متاسـفانه  گاهـی  صـورت  هـر  در 

صـورت مـی گیـرد و تصمیاتـی اتخـاذ مـی گـردد 

کـه برخـاف پالیسـی رهـری حکومـت بـوده و عما 

بـه جنجـال هایـی مـی انجامنـد کـه شـکاف میـان 

حکومـت و مـردم را عمیـق تـر مـی سـازند. امیـد می 

رود کـه از چنیـن اقدامـات جلوگیـری گـردد و مهـم 

تـر از آن بایـد عوامـل اصلـی چنیـن اقدامـات تشـنج 

آفریـن در رده های پایین تر شناسـایی شـوند و با آن 

هـا برخـورد صـورت گیـرد. 

سرمقاله

حکومت و جنجال های 
ناخواسته

بازداشت هشت تن به اتهام همکاری 
با گروه طالبان و جرایم جنایی

اولین فرمانده پولیس زن در 
جوزجان: جدا کردن پدرم از طالبان 

کار آسان نبود

 وزارت امـور داخلـه اعـام کـرده اسـت کـه چهارتن 

و  طالبـان  گـروه  بـا  همـکاری  بـه  پیونـد  در  را 

سـازماندهی ترورهـای هدفمنـد در کابـل، لوگـر و کندز بازداشـت 

کـرده اسـت.

ایـن وزارت روز سـه شـنبه 14 ثـور با نر اعامیه خـری می گوید 

کـه نیروهـای قطعـات خـاص پولیس ملـی، با اجرای سـه عملیات 

قنـدز،  و  لوگـر  کابـل،  والیت هـای  از  بخش هـای  در  اوپراتیفـی 

چهـار تـن را در پیونـد به همـکاری با گـروه طالبان و سـازماندهی 

ترورهـای هدفمنـد بازداشـت کـرده  انـد. در خرنامـه آمـده اسـت 

کـه از جملـه ایـن افـراد، یک تـن از حـوزه پنجـم کابـل بـه اتهـام 

همـکاری بـا گـروه طالبـان، یک تـن از ولسـوالی محمدآغـه والیت 

لوگـر و دو تـن دیگـر در پیونـد بـه سـازماندهی ترورهـای هدفمند 

بـا یـک قبضه تفنگچه و مقـداری مهات از مربوطـات حوزه پنجم 

شـهر قندز بازداشـت شـده  اند. این درحالیسـت که پولیس کابل 

از بازداشـت پنج تـن بـه اتهـام جرایـم جنایـی از والیـت کابـل خر 

می دهـد. ایـن اداره بـا نـر خرنامه ای می گوید کـه پولیس حوزه 

هفدهـم امنیتـی شـهر کابـل در پـی یـک عملیـات اوپراتیفی یک 

گـروه سـه نفـری دزدان  موتـر را از مربوطـات آن حـوزه بازداشـت 

کـرده اسـت. در خرنامه تریح شـده اسـت که این گـروه حوالی 

سـاعت 10:30 دقیقـه شـب دوشـنبه یـک عـراده موتر نـوع کروال 

۲۰۰۳ را از سـاحه شـهرک غیبـی آن حـوزه دزدی کـرده از سـاحه 

فـرار و تحـت تعقیـب پولیـس قـرار گرفتنـد. خرنامـه می افزایـد 

کـه دزدان بعـد نیـم سـاعت با موتـر دزدی شـده بالفعل بازداشـت 

شـدند. ایـن اداره می افزایـد کـه سـید مهـدی مشـهور بـه پطـرول 

نیـز در حـوزه سـیزدهم امنیتـی بازداشـت شـده اسـت. پولیـس 

عـاوه می کنـد کـه فـرد بازداشـت شـده در پیونـد بـه قاچـاق و 

فـروش اسـلحه نـزد پولیـس مظنـون و فـراری بـود. از نزد ایـن فرد 

دو میـل اسـلحه کمـری نیـز به دسـت پولیـس آمده اسـت.

بخـش  فرمانـده  عنـوان  بـه  قبـل  روز  نـور دالوری چنـد  نجیبـه   

)َسـمت( پنجـم فرماندهـی پولیـس جوزجـان در شـال کشـور 

منصـوب شـد. او قبـل از اینکـه پولیـس شـود پـدرش در صفـوف 

افغانسـتان قـرار داشـت. طالبـان مقابـل نیروهـای دولـت 

او از ولسـوالی قـوش تپـه والیت جوزجان اسـت، محلی که از چند 

سـال تاکنون در کنرل طالبان اسـت.

خانـم دالوری گفـت کـه او در سـال ۱۳۹۴ بـه صـف نیروهـای 

پولیـس افغانسـتان پیوسـت و علت آن نیـز عاقه مندی بـه کار در 

نظـام افغانسـتان بود.

او افزود که می خواسـت کاری در دولت داشـته باشـد که به مردم 

خدمـت کنـد و بـا آنان نزدیک تر باشـد. به نظر او رسبـازان پولیس 

بیشـر بـا مـردم در متاسـند و بـا آنان نزدیکـر، به مشـکات مردم 

رسـیدگی می کننـد و بـه همیـن دلیـل او نیـز کار در پولیـس را 

انتخـاب کرد.

بـه گـزارش بی بی سـی؛ خانـم دالوری می گویـد کـه انتخابـش بـا 

مخالفت هـای زیـادی همـراه بـود، از خانـواده گرفته تـا جامعه. او 

گفـت، بعـد از اینکـه جذب پولیس شـد، تـاش کرده کـه خانواده 

و دوسـتانش را متقاعـد کنـد کـه کار در پولیـس یـک »وظیفـه 

اسـت. مقدس« 

او گفـت در محلـی کـه زندگـی می کـرد، هیـچ کـس حـق کار بـا 

دولـت را نداشـت، حتـی مـردان حـق نداشـتند کارمنـد دولـت 

باشـند.«اگر کارمنـد دولـت یـک زن بـود بـا خطـر سنگسـار روبـرو 

بـود.« ایـن افـر پولیـس می گویـد که به عنـوان یک رسباز سـاده 

وارد پولیـس شـد و بعـدا توانسـت از خـود توانایی نشـان داده و به 

درجه هـای باالتـر پولیـس صعـود کنـد.

او گفـت کـه رفتنـش بـه صف پولیس باعث شـد کـه خانـواده او از 

طـرف طالبـان تحت فشـار فزاینده قـرار گیرد، فشـار و تهدیدهای 

کـه تاکنون ادامـه دارد.

مقابـل  و در  زمـان در کنـار طالبـان  آن  پـدرش در  او  بـه گفتـه 

نیروهـای دولتـی بـود. او بـه پـدرش اسـتدالل کـرده بـود »اگـر در 

نفـرت  خـودت  از  مـردم  باشـی  دولـت  مخالـف  نیروهـای  صـف 

خواهنـد داشـت و اگر می خواهـی با خانواده و مـردم زندگی کنی 

از طالبـان جـدا شـو.« او می گویـد کـه پـدرش در نهایـت پذیرفـت 

کـه از طالبـان جـدا شـود اما به گفتـه او، »جدا کردنـش از طالبان 

هـم هـر می خواسـت.«

چنـد روز قبـل براسـاس تصمیـم امنیتـی هیـأت رهـری والیـت 

جوزجـان، نجیبـه نـور دالوری بـه عنـوان فرمانـده بخـش )َسـمت( 

پنجـم فرماندهـی پولیـس جوزجـان انتخـاب شـد. 

خواجـه جیانـی ابوبکر، فرمانده پولیس جوزجـان در زمان معرفی 

او گفتـه بـود کـه دلیـل انتخابـش ایـن بـود کـه خـود خانم هـا در 

فرمانـده پولیـس پیشـنهاد کرده بودنـد که خانم نـوری را به عنوان 

فرمانـده بخش )َسـمت( منصـوب کند.

بـه گفتـه او خانم هـا اسـتدالل کـرده بودنـد کـه بـا انتخـاب خانـم 

نـوری بـه ایـن سـمت اجـازه بدهنـد کـه خانم هـا نشـان بدهنـد 

کـه اگـر وضعیـت امنیتـی بـد شـد، آنـان امنیـت شـهرها را تامیـن 

خواهنـد کـرد و مـردان بـه خطـوط مقـدم جبهـه بـرای جنـگ بـا 

طالبـان برونـد.

ایالـت  اصلـی  باشـندگان  کـه  هنـد  قـاره  شـبه 

شـدند. کشـته  بودنـد  پاکسـتان  کشـور  پنجـاب 

روز  دو  در  کـه  اسـت  ایـن  از  حاکـی  گزارش هـا 

اخیـر در درگیر هـای والیـت هلمنـد، ده هـا زندانی 

گـروه  زندان هـای  از  نیـز  غیرنظامـی  و  نظامـی 

طالبـان در والیـت هلمنـد توسـط نیروهـای خاص 

اردوی ملـی آزاد شـده و چندیـن تـن از قومنـدان 

برجسـته ایـن گروه نیز کشـته و زخمی شـده اند.

تعهـد  امریـکا  بـا  توافقنامـه ای  در  طالبـان  گـروه 

انکشـاف پایـدار شـهری و توسـعه اقتصـادی ایـن وزارت 

در بودجـه سـال مالـی ۱۴۰۰ کار اعـار بیـش از ۱۰۰۰ 

پـروژه سـاختانی را تحت برنامـه و مدیریت خویش دارد.

تهدید معارف

محمـد ارشف غنـی رییس جمهـور در این نشسـت گفت 

حمله هـای  جدیـد  تهدیـد  زیـر  افغانسـتان  معـارف  کـه 

هـراس افگنانـه قـرار دارد و اکنـون دشـمنان ایـن کشـور 

دانشـجویان را تـرور مـی کننـد و زیـر سـاخت هـا را نابود 

سـازند. می 

آقـای غنـی گفـت: »امـروز معـارف مـا زیـر یـک حملـه 

وحشـیانه اسـت، امـروز محصـل مـا کـه باید بـه اطمینان 

روی آینـده خـود پـان گـذاری کنـد، تـرور مـی شـود.«

در همیـن حـال معاون نخسـت رییس جمهـور می گوید 

کـه عرضـه خدمات آموزشـی کمر از تقاضای شـهروندان 

است.

گفـت:  جمهـور  رییـس  نخسـت  معـاون  صالـح  امراللـه 

»مکاتب سـه برابر ظرفیت شـان امروز هـم از دخر و پر 

درس مـی خواننـد و خداونـد این حالـت را از ما نگیرد ان 

شـا اللـه منی گیـرد.«

در همیـن حـال رسپرسـت وزارت معـارف مـی گویـد کـه 

ایـن وزارت بـا کمریـن امکانـات زمینـه را بـرای آمـوزش 

فراهـم کـرده اسـت  و برنامـه هـای آموزشـی دولـت بـه 

بخـش هـای ناامـن کشـور نیـز خواهنـد رسـید.

رنگینـه حمیـدی رسپرسـت وزارت معارف گفـت: »معارف 

سـتون فقرات افغانسـتان اسـت و اطمینان مـی دهم که 

اگـر مـا موفـق شـویم معـارف را بسـازیم، مـا یـک آینـده 

روشـن بـرای صـد سـال آینـده در افغانسـتان خواهیـم 

داشـت.« 

وزارت معـارف کشـور همچنیـن می گویـد کـه بـر مبنـای 

و  زراعـت  وزارت  از سـوی  نیـز،  سـیاه در والیـت خوسـت 

رشکـت زراعتـی »رحانـی زدران«، مبلـغ ۳۶۰هـزار دالـر 

تامیـن  در  زراعـت  وزارت  سـهم  می شـود.  رسمایه گـذاری 

ایـن مبلـغ ۱۸۰هـزار دالـر اسـت. ایـن مبلـغ نیـز توسـط 

پـروژه انکشـاف زنجیـره ارزشـی باغـداری به حایـت مالی 

بانـک انکشـاف آسـیایی تامیـن می شـود.

بـا  مالـداری،  و  آبیـاری  زراعـت،  وزیـر  احـدی  انوارالحـق 

امضـای ایـن قراردادهـا گفـت کـه افغانسـتان در گذشـته 

از مهم تریـن صادرکننـدگان کشـمش در جهـان بـه شـار 

دوبـاره  را  ایـن جایـگاه  تـا  دارد  تـاش  دولـت  و  می رفـت 

بیـاورد.  به دسـت 

آقـای احـدی افزود کـه در بخـش تولید و صـادرات جلغوزه 

نیـز گام هـای خوبی برداشـته شـده اما ایـن گام هـا در این 

زمینـه تاکنـون ابتدایـی اسـت. وزیـر زراعت تاکیـد کرد که 

در افزایـش تولیـد و صـادرات، سـکتور خصوصـی نقـش و 

مسـوولیت زیـاد دارد. او هم چنین گفت کـه رسمایه گذاری 

مشـرک دولـت و سـکتور خصوصـی، مهم تریـن مشـوقی 

کـه  می گویـد  احـدی  آقـای  اسـت.  رسمایه گـذار  بـرای 

 33- ملـی  پـروژه  دو  جمهـوری  ریاسـت   

اقتصـاد  آموزشـی  برنامـه  و  مکتـب  بـاب 

خانـواده- را با حضور شـاری از اعضای کابینه، معینان، 

روسـا بـه بـه بهره بـرداری سـپرد.

ایـن پروژه هـا در برنامه »صد روز- صد مژده« روز سه شـنبه 

14 ثـور بـا هدایـت محمـد ارشف غنـی رئیـس جمهور به 

والیان کشـور به بهره برداری سـپرده شـد. 

پـروژه 33 بـاب مکتـب در 22 والیـت کشـور بـا هزینـه 

مجموعـی ۸۰۰ میلیـون افغانـی بـه بهـره برداری رسـیده 

کـه حـدود 12 هـزار شـاگرد در ایـن مکتب هـا آمـوزش 

خواهنـد دیـد.

وزارت شهرسـازی و اراضـی می گوید کـه این مکتب ها به 

گونـۀ معیـاری؛ طرحی و بـا تکنالوژی و مواد سـاختانی 

بـا کیفیـت در والیـات هـرات، پـروان، ننگرهـار، میـدان 

وردک، بدخشـان، بغـان، پکتیـا، رسپـل، غزنـی، غـور، 

کـر، لغـان، زابـل، کاپیسـا و دایکنـدی سـاخته شـده 

است.

سـحر همـدرد، معیـن امور سـاختانی وزارت شهرسـازی 

و اراضـی، در ایـن مراسـم گفت کـه ایـن وزارت متعهد به 

ایجـاد زیـر سـاخت های جدیـد، مـدرن و معیـاری بـرای 

دانـش آموزان کشـور اسـت.

خانـم همدرد افـزود، وزارت شهرسـازی و اراضـی در کنار 

ارایه سـایر خدمات شـهری، طی ۵ سـال اخیـر در حدود 

آن  تعـداد  و  کـرده  ریـزی  برنامـه  را   مکتـب  بـاب   ۵۵۲

تکمیـل کرده اسـت.

او گفـت، وزارت شهرسـازی و اراضـی ۱۲۸ بـاب مکتـب 

دیگـر را در سـال ۱۴۰۰ تحـت برنامـه و مدیریـت خویش 

دارد کـه یـک تعداد آن را در وسـط سـال و تعـدادی دیگر 

را تـا اخیـر سـال اعـار می کنـد. همچنـان بـه منظـور 

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری قـرارداد 

تاسـیس دو کارخانـه پروسـس جلغـوزه در 

والیـت خوسـت و کشـمش پاکی در والیـت کابـل را بـا دو 

رشکـت زراعتـی بـه امضـا رسـاند.

داکـر  توسـط  ثـور   14 سه شـنبه  روز  قراردادهـا  ایـن 

بـا  مالـداری  و  آبیـاری  زراعـت،  وزیـر  احـدی  انوارالحـق 

حاجـی رسدارآقـا رئیـس رشکـت »مریـد فایـق« و شـهزاده 

زدران رئیـس رشکـت »رحانـی زدران«، در وزارت زراعـت 

بـه امضا رسـید. برمبنـای ایـن قراردادها، بـا رسمایه گذاری 

مشـرک پروژه سکتوری انکشـاف زنجیره ارزشی باغداری، 

HVCDSP، مربـوط بـه وزارت زراعـت و رشکت مرید فایق، 

بـا هزینـه ۳.۲ میلیون دالـر یک فابریکه کشـمش پاکی در 

کابـل احـداث خواهـد شـد. 

ارزشـی  زنجیـره  انکشـاف  پـروژه  طریـق  از  زراعـت  وزارت 

باغـداری، مبلـغ یـک میلیـون دالـر بـرای احـداث فابریکـه 

 HVCDSP کشـمش پاکی کمـک باعـوض می کند. پـروژه

توسـط بانـک انکشـاف آسـیایی، متویـل می شـود.

هم چنیـن بـرای تاسـیس یـک کارخانـه پروسـس جلغـوزه 

ترویسـتی  سـازمان های  متـام  بـا  کـه  بـود  کـرده 

بـا  بـه طـور خـاص  و  روابـط می کنـد  دیگـر قطـع 

تروریسـتی  سـازمان  یـک  کـه  القاعـده  سـازمان 

قطـع  را  خـود  روابـط  متـام  اسـت،  بین املللـی 

می کنـد. شـواهد امـا نشـان می دهـد کـه نـه تنهـا 

ایـن گـروه بـا القاعـده قطـع روابـط نکـرده اسـت 

صف هـای  در  عمـال  القاعـده  جنگجویـان  کـه 

مـردم  و  دولـت  علیـه  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

می جنگنـد. افغانسـتان 

بـر مبنـای پان کاری سـاالنه ای که بیـن وزارت معارف و 

مؤسسـه یونیسـف تهیه شـده است در سـال ۲۰۲۱ برای 

یـک میلیـون و ۱۲۵ هـزار کـودک کـه ۶۰ درصـد آنهـا را 

دخـران تشـکیل می دهنـد، سـهولت های دسرسـی بـه 

تعلیـم فراهم می شـود.

ایـن وزارت گفـت کـه بر مبنای پـان کاری مذکـور عاوه 

از عرضـٔه خدمـات تعلیمـی برای کودکان یاد شـده ایجاد 

 )CBE( تعلیـات محلـی از ۱۸۵۰۵ صنـف  و حایـت 

کـه در نتیجـه بـرای ۵۰۰ هـزار کـودک کـه ۶۰ درصد آن 

دخـران هسـتند زمینـه هـای آمـوزش را نیـز فراهـم مـی 

سازد.

متدیـد سیسـتم آبرسـانی و تهیـه آب آشـامیدنی صحی و 

اعـار تشـناب هـای عـری بـرای مکاتـب و هـم چنـان 

توزیـع بسـته هـای بهداشـتی بـرای اضافـه از ۶۲۵ هـزار 

دانـش آمـوزان در ۱۲۵۰ بـاب مکتـب نیـز در زمـرٔه پـان 

هـای کاری در چـوکات همیـن تفاهمنامـه در سـال روان 

تعلیمـی بـوده کـه از سـوی مؤسسـه مذکـور مسـاعدت 

می شـود.

پیـش از ایـن بیشـر دانـش آمـوزان و آمـوزگاران مکتـب 

هـای دولتـی در کابـل به علـت آنچه که نبـود کتاب های 

درسـی، آمـوزگاران کافـی و صنـف هـای درسـی گفتـه 

بودنـد دسـت به اعـراض زدنـد و شـاری از مکتب های 

درسـی را بسـتند. با این وجود رئیس جمهـوری می گوید 

کـه کیفیـت ارجحیـت دارد. متامی نهادهای مـا باید رس 

کیفیـت مترکـز کنند. تعلیات مسـلکی برای مـا اولویت 

دارد. مـا بایـد انسـانی تربیت کنیـم که آینده افغانسـتان 

را برعهـده بگیـرد. او همچنیـن خطاب بـه وزارت معارف و 

انکشـاف دهـات گفـت که رضورت واضح اسـت کـه برای 

برگشـت مهاجـران زیربناهـا را مد نظـر بگیرید.

اسـت.  زیـاد  نیـز  رسمایه گذاری هـا  این گونـه  موثریـت 

هم چنین آرتور اندریسـیاک معاون بانک انکشـاف آسـیایی 

در افغانسـتان کـه به صـورت آناین در مراسـم امضای این 

قراردادهـا حضـور داشـت، گفـت کـه توجـه بهبـود زراعت، 

افغانسـتان  در  اقتصـادی  وضعیـت  بهبـود  راه  مهم تریـن 

اسـت. او گفت که اکرثیت شـهروندان این کشـور از طریق 

فعالیت هـای زراعتـی اقتصـاد خـود را پیـش می برنـد.

آقـای اندریسـیاک تاکیـد کـه بانک انکشـاف آسـیایی طی 

سـال های اخیـر از مهم تریـن کمک کننـدگان در عرصـه ی 

زراعـت بـوده و کمک هـای ایـن بانـک در بخـش زراعـت به 

۹۰۰ میلیـون دالـر رسـیده اسـت. در همین حـال، حاجی 

رسدارآقـا رئیـس رشکـت »مریـد فایـق«، می گویـد کـه بـه 

بـا  کشـمش پاکی  فابریکـه  یـک  زراعـت  وزارت  همـکاری 

معیار هـای بین املللـی در کابـل سـاخته شـود.  هم چنیـن 

شـهزاده زدران رئیس رشکت زراعتـی »رحانی زدران« نیز، 

گفـت که با تاسـیس فابریکه پروسـس جلغوزه در خوسـت، 

وضعیـت  بهبـود  و  یافتـه  افزایـش  محصـول  ایـن  قیمـت 

اقتصـادی باغـداران کمـک می کنـد.

  22 عضو پاکستانی القاعده در والیت هلمند کشته شدند

بهره برداری دو پروژه ملی؛
 33 باب مکتب در 22 والیت و برنامه آموزشی اقتصاد خانواده برای زنان در سراسر کشور

دو کارخانه پروسس جلغوزه و کشمش در خوست و کابل با هزینه 3/5 میلیون دالر ساخته می شود

وزارت دفاع:



 

و  اسـت  شـدن  سـپری  حـال  در  رسعـت  بـه  زمـان 

انتظارهـا در ایـن مـورد کـه یـخ جنـگ در حـال آب شـدن 

اسـت و در آخریـن روزهـای مـاه رمضـان کبوتـر صلـح بـه 

پـرواز در آمـده و نغمه هـای دلنشـینی از صلـح و همپذیری 

را بـه مـردم افغانسـتان زمزمـه می کند کـم کم به یـأس و نا 

امیـدی تبدیـل مـی شـود.

 مترکـز بـر رس صلـح و گفتگوهـای رو در رو، بیشـر 

جهتـش را به داغ نگهداشـن تنور جنگ تغییر داده اسـت 

مجـددا  افغانسـتان  اخیـر،  هفته هـای  طـی  دسـت کم  و 

تجربـه  را  اش  سیاسـی  حیـات  روزهـای  تریـن  خونیـن 

می کنـد. از سـوی دیگرانتظـار مـی رفـت کـه کشـورهای 

پشـتیبان صلـح افغانسـتان بـه خصـوص کشـور میزبـان 

طالبـان، قناعـت طرف هـای گفتگـو کننـده بـه خصـوص 

طالبـان را حاصـل می منـود تا حـد اقل در آخریـن روزهای 

رمضانـی، متهیـدات این نشسـت را بـرای بعـد از عید روی 

دسـت می گرفـت؛ امـا تا کنـون از این مورد خربی نیسـت. 

وزارت خارجـه ترکیـه اعـام کـرده بـود کـه نشسـت صلـح 

اسـتانبول بیـن گـروه طالبـان و رهـربان طراز اول سیاسـی 

افغانسـتان، تـا آخـر مـاه رمضـان بـه تعویـق افتـاده اسـت. 

اکنـون کـه حـدود یـک هفته بـه پایان مـاه رمضـان منانده 

امـا هیـچ تدبیـر یـا آمادگـی بـرای برگـزاری ایـن نشسـت 

کـه در ترسـیم نقشـه راه سیاسـی بعـد از خـروج نیروهـای 

افغانسـتان رسنوشت سـاز خوانـده می شـود،  در  خارجـی 

دیـده منی شـود. بـه همیـن علـت بـه نظـر می رسـد کـه 

در  را  پروسـه  ایـن  افـزون،  روز  جنگ هـای  غبـار  و  دود 

گـرداب خـودش تنیـده اسـت و قـاب گفتگوهـای صلح در 

آلودگی هـای بـاروت و خمپـاره رنـگ باختـه اسـت.

حامیـان بیـن املللـی و در رأس آن آمریـکا کـه مبتکر 

نشسـت ترکیه بعد از رکود پروسـه دوحه می باشـند، اکنون 

مترکـز اصلی شـان بر رس خـروج آبرومندانه و بـدون تلفات 

بیشـر متمرکـز اسـت؛ چنانچـه نـاب هواپیامبـر و طیـارات 

منتقـل  منطقـه  و  افغانسـتان  در  را  صـوت  فـوق  جنگـی 

منـوده انـد تا روند خـروج را رصد منوده و امنیـت پروازهای 

حامـل رسبـازان را تأمیـن منایـد، در ایـن میـان، مناینـده 

صلـح آمریـکا ظاهـرا پیگیـر قضیـه اسـت و اوضـاع را چنان 

مدیریـت می کنـد که نفع حـد اکرثی آن بـه جانب طالبان 

رسازیـر گـردد. بـا ایـن حـال آقـای خلیلـزاد، فرسـتاده ویژه 

آمریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، روز دوشـنبه بـار دیگـر بـه 

کابـل آمـد تـا پـس از گفت وگـو بـا مقام هـای ارشـد کشـور 

از جملـه ارشف غنـی، رئیس جمهـور، بـرای نشسـت صلـح 

اسـتانبول روزنـه ای پیـدا کند.

اعـام  بیانیـه ای  صـدور  بـا  ریاسـت جمهوری  دفـر   

کـرد: »در ایـن دیـدار، دکر خلیلـزاد در مـورد فعالیت های 

خـود در ارتبـاط به روند صلح افغانسـتان، بـه رئیس جمهور 

گـزارش داد. 

در مقابـل، رئیس جمهـور غنـی نیـز بـا توجـه بـه آغـاز 

فصـل نـو روابط پس از اعام خـروج نیروهای بین املللی از 

افغانسـتان، بـر لزوم هامهنگـی روند صلح بـا واقعیت های 

جدیـد، تاکیـد کـرد. رئیس جمهـور افـزود کـه صلـح بـرای 

مـردم و حکومـت افغانسـتان یـک اولویـت اسـت، امـا ایـن 

رونـد بایـد بـا واقعیت هـای جدیـد افغانسـتان، متناسـب 

باشد«. 

از آوان پروسـه صلـح افغانسـتان تـا کنـون، آقای غنی 

تقریبـا موضـع همسـان و واحـدی در قبال صلـح و طالبان 

داشـته اسـت و طـرح هـای خـود را هـم در ایـن ارتبـاط بـه 

مجامـع ملـی و بیـن املللی ارائه منوده اسـت کـه از جمله 

مهمریـن آن کنفرانـس جنیـوا بـود کـه آقـای غنـی کلیات 

نقشـه راه اش در قبـال صلـح افغانسـتان را بیان داشـت.

امـا در هر حالت سـخنان دوشنبه شـب رئیس جمهور 

غنـی آب پاکـی را بـر دسـت جریان هایی که نشسـت صلح 

اسـتانبول را »بـن۲« می دانند، ریخته اسـت. 

سـال  در  بـن  صلـح  نشسـت  در  افغـان،  گروه هـای 

۲۰۰۱ بـر رس تقسـیم قـدرت در چارچـوب ایجـاد دولـت 

ربانـی،  برهان الدیـن  از  قـدرت،  و  کردنـد  توافـق  موقـت، 

جـوان  رئیـس  کـرزی،  حامـد  بـه  سـابق  رئیس جمهـوری 

دولـت موقـت، منتقـل شـد. 

اکنـون آمریـکا بـار دیگـر طـرح »دولـت موقـت صلـح« 

را بـرای ایجـاد حکومـت مشـرک طالبـان و نظـام فعلـی 

افغانسـتان مطـرح کـرده کـه در چارچـوب طـرح شـورای 

عالـی مصالحه ملی نیـز بازتاب یافته اسـت. هرچند دولت 

ارشف غنـی از آمادگـی خـود برای رشکت در نشسـت صلح 

اسـتانبول خـرب داده اسـت،  اما همـواره تاکیـد می کند که 

ایـن نشسـت فقط در چارچوب مذاکـرات با طالبان خواهد 

همچـون  نقشـی  دولـت،  تغییـر  بـرای  منی توانـد  و  بـود 

کنفرانـس بـن داشـته باشـد. از سـوی دیگر، گـروه طالبان 

هـم تاکنـون بـرای رشکـت در کنفرانـس اسـتانبول ابـراز 

آمادگی نکرده اسـت. طلسـم بن بسـت نشسـت اسـتانبول 

در حـال حـارض از دو سـو محکـم و غیـر قابـل گشـایش 

می منایـد.

بـا ایـن حـال گـروه طالبان به عنـوان پیـش رشط این 

نشسـت دو مسـئله را آشـکارا و یـک مسـئله را بـه شـکل 

غیررسـمی مطـرح کرده انـد. 

دو مسـئله اول، آزادی هفـت هـزار زندانـی باقیامنـده 

نـام  حـذف  و  افغانسـتان  دولـت  زندان هـای  از  طالبـان 

رهـربان و اعضـای طالبان از فهرسـت تحریم های سـازمان 

ملـل متحـد اسـت. آمریـکا، چین و روسـیه و متحدانشـان، 

تعهـد داده انـد کـه هر دو مسـئله را بررسـی خواهنـد کرد؛ 

امـا نکتـه دیگـری کـه طالبـان در محافـل سیاسـی مطـرح 

کرده انـد ایـن اسـت کـه نشسـت صلـح اسـتانبول، باید در 

معرفـی دولت جدیـد جایگزین، نقش تعیین کننده داشـته 

  گذشـته از آن، منـی تـوان نقـش بسـیار پررنـگ 

اقلیـت نـوآور، کارآفریـن، ثرومتنـد و پرتحـرک چینـی 

تبـار را در توسـعه اقتصادی کشـورهای رشق و جنوب 

رشق آسـیا نادیـده گرفت. امـروزه مهاجرین چینی که 

تریلیون هـا دالر رسمایـه دارنـد، حجـم بسـیار بزرگـی 

از اقتصـاد کشـورهای تایوان، هنگ کنگ، سـنگاپور، 

اندونـزی، مالـزی، تایلنـد و حتـی فیلیپیـن را کنـرل 

و هدایـت مـی کننـد. در واقـع، مـی تـوان گفـت کـه 

آییـن کنفوسـیوس  حضـور چینی هـا و میـراث غنـی 

چیـن، خـود بـه موتـور محرکـه اقتصـادی ایـن منطقه 

و منـاد توسـعه رشقـی تبدیـل شـده اند.

در  کنفوسـیوس  اخـاق  نقـش  خصـوص  در    

توسـعه رشق آسـیا، اندیشـمندان بسـیاری بـه مطالعه 

پرداختـه انـد و یافته هـای جالـب توجهـی را بـرای مـا 

بـه ارمغـان آورده اند. آیین کنفوسـیوس بر مجموعه ی 

ارزش هـا و عنـارص اخاقـی همچـون سـخت کوشـی، 

کارهـا،  در  هامهنگـی  و  نظـم  کارهـا،  در  مهـارت 

قناعـت در زندگـی، رصفـه جویی و پس انـداز، احرام 

عمیـق و اعتبـار باالیـی به آمـوزش و پرورش، شایسـته 

سلسـله  بـه  وفـاداری  گرایـی،  تخصـص  و  سـاالری 

مراتـب اجتامعـی و اقتـدار، اطاعـت از مافـوق، و کار 

بنابرایـن،  دارد.  زیـاد  تأکیـد  هامهنگـی  و  گروهـی 

از مؤلفه هـای فرهنگـی  الهـام  بـا  در جوامـع رشقـی 

کنفوسیوسـی، رسمایه گـذاری سـنگینی در آموزش و 

پـرورش صـورت گرفتـه اسـت و در این رابطـه، آموزش 

دخـران دورۀ ابتدایـی مـورد توجـه خاص قـرار گرفته 

اسـت؛ در ایـن کشـورها افـراد در همـه سـطوح عمیقا 

بـه سلسـله مراتـب اجتامعـی احـرام دارنـد و رابطـه 

پـدر و فرزنـد  بـا احـرام کـه میـان  تـوأم  و  دوسـتانه 

در خانـواده وجـود دارد، دقیقـا بـه محـل کار میـان 

همـکاران و رئیـس تـری یافته اسـت؛ رهـربی آمرانه 

و اقتدارگرایـی دولتـی را بـه عنـوان ادامـه مناسـبات 

رفتـاری خانـواده میـان پـدر و فرزنـد ارج مـی گذارند؛ 

اهـداف گروهـی و ملـی بـر اهـداف شـخصی مقـدم 

اسـت؛ مـردم رشق آسـیا در سـخت کوشـی و کار زیاد 

زبانـزد خـاص و عام انـد؛ به کار و وظایف شـغلی خود 

فـوق العـاده توجـه دارنـد، و نظـم و دقـت در کارهـا، 

جـزو هویـت فرهنگـی ملـل رشق آسـیا بـه شـامر مـی 

رود.   

  یکـی دیگـر از مهـم تریـن تجلیات اخـاق پربار 

اصـل  آسـیا،  رشق  توسـعه  فراینـد  در  کنفوسـیوس 

شایسـته سـاالری اسـت که خود ریشـه در سنت کهن 

چینـی دارد. بسـیاری از صاحـب نظـران از شایسـته 

سـاالری و تخصص گرایـی در میـان ملـل رشق آسـیا 

بـه وجـد آمـده انـد و از همیـن رو، علت اصلی توسـعه 

ایـن کشـورها را بـه کارگیـری افـراد الیق، کارکشـته و 

اجتامعـی  مهـم  مسـئولیت های  بـرای  تحصیل کـرده 

مـاک  کشـورها،   ایـن  در  انـد.  دانسـته  سیاسـی  و 

اسـتخدام در اداره امـور، توامننـدی افـراد و مهـارت 

پیوندهـای  نـه  باشـد،  مـی  امـور  پیش بـرد  در  آن هـا 

شـخصی، خانوادگـی و طبقاتـی.

اقتـدار  حکومت هـای  سیاسـی:  مؤلفـه   .۲

توسـعه  کـه  غربـی  توسـعه  نسـخه  خـاف  بـر  گـرا: 

ملـزوم  و  الزم  را  دموکراتیـک  حکومـت  و  اقتصـادی 

همدیگـر دانسـته و بـر وجود نهادهـای دموکراتیک به 

عنـوان عامـل اصلـی تریـع دهنده توسـعه کشـورها 

تأکیـد می کننـد، امـا جالـب این جاسـت کـه در رشق 

و جنـوب رشق آسـیا، کشـورهایی کـه در چهـار دهـه 

اخیـر رسیـع ترین رشـد اقتصادی را داشـته اند، همه 

کـم و بیـش دارای حکومت هـای آمرانـه و اقتدارگـرا 

انـد. مطالعـات نشـان می دهنـد کـه در هیـچ  بـوده 

یـک از ایـن کشـورها قـدرت سیاسـی از حـزب حاکـم 

بـه حـزب دیگـری بـه گونـه ی مسـاملت آمیـز منتقـل 

نشـده اسـت. درواقـع، رشـد اقتصـادی این کشـورها، 

نتیجـه اصاحـات رادیـکال رهـربان و احـزاب حاکـم 

و تحـت هدایـت مسـتقیم آن هـا بـوده اسـت. رهـربان 

هوشـیار و مدبـر این کشـورها با پذیـرش برخی اصول 

آزاد،  بـازار  اقتصـاد  همچـون  غربـی  توسـعه   ثابـت 

رسمایـه گـذاری خارجـی و رقابـت آزاد و تلفیـق آن هـا 

بـا ویژگی هـای حاکمیتـی و فرهنگـی جوامـع خـود، 

توانسـته انـد بـه رشـد اقتصـادی بی سـابقه ای دسـت 

یابنـد. ایـن امـر نـه تنهـا موجـب شـده اسـت کـه در 

تئـوری و عمـل انحصـار مـدل توسـعه غربـی شکسـته 

ویژگی هـای  بـا  بومـی  توسـعه  مدل هـای  و  شـود 

فرهنگـی جوامـع، طرفـداران زیـادی بـه خـود جلـب 

منایـد، بلکـه حتی فراتـر از آن کشـورهای اقتدارگرای 

هوشـمند  ترکیـب  بـا  چیـن  جملـه  از  آسـیا  رشق 

اقتدارگرایـی بـا رسمایـه داری دولتی تـاش کرده اند 

تـا مـدل رشقـی حکومـت داری را بـه عنـوان الگـوی 

بدیـل لیـربال دموکراسـی غربـی بـه جهانیـان عرضـه 

دارنـد. در مـدل حکومـت داری رشقـی، مـی تـوان بـه 

اصاحـات اقتصادی و توسـعه باالی اقتصادی دسـت 

یافـت، بـی آن که ملـزم به پذیرش مـدل حکومت داری 

لیـربال دموکراسـی غربـی بـود.

  بنابرایـن، کیشـور محبوبانی، فیلسـوف مشـهور 

نظریـه  از  یکـی  و  کارکشـته ی سـنگاپور  دیپلـامت  و 

لیـربال  مـدل  رد  بـا  آسـیایی«  »ارزش هـای  پـردازان 

دموکراسـی بـه عنـوان تنها مدل حکومـت داری خوب 

در جهـان، معتقـد اسـت که خـوب حکومت کـردن به 

هیـچ نظـام سیاسـی یـا ایدئولـوژی مشـخصی مربوط 

نیسـت، بلکـه مربـوط بـه رضایـت مـردم از حکومـت و 

توانایـی حکومـت به پیرشفـت دادن نظـام اقتصادی، 

»لـی  همچنیـن  اسـت.  کشـور  اداری  و  اجتامعـی 

هـری  کـه  کسـی  نویـن،  سـنگاپور  پـدر  یـو«  کـوان 

کیسـینجر او را مغـز متفکـر شـکوفایی اقتصـادی این 

کشـور معرفـی مـی کنـد، معتقد اسـت که تنهـا دولت 

اقتدارگرا و آمرانه می تواند اقتصاد سـنتی کشـاورزی 

از  و  تبدیـل منایـد  اقتصـاد پیرشفتـه صنعتـی  بـه  را 

بی نظمی هایـی کـه در ایـن مرحلـه گـذار پیـش مـی 

آیـد، جلوگیـری منـوده و ریـل اقتصـادی کشـور را در 

مسـیر درسـت خـود هدایـت منایـد.    

نتیجه: تجربه توسـعه اقتصادی آسـیا درس های 

بی شـامری را بـرای جهانیـان به ویـژه ملـل جنـوب و 

کشـورهای در حـال توسـعه به همـراه دارد. ملل رشق 

و جنـوب رشق آسـیا بـا الهـام گرفـن از توسـعه غـرب 

و پذیـرش برخـی اصـول ثابـت توسـعه غربـی همچون 

خصوصـی سـازی اقتصـاد، تشـویق رسمایـه گـذاری 

خارجـی و رقابت بازار و سـپس بومی سـازی آن ها در 

کوره هـای فرهنگی خود، موفق شـدند بسـیار ماهرانه 

و رسیـع، مـدل توسـعه رشقی بـا ویژگی هـای منحرص 

بـه فـرد فرهنگی شـان را بـرای خود و جهانیان دسـت 

و پـا کننـد. از این کـه مـدل توسـعه رشقـی، بـر خاف 

مـدل غربـی آن، در قالب حکومت هـای اقتدارگرا می 

گنجـد و فاقـد قیـد و بندهـای سـفت و سـخت از نوع 

غربـی مـی باشـد، بـرای حکومـت هـای اقتدارگـرای 

جنـوب بسـیار جـذاب و مورد تقلید واقع شـده اسـت.  

  نکتـه مهـم دیگـر این کـه تجربـه توسـعه رشق و 

جنـوب رشق آسـیا نشـان داد کـه توسـعه اقتصـادی 

توسـعه های  بـه  دسـتیابی  بـرای  اساسـی  اولویـت 

حتـی  و  سیاسـی  امنیتـی،  فرهنگـی،  اجتامعـی، 

توسـعه پایـدار و ضامـن قاطـع حفـظ صلـح و امنیـت 

پایـدار منطقـه ای می باشـد. کشـورهای منطقه آسـیا 

ایـن کـه فقـر و عقـب ماندگـی  از  بعـد  اقیانوسـیه  و 

رشـد  نـرخ  بـه  و  گذاشـتند  رس  پشـت  را  اقتصـادی 

اقتصـادی قابـل اعتنایی دسـت یافتنـد، آن وقت خود 

بـه خـود بـه کمـک تولیـد ناخالـص داخلـی، بـه رفـاه 

اجتامعـی، سـطح بـاالی سـواد، نـرخ بـاالی امیـد بـه 

زندگـی، احیـای تاریخ و هویت فرهنگـی و ارزش های 

آسـیایی، افتخـار بـه تاریـخ پربـار و متـدن و فرهنـگ 

کهـن چینـی، ژاپنـی و هنـدی، همگرایـی اقتصادی، 

امنیتـی و سیاسـی در قالـب آ.سـه.ان و آ.سـه.ان+۳ 

انبـوه رسمایـه  و ترافیـک سـنگین تجـارت و گـردش 

در ایـن منطقـه، و مدیریـت اختافـات ایدئولوژیـک 

و تنـش هـای مـرزی در دریـای چیـن جنوبـی دسـت 

یافتنـد. 

  امروزه به نظر می رسـد آسـیا به شـکوه و عظمت 

گذشـته فرهنگـی و متدنـی خود باز گشـته اسـت و ما 

بیـش از هـر زمـان دیگـر شـاهد درخشـش خورشـید 

آسـیایی ها  آسـامن  فـراز  بـر  شـکوه  و  اقتـدار  تابـاِن 

مـی باشـیم. بالندگـی و شـکوفایی اقتصـادی بینظیر 

ایـن منطقـه و متعاقـب آن تبدیـل قـاره کهـن بـه مرکز 

ثقـل ژئوپلیتیـک و ژئواکونومیـک جهـان، خـود به باال 

بـردن اعتـامد بـه نفس آسـیایی هـا و احسـاس غرور و 

افتخـار آن هـا بـه فرهنـگ و متـدن رشقـی و بازخوانی 

تاریـخ ملـل آسـیا کمـک زیـادی کرده اسـت کـه یکی 

ارزش هـای  مفهـوم  خلـق  آن،  مهـم  منونه هـای  از 

دموکراسـی  لیـربال  ارزش هـای  مقابـل  در  آسـیایی 

بـوده  آن  از  رشقی هـا  گسـرده  اسـتقبال  و  غربـی 

اسـت. چنانچـه کیشـور محبوبانـی تأکیـد مـی کنـد 

کـه بـا بهبـود اوضـاع اقتصادی اهالی شـهرهای آسـیا 

و افزایـش درآمـد مـردم، آن هـا فرصـت بیشـری بـرای 

اندیشـیدن، تعمـق و پرداخـن بـه میـراث فرهنگـی و 

فلسـفی غنـی خـود و احیـای هرهای سـنتی و تاریخ 

خـود پیـدا خواهنـد کـرد و از اعتامد به نفـس باالتری 

برخـوردار خواهنـد شـد. در ایـن میـان، شـاید یکـی 

از منونـه هـای جالـب توجـه بازگشـت بـه عظمـت و 

نویـن  متـدن  بنـای  تجدیـد  همیـن  رشقـی،  شـکوه 

چینـی بـر ویرانه هـای متـدن کهـن چیـن و احیـای 

احیـای  میـراث غنـی متـدن کهـن چینـی همچـون 

مؤسسـه   ۵۰۰ از  بیـش  ایجـاد  کنفوسـیوس،  آییـن 

کنفوسـیوس در رسارس جهـان بـرای تبلیـغ و ترویـج 

احیـای  و  آسـیایی  و  چینـی  ارزش هـای  و  فرهنـگ 

ایـن  تـاش  و همیـن طـور  ابریشـم،  تاریخـی  جـاده 

غـرب  طلبـی جهـان  برتـری  بـا  مقابلـه  بـرای  کشـور 

و  سـو  یـک  از  آمریـکا  متحـده  ایـاالت  آن  رأس  در  و 

ایفـای نقـش رهـربی جهـان غیرغـرب از سـویی دیگر 

از طریـق ایجـاد مجموعـه ی نهادهـای بیـن املللـی 

همچـون اجـامع بیجینـگ در برابر اجامع واشـنگن، 

گـروه بریکـس بـا محوریـت چیـن در برابر گـروه غربی 

G7، بانـک رسمایـه گـذاری زیرسـاختی آسـیایی در 

پـول  املللـی  بیـن  صنـدوق  و  جهانـی  بانـک  برابـر 

بـوده اسـت؛ بـه طـوری کـه امـروزه دیگـر قـدرت قابل 

معـادالت  و  املللـی  بیـن  مجامـع  در  اعتنـای چیـن 

سیاسـت بیـن امللـل و اقتصـاد سیاسـی بیـن املللی 

بـر هیـچ کسـی پوشـیده نیسـت و بـه اعتقاد بسـیاری 

از اندیشـمندان سیاسـی، آینـده رسنوشـت جهـان بـا 

ایـن کشـور رقـم خواهـد خـورد.  

باشـد. بـا توجه به تفـاوت دیدگاه ها و تکالیف انجام نشـده 

طرف هـای مختلـف، بـه نظـر می رسـد رسنوشـت نشسـت 

صلـح اسـتانبول همچنـان در هالـه ای از ابهـام اسـت و بـه 

ایـن زودی هـا، بـا آن برنامه  بزرگـی که بتوانـد دولت تعیین 

کنـد، برگـزار نخواهـد شـد؛ زیـرا دو جانب دولـت و طالبان 

در مورد برگزاری این نشسـت دچار اختافات اساسـی اند 

و تـا زمانیکـه ایـن اختافـات حـل نگردیده و توحیـد آجندا 

نگـردد، حـد اقـل در کوتاه مـدت انتظار برگـزاری آن دور از 

احتامل اسـت.

و  متحـد  ملـل  سـازمان  ترکیـه،  آمریـکا،  هرچنـد 

طرف هـای مختلـف می کوشـند تا بـرای تقویـت روند صلح 

دوحـه، این نشسـت را هرچـه زودتر و پیـش از خروج کامل 

نیروهـای آمریکایـی برگـزار کننـد، اما بدون تردید مسـیری 

طوالنـی در پیش اسـت. دولت آمریـکا روند خروج نظامیان 

خـود از افغانسـتان را آغاز کرده اسـت و تا چهـار ماه آینده، 

بـه ماموریـت ۱۰ هزار رسباز آمریکایی و ناتو در افغانسـتان 

پایـان داده خواهد شـد.

۳۰۰ هـزار نیـروی مسـلح داخلـی افغـان، مسـئولیت 

دفـاع کامـل از کشـور را در مقابـل حمـات طالبـان، کـه 

نشـانه های زیادی مبنی بر تشـدید آن هم دیده می شـود، 

بـر عهـده خواهنـد داشـت تـا ثابـت کننـد کـه در غیـاب 

نظامیـان ناتـو نیـز می تواننـد از مرزوبـوم خود دفـاع کنند. 

افغانسـتان  از  دفـاع  در  آن هـا  توانایـی  و  ظرفیـت 

می توانـد بـه طالبـان ایـن پیام را برسـاند که جنـگ در این 

کشـور، بـه بن بسـت رسـیده  اسـت و از راه زور منی تـوان 

در کابـل بـه قـدرت رسـید. در همیـن راسـتا ارشف غنـی، 

رئیس جمهـور افغانسـتان، در جلسـات متعـدد بـا رهـربان 

سیاسـی می کوشـد بـا جلـب حامیت آن ها، کشـور خـود را 

بـرای یـک فصـل جدیـد، آمـاده کنـد. 

او دوشـنبه شـب با رؤسـا و منایندگان احزاب سیاسی 

کشـور در یـک ضیافـت افطـار دیـدار کـرد و دربـاره فصـل 

افغانسـتان،  از  بیـن املللـی  نیروهـای  از خـروج  بعـد  نـو 

توضیحاتـی ارائـه داد.

براسـاس بیانیـه ارگ، رئيس جمهـور در ایـن جلسـه 

بـه مراتـب  بـه خطـرات  گفتـه اسـت: »فرصت هـا نسـبت 

بیشـر اسـت و بعـد از دو دهـه، بـه سـوی حاکمیـت ملـی 

قـوی می رویـم. نکتـه کلیـدی این اسـت که باید بـه اجامع 

ملـی برسـیم و بی طرفـی افغانسـتان در سـطح منطقه ای و 

بین املللـی حفـظ شـود«. لـذا فصـل کنونـی فصـل تعلیق 

افغانسـتان میـان جنـگ و صلـح اسـت، رسنوشـت صلـح 

بـه خوبـی روشـن نیسـت و بیشـر بـه رسابـی میامنـد کـه 

نقـش آن از دور آشـکار اسـت وقتیکـه نزدیـک آن برسـیم 

مـی بینیـم کـه عمـا چنیـن چیـزی وجود نداشـته اسـت، 

اگـر افغانسـتان از گیـر و دار ایـن مقطـع بتوانـد خـود را به 

راحتی به سـاحل نجات برسـاند، موفقیـت نظام و موفقیت 

سیاسـیون در عرصـه ملـی و بیـن املللـی تضمیـن اسـت 

و تهدیـدات احتاملـی کـه از جانـب گروههـای تروریسـتی 

متصور اسـت نیـز با موجودیـت نیروهای امنیتـی و خیزش 

مردمـی قابـل رفـع و مهار اسـت؛ اما آنچه کـه همچنان بی 

رسنوشـت می ماند مسـئله صلح اسـت که رسنوشـت آن به 

آسـانی قابـل پیـش بینی نیسـت.

ابهام در برگزاری نشست استانبول 
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 بازی با اعداد              3269
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3164    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3440
وزیرسفید را در خانه  e5 حرکت دهید. 

3468

جواب هدف         2917

  

 
ل

ظ
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هنرو

ثور
امروز صبح ممکن اســت با یک مردی بحثی داشته باشید. از انجایی که شما در 
هنگام برخورد با همکاران و خانواده تان عصبی هستید به شما توصیه می کنیم 

که بیشتر استراحت کنید.

جوزا
رپیس تان ممکن اســت نسبت به شما بد اخالق باشد. حتی رفتار ناعادالنه ای 
را با شــما خواهد داشت به شــما توصیه می کنیم که احتیاط کنید و از بحث 

کردن اجتناب کنید. 

سرطان
امروز صبح ممکن اســت به دلیل مشــکالت مالی مود خوبی نداشته باشید 
و بدبین هســتید. اجازه ندهید که این مشکالت روحیه شما را خراب کند. 

از یکی از دوســتان تان درخواست کمک کنید.

اسد
به نظر می رســد که امروز به دالیل کاری به سفرهای مختلفی بروید. و احتماال 
به دلیل یکســری اسناد و مدرک با مسائل متفاوتی روبه رو خواهید شد. به نظر 
می رســد که حتی روز خوبی برای شروع پروژه های تجاری نمی باشد زیرا که 

مرتکب اشتباهات و خطاهایی خواهید شد. 

سنبله
امروز صبح ممکن است به دلیل یکسری مشکالت خانوادگی نامید و کالفه باشید. 
شنیدن حرفای قلبی و عاشقانه شریک احساسی تان می تواند به شما کمک کند. 

در ارتباط با پول و اسناد خیلی مواظب باشید.

حمل
امروز ستاره شناسان می گویند، که برای مالقات دوستان و انجام کسب و کار و 
رفتن به سفرهای شخصی روز خوبی نمی باشد. خبر خوب این است که مشکل 

خاصی در زندگی تان وجود ندارد و می توانید استراحت کنید.

میزان
با برخی مسائل پیش بینی نشــده ای در محیط کاری مواجه خواهید شد. 
آرامش خود را حفظ کنید. با ســرو صدا کــردن هیچ چیز تغییر نمی کند. 
رئیس و یا همکاران کاری تان شــما را متهــم به چیزی می کنند که واقعا 

مقصر نیستید.

عقرب
امروز صبح ممکن است در بهترین حالت ممکن نباشید و همینطور اجتماعی 
نباشید. بهتر اســت که برای روز آینده برنامه سفر بریزید. و از هرگونه خیال 

پردازی اجتناب کنید زیرا که در خطر از دست دادن مبلغی پول هستید.

قوس
به نظر می رســد که زمان نادرســتی برای دفاع از حق تان می باشد زیرا که 
نتایــج مثبتی دریافت نخواهید کرد. شــاید باید گرفتن تصمیمات مهم را به 
زمــان دیگری موکول کنید. در حقیقت امروز واقع بین بودن برای شــما غیر 

ممکن است.

جدی
امروز صبح، با برخی حوادث غیر منتظره ای روبه رو می شــوید که برنامه 
های تان را تغییر خواهد داد. یکی از دوســتان تان به شــما پیشنهاد یک 

کسب و کاری را می دهد که به شما کمک می کند تا به عقب برگردید.

دلو
ممکن است نتوانید تا وظایف کاری تان را سر وقت به اتمام برسانید. سعی کنید که 
از بحث با همکاران تان اجتناب کنید. شانس شما در ایده های تان باعث خواهد 

شد که بتوانید خودتان را در جامعه ثابت کنید. 

2918

ترکیب  را  زیــر  حروف 
را  کلماتــی  و  نمــوده 
بسازید که در آنها الزامًا 
حرف وسط جدول وجود 

داشته باشد.
  11 کلمه: متوسط 

 22 کلمه:  خوب
 34  کلمه: عالی 

ارزشـ  زاریـ  نازـ  نمایش 
ـ نما ـ امین ـ نام ـ مزار ـ 
ناشر ـ نماز ـ امن ـ امیر ـ 
راز ـ مار ـ شام ـ ریا ـ یار 

ـ ماشین.
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 محمد باقریان

حوت
امروز به نظر می رسد که هیچ چیز بر روی شما تاثیری نخواهد گذاشت. نه تنها 

این، بلکه فرصتی دارید که اختالف میان همکاران تان را حل و فصل کنید. 

 شطرنج                     3441

ا

آرامیدنـ  اجتماعـ  بتکدهـ  پاشیدهـ  تامینـ  ثاقبـ  جذابیتـ  چراگاهـ  
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره 
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ 

گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.
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م

خوشایند برخوردار نیستیم. آن چهره به عنوان الگو در ذهن و روان ما جا 

می گیرد؛ میل پیدا می کنیم که چهره ی ما هامنند چهره ی آن الگو شود. این 

مسئله مهم را تشخیص داده منی توانیم که الگوی پیشکش شده، تصنعی و 

غیر حقیقی است. نخستین چیزی که در درون ما اتفاق می افتد نارضایتی 

از وضع موجود چهره ی خودما است. سپس برای اینکه این حس خالء یا 

کمبودی ما را پُر کند، رشکت های تجارتی ابزار پیشنهاد می کند و دمادم با 

فریبنده ترین شعارها به ما یادآوری می کند که اگر این کرم صورت، صابون 

و... را استفاده کنی، چهره ات مانند چهره ی خوشایند الگوی پیشکش شده 

می شود. هنگام که چهره ی الگو را پیشکش می کند، یادآوری می کند که این 

چهره، همه ی شفافیت، زیبایی و خوشایندی را بابت استفاده از فالن کرم، 

صابون و...به دست آورده؛ نه اینکه خودش داشته. 

     با توجه به آن چه گفته شد، خوانش و مترکز روی کتاب »ُمد، آرایش و 

بهره کشی از زنان«، می تواند بسیار مفید و کمک کننده باشد برای بیداری 

و آگاهی قربانیان جهان رسمایه داری و فیشن. در ضمن این نکته را نباید 

فراموش کرد که »ُمد و فیشن« زنان را به سوی »کاالیی شدن« پیش می برد؛ به 

عبارت دیگر اینکه زنان را فرو می کاهد در حد اندام و بدن های رنگ و روغن 

شده ی در معرض منایش. این اندام های مزین شده با ابزار ُمد و فیشن برای 

دیده شدن مهیا می شود؛ بنابر این نگاه هم بیش تر به زنان تنانه می گردد. 

    کتاِب »آرایش، ُمد و بهره کشی از زنان« مجموع مقاله هایی اند که توسط 

جوزف هنسن، ایولین رید و ماری آلیس واترز نوشته شده و افشنگ مقصودی 

به زبان فارسی ترجمه کرده. مجموعه مقاله های این کتاب، گفت وگوی بسیار 

جالب و نقد گونه بین جوزف هنسن و دیگر نویسندگان است. شامری از 

نویسندگان به دفاع از بازار ُمد و فیشن پرداخته و دالیلی برای دفاع از این 

آیا آرایش و ُمد می تواند ستم بر زنان به شامر آید؟ آیا آرایش و ُمد 

تقویت کننده ی حقوق و جایگاه زنان است یا برعکس؟ رسمایه داری 

و رشکت های بزرگ تجارتی در تعیین معیارهای زیبایی چه نقش 

و دخالتی دارد؟ رشکت هایی تولیدی لوازم آرایش چگونه بر ذهن، 

روان و دغدغه ی زنان تأثیر می گذارد؟ پول داران و تجاران چگونه 

هنجارهای خودشان را بر توده ی زحمت کش تحمیل می کنند و آنان را 

درگیر مرصف گرایی و تجمل پرستی می سازد؟

       پاسخ این پرسش ها نیاز به بحث و بررسی درازدامن و عمیق 

دارد؛ اما در این نوشته، پرسش های باال در ارتباط با کتاب »آرایش، 

ُمد و بهره کشی از زنان « مطرح گردیده. کتاب نیز به همین مسئله ها 

می پردازد. در این منت، تالش می شود تا کم وبیش مسئله ی اساسی و 

محوری این کتاب، مورد بحث قرار گیرد. انتظار می رود که در البالی 

بازخوانی محتوای کتاب، به بخشی از پرسش های باال نیز پاسخ ارائه 

شود. البته ممکن است که این پاسخ ها جامع و مانع نباشد؛ اما 

می تواند زمینه ی مسئله مندکردن ذهن ما را میرس سازد و همچنان 

راهی باشد برای گفت وگو و طرح مسئله.

       در افغانستان، همه ی مدافعان حقوق زنان، به صورت گسرتده 

سنت های اجتامعی، فرهنگی، تاریخی و ایدولوژیک را که باعث 

زن ستیزی شده، مورد پرسش و انتقاد قرار داده است. این اعرتاضات و 

انتقادها در زمینه های گوناگون هر روز به گوش می رسد. چیزی که به 

گامن من از چشم و ذهن ما دور مانده، مسئله ی هجوم رسمایه داری 

است و ستم که از این مسئله بر زنان وارد می شود. آرایش و ُمد یکی از 

همین جنبه ها است. آرایش و بازار ابزار آرایشی در کشور ما روز به روز 

گرم وگرم تر می شود. شاید بتوان گفت که ابزار ُمد و فیشن و آرایش، 

پیشتازترین بازار را در بین کاالهای تجارتی دارد. 

     گرایش و هجوم رسسام آور زنان رسزمین ما به سوی بازار ُمد و 

فیشن، نشان از جذب و تسلیم شدن آنان به شعارهای فریبنده  و 

وسوسه گر رسمایه داری است. تاجران و رسمایه داران نه تنها فروشنده 

ابزار آرایش و ُمد اند؛ بلکه تلقین کننده و فروشنده ی معیار زیبایی 

هم هستند. تجاران و کارفرمایان رشکت های غول پیکر اقتصادی با 

هزاران تبلیغات تحریک کننده روی ذهن و روان ما تأثیرگذاشته و 

نفوذ می کنند. مشکل تراشی، ایجادترس و نگرانی، پیداکردن راه حل 

و وعده های دلگرم کننده، عمده ترین مسایلی اند که در شعارها و 

تبلیغات بازار و ُمد و فیشن دیده می شود. اول با پیشکش کردن 

الگوهای دروغین و تصنعی، ذهن و ضمیر شام را درگیر می کند که 

جلد، صورت، مو و جاهای دیگری بدن شام گویا این مشکل کالن 

را دارد؛ سپس هراس و نگرانی ایجاد می کند که تداوم این مشکل 

سبب ایجاد چنین نقض و کاستی کالن در وجود شام می شود؛ در 

گام سوم برای تان مژده می دهد که راه حل این مشکل را پیدا کرده 

است؛ در گام چهارم تشویق و وادار می کند که با خریدن این محصول 

یا ابزار شام می توانید از دست این مشکل خالص شوید؛ نتیجه نهایی 

این می شود که متام ذهن و فکر شام را کنرتول کرده و شام را به 

درون محصوالت تجارتی خودشان می اندازند و ماهرانه اسیر کاالهای 

آرایش، ُمد و فیشن می سازند.

    به طور منونه بازار رسمایه داری و فیشن، در آغاز با تبلیغات و 

پیشکش کردن یک صورت یا چهره ی رنگ و روغن کرده و به ظاهر 

شفاف، برای ما یادآوری می کند که ما از چنین صورتی شفاف و 

ــادی  ــر اقتص ــرکت های غول پیک ــان ش ــاران و کارفرمای . تج
ــن و روان  ــده روی ذه ــک کنن ــات تحری ــزاران تبلیغ ــا ه ب
مشکل تراشــی،  می کننــد.  نفــوذ  و  تأثیرگذاشــته  مــا 
ایجادتــرس و نگرانــی، پیداکــردن راه حــل و وعده هــای 
ــه در شــعارها  ــد ک ــن مســایلی ان ــده، عمده تری دلگــرم کنن
ــا  ــود. اول ب ــده می ش ــن دی ــد و فیش ــازار و ُم ــات ب و تبلیغ
ــن و  ــی، ذه ــن و تصنع ــای دروغی ــردن الگوه ــکش ک پیش
ــو  ــورت، م ــد، ص ــه جل ــد ک ــر می کن ــما را درگی ــر ش ضمی
ــکل کالن را  ــن مش ــا ای ــما گوی ــدن ش ــری ب ــای دیگ و جاه
ــداوم  ــه ت ــد ک ــاد می کن ــی ایج ــراس و نگران ــپس ه دارد؛ س
ــتی کالن  ــض و کاس ــن نق ــاد چنی ــبب ایج ــکل س ــن مش ای
ــژده  ــان م ــوم برای ت ــود؛ در گام س ــما می ش ــود ش در وج
ــت؛  ــرده اس ــدا ک ــکل را پی ــن مش ــل ای ــه راه ح ــد ک می ده
ــدن  ــا خری ــه ب ــد ک ــویق و وادار می کن ــارم تش در گام چه
ــن  ــت ای ــد از دس ــما می توانی ــزار ش ــا اب ــول ی ــن محص ای
ــود  ــن می ش ــی ای ــه نهای ــوید؛ نتیج ــالص ش ــکل خ مش
ــما را  ــرده و ش ــرول ک ــما را کنت ــر ش ــن و فک ــام ذه ــه تم ک
بــه درون محصــوالت تجارتــی خودشــان می اندازنــد و 
ــه اســیر کاالهــای آرایــش، ُمــد و فیشــن می ســازند. ماهران

کتاب

  مسئله مطرح کرده است. 

   بحث اساسی کتاب با مقاله و پرسش بسیار جالب جوزف 

هنسن رشوع می شود. جوزف هنسن در مقاله ی با عنوان 

»نیروهای فروافتاده آرایشی به دنبال چروک برداری از چهره« 

می پرسد که: »آیا شام به تازگی پی برده اید که در پیرامون شام 

کم تر دخرتی پیدا می شود که دوست داشته باشید پوست او را 

ملس کنید؟ ایراد از چشامن شام نیست. به راستی نیز چنین 

است.« )ص 55( پس از طرح این پرسش، توضیح می دهد که 

رشکت های بزرگ لوازم آرایشی  چگونه رسگرم برنامه ریزی اند 

تا ذهن و روان زنان را درگیر آرایش و لوازم آرایشی کنند. در 

مقاله چند تا منونه آورده می شود از هزینه های بسیار گزاف برای 

تبلیغات این لوازم. به طور منونه آمده است که تنها سه رشکت 

»هیزل بیشاپ«،»رشکت سهامی فرآورده های ِرولُن« و بخش تونی 

از رشکت »ژیلت« بیش از 33 میلیون دالر برای آگهی و تبلیغات 

مرصف کرده اند. 

در  نشـده  پیش بینـی  »کاهـش  کـه  می کنـد  یـادآوری  نویسـنده    

پـودر، رنـگ  روِژ گونـه )رسخـاب(،  لـب، کـرم صـورت،  روِژ  کاربـرد 

ابـرو، میزانپلـی مـو، الک ناخـن و داروهـای از بیـن برنـده ی صورت، 

دسـت اندرکاران ایـن صنعـت را بـه هـراس انداختـه بـود«. )ص 57( 

بـرای رفـع ایـن چالـش، رشکت هـای بـزرگ، بـرای یک یـورش بزرگ 

عملیاتـی، آمادگـی گرفتند و میلیون ها دالـر را رصف تبلیغات کردند 

تـا فراورده هـای آرایشـی شـان را بفروشـند. بـه طـور منونـه روی جلد 

بروشـور آگهی لوسـیوِن »جرگنز« نوشته است که »پوستی که دوست 

داریـد آن را ملس کنید« و رشکت تونی، سـومین لـوازم آرایش جدید 

خـود را سـه مـاه تبلیغـات می کنـد و روی آگهی تبلیغات می نویسـد 

کـه »هیـچ واژه ای منی توانـد آن را وصـف کنـد، مگـر جـادوی ژرف«، 

رشکـت هیزل بی شـاپ وعـده ی » چهره فرشـته وار با عصـاره گیاهان 

ِبرکـه ای« را می دهـد. در مـورد کـرم صـورت، رشکـت فراورده هـای 

چیـزی  »بـه  کـه:  می کنـد  تبلیغـات   )Coty( بـه  وابسـته  زیبایـی 

هـم چـون یـک مبـب بسـیار قـوی، اگـر نگوییـم مبـب اتـم، دسـت 

یافتـه اسـت: کِـرِم »ملکـه زنبـور عسـل«، کرمـی کـه بـر پایه مـاده ای 

سـاخته شـده کـه زنبورهـا آن را بـه نـوزادان برگزیـده خـود در کنـدو 

می خوراننـد تـا ملکه هـای آینـده شـوند«. و ده هـا رشکـت دیگـر در 

مـورد رنـگ ناخـن، صابون و دیگـر لوازم آرایشـی با راه انـدازی چنین 

شـعارهای دل  فریب احسـاس نیاز به این لوازم را در دخرتان و زنان 

و حتـا مـردان ایجـاد می کنـد. 

   هنسـن در ایـن مقالـه گوشـزد می کنـد کـه همـه ی ایـن رشکت ها، 

در پـِی »دسـتیابی به سـود بـا روش فریبکارانه« انـد. او در این مقاله 

شـعار یکـی از مغزهـای متفکـر کارشـناس آگهـی و بـازار تبلیغـات را 

چنیـن نقـل می کنـد: »دخرتهـا، خواهـش می کنـم نگذاریـد پاییـن 

آمـدن دسـتمزدها بـه معنـی پاییـن آمـدن میـزان اسـتفاده از لـوازم 

آرایـش باشـد. اگـر شـام را از کار بیـرون کردنـد، روژ لـب را بیـرون 

نیندازیـد. بـه یـاد داشـته باشـید کـه بـرای نگه داشـنت خوشـبختی 

آرایـش را رهـا نکنیـد«. ) ص 62(

    سـخن آخـر ایـن کـه همـه ی رشکت هـای سـازنده لـوازم آرایشـی و 

دیگـر رشکت هـای که مبـارزان زیبایی انـد، در نهایت بـه دنبال پول 

و سـود انـد. ایـن رشکت هـا می کوشـند کـه بـر رس همـه دخـرتان و 

زنـان: » اصـول بنیادیـن صنعـت آرایش را فـرو کوبند: یعنـی آن رنگ 

و روی خـوب، دسـتان سـفید، موهـای زیبـا از هنـگام زادن وجـود 

نداشـته انـد، بلکـه سـاخته شـده انـد«. )ص 57( تـا از ایـن طریـق 

بتواننـد محصـوالت شـان را بفروشـند و بـه سـود دسـت یابند. 

     

افغانسـتان مـا: کلـوب فرهنگـی فـردا بـه خاطـر گرامی داشـت از کارنامه 

بـار  نخسـتین  بـرای  عثـامن  اکـرم  افغانسـتان  پـرآوازه  نویسـنده  ادبـی 

جشـنواره ادبـی ویـژه ای داسـتان کوتاه به نـام »جایزه ادبی اکـرم عثامن« 

را برگـزار کردنـد. 

در ایـن جشـنواره ادبـی داسـتان های کوتـاه در دو زبـان فارسـی و پشـتو 

بـه رقابـت گذاشـته شـده بـود. بـه گفتـه ای برگزارکننـدگان، مترکـز ایـن 

اهـل  تـازه  و  برتـر  داستان نویسـان  کوتـاه  داسـتان های  بـر  جشـنواره 

افغانسـتان بـوده اسـت.  رحیـم غفـوری از برگزارکننـدگان ایـن جشـنواره 

می گویـد کـه طی فراخوانی از داسـتان نویسـان افغانسـتان دعوت شـده 

بـود کـه هرکـدام با فرسـتادن دو داسـتان کوتـاه در این جشـنواره رشکت 

کننـد.  او می افزایـد کـه ما بیشـرت از 160 داسـتان کوتاه به زبان فارسـی 

و پشـتو دریافـت کردیـم کـه گـروه داوران ایـن جشـنواره پـس از بررسـی 

داسـتان ها سـه اثـر برگزیـده از هـر دو زبـان را انتخـاب کردنـد.  در بخش 

داسـتان فارسـی جشـنواره ادبـی اکـرم عثـامن، محمـد رضـا هویـدا برای 

داسـتان »ملیحه« مقام نخسـت، سمیه فصیحی برای داسـتان »دو جانه« 

مقـام دوم و شـیام قاضـی زاده بـرای داسـتان »آیینه شکسـته بخت« مقام 

سـوم را کسـب کردند.  در بخش پشـتو این جشـنواره نیز به ترتیب حیات 

ژونـد، فرشـته صالحـی و وفـا سـمندر در مقام هـای اول، دوم و سـوم قـرار 

گرفتنـد.  قابـل یـادآوری اسـت کـه داوران ایـن دور جشـنواره ادبـی اکـرم 

عثـامن، فـروغ کریمـی، روان پزشـک، روانـکاو، نویسـنده و منتقـد ادبـی، 

محمداکـر کرگـر، نویسـنده، منتقـد ادبـی و پژوهش گر مسـایل عرفانی، 

محمـد آصـف سـلطان زاده، نویسـنده و منتقـد ادبـی، صفیـه صدیقـی، 

نویسـنده و شـاعر، فـاروق فـردا، نویسـنده، شـاعر، روزنامه نـگار و منتقـد 

ادبـی، سـیامک هـروی، نویسـنده و روزنامه نـگار بودنـد. 

افغانسـتان مـا: دیروز سـه شـنبه، 14 ثـور از یک  هزار و پانزدهمیـن زادروز 

والدت حـرت خواجـه عبداللـه انصـاری، با گل گـزاری بر آرامـگاه وی با 

حضـور والـی هـرات و جمعـی از فرهنگیان تجلیـل به عمل آمده اسـت. 

در ایـن برنامـه والـی هـرات بـا اتحـاف دعا بـروح ملکوتی حـرت خواجه 

عبداللـه انصـاری، بر تجلیل باشـکوه تر از چنین مناسـبت های فرهنگی 

بـا تدویـر هامیش های علمـی، تحقیقی و پژوهشـی تاکید منوده اسـت. 

وی گفته اسـت سـالروز تولد حرت خواجه عبدالله انصاری باید تبدیل 

بـه گفتگوهـای ادبی فرهنگی و عرفانی در جهان اسـالم گردد.

سـید وحیـد قتالـی والـی هـرات افـزوده اسـت، سـال هـای آینـده، هرات 

میزبـان محققـان و پژوهشـگران منطقـه و جهان اسـالم در سـالروز میالد 

پیـر هـرات خواهـد بـود. خواجه عبداللـه انصاری معـروف به »پیـر هرات« 

بـه عنـوان یکـی از نوابـغ ادبـی و چهره هـای شـاخص خراسـان قدیـم در 

قـرن ۱۱ میـالدی/ ۵ هـ .ق شـناخته می شـود کـه بـه عنـوان مفـرس قرآن، 

محـدث، اهـل فـن جـدل و اسـتاد اخالق، دسـتی بر آتش داشـته  اسـت. 

عمـده شـهرت وی بـه خاطـر فـن سـخنوری، اشـعار و متـون نغـز و بـی 

ماننـدش، بـه خصـوص در مـدح و ثنـای خداونـد بـه زبان هـای عربـی و 

فارسـی بـوده  اسـت. گفتنـی اسـت کـه مراسـم تجلیـل از زادروز خواجـه 

عبدالله انصاری از سـوی انسـتیتوت مطالعات اسـرتاتیژیک و رادیو نوروز 

بـا همـکاری مقـام والیـت دایر شـده بود.

نخستین جشنواره ادبی اکرم عثمان 
در سویدن برگزار شد

از زادروز خواجه عبداهلل انصاری 
در هرات تجلیل شد

»آرایش، ُمد و بهره کشی از زنان« - بخش اول

رویداد

رویداد



لیگ برتـر کریکـت هنـد )آی پـی ال( بـه دلیـل 

گسـرش ویـروس کرونـا در ایـن کشـور تـا زمـان 

نامعلـوم متوقـف شـد. ایـن تصمیـم پـس از آن 

گرفتـه شـد کـه دیـروز دوشـنبه آزمایـش کرونـای 

چهـار بازیکـن تیـم کلکتـه نایـت رایـدرز مثبـت 

گزارش شـد. شـیوع رسیع ویـروس کرونا در هند 

و مبتـا شـدن شـاری از بازیکنـان آی پـی ال 

بـه این ویـروس، مسـئوالن برگـزاری ایـن لیگ را 

مجبـور بـه تعویـق انداخنت این رقابت هـا تا زمان 

نامعلومـی کـرده اسـت. تاکنـون سـی رقابت این 

شـده  تأییـد  گزارش هـای  و  شـده  برگـزار  لیـگ 

اسـت در ۳۰ مـاه مـی آغـاز شـود.می رسـانند کـه سـی مسـابقه باقیانـده ممکـن 

مسابقات لیگ برتر کریکت هند تا زمان نامعلوم تعلیق شد

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4208   چهار شنبه   15 ثور  1400   5  می  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

بایـد بگویـم کـه ایـن برعهـده ایـران اسـت کـه بـدون هیـچ پیـش 

رشطـی کسـانی را کـه از نظـر مـا بـدون دلیل موجـه زندانـی کرده 

آزاد کنـد. و ایـن گزارش ها در خصوص آزادی او درسـت نیسـتند.«

روز دوشـنبه سـعید خطیـب زاده، سـخنگوی وزارت امـور خارجـه 

ایـران هـم گفت که هیـچ گفت وگوی حقوقی دربـاره پرونده نازنین 

زاغـری میـان دو کشـور در جریـان نیسـت. اجـاس رهـران گـروه 

هفـت کـه قـرار اسـت در کورنـوال انگلسـتان برگـزار شـود فرصتی 

اسـت بـرای جـو بایـدن که به کشـورهای دیگر نشـان دهـد امریکا 

دوران دونالـد ترامپ را پشـت رس گذاشـته و آمـاده حضور فعال در 

دیپلاسـی جهانی اسـت. بسـیاری از رهرانی که سـه سال پیش 

در اجـاس رسان در کانـادا رشکـت داشـتند هنوز به یـاد دارند که 

دونالـد ترامپ حارض نشـد تفاهـم نامه پایانی این اجـاس را امضا 

کنـد.  اجـاس گـروه هفـت در سـال ۲۰۲۰ نیـز عما برگزار نشـد 

چـرا کـه آقـای ترامـپ حـارض نشـد با وجـود همه گیـری کرونـا این 

اجـاس را بـه صـورت مجـازی برگزار کنـد. آقـای بایدن قـول داده 

اسـت بـرای تقویـت قانون مـداری و دموکراسـی در جهـان ظـرف 

اولین سـال ریاسـت جمهوری اش اجاسـی را در سـطح رهران در 

باره دموکراسـی برگـزار کند.

امـا بـه والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسـیه هشـدار داده که 

بـه سیاسـت های خطرنـاک خـود در مـرز اوکراین پایـان دهد.

آقـای راب در عیـن حـال روسـیه را متهـم کرده با مسـموم کردن 

آلکسـی ناوالنـی در کنـار نقـض حقوق بـر مرتکب اسـتفاده از 

تسـلیحات شـیمیایی شـده اسـت. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه 

امریـکا کـه روز یکشـنبه عـازم لنـدن شـده، تاکیـد کـرد امریـکا 

ترجیـح می دهـد رابطـه بـا ثبات تـری بـا روسـیه داشـته باشـد 

امـا این بسـتگی به تصیـم والدیمیر پوتیـن دارد. انتظـار می رود 

بین املللـی  بحران هـای  پیرامـون  اجـاس  ایـن  در  گفتگوهـا 

جریـان داشـته باشـد کـه ایـن روزهـا از نا آرامی هـا در لیبـی تـا 

میامنـار، همه گیـری کرونـا و بحران برنامه هسـته ای ایـران را در 

بـر می گیـرد. در آسـتانه ایـن اجـاس رسـانه های ایـران بـه نقل 

از منابعـی گـزارش دادنـد کـه بریتانیـا بـا پرداخت بدهـی ۴۰۰ 

میلیـون پوندی در ازای آزادی نازنین شـهروند ایرانی-بریتانیایی 

کـه بـه تازگـی حکـم پنـج سـال زندانـش بـه پایـان رسـیده بود، 

موافقـت کـرده امـا دولـت بریتانیا گفت که رشایـط هیچ تغییری 

نکـرده اسـت. »روشـن اسـت کـه مـا بـا جدیـت بـرای ازادی آنها 

تـاش می کنیـم. ماه هاسـت کـه ایـن کار را انجـام می دهیـم. 

وزرای خارجـه هفـت کشـور صنعتی جهان اولین بار بعـد از آغاز همه گیری 

کرونـا در لنـدن گـرد هـم آمده اند. همزمان جوزپ بورل، مسـئول سیاسـت 

خارجـی اتحادیـه اروپـا که در این نشسـت رشکت دارد، اعـام کرد موضوع 

ایـران و توافـق هسـته ای بـا ایـن کشـور از جملـه موضوعات مـورد بحث در 

نشسـت گـروه هفـت خواهـد بـود.  انتظـار مـی رود اعضـای گـروه هفت در 

مـورد راه هـای جدیـد ایـن گـروه برای دفـاع از قوانیـن بین املللـی در برابر 

تهدیـدات خارجـی گفت وگـو کننـد. بحـران در میامنـار و همچنیـن روابط 

بـا روسـیه، چیـن و ایـران از جملـه محورهای ایـن گفت وگوها خواهـد بود.

اکنـون آقـای بـورل در توییتـی نوشـت: "به عنـوان هاهنگ کننـده توافـق 

هسـته ای بـا ایران )برجـام(، بر لزوم اسـتفاده از فرصت فعلـی برای حرکت 

در جهـت بازگردانـدن امریـکا بـه توافـق و اجـرای کامـل این توافـق تأکید 

کـردم". دومینیـک راب وزیـر خارجـه بریتانیا نیز گفته بود روابط با روسـیه، 

چیـن و ایـران از جملـه محورهـای ایـن گفت وگوها خواهـد بود.

گفتگوهـای سـه روزه وزرای خارجـه در لنـدن قـرار اسـت بسـر اجـاس 

رهـران را فراهـم کنـد کـه در مـاه آینـده در جنـوب غـرب انگلسـتان بـا 

حضـور جـو بایـدن، رییس جمهـوری امریـکا برگـزار می شـود. ایـن اولیـن 

سـفر خارجـی آقـای بایـدن از آغـاز ریاسـت جمهوری در اواخـر مـاه ژانویـه 

گذشـته خواهـد بـود.  اگـر چه ایـن اجاس معمـوال با رشکـت منایندگانی 

از کشـورهای عضو و هفت گانه برگزار می شـود، امسـال به دعوت بریتانیا، 

هنـد، اسـرالیا و آفریقای جنوبـی و هـم چنیـن برونئـی که رییس سـازمان 

آ.س.آن محسـوب می شـود بـه عنـوان مهـان رشکـت دارنـد.

روسـیه کـه همزمـان در پاسـخ بـه تحریم هـای اتحادیـه اروپـا سـفر هشـت 

مقـام ایـن اتحادیـه را بـه کشـورش ممنـوع کـرده در مرکز توجه کشـورهای 

اروپایـی رشکت کننـده در ایـن اجـاس اسـت. اتحادیـه اروپـا روز گذشـته 

سـفیر روسـیه را فراخواند و قرار اسـت هفته آینده در اجاس وزرای خارجه 

اتحادیـه اروپـا دربـاره گام بعـدی خـود علیه مسـکو تصمیم گیـری کند. به 

همیـن علـت، موضـوع روسـیه از مباحـث پـر رنـگ در اجـاس گـروه هفت 

اسـت. دومینیـک راب وزیر خارجه بریتانیا رصیحا خواسـتار احیاء ائتافی 

از کشـورهای عضـو بـرای مقابلـه با تهدیدهـای کشـورهای اقتدارگرا مانند 

چیـن و روسـیه شـده اسـت تـا سـازوکاری بـرای مقابلـه بـا آنچـه ماشـین 

پروپاگانـدا و تولیـد اطاعـات غلط روسـیه خوانـده بیابند.

وزیرخارجـه بریتانیا گفته کشـورش می خواهد با مجموعه ای از کشـورهای 

همفکـر کـه ارزش هـای مشـرکی دارنـد کار کنـد. هدف تشـکیل ائتافی 

قدرمتنـد از کشـورهای دموکراسـی محـور تـا در برابـر چیـن و روسـیه و 

کشـورهای اقتدارگرای دیگر بایسـتند. دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا 

گفته اسـت در دیپلاسـی برای ورود کشورهای اقتدارگرا همیشه باز است 

بریتانیا و هند قرارداد تجاری ۴/۱ میلیارد 
دالری امضا می کنند

جام رمضانی اسنوکر در غور برگزار شد

احمد ولی هوتک برای ادامه 
تمریناتش به ازبیکستان رفت

مرگ 'دبیر اول سفارت سوئیس' بر اثر سقوط از برجی در تهران

سـازندگی را پـس از دوره کرونـا آغـاز کنیم و اقتصاد 

بریتانیـا و هنـد را بهبـود بخشـیم."

در سـال های اخیـر و پیـش از جدایـی بریتانیـا از 

بـه کشـورهایی  بریتانیـا  اروپـا، صـادرات  اتحادیـه 

ماننـد بلجیـم و سـویدن بیشـر از هنـد بـود.

حـاال بریتانیـا امیـدوار اسـت روابـط تجـاری بـا هند 

رسیع تریـن  از  یکـی  دارای  کـه  دهـد  افزایـش  را 

رشـدهای اقتصـادی جهـان اسـت. ایـن تحـوالت 

درسـت در زمانـی رخ می دهـد کـه تنش هـای غرب 

بـا چیـن بـاال گرفتـه اسـت.

البتـه بعضـی از تحلیلگـران اقتصـادی می گوینـد 

کاهـش یـا برداشـنت تعرفه هـای تجـاری- بـا اجرای 

توافـق تجـارت آزاد بیـن دو کشـور- سـاده نیسـت 

و بعنـوان مثـال احتـاال دهلـی از لنـدن خواهـد 

خواسـت تا سـختگیری های مربوط به صدور ویزا را 

بـرای کارگـران و دانشـجویان هندی کاهـش دهد.

و  اسـرالیا  اروپـا،  اتحادیـه  تاش هـای  پیشـر 

نیوزیلنـد بـرای تجارت آزاد با هند ناکام بوده اسـت.

بـا خـروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشـور در پی 

گسـرش روابط تجاری با دیگر کشورهاسـت.

بریتانیـا بیـش از سـه مـاه پیـش بـرای پیوسـنت بـه 

منطقه آزاد تجاری که ۱۱ کشـور آسـیایی و حاشـیه 

اقیانـوس آرام در آن عضـو هسـتند، اقـدام کـرد.

"توافـق جامـع و پیرو بـرای همکاری هـای ترانس 

پاسـیفیک" بـازاری شـامل ۵۰۰ میلیـون نفـر را در 

بـر می گیـرد. این کشـورها حـدود ۱۳ درصـد تولید 

ناخالـص داخلـی در جهـان را در اختیـار دارند.

ایـن توافـق در سـال ۲۰۱۸ میادی شـکل گرفت و 

شـامل کشـورهایی مانند اسـرالیا، کانـادا، جاپان، 

نیوزیلنـد، برونئـی، شـیلی، مالـزی، مکزیـک، پـرو، 

سـنگاپور و ویتنام اسـت.

کـه  تجـاری  قـرارداد  یـک  رس  بـر  هنـد  و  بریتانیـا 

بـر  در  را  خصوصـی  بخـش  در  رسمایه گـذاری 

می گیـرد، بـه توافـق رسـیده اند. ارزش ایـن قـرارداد 

اعـام  دالـر  میلیـون   ۴۰۰ و  میلیـارد  یـک  حـدود 

شـده اسـت. انتظـار مـی رود ایـن قـرارداد بیـش از 

۶۰۰۰ شـغل در بریتانیـا ایجـاد کنـد کـه عمدتـا در 

بـود. خواهـد  پزشـکی  و  فـن آوری  بخش هـای 

بـر اسـاس آنچـه اعـام شـده هنـد نزدیـک بـه ۷۴۰ 

میلیـون دالر دیگر در بریتانیا رسمایه گـذاری خواهد 

کـرد. دفـر نخسـت وزیـری بریتانیـا اعـام کـرد کـه 

همکاری هـای جدیـد زمینـه را بـرای توافـق تجـارت 

آزاد بیـن دو کشـور در آینـده مهیـا خواهـد کـرد.

وزیـر تجـارت بریتانیـا گفتـه اسـت مذاکـرات جامـع 

دربـاره تجـارت "کامـا آزاد" بیـن دو کشـور خـزان 

امسـال آغـاز خواهـد شـد.

بوریـس جانسـون، نخسـت وزیـر بریتانیـا می گویـد: 

"روابـط اقتصـادی بیـن کشـورهای مـا، مـردم مـا را 

در  توافـق  ایـن  کـرد."   خواهـد  ایمن تـر  و  قوی تـر 

دو  وزیرهـای  نخسـت  غیرحضـوری  دیـدار  آسـتانه 

کشـور صـورت گرفتـه اسـت. از جملـه رشکت هـای 

مشـمول ایـن توافـق انسـتیتوی رسم هنـد اسـت که 

قـرار اسـت حـدود ۳۳۰ میلیـون دالـر در بریتانیـا 

رسمایه گـذاری کنـد. این رشکـت در زمینه تحقیقات 

آزمایشـگاهی، پشـتیبانی از کارآزمایی هـای بالینی و 

احتـاال تولیـد واکسـن فعالیـت خواهـد داشـت.

خصوصـی  بخـش  جدیـد  رسمایه گذاری هـای  بـا 

هنـد، حـدود ۱۰۰۰ شـغل هـم توسـط سـه رشکـت 

هنـدی در بخش هـای پزشـکی و فـن آوری بـه بـازار 

کار بریتانیا اضافه می شـود.  بوریس جانسـون گفته 

اسـت: "۶۵۰۰ شـغلی کـه امـروز اعـام کردیـم بـه 

خانواده هـا و جوامـع بریتانیـا کمـک خواهـد کـرد تـا 

نفـر در دهلـی جـان خـود را بـر اثر ابتا بـه کرونا 

از دسـت دادنـد؛ رکوردی تـازه در وضعیت وخیم 

هند.

کمبود اکسیجن

دولـت دهلی گفته اسـت کـه از ارتش می خواهد 

تـا تاسیسـات درمانـی و واحدهـای مراقبـت ویژه 

برپـا کند.

آروینـد کجریـوال، وزیـر ارشـد دهلـی بارها گفته 

اسـت کـه ایـن شـهر از دولـت فـدرال اکسـیجن 

کافـی دریافـت منی کند. سـهمیه اکسـیجن هر 

ایالـت را دولـت فـدرال مشـخص می کنـد.

مقامات فدرال ضمـن انکار کمبودها، می گویند 

چالش ها ناشـی از حمل و نقل اسـت. با کمبود 

اکسـیجن پزشـکی و تخـت بیارسـتانی، مراکـز 

درمانـی بـرای رسـیدگی بـه مبتایان بـه کرونا با 

مشـکل جدی روبرو هسـتند.

هند روزانه هزاران تن اکسیجن تولید می کند.

در هنـد تصاویر تکان دهنـده از خانواده هایی که 

بیـش از ده روز اسـت بـرای بسـری بیـار خـود 

التـاس می کننـد منتـر شـده و رسدخانه هـا و 

مرده سـوزخانه ها از عهـده رسـیدگی بـه موقع به 

جان باختـگان برمنی آینـد.

در حالـی کـه دولـت هنـد می گوید رسعـت ابتا 

بـه کرونـا در ایـن کشـور رو بـه کاهـش اسـت، 

از ۲۰  ویـروس رسـا  ایـن  بـه  مبتایـان  شـار 

میلیـون نفـر عبـور کـرد.

هنـد مـی گویـد کـه از ۳۰ اپریـل کـه بیـش از 

۴۰۰ هـزار مـورد ابتـای تـازه را ثبت کرد، شـار 

مبتایـان به طور مداوم کاهـش یافته اند. اکنون 

شـار مبتایان در روز سـه شـنبه ۳۵۵ هزار نفر 

گزارش شـده اسـت.

مـرگ  و  ابتـا  آمـار  امـا می گوینـد  کارشناسـان 

ناشـی از کرونـا در هنـد، کمـر از میـزان واقعـی 

می شـود. گـزارش 

میـزان  بـودن  پاییـن  می گوینـد  کارشناسـان 

در  کـه  زیـادی  افـراد  نیـز  و  کرونـا  تسـت های 

خانه هـای خـود بـر اثـر ابتـا بـه ویـروس کرونـا 

جـان می بازنـد، دلیل نادقیـق بودن آمار رسـمی 

اسـت.

در دهلـی پایتخـت، همچنـان کمبود اکسـیجن 

وجـود دارد و نشـانه ای از کاهـش عفونت هـا بـه 

چشـم منی خـورد. مبتایـان همچنـان بـه دنبال 

جایـی بـرای درمان هسـتند.

بنابـر گزارش هـای رسـمی در روز دوشـنبه ۴۴۸ 

واکنش فونسکا به قطع همکاری با رم در پایان فصل

مسابقات فوتبال جام رمضانی در قندهار ادامه دارد

خـود در تهـران حافظ منافع ایاالت متحده امریـکا در ایران نیز به 

شـار می آیـد. مجتبـی خالـدی گفت کـه "مـدت زیـادی از زمان 

فـوت ایـن فـرد گذشـته اسـت." بنابـر گـزارش خرگـزاری ایسـنا، 

کارگـر ایـن فـرد، متوجه عدم حضور او می شـود و با پولیس متاس 

می گیرد. سـخنگوی اورژانس ایران در پاسـخ به سـوال خرگزاری 

ایسـنا دربـاره اینکـه نشـانه ای از درگیـری یـا ورود بـه اجبـار بـه 

منـزل ایـن فـرد وجـود داشـته اسـت یا خیـر، گفـت: "اورژانـس در 

ایـن خصـوص اطاعاتـی نـدارد امـا آن چیـزی کـه گفته می شـود 

ایـن اسـت کـه صبـح کارگـر ایـن فـرد بـه داخـل سـاختان مـی 

آیـد و متوجـه عـدم حضـور او مـی شـود. سـپس با پولیـس متاس 

می گیرنـد و پولیـس هـم بـا اورژانـس متاس مـی گیرد".

سـخنگوی اورژانس ایران همچنین گفته اسـت: "در گزارش های 

اول اعـام شـده بـه اورژانس، جنسـیت این فرد آقا اعام شـده بود 

امـا پـس از حضـور عوامل اورژانس در صحنه و بررسـی، مشـاهده 

شـد متوفی خانم است".

در ایـن رابطـه در متـاس اسـت. در ایـن بیانیـه نامـی از فـرد جان 

باختـه بـرده نشـده اسـت. پیشـر رسـانه های داخلـی در ایـران 

گـزارش کردنـد کـه یک کارمند سـفارت سـوئیس در تهـران بر اثر 

سـقوط از برجی در شـال شـهر تهران، جان خود را از دست داد. 

مجتبـی خالـدی، سـخنگوی سـازمان اورژانـس کشـور، بـا تاییـد 

خـر سـقوط یـک زن از بـرج کامرانیـه بـه خرگزاری ایسـنا گفت: 

"همـکاران اورژانـس اعـام کرده اند کـه این زن حدود ۵۱ سـاله، 

دبیـر اول سـفارت سـوئیس بوده اسـت." به گفته همین گزارشـها 

او "دومین مسـئول عالیرتبه" سـفارت سـوئیس در تهران به شـار 

می آمـد، در طبقـه هجدهـم برجـی در کامرانیـه زندگـی می کـرد. 

سـخنگوی سـازمان اورژانس ایران گفت خردار شـدیم که حادثه 

ای در کامرانیه اتفاق افتاده اسـت. در یکی از برج های کامرانیه، 

زنـی ۵۲ سـاله سـقوط کـرده و متاسـفانه جـان خـود را از دسـت 

داده اسـت. بـه دنبال قطـع روابط دیپلاتیک و کنسـولی ایران و 

امریکا، از تاریخ ٣١ جوزا ١٣٥٩ دولت سـوئیس از طریق سـفارت 

سـوئیس تایید کرده اسـت که یک کارمند زن سـفارت این کشـور در 

تهران بـر اثر "حادثه ای" جان باخته اسـت.

بـر اسـاس بیانیه ای کـه وزارت خارجه این کشـور منتر کرده ضمن 

"همـدردی" بـا خانـواده ایـن کارمنـد افـزوده کـه بـا مقامـات ایرانـی 

خواهـد داشـت. آقای قـاری زاده گفـت که هدف 

از این مسـابقات گزینش بهریـن بازیکنان برای 

تیـم منتخـب ایـن والیت اسـت.

شـد. ازبیکسـتان 

بـا  کـه  نوشـته  خـود  فیسـبوک  صفحـه  در  وی 

بـه  پیـرو  مسـابقات  بـرای  خـوب  آمادگـی 

مترینـات خود در ازبیکسـتان ادامـه خواهد داد.

آقـای هوتـک از همـه افغان ها خواسـت کـه برای 

موفقیـت او دعا کنند.

ولـی هوتـک در )۲۴ ثور( با رقیب فرانسـوی خود 

نایب اعزامـی رقابت می کند.

بـه گفتـه آقـای هوتـک، رقیـب فرانسـوی وی ۴۰ 

مسـابقه در سـازمان های مشـهور جهـان انجـام 

داده اسـت.

امـا آقـای هوتک نگفتـه که این مسـابقه در کدام 

کشـور برگزار می شود.

اسـتقبال خوبـی از مـن کـرده اسـت. مـن مـی 

خواهـم از همـه هواداران رم، افـرادی که در کنار 

مـا کار مـی کننـد، کسـانی کـه در ایـن مسـیر 

مـا را حایـت کرده انـد، بـه ویـژه از دن و رایـان 

فریدکیـن بـه خاطـر حایـت مداوم شـان تشـکر 

مـی کنـم. بـرای آنهـا و ایـن باشـگاه بهرین هـا 

را آرزو دارم. مـا هنـوز بـازی هـای بسـیار زیـادی 

داریـم.  رو  پیـش  پیـروزی  بـرای  ایـن فصـل  در 

همچنیـن مثـل همیشـه بهریـن تـاش خـود را 

انجـام خواهیـم داد. تشـکر از رم."

گفتنـی اسـت پائولـو فونسـکا در جـوالی سـال 

20١٩ هدایـت باشـگاه رم را بـر عهـده گرفـت و 

از آن زمـان تـا بـه حـال تـاش کـرده تـا ایـن تیـم 

را در جمـع چهـار تیـم باالی رسی آ قـرار دهد. او 

همچنین توانسـت این باشـگاه را بـه جمع چهار 

تیـم پایانـی رقابت هـای لیـگ اروپـای این فصل 

هدایـت کند.

رمضانـی  جـام  رقابت هـای  دور  نخسـتین 

برگـزار شـد. غـور  در  اسـنوکر 

در ایـن بازی هـا بیسـت بازیکـن برتـر از ده 

باشـگاه ایـن والیـت اشـراک منـوده اند که 

بـه مدت سـه روز با هم به پیـکار می پردازند.

مسـئوالن فدراسـیون اسـنوکر در غور هدف 

گزینـش  را  مسـابقات  ایـن  انـدازی  راه  از 

چهره هـای برتـر بـه تیـم منتخب ایـن والیت 

می گوینـد.

رسـانه ای  مسـئول  قـاری زاده،  مجیـب 

کمیتـه ملـی املپیـک افغانسـتان، بـه رادیو 

از  ورزشـکار   ۲۰ حـدود  کـه  گفـت  آزادی 

باشـگاه های والیت هـای مختلـف در غور در 

می کننـد. رشکـت  مسـابقات  ایـن 

ادامـه  روز  سـه  مسـابقات  ایـن  گفـت  وی 

مبـارزات  ورزشـکار  هوتـک  ولـی  احمـد 

ای(  ام  )ام  یـا  مختلـط  رزمـی  هرنهـای 

افغانسـتان امـروز سه شـنبه )۱۴ ثـور( عـازم 

مـی  رم،  کنونـی  فونسـکا، رسمربـی  پائولـو 

گویـد کـه متـام تـاش خـود را در ایـن تیـم 

اسـت. داده  انجـام 

در حالـی کـه رم در مرحله رفـت نیمه نهایی 

بـا نتیجـه تحقیـر آمیـز 6-2 از  لیـگ اروپـا 

منچسـریونایتد شکسـت خـورد و از طـرف 

دیگـر در رتبـه هفتـم رسی آ قـرار دارد، ایـن 

باشـگاه سـاعاتی پیـش تایید کرد کـه پائولو 

فونسـکا فصـل آینـده هدایـت ایـن تیـم را بر 

عهـده نخواهـد داشـت. همچنیـن دقایقـی 

پیشـین باشـگاه ژوزه مورینیـو را بـه عنـوان 

رسمربـی جدیـد خـود معرفـی کـرد.

بعـد از قطعـی شـدن ایـن تصمیـم، پائولـو 

فونسـکا گفـت: "در ایـن دو سـال مـا فـراز و 

نشـیب هایـی را تجربـه کـرده ایـم. امـا مـن 

همیشـه بهریـن تـاش خـود را بـرای ایـن 

کـه  ام؛ جایـی  کـرده  ایـن شـهر  و  باشـگاه 

ملی پوشان ایتالیایی واکسین کرونا زدند  

کنایه جالب پیکه به ویدال پس از قهرمانی اینتر

متـام بازیکنـان تیـم ملی فوتبال ایتالیا نسـبت به 

ویروس کرونا واکسـینه شـدند.

متـام بازیکنـان تیـم ملـی فوتبـال ایتالیا کـه قرار 

اسـت در تابسـتان در یـورو 2020 رشکـت کننـد، 

مقامـات  ایـن  از  پیـش  زدنـد.   کرونـا  واکسـین 

بـه  کـه  دادنـد  اجـازه  بـه متاشـاگران  ایتالیایـی 

صـورت محـدود بـرای یـورو 2020  وارد ورزشـگاه 

بـازی  قـرار اسـت چهـار  املپیـک رم شـوند کـه 

ایـن مسـابقات از جملـه بـازی افتتاحیـه در تاریخ 

١١ جـون بیـن تیم هـای ملـی ایتالیـا و ترکیـه را 

میزبانـی کنـد.  در حـال حـارض متـام بازی هـای 

برگـزار  متاشـاگر  حضـور  بـدون  ایتالیـا  آ  رسی 

می شـود.  ایتالیا در حالی واکسیناسیون اعضای 

تیم ملی فوتبال خود را رشوع کرد که ورزشـکاران 

املپیکـی این کشـور نیز قرار اسـت بـه زودی قبل 

از اعـزام بـه توکیـو واکسـینه شـوند. 

روز یکشـنبه در میان، بیش از ٣0هزار هوادار به 

خیابـان های مرکزی آمدند تـا قهرمانی "اینر" در 

رسی آ ایتالیـا را جشـن بگیرنـد، بسـیاری از آن هـا 

جرارد پیکه در پاسـخ به پسـت اینسـتاگرامی آرتورو ویدال، به 

شـوخی بـه او کنایـه زد. آرتـورو ویـدال نهمیـن قهرمانـی لیگ 

خـود در ١0 سـال اخیـر را جشـن گرفـت. پـس از تسـاوی 

آتاالنتـا برابـر ساسـوئولو بـود کـه قهرمانـی اینـر قطعی شـد و 

ایـن تیـم رسانجـام بـه حکمرانـی ٩ سـاله یوونتـوس در رسی آ 

ایتالیـا پایـان داد. قهرمانـی اینـر رکـوردی ویـژه را نیـز نصیب 

آرتـورو ویـدال کرد. او از سـال 20١2 که با یوونتوس اسـکودتو 

را فتـح کـرد تـا امسـال، توانسـته ٩ بـار قهرمانـی لیـگ را بـا 4 

تیـم مختلف کسـب کنـد. او در دوران حضورش در شـیلی نیز 

بـا کولـو کولـو ٣ بار قهرمان لیگ شـیلی شـده بود. ویـدال در 

اروپا با یووه، بایرن، بارسـا و اینر فانح لیگ شـده و تنها سـال 

اقدامـات احتیاطـی را رعایـت نکردنـد کـه منجـر 

بـه انتقـاد شـدید مقامات  سیاسـی شـد.   شـیوع 

ویـروس کرونا در ایتالیا با رسعت نسـبتاً کندی در 

حـال کاهـش اسـت. از ابتدای شـیوع همه گیری 

کرونـا بیـش از 4 میلیـون نفر در ایتالیا بـه ویروس 

کرونـا آلـوده شـده اند کـه از ایـن تعـداد ١2١ هزار 

نفـر فـوت کرده اند. تاکنون بیـش از 6 میلیون نفر 

در ایتالیا واکسـینه شـده اند که بیش از ١0درصد 

از جمعیت این کشـور اسـت.

گذشـته بـود که رئـال مادریـد مانع تـداوم رکورد خوب او شـد.

کرونا در هند؛ شمار مبتالیان از ۲۰ میلیون نفر گذشت

نشســت کار  دســتور  در  برجام  و  یران  ا گروه هفت؛  اجالس 

در سـه گـروپ از مرکـز و ولسـوالی ها ادامـه دارد.
بـه گفتـه او مسـابقات فوتبـال تـا ۲۵ مـاه رمضـان 

داشـت. خواهـد  ادامـه 
وی گفـت کـه هـدف از ایـن بازی هـا ایجـاد فضـای 

خوشـی بـرای مـردم اسـت.
فوتبـال  فدراسـیون  مسـئوالن  حـال،  همیـن  در 
قندهـار برگـزاری چنیـن مسـابقات را گام خـوب در 

می داننـد. والیـت  ایـن  در  ورزش  ایـن  توسـعه 

رقابت هـای  برگـزاری  بـرای  کندهـار  باشـندگان 
فوتبـال جـام رمضانـی در ایـن والیت شـادمانی برپا 

کردنـد.
قدرت اللـه خاکسـار، رئیـس مسـابقات جـام رمضان 
در ایـن والیـت، گفـت که ایـن مسـابقات در روز دوم 
مـاه رمضـان بـا حایـت مالـی والـی کندهـار آغـاز 

است. شـده 
بـه گفتـه وی، ایـن مسـابقات میـان حـدود ۸۰ تیـم 



 

از  تـن  کـه ۴۴  می رسـانند  بدخشـان  پامیـر  از  هـا  گـزارش   

شـهروندان قرغـز ایـن منطقـه بـا اخذ شـهروندی قرغیزسـتان، 

محـل سـکونت شـانرا در کـوه پایـه هـای پامیـر تـرک کردنـد.

اخیـر محمـد خیـرزاده معـاون والـی بدخشـان گفـت کـه ایـن 

۴۴ جـوان قرغـز وابسـته بـه شـش خانـواده هسـتند.

ایـن شـهروندان پامیـر در حالـی منطقـه شـانرا ترک کـرده اند 

کـه پیـش از این هم، ۱۰۶ باشـنده پامیر با گرفنت  شـهروندی 

وزارت عدلیـه کشـور می گویـد کـه در یک سـال 

گذشـته 70 تـن بـه اتهام قاچاق انسـان توسـط 

نهادهای امنیتی کشـور دسـتگیر شـده اند.

فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه و رئیـس کمیسـیون عالـی 

مبـارزه بـا قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران روز سه شـنبه 14 

ثـور در یـک نشسـت خـری در کابـل گفـت کـه در سـال مالی 

1399، نهادهـای امنیتـی عضـو کمیسـیون عالـی مبـارزه بـا 

قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران، 70 تـن را بـه ایـن اتهـام 

کرده انـد. بازداشـت 

شناسـایی  شـبکه  از 34  شـبکه   9 کـه  افـزود  معنـوی  آقـای 

شـده قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران تحـت کار اوپراتیفـی 

دارد. قـرار  امنیتـی  نهادهـای 

وزیـر عدلیـه گفـت کـه در میـان متهـان بـه قاچـاق انسـان و 

قاچـاق مهاجـران، شـاری از منسـوبان دولتی نیز شـامل اند. 

یـک مقـام ارشـد وزارت امـور داخلـه، یـک مقام سـابق ریاسـت 

اجراییـه حکومـت وحـدت ملـی از مقام هایـی انـد کـه بـه اتهام 

قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران مـورد تعقیـب عدلـی قـرار 

گرفتـه انـد. او ترصیـح کـرد کـه لـوی سـارنوالی پرونده هـای 

50 تـن کـه بـه ظـن و اتهـام قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجران 

بازداشـت شـده  اند را دریافـت کـرده و روی آن کار کرده اسـت. 

بـه گفتـه او، از ایـن میـان 5 تـن بـه قاچـاق انسـان و 45 تـن 

دیگـر بـه قاچـاق مهاجـران متهـم انـد کـه 17 پرونده به اسـره 

 محمـد ارشف غنـی، رئیس جمهـور در دیدار با 

اعضـای شـبکه زنـان افغـان گفـت که اشـراک 

زنـان در پروسـه صلح قطعی شـده اسـت.

آقـای غنـی روز سه شـنبه 14 ثور با اعضای شـبکه زنـان افغان 

در ارگ دیـدار کـرد و در رابطـه بـه فصـل نـو بعـد از خـروج 

نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، پروسـه صلـح و رسـیدگی بـه 

خواسـت ها و حقـوق زنـان، صحبـت کـرد.

در ایـن نشسـت ابتـدا بانـوی اول کشـور در خصـوص انسـجام 

خواسـت های زنـان در پروسـه صلـح معلومـات داد و گفـت که 

امـروز زنـان افغـان صـدای خودشـان را دارنـد و هیـچ کسـی 

بـاالی حقـوق آنـان معاملـه منی توانـد.

اعضـای  کـه  نوشـته  نـر خرنامـه ای  بـا  ریاسـت جمهـوری 

شـبکه زنـان افغان در خصوص اشـراک زنـان در تصمیم ها در 

پروسـه صلـح، حفاظـت از جمهوریـت، از میان برداشـنت خالء 
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قرغیزسـتان، زند گـی بومـی در میـان کـوه هـای پامیـر را بـه 

مقصـد قرغیزسـتان تـرک کردند.

یکـی از مسـئوالن وزارت دولـت در امـور رویدادهـای طبیعـی 

کـه سـال گذشـته به هـر دو پامیـر )پامیر خـرد و پامیـر بزرگ( 

رفتـه بـود، گفتـه اسـت کـه رشایـط آب و هـوا، نبـود امکانـات 

آموزشـی و نبـود مصوونیـت غذایـی و بهداشـتی از علت هـای 

اساسـی اسـت کـه سـبب می شـود باشـند گان پامیـر مناطـق 

محکمـه محـول شـده و بقیـه قضایـا تحـت کار لـوی سـارنوالی 

اسـت. همچنین سـره محکمه 8 تن را به اتهام قاچاق انسـان 

و قاچـاق مهاجـران محاکمـه کـرده کـه چهـار تـن محکـوم بـه 

حبس متوسـط شـده اند و چهار تن دیگر شـامل یک زن و سـه 

مـرد برائـت گرفتـه اند.

اکنـون 235  آقـای معنـوی همچنیـن ترصیـح کـرد کـه هـم 

قضیـه قاچـاق انسـان، قاچاق مهاجـران و بچه بـازی در محاکم 

ابتداییـه، اسـتیناف و اسـره محکمـه زیر کار اسـت که شـامل 

158 قضیـه قاچـاق انسـان، 56 قضیـه قاچاق مهاجـران و 21 

قضیـه بچه بـازی اسـت.

صحـی،  حایت هـای  فراهم سـازی  معنـوی،  احمـد  فضـل 

روانـی، آموزشـی و اجتاعـی برای 600 تـن از قربانیان قاچاق 

انسـان و قاچـاق مهاجـران و مدغم سـازی شـاری از آنـان بـا 

از دیگـر فعالیت هـای نهادهـای عضـو  را  خانواده هـای شـان 

کمیسـیون و موسسـات همـکار در سـال 1399 خوانـد. بـه 

گفتـه از 13 هـزار و 500 برگشـت کننده از کشـورهای ایـران، 

نیـز حایـت صـورت گرفتـه  اروپایـی  پاکسـتان و کشـورهای 

اسـت. وی ترصیـح کـرد: »آنچه بـرای همه تکان دهنده اسـت، 

آفـات و آسـیب های ناگـوار قاچـاق انسـان و مهاجرت هـای غیر 

قانونی اسـت. در سـال گذشـته متاسـفانه 75 تن از هموطنان 

مـا کـه به طور قاچاق وارد کشـور ایران شـده بودنـد، فوت کرده 

و 64 تـن دیگـر بـه دالیـل مختلـف زخمـی شـده اند. زخمیـان 

معلوماتـی و تـداوم کار پروژه هـای بـزرگ ملـی تاکیـد کردنـد.

بـه نقـل از خرنامـه، آقـای غنـی پس از شـنیدن خواسـت ها و 

پیشـنهادات آنـان، گفـت که قانون اساسـی افغانسـتان به من 

اجـازه منی دهـد کـه باالی حقوق زنـان معامله کنم و اشـراک 

زنـان در پروسـه صلـح قطعـی شـده، پروسـه صلـح از ابهامـات 

بیـرون شـده اسـت و هر تصمیم بـر اسـاس اراده افغانها گرفته 

می شـود.

رئیـس جمهـور کشـور خاطرنشـان کـرد کـه خـروج نیروهـای 

می کنـد.  قـوی  را  افغانسـتان  ملـی  حاکمیـت  بین املللـی، 

روایـت منطقـه درحال  تغییر اسـت و  فصل جدیـد با همکاران 

بیـن املللـی آغـاز می شـود و فرصـت خـوب برای صلح نسـبت 

بـه هـر زمـان دیگـر فراهم شـده اسـت.

او بـا اشـاره بـه آغاز مذاکرات جـدی با پاکسـتان در چند هفته 

آینـده، گفـت که پاکسـتان دیگر فرصت باجگیـری از امریکا بر 

علـف، بُتـه و درختچـه شـامل ایـن طـرح می شـود. 

در اعالمیـه خـری آمـده اسـت که بـه صـورت کل 18 هزار 

بـه سـاحات سـبز  امیـر،  بنـد  بایـر اطـراف  هکتـار زمیـن 

می شـود. تبدیـل 

اکـال  پایـه  بـه  آینـده  سـال  هشـت  در  کـه  طـرح  ایـن 

خواهـد رسـید، بـرای متویـل ایـن پـروژه مهـم 30 میلیون 

دالـر در نظـر گرفتـه شـده اسـت.

وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری پیـش از ایـن نیز برخی 

بـه  را  امیـر  بنـد  سـایه بان های  پیاده روهـا،  جاده  هـا،  از 

گردشـگران  بـرای  بیشـر  سـهولت های  ایجـاد  منظـور 

داخلـی و خارجـی بازسـازی و نوسـازی کـرده اسـت.

بندهـای فیـروزه و مسـحور کننـده بنـد امیـر کـه در سـال 

پـارک  اولیـن  اداره ملـی محیـط زیسـت،  1388 توسـط 

ملـی کشـور اعـالم شـد، تاکنـون هیـچ کاری بـرای شـکل 

و شـایل دادن در هیـکل یـک پـارک ملـی بـه این سـاحه 

کار انجـام نشـده اسـت.

پیاده روهـای  کمبـود  خطرآفریـن،  و  خامـه  راه هـای 

سنگ فرش شـده یـا پختـه، نبـود پارکینـگ معیـاری، نبـود 

خدمـات هوتـل داری، نبـود مرکـز صحی و حتـا تیم صحی 

و مشـکالت دیگـر از ویژه گی هـای پـارک ملـی بنـد امیـر 

اسـت. در فصـل تابسـتان کـه ده هـا هـزار تـن گردشـگر 

داخلـی از گوشـه و کنـار کشـور بـه ایـن پـارک می روند، با 

مشـکالت عدیـده ای دسـت و گریبـان انـد.

صلـح،  گفتگوهـای  در  بیـان  آزادی  گرفته شـدن  نادیـده 

افزایـش خشـونت ها، عـدم توجـه حکومت به بـاز ماندگان 

خرنـگاران کشته شـده، از نگرانی هـای جـدی خرنگاران 

است.

در ایـن حـال وزارت داخلـه افغانسـتان گفتـه کـه کمیتـه 

شـکایت های  و  امنیتـی  نگرانی هـای  بـه  رسـیدگی 

مشـکالت  بـه  و  شـده  ایجـاد  وزارت  ایـن  در  خرنـگاران 

اسـت. کـرده  رسـیدگی  خرنـگاران 

احمدضیـا »ضیـا« معـاون سـخنگوی ایـن وزارت، اما گفته 

کـه تـا کنـون در زمینه بازداشـت عامـالن قتـل خرنگاران 

اقداماتـی صـورت گرفته اسـت.

ضیـا می گویـد: »بـه متـام قضایـای خرنـگاران از سـوی 

پولیـس رسـیدگی جـدی صـورت گرفتـه اسـت تعـدادی از 

عاملیـن قتل هـای هدفمنـد خرنـگاران از سـوی پولیـس 

بازداشـت شـده اسـت و تعـدادی باقی مانده که بازداشـت 

نشـده اند. پولیـس بـه شـدت آن هـا را تحت تعقیـب دارد.«

در  کنـون  تـا   ۱۳۸۰ سـال  از  نـی،  مسـئوالن  گفتـه  بـه 

افغانسـتان ۱۵۰ خرنگار و کارمند رسـانه کشـته  شده اند.

سـیاووش  یـا  آزادی،  رادیـو  خرنـگار  داعـی  الیـاس 

ماللـه  طلـوع،  خصوصـی  تلویزیـون  پیشـین  گرداننـده 

میونـد گوینـده تلویزیـون خصوصـی انعـکاس و شـاری 

کسـانی  از  رسـانه ای  کارمنـدان  و  خرنـگاران  از  دیگـر 

بوده انـد کـه بـه گونـه هدفمنـد در ماه هـای اخیـر کشـته 

تلویزیـون  گوینـده  میونـد  ماللـه  خانـواده  امـا   شـده اند. 

ننگرهـار کـه در نشسـت خـری  انعـکاس در  خصوصـی 

روز سه شـنبه »نـی« حضـور داشـت، گفـت کـه حکومـت از 

بازداشـت عامـالن قتـل او خـر داده، امـا تـا حـال افـراد 

ندیـده اسـت.  را  بازداشـت شـده 

سـنگر نیـازی، سـخنگوی رشکـت برشـنا اظهـار داشـت: 

»رهـری جدیـد توانسته اسـت کـه در سـال ۱۳۹۹ حـدود 

۲۸ میلیـارد و۲۹۰ میلیـون افغانـی عوایـد را جمـع آوری 

کنـد کـه بـا ایـن کار توانسـته از هـدف تعییـن شـده، ۴ 

میلیـارد افغانـی بیشـر جمـع آوری کنـد.«

شـاری از باشـندگان والیـت هـرات بـا انتقـاد از رشکـت 

برشـنا می گوینـد کـه رشکت برشـنا بـاج هزینه هـای گزاف 

را بـه دوش شـهر نشـینان می ا نـدازد و ایـن رشکـت قـادر 

نیسـت کـه در ولسـوالی های ایـن والیـت رصفیـه بـرق را 

گـردآوری کنـد.

مدیریتـی  ضعـف  کـه  کرده انـد  تأکیـد  شـهروندان  ایـن 

دررشکـت برشـنا سـبب حیـف و میل شـدن درآمدهای این 

شده اسـت. رشکـت 

نصیراحمد جامعه، یکی از باشـندۀ ولسـوالی کشـک رباط 

سـنگی در هـرات ابـراز داشـت: »ادارۀ برشـنا رسـیده گی 

کـرده منی توانـد و همیشـه کوشـش می کنـد پـول بـرق را 

از مـردم غریـب بگیـرد. امـا در ولسـوالی ها پـول بـرق را از 

طالبـان گرفتـه منی توانـد.«

پرویـز، باشـندۀ دیگـر والیت هـرات می گوید: »فعـالً قانون 

فقـط در داخـل شـهر اسـت. در ولسـوالی ها قانـون وجـود 

ندارد.«

اتهام های اضافه سـتانی ها از سـوی رشکت برشـنا همواره 

در میان مشـرکان رشکت برشـنا وجود داشـته اند.

آنـان می گوینـد کـه تغییـر مرحلـۀ میرخوانـی از دو ماه به 

یـک مـاه بـه سـود مـردم نیسـت و اینکارهزینه هـای آنان را 

چنـد برابر ساخته اسـت. 

شـانرا تـرک کنند.

اسـت،  شـهره  رسمایـش  شـدت  بـه  کـه  بدخشـان  در  پامیـر 

باشـندگانش را به رو آوری به خوراک ها گوشـتی وادار سـاخته 

اسـت.  پامیریـان بـه دلیـل طاقت فرسـا بـودن رسمـای پامیر، 

زند گـی پـس از پنجـاه سـالگی در ایـن منطقـه دشـوار اسـت.

در همیـن حـال، نبـود امکانات درمانی سـبب شـده اسـت که 

باشـندگان ایـن بخـش دوردسـت کشـور بـرای درمـان بیاران 

بـه ویژه کـودکان ازمـواد مخـدر کار بگیرند.

ذبیـح اللـه عتیق، مناینده بدخشـان در مجلس گفـت: »وقتی 

کـه باشـندگان بومـی پامیـر از آنجـا رخـت سـفر ببندنـد مـا 

فرهنـگ مـردم را کـه قـرن هـا در انجـا بومی زندگـی می کردند 

و هـان اصالـت پامیـر را از دسـت می دهیـم.«

در مـاه هـای جدی و حوت سـال گذشـته وزارت دولت در امور 

رویدادهـای طبیعـی بـه ارزش ۱۰ میلیـون افغانی کمک های 

غذایـی و دارویـی را  بـرای ۳۰۰ خانـواده در پامیر ُخرد و ۱۳۰ 

خانـواده در پامیر بزرگ فراهم سـاخت.

متیـم عظیمـی،  سـخنگوی وزارت دولـت در امـور رویدادهـای 

طبیعـی بیـان کـرد: »آمادگی هـای الزم وجود دارد. مـا بتوانیم 

هـم روی سـاخت و سـاز رسک هـا کار بکنیـم و مسـیر راه را باز 

بسـازیم. ایـن هدایـت بـه نهادهـای مختلـف داده خواهد شـد 

بـه زودی. مکاتـب و عرضـه خدمات هـم وزارت معارف وصحت 

عامـه مکلفیـت شـان اسـت. انتظـار هدایـت رسیـع معاونیـت 

اول رییـس جمهـور را داریم«

شـناخته  دنیـا  بـام  شـدگان  فرامـوش  پامیـری؛  قرغزی هـای 

می شـوند. ظاهـرآ وعـده حکومـت هـا دردوره هـای گونـه گـون 

تاریخـی بـرای بهبـود وضعیـت زندگـی ایـن شـهروندان بومـی 

کشـور کار را بـه جایـی نـرده اسـت تـا جایـی که از شـار این 

شـهروندان کشـور بـا گذشـت هـر سـال کاسـته می شـود. 

پـس از مـداوا بـه افغانسـتان منتقـل شـده و بـه خانواده هـای 

شـان مدغم شـدند.«

وزیـر عدلیـه گفـت کـه در ایـن سـال، 229 برنامـه و جلسـه 

شـهروندان،  از  تـن  هـزار   8 از  بیـش  بـرای  آگاهی دهـی 

راسـتای  در  امنیتـی  و  دفاعـی  نیروهـای  و  دولتـی  کارکنـان 

مبـارزه و جلوگیـری از قاچـاق انسـان و قاچاق مهاجـران برگزار 

شده اسـت. بـه بیان او، بـرای 1278 تن از طریق پیام رسـان ها 

و متـاس تلفونـی آگاهـی داده شـده و بیـش از 200 مطلـب 

آگاهی دهـی نیـز از طریـق شـبکه های اجتاعـی بـه منظـور 

آگاه سـازی مـردم از خطـرات قاچـاق مهاجـران منتـر شـده 

اسـت. 

فضـل احمـد معنـوی در ایـن نشسـت همچنیـن از تصویـب 

پـالن عمـل ملی مبـارزه با قاچاق انسـان و قاچـاق مهاجران به 

عنـوان گام مهـم در راسـتای مبـارزه با این پدیـده و هاهنگی 

ادارات در ایـن خصـوص یـاد کـرد و گفـت که این پـالن مطابق 

بـا قاچـاق انسـان و کـود جـزای  مفـاد قانـون جدیـد مبـارزه 

کشـور، تهیه شـده اسـت.

او قاچـاق انسـان و قاچـاق مهاجـران را یک پدیـده بین املللی 

و تهدیـد جهانـی خوانـد و تاکید کرد که انتظـار داریم تا جامعه 

جهانـی در ایـن زمینـه با مـا همکاری جـدی منایـد. وی افزود: 

»یـک نگرانـی موجود اسـت که نشـود خـروج نیروهـای خارجی 

فعالیـت شـبکه های قاچـاق انسـان را بیشـر بسـازد؛ امـا مـا 

اطمینـان می دهیـم کـه جلـو هرگونـه فعالیـت این شـبکه ها را 

می گیریم.«  در این نشسـت، معین وزارت  کار و امور اجتاعی 

و دیگـر اعضای کمیسـیون و کمیته تخنیکی کمیسـیون عالی 

مبارزه با قاچاق انسـان و قاچاق مهاجران نیز حضور داشـتند. 

ایـن نشسـت در حالـی برگـزار می شـود کـه هیـالری کلینتون، 

وزیرخارجـه سـابق آمریـکا می گویـد برنامـه جـو بایـدن بـرای 

خـروج کامـل نیروهـای آمریکایـی از خـاک افغانسـتان تـا ۱۱ 

سـپتامر امسـال، می توانـد پیامدهـای جـدی داشـته باشـد و 

اوضـاع را بـه سـمتی کـه طالبـان از آن نفـع برد سـوق دهد.

خانـم کلینتـون در گفتگـو بـا سـی ان ان از موضـوع خـروج یـا 

ادامـه حضـور نیروهـای نظامـی آمریـکا در افغانسـتان تحـت 

یـا  بـرده و گفتـه: »مانـدن  نـام  نفرین شـده«  عنـوان »مشـکل 

خـروج، هـر دو، هـم پیامدهـای قابـل پیش بینـی و هـم عواقب 

دارنـد.« نشـده  پیش بینـی 

آقـای بایـدن می گویـد تصمیـم او بـرای پایـان دادن بـه حضور 

نظامی آمریکا در افغانسـتان هنگامی قطعی شـده که پنتاگون 

اطمینان یافته افغانسـتان دیگر بسـر و پایگاهـی برای تدارک 

دیـدن حملـه گروه های جهـادی علیه غـرب نخواهد بود.

روز  اسـتدالل  بـه همیـن  واکنـش  در  کلینتـون  هیـالری  امـا 

یکشـنبه، دوم مـه، به سـی ان ان گفت: »دولت ما بایـد بروی دو 

پیامـد جـدی مترکـز کنـد؛ یکی از رسگیـری فعالیـت گروه های 

جهـادی و متعاقـب آن، پیامـد دوم، راه افتـادن سـیل جدیـدی 

از مهاجـران افغـان«.

رس حضـور نیروهـای بین املللـی در افغانسـتان نـدارد. رئیـس 

جمهـوری یـک بـار دیگـر گفـت کـه پاکسـتان بـا افغانسـتان 

دوسـتی و یـا دشـمنی را انتخـاب کند.

رئیـس جمهـور گفـت کـه تصمیم اصلـی در خصـوص صلح در 

داخـل افغانسـتان گرفتـه مـی شـود و ایـن تصمیـم نهایـی را 

ملـت افغانسـتان می گیـرد. از ایـن پس جانـب اصلی حکومت 

افغانسـتان اسـت و در هیـچ نشسـتی در رابطـه بـه صلـح بـه 

عنـوان مهـان نـه، بلکـه  بـه حیـث مالـک اصلـی اشـراک 

می کنیـم.

ایـن سـخنان در حالـی مطـرح می شـود کـه گفتگوهـای صلح 

کـه قرار بود در اسـتانبول برگزار شـود، به دلیـل حضور نیافنت 

گـروه طالبـان بـه تعویـق افتـاده اسـت. اکنـون نیـز مشـخص 

نیسـت کـه ایـن نشسـت بعـد از رمضـان برگـزار می شـود یـا 

؟ خیر

 وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری، اعـالم 

برنامـه  تطبیـق  رونـد  کـه  اسـت  کـرده 

رسسبزسـازی پـارک ملـی بنـد امیـر را بـا هزینـه ابتدایـی 

اسـت. کـرده  آغـاز  افغانـی  میلیـون  چهـل 

ایـن وزارت سـه شـنبه 14 ثـور بـا نـر اعالمیـه ای گفتـه 

اسـت کـه درنظـر دارد تـا سـاحات مربـوط بـه بنـد امیـر را 

از طریـق غـرس نهال  هـای مختلف النـوع و پاشـیدن تخـم 

علـف و بُته هـای متنـوع، رسسـبز سـازد.

در خرنامـه آمـده اسـت: »وزارت زراعت، بـرای اجرای این 

طـرح کـه توسـط رییس جمهـور پیشـنهاد شـده، هیاتـی 

بـه بامیـان فرسـتاده اسـت. ایـن هیـات جزییـات برنامـه 

رسسبزسـازی سـاحات مربـوط بـه بنـد امیر را با مسـووالن 

محلـی ایـن والیـت رشیـک کـرده اسـت.«

طبـق معلومـات ایـن خرنامـه رسسبزسـازی اطـراف پارک 

ملـی بنـد امیـر، یـک برنامـه هشـت سـاله اسـت و وزارت 

زراعـت بـرای انجـام کارهای مقدماتـی این طرح، امسـال 

۴۰ میلیـون افغانـی بودجـه اختصـاص داده اسـت.

عمومـی  رییـس   قاضـی زاده  رفیـع  قـول  از  خرنامـه  در 

منابـع طبیعـی وزارت زراعـت اضافه شـده اسـت که غرس 

نهال هـای درختـان زودرس و دیـررس بـرای تولیـد چـوب 

صنعتـی و احـداث جنـگل در 14 هـزار هکتـار زمیـن در 

سـاحات مربـوط به بند امیـر، تنظیم آب ریزه هـا و حفاظت 

از آب و خـاک چهارهـزار هکتـار زمیـن از طریـق کشـت 

رسـانه های  از  حایـت  دفـر  نـی،  تـازٔه  سـنجش  یـک   

بیشـر خرنـگاران  کـه  نشـان می دهـد  افغانسـتان،  آزاد 

خوانده انـد. خـود  اصلـی  نگرانـی  را  هدفمنـد  قتل هـای 

دفـر حایـت از رسـانه های آزاد )نـی( نسـبت بـه افزایش 

قتل هـای هدفمنـد خرنـگاران اظهـار نگرانـی و حکومـت 

را در بازداشـت عامـالن قتـل خرنگاران بـه کوتاهی متهم 

کرده اسـت.

مجیـب خلوتگـر رئیـس ایـن نهـاد روز سه شـنبه )۱۴ ثـور( 

در نشسـتی به مناسـبت »روز جهانـی مطبوعات« با پخش 

گـزارش نظرسـنجی ایـن نهـاد در میـان خرنـگاران، گفت 

کـه مهاجـان خرنـگاران را به گونه گزینشـی هـدف قرار 

می دهنـد.

خلوتگـر می گویـد: »مـا قبـال شـاهد بودیـم که خرنـگاران 

بـه اثـر انفجـار مایـن، مبـب و یـا هـم در جریـان جنـگ 

حـدود  از  امـا  می دادنـد،  دسـت  از  را  جان های شـان 

هفـت مـاه بـه ایـن طرف ما شـاهد هسـتیم کـه خرنگاران 

خرنـگاران  بجـان  برنامه ریـزی  می شـوند،  دسـتچین  مـا 

می شـود و آن هـا هـدف حمالت هسـتند، به ایـن حمالت، 

می گوینـد.« هدفمنـد  حمـالت 

از  بیـش  بـا  نظرسـنجی  ایـن  در  کـه  افـزود  نـی  رئیـس 

۳۵۰ کارمنـد جامعه رسـانه ای دربـاره نگرانی هـای آن هـا 

از امنیـت فزیکـی و امنیـت شـغلی آن هـا مصاحبـه شـده 

اسـت.

براسـاس ایـن نظرسـنجی، بیشـر کارمنـدان رسـانه ها بـه 

ویـژه خرنـگاران نگـران امنیـت خـود و خانواده هـای  خود 

. هستند

افزوده انـد کـه قتل هـای هدفمنـد،  نویسـندگان گـزارش 

حملـه بـه خرنـگاران زن، حمله هـای گروهـی و احتـال 

برشـنا  رشکـت  کـه  می گوینـد  طلوع نیـوز  بـه  منابـع   

بخـش بزرگـی از درآمدهایـش را در والیت هـای فاریـاب، 

کنـدز، بغـالن، هلمنـد، بادغیـس و هـرات گـردآوری کرده 

منی توانـد و در عـوض، طالبـان آنـرا گـردآوری می کننـد.

هـر چنـد که مقدار دقیـق رصفیۀ برق که از سـوی طالبان 

در کشـور گردآوری می شـود، معلوم نیسـت؛ اما سخنگوی 

طالبـان در یـک نـوار صوتـی می پذیـرد کـه در شـاری از 

والیت هـای کشـور ایـن گـروه هزینه هـای رصفیه بـرق را بر 

بنیـاد یـک توافـق بـا رشکت برشـنا، گـردآوری می کنند .

شـاری از آگاهـان بخـش انـرژی بـا تأییـد ایـن گفته هـا 

می گوینـد کـه رشکـت برشـنا بـه همیـن علـت بـا کمبـود 

روبه روسـت. پولـی  منابـع  جـدی 

فیض محمـد زدران، کارشـناس بخـش انـرژی بیـان کـرد: 

»عوایـدی که از سـوی مخالفـان مسـلح و در مناطق تحت 

الـی   ۱۵ حـدود  در  می گـردد،  جمـع آوری  شـان  تسـلط 

۲۰ فیصـد اسـت. ایـن عوایـد نـه تنها برشـنا بلکه از سـایر 

سـکتورها جمـع آوری می گـردد.«

بل هـا  سـاخنت  ماهـوار  بـا  برشـنا  »رشکـت  افـزود:  او 

ایـن انکسـارات را جـران کنـد.  بـه گونـه ای  می خواهـد 

 ۲۵ مـاه  دو  هـر  در  مشـرکان  ایـن  از  قبـل  کـه  طـوری 

حـاال  امـا  می کردنـد؛  پرداخـت  قرطاسـیه  بابـت  افغانـی 

بایـد ۲۵ افغانـی را در هـر مـاه پرداخـت کنند کـه در کل، 

رشکت برشـنا تنها از بابت قرطاسـیه سـاالنه ۱۵۰ میلیون 

رشکـت  می کنـد«.  سـتانی  اضافـه  مشـرکان  از  افغانـی 

برشـنا از دسـت رفـنت ایـن درآمدهـا را ضایعـات رشکـت 

می کنـد. حسـاب  برشـنا 

اجرای طرح سرسبزسازی پارک ملی بند امیر آغاز شد

نی: بیشتر خبرنگاران افغانستان نگران قتل های هدفمند هستند

گردآوری بخشی از درآمدهای شرکت برشنا توسط طالبان

ــه صلح، قطعی شده است رئیس جمهور: اشتراک زنان در پروس

فراموش شده گان بام دنیا؛ ۴۴ قرغز کوه پایه های پامیر را ترک کردند

وزارت عدلیه: 70 تن به اتهام قاچاق انسان و قاچاق مهاجران بازداشت شده اند


