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حمایت دموکرات مسیحی ها از 
نامزدی آرمین الشت 

برای صدر اعظمی

دادگاه مرگ جورج فلوید پایان 
یافت؛ امریکا در انتظار صدور 

حکم 
حـزب دموکـرات مسـیحی آلمان، شـامگاه دوشـنبه و پس 
از هفته هـا بحـث و رایزنـی از نامزدی آرمین الشـت، رئیس 
حـزب دموکـرات بـرای کسـب مقام صـدر اعظمـی حمایت 
کردنـد. کمیتـه اجرایـی حـزب دموکـرات مسـیحی پس از 

دو نوبـت  ...

سـاله   ۴۶ شـهروند  فلویـد،  جـورج  مـرگ  دادگاه   
شـنیدن  فرآینـد  بـه  هفتـه  سـه  از  پـس  امریکایـی، 
اظهـارات شـهود و وکالی طرفیـن پایـان داد و هیئـت 
منصفـه آن شـامگاه دوشـنبه بـرای صـدور رأی نهایـی 

وارد شـور شـد....

عبدالـوارث  توسـط  کـه  کیسـت«  »مقـر  کتـاب   

 ( امسـال  حمـل  مـاه  در  شـده،  نوشـته  برمـک 

1400هجـری خورشـیدی( در کابـل چـاپ و نـر 

گردیـده اسـت. مـن ایـن کتـاب را مـرور کـرده ام و 

کیسـت«  »مقـر  کتـاب  مـورد  در  چنـدی  نکاتـی 

... می دانـم.  یـادآوری  ۴قابـل 

۴

نگاهی به کتاب »مقصر 
کیست؟« 

طرح ساختمان مقبرۀ 
ابوریحان البیرونی نهایی شد 

هنری

افغـانستان و مـاجرای
 آزادی بیـان 

 سناریونگاری یا فال بینی

ــور  ــه کش ــربازان ب ــدن س  بازگردان
ــتراتژی ــه اس ــت ن ــک رؤیاس ی

 دیـروز سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز گزارشـی از 
بیـان در سـال 2021 منتشـر کـرده  آزادی  وضعیـت 
180کشـور  میـان  در  افغانسـتان  آن  در  کـه  اسـت 
جهـان در جایـگاه یکصدوبیسـت ودوم قـرار دارد. اگـر 
بخواهیـم افغانسـتان را نسـبت بـه کشـورهای منطقه و 

بـه خصـوص همسـایگان آن مقایسـه کنیـم ...
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سرمقاله

 محمد هدایت

 

سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز بـا نـر گزارش 

 »2021 رسـانه ها  آزادی  جهانـی  »رده بنـدی 

مـکان  در  بیـن 180 کشـور،  از  افغانسـتان  کـه  اسـت  نوشـته 

بـرای روزنامـه  122 قـرار دارد و همچنـان مرگبارتریـن کشـور 

اسـت. نـگاران 

ایـن نهـاد روز سه شـنبه 31 حمـل بـا نـر خربنامـه ای نوشـته 

اسـت کـه در افغانسـتان افـزون بـر ویـروس کوویـد-۱۹ کـه در 

میـان خربنـگاران دسـت کـم ده هـا کشـته برجـای نهـاده امـا 

ویـروس دیگـری نیـز از درون بـه افغانسـتان آسـیب می رسـاند. 

در خربنامه نوشـته شـده که »ویـروس خشـونت افراط گرایانه ای 

کـه خربنـگاران و بـه ویـژه خربنـگاران زن را هـدف قـرار داد. 

دسـت کم شـش خربنـگار و همـکار رسـانه  در سـال ۲۰۲۰ بـه 

شـکل هدفمنـد بـه قتـل رسـیدند. چهار تـن دیگر  از آغاز سـال 

میـادی روان کشـته شـده اند.

ایـن سـازمان نوشـته کـه »افغانسـتان بـا آنکـه بـه دلیـل افـت 

اسـت  مانـده  خـود  جایـگاه  در  کشـورها  دیگـر  تغییـرات  یـا  و 

بـرای  جهـان  کشـورهای  مرگبارتریـن  از  یکـی  همچنـان  امـا 

اسـت.« خربنـگاران 

گزارش گـران بـدون مـرز دربـاره ایـن کشـتارها ضمـن هشـدار 

بـرای توفـق زنجیـره کشـتار روزنامه نـگاران از مقامـات حکومـت 

افغانسـتان خواهـان تحقیـق و بررسـی جـدی شـد و همزمـان 

از جامعـه جهانـی– بـه ویـژه سـه کشـور ایـاالت متحـده امریکا، 

آملـان و فرانسـه درخواسـت کـرده کـه از فراخـوان گزارش گران 

بـرای  بین املللـی  کیفـری  دیـوان  دادسـتان  بـه  مـرز  بـدون 

افـزودن جنایـات اخیـر بـر تحقیق و بررسـی درباره افغانسـتان، 

حامیـت کننـد.

سـوی  از  شـده  گـردآوری  رسـانه ها  آزادی  جهانـی  رده بنـدی 

وضعیـت  یک سـال  مـدت  در  کـه  مـرز  بـدون  گزارش گـران 

روزنامه نـگاری را در ۱۸۰ کشـور جهان بررسـی می کند، نشـان 

می دهـد کـه انجـام حرفـه ی روزنامه نـگاری اصلی ترین واکسـن 

بـرای ویـروس اطاعـات نادرسـت اسـت. اینگونـه در ۷۳ درصد 

کشـورهایی کـه مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد، ایـن واکسـین در 

۷۳ کشـور از ۱۸۰ دولت جهان به شـکل ناگواری مختل شـده 

اسـت و در۵۳ کشـور در تنگنـا قـرار گرفتـه اسـَت. 

بـه نقـل از خربنامـه، ایـران در رتبـه ۱۷۴ جهـان قـرار گرفتـه 

و مقامـات حکومتـی ایـران بـا سـخت تر کـردن مهـار اطاعـات 

بـه  روزنامه نـگاران  کـردن  محکـوم  و  بازداشـت  افزایـش  و 

و کشـته  مبتایـان  کـردن شـامر  تـاش  حبس هـای سـنگین، 

را کـم نشـان دهنـد. اثـر کوویـد -۱۹  بـر  شـدگان 

کشـورهای پیرو در رده بندی جهانی ۲۰۲۱

سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز می گویـد کـه بـرای پنجمیـن 

سـال پیاپی نـاروی با آنکه رسـانه ها از تنگناهایی در دسرتسـی 

بـه اطاعـات دربـاره همه گیـری کرونـا انتقـاد داشـتند، امـا رده 

نخسـت را در فهرسـت رده بنـدی جهانـی آزادی رسـانه ها حفظ 

کـرد، فنانـد در رده دوم خـود مانـد و سـوئد )۱+،۳( بـه رده 

سـوم رسـید که سـال پیش  به سـود دامنارک )۱-،۴( از دسـت 

داده بـود. ویرایـش ۲۰۲۱ رده بنـدی جهانـی آزادی رسـانه ها 

تایید گـر گونـه ای از »برتـری شـامل« و یـا از زاویـه ای دیگـر و 

کمـرت رقابتـی » منونـه شـامل« اروپاسـت. 

کشـور آملـان نیـز )۲-، ۱۳( قـرار گرفتـه کـه در سـال گذشـته 

سـخت گیری های  علیـه  تظاهـرات  در  روزنامه نـگار  ده هـا 

حملـه  مـورد  افراطـی  نیروهـای  هـوداران  سـوی  از  بهداشـتی 

قـرار گرفتـه بودنـد، از بخـش سـفید نقشـه حـذف شـده اسـت. 

سـازمان گزارشـگران بـدون مـرز در خربنامـه اش نوشـته کـه بـا 

ایـن حـال وضعیـت آزادی اطاع رسـانی در آملـان خوب اسـت. 

بـه ماننـد ایـاالت متحـده امریـکا )۱+،۴۴( بـا آنکـه بنـا بـر آمار 
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بـدون مـرز در امریـکا ، یکـی از شناسـه های سـال های ریاسـت 

جمهـوری دونالـد ترامـپ شکسـن رکـورد حملـه به خربنـگاران 

)نزدیـک بـه ۴۰۰ مـورد( و بازداشـت خربنـگاران )۱۳۰ مـورد( 

بـود.  ایـن سـازمان می گویـد که تنها ۱۲ کشـور از ۱۸۰ کشـور 

جهـان یعنـی  7 درصـد ) یـک درصـد کمـرت از سـال گذشـته( 

می تواننـد از داشـن زیسـتگاهی مسـاعد بـرای اطـاع رسـانی 

خرسـند باشـند.

 وزارت دفاع ملی اعام کرده اسـت که در شـبانه روز 

گذشـته 64 جنگجـوی گـروه طالبان به شـمول پنج 

والیت هـای  در  القاعـده  تروریسـتی  سـازمان  عضـو 

مختلف کشـور بـه هاکت رسـیدند.

ایـن روز وزارت سـه شـنبه 31 حمـل بـا نـر چنـد 

نیروهـای  گذشـته،  روز  کـه  اسـت  گفتـه  خربنامـه 

در  هوایـی،  قـوای  حامیـت  بـا  امنیتـی  و  دفاعـی 

قندهـار  والیـت  خاکریـز  ولسـوالی  بخش هـای 

طالبـان را هـدف قـرار دادنـد کـه در ایـن عملیـات 

۲۴ جنگجوی گروه طالبان تروریسـت کشـته شـدند 

ایـن گـروه  مجـروح شـد. و یـک جنگجـوی 

جنگجویـان  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خربنامـه  در 

گـروه طالبـان ۴۱۳  مایـن مختلف النـوع را جهـت 

هـدف قـرار دادن مـردم ملکـی و نیروهـای امنیتـی 

و  ارغنـداب  ولسـوالی های  مختلـف  بخش هـای  در 

خاکریـز ایـن والیـت کارگـذاری کرده بودند،  توسـط 

اردوی ملـی کشـف و خنثـا شـد.

گـروه  جنگجـوی   11 کـه  می افزایـد  زوارت  ایـن 

طالبـان در یـک عملیـات نیروهای امنیتـی و دفاعی 

کشـور در ولسـوالی های شـیرزاد و حصـارک والیـت 

ننگرهـار کشـته شـدند و سـه جنگجـوی دیگـر ایـن 

گـروه زخمـی شـدند.

خربنامـه دیگـر ایـن وزارت می افزایـد کـه نیروهـای 

در  هوایـی  قـوای  حامیـت  بـا  امنیتـی  و  دفاعـی 

ولسـوالی های آب بنـد و قـره بـاغ والیت غزنـی و قریه 

آرزو کان مرکـز ایـن والیت عملیات هـای راه اندازی 

کردنـد کـه در ایـن عملیات هـا ۱۰ جنگجـوی گـروه 

طالبـان کشـته شـدن و ۱۰ تـن دیگـر آنـان زخمـی 

 . ند شد

هوایـی  قـوای  کـه  می کنـد  عـاوه  دفـاع  وزارت 

مخفـی گاه تروریسـتان گـروه طالبان را در ولسـوالی 

نهـر رساج والیـت هلمنـد آماج رضبـات هدفمند قرار 

دادنـد کـه به شـمول پنـج عضو سـازمان تروریسـتی 

القاعـده بـرای هنـد، 13 جنگجـوی گـروه طالبان به 

هاکـت رسـیدند.

اعضـای  ایـن  کـه  اسـت  شـده  اضافـه  خربنامـه  در 

کـه  بودنـد  پاکسـتان  پنجـاب  باشـندگان  القاعـده 

بـرای آموزش ماین سـازی به افغانسـتان آمـده بودند.

شـش  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن  دیگـر  خربنامـه 

جنگجـوی گـروه طالبـان بـه شـمول یک عضو ارشـد 

ولسـوالی  در  ترابـی  محب اللـه  نـام  بـه  گـروه  ایـن 

 11 و  شـدند  کشـته  رسپـل  والیـت  قلعـه  سـوزمه 

برداشـتند. جراحـت  گـروه  ایـن  دیگـر  جنگجـوی 

در خربنامـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن حمـات 

عـراده  چنـد  کشـور،  دفاعـی  و  امنیتـی  نیروهـای 

موترسـایکل و مقـدار زیـادی از تجهیـزات نظامـی و 

اسـلحه جنگجویـان گـروه طالبـان نیـز منهدم شـده 

اسـت.

 امنیت ملی کشـور اعام کرده اسـت که یک شـبکه 

توسـط  تخـار،  والیـت  در  آدم ربایـان  نفـری  شـش 

نیروهـای ایـن اداره بازداشـت شـدند.

روز سـه شـنبه 31  ملـی  امنیـت  دفـرت مطبوعاتـی 

حمـل بـا نـر خربنامـه ای گفتـه اسـت کـه منـگل، 

سـید  و  محـب  حامـد،  شـمس الرحامن،  دسـتگیر، 

شـفیق الله اعضـای ایـن گروه شـش نفـری اختطاف 

چیـان هسـتند.

بـه قـول خربنامـه منـگل رسدسـته ایـن گروه بـود که 

بـا باندهـای آدم ربـا در والیت های قنـدز، بغان، بلخ 

و ننگرهـار نیـز در متاس بود. در خربنامه آمده اسـت 

فعالیت هـای  و  آدم ربایـی  جـرم  بـه  کـه  منـگل  کـه 

تخریبـی و ترویسـتی در زنـدان پلچرخـی زندان بود، 

آزاده  طالبـان  گـروه  شـده  رهـا  زندانیـان  جمـع  در 

بود. شـده 

امنیـت ملـی می افزایـد کـه این شـبکه سـازماندهی 

کـرده بود که سـه تـن از تاجران هریـک حاجی پدر و 

حاجی بـای در شـهرتالقان و یک تن از طا فروشـان 

بربایند.  را 

نیروهـای قطعـات خاص امنیـت ملی پـس از تثیبت 

ایـن گـروه شـش نفـری آنـان را بازداشـت کـرده و در 

آدم  موتـر  عـراده  دو  و  مقـدار سـاح  عملیـات  ایـن 

ربایـان نیـز صبـط شـده اسـت.

امنیـت ملـی در خربنامـه عـاوه کرده اسـت کـه این 

اداره بـه هیـچ یک از باندهـای آدم ربا اجـازه نخواهد 

داد کـه آرامـش روانـی مـردم را به هـم بزند.

پولیـس کابـل نیـز گفتـه اسـت کـه روز گذشـته یـک 

دزدی حرفـوی یـک عـراده موتـر نـوع رساچـه  را از 

سـاحه رسک پنجـم ناحیه پانزدهم شـهر کابل دزدی 

کـرده بـود. این دزد هنـگار فرار توسـط پولیس حوزه 

پانزدهـم شـهرکابل  تعقیـب، شناسـائی و بازداشـت 

شـد. پولیـس مـی افزایـد کـه دزد تحـت نظـارت و 

دوسـیه وی تحـت بررسـی قـرار دارد.

گزارشگران بدون مرز:
وزارت دفاع ملی: در شبانه روز گذشته 64 جنگجوی طالبان کشته شدند افغانستان همچنان مرگ بارترین کشور برای روزنامه نگاران است

امنیت ملی: 
یک شبکه شش نفری آدم ربا در والیت تخار بازداشت شدند
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 راشد خان آرمان بهترین بازیکن 
مسابقات آی پی ایل شناخته شد

 ورزشگاه ویمبلی
 به 4 هزار تن اجازه تماشای مسابقه 

فوتبال را داد

ورزشی

 مربـی پیشـین تیـم ملـی کریکـت افغانسـتان گفتـه کـه 

راشـد خـان آرمـان بهرتیـن بازیکـن مسـابقات آی پی ایل 

کریـس  شـد.  شـناخته  هنـد(  کریکـت  برتـر  )لیـگ 

رسیکانـت در صفحـه رسـمی توییـرت خـود نوشـته کـه 

تیـم  بـه  زیـادی  توپگیـری خـوب کمـک  راشـدخان در 

اسـت.... کـرده  حیدرآبـاد  سـن رایزر 

 مسـئوالن ورزشـگاه ویمبلـی لنـدن، پـس از یـک سـال 

بسـته بـودن بـه روی متاشـاچیان، بـرای چهـار هـزار تن 

اجـازه داد تـا بـازی نیمه نهایـی رقابت های فوتبـال را از 

نزدیـک متاشـا کنند.

بازی روز )یکشـنبه، ۱۸ اپریل( میان تیم های الیسسـرت 

سـیتی و سـاوت همپتون برگزار شد....

گروه طالبان یک میلیارد دالر 
2

به تاسیسات ما صدمه زده است

رئیس جمهور غنی: 



غنی:  رئیــس جمهور 

گروه طالبان 
دالر  یک میلیارد 
تاسیسات ما  به 
صدمه زده است
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 محمـد ارشف غنـی، رئیـس جمهـور کشـور گفتـه 

اسـت کـه فعالیت هـای تخریبـی گـروه طالبـان در 

کشـور یـک میلیـارد دالـر بـه تاسیسـات عامـه ایـن کشـور صدمـه 

زده اسـت.

آقـای غنی روز سـه شـنبه 31 حمل در مراسـم هفتـه منابع برشی 

و حکومـت داری خـوب گفـت کـه فعالیت هـای نظامـی و تخریبی 

گـروه طالبـان موجب شـده اسـت کـه تاسیسـات عامه افغانسـتان 

یـک میلیـارد دالر خسـارت ببیند.

بـه  رضبـه  کـردن  وارد  بـرای  اخیـر  سـال های  در  طالبـان  گـروه 

و  داده  انفجـار  را  بـرق  پایه هـای  بارهـا  افغانسـتان،  حکومـت 

پلچک هـا و پل هـای کالن را ویـران کـرده اسـت. در آخریـن مـورد 

ایـن گـروه یک پـل کالن و یک پلچـک را در والیت قندهـار انفجار 

داده بـود کـه بعـد از چنـد روز توسـط بخـش انجنیـری و بازسـازی 

اردوی ملـی اعـار مجـدد شـدند.

در دو سـال گذشـته شـهر کابـل بارهـا بـه تاریکـی محـض فـرو 

رفتـه اسـت. گـروه طالبـان لین هـای انتقاالتـی بـرق وارداتـی از 

کشـورهای آسـیای میانـه را در شـال کشـور انفجـار مـی داد و بـه 

ایـن ترتیـب برق کابل و سـایر شـهرهای دیگر روزها قطع می شـد. 

عـالوه بـر قطـع بـرق جنگجویـان این گـروه انجنیـران ترمیـم را نیز 

مـورد حملـه مسـلحانه قـرار می دادنـد. چنـد روز وقـت الزم بـود 

تـا نیروهـای اردوی ملـی منطقـه را اول از وجـود ایـن جنگجویـان 

پاک سـازی کننـد تـا انجنیـران بتواننـد بـرق را دوباره وصـل کنند.

رئیـس جمهـور در عیـن زمـان در ایـن مراسـم گفتـه اسـت: جـای 

بسـیار خوشـحالی اسـت کـه در چهـار والیـت هـرات، قندهـار، 

ننگرهـار و بلـخ یک هزار پروژه انکشـافی آماده بهره برداری اسـت.

ارشف غنـی عـالوه کـرده اسـت کـه پنجاه درصـد شـوراهای برنامه 

ملـی میثـاق شـهروندی از زنـان افغانسـتان تشـکیل شـده اسـت، 

زنـان توانـای افغانسـتان دارای حقـوق شـهروندی برابـر هسـتند.

وی خـروج نیروهـای بین املللـی از افغانسـتان را فصـل جدیـدی 

روابـط افغانسـتان بـا منطقـه و کشـورهای همسـایه تعریـف کـرده 

و ترصیـح کـرده اسـت: بـا خـروج آبرومندانـه قـوای بین املللـی از 

افغانسـتان، یـک فصـل مناسـبات بین املللی ما ختـم و یک فصل 

نـو همکاری هـای بیـن املللـی مـا آغـاز می شـود.

چنـد روز پیـش نیـز رئیـس جمهـور کشـور گفتـه بـود کـه پـس از 

خـروج نیروهـای بین املللـی افغانسـتان تـالش خواهـد کـرد کـه 

بی طرفـی خـود را در قضایـای منطقـه ای حفـظ کنـد و روابط خود 

را بـا کشـورهای منطقـه ای و همسـایه بـه وجـه احسـن بـا حفـظ 

احـرام متقابـل گسـرش دهـد.

وی خطـاب بـه پاکسـتان گفتـه بـود کـه بـرای آن کشـور نیـز روز 

تصمیـم اسـت. بـه بـاور رئیـس جمهـور آتـش ناآرامـی و بی ثباتـی 

افغانسـتان دامـن منطقـه را هـم می گیـرد و آرامـش و ثبـات در 

افغانسـتان راه توسـعه و پیرشفـت منطقـه را تسـهیل می کنـد.

حکومـت افغانسـتان درحالیکه زیر فشـارهای بین املللـی و امتیاز 

دان بـه گـروه طالبـان در گفتگوهـای صلـح قـرار دارد، در تـالش 

اسـت کـه در فرصـت باقـی مانـده کارهـای زیربنایـی کشـور را تـا 

حـدی بـه پیـش بـرد. ارشف غنـی پـس از سـال ها تعویـق، بنـد 

سـلا را پنـج سـال پیـش افتتاح کرد و در سـال جدید خورشـیدی 

بهـره بـرداری بنـد کـال خان در والیت منیـروز را نیـز افتتاح کرد.

منابـع می گوینـد کـه بنـد شـورابک در والیـت بدخشـان نیـز بـه 

زودتریـن فرصـت بـه بهـره بـرداری سـپرده می شـود و کار روی بند 

شـاه و عـروس والیـت کابـل نیز بـه رسعـت جریـان دارد. همچنان 

والیـت  در  سـوختوک  کوچـک  بنـد  افتتـاح  کـه  اسـت  گفتنـی 

دایکنـدی بـه زودی نیـز در دسـتور کار رئیـس جمهـور قـرار دارد.

سرمقاله

 دیروز سـازمان گزارشـگران بدون مرز گزارشـی از 
وضعیـت آزادی بیان در سـال 2021 منترش کرده 
اسـت کـه در آن افغانسـتان در میـان 180کشـور 
جهـان در جایـگاه یکصدوبیسـت ودوم قـرار دارد. 
اگـر بخواهیـم افغانسـتان را نسـبت به کشـورهای 
مقایسـه  آن  همسـایگان  خصـوص  بـه  و  منطقـه 
بـه   نیـز بسـیار عالـی اسـت.  رتبـه  کنیـم همیـن 
عنوان مثال ایران در همسـایگی افغانسـتان علی 
رغـم توسـعه تکنولوژیکـی و منابع برشی مسـلکی 
ای  فعالیـت هـای رسـانه  زمینـه  و متخصـص در 
هـم چنـان در رتبـه 174 از مجمـوع 180 کشـور 
جهـان قـرار دارد. بـدون شـک ایـن رتبـه بـرای آن 
کشـور یـک فاجعـه اسـت کـه افغانسـتان بـه آن 
عیـن مسـاله  دارد.  قـرار  بهـری  رتبـه  در  بسـیار 
خصـوص  بـه  منطقـه  دیگـر  کشـورهای  درمـورد 
کشـورهای عربـی و آسیاسـی میانه صادق اسـت. 
امـا بـا توجـه بـه آزادی هـای عمومی کـه در زمینه 
کارهـای رسـانه ای در افغانسـتان وجـود دارد و بـا 
توجـه بـه وجـود قوانیـن بسـیار آزاد و تـالش بـرای 
ایجـاد میکانیـزم هـای مختلـف در زمینـه حایـت 
افغانسـتان هـم  و رسـانه جایـگاه  بیـان  آزادی  از 
چنـان رضایـت بخـش نیسـت. پرسـش این اسـت 

کـه مشـکل کجا اسـت؟ 
بـدون  گزارشـگران  گـزارش  در  کـه  گونـه  هـان 
ترصیح گردیده اسـت افغانسـتان عـالوه بر چالش 
بـا  در سـال 2021  بـه خصـوص  هـای مختلـف 
ویـروس خطرنـاک کرونـا نیـز درگیـر بـود کـه ایـن 
بـالی جهانی بیشـرین آسـیب را متوجـه خانواده 
رسـانه کرده اسـت. ده هـا تن از خرنـگاران بر اثر 
ایـن عارضـه نوظهـور و شـوم بـه دلیـل نوع شـغلی 
کـه داشـتند و همواره در معرض خطـر بودند جان 
خویـش را از دسـت دادنـد. هـم چنیـن بسـیاری 
از رسـانه هـا تعطیلـی هـای دایمـی یـا چندماهـه 
را تجربـه کردنـد. عـالوه بـر ایـن ویـروس بـه گفته 
گزارشـگران بـدون مـرز مهـم تریـن ویروسـی کـه 
رسـانه هـا و آزادی بیـان را تهدیـد می کنـد افراط 
گرایـی و خشـونت ناشـی از حضـور افـراط گرایان 
و گروه های تروریسـتی اسـت. بدون شـک قوانین 
و سـاختارهای موجـود در افغانسـتان نسـبت بـه 
حامـی  و  حافـظ  جهـان  کشـورهای  از  بسـیاری 
آزادی بیـان هسـتند و آزادی بیـان تقریبـا بـه طور 
مطلـق تامیـن اسـت. تـا جایـی کـه گاهـی برخی 
تحلیـل  از  برخـی  و حتـی  از مسـوالن حکومتـی 
گـران از آزادی هـای بـی حـد و حـرص رسـانه هـا 
در افغانسـتان شـکایت دارنـد. امـا دشـمن آزادی 
بیـان و رسـانه گـروه هـای تروریسـتی و افراطـی 
گـروه  قامـت  در  آن  اعـالی  منونـه  کـه  هسـتند 

طالبـان تبـارز یافتـه اسـت.
در   را  بیـان  ازادی  وضعیـت  کـه  هایـی  گـزارش 
عمدتـا  دهنـد  مـی  نشـان  وخیـم  افغانسـتان 
علیـه  افراطـی  هـای  گـروه  هـای  خشـونت 
خرنـگاران و قتـل هـای هدفمنـد را نادیـده منـی 
نـام  بـه  پاییـن  جایـگاه  متاسـفانه  ولـی  گیرنـد. 
خـوش  رو  ایـن  از  گـردد.  مـی  ثبـت  افغانسـتان 
بختانـه در گـزارش تـازه گزارشـگران بـدون مرز به 
ایـن نکتـه توجـه شـده اسـت و از ویـروس افـراط 
گرایـی قتـل هـای هدفمند سـخن بـه میـان آمده 
اسـت. بنابرایـن آن چـه در افغانسـتان بـر آزادی 
بیـان و رسـانه مـی رود کار گـروه های تروریسـتی 
و افراطـی بـه خصـوص طالبـان اسـت. طالبان در 
طی یکسـال گذشـته به موازات تشـدید خشـونت 
هـا در جبهـه هـای جنـگ و انفجـار و انتحـار علیه 
نیروهـای دولتـی، کشـتار بـا اهـداف نـرم را نیـز 
خرنـگاران،  رو  همیـن  از  گرفتنـد.  دسـت  روی 
بـرشی  حقـوق  فعـاالن  ای،  رسـانه  هـای  چهـره 
و فعـاالن مدنـی در صـدر اهـداف طالبـان قـرار 
داشـتند و حـوادث تلخـی نیـز بـه وقـوع پیوسـت. 
در یـک سـال اخیـر ده هـا تـن از علـا، فعـاالن 
حقـوق بـرشی و مدنـی و چهـره هـای رسـانه ای و 

بـه قتـل رسـیدند.  خرنـگاران 
از  یکـی  افغانسـتان  کـه  نـدارد  وجـود  شـکی 
و  اسـت  خرنـگاران  بـرای  پرخطـر  کشـورهای 
متاسـفانه سـاالنه خشـونت هـای بسـیار متوجـه 
رسـانه گـران و فعـاالن آزادی بیـان مـی شـود. اما 
اکرثیـت قاطـع این خشـونت هـا و قتل ها توسـط 
گـروه هـای افراطـی بـه خصـوص گـروه طالبـان 
صـورت مـی گیـرد. اکنـون نیـز در وضعیتـی قـرار 
گرفتـه ایـم کـه یـک بـار دیگر متـام دسـتاوردهای 
در  بیـان  آزادی  شـمول  بـه  افغانسـتان  دولـت 

قـرار گرفتـه اسـت.  معـرض تهدیـد جـدی 
اگـر چنـان چـه رونـد صلح بـه گونه ای پیـش برود 
که طالبان بیشـرین سـهم را در آن داشـته باشـد 
و ایـن رونـد بـه حضـور حداکـرثی طالبـان منجـر 
گـردد همـه چیز بر بـاد خواهد رفـت و آزادی بیان 
اولیـن قربانـی ظهـور دو بـاره طالبـان خواهد بود. 
بـه همیـن خاطـر اکنـون بیـش از هـر زمـان دیگر 
نیـاز بـه یـک جبهـه جهانی علیـه دشـمنان آزادی 

بیـان داریم. 

سـړک د ۲۰ ټنـه بـار موټـرو د ګرځېـدو تـوان لـري، خـو اوس 

زيـات  ټنـو  پنځـوس  لـه  ځـي  الرۍ  کومـې  شـوکاڼو  د  چـې 

شـوکاڼي يـې پـه کـې بـار کـړي وي.

يـو بل ځايي اوسـېدونکي شـوکت توبـه ګار وايـي، د دغو الريو 

تـګ راتـګ د کـوټ ولسـوالۍ عمومـي سـړک کې ځـای ځای 

د تخريـب نښـې جـوړې کـړي او کـه دا لـړۍ دوام وکـړي نـو 

سـتونزه وررسه ال ډېریـږي او سـړک لـه منځـه تللـی يش.

د کـوټ ولسـوال نجيـب اللـه رحـاين هـم سـتونزه منـي او 

وايـي، د واليتـي ادارې لـه الرې سـتونزه د شـوکاڼو لـه ټولنـې 

او سـوداګرو رسه رشيکـه شـوې چـې هغـوی يـې د حـل ډاډ 

ورکـړی او موټـر چلوونکـو ژمنـه کـړې چـې نـور بـه موټـر لـه 

قانـوين وزن څخـه زيـات نـه بـاروي.

دغـه راز د شـينوارو ولسـوالۍ اوسـېدونکی عزيز اللـه عزيز هم 

ورتـه څرګندونـې کـوي او وايـي، کـه سـتونزه حـل نـه شـوه نـو 

ولـس تـړون کـړی چـې دا ځل بـه يـې د بندېـدو ترڅنګ هیڅ 

د شـوکاڼو د الريـو تـګ تـه اجـازه ور نـه کړي.

د شـينوارو ولسـوال رڼـا ګل شـينواری هم وايي، چـې دوی پر 

دغـه سـړک لـه حـده د زيـات بـار الريـو مخـه نيولې خـو اوس 

چـې کومـې الرۍ روانـې دي دا هغـه الرۍ دي چـې پخـوا بار 

او خلکـو بېالبېلـو ځايونـو کـې درولې وې.

د ننګرهـار د وايل ويانـد عطـاء اللـه خوږياڼـي پـژواک ته وويل 

چـې د ځايـي خلکـو دا سـتونزه او غوښـتنه وايل ضيـاء الحـق 

امرخېـل رسه رشيکـه شـوې او هغه د شـوکاڼو ټولنـې ته بېړنی 

امـر کـړی چـې د دغې چـارې مخـه ونييس.

کـې  ننګرهـار  کـې  کال   ۱۳۹۸ پـه  حکومـت  افغانسـتان  د 

د شـوکاڼو لېـږد، اسـتخراج او پروسـس بانـدې د اصالحاتـو 

راوسـتو پـه موخـه بنديـز ولـګاوه، خـو د شـوکاڼو د کاروباريانـو 

د بياځـي غوښـتنو وروسـته د شـينوارو لـه کانونـو اسـتخراج 

شـویو شـوکاڼو تـه اجـازه ورکړل شـوه چـې په يوه مياشـت کې 

پروسـس او بهـر تـه ولېـږدول يش.

 د ننګرهار د کوټ او شـينوارو ولسـواليو اوسـېدونکي وايي، له 

کلـه راهیسـې چـې د شـوکاڼو لېـږد تـه بياځـي اجـازه ورکړل 

کاڼـي  زيـات  وزن څخـه  قانـوين  لـه  شـوې الرۍ چلوونکـي 

بـاروي چـې لـه املـه يـې سـړکونه زيامننيږي.

لـه واليتـي ادارې غوښـتنه وکـړه چـې د دغـې چـارې  دوی 

مخـه دې ونيـيس کـه نـه نـو دوی بـه يـې پـه خپل ولـيس زور 

مخنیـوی وکـړي.

ځايـي اوسـېدونکو څـو ځلـې د دغـه کار پـر وړانـدې الريونونه 

هـم کـړي او ځـای ځـای يـې الرۍ هـم درولـې وې، خـو د 

چارواکـو پـه منځګړتـوب يـې بېرتـه اجـازه ورکـړې ده.

د کوټ او شـينوارو ولسـواليو اوسـېدونکي وايي چې اوس هم 

د دغـې چـارې مخـه نـه ده نيـول شـوې او لـه حـده زيـات بار 

شـوې الرۍ پـر سـړکونو روانې دي.

د کـوټ ولسـوالۍ یـوه اوسـېدونکي عابـد اللـه الفـت پـژواک 

اژانـس تـه وويـل، دوی تـه د ټولګټـو وزارت ويـي چـې دغـه 

 د هـرات سـیمه ییز مسـوولین وايـي چې د دغه والیـت غوریان 

ولسـوالۍ کـې موټربـم بریـد دوه امنیتـي منسـوبین وژيل او د 

۱۲ ملکـي وګـړو پـه ګـډون یې ۱۶ کسـان ټپیان کـړي دي.

د هـرات وايل سـید عبدلوحیـد قتايل نن پـژواک خري اژانس 

تـه وویـل، تېـره شـپه دوه بجـې طالبانـو د سـیمه ییـزو پاڅـون 

کوونکـو پـر مرکـز او د غوریـان ولسـوالۍ پـر امنیـه قوماندانـۍ 

چـې دواړه نـږدې موقعیـت لـري موټربـم بریـد کـړ یدی.

نومـوړي وویـل، موټربـم موخـې ته تر بشـپړې رسـېدنې مخکې 

د امنیتـي ځواکونـو لـه خوا په نښـه شـوی دی. وايل زیاته کړه، 

پـه دې پېښـه کـې دوه ولـيس پاڅـون کوونکـي وژل شـوي او 

څلـور نـور ټپیـان دي. د وايل پـه خـره، پـه دغـه بریـد کـې د 

ښـځو او ماشـومانو پـه ګـډون ۱۲ ملکي وګړي هم ټپیان شـوي 

او د اسـتوګنې څلـور کورونـه پـه بشـپړ ډول تخریب شـوي دي.

هغـه زیاتـه کـړه، طالبانـو ته هم مـرګ ژوبله اوښـتې چې ټپیان 

او جسـدونه یـې له ځـان رسه انتقـال کـړي دي. د کورنیو چارو 

وزارت ویانـد طـارق اریـن د یـاد موټربـم بریـد پـه تاییـد وویـل، 

تېـره شـپه یوه ځامنرګـي چې غوښـتل یـې د چاودېدونکو توکو 

ډک موټـر پـه وسـیله د هرات والیـت غوریان ولسـوالۍ پر امنیه 

قوماندانـۍ بریـد وکـړي موخـې تـه تـر رسـېدو مخکې پولیسـو 

پېژندلـی او لـه منځـه یې وړی دی. هغه زیاته کړه په دې پېښـه 

کې یو پولیس منسـوب برسـېرن ټپي شـوی دی. په ورته وخت 

کـې د غوریـان اوسـېدونکي وايي چې په دغـه موټربم برید کې 

خلکـو تـه ډېـر مـايل زیانونـه اوښـتي دي. د دوی پـه خـره، د 

پېښـې ځـان تـه نـږدې څـو کورونه یو څـه ویجاړ شـوي دي.

“موټرو کې له قانوين وزن څخه د ډېرو شوکاڼو لېږد سړکونه زيامننوي”

هرات کې موټربم برید ۱۸ کسانو ته مرګ ژوبله اړولې

کارتون

افغـانستـان و مـاجرای
 آزادی بیـان 

محمد هدایت

 

 

خرنامـه ای کمیسـیون حقـوق بـرش ایـن تلفـات غیرنظامیـان 

در والیت هـای فـراه، پـروان، ننگرهـار و قندهـار در 12 حملـه 

انفجـاری، انتحاری و مسـلحانه جنگجویان گـروه طالبان اتفاق 

افتـاده بود.

کمیسـیون عالوه کرده اسـت که در این رویدادهای تروریسـتی 

40 غیرنظامـی دیگـر جراحت برداشـته اند کـه 17 کودک و زن 

نیـز شـامل ایـن رقـم هسـتند. کمیسـیون مسـتقل حقـوق برش 

افغانسـتان گـروه طالبـان را عامـل ایـن رویـداد هـای خونیـن 

خوانده اسـت.

با این وصف قرار اسـت تا چهار روز دیگر نشسـت رسنوشت سـاز 

اسـتانبول در ترکیـه برگـزار شـود، هرچنـد تاریـخ دقیـق ایـن 

نشسـت هنـوز نهایـی نشـده اسـت. چـون گـروه طالبـان گفتـه 

اسـت کـه به این نشسـت ها اشـراک نخواهـد کرد، ولـی از قرار 

معلوم وزیر خارجه پاکسـتان شـاه محمود قریشـی در سـفرهای 

که این روزها در دسـتور کار خود دارد، در تالش اسـت تا زمینه 

را بـرای حضـور با دسـتاورد گـروه طالبان در این نشسـت فراهم 

کنـد و هیـات گفتگـو کننـده طالبـان را راضـی کنـد تـا بـه ایـن 

نشسـت اشـراک کنند.

شـود، پولیـس ایـن زندانـی را بیـرون مـی منایـد، مـوی رسش 

را مـی تراشـد، وی را بـه انـدازه ای لـت و کـوب مـی کنـد کـه 

زخمـی شـود. مناینـدگان بـالک بـه آنهـا مـی گوینـد کـه مواد 

مخـدر، از سـوی پرسـونل شـا بـه زنـدان آورده مـی شـود.”

یـک زندانـی دیگـر بـه نـام میوند نیـز بـه آژانس خـری پژواک 

و  انـد  شـده  خسـته  زنـدان  مسـئوالن  برخـورد  از  کـه  گفـت 

بـدون کـدام دلیـل، آنهـا را مـورد شـکنجه قـرار میدهنـد. بـه 

گفتـۀ وی؛ اگـر ایـن حالـت تغییـر نکنـد، بـه اعتصـاب شـان 

ادامـه مـی دهنـد. امـا کفیـل ریحـان رئیـس شـورای والیتـی 

خوسـت کـه روز گذشـته وارد ایـن زندان شـده و بـا زندانیان از 

نزدیـک گفتگـو کـرد، بـه آژانـس خـری پـژواک گفت کـه واقعاً 

زندانیـان، از مسـئوالن زنـدان شـکایت دارنـد.

وی افـزود کـه آنهـا تـا حـد تـوان، بـرای حـل این مسـاله تالش 

کردنـد؛ امـا موفـق بـه این کار نشـدند.

از سـوی دیگـر، پاسـوال محمـد داوود امیـن قومانـدان امنیـۀ 

خوسـت بـه پـژواک گفـت کـه بخاطـر بررسـی خواسـته هـای 

زندانیـان، یـک هیئـت مشـرک انتخـاب شـده و بـه زودی بـه 

ایـن مشـکل رسـیدگی خواهـد شـد.

بـا  هاهنگـی  بـدون  زنـدان،  مسـئوالن  کـه  کـرد  تاییـد  وی 

آنهـا در زنـدان تالشـی را آغـاز کـرده بودنـد؛ امـا گفـت کـه آنها 

مـرصوف حـل آن مـی باشـند. از سـوی دیگر، مسـئوالن زندان 

مـی گوینـد کـه آنهـا در جریـان هـر مـاه، دو بـار حـق دارنـد 

کـه متـام زندانیـان را تالشـی مناینـد. دگـروال محمـد رشیـف 

ایـن  پـژواک،  خـری  آژانـس  بـا  گفتگـو  در  زنـدان،  مسـئول 

ادعـای زندانیـان را رد کـرد کـه گویـا پرسـونل آنهـا، در انتقـال 

مـواد مخـدر بـه زنـدان دخیـل انـد. 

می دهـد کـه در ماه هـای اخیر نیروهـای ویژه اردوی ملی کشـور 

ده هـا نظامـی و ده هـا غیـر نظامـی را موفقانـه بـدون خسـارات 

انسـانی از زندان هـای گـروه طالبـان در والیت هـای مختلف رها 

اند. سـاخته 

در عیـن زمـان گـروه طالبـان امـا مدعی اسـت که بیـش از هفت 

زندانـی  افغانسـتان  نـزد حکومـت  گـروه  ایـن  هـزار جنگجـوی 

هسـتند. ایـن گـروه یکـی از دالیـل عـدم اشـراک در کنفرانـس 

از  ایـن گـروه  زندانـی  رهـا نسـاخنت هفـت هـزار  را  اسـتانبول 

زندان هـای حکومـت افغانسـتان خوانـده اسـت. طالبـان ادعـا 

دارد کـه یکـی از بنـد هـای توافقنامه با امریکا رها سـاخنت متام 

زندانیـان ایـن گـروه از نـزد حکومـت افغانسـتان اسـت.

گـروه  و  امریـکا  اول گفتگوهـای  دور  در  کـه  ایـن درحالیسـت 

طالبـان، حکومـت افغانسـتان بـر اثـر فشـار های ایـاالت متحده 

از دایـر کـردن لویـه جرگـه مشـورتی پنـج هـزار  امریـکا، پـس 

جنگجـوی گـروه طالبان را کـه در زندان های افغانسـتان زندانی 

بودنـد در بـدل ضانـت )دوبـاره بـه صـف گـروه طالبـان نرفنت( 

انـد کـه اکرثیـت  رهـا سـاخت. منابـع امنیتـی کشـور مدعـی 

قریـب بـه اتفـاق این زندانیان رها شـده گـروه طالبـان دو باره به 

سـنگرهای نـرد در برابـر نیروهـای امنیتـی کشـور برگشـته اند. 

شـار زیـادی از ایـن زندانیـان رها شـده اکنـون دوباره دسـتگیر 

شـده و بـه زنـدان افگنـده شـده انـد.
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بوجـی امونیـم نایریـت در والیـت پکتیـکا ضبـط 

شـد و در پیونـد بـه این مـواد انفجاری دو جنگجـوی گروه طالبان 

نیـز بازداشـت شـدند.

ایـن وزارت روز سـه شـنبه 31 حمـل بـا نـرش خرنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه نیروهـای رسحـدی لـوای دوم قـول اردوی ۲۰۳ تنـدر 

پکتیـکا  والیـت  تـروی  ولسـوالی  از  بخش هـای  در  را  عملیاتـی 

راه انـدازی کردنـد که در این عملیات دو تروریسـت گـروه طالبان 

بـا ۱۵۴ بوجـی امونیـم نایرایـت بازداشـت شـدند.

مـواد  ایـن  طالبـان  گـروه  تروریسـتان  کـه  می افزایـد  خرنامـه 

کـرده  کارگـذاری  کیلوگرامـی   ۵۰ بوجی هـای  در  را  انفجـاری 

بودنـد، تا در سـاخت و سـاز مایـن و هدف قراردادن مـردم  ملکی 

و نیروهـای امنیتـی از آن کار بگیرنـد.

در خرنامـه عـالوه شـده اسـت کـه در ایـن عملیـات یـک عـراده 

تراکتـور و یـک عراده موتر سـایکل نیز به دسـت نیروهـای امنیتی 

و دفاعـی افتاده اسـت.

خرنامـه ترصیـح می کنـد که ایـن مواد انفجـاری زمانی به دسـت 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور افتـاد کـه تروریسـتان یـک 

بوشـکه ۱۲کیلـو گرامـی از مـواد یادشـده را جهـت انتقـال بـه 

والیت هـای دیگـر آمـاده کـرده بودنـد. بـه گفتـه وزارت دفـاع ملی 

ایـن عملیـات روز گذشـته 30 حمـل انجـام شـد.

تغییـر  خـر  ماه هـای  در  طالبـان  گـروه  کـه  درحالیسـت  ایـن 

تاکتیـک داده و مترکـز بـر اسـتفاده از مـواد انفجـاری، ماین های 

مقناطیسـی، ماین هـای کنـار جاده یـی و حمالت انتحـاری کرده 

است.

آگاهـان امـور نظامـی ایـن روی کـرد جنگجویـان گـروه طالبـان 

توصیـف  نـرد مسـتقیم  میدان هـای  در  گـروه  ایـن  را شکسـت 

می کننـد. اما این شـیوه تروریسـتی گروه طالبـان تلفات ملکی را 

بیـش از گذشـته باالبـرده اسـت.

کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش افغانسـتان دو روزی پیش اعالم 

کـرد کـه تنها در پنج روز 39 غیر نظامی در چهار والیت کشـور به 

قتـل رسـیدند. این کمیسـیون بلند رفنت آمار تلفـات غیرنظامیان 

را ناشـی از اسـتفاده گـروه طالبـان از ماین هـای کنارجاده یـی، 

انتحـاری و مسـلحانه توصیـف کـرده اسـت. براسـاس  حمـالت 

والیـت  مرکـزی  محبـس  زندانیـان  برخـی   

مسـئوالن  سـوی  از  کـه  دارنـد  ادعـا  خوسـت، 

زنـدان شـکنجه مـی شـوند و در واکنـش بـه ایـن عمل، دسـت 

انـد. زده  غـذا  اعتصـاب  بـه 

زندانیـان فـوق الذکـر مـی گوینـد کـه در ایـن اعتصـاب، متـام 

زندانیـان کـه تعـداد شـان حـدود ۶۰۰ تـن مـی باشـد، بـا آنها 

اشـراک دارنـد. محمـد نـور یـک تـن از زندانیـان در والیـت 

خوسـت، در متـاس تیلیفونـی بـه آژانـس خـری پـژواک گفت 

کـه مسـئوالن زنـدان تعهـد کـرده بودنـد کـه بـدون سـارنواالن 

وارد بـالک هـای زندانیـان منـی شـوند؛ امـا در حـال حـارض 

بـدون سـارنواالن، وارد بـالک هـا مـی شـوند. وی افـزود کـه 

برخـی مسـئوالن زنـدان، در جریـان بازدیدشـان، با خـود مواد 

مخـدر مـی آورنـد و ایـن مـواد را بـه زندانیـان مـی فروشـند؛ 

امـا زمانیکـه نـزد کـدام زندانـی مـواد مخـدر کشـف کننـد؛ بـه 

اشـکال مختلـف آنهـا را شـکنجه مـی دهنـد.

نـور گفـت: “زمانیکـه نـزد کـدام زندانـی مـواد مخـدر کشـف 

 وزارت دفـاع ملـی اعـالم کـرده اسـت کـه نیروهای 

ویـژه اردوی ملی کشـور، 28 غیـر نظامی زندانی را 

از زنـدان گـروه طالبان رهـا کردند.

ایـن وزارت روز سـه شـنبه 31 حمـل بـا نـرش خرنامـه ای گفتـه 

اسـت کـه قطعـه خـاص کوماندو بـاالی یـک زنـدان گـروه طالبان 

در ولسـوالی موسـی قلعه والیـت هلمنـد عملیـات سـازمان یافته 

اجـرا کردنـد کـه در این عملیـات ۲۸ فرد ملکی کـه در زندان گروه 

طالبـان زندانـی بودنـد، آزاد شـدند.

در خرنامـه آمـده اسـت کـه در این عملیات شـش جنگجوی گروه 

طالبـان کشـته شـدند و مقـداری از سـالح و مهـات شـان نیـز 

به دسـت نیروهـای ویـژه کشـور افتـاده اسـت.

سـه روز پیـش نیـز وزارت دفـاع ملی اعالم کـرده بود کـه 20 تن از 

نیروهـای امنیتی کشـور کـه در والیت نیمروز در بنـد گروه طالبان 

بودند، آزاد شـدند.

ایـن وزارت گفتـه بـود کـه نیروهـای اردوی ملـی با راه انـدازی یک 

عملیـات بـاالی زنـدان گـروه طالبان در ولسـوالی خـارشود والیت 

نیمـروز، ۱۷ تـن از منسـوبان اردوی ملـی و سـه تـن از نیروهـای 

پولیـس ملـی را آزاد کردنـد.

طـی ماه هـای اخیـر نیروهـای ویـژه اردوی ملـی یـا کاندوهـا در 

از  بیـش  محـارصه شـدگان  و  زندانیـان  رهاسـازی  عملیات هـای 

گذشـته موفـق عمـل کـرده انـد. آمارهـای وزارت دفاع ملی نشـان 

برگـزاری  رونـد  از  مدنـی  فعـاالن  از  شـاری   

نشسـت اسـتانبول ابراز نگرانی کردنـد و گفتند 

کـه پیـش  رشط هـای گـروه طالبـان منطقـی و عادالنه نیسـت.

محمـد نعیـم ایـوب زاده، عضـو رهری خانـه صلح افغانسـتان، 

کابـل  در  خـری  نشسـت  یـک  در  حمـل   31 سه شـنبه  روز 

گفـت کـه طالبـان برای حارض شـدن بـر رس میز مذاکـره پیش 

رشط هایـی می گـذارد کـه تحقـق آن بـدون هیـچ پیرشفتـی و 

ادامـه داشـنت خشـونت ها نـه منطقـی اسـت و نـه عادالنـه.

آقـای ایـوب زاده افـزود، نگرانی هـای زیـادی اذهان عامـه را فرا 

گرفتـه اسـت کـه مبـادا ارزش ها و دسـتاوردهای شـکل گرفته، 

قربانـی نشسـت اسـتانبول شـود و در نتیجـه یـک صلـح پایدار 

بـر اسـاس خواسـت مـردم افغانسـتان را نیز بـه دنبال نداشـته 

باشد.

او افـزود کـه متاسـفانه هنـوز هـم هاهنگی، هم فکـری و یک 

نقشـه راه ترسـیم شـده برای پروسـه ی صلـح افغانسـتان وجود 

نداشـته و محتـوا گنـگ و نامفهوم اسـت. طالبان کـه یک روی 

سـکه هسـتند، در بسـیاری موارد نظـر خاصی نداشـته و حتی 

از رشکت در نشسـت های رسنوشـت سـاز خـودداری می کنند، 

خشـونت ها و جنـگ در بعضـی از مناطـق افغانسـتان شـدت 

گرفتـه اسـت و هـر روز وضعیت اقتصـادی، اجتاعـی و حضور 

زنـان در کشـور رو بـه وخامـت می رود. 

ایـن عضـو خانـه صلـح عـالوه کرد کـه میـان دو سـاختار بزرگ 

ریاسـت  ارگ  و  مصالحـه  عالـی  شـورای  جملـه  از  حکومتـی 

جمهـوری، هاهنگـی الزم برای پیشـرد پروسـه ی صلح وجود 

نـدارد. او ادامـه داد، از سـویی دیگـر ایـاالت متحـده ی آمریـکا 

کـه یکـی از پشـتیبانان اصلـی مـردم و نظـام افغانسـتان بـه  

حسـاب مـی رود، آهسـته آهسـته رفـع مسـئولیت کـرده اسـت.

ایـن نهـاد، با نـرش قطعنامه ای می گوید که نشسـت اسـتانبول 

را یـک روزنـه ی امیـد بـرای صلـح افغانسـتان می دانیـم و از آن 

بر اسـاس خواسـت مـردم افغانسـتان حایـت می کنیم.

خانـه ی صلـح افغانسـتان موقـف نامـه اش را پیرامـون نشسـت 

کـه  فرسـتاده  نشسـت  کننـدگان  اشـراک  بـه  اسـتانبول، 

اسـت. پیشـنهادها  ایـن  مهمریـن  از  رسارسی  آتش بـس 

حفـظ ارزش هـای دو دهـه اخیـر، فعالیـت نهادهـای مدنـی و 

رسـانه ای، حضـور زنـان در نشسـت اسـتانبول، انتقـال قـدرت 

ناتـو از  از طریـق انتخابـات و آرای مـردم و کشـورهای عضـو 

خواسـت مـردم حایـت کننـد.

همچنیـن پیشـنهاد شـده کـه کشـورهای منطقـه از پروسـه ی 

انتقـال قـدرت بـر مبنای حاکمیـت صلح حایت کنـد و منافع 

نیروهـای  را در سـایه ی صلـح جویـا شـوند و خـروج  خویـش 

خارجـی از کشـور زمانـی تحقـق بپذیـرد کـه جامعـه ی جهانـی 

از تطبیـق مفـاد موافقتنامـه ی صلـح بـه شـکل کامـل مطمـن 

شوند.

خانـه صلـح می گویـد کـه حکومـت و نهادهای سیاسـی که در 

رونـد صلـح دخیـل هسـتند، بر اسـاس منافـع ملی و خواسـت 

مـردم انسـجام یافتـه و متحد عمـل کنند.

ایـن گفته هـا و پیشـنهادها در حالـی مطـرح می شـود کـه قرار 

اسـت 24 اپریـل در اسـتانبول برگـزار شـود. امـا گـروه طالبان 

گفتـه کـه تـا خـروج کامـل نیروهـای خارجـی از کشـور در این 

نشسـت رشکـت منی کنـد.

رئیـس جمهـور ایـاالت متحـده امریـکا چنـدی پیش گفتـه بود 

کـه نیروهایـش را تـا اواسـط مـاه سـپتمر از افغانسـتان خـارج 

می کنـد. پیـش از ایـن قـرار بـود کـه نیروهـای خارجـی از اول 

مـاه مـی کشـور را تـرک کنند. 

وزارت دفاع ملی: 154 بوجی امونیم نایتریت در پکتیکا ضبط شد 

صدها زندانی در خوست دست به اعتصاب غذایی زده اند

نگرانی فعاالن مدنی از روند گفتگوهای صلح؛ وزارت دفاع ملی: کوماندوها ۲۸ غیرنظامی را از زندان گروه طالبان آزاد کردند
پیش شرط های طالبان منطقی و عادالنه نیست



 

مقدمه

رسـانه ها  در  تحلیل گـران  از  عـده ای  کـه  اسـت  مدتـی 

بـه پیـروی از کاربـران شـبکه های اجتامعـی کـه عمدتـا بـدون 

بنیادهـای فکـری و تحلیـل منطقـی و تنهـا بـر اسـاس پیـش 

فرض هـای ذهنـی خویش دسـت بـه تحلیل و تفسـیر پدیده ها 

می زننـد، بـه سـناریونگاری و حتـی گاهـی بـه سناریوسـازی 

در  اکادمیـک  نظـام  متاسـفانه  کـه  آن جـا  از  می پردازنـد. 

کشـور مـا هنـوز بسـیار ضعیـف اسـت، منی توانـد اشـخاص 

توامننـد و همـگام بـا دانـش روز تحویـل جامعـه دهد. از سـوی 

دیگـر رسـانه های مـا نیـز بـه گونـه بسـیار جانبدارانـه و بـدون 

هیچگونـه معیـاری بـه نرش هرگونـه دیدگاه های خام و ناشـیانه 

می پردازنـد، اکـر تحلیل هـا و سـناریونگاری ها بیـش از آن کـه 

بـه واقعیت هـای جامعـه بپردازنـد و منجـر بـه تولیـد دانـش و 

انگاره هـای  و  تفاهم هـا  سـوء  بـه  گردنـد،  جامعـه  در  آگاهـی 

مشکل سـاز منجر می شـوند. ایـن تحلیل ها و سـناریونگاری ها 

و سناریوسـازی ها بیشـر بـه فال گیـری و فال بینـی در یـک 

جامعـه خرافاتـی و بالهـت زده می ماننـد. 

یکـی از مـواردی کـه در روزهـای اخیـر و در پـی تصمیـم 

ایاالت متحده مبنی بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان 

در باره سـناریونگاری های بسـیار شـده اسـت، رسنوشـت نظام 

سیاسـی موجـود و رهـری حکومت به خصوص شـخص رئیس 

جمهـور غنـی اسـت. بـه عنـوان مثـال در یکـی از شـامره های 

روزنامـه هشـت صبـح در تاریـخ 29 حمل 1400 تحـت عنوان 

»سـناریوهای محتمـل بـرای آینـده محمد ارشف غنـی« به نرش 

رسـیده اسـت کـه برخـالف عنـوان هیجان انگیـز آن بیشـر بـه 

گپ وگفت هـای عامیانـه در چایخانه ها و شـبیه پیش بینی های 

فال بین هـا و تعویذنویسـان می مانـد. در ایـن مقالـه بـه تبـع 

نوشـته های فیسـبوکی و بـدون هیچگونـه سـاختار منطقـی به 

شبیه سـازی تحـوالت کنونـی بـه رویدادهـای گذشـته پرداخته 

شـده اسـت. از این رو رسنوشـت نظام سیاسی و شخص رییس 

جمهـور غنـی گاهی به رسنوشـت حفیـظ الله امیـن، گاهی به 

رسنوشـت برک کارمل و گاهی به رسنوشـت داکر نجیب الله 

تشـبیه گردیده است. 

چنان کـه می بینیم به خصـوص دوره فعلی بـه دوره داکر 

نجیـب الله بسـیار تشـبیه می شـود و هامنندسـازی رسنوشـت 

رییـس جمهـور غنـی بـه رسنوشـت داکـر نجیـب اللـه بـه یک 

ویژگـی بـرای تحلیل گـران مبـدل شـده اسـت. در حالـی کـه 

اساسـا فاکتورهـای تاثیرگـذار در عـر داکـر نجیـب اللـه بـا 

عـر رییـس جمهـور غنـی از زمیـن تـا آسـامن تفـاوت دارد و 

بـر اسـاس همیـن تفاوت هـا هرگونـه شباهت سـازی میـان این 

دو دوره و دو رییـس جمهـور بسـیار ناشـیانه بـه نظـر می رسـد. 

اکر کسـانی کـه به چنین سناریوسـازی ها یا سـناریونگاری ها 

دسـت می زننـد عمدتـا دچـار عقده های سیاسـی هسـتند. در 

ایـن نوشـته کوتـاه می خواهیـم بـه فاکتورهـای متفـاوت میـان 

اکنـون و دوره هـای گذشـته کـه گاهـی شبیه سـازی می شـود 

اشـاره کنیم: 

1- وجـود نظـام سیاسـی مـروع و قانـون اساسـی 

برآمـده از آرای مـردم

نخسـتین تفاوت بنیـادی دوره فعلی و دوره های گذشـته 

موجودیـت یـک نظـام سیاسـی مـرشوع و وجود قانون اساسـی 

برآمده از آرای مردم اسـت. بدون تردید زیربنای ثبات سیاسـی 

همیـن دو پدیده اسـت که خـوش بختانه افغانسـتان امروز هم 

دارای یک نظام سیاسـی مرشوع اسـت و هـم دارای یک قانون 

اساسـی کـه در سـطح منطقه یکـی از بهرین قوانین اساسـی 

اسـت. در حالـی کـه در دوره هایـی کـه گاهـی بـا ایـن دوره 

شبیه سـازی می شـوند نه نظام سیاسـی مـرشوع وجود داشـت 

و نـه قانـون اساسـی برآمـده از اراده مردم. 

امـروزه در مـورد اصـل نظـام بجز گـروه طالبان که بـاور به 

اراده مـردم و دموکراسـی نـدارد دیگـر هیـچ گروهـی مخالفـت 

نـدارد و همـه خـود را حامـی و حافظ نظـام می داننـد. واقعیت 

نیـز ایـن اسـت کـه نظـام سیاسـی موجود محصـول مبـارزات و 

مطالبـه اصلـی مـردم افغانسـتان در طـول تاریـخ بـوده اسـت. 

از سـوی دیگـر تجربـه تاریخـی متـام ملت هـای دنیا نیز نشـان 

داده اسـت کـه در فراینـد دولـت ملت سـازی هیـچ راهـی جـز 

گـردن نهـادن بـه اراده مـردم و روندهـای دموکراتیـک وجـود 

نـدارد. همـه گزینه هـای دیگـر در زمینه برقراری نظام سیاسـی 

بـه بن بسـت می رسـند و چـاره ای نیسـت جـز ایـن کـه روزی 

بایـد از ایـن بن بسـت عبـور کـرد. اکنـون افغانسـتان بـه لحاظ 

زیرسـاخت نظـام سیاسـی بـه نقطـه وفاق ملی رسـیده اسـت و 

در مسـیر توسـعه سیاسـی قـرار گرفتـه اسـت. در حالـی که در 

متـام دوره هـای گذشـته کـه به نحوی بـا رشایط فعلی مقایسـه 

می شـوند چنیـن رونـدی حاکم نبـود و ما دارای نظام سیاسـی 

مـرشوع و دموکراتیـک نبودیـم. 

هـم چنیـن قانـون اساسـی فعلـی افغانسـتان یکـی از 

بهرین قوانین اساسـی در سطح منطقه است و اگر مشکالتی 

دارد نیـز میکانیزم هـای تعدیـل در آن پیش بینـی شـده اسـت. 

قانـون اساسـی موجـود حـاوی همـه ارزش های انسـانی اسـت 

و نـه در تضـاد بـا بـا ارزش هـای دینـی اسـت و نـه در تضـاد بـا 

ارزش هـای بنیادیـن بیـن املللـی. در حالـی که در گذشـته ما 

دارای چنیـن قانـون اساسـی نبـوده ایـم. 

2- وجود رییس جمهور منتخب

بـار  چهـار  گذشـته  سـال  بیسـت  طـی  در  افغانسـتان 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری را برگـزار کـرده اسـت و رییـس 

اگرچـه  اسـت.  برگزیـده  مـردم  آرای  اسـاس  بـر  را  جمهـور 

انتخابات هـا بـا چالش هایـی مواجه بود و بسـیار طبیعی اسـت 

که در کشـوری مثل افغانسـتان که همزمان با انتخابات جنگ 

جریـان داشـته اسـت، مشـکالتی نیـز وجـود داشـته اسـت. 

ولـی نتیجـه انتخابـات همـواره از سـوی گروه هـا و جناح هـای 

سیاسـی و نیـز جامعـه بیـن املللـی مـورد پذیـرش قـرار گرفتـه 

اسـت و اکنـون نیـز افغانسـتان دارای یـک زعیـم ملی منتخب 

اسـت. در حالـی کـه در گذشـته های مـورد اشـاره بـه خصوص 

دوره هـای حاکمیـت جناح هـای خلـق و پرچـم چنیـن زعامـت 

انتخابـی وجـود نداشـته اسـت. از همیـن رو شبیه سـازی یـک 

رییـس جمهـور منتخـب بـا روسـای جمهـوری کـه عمدتـا از 

طریـق کودتاهـای نظامـی بـر اریکـه قـدرت تکیـه زده بودند به 

هیـچ عنـوان منطـق نـدارد. 

رییـس  شـخصیتی  ویژگی هـای  و  ظرفیت هـا   -3

غنـی جمهـور 

خـود  جمهـوری  ریاسـت  دور  در  غنـی  جمهـور  رییـس 

مواجـه بـا انـواع بحران هـای سیاسـی، اجتامعـی و اقتصـادی 

بـوده اسـت. امـا او نشـان داده اسـت کـه در مدیریـت بحـران 

تـا کنـون موفق تریـن فـرد در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان بـوده 

ایاالت متحـده  رئیس جمهـور  بایـدن  جـو  تصمیـم 

مبنـی بـر بازگردانـدن رسبـازان آمریکایـی از افغانسـتان 

گرفته شـده  ایاالت متحـده  داخلـی  بـر سیاسـت  مبتنـی 

اسـت تـا اسـراتژی امنیـت ملـی کشـور. وی در جریـان 

داشـته  اعـالم   2020 در سـال  انتخاباتـی خـود  کارزار 

بـود کـه »اکنـون وقتش رسـیده اسـت کـه رسبـازان خود 

را بـه خانـه بازگردانیـم و جنـگ طوالنی مـدت آمریـکا را 

پایـان بدهیـم. بایـد به هـدف اصلـی فرسـتادن رسبازان 

خـود فکـر کنیـم. هـدف مـا ایـن بـود کـه بایـد مطمـن 

شـویم کـه بـار دگـر از ناحیـه افغانسـتان موردحملـه قرار 

نگیریـم. مـا بـه ایـن هـدف رسـیدیم«.

بایـدن ماننـد ترامـپ سـلف خـود لحـن مشـابهی را 

در پیش گرفتـه اسـت البتـه باکمـی تغییـرات. وقتـی در 

چهاردهـم اپریـل بایـدن اعـالم داشـت که رسبـازان را به 

برپـا  بازمی گردانـد مـوج عظیـم حامیـت عمومـی  خانـه 

شـد زیـرا مـردم آمریـکا از نظامی گری در خارج از کشـور 

افغانسـتان خسـته شـده اند،  از  خسـته شـده اند. آن هـا 

از عـراق خسـته شـده اند، از سـوریه و تروریسـم خسـته 

شـده اند. 

خاورمیانـه بـرای آن هـا رصفـاً دردرس می آفریدنـد و 

آن هـا ازآنجـا خسـته شـده اند. مراکـز آموزشـی، متامـی 

دموکرات هـا و حتـی برخـی جمهـوری خواهـان نیـز در 

ایـن مـورد اتفاق نظـر دارنـد، امـا همـه آن هـا در اشـتباه 

رهـران  متامـی  ملـی  امنیـت  اصلـی  هـدف  هسـتند. 

آمریـکا بایـد ایـن باشـد کـه از منافـع راهـردی کشـور 

تقویـت مناینـد.  را  آن هـا  این کـه چگونـه  و  دفـاع شـود 

سیاسـت مداران بایـد روی طرحـی کار کننـد کـه کشـور 

و  نگهدارنـد  امـان  در  بیرونـی  تهدیـدات  از  چگونـه  را 

چگونـه منابـع الزمـی را در ایـن راسـتا فراهـم مناینـد.

در قضیـه افغانسـتان این مسـأله ثابت شـده اسـت. 

هـرگاه طالبـان در متامـی افغانسـتان یـا بخـش عمـده 

صـورت  آن  در  باشـند،  داشـته  دسـت  در  را  قـدرت  آن 

القاعـده، داعـش و دیگـر گروه هـا ازآنجـا به عنـوان پایگاه 

بایـدن در 14  اسـتفاده خواهنـد کـرد.  عملیاتـی خـود 

اپریـل اعـالم کـرد کـه »نسـبت بـه زمانـی کـه در 2001 

بـر طالبـان حملـه منودیـم، امـروزه تروریسـم در رسارس 

شـده  چنیـن  کـه  البتـه  اسـت«.  گسـرش یافته  جهـان 

اسـت. ایـن امـر بـه خاطـر آن اسـت کـه ایاالت متحـده 

و متحـدان آن در ناتـو طی بیسـت سـال گذشـته نسـبت 

بسـته اند.  را  خـود  چشـامن  القاعـده  پناهگاه هـای  بـه 

در خاورمیانـه  کـه  مجبـور هسـتند  تروریسـت ها  امـروزه 

یـا مناطـق آشـوب زده آفریقـا پنـاه بگیرنـد. بایـد اشـتباه 

نکنیـم افغانسـتان در ناحیـه بسـیار دور از ایاالت متحـده 

واقع شـده اسـت و تروریسـت هـا ترجیـح می دهند که در 

آنجـا پنـاه بگیرنـد. بایـدن بـه زبان خـود بیان داشـت که 

اطمینانـی وجـود نـدارد کـه تروریسـت ها از ناحیـه تحت 

کنـرل طالبـان دوبـاره بـه خـاک آمریـکا حملـه نکننـد. 

بایـدن بـه ایـن تهدیـد واقـف اسـت و از همیـن رو گفتـه 

اسـت کـه مـا قابلیت هـای خـود را در مبـارزه با تروریسـم 

حفـظ می کنیـم و در منطقـه محاسـبات خـود راداریـم 

تـا بـا حمـالت احتاملـی مقابلـه مناییـم. بایـدن در ایـن 

راسـتا در اشـتباه اسـت زیرا وقتی ما از افغانسـتان خارج 

شـویم از ایـن راه دور چطـوری می توانیـم اطالعـات الزم 

را بـه دسـت بیاوریـم. 

کشـورهای  از  کـه  پس ازایـن  بـن الدن  درگذشـته 

دیگـر اخـراج شـد بـه افغانسـتان پنـاه گرفـت زیـرا آنجـا 

بـرای  امـر  ایـن  و  اسـت  واقع شـده  مـا  از  دور  بسـیار 

دارد. جذابیـت  تروریسـت ها 

بـا وجـود اینکـه آمریـکا طـی بیسـت سـال گذشـته 

شـاهد بوده اسـت که نردهـای خونین همـه روزه جریان 

داشـته اسـت و جنگ به پایان نرسـیده اسـت، اکنون در 

قبـال ایـن مسـأله چه می کند؟ طی هفت سـال گذشـته 

کـه مسـئولیت امنیتـی از ناتـو بـه نیروهـای افغانسـتان 

واگذارشـده اسـت و ناتـو نقـش حامیتـی داشـته اسـت، 

جهـان  در  مناطـق  خطرناک تریـن  از  یکـی  افغانسـتان 

اسـت.  بوده 

آمریکایـی  باقیامنـده  نیـروی   3500 وقتـی 

افغانسـتان را تـرک گوینـد، آنـگاه برای انجـام و مدیریت 

عملیات هـا نیـاز بـه پـول هنگفتـی خواهد بود تـا به پیش 

بـرده شـود. عـالوه بـر این هـا، متحـدان آمریـکا در حـال 

مشـورت،  آمـوزش،  شـمول  بـه  کلیـدی  کارهـای  انجـام 

کمـک بـه نیروهـای امنیتی افغانسـتان و دیگـر نیروهای 

امنیتـی هسـتند. امـروزه تعـداد نیروهـای حامیـت قاطع 

در  کـه  نفـر می رسـد  بـه 10000  نیروهـا  دیگـر  و  ناتـو 

مقایسـه بـا نیروی 130000 نفری آیسـاف بسـیار ناچیز 

افغانسـتان،  از  نیروهـا  ایـن  خـروج  می رسـد.  نظـر  بـه 

کـرد.  خواهـد  بـدل  تاخت وتـاز  میـدان  بـه  را  آنجـا 

ایاالت متحـده طـی سـال های گذشـته هزینـه هنگفتـی 

را بـرای دولت-ملـت سـازی در افغانسـتان متقبـل شـده 

اسـت امـا از اول هـم قـرار نبـود کـه امریـکا در آسـیای 

مرکـزی یـک سـوئیس دیگـر برپـا کنـد. هـرگاه بخواهیـم 

بـرای جران خسـارات گذشـته بـه یک بارگی افغانسـتان 

را تـرک کنیـم، ایـن خـودش اشـتباه اسـت و هزینـه آن 

بسـیار هنگفـت خواهـد بـود.

کـه  می کننـد  ادعـا  این گونـه  خـروج  طرفـداران 

آمریـکا مدت زمـان طوالنـی از افغانسـتان حامیـت کـرده 

اکنـون  و  باشـد  دفـاع  بـه  قـادر  خـود  بتوانـد  تـا  اسـت 

مسـئولیت ایاالت متحـده بـه پایـان رسـیده اسـت. آن هـا 

در اشـتباه هسـتند زیرا مسـأله اصلی امنیت ملی آمریکا 

آمریـکا  افغانسـتان.  دفاعی-نظامـی  قابلیـت  نـه  اسـت 

بـه آن کشـور کمـک  و متحدانـش در افغانسـتان رصفـاً 

منی کنـد بلکـه جلـوی حمـالت تروریسـتی را می گیرنـد 

کـه علیـه ماملـک غربـی طراحـی می شـوند چیـزی کـه 

قبـالً از ناحیـه تحـت کنـرل طالبـان اتفـاق افتـاد و بـار 

دیگـر نیـز احتاملـش وجود دارد. آمریکا بـرای جمع آوری 

اطالعـات در قبـال حمالت احتاملی تروریسـت ها به کار 

شـیوه های مختلـف نیـاز دارد کـه رصفاً از طریـق نظامی 

تسـهیل  باعـث  نظامـی  حضـور  امـا  نیسـت  امکان پذیـر 

ایـن  در  کلیـدی  کارهـای  فراهم سـازی  و  لجسـتیکی 

راسـتا می شـود. آمریـکا بـا حفـظ حضـور خـود می توانـد 

ازآنجـا  تروریسـتی  تهدیـد  کـه  کننـد  حاصـل  اطمینـان 

متوجـه آمریـکا منی شـود امـا خـروج رسبـازان باعـث از 

باوجوداینکـه  می شـود.  اطمینـان  ایـن  از  رفـن  بیـن 

بایـدن اذعـان مـی دارد کـه مـا هنـوز در هـدف خـود کـه 

نشـده ایم  قـادر  اسـت  متحـده  ایـاالت  امنیـت  تامیـن 

امـا بـا توجـه بـه تغییـر رشایـط نسـبت بـه زمـان سـقوط 

طالبـان و شکسـت القاعـده مـا بایـد اهدافـی دیگـری را 

ترسـیم مناییـم. حتـی اگـر رشایـط هم تغییـر کرده باشـد 

ایـن خـروج یک حرکـت رادیکال اسـت زیرا هنـوز هم در 

آنجـا منافـع زیـادی داریـم کـه نیازمنـد حضور ما اسـت. 

در دسـت  ناتـو  رهـری  کـه  بگویـد  دارد  بایـدن متایـل 

مـا اسـت امـا ایـن مسـأله را یـادآوری منی کنـد کـه 75 

سـال پـس از شکسـت رایـش سـوم، هنـوز هـم در آملان 

پایـگاه نظامـی داریـم. به همیـن ترتیب در جاپـان و کره 

جنوبـی نیـز ایـن مسـأله صـدق می کنـد.

بـرای  دنیـا  جـای  خطرناک تریـن  در  مـا  حضـور 

آن  از  درازمـدت  تهدیـدات  زیـرا  اسـت  الزم  درازمـدت 

موجـد  آمریـکا  حضـور  اسـت.  آمریـکا  متوجـه  ناحیـه 

از  موجـب  آن  خـروج  کـه  اسـت  نبـوده  تهدیـدات  ایـن 

تروریسـم  بـا  مبـارزه  شـود.  تهدیـدات  ایـن  رفـن  بیـن 

ایـن  نیسـت.  نوزدهـم  قـرن  متعـارف  ماننـد جنگ هـای 

تفـاوت بـه خاطـر آمریـکا نیسـت بلکـه ناشـی از عملکـرد 

تروریسـت ها اسـت. حتـی در جنـگ متعـارف تغییراتـی 

رومنـا شـده اسـت. امـروزه اگـر بـه فضـای سـایری نگاه 

کنیـم دشـمنان می خواهنـد بـا اندک تریـن نقطـه قـوت 

خـود در نواحـی آسـیب پذیر مـا نفـوذ کننـد. مبـارزه بـا 

تروریسـم ماننـد مبـارزه بـا کمونیسـم اسـت. در جریـان 

کمونیسـم  بـا  مبـارزه  مخالـف  عـده ای  نیـز  رسد  جنـگ 

بـا  مبـارزه  مخالـف  مشـابه  افـراد  امـروزه  کـه  بودنـد 

هسـتند. تروریسـم 

حضـور مـا در افغانسـتان دالیلـی دیگـر هـم دارد. 

هـم  پاکسـتان  و  ایـران  خطـرات  مراقـب  ازآنجـا  بایـد 

باشـیم. ایـران به دنبال تقویت موشـک های بالسـتیک و 

برنامه سـالح هسـته ای خود اسـت و از گروه های نیابتی 

خـود ماننـد حوثـی، حـامس و حزب اللـه در خاورمیانـه 

حامیـت می کنـد و بـه دنبـال هژمونـی منطقـه ای اسـت 

کـه ایـن امـر موجـب دلواپسـی و نگرانـی همسـایگان آن 

شـده اسـت. افغانسـتان بهریـن موقعیـت بـرای نظـارت 

از فعالیت هـای ایـران اسـت. اگـر طالبان در افغانسـتان 

قـدرت بگیرند حکومت افغانسـتان متالشـی خواهد شـد 

و در نواحـی غربـی افغانسـتان ایـران نفـوذ بیشـری بـه 

دسـت خواهـد آورد. امـروزه بایـدن بـه شـکل مـدرن آن 

می خواهـد عـر جـورج گـوورن ویتنـام را در افغانسـتان 

کند. پیـاده 

ناحیـه  از  را  بزرگ تـری  تهدیـدات  آمریـکا  خـروج 

کنـرل  طالبـان  هـرگاه  دارد.  همـراه  بـه  پاکسـتان 

دیگـر  و  پاکسـتانی  طالبـان  بگیـرد  دسـت  بـه  را  کابـل 

اسـالم گرایان رادیـکال تشـجیع خواهـد شـد و عـده ای 

در داخـل آی اِس آی بـا آن هـا همـکاری خواهنـد کـرد. 

پاکسـتان از 1947 بـه این طـرف هیـچ گاه حکومـت بـا 

بـه  پاکسـتان  اسـت. هـرگاه  نداشـته  قابل اتـکا  و  ثبـات 

دسـت اسـالم گرایان رادیـکال سـقوط کنـد، سـالح های 

هسـته ای آن کشـور بـه دسـت تروریسـت ها می افتـد کـه 

نه تنهـا هنـد در معـرض خطـر قـرار می گیـرد بلکـه خطـر 

رسارس  در  تروریسـتی  گروه هـای  به متامـی  آن  اشـاعه 

آمریـکا  بـرای  خطـر  بزرگ تریـن  دارد.  وجـود  جهـان 

ایـن اسـت کـه طالبـان دوبـاره در افغانسـتان بـه قـدرت 

برسـند. 

اسـت. در سـال 2014 بسـی بیشـر از امـروز احتامل سـقوط 

نظـام متصـور بـود و مـردم افغانسـتان در یک هـراس فراگیر به 

رس می بردنـد. امـا هـم انتخابـات برگـزار شـد و هـم بحران های 

سیاسـی مدیریـت گردیـد و هـم نظـام قوی تـر از گذشـته و بـا 

اسـتقالل بیشـر به حیـات خویش تا کنـون ادامه داده اسـت. 

بـدون تردیـد نقش شـخص رییـس جمهـور در تحـوالت اخیر و 

مدیریـت بحران هـا بسـیار برجسـته بـوده اسـت. ویژگی هـای 

رییـس جمهور فعلی افغانسـتان را هیچ یک از شـخصیت هایی 

کـه گاهـی بـا وی مقایسـه می شـوند نداشـته انـد. 

4- نهادهای قانونی و وفادار به نظام

افغانسـتان امـروز عـالوه بـر داشـن یـک نظـام سیاسـی 

مبتنـی بـر تفکیـک قـوا و قانـون اساسـی مـورد قبـول همـه، 

دارای نهادهـای قانونی و رسـمی اسـت که همه برآمـده از اراده 

مشـرک همـه مـردم و وفـادار به نظـام به هسـتند. به خصوص 

نهادهـای امنیتی کشـور در قالب وزارت دفاع ملـی، وزارت امور 

داخلـه و امنیـت ملـی اکنـون دارای بیـش از 300هـزار نیـروی 

جـوان و آموزش دیـده و مسـلکی هسـتند کـه بـا جـان و دل از 

نظـام، مـردم، اسـتقالل، متامیت ارضـی و دسـتاوردهای مردم 

افغانسـتان حفاظـت می کنند. 

افغانسـتان در طـول تاریخ هیچـگاه دارای چنیـن نیروی 

نبـوده اسـت. بـه خصـوص در دوره هـای گذشـته که بـه نحوی 

بـا دوره فعلـی مقایسـه  می شـوند نهادهـای امنیتـی کشـور نـه 

بـه لحـاظ کیفـی و نـه بـه لحـاظ کمـی بـا وضعیت فعلـی قابل 

مقایسـه نیسـت. نهادهـا و نیروهـای امنیتـی افغانسـتان در 

طـول سـال های گذشـته تبدیـل به بهریـن نهادهـای امنیتی 

گردیـده انـد و در متـام ایـن سـال ها حتـی یـک نفر بـه طالبان 

تسـلیم نشـده و حتـی یـک نفـر بـه نظـام خیانـت نکـرده و از 

دسـتورات مقامـات عالـی نظام رسپیچـی نکرده اسـت. انگیزه 

دفـاع از رسزمیـن، مردم و نظام و مبارزه با دشـمنان افغانسـتان 

و تروریسـم بیـش از هـر زمـان دیگـر هم چنـان در قلـب یکایک 

نیروهـای امنیتـی کشـور مـوج می زنـد. منی تـوان ایـن فاکتـور 

نجات بخـش را نادیـده گرفـت و یـا آن را بـا دوره هـای سـیاه 

گذشـته مقایسـه کرد. 

5- تجربه های گرانسنگ و عربت از تاریخ 

دام  در  همـواره  کشـور  گذشـته  سیاسـی  نظام هـای 

ایدئولوژی زدگـی  همیـن  و  انـد  بـوده  گرفتـار  ایدئولوژی هـا 

نظام هـای سیاسـی گذشـته و نهادهـای برآمـده از آن نظام هـا 

سـبب فروپاشـی و سـقوط نظام هـا می شـده اسـت. از ایـن رو 

افغانسـتان همیشـه بـه لحـاظ تـداوم نظام های سیاسـی دچار 

مشـکل بـوده اسـت. مـا در تاریخ سیاسـی کشـور خـود همواره 

شـاهد گسسـت ها بـوده ایم ولی هیچـگاه تداوم وجود نداشـته 

اسـت. از همیـن رو حتـی در سـال های اخیـر چندیـن بـار در 

لبـه پرتـگاه رفتـه ایـم ولـی هرگـز سـقوط نکـرده ایـم و بـه عقل 

سیاسـی در کشـور به آن اندازه رشـد کرده است که میان تداوم 

و گسسـت فـرق قایل شـویم.  بـدون تردید تجربه های گذشـته 

و عـرت از تاریـخ در متـام مراحـل گـذار و عبـور از بحران هـای 

ایجادشـده نظـام سیاسـی موجود را یـار بوده اسـت. اکنون نیز 

همـه نگرانی هـا و تـرس از ایـن اسـت کـه افغانسـتان یـک بـار 

دیگـر به دوره های تاریک گذشـته سـقوط کند و ما شـاهد یک 

گسسـت دیگـر باشـیم. ایـن تـرس تنهـا اختصـاص بـه رهری 

حکومـت، نیروهـای سیاسـی و یـا کـدام طیـف خـاص نـدارد. 

بلکـه یکایـک مـردم افغانسـتان در ایـن هراس رشیک هسـتند 

و از بازگشـت بـه نقطـه صفـر بیـم دارنـد. همیـن بیـم و هـراس 

فراگیر سـبب شـده اسـت که ذهنیت مشـرک به مثابه تهداب 

ارزش هـای مشـرک شـکل بگیـرد و تقویـت شـود. ایـن فاکتور 

نامرئـی و بسـیار الهام بخـش در گذشـته ها وجـود نداشـت ولی 

اکنـون بسـیار قـوی اسـت و همـه آن را درک می کننـد. 

6- آزادی های سیاسی و مدنی

ارزش هـای  عنـوان  بـه  مدنـی  و  سیاسـی  آزادی هـای 

جهان شـمول و انسـانی به شـکل قانومنند و فراگیر در کشـور 

وجـود دارد. افغانسـتان امـروز دارای احـزاب سیاسـی متنـوع و 

هـزاران رسـانه آزاد اسـت کـه بـه طـور کامـل وجـود آزادی هـای 

سیاسـی و مدنـی و هم چنیـن آزادی بیـان را متثیـل می کنند. 

هیـچ شـخصی فعـال در افغانسـتان بـه دلیل باورهای سیاسـی 

در زنـدان نیسـت و هیـچ رسـانه ای نـه پیـش از نـرش و نـه بعـد 

از نـرش سانسـور منی شـود. ایـن وضعیـت سـبب می شـود کـه 

هیچ عقده ای علیه نظام انباشـت نشـود تا روزی در حد انفجار 

برسـد. ممکن اسـت کارگزاران نظام مخالف داشـته باشند و یا 

بخشـی از مردم با بخشـی از کارگزاران مشـکل داشـته باشـند. 

امـا هیچ کـس در افغانسـتان بـا اصـل نظـام مشـکل ندارنـد 

و سـاختارهای موجـود آزادی را بـرای همـه بـه طـور یکسـان 

فراهـم سـاخته اسـت. در حالـی که در گذشـته ها بـه خصوص 

دوره هایی که با دوره کنونی مقایسـه می شـوند ما دارای چنین 

سـاختارهای دموکراتیـک نبـوده ایم. 

سخن آخر

بـا توجـه بـه تفاوت های عمده میـان گذشـته و زمان حال 

و بـا توجـه بـه تغییـرات عمده ای کـه در هـر یـک از فاکتورهای 

و  سناریوسـازی  هرگونـه  اسـت،  آمـده  وجـود  بـه  سیاسـی 

سـناریونگاری بدون در نظرداشت این فاکتورها و تاثیرات آن ها 

و حتـی سـاده لوحی  احتاملـی ساده اندیشـی  رخداهـای  در 

اسـت. از همیـن رو کسـانی کـه مرتـب بـا سناریوسـازی های 

منویـات  و  پیش فرض هـا  می کننـد  احسـاس  ساده اندیشـانه 

خـود را همگانـی می سـازند، اشـتباه می کننـد. 

چـون عـامل سیاسـت مملـو از فاکتورهـا و بازیگران اسـت 

و هـر کـدام از ایـن فاکتورهـا و بازیگـران نقـش خـود را دارنـد و 

گاهـی ممکن اسـت یک فاکتور بسـیار سـاده متام یـک روند را 

تحت تاثیر قرار دهد و به کلی به سـمت و سـوی دیگر بکشاند. 

بنابرایـن سـناریونگاری یـا سناریوسـازی فال بینـی نیسـت کـه 

شـخصی در یک گوشـه خلوت خویش تسـبیح را برداشـته و از 

روی فـال آینـده را پیش بینـی کنـد و ایـن پیش بینـی خیالی را 

بـر رسنوشـت سیاسـی یک کشـور تـری دهد. 

بـه عبـارت دیگـر سناریوسـازی یـا سـناریونگاری غیـب 

گویـی یا فال بینی نیسـت بلكه بیـان زنجیـره ای از فاکتورهایی 

اسـت کـه بـه طور منطقـی بـر رویدادها تاثیـر گذاشـته و آینده 

را شـکل می دهـد. 

از ایـن رو آن چـه در ایـن روزهـا بـه عنـوان سـناریوهای 

احتاملـی بـه خصـوص در مـورد رسنوشـت رییـس جمهـور یـا 

نظـام سیاسـی موجـود بـر زبان هـا رانـده می شـود، بیـش از آن 

که سـناریو باشـند، خیالبافی های ناشـی از ذهنیت های ساده 

و بسـیطی اسـت که تحـت تاثیر عوامـل تعصب آمیـز و وهم آلود 

شـکل گرفتـه اند.

 محمد هدایت 

سناریو نگاری یا فال بینی 
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 جان بولتون مشاور پیشین امنیت ملی ایاالت متحده

استراتژی نه  رؤیاست  ــور یک  به کش بازگرداندن سربازان 
برگردان: محمد سالم ناجی
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 بازی با اعداد              3260
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3155    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3431
وزیرسفید را در خانه  b7 حرکت دهید. 

3459

جواب هدف         2908
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ثور
ممکن است مشــکالت جدی در انجام کارهای عملی پیدا کنید. بهتر است که 
امروز فقط کارهای روزانه خود را انجام دهید. از سمت دیگر، فرصت خوبی دارید 

تا در کارهایی که نیاز به الهام و حس ششم دارند موفق شوید. 

جوزا
امروز صبح ممکن اســت بیشــتر از هر روز دیگری حساس باشید، در حقیقت 
روابط تان را با شــریک عاطفی و رئیس تان را تحت تاثیر قرار می دهد. به شما 
توصیه می کنیم که امــروز به حس عمل خود تکیه نکنید و اگر نمی توانید بر 

عهد و پیمان خود وفا کنید قولی ندهید.

سرطان
ممکن اســت مبلغ عمده ای پول از جایی که اصال انتظار نداشتید دریافت 
کنید. احتماال کمک مالی و یا وامی از ســمت بســتگان تان باشــد. با این 
حــال خیلی هیجان زده می شــوید، زمان خوبی بــرای برنامه ریزی آینده 

نمی باشــد، مخصوصا زمانی که می خواهید خرید و فروش انجام دهید.

اسد
امروز می توانید به حس ششم تان اطمینان کنید. ستاره شناسان می گویند که 
امروز نیازمند خالقیت و الهامات اســت. اگر هنرمند هستید زمان آن رسیده که 

استعدادهای خود را در دید دیگران قرار دهید و خواهید درخشید. 

سنبله
به نظر می رســد که می خواهید پروژه جدید تجــاری و یا کاری را برنامه ریزی 
کنیــد. روز خوبی برای پیدا کردن راه حل های خالقانه اســت، اما نه برای اقدام 
کردن فنی. شانس موفقیت تان بسیار خوب است، البته باید صبور باشید و در برابر 

مشکالت پتانسیل داشته باشید.

حمل
امروز خالقیت شما در بهترین حالت است و می توانید از آن در انجام پروژه ها 
کمک بگیرید. امور فکری امروز بســیار مطلوب است، زیرا که دارای حس ششم 
و الهامات هنری می باشــید. اگر به اندازه کافی اســتراحت نکنید ممکن است 

خستگی شدیدی را متحمل شوید.

میزان
ممکن است امروز صبح آن چنان تمرکز نداشته باشید. بهتر است که امروز 
چیزی را شــروع نکنید، زیرا که اشــتباهاتی مرتکب خواهید شد که هزینه 

بر خواهد بود. 

عقرب
امروز صبح ممکن اســت کمی سردرگم باشید و روز سختی باشد. روز خوبی 
برای مذاکره و بحث در ارتباط با هزینه ها نمی باشد. ممکن است بهتر باشد 

که هر گونه مالقات و دیدن دوستان تان را به زمان دیگری موکول کنید.

قوس
امروز ستاره شناسان می گویند تمرکز کردن برای شما سخت است. اگر نیاز 
دارید تا مســائل و مشکالت پیچیده را حل کنید بهتر است که بر روی کمک 
همکاران تان حساب کنید. زمان خوبی برای بهبود روابط تان با شریک عاطفی 

تان می باشد.

جدی
امروز به نظر می رسد که روز دشواری است، زیرا که کارایی شما در بهترین 
حالت نمی باشــد. ممکن است بهتر باشــد که هرگونه تصمیم در ارتباط با 

کسب و کار و یا محل کار خود را به زمان دیگری موکول کنید. 

دلو
روز عالی بــرای خالقیت، نوآوری و تعامالت می باشــد. فرصت خوبی دارید تا 
استعدادهای هنری خود را به نمایش بگذارید. امروز بعد از ظهر شخص خاصی را 

مالقات می کنید که از نظر هنری شما را حمایت می کند.

2909

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

وجود داشته باشد.
  5 کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 16  کلمه: عالی 

دنیاـ  دیــنـ  نداـ  بدنـ  
بندـ  بندرـ  بدرـ  بدـ  بادـ  
باید ـ بید ـ سرد ـ درس ـ 
سید ـ سبد ـ اسد ـ اسید 
ـ رند ـ ابد ـ سند ـ داس 

ـ نادر.
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 محمد باقریان

حوت
امروز صبح از یک مالقات کاری نامید خواهید شــد. بهتر است که عجله نکنید. 
فرصت های عالی تر بر ســر راه تان خیلی زود خواهد آمد. حدس و گمان مالی 

باعث از دست دادن پول تان خواهد شد.

 شطرنج                     3432

ب

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

کلیدان ـ گل افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.

ث ا ق ب ط ن ا ت س ا د ز

ظ غ ا ی ل ه ژ و ت و ن ن

ه ن ت ب ع د گ ف ف ژ ا د

ب ا آ ن ت ن ط ا ا پ ش ا

ذ د ه د د ب د آ ر ق ف ن

ا ی د ر ض ا و ی ظ د ا ا

ج ل ن گ ر ی ش ه ط ی ل ب

ض ک ا ا ز ا ر ک ا م گ ر

ح ف م ه ن گ ا م ه ی ژ ه

ک ا ر و خ ص ن و ب ر ذ م

م غ ف ژ ت ا ج ر ا ن چ آ

ت آ ژ ش ک ن ج ه د ی ق ع

ت

و اساسی به صورت عمیق و با جزئیات پرداخته می شد، بهرت بود تا اینکه 

مسئله های زیادی به صورت کلی آورده  شده. 

    نکته دیگری که مهم و قابل توجه است؛ چگونگی بازمنایی شخصیت های 

زن در این اثر می باشد. داستان بیش تر، حول شخصیت های زن و زندگی 

بیرونی و درونی شان می چرخد. سارا، حسینه و سیام شخصیت های زن در 

این داستان اند. حسینه دخرت سنتی و تسلیم به نظام جامعه مردساالر است 

و با وضعیت موجود سازش دارد و هیچ رسکشی از آن منی کند. سیام که مادر 

حسینه و سارا است، زن روشن و تا حدودی دموکرات است که در جامعه ی 

مردساالر قربانی شده و از وضع موجود ناراض است؛ اما نکته قابل توجه 

چگونگی تصویر یا بازمنایی شخصیت و زندگی سارا است. سارا که در نقش 

شخصیت مرکزی داستان ظاهر می شود در مسیر زندگی اش با فرازوفرود زیاد 

روبه رو می گردد. 

      سارا در آغاز دخرت سنتی و تسیلم به جامعه مردساالر است؛ در جریان 

روایت داستان روزبه روز تغییر می کند و در مسیر خالف سنت های اجتامعی و 

فرهنگی حرکت می کند. ابتدا برقراری رابطه عاشقانه با شاگردش در کورس، 

به دنبال آن رفنت به قربس و زیرپاگذاشنت سنت، عرف و باورهای اجتامعی، 

فرهنگی و دینی. در نهایت رسیدن به احساس پوچی و بی معنایی در زندگی 

و پشیامنی از متام تابوشکنی هایش. در آخر داستان هم شخصیتی پیدا 

می شود به نام منصور که در نقش ناجی ظاهر می شود و سارا می خواهد پس 

به فرهنگ و سنت و باورهای مرسوم افغانستان برگرداند. 

      احساس می شود که این داستان می تواند به جامعه ی مردساالر کمک 

کند. تصویری که از زندگی سارا ارائه می کند؛ زن ستیزانه است. سارا 

شخصیتی است که از عرف و باورهای اجتامع بیرون زده و تابوها را شکسته؛ 

اما بالهای که به صورت خودآگاه و ناخودآگاه بررسش آورده می شود چنان 

سخت و شدید است که دیگر هیچ دخرتی جرئت و جسارت این را نداشته 

باشد که از حد و مرزهای که جامعه سنتی و مردساالر برایش تعیین کرده 

عبورکند. 

در پایان داستان به خواننده این احساس دست می دهد که متام 

زجرکشیدن ها و بدبختی های که دامن گیر زندگی سارا شده، به این دلیل 

است که سارا از سنت های اجتامعی و حدومرز که اجتامع برای یک دخرت 

تعیین کرده، عبور منوده. در نتیجه این پیام را تلقین می کند که اگر دخرتی 

دیگری بخواهد تابوها را بشکند و از حدومرز که اجتامع برای زن و دخرت 

تعیین کرده، عبور مناید به رسنوشت سارا دچار خواهد شد. این پیام به گوش 

می رسد که اگر در درون عرف و فرهنگ، هر بالیی که بررس زنان می آید، 

دم نزند و اگر بخواهد از فرهنگ و برساخته های معمول و مروج اجتامع 

اعرتاض کند و خالف آن حرکت مناید، دچار روزگار سارا خواهد شد. نوعی 

رسکوب گری از البالی منت احساس می شود. 

      جالب این است که در جریان روایت داستان، منصور وقتی که سارا 

نصیحت می کند، می گوید با راهی که تو پیش گرفته ای، منی توان در فرهنگ 

ما یک زندگی ثابت و استوار پیداکرد. در راهی که تو می روی تنها زن است 

که رضر می بیند. همه ی این مفاهیم هراس و ترس را در درون هر دخرت و زن 

بیدار می کند و مانع هرنوع حرکتی می شود که جامعه ی سنتی و مردساالر را 

به چالش بکشد. 

     کاش در کنار مسایلی که در عرف و فرهنگ ما بی بندوباری تلقی 

می شود، ستم و رسکوب فرهنگ و ازدواج پذیرفته شده و معمول نیز بازتاب 

پیدا می کرد. فرهنگ ما یک بسته ی بدون عیب و نقص نیست که همه 

چیزش درست باشد. فرهنگی که همه ی محکومیت و محرومیت را بررس زنان 

می اندازد باید به چالش کشیده شود تا اصالح گردد. اگر در فرهنگی که یک 

مرد الوبالی و بی بندوبار بی هیچ مانعی می تواند زندگی ثابت وپایدار داشته 

باشد، اما به زنی بی بندوبار جایی برای زندگی نیست؛ این فرهنگ، بر ستم 

جنسیتی مهر تأیید می گذارد و مشکل دارد. 

    بخشی زیادی از زنان که به صورت رسمی و پذیرفته شده ازدواج کرده اند، 

با سخت ترین فشار و عذاب روبه رو اند. توهین و تحقیر، زندانی کردن در 

چهاردیواری خانه، لت و کوب، بریدن گوش و بینی، رسبریدن و کشته شدن 

از سخت ترین زجرهایی است که در درون ازدواج رسمی و جامعه ی مردساالر 

وجود دارد. اگر سارا با تابو شکنی و برقراری رابطه ی نامرشوع رنج و عذاب 

و سختی می کشد، این طرف زنانی زیادی در درون رابطه ی مرشوع و رسمی 

متام عمرشان رصف زجر کشیدن می شود.

      چقدر خوب و انسانی خواهد بود که نویسندگان بیاید این طرف قضیه را 

هم ببیند و قصه ی زجرکش شدن زنان را در درون ازدواج های رسمی و قانونی 

هم به تصویر بکشد تا اینکه خون ده ها زن که خودکشی کرده اند و یا توسط 

شوهران و دیگر خویشاوندان شان کشته شده اند، پامال نشوند. 

کتاب »مقرص کیست« که توسط عبدالوارث برمک نوشته شده، در ماه 

حمل امسال ) 1400هجری خورشیدی( در کابل چاپ و نرش گردیده 

است. من این کتاب را مرور کرده ام و نکاتی چندی در مورد کتاب 

»مقرص کیست« قابل یادآوری می دانم. 

     باتوجه به وضعیت آشفته ی فرهنگی و ادبی، خلق این منت، کار 

ارزشمند و قابل ستایش است. در روزگاری که خواندن  و نوشنت 

در جامعه ی ما نزدیک به صفر است و حتا دانشگاهیان و فرهنگیان 

به خواندن و نوشنت منی پردازند، حضور کتاب »مقرص کیست« در 

جامعه ی فرهنگی یخ بسته و منجمد، نیک و مبارک است. از طرف 

دیگر، این منت ممکن زمینه ی اندیشیدن و گفت وگو کردن را در ذهن 

و ضمیر خواننده فراهم کند. شاید برخی از افراد با خواندن این منت، 

ذهنش درگیری مسایلی شود که در درون کتاب بازتاب یافته است و 

ما در زندگی روزمره با آن روبه رو هستیم. 

اگر کتاب »مقرص کیست« بتواند ما را به فکر فرو برد و زمینه ی درک 

و شناخت وضعیت زندگی ما را برای ما مهیا سازد، در آن صورت 

ارزشمندی کتاب بیش تر می گردد.   

    نویسنده کتاب، تالش کرده منت را در ژانر »داستان« بنویسد. از 

طرف دیگر خود نویسنده، تخصص و شناختی از داستان نویسی و 

ویژگی های ژانر داستانی ندارد. 

به نظر می رسد که سبک این منت، بیش تر به قصه هامنند است. 

شیوه ی قصه پردازی و ویژگی های آن را می توان در این منت پیداکرد 

و نشان داد. با آن هم برای یک نویسنده ی تازه کاِر که بدون دانش 

و شناخت دقیق از ادبیات داستانی و داستان نویسی، در سبک 

داستانی می نویسد، این مسئله دور از انتظار نیست. 

    محتوا یا مضمون کتاب »مقرص کیست« بیش تر مسئله ی قابل 

تأمل و مترکز است. در کتاب مقرص کیست با انبوهی از موضوع و 

مسئله روبه رو می شویم. گویا این طور به نظر می رسد که نویسنده 

در تالش بوده تا موضوعات بیشامر را در این منت جا داده و پردازش 

بدهد. کتاب مقرص کیست در نقش یک آیینه ی بسیار بزرگی ظاهر 

شده که در آن کوشش گردیده تا سنت و تجدد، دین و دموکراسی، 

رشق و غرب، عشق و عیاشی، همکاری، فساد، فرهنگ، مهاجرت، 

تبعیض جنسیتی، تاریخ، اجتامع، زنانگی و غیره جا داده شود. 

حضور مسئله های بی شامر باعث شده که خواننده از البالی این منت 

به یک مسئله ی اساسی و اصلی دست پیدا نکند. در درون منت، 

مسئله محوری و اساسی مبهم و ناپیداست. به جای طرح و بسط یک 

مسئله ی اساسی، ده ها مسئله بازتاب پیداکرده. این موضوع، سبب 

شده که منت سطحی و رسرسی پیش برود. 

درک و شناخت و بینش مشخص در هیچ یک از زمینه های طرح 

شده برای خواننده ایجاد منی شود؛ به این دلیل که جزئیات و عمق 

هیچ یک از موضوعات به دقت بازتاب پیدا نکرده. به تعبیر ژان پل سارتر 

کار نویسنده »آشکارکردن« است؛ اما این اشکار کردن وقتی خوب 

انجام می شود که به قول فلوبر، نویسنده در »عمق چیزها« نفوذ کند. 

اگر نویسنده در عمق پدیده ها نفوذ نکند، روایت نویسنده از پدیده ها، 

هامن روایت عادی و روزمره است که شناخت ایجاد منی کند. داستان 

که شناخت ایجاد نکند، تأثیری ندارد و کاری انجام منی دهد. در 

نتیجه می توان گفت که در این منت اگر به یک یا چند مسئله مهم 

کتاب

فلمـی موزیـکال بـا بـازی آدام درایور و ماریـون کوتیار بـه عنوان فلم 

افتتاحیـه جشـنواره کن ۲۰۲۱ انتخاب شـد.

بـه گـزارش ددالیـن، »آنـت« فلـم جدید لئـوس کاراکس کـه در عین 

حـال اولیـن فلـم انگلیسـی زبـان وی هـم هسـت بـه عنـوان فلـم 

افتتاحیـه کـن امسـال انتخـاب شـد.

بـه ایـن ترتیـب ایـن فلـم کـه اولیـن اکـران جهانـی خـود را در کـن 

هفتـاد و چهـارم تجربـه می کنـد در بخـش رقابتی جشـنواره امسـال 

هـم حضـور خواهـد داشـت.

ایـن فلـم موزیـکال بـا بـازی ماریـون کوتیـار، آدام درایـور و سـیمون 

هلربگ سـاخته شـده و داسـتانش در لس آنجلس معـارص می گذرد. 

داسـتان ایـن فلـم بـا مترکـز بـر »ِهـری« یـک اسـتندآپ کمدیـن و 

خواننـده ای بـه نـام »آن« کـه شـهرتی جهانـی دارد سـاخته شـده 

اسـت. ایـن زوج خوشـبخت و شـاد و سـامل بـا تولد اولین فرزندشـان 

بـه نـام »آنت« که دخرتی عجیب با رسنوشـتی غیرقابل انتظار اسـت 

زندگی شـان دسـتخوش تغییـر می شـود.

کاراکـس پـس از ۹ سـال بـا این فلـم به جشـنواره کن بـاز می گردد. 

وی پیشـرت بـا فلـم »موتورهـای مقـدس« در این جشـنواره فرانسـوی 

حضور داشـت.

»آنـت« می توانسـت بـه جشـنواره ۲۰۲۰ کـن هـم برسـد اما بـا توجه 

بـه اینکـه فلم هـای بـزرگ متعـددی بـرای شـیوع کرونـا دسـت نگـه 

داشـتند و در نهایـت جشـنواره کـن هم به صورتی متفـاوت و مجازی 

برگـزار شـد، اکـران ایـن فلم تا امسـال بـه تعویـق افتاد.

لئـوس کاراکـس ۶۱ سـاله کارگـردان، نویسـنده و منتقـد فرانسـوی 

اسـت. فلـم »موتورهـای مقدس« وی سـال ۲۰۱۲ برنـده چند جایزه 

بین املللـی  جشـنواره  از  طالیـی  هوگـوی  جملـه  از  بین املللـی، 

فلـم شـیکاگو شـد. از فلم هـای دیگـرش می تـوان از »خـون ناپـاک« 

)۱۹۸۶( و »پـوال ایکـس« )۱۹۹۹( یـاد کـرد.

جشـنواره بین املللـی فلـم کن امسـال برخـالف همیشـه در ماه می 

برگـزار منی شـود و زمـان برگـزاری آن ۶ تـا ۱۷ جـوالی تعییـن شـده 

است.

فلمـی موزیـکال بـا بـازی آدام درایور و ماریـون کوتیار بـه عنوان فلم 

افتتاحیـه جشـنواره کن ۲۰۲۱ انتخاب شـد.

بـه گـزارش ددالیـن، »آنـت« فلـم جدید لئـوس کاراکس کـه در عین 

حـال اولیـن فلـم انگلیسـی زبـان وی هـم هسـت بـه عنـوان فلـم 

افتتاحیـه کـن امسـال انتخـاب شـد.

بـه ایـن ترتیـب ایـن فلـم کـه اولیـن اکـران جهانـی خـود را در کـن 

هفتـاد و چهـارم تجربـه می کنـد در بخـش رقابتی جشـنواره امسـال 

هـم حضـور خواهـد داشـت. ایـن فلـم موزیـکال بـا بـازی ماریـون 

کوتیـار، آدام درایـور و سـیمون هلـربگ سـاخته شـده و داسـتانش 

مترکـز  بـا  فلـم  ایـن  داسـتان  می گـذرد.  معـارص  لس آنجلـس  در 

بـر »ِهـری« یـک اسـتندآپ کمدیـن و خواننـده ای بـه نـام »آن« کـه 

شـهرتی جهانی دارد سـاخته شـده اسـت. این زوج خوشبخت و شاد 

و سـامل بـا تولـد اولیـن فرزندشـان بـه نام »آنـت« که دخـرتی عجیب 

بـا رسنوشـتی غیرقابـل انتظـار اسـت زندگی شـان دسـتخوش تغییر 

می شـود. کاراکـس پـس از ۹ سـال بـا ایـن فلم بـه جشـنواره کن باز 

می گـردد. وی پیشـرت بـا فلـم »موتورهـای مقـدس« در این جشـنواره 

فرانسـوی حضـور داشـت.

»آنـت« می توانسـت بـه جشـنواره ۲۰۲۰ کـن هـم برسـد اما بـا توجه 

بـه اینکـه فلم هـای بـزرگ متعـددی بـرای شـیوع کرونـا دسـت نگـه 

داشـتند و در نهایـت جشـنواره کـن هم به صورتی متفـاوت و مجازی 

برگـزار شـد، اکـران ایـن فلم تا امسـال بـه تعویـق افتاد.

لئـوس کاراکـس ۶۱ سـاله کارگـردان، نویسـنده و منتقـد فرانسـوی 

اسـت. فلـم »موتورهـای مقدس« وی سـال ۲۰۱۲ برنـده چند جایزه 

بین املللـی  جشـنواره  از  طالیـی  هوگـوی  جملـه  از  بین املللـی، 

فلـم شـیکاگو شـد. از فلم هـای دیگـرش می تـوان از »خـون ناپـاک« 

)۱۹۸۶( و »پـوال ایکـس« )۱۹۹۹( یـاد کـرد.

جشـنواره بین املللـی فلـم کن امسـال برخـالف همیشـه در ماه می 

برگـزار منی شـود و زمـان برگـزاری آن ۶ تـا ۱۷ جـوالی تعییـن شـده 

است.

افغانسـتان مـا: وزارت اطالعـات و فرهنـگ اعـالم منـوده کـه طـرح 

سـاختامن مقـربه ابوریحـان البیرونـی را نهایـی کـرده  اسـت.

 در اعالمیـه کـه روز سـه شـنبه تاریـخ 31 حمـل نـرش شـده، آمـده 

اسـت کـه محمد طاهـر زهیر رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنگ با 

رشکـت متخصصـان باسـتان شناسـی، مناینـده وزارت حـج و اوقاف 

و مناینـدگان اداره هـای ذیربـط جلسـه برگـزار کـرده و ایـن طـرح را 

نهایـی کرده اسـت. 

ایـن وزارت یـادآوری کـرده کـه ایـن طـرح روز چهارشـنبه 1 ثـور بـه 

ریاسـت جمهـوری ارائـه خواهـد شـد.

هم چنیـن در ایـن اعالمیـه گفتـه شـده قـرار اسـت وزارت اطالعات و 

فرهنـگ، کار سـاختامن مقربۀ ابوریحان البیرونـی را در والیت غزنی 

بـه زودی آغـاز کنـد.  به گفتـه ای ایـن وزارت، طرح سـاختامن مقربۀ 

ابوریحـان البیرونـی بـر اسـاس هدایـت محمـد ارشف غنـی، رییـس 

جمهوری اسـالمی افغانسـتان تهیه شـده اسـت.

ابوریحان البیرونی، دانشـمند و فیسـلوف نام آور جهان اسـالم اسـت 

و مقـربه اش در والیت غزنـی موقعیت دارد.

خبر

طرح ساختمان مقبرۀ ابوریحان 
البیرونی نهایی شد

فلم تازه آدام درایور و ماریون کوتیار 
»کن ۲۰۲۱« را افتتاح می کند

اطالعات جدید از مراسم اسکار امسال

نگاهی به کتاب »مقصر کیست؟«

سینما

جشنواره



در  مادریـد،  رئـال  کـروات  سـتاره  مودریـچ،  لـوکا 

جریـان متریـن امـروز ایـن تیـم دچـار مصدومیـت 

شـد و بـه نظـر می رسـد کـه در دیـدار برابـر کادیـز 

غایـب خواهـد بـود.

پیـش از ایـن غیبت تونی کـروس و فدریکـو والورده 

در دیـدار رئـال مادریـد برابر کادیز قطعی شـده بود 

و حـاال بـه نظـر می رسـد کـه لـوکا مودریـچ نیـز بـه 

جمـع مصدومـان بی شـار تیـم زین الدیـن زیدان 

اضافـه شـده و منی توانـد ایـن تیـم را در مسـابقه 

بامـداد پنجشـنبه همراهـی کند.

لـوکا مودریـچ در مترینـات امـروز رئـال مادریـد از 

ناحیـه عضلـه پشـت پـا دچـار مصدومیـت شـده تـا 

در فاصلـه یـک هفتـه مانده بـه دیدار حسـاس رئال 

مادرید برابر چلسـی در نیمـه نهایی لیگ قهرمانان 

نگـران  تیـم در وضعیـت  ایـن  بـرای  اروپـا رشایـط 

کننـده ای قـرار گیـرد. محتمـل تریـن گانه زنـی 

در رابطـه بـا مودریـچ اسـت کـه او در دیـدار مقابـل 

کادیـز غایـب خواهـد بود و مانند تونـی کروس خود 

را بـرای مسـابقه برابـر چلسـی آمـاده مـی کنـد.

مودریـچ در ایـن فصـل فقـط دو بـازی را از دسـت 

برابـر گرانـادا در 23 دسـامرب  داده اسـت؛ دیـدار 

و بـازی جـام حذفـی برابـر آلکویانـو در ژانویـه.  او 

همچنیـن از 20 مسـابقه قبلی رئـال مادرید در 19 

مـورد آن هـا در ترکیب اصلی تیـم زین الدین زیدان 

قـرار داشـته اسـت. ایـن بـدان معناسـت که سـتاره 

کـروات یکـی از سـخت ترین فصـول خـود بـه لحاظ 

بدنـی را پشـت رس می گـذارد.

گفتنـی اسـت بـا مصدومیـت مودریـچ حـاال زیـدان 

تنهـا دو هافبـک اصلی خود برای دیـدار برابر کادیز 

را در اختیـار خواهـد داشـت، کاسـمیرو و ایسـکو؛ 

اتفاقـی کـه مـرد فرانسـوی را مجبـور خواهد کـرد تا 

دوبـاره از بازیکنـان جوان و آکادمـی در ترکیب خود 

اسـتفاده کند.

قسمت جدید سریال کابوس وار؛ مودریچ هم مصدوم شد

ورزش
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و جانشـین آنـگال مـرکل پـس از ۱۶ سـال ریاسـت بـر دولـت از 

نتیجـه همیـن انتخابات مشـخص خواهد شـد.

رهـربی حـزب دموکرات مسـیحی نشسـته اسـت.

انتخابات رسارسی آملان ۲۶ سـپتامرب ۲۰۲۱ برگزار می شـود 

حـزب دموکـرات مسـیحی آملـان، شـامگاه دوشـنبه و پـس از هفته هـا 

بحـث و رایزنـی از نامـزدی آرمیـن الشـت، رئیـس حـزب دموکـرات بـرای 

کسـب مقـام صـدر اعظمـی حایـت کردنـد.

کمیتـه اجرایـی حزب دموکرات مسـیحی پس از دو نوبـت بحث آنالین و 

رای گیـری میـان آرمیـن الشـت و مارکوس شـودر، رئیس حـزب دموکرات 

مسـیحی را به عنـوان نامـزد تصـدی پسـت ریاسـت دولت آینده از سـوی 

برگزید. محافظه کاران 

بـا ایـن حـال معلـوم نیسـت آیـا سوسـیال مسـیحی های بایـرن از ایـن 

تصمیـم حایـت خواهند کـرد یا نه؟ همیـن امر حضور کاندیـدای واحد 

محافظـه کاران برای تشـکیل دولت پـس از انتخابـات پارملانی رسارسی 

پیـش رو را در هالـه ای از ابهـام فـرو برده اسـت.

۵/۷۷ درصـد اعضـای کمیتـه اجرایـی بـه نفـع نامـزدی آرمیـن الشـت 

رای دادنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه نظرسـنجی ها از میـان شـهروندان 

آملانـی، نشـانگر اقبـال بیشـر آن هـا بـه مارکـوس شـودر بـود.

رقابـت میـان دو حـزب »بـرادر« مسـیحی محافظـه کار در آملـان، از زمان 

پایـان جنـگ جهانـی دوم کـم سـابقه بوده اسـت. رشایط فعلـی و تفاوت 

جـدی میـان نظـر پایـگاه اجتاعـی محافظـه کاران و دو حـزب مناینـده 

ایـن جریـان، در غیـاب آنـگال مرکل، نشـانگر مسـیر دشـوار راسـت میانه 

آملـان بـرای حفظ قدرت سیاسـی اسـت.

آرمیـن الشـت از سـه مـاه پیـش به عنـوان جانشـین خانـم مـرکل در مقام 

شــناخته شد یل  آی پی ا ــابقات  مس بازیکن  بهترین  رمان  آ خان  اشــد  ر

ناموفق در تشکیل کابینه، نتانیاهو از انتخابات 
مستقیم نخست وزیری اسرائیل حمایت می کند

ورزشگاه ویمبلی به ۴ هزار تن 
اجازه تماشای مسابقه فوتبال را داد

پدری مثل اینیستا در بارسا تاریخ سازی می کند

دادگاه مرگ جورج فلوید پایان یافت؛ امریکا در انتظار صدور حکم

بـرون رفت از این بن بسـت وجـود دارد و اکرثیت 

مـردم هـم از آن حایـت می کننـد«.

آقـای نتانیاهـو گفتـه از نظـر او انتخابـات ویـژه 

برای رای مسـتقیم به نخسـت وزیر به شهروندان 

ارسائیـل اجـازه خواهـد داد کـه رهـرب خـود را 

انتخـاب کننـد و نیـازی هـم بـه منحـل کـردن 

پارملان و سـایر مشـقات تشـکیل دولت نباشـد.

بـا این حـال، مخالفان آقـای نتانیاهـو بالفاصله 

بـا ایـن پیشـنهاد او مخالفـت کردنـد و گفتنـد 

ارسائیـل نیـازی بـه یـک انتخابـات دیگر نـدارد.

یائیـر الپیـد، رهرب حـزب میانـه رو یـش عتید در 

توییـر نوشـته ارسائیل »نیازی بـه یک انتخابات 

برگـزار  متعـددی  انتخابات هـای  نـدارد.  دیگـر 

شـده. نتیجـه آنهـا به این منتهی شـده کـه برای 

چهارمیـن بـار نتانیاهـو قـادر بـه تشـکیل دولت 

سیاسـت مداران  از  سـعار،  گیـدون  نیسـت«. 

حامـی آقـای نتانیاهـو که حـاال مخالف او شـده 

هـم گفتـه اکنـون »زمـان مناسـبی بـرای تغییـر 

سیسـتم انتخاباتـی« نیسـت.

پیشـنهاد برگـزاری انتخابـات مسـتقیم را حـزب 

تنـدرو و راسـت گرای شـاس کـه حامـی جـدی 

بنیامیـن نتانیاهـو اسـت طـرح کرده اسـت. این 

پیشـنهاد حـاوی برگزاری یـک انتخابـات فوی و 

ویژه برای رای گیری مسـتقیم دربـاره نامزدهای 

نخسـت وزیری اسـت. در پیشـنهاد حزب شـاس 

آقـای  انتخابـات  ایـن  پیش بینـی شـده کـه در 

نتانیاهـو بـا رقبایـی که دسـت کـم ۴۰ درصد آرا 

را کسـب کرده انـد رقابـت کنـد.

ایـن طـرح بـرای تصویـب به دسـت کـم ۶۱ رای 

در کنسـت - پارملـان ارسائیـل- نیـاز دارد کـه 

دارد. ۱۲۰ کرسـی 

ويـژه  انتخابات هـای  برگـزاری  سـابقه  ارسائیـل 

 ،۱۹۹۶ سـال های  در  کشـور  ایـن  دارد.  را 

۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ سـه انتخابـات مسـتقیم بـرای 

برگزیـدن نخسـت وزیر برگـزار کرد امـا این نظام 

انتخاباتـی بـه علـت نارضایتـی گسـرده احزاب 

سـال  در ۲۰  و  شـد  برچیـده  رای دهنـدگان  و 

گذشـته کنـار گذاشـته شـده بـود.

بنیامیـن  ارسائیـل،  رسـانه های  گـزارش  بنابـر 

نتانیاهـو، نخسـت وزیر ایـن کشـور کـه از زمـان 

احـزاب  نتوانسـته  تاکنـون  مـارچ  انتخابـات ۲۳ 

بـرای تشـکیل  را  و مذهبـی کشـورش  سیاسـی 

انتخـاب  از طـرح  کابینـه جدیـد متقاعـد کنـد، 

انتخابـات  جـای  بـه  نخسـت وزیر  مسـتقیم 

پارملانـی و پیـروزی حزبـی، حایـت خواهد کرد 

تـا بلکـه ارسائیل از بن بسـت سیاسـی سـه سـال 

شـود. خـارج  گذشـته 

آقـای  بـه  همچنیـن  طرحـی  چنیـن  تصویـب 

نتانیاهـو فرصت خواهد داد که بیشـر در سـمت 

نخسـت وزیری باقی مباند و همزمـان او را در این 

سـمت در مـدت زمان برگـزاری دادگاه رسـیدگی 

بـه اتهامـات فسـاد نگـه خواهد داشـت.

هاآرتـص  روزنامـه  اپریـل،   ۱۹ دوشـنبه،  روز 

ارسائیـل نوشـت: »تنهـا دو هفتـه مانده بـه پایان 

فرصت تشـکیل کابینه، نخسـت وزیر دسـت یاری 

بـه سـوی نفتالـی بنـت دراز کـرده تا بـه کمک او 

بیایـد و البتـه این به آن معنا اسـت که اگر جواب 

نگیـرد بـه رساغ جنـاح چـپ خواهـد رفـت«.

بـا ایـن حـال، ایـن طـرح آقـای نتانیاهـو بـا مانـع 

جـدی در پارملـان ارسائیل روبروسـت؛ جایی که 

مخالفـان آقـای نتانیاهو روز دوشـنبه، ۱۹ اپریل، 

بـه بررسـی و  توانسـتند کنـرل کمیتـه مربـوط 

تصویـب ایـن طـرح را در دسـت بگیرنـد.

چهارمیـن  کـه  مـارچ   ۲۳ انتخابـات  از  پـس 

بـود،  گذشـته  سـال  دو  ظـرف  رای گیـری 

را  نتانیاهـو  بنیامیـن  ارسائیـل  رئیس جمهـوری 

موظـف بـه تشـکیل کابینـه کـرد. او تـا روز ۴ می 

)دو هفتـه دیگـر( فرصـت دارد کـه بـا جناح هـای 

سیاسـی دیگـر صاحـب کرسـی در پارملـان برای 

تشـکیل دولـت بـه ائتـالف برسـد. در غیـر ایـن 

صـورت، ایـن احـزاب مخالـف خواهنـد بـود کـه 

فرصـت خواهنـد یافـت تـا بـرای تشـکیل دولـت 

بـه کار شـوند. جانشـین دسـت 

بـر همین اسـاس آقای نتانیاهـو در جمع رهربان 

سیاسـی  بسـت  بـن  بـرای  گفتـه  لیکـود  حـزب 

کشـورش پیشـنهادی دارد: »یـک راه حـل بـرای 

حمـص را رسـانه ای کـرده اسـت. راسـتی آزمایی 

دربـاره گزارش هـای منتـر شـده پیرامـون ابعاد 

و تعـداد تلفـات عملیـات نظامی در سـوریه برای 

رسـانه های بین املللـی ممکـن نیسـت. ایـن در 

حالـی اسـت کـه روشـن نیسـت از کـدام گـروه 

شورشـی سـخن مـی رود. این منطقه پیـش از آن 

در تـرف نیروهـای وابسـته به "دولت اسـالمی" 

در  فرانسـه  خربگـزاری  اسـت.  بـوده  )داعـش( 

بـاره نوشـته اسـت کـه یـک  ایـن  گزارشـش در 

پایـگاه شورشـیان در شـال شـهر پاملیـرا هدف 

ایـن حملـه بـوده اسـت. افـزون بر آن گفته شـده 

اسـت کـه دو پناهـگاه شورشـیان نیـز در جریـان 

ایـن حملـه هوایـی منهـدم شـده اسـت.

جنـگ در سـوریه به رغـم تالش هـای دیپلاتیک 

از  روسـیه  دفـاع  وزارت  دارد.  ادامـه  همچنـان 

داده  خـرب  پاملیـرا  در  شورشـی   ۲۰۰ کشـن 

اسـت. افـزون بـر آن گفتـه شـده اسـت کـه یـک 

مخالـف  شورشـیان  بـه  وابسـته  مهـات  انبـار 

وزارت  اسـت.  شـده  منهـدم  نیـز  اسـد  بشـار 

دفـاع روسـیه بـا انتشـار پسـتی بـر روی شـبکه 

ایـن  جنگنده هـای  هوایـی  حملـه  از  فیسـبوک 

کشـور در سـوریه خـرب داده اسـت. محـل حملـه 

شـهر تاریخـی پاملیـرا بـوده اسـت. خربگـزاری 

رسـمی روسـیه، "تـاس" به نقل از مقامـات وزارت 

دفـاع ایـن کشـور خـرب کشـته شـدن ۲۰۰ نفـر 

از شورشـیان در منطقـه پاملیـرا واقـع در والیـت 

جلسه ویژه اتحادیه اللیگا بدون 3 باشگاه خیانت کار

زانـو زدن بـر گـردن جـورج فلوید او را کشـته اسـت.

از سـوی دیگـر، وکالی مدافـع آقـای شـووین مدعـی شـدند کـه 

توسـل بـه زور از سـوی افـر پولیـس هرچنـد »خوشـایند« نبـوده 

امـا »به درسـتی« صـورت گرفتـه و افزودند که جمعیـت هیجانزده و 

متخاصمـی کـه دور پولیـس گرد آمـده بوده اند مترکـز وی را بر هم 

زده انـد. آنـان همچنیـن گفتند کـه دادگاه بر زمـان ۹ دقیقه و ۲۹ 

ثانیـٔه پـس از دسـتبند زدن بـه جـورج فلوید مترکز کـرده  حال آنکه 

۱۶ دقیقه و ۵۹ ثانیه قبل از آن را که او یکره مقاومت می کرده، 

نادیـده گرفتـه اسـت و افزودند که »رفتار انسـانی پیش بینی ناپذیر 

اسـت و هیچکـس به انـدازٔه یـک افر پولیـس ایـن را منی داند.«

سـارنواالن پرونـده از سـوی دیگـر ایـن اظهـارات را رد کردنـد و 

افـزودن ایـن دادرسـی نـه »ضـد پولیـس« بلکـه »حامـی پولیـس« 

اسـت چراکـه »بـرای پولیـس  خـوب، هیـچ چیـزی بدتـر از پولیس 

بـد نیسـت.« و افر پولیس فـوق آگاهانه و مغرورانـه و برای اثبات 

برتـری خـود به زور متوسـل شـده و جورج فلوید جانـش را به خاطر 

ایـن رفتـار پولیـس از دسـت داده اسـت.

سـارنوال اصلـی پرونـده در پاسـخ به ادعـای وکیل مدافع شـووین 

کـه علـت مرگ جـورج فلویـد را ترکیبـی از »مـرف متامفتامین و 

فنتانیـل، مقاومت در برابر افران پولیس، و نیز مشـکل گشـادی 

قلـب« برشـمرده بـود گفـت مـرگ جـورج فلویـد بـه خاطـر »تنگـی 

قلـب بیش ازحـد دریـک شـووین« بود.

»جـان  جنبـش  اوج گیـری  و  دادگاه،  ایـن  حکـم  بـودن  نزدیـک 

سـیاهان مهم اسـت« باعث کاسته شـدن از خشـونت  پولیس علیه 

سیاهپوسـتان امریکا نشـده اسـت. هفتٔه گذشـته، کمی آنسوتر از 

محـل همیـن دادگاه، افر پولیس زن بروکلین سـنر مینه سـوتا، 

پـس از شـلیک بـه دانتـه رایت، جـوان ۲۰ سـالٔه سیاهپوسـت، به 

قتـل متهم شـد.

در ایـن شـهر آمـاده کننـد. دور برخـی پاسـگاه های پولیـس در 

مینیاپولیس سـیم خاردار کشیده شـده است و همچنین نیروهای 

گارد ملی امریکا نیز در چندین محله این شـهر مسـتقر شـده اند.

درک شـووین ۴۵ سـاله، بـه دو فقـره »قتـل عمـد درجـٔه دوم« و 

یـک فقـره »قتـل شـبه عمد درجـٔه دوم« متهـم شـده کـه در صورت 

گناهـکار شـناخته شـدن ممکن اسـت بـه ۱۰ تا ۴۰ سـال حبس 

شـود. محکوم 

دادگاهی علیه پولیس یا در دفاع از پولیس؟

در مجموع ۳۸ شـاهد و کارشـناس، از جمله کارشناسـان پولیس 

و نیـز پزشـکان در سـه بخـش مجـزا کوشـیدند بـا ارائـه تصاویـر، 

منودارهـا و ویدئوهـا نشـان دهنـد کـه ایـن افر پولیـس چطور با 

دادگاه مرگ جورج فلوید، شـهروند ۴۶ سـالٔه امریکایی، پس از سـه 

هفتـه بـه فرآیند شـنیدن اظهارات شـهود و وکالی طرفیـن پایان داد 

و هیئـت منصفـٔه آن شـامگاه دوشـنبه بـرای صـدور رأی نهایـی وارد 

شـور شـد. پنـج مـرد و هفـت زن، که شـش تـن از آنها سفیدپوسـت، 

چهـار تـن سیاهپوسـت و دو تـن دیگرشـان دورگـه هسـتند بناسـت 

حکـم نهایـی برائـت یـا گناهـکاری دریـک شـووین، افـر پیشـین 

پولیـس اهـل مینیاپولیـس را در مـرگ جـورج فلویـد اعـالم کنند.

ایـن درحالـی اسـت کـه شـاری از کنشـگران مدنـی و کنشـگران 

حقـوق سـیاهان از هـواداران خـود خواسـته اند در صـورت صـدور 

هـر حکمـی جـز محکومیـت پولیـس بـه خیابان هـا بریزنـد و همیـن 

امـر سـبب شـده پولیـس خـود را بـرای رویارویی با شـورش  گسـرده 

هـزار   ۹۰ گنجایـش  کـه  ویمبلـی  ورزشـگاه 

متاشـاچی را در یـک وقـت دارد، تنهـا بـه چهـار 

هـزار باشـندۀ شـهر لنـدن اجـازه داد تـا بـا ارائـۀ 

نتیجـۀ منفی آزمایـش ویروس کرونا، بـازی دیروز 

را متاشـا کننـد.

رقابت هـای  نهایـی  بـازی  در  مـی رود  انتظـار 

فوتبـال انگلسـتان کـه در پانزدهـم مـی برگـزار 

می شـود، تا ۲۱ هزار متاشـاچی اشـراک کنند.

اسـت. او بـه رادیـو مـارکا گفـت:» بـا پـه پـه ِمـل 

پـدری  بـرای  خاصـی  برنامـه  باشـگاه  رسمربـی 

تـدارک دیدیـم تـا پیرفـت کنـد. بـه او کمـک 

کردیـم تـا به ترکیـب اصلی برسـد ولـی مهمر از 

همـه، تالش خود بازیکن و حایـت خانواده اش 

بـود. او تکنیـک، فیزیـک بدنـی و ذهنیتـی دارد 

کـه تحسـین برانگیـز اسـت و شـا را تحـت تاثیر 

قـرار مـی دهـد.«

ریـوس ادامـه داد:» معتقـدم پـدری در بارسـلونا 

یـک دوران درخشـان را بـه ثبـت مـی رسـاند و 

باشـگاه  تاریـخ  در  نامـدار  بازیکنـی  بـه  تبدیـل 

مـی شـود. او هـان خصوصیـات و ویژگـی های 

فوتبـال اینیسـتا را دارد. بـرای پـدری بهرین ها 

را آرزو مـی کنـم.«

شـده و نـه تنهـا لیـگ هـای اروپایـی کـه یوفا 

نیـز شـدیدا علیـه سـوپرلیگ موضـع  فیفـا  و 

گرفتنـد و اعـالم شـده اسـت که باشـگاه های 

تصمیـم  ایـن  عواقـب  منتظـر  بایـد  موسـس 

باشـند.

خاویـر تبـاس رئیـس اللیـگا کـه از مـدت هـا 

پیـش مخالـف ایـن ایـده بـود، روز گذشـته بـا 

انشـار بیانیـه ای بار دیگر مخالفتش را نشـان 

بـه   12 سـاعت  پنجشـنبه  روز  بـرای  او  داد. 

باشـگاه اللیـگا  روسـای 17  از  وقـت محلـی 

و 22 باشـگاه دسـته دوم اسـپانیا بـرای یـک 

جلسـه ویدیویـی دعـوت کـرده اسـت.

در ایـن جلسـه مناینـده هـای رئـال، بارسـا و 

اتلتیکـو کـه از آنهـا بـه عنـوان باشـگاه هـای 

حـارض  شـود،  مـی  بـرده  نـام  کار  خیانـت 

بـود.  نخواهنـد 

تبعـات  مـورد  ایـن جلسـه در  اسـت در  قـرار 

سـوپرلیگ و مسـائل مربوط به آن بحث شود.

نایـب  خیـل  آنخـل  میـگل  اینکـه  جالـب 

رئیـس اتلتیکـو و اتحادیـه اللیـگا، خـود جـزو 

اسـت. سـوپرلیگ  موسسـان 

مسـئوالن ورزشـگاه ویمبلـی لنـدن، پـس از 

یک سـال بسـته بودن به روی متاشـاچیان، 

بـازی  تـا  بـرای چهـار هـزار تـن اجـازه داد 

نیمـه نهایـی رقابت های فوتبـال را از نزدیک 

کنند. متاشـا 

میـان  اپریـل(   ۱۸ )یکشـنبه،  روز  بـازی 

تیم های الیسسـر سـیتی و سـاوت همپتون 

برگـزار شـد.

پـدری گونزالـس در فصلـی کـه پشـت رس 

می گذاریم، تحسـین همگان را باعث شـده 

است.

پـدری گونزالس هافبـک جوان بارسـلونا که 

تنهـا 18 سـال سـن دارد، نوید یـک هافبک 

درخشـان را در آینـده می دهـد و عملکـرد او 

در بـازی هایـی کـه حضـور داشـته، بسـیار 

خـوب و قابـل توجـه بـوده اسـت. او ژانویـه 

2020 از الس پاملـاس بـه بارسـا پیوسـت و 

از تابسـتان بـه جمـع آبـی انـاری هـا اضافـه 

. شد

مـورد  بارسـلونا  در  اینکـه  بـر  عـالوه  پـدری 

تیـم  بـه  قـرار دارد،  رونالـد کومـان  اعتـاد 

ملـی اسـپانیا هم دعوت شـد و لوئیـز انریکه 

هـم بـه او بـاور دارد.

او را بـا آنـدرس اینیسـتا مقایسـه مـی کننـد 

و بارسـا پـس از تنهـا یـک سـال از جـذب 

او قصـد دار،د قـرارداد او را متدیـد کـرده و 

دسـتمزدش را چنـد برابـر کنـد.

الس  سـابق  مربـی  کمـک  ریـوس  روبـرو 

پاملـاس یکـی از تحسـین کننـدگان پـدری 

خاویـر تبـاس از 17 باشـگاه اللیـگا و 22 

باشـگا دسـته دوم اسـپانیا بـرای جلسـه 

ویـژه روز پنجشـنبه دعـوت کـرده اسـت.

رسـا  اروپـا  سـوپرلیگ  دیـروز  بامـداد 

باشـگاه  بیانیـه رسـمی  بـا  و  متولـد شـد 

رئـال مادریـد از همین تابسـتان رشوع به 

کـرد. خواهـد  فعالیـت 

عنـوان  بـه  باشـگاه   12 بیانیـه  ایـن  در 

نـام  اروپایـی  موسـس سـوپرلیگ جدیـد 

بـرده شـده انـد کـه در واقـع مقابـل لیگ 

قهرمانـان یوفـا قـرار مـی گیـرد.

رئـال مادرید، منچسـریونایتد، آرسـنال، 

لیورپـول،  سـیتی،  تاتنهـام،  چلسـی، 

اینرمیـالن،  مادریـد،  اتلتیکـو  بارسـلونا، 

هـای  باشـگاه  یوونتـوس  و  میـالن  آث 

سـه  هسـتند.  اروپـا  سـوپرلیگ  موسـس 

باشـگاه  شـش  اسـپانیایی،  باشـگاه 

انگلیسـی و سـه باشـگاه ایتالیایـی که به 

ایـن جمـع سـه باشـگاه دیگـر نیـز اضافه 

شـد. خواهـد 

مـوج مخالفـت هـا از روز گذشـته رشوع   

شرم آور است؛ موضع تند اسطوره منچستر علیه سوپرلیگ
اریـک کانتونـا بـا ایـده شـکل گیـری سـوپرلیگ و 

برگـزاری آن از تابسـتان پیـش رو مخالـف اسـت.

سـوپرلیگ اروپـا تورمننـت ارویایـی کـه مدت هـا 

بـود رسـانه های مختلـف از احتـال شـکل گیری 

صحبـت  اروپـا  فوتبـال  غول هـای  حضـور  بـا  آن 

خـود  بـه  رسـمی  شـکل  رسانجـام  می کردنـد، 

گرفـت.

تورمننتـی کـه ریاسـت آن برعهـده فلورنتینـو پرز، 

رئیـس باشـگاه رئـال مادریـد اسـت. 12 باشـگاه 

میالن، آرسـنال، اتلتیکومادرید، چلسی  بارسلونا، 

منچسرسـیتی،  لیورپـول،  یوونتـوس،  اینـر، 

منچسـریونایتد، رئـال مادرید و تاتنهـام به عنوان 

و  هسـتند  رقابت هـا  ایـن  مؤسـس  باشـگاه های 

همگـی هـم از عضویـت در اتحادیـه باشـگاه های 

اروپـا )ECA( اسـتعفا کـرده انـد.

قـرار اسـت ایـن مسـابقات از مـاه آگوسـت و بـا 

حضـور 20 تیـم در دو گـروه 10 تیمـی آغـاز شـود 

ولـی از روز گذشـته مـوج مخالفـت هـا علیـه ایـن 

رقابـت هـا رشوع شـده اسـت.

اریـک کانتونا اسـطوره فرانسـوی منچسـریونایتد 

در پیامـی ویدیویـی علیه سـوپرلیگ موضع گرفت 

و گفـت:» مـی خواهم چیـزی در مورد سـوپر لیگ 

بگویم. 

یک سـال اسـت که مسـابقات فوتبـال را تلویزیون 

مـی بینیـم؛ مسـابقاتی بـا حضـور بهرین باشـگاه 

هـا و بهریـن بازیکنـان جهـان کـه بسـیار خسـته 

کننـده  خسـته  بسـیار  هـم  هنـوز  و  شـد  کننـده 

در  هـواداری  کـه  اسـت  ایـن  دلیلـش  اسـت. 

نـدارد. ورزشـگاه حضـور 

هـواداری نیسـت کـه رسود بخوانـد، بـاال و پاییـن 

بپـرد و از تیمـش حایت کنـد. بنابراین هـواداران 

مهـم تریـن جنبـه فوتبـال هسـتند و باید بـه آن ها 

احرام گذاشـته شـود. 

آیـا این باشـگاه های بـزرگ نظر هواداران شـان را 

در مـورد ایـن ایده جویا شـدند؟ متاسـفانه نه. این 

مایه رشمسـاری است.«

روسیه: در حمله هوایی ۲۰۰ 
شورشی در سوریه کشته شدند

ــیحی ها مس دموکرات  حمایت 
اعظمی برای صدر  ــت  رمین الش آ نامزدی  ز  ا  

کـرده اسـت. راشـد خـان آرمـان از چنـد سـال بـه 

این سـو در بخـش بالنـگ یـا تـوپ انـدازی شـهرت 

املللـی  بیـن  شـورای  سـوی  از  و  یافتـه  جهانـی 

کریکـت بـه حیـث یکـی از بهریـن بالر ها شـناخته 

شـده اسـت. او در کنـار بـازی در لیگ برتـر کریکـت 

آسـرالیا،  برتـر  لیگ هـای  در  )آی پی ایـل(  هنـد 

بـازی کـرده اسـت. نیـز  بنـگالدش  پاکسـتان، 

مربـی پیشـین تیـم ملی کریکت افغانسـتان گفته که راشـد 

خـان آرمـان بهریـن بازیکـن مسـابقات آی پی ایـل )لیـگ 

برتـر کریکـت هند( شـناخته شـد.

کریـس رسیکانـت در صفحـه رسـمی توییـر خـود نوشـته 

کـه راشـدخان در توپگیـری خـوب کمـک زیـادی بـه تیـم 

در  رسیکانـت  کریـس  اسـت.  کـرده  حیدرآبـاد  سـن رایزر 

سـال های ۱۹۸۱ تـا ۱۹۹۲ در لیـگ کریکـت هنـد بـازی 
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از سـوی رشکت برشـنا، انجام داده اسـت، نشـان می دهد که در 

هزینـه های برق مشـرکین، تغییـری منی آید.

در جـدول ذیـل، هزینـه های بـرق منـازل رهایشـی در دوره های 

پرداخـت پـول رصفیـۀ بـرق دو ماهـه و یـک ماهه، محاسـبه شـده 

است.

از  کابـل،  در  بـرق  برخـی مشـرکین  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن 

دارنـد. شـکایت  بـرق  هزینـۀ  افزایـش 

محمدعیسـی عارفـی باشـنده شـهر کابل گفـت: »از دو مـاه )دلو 

و حـوت ۱۳۹۹( مبلـغ ۲۵۰۰ افغانـی بیـل آمـده بود؛ امـا تنها از 

مـاه حمـل ۴۵۰۰ افغانـی بیل آمده اسـت.«

همچنـان شـبنم یـک تـن از باشـنده هـای میرویس میدان شـهر 

کابـل نیـز گفت: »در گذشـته در دو ماه کمر از سـه هـزار افغانی 

مـرف بـرق مـا میشـد؛ امـا دیـروز بیـل مـاه حمـل منـزل مـا در 

حالـی چهـار هـزار افغانـی آمـده اسـت کـه در ایـن مـاه، بیشـر 

اوقـات برق هـم نداشـتیم.«

بـه گفتـه او، ایـن در حالـی اسـت کـه مـردم بنـا بـر اعـام قبلـی 

رشکـت برشـنا، توقـع داشـتند کـه بـا ماهوار شـدن پرداخـت پول 

رصفیـه بـرق، مـرف بـرق کاهـش پیـدا مـی کند.

اعامیـه  در  کـه  گفـت  برشـنا  نیـازی سـخنگوی رشکـت  سـنگر 

بـه  ان شـاءالله  کـه  ایـم  سـاخته  را  »طرح هـای  گفـت:  انـوری 

حکومـت مرکـزی هـم تسـلیم بکنیـم و بـه مؤسسـات همـکار هـم 

باشـند.« داشـته  تدابیـری  خشکسـالی  قسـمت  در  کـه 

بنابـر آمـار ریاسـت زراعـت غـور ۸۵ درصـد مـردم در ایـن والیـت 

تنهـا بـه کشـاورزی مشـغول انـد.

تقریبـاً سـه سـال پیش، آمـار ادارۀ غذا و زراعت ملل متحد نشـان 

می دهـد کـه ده و نیـم میلیـون نفـر در ۲۲ والیـت از خشکسـالی 

به شـدت آسـیب دیـده بودند.

از  برخـی  پیـش،  رویـداد چنـد سـال  تکـرار  از  بـرای جلوگیـری 

نهادهـای بین املللـی پیشـاپیش بـا افغانسـتان کمـک کرده انـد.

در والیت هایی کـه از خشکسـالی صدمـه دیـده، مـرف خواهـد 

شـد. براسـاس ایـن گـزارش تولیـد گنـدم که مـواد اصلـی غذایی 

در افغانسـتان محسـوب می شـود، نیـز در سـال ۲۰۲۱ میـادی 

۲۷ درصـد کاهـش خواهـد یافـت.

و  کـرده  رد  نـه  را  گـزارش  ایـن  یافته هـای  افغانسـتان  حکومـت 

نـه تاییـد امـا گفتـه نگرانی هـا از بحـران خشکسـالی بـا ریـزش 

باران هـای اخیـر تـا حـدی کاهـش یافتـه ولـی سـطح فقـر هنـوز 

بـاال اسـت.

دانش آمـوزان معرض روز سه شـنبه 31 حمـل در یک گردهامیی 

از وزارت معارف خواسـتند تا فورا به مشـکل آنان رسـیدگی کند.

یکـی از دانش آمـوزان گفـت کـه تـا زمانـی کـه حکومت بـه بهبود 

وضـع مکاتـب توجـه نکنـد، منی توانـد بـه بهبـود وضـع کشـور و 

توسـعه فکـر کند.

آغـاز شـده و ادامه دارد.

ایـن در حالیسـت کـه وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری در 

سـال مالـی ۱۳۹۹، در حـدود یک ونیم میلیـارد افغانی قرضۀ 

زراعتـی و مالـداری را، بـه بیـش از شـش هزار دهقـان توزیـع 

کـرده بود.

مالـداری،  و  زراعتـی  قرضه هـای  کـه  اسـت  یـادآوری  قابـل 

زراعتـی،  قرضه هـای  بـه  کشـاورزان  دسرسـی  منظـور  بـه 

خودکفایـی و رشـد آن هـا در عرصـۀ زراعـت و مالـداری توزیع 

می  گـردد و صنـدوق وجهـی انکشـاف زراعـت، توسـط اداراه 

مالـی  حامیـت   USAID،امریـکا متحـده  ایـاالت  انکشـافی 

می شـود.

وی بـه مـردم اطمینـان  داد کـه بـا درنظر داشـت میـزان ثبت 

آمـار مبتایـان بـه کرونـا در کشـور، بایـد گفـت کـه تـا هنـوز 

وجـود  افغانسـتان  در  کرونـا  سـوم  مـوج  شـیوع  خطرجـدی 

نـدارد.

موصـوف، از مردم خواسـت که دسـاتیر صحی مبنـی برایجاد 

فاصلـه، شسـن مکـرر دسـتها و اسـتفاده از ماسـک را جـدا 

کنند. رعایـت 

وی بـه برنامـه تطبیـق واکسـین در کشـور اشـاره کـرده گفـت 

کـه ایـن برنامـه همچنـان ادامـه دارد و بایـد مـردم خـود را در 

برابـر ایـن بیـامری واکسـین کنند.

حـوت  پنجـم  در  کرونـا،  واکسیناسـیون  تطبیـق  برنامـه 

سال گذشـته در افغانسـتان آغاز شـد، که از آن زمان تاکنون، 

نزدیـک بـه ۲۰۰ هزار تـن واکسـین دریافت کـرده و این روند 

ادامـه دارد.

بودنـد  گفتـه  عامـه  وزارت صحـت  مسـئوالن  ایـن،  از  پیـش 

کـه تـاش خواهنـد کـرد تـا ۳۲ میلیـون دوز واکسـین کرونـا، 

بـرای۴۰ درصـد جمعیـت کشـور، از طریـق بانـک جهانـی، 

بانـک توسـعه آسـیایی و دیگـر رشکای صحـی تهیـه کنـد.

قابـل ذکـر اسـت کـه بـر اسـاس آمـار رسـمی وزارت صحـت 

عامـه، از آغـاز شـیوع بیـامری کرونـا تاکنـون، در افغانسـتان 

بیـش از ۵۸ هـزار مصـاب، بیـش از ۵۲ هـزار و ۲۰۰ بهبـود 

یافتـه و ۲۵۵۰ جـان باختـه، بـه ثبـت رسـیده انـد. 

کـه ایـن چهـار افـر پولیـس، از سـوی وزارت داخلـه جلـب 

شـده بودنـد. عـادل شـاه افـزود کـه افـراد یادشـده؛ دسـتگیر 

نشـده انـد، بلکـه خودشـان بـه جـواب دادن بـه وزارت داخله 

رفتـه انـد. موصـوف گفت: “کـدام قـراردادی باالی ایـن افراد 

عریضـه منـوده بـود و بـه خاطـر ایـن ادعاهـا، افـران مـا بـه 

وزارت داخلـه حـارض شـده بودنـد.” بـه گفتـۀ او، تاحـال ایـن 

موضـوع، مـورد ادعـا اسـت؛ امـا اگـر بـه افـراد دستگیرشـده 

شـان  بـاالی  قانـون  کـه  اسـت  طبیعـی  گـردد،  ثابـت  جـرم 

تطبیـق میگـردد. از سـوی دیگـر، رفیع تابع سـخنگوی وزارت 

مالیـه، بـه پـژواک گفت کـه قادرسـاالرزی مدیر بسـت چهارم 

گمـرک بلـخ، بـه اتهـام فسـاد از سـوی امنیـت ملـی دسـتگیر 

شـده اسـت. او افـزود کـه از وی تحقیـات آغـاز شـده و وزارت 

مالیـه، از ایـن نـوع اقدامـات اسـتقبال میکنـد.

پیـش ازایـن، در یـک مـاه گذشـته مدیـر زنـدان مرکـزی بلـخ 

مبـارزه  اداره  سـوی  از  بلـخ،  شهرسـازی  و  اراضـی  رئیـس  و 

باجرایـم سـنگین، بـه اتهـام فسـاد دسـتگیر شـده بودنـد.

کرده انـد. بی توجهـی  حملـه  ایـن 

وارد  پاکسـتان  سـمت  از  دشـمن  او،  گفتـه  بـه 

مـی  و  شـوند  مـی  بدخشـان  مـرزی  ولسـوالی های 

زیبـاک،  جملـه  از  مـرزی  ولسـوالی  چنـد  خواهنـد 

اشکاشـم، کـران و منجـان، شـهدا، بهـارک و جـرم را 

سـقوط دهنـد. فرحناز پامیری دیگر سـناتور بدخشـان 

نیـز بـا اشـاره بـه حمله دیشـب طالبـان بر یک پاسـگاه 

پاسـگاه های  کـه  گفـت  بهـارک  ولسـوالی  در  امنیتـی 

امنیتـی، تجهیـزات انـدک در اختیـار دارنـد و به همین 

می کننـد. سـقوط  دلیـل 

نیروهـای  پاسـگاه های  کـه  افـزود  پامیـری  خانـم 

امنیتـی خواسـتار سـاح های ثقیله شـده اند و هشـدار 

نشـود،  توجـه  آنـان  تجهیـز  بـه  اگـر  کـه  می دهنـد 

پاسـگاه های زیـادی بـه ویـژه در ولسـوالی های مـرزی 

کـرد. خواهنـد  سـقوط 

او نیـز از مسـووالن محلـی و مرکـزی خواسـت کـه بـه 

غیـر  در  کننـد  توجـه  ولسـوالی های رسحـدی  امنیـت 

آن فجایـع بزگـر از دیشـب، رخ خواهـد داد. بدخشـان 

شـود  مـی  گفتـه  و  دارد  پاکسـتان  بـا  زیـادی  رسحـد 

طالبـان از پاکسـتان وارد بخـش هـای این والیت شـده 

و مناطـق را ناامـن مـی سـازند. 

قبلـی، سـهواً موضـوع کاهـش رصفیـه بـرق ذکـر شـده بـود کـه 

اصـاح خواهـد شـد.

رشکـت در اعامیهـای به تاریخ بیسـتم حمل نوشـته بـود: »بدون 

بـرق  کاهـش رصفیـه  کنـار  در  بـرق،  بیـل  ماهـوار شـدن  شـک 

مشـرکین گرامـی، نقـش بنیـادی و حیاتـی در راسـتای توسـعه 

درصـد  پنجـاه  ماهـوار  بیـل  داشـت،  خواهـد  کشـور  اقتصـادی 

رصفیـۀ بـرق مشـرکین را از حـد معمـول کاهـش خواهـد داد.«

نیـازی در مـورد شـکایت مـردم از افزایـش پـول هزینـه هـای برق 

شـان مـی گویـد که هر سیسـتم جدیـد، در آغاز مشـکات خود را 

می داشـته باشـد و اگر کسـی در زمینه شـکایت دارد، شـکایت را 

در رشکت برشـنا ثبـت کند.

اقبـال نورمـال، مشـاور تخنیکـی رشکـت برشـنا نیـز بـه آژانـس 

خـری پـژواک گفـت کـه بـا تصمیـم جدیـد پرداخت پـول رصفیه 

بـرق در هـر مـاه، در هزینـه هـای بـرق مـردم تغییـر منـی آیـد.

ایـن رشکـت گفتـه بـود کـه در گام نخسـت، ماهـوار شـدن بل در 

والیـت کابـل و سـپس بـه تدریـج در سـایر والیات تطبیـق خواهد 

. شد

اقبـال افـزود کـه بیـل هـای بـرق ماهـوار، تنهـا در کابـل توزیـع 

شـده اسـت.

او در مـورد هزینـه هـای کمیشـن بانکـی و قرطاسـیه گفـت کـه 

پانـزده افغانـی کمیشـن بانکـی، بـه بانـک پرداخت می شـود و از 

جمـع ده افغانـی قرطاسـیه، هفت افغانی از بابـت دیزاین و کاغذ 

بیـل بـه مطبعـه داده می شـود و سـه افغانی هم هزینـۀ رنگ بیل 

هـا می شـود.

او خاطرنشـان کـرد کـه نـه تنهـا پـول ایـن دو مـورد، بـه خزینـۀ 

رشکـت منـی رود، بلکـه محاسـبه و توزیـع ماهوار بیل هـای برق، 

۳۵۰ کارمنـد دیگـر را انتخـاب منـوده کـه مجموعه معـاش هاش 

سـاالنۀ آنهـا حـدود شـصت میلیـون افغانـی می شـود.

پـول  ماهـوار  پرداخـت  تصمیـم جدیـد  بـا  او رشکـت،  گفتـۀ  بـه 

رصفیـۀ بـرق متـرر می شـود؛ زیـرا برعـاوۀ اسـتخدام کارمندان 

جدیـد، به ارزش سـی میلیون افغانی وسـایل دفـری را برای این 

کارمنـدان خریـداری کـرده اسـت. 

مثـاً بانـک جهانـی چند ماه پیش گفـت که بیـش از ۹۷ میلیون 

دالـر بـا افغانسـتان کمـک می کند. هیئـت اجرایی ایـن بانک در 

خرنامـه ای گفتـه کـه از ایـن پـول عمدتـاً بـه بیـش از ۲ میلیـون 

افغـان زیـان دیده از خشکسـالی و ویروس کرونا در ۷۸ ولسـوالی 

کمـک می شـود. مالـداران در غـور مثـل حاجـی عبداللـه منتظـر 

انـد کـه از کمک هـای بین املللی مسـتفید شـوند تـا بتوانند خود 

و چهارپایان شـان را از خطـر خشکسـالی در امـان نگهدارند.

بـه  ان شـاءالله  کـه  ایـم  سـاخته  را  »طرح هـای  گفـت:  انـوری 

حکومـت مرکـزی هـم تسـلیم بکنیـم و بـه مؤسسـات همـکار هـم 

باشـند.«  داشـته  تدابیـری  خشکسـالی  قسـمت  در  کـه 

دولـت  وزیـر  جیانـی،  بهاالدیـن  غـام  بی بی سـی؛  از  نقـل  بـه 

در امـور مبـارزه بـا حـوادث گفـت کـه در حـال جمـع آوری آمـار و 

اطاعـات از بیجاشـدگان ناشـی از خشکسـالی و نیازمنـدی آنهـا 

اسـت. هـال احمـر افغانسـتان گفتـه کـه میلیون هـا نفـر بـرای 

نیـاز  بیشـری  نقـدی  کمک هـای  و  آب  غـذا،  بـه  مانـدن  زنـده 

فاصلـه   آب  یافـن  بـرای  مـردم  مختلـف  والیت هـای  در  دارنـد. 

زیـادی را همـه روزه می پیامیند، زیرا آب در محات شـان خشـک 

شـده و محصـوالت آنـان از بیـن مـی رود.

او بـا اعـراض از وضـع موجـود در مکتبـش، افـزود کـه اکنـون در 

اکـر صنفهـای درسـی حـدود 70 دانـش آمـوز وجـود دارنـد کـه 

آمـوزش را بی تاثیـر می کنـد.

از  برخـی  در  کـه  گفـت  همچنیـن  معـرض  امـوز  دانـش  ایـن 

صنف هـا، برخـی از مضامیـن درسـی اصا اسـتادی وجـود ندارد 

تـا بـرای شـاگردان تدریـس کنـد.

مکتـب فیض محمـد کاتـب حـدود نـه هـزار دانش آمـوز دارد و بـه 

گفتـه ایـن دانش آمـوزان آنـان بـا کمبـود ده هـا آمـوزگار مواجـه 

هسـتند. کمبـود آمـوزگار و کتاب هـای درسـی در کشـور از جمله 

مشـکات اساسـی وزارت معـارف اسـت.

وزارت معـارف سـه سـال پیـش گفتـه بـود کـه بـه 52 هـزار معلـم 

روی  کار  کـه  دارد  نیـاز  کشـور  رسارس  مکاتـب  بـرای  جدیـد 

اسـتخدام معلـامن جدیـد آغاز شـده اسـت اما تاکنون با گذشـت 

سـه سـال کمبـود معلـم در رسارس کشـور رفـع نشـده اسـت.

ایـن وزارت همچنیـن گفتـه بـود کـه در حـال حـارض 24 درصـد 

معلـامن کشـور غیر مسـلکی هسـتند از ایـن رو وزارت معارف این 

بسـت  ها را بـه رقابـت آزاد گذاشـته شـده اسـت.

اعـان  از  روز )31 حمـل(  دیگـر حکومـت در همیـن  از سـوی 

۱۱ هـزار بسـت آمـوزگاری در سـال جاری خورشـیدی خـر داده 

. ست ا

گفتنـی اسـت کـه در حـال حـارض 216 هـزار و 446 معلـم در 

مکاتـب رسارس کشـور مشـغول تدریـس هسـتند و شـامر دانـش 

را  آنـان  درصـد   39 کـه  رسـیده  نفـر  میلیـون   9.3 نیـز  آمـوزان 

می دهنـد. تشـکیل  دخـران 

 بـا تغییـر دوره دو ماهـۀ پرداخـت پـول رصفیـۀ بـرق بـه دورۀ یـک 

ماهـه، بـا در نظرداشـت قیمـت هـای تعییـن شـده، تفـاوت در 

هزینـه هـای بـرق وارد منـی شـود؛ امـا برخـی مـردم از بلندرفـن 

هزینـه هـای بـرق شـان شـکایت دارنـد.

امـا مشـرکین بـرق کـه بـر بنیـاد معلومـات رشکت برشـنا، شـامر 

در  رسـد،  مـی  در کشـور  ملییـون  یـک عشـاریه هفـت  بـه  آنهـا 

گذشـته در هـر دو مـاه یک بار پانـزده افغانی را کمیشـن بانکی و 

ده افغانـی را از بابـت مـرف قرطاسـیه پرداخـت مـی کردند؛ اما 

اکنـون بایـد در هـر مـاه ایـن مبلـغ را پرداخـت کننـد.

قابـل ذکـر اسـت کـه متامـی مشـرکین بـرق، بایـد از ایـن بابـت 

ماهـوار ۴۲.۵ میلیـون افغانـی )۲۵.۵ میلیـون از بابـت کمیشـن 

قرطاسـیه(  مصـارف  بابـت  از  افغانـی،  میلیـون   ۱.۷ و  بانکـی 

پرداخـت کننـد.

رشکـت برشـنا در بیسـتم حمـل اعـام کـرده بـود کـه بـه اسـاس 

درخواسـت مـردم، بیـل رصفیـۀ برق ماهوار شـد و ایـن کار، پنجاه 

در صـد رصفیـۀ بـرق مشـرکین را از حـد معمـول کاهـش خواهد 

داد.

امـا محاسـبه ای کـه آژانـس خـری پژواک، بـر بنیـاد قیمت های 

ارایـه شـدۀ یـک کیلو وات بـرق در دوره های دو ماهـه و یک ماهه 

 ده هـا مالـدار چهارپایان شـان را بـه علـت خشکسـالی در غـور 

حیوانات شـان  از  منی تواننـد  کـه  می گوینـد  آنـان  می فروشـند. 

بـه درسـتی مراقبـت کننـد. ایـن روزهـا گنـج بـازار محـل اصلـی 

خریـد و فـروش چهارپایـان ماننـد بـز، گوسـفند و گاو در حومـۀ 

اسـت  همیشـه  از  شـلوغ تر  غـور  والیـت  مرکـز  فیروزکـوه  شـهر 

حاجی عبدالله ۵۳ سـاله از روسـتای شـویج در شـامل غرب شهر 

فیروزکـوه ۶۰ گوسـفند دارد.

او حـاال گوسـفندانش را مـی فروشـد عمدتاً به علت خشکسـالی. 

حاجـی عبداللـه می گوید بهای گوسـفند هم نسـبت بـه چند ماه 

قبل بسـیار پاییـن آمده.

عبداللـه گفـت: »تقریبـاً دو ماه پیش گوسـفند یـک چیزی قیمت 

داشـت هفـت هـزار الی هشـت هـزار با بـره خود فروخته می شـد، 

حـال مـا مجبوریـم کـه بیاوریـم بفروشـیم بـه قیمـت چهـار الـی 

چهارنیـم هـزار چـون از پیـش مـا تلـف می شـود.« مسـئوالن در 

ریاسـت زراعـت والیـت غـور هـم از مشـکل فـراراه مالـداران خـر 

دارند.

محمـد بـال امیـری رئیـس زراعـت والیـت غـور بـه رادیـوآزادی 

بیشـر گفـت:« آمـار و ارقامـی کـه وجـود دارد مـا بـه شـدت بـه 

تولیـد غلـه دچار هسـتیم. هیچ مالـداری ما حارض به این نیسـت 

نگهـداری  را  و مواشـی خـود  مـال  کـه در سـال ۱۴۰۰ هـامن 

بکنـد. بنابـر ایـن همـه علفچرهـای مـا تخریـب شـده. هیـچ نـوع 

علفچـر وجـود نـدارد. مـا از ناحیـۀ خشکسـالی نگـران هسـتیم.«

معصومـه انـوری معـاون اجتامعـی والیـت غـور اسـت. او موظـف 

اسـت بـه مشـکات مـردم رسـیدگی کنـد.

بانـو انـوری به رادیـو آزادی می گویـد که خشکسـالی بیش از ۷۰ 

در صـد از باشـندگان غور را تهدیـد می کند.

 فدراسـیون بین املللـی جمعیت هـای صلیـب رسخ و هال احمر 

)IFRC( اعـام کـرده کـه در سـال ۲۰۲۱ میـادی بـه دلیـل بروز 

خشکسـالی یـک سـوم از جمعیـت افغانسـتان بدون غـذا خواهد 

مانـد و اقـدام فـوری بـرای مقابله بـا این کار الزم اسـت.

در گـزارش ایـن نهـاد کـه روز)۳۱ حمـل( نـر شـد، خشکسـالی 

از مشـکات عمـده مـردم در دهه هـای  و بحـران غذایـی یکـی 

اخیر دانسـته شـده و توضیح داده شـده که بیشـر از ۱۳ میلیون 

نفـر براسـاس آخریـن ارزیابـی ایـن نهـاد بـا کمبـود مـواد غذایـی 

روبرویند.

بـه گفتـه ایـن نهـاد بحـران عـدم مصونیـت غذایـی، بـا مشـکات 

اجتامعـی و اقتصـادی کـه میلیون هـا نفـر بـه دلیـل شـیوع کرونا 

بـا آن روبرینـد، درهـم آمیخته اسـت.

نیـاب مبـارز، رسپرسـت جمعیـت هـال احمـر افغانسـتان گفته 

کـه عمیقـا نگـران وخیم تر شـدن وضعیـت و کمبود شـدید آب در 

بسـیاری از مناطـق اسـت. بـه گفتـه او« محصـوالت غذایـی متام 

شـده و فعالیـت اقتصـادی، همچنیـن بازارهـای محلـی فلـج و 

درآمـد اولیـه مـردم کم شـده اسـت.«

احمـر  هـال  داوطلبـان  گذشـته،  مـاه  یـک  »در  افـزوده  او 

افغانسـتان و تیم هـای پاسـخگویی کمک هـای پزشـکی، از جمله 

آسـیب  خانـواده  هـزاران  بـرای  را  نقـدی  و  غذایـی  کمک هـای 

دیـده از خشکسـالی در رسارس والیت هـای مواجه با خشکسـالی 

افزایـش داده انـد.« هامننـد بادغیـس، بغـان و فاریـاب 

ایـن نهـاد افـزوده کـه بـرای مقابلـه بـا ایـن وضعیـت درخواسـت 

کمـک اضطـراری بالـغ بـر ۷.۵ میلیـون دالر را کـرده کـه بـرای 

تامیـن مـواد اصلـی غذایـی و تامیـن زندگـی ۲۱۰ هـزار خانواده 

فیض محمـد  مکتـب  دانش آمـوزان  از  شـامری   

کاتـب در غـرب کابـل بـه دلیـل کمبـود آمـوزگار 

معلـم  مـا  صاحـب!  »وزیـر  شـعار های   بـا  درسـی  کتاب هـای  و 

می خواهیـم« و »وزیـر صاحـب! مـا کتـاب می خواهیـم« دسـت به 

زده  انـد. اعـراض 

 وزارت زراعـت مـی گویـد که ایـن وزارت، در نظـر دارد تا طی 

سـال جـاری ۱.۸ میلیـارد افغانـی قرضـه از طریـق صنـدوق 

از هفت هـزار دهقـان توزیـع  بـرای بیـش  انکشـاف زراعـت، 

. کند

در خرنامـه ای کـه از سـوی دفـر مطبوعاتـی ایـن وزارت، 

قرضـه   ایـن  کـه  اسـت  آمـده  شـده،  منتـر  شـنبه  سـه  روز 

بـرای متقاضیـان و متشـبثین زراعـت شـامل کوپراتیف هـای 

مرغـداری،  فارم هـای  زراعتـی،  تجارت هـای  دهقانـی، 

گاوداری، ماهی پـروری، فابریکه هـای تولیـدی مـواد غذایـی، 

صادرکننـدگان میوه هـای تـازه و خشـک، توزیـع می گـردد.

منبـع افـزوده اسـت که اکنـون، رونـد قرضه دهی بـه دهقانان 

ثبـت ۲۰۰ واقعـه کرونـای جهـش  از   وزارت صحـت عامـه، 

یافته)نـوع انگلیسـی( در کشـور، خـر داده و از مـردم مـی 

خواهـد کـه رهنمودهـای صحـی را جـداً رعایـت کننـد.

غـام دسـتگیر نظری سـخنگوی ایـن وزارت، ضمـن بیان این 

مطلـب گفـت کـه ایـن آمـار، اخیـراً در مرکـز و برخـی والیـت 

هـای کشـور ثبت شـده اسـت.

موصـوف افـزود که ممکن اسـت ایـن  تعداد مبتایـان به نوع 

جهـش یافتـۀ ویـروس کرونـا، از کشـورهای همسـایه بـه ویـژه 

پاکسـتان از طریـق رسحد تورخم وارد کشـور شـده باشـند.

نظـری پیـش از ایـن گفتـه بـود کـه نـوع جهش یافتـۀ ویـروس 

کرونـا، از نـگاه اعـراض و عایـم، تفـاوت چندانـی با نـوع اول 

نـدارد؛ امـا رسعـت انتقالـش بیشـر اسـت و رسیع تر افـراد را 

مبتـا می کنـد و درعیـن حـال، درد کمـری دارد و وضعیـت 

مریـض را بـه رسعـت وخیـم منی کنـد.

بـه گفتـۀ او، انـواع مختلفـی از ویـروس کرونا در جهـان وجود 

دارد؛ ماننـد برازیلـی، افریقای جنوبی، انگلیسـی و همچنین 

نـوع جهش یافتـۀ هنـدی، کـه البراتوارهـای افغانسـتان قـادر 

بـه تشـخیص متام انـواع آن می باشـد.

نظـری درادامـه افـزود که البراتوارها وماشـین آالت تشـخیص، 

تغییـر نکـرده اسـت؛ تنهـا کارمنـدان صحـی در مرکـز والیـات 

ایـن  انـواع  متـام  تشـخیص  بـه   قـادر  و  انـد  دیـده  آمـوزش 

می باشـند. ویـروس 

 چهـار تـن از منسـوبین قوماندانـی امنیـۀ بلـخ و یـک مدیـر 

گمـرک، بـه اتهـام فسـاد بازداشـت شـده انـد.

بلندرتبـه  منسـوبین  از  تـن  چهـار  کـه  گفـت  منبـع  یـک 

قوماندانـی امنیـه، بـه اتهـام فسـاد اداری و مالـی از سـوی 

ادارۀ مبـارزه بـا جرایـم سـنگین وزارت داخله، دسـتگیر شـده 

انـد.

بـه قول منبع، در دسـتگیر شـدگان افـران قوماندانی امنیۀ 

بلـخ؛ مدیـران لوژسـتیک، اعاشـه، تامینـات و اکـامل شـامل 

اند.

منبـع ذکرشـده افـزوده اسـت کـه ایـن افـراد، از بلخ بـه کابل 

انتقـال داده شـده انـد و درحال حارض، در یکـی از نظارتخانه 

های مربـوط وزارت داخله میباشـند.

بـه گـزارش خرگـزاری پـژواک، بـه اسـاس معلومـات منبـع، 

افراد دسـتگیر شـده؛ به فسـاد مالی در شـامری از قراردادها 

و سـوء اسـتفاده از موقـف شـان متهـم شـده اند.

تاییـد کـرد  بلـخ،  امنیـه  عـادل شـاه سـخنگویی قوماندانـی 

 سـناتوران بدخشـان از افزایـش حمـات طالبان باالی 

پاسـگاه های امنیتـی در مربوطـات مرکز ولسـوالی های 

ایـن والیـت ابراز نگرانـی کردند.

دیـروز  عمومـی  نشسـت  در  کـه  بدخشـان  سـناتوران 

سه شـنبه )31 حمـل( مجلس سـنا صحبـت می کردند، 

هشـدار دادنـد کـه اگـر توجـه نشـود چندین ولسـوالی 

ایـن بدخشـان سـقوط خواهـد کـرد.

گفـت  بدخشـان  سـناتوران  از  یکـی  اکـری  گالـی 

کـه مسـیر راه بهـارک و فیـض آبـاد از یـک مـاه بـه ایـن 

طـرف بـه شـدت نـا امـن شـده و هـر روز فاجعـه، جنگ 

و کشـتار اسـت.

بـه گفتـه او، مـردم 12 ولسـوالی کـه از این مسـیر رفت 

و آمـد می کننـد بـه تکلیـف انـد و مسـووالن محلـی و 

مرکـزی می خواهنـد کـه ایـن مسـیر را بـاز کنـد.

خانـم اکـری همچنیـن گفـت، »امشـب در ولسـوالی 

بـه  طالبـان  گـروه  داده؛  رخ  فاجعـه  یـک  نیـز  زیبـاک 

شـکل گروهـی بـاالی یـک پوسـته امنیتـی حملـه کرده 

انـد کـه در نتیجـه حـدود 16 نیـروی امنیتـی شـهید و 

17 تـن دیگـر زخمـی شـده اند.«

ایـن حملـه  بـرای  قبـل  از  قبـل  کـه دشـمن  افـزود  او 

آمادگـی می گرفتنـد؛ امـا مسـوالن امنیتـی بـرای دفـع 

مردم: هزینه های برق خالف وعدۀ شرکت برشنا افزایش داشته است

خشکسالی در غور مالداران را مجبور به فروش مواشی شان کرده است

صلیب سرخ و هالل احمر: یک سوم جمعیت افغانستان به کمبود مواد غذایی روبرویند

۱.۸ میلیارد افغانی قرضه زراعتی و مالداری درکشور توزیع می شود

وزارت صحت: بیش از ۲۰۰ تن به نوع جهش یافتۀ کرونا مصاب 
شده اند

پنج کارمند گمرک و قوماندانی امنیۀ بلخ به اتهام فساد 
بازداشت شدند

نگرانی سناتوران بدخشان از افزایش حمالت طالبان؛ دیشب 
بیش از 30 نیروی امنیتی کشته و زخمی شده اند

اعتراض دانش آموزان در غرب کابل؛ تعلیم حق ماست


