
برکنار کرده است

از آنچه بر شما و همگنان شما رفته، 

 در یادداشـت های قبلـی خواندن ابتدایی، اجاملی 

و تحلیلـی مـورد بحـث و بررسـی قرار گرفـت؛ اما در 

مـورد خوانـدن تلفیقـی بحـث نشـد. درایـن بخـش، 

بیشـر بـه این مسـئله می پردازیم. خوانـدن تلفیقی 

کـه چهارمیـن سـطح خوانـدن اسـت، بلندترین نوع 

خوانـدن از نـگاه کیفیت می باشـد. پـس از خواندن 

تحلیلـی، مرحلـه ی خواندن ...
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 سفر دو رهبر ارشد اتحادیه اروپا 
به ترکیه برای دیداری کم سابقه با 

اردوغان

 رئیس جمهور اسرائیل نتانیاهو 
را مامور تشکیل دولت ائتالفی 

کرد
 بلندپایـه تریـن مقام هـای اتحادیـه اروپـا دیـروز بـه ترکیه 
طیـب  رجـب  بـا  کم سـابقه  اقدامـی  در  تـا  کردنـد  سـفر 
اردوغـان، رئیـس جمهـوری ایـن کشـور، دیـدار و دربـاره 
اظهـارات اخیـر او در مـورد تـاش بـرای کاهـش تنـش و 

بهبـود روابـط آنـکارا ...

 روویـن ریولیـن، رئیـس جمهـور اسـرائیل، مجـددا از 
تشـکیل  راسـتای  در  تـا  خواسـت  نتانیاهـو  بنیامیـن 
دولـت ائتافـی جدید اقدام کند. نخسـت وزیر اسـرائیل 
۲۸ روز بـرای تشـکیل دولت خود فرصـت دارد. ائتاف 

پشـتیبان او از اکثریـت ...

۲

برخود لرزیدیم و شرمیدیم

وزارت فواید عامه 
۱۶۸ کارمندش را به دلیل فساد 
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»چگونه کتاب بخوانیم«
)قسمت ششم و پایانی( 

خالق سریال تلویزیونی 
»اوشین« درگذشت 

هنری

همه ما از
 ستم و تبعیض خسته ایم 

قطع کشتار و آتش بس دایمی؛ 
گام اول در پروسه صلح 

چــرا طالبــان خشــونت محــور انــد؟! 
)تبارشناســی دینــی و جامعــه شــناختی طالبــان(

)بخــش پایانی(

 در روزهـای اخیـر بخشـی از سـخنان انارکلـی هنریـار 
سـناتور هندوباور افغانسـتان و یکی از شـهروندان خوب 
افغانسـتان در بـاره تحمـل تبعیـض و رنـج ناشـی از ان 
توسـط هندوبـاوران افغانسـتان و گایـه بغـض آلود وی 
از برخوردهـای غیـر انسـانی با هم مسـلکانش خبرسـاز 

شـد. امـا نامه عاطفـی و...

3
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۲

سرمقاله

 محمد هدایت

معاون ریاست جمهوری خطاب به انارکلی هنریار: 

 

 رسگئـی الوروف، وزیـر خارجـه روسـیه روز سه شـنبه )۱۷ 

حمـل( در گفتگـو بـا روزنامـۀ هندوسـتان تایمـز می گویـد 

مهـم  افغانسـتان  در  سیاسـی  توافـق  در  هنـد  نقـش  کـه 

می باشـد و از همیـن رو در تالش هـای جهانی بـرای تقویت 

رونـد صلـح افغانسـتان، بایـد دخیـل باشـد. 

ترویـکای  نشسـت  در  اینکـه  وجـود  بـا  هنـد  کـه  افـزود  او 

توسـعه یافتـه بـه تاریـخ ۱۸ مارچ در مسـکو اشـراک نکرده 

بـود، امـا بخشـی از طـرِح مسـکو اسـت کـه حکومت هـای 

همسـایه افغانسـتان، کشـورهای مهـم منطقه یـی و ایـاالت 

متحـده را بـا هـم متحـد می سـازد. 

کـه  می دهـد  اجـازه  ترکیبـی  »چنیـن  می افزایـد:  او 

بـر  )افغانسـتان(  ملـی  مصالحـۀ  رونـد  دربـارۀ  همکاری هـا 

اسـاس اجـامع وسـیع منطقه یـی هآمهنـگ شـوند. قسـمی 

کـه رونـد صلـح افغانسـتان بـه پیـش مـی رود، مـا در حـال 

هسـتیم.«  سـازوکار  ایـن  رسگیـری  از  برنامه ریـزی 

رییس جمهـور  مناینـدۀ  کابلـوف،  ضمیـر  حـال  همیـن  در 

روسـیه در امـور افغانسـتان بـه تاریـخ ۲۴ مـارچ سـال روان 

میـالدی گفـت کـه طالبـان در نشسـت مسـکو بـر برگشـت 

امـارت اسـالمی بـرای ختـم جنـگ در کشـور ارسار کردنـد. 

او افـزود کـه روسـیه از نتایـج کنفرانـس صلـح افغانسـتان 

کـه از سـوی مسـکو میزبانـی شـد، راضـی اسـت و در ایـن 

نشسـت از امریـکا خواسـته تـا بـه توافق نامه هـا پابنـد مباند 

و تـا اول مـاه مـی، نیروهایـش را از افغانسـتان خـارج کنـد. 

انتظـار مـی رود کـه در هفته هـای آینـده، اسـتانبول میزبان 

گـران،  سیاسـت  افغانسـتان،  حکومـت  میـان  نشسـتی 

طالبـان و مقام هـای برخـی از کشـورهای دخیـل، در بـارۀ 

صلـح افغانسـتان باشـد و آنـان دربـارۀ رسنوشـت سیاسـی 

کننـد.  گفتگـو  افغانسـتان 

ملـی  مصالحـه  عالـی  شـورای  مقـام  یـک  دوشـنبه،  روز 

رایزنـی  در حـال  ایـن شـورا  رهـری  کمیتـۀ  کـه  می گویـد 

و  از سـوی حکومـت  کـه  اسـت  دربـارۀ طرح هـای صلحـی 

شـده اند.  فرسـتاده  شـورا  ایـن  بـه  سیاسـی  احـزاب 

رییس جمهـور  اسـت  قـرار  کـه  می گوینـد  ارگ  در  منابعـی 

غنـی جزئیـات طـرح صلـح حکومـت را بـه زودی همـه گانی 

بسازد. 

فریـدون خـوزون، سـخنگوی شـورای عالـی مصالحـه ملـی، 

می گویـد کـه بـه شـمول طرح صلح ریاسـت جمهـوری بیش 

از ۲۵ طـرح صلـح از سـوی احـزاب و نهادهـا بـه ایـن شـورا 

رسـیده اند و اعضـای کمیتـۀ شـورای رهـری ایـن شـورا در 

حـال آمـاده سـازی یـک طـرح واحـد بـرای نشسـت ترکیـه 

 . ستند ا

در همیـن حال شـامری از احـزاب سیاسـی می گویند با آن 

کـه بیـش از ۳۰ عضـو شـورای عالـی مصالحـه ملـی دربـارۀ 

یـک طـرح واحـد دیدگاه هـای شـان را ارایـه کـرده انـد امـا 

هنـوز هـم در داخـل یـک اجـامع بـه میـان نیامده اسـت. 

عالـی  شـورای  بـه  اکنـون  کـه  غنـی  رییس جمهـور  طـرح 

بـا  مصالحـه ملـی فرسـتاده شـده، در سـه بخـش مذاکـره 

از  پـس  اوضـاع  گـی  چگونـه  و  گـذار  حکومـت  طالبـان، 

شـود.  مـی  خالصـه  گـذار  حکومـت 

کُرسـی های  طـرح،  ایـن  بنیـاد  بـر  کـه  می گوینـد  منابـع 

سـاختار  نیـز  و  رییس جمهـور  معاونـان  و  رییس جمهـور 

محفـوظ  انتخابـات،  برگـزاری  تـا  بایـد  دولتـی  نیروهـای 

باشـند. 

 سـخنگوی کاخ سـفید اعـالم کـرده کـه خـروج کامل 

نیروهـای  آمریکایـی از افغانسـتان در اول مـاه مـی ) 

حـدود ۲۴ روز دیگـر( به دالیل »مسـایل لجسـتیکی« 

دشـوار خواهـد بود.

کـه  گفتـه  مطبوعاتـی  کنفرانـس  در  سـاکی،  جـن 

جوبایـدن، رئیـس جمهـوری آمریـکا، نیـز در بـاره این 

مشـکالت سـخن گفته اسـت. او افـزوده: »اکنـون نیز 

مـا ادامـه می دهیـم و او )رئیـس جمهـور( به مشـورت 

و  مشـاوران  ملـی،  امنیـت  شـورای  تیـم  بـا  داخلـی 

همچنیـن رشکا و متحـدان خـود ادامـه می دهـد.«

وقتی از او پرسـیده شـد که نیروهای آمریکایی مستقر 

می خواهنـد  آنـان  خانواده هـای  و  افغانسـتان  در 

ایـن  دربـاره  جمهـوری  رئیـس  تصمیـم  کـه  بداننـد 

نیروهـا چـه خواهـد بـود؟

خانـم سـاکی در جـواب گفـت کـه آقـای بایـدن در 

ایـن زمینـه و دربـاره موضوعـات سیاسـت خارجـی و 

سیاسـت ملـی در حال تصمیم گیری اسـت و به گفته 

او رئیـس جمهـور آمریـکا می خواهد کـه در این زمینه 

وقـت بگـذارد و تصمیـم درسـت بگیرد.

رئیـس جمهوری آمریکا در نخسـتین کنفرانس خری 

بعـد از آغـاز کارش، )پنجـم حمـل( گفتـه بـود تحقـق 

خـروج نیروهـای آمریکایـی تا اول مه »بـه دالیل فنی« 

بسـیار »دشـوار« اسـت امـا تاکیـد کـرد آمریـکا قصـد 

نـدارد مـدت طوالنـی در افغانسـتان مباند.

چنـد روز بعـد نهادهـای اطالعاتـی آمریـکا بـه دولـت 

جوبایـدن، رئیس جمهوری جدید این کشـور هشـدار 

داده انـد اگـر بـدون توافق صلح و تقسـیم قدرت میان 

طرف هـای درگیـر،  نیروهـای آمریکایـی از افغانسـتان 

خـارج شـوند،  »جنگجویـان طالبـان ممکـن اسـت در 

مـدت ۲ تـا ۳ سـال بر افغانسـتان غلبـه کنند.«

بعـد از ایـن سـخنان رئیـس جمهـوری آمریکا شـورای 

امنیـت ملـی کشـور نیـز در واکنـش گفـت که بعـد از 

توافقنامـه آمریـکا و طالبـان در شـهر دوحـه، »جـان 

خارجیـان در افغانسـتان مصـون اسـت امـا افغانهـا 

هنـوز کشـته می شـوند.«

حمـد اللـه محب، مشـاور امنیـت ملی افغانسـتان نیز 

گفتـه بـود: »طالبـان پس از توافق دوحه بـا آمریکا نیز 

جنـگ و خشـونت را علیـه افغان ها ادامـه دادند و این 

بـار بـه بهانه عـدم خروج نیروهـای خارجـی در ماه مه 

بـه جنگ شـان علیه افغان هـا ادامه مـی دهند.«

طالبـان بـا نرش اعالمیه ای هشـدار داده انـد اگر همه 

نیروهـای خارجـی مطابـق توافقنامـه دوحـه در زمـان 

مشـخص شده از افغانسـتان بیرون نشوند، مسئولیت 

آن بـه آمریـکا بـر می گردد.

ایـن گـروه افـزوده که در ایـن صورت ناگزیز اسـت »به 

جهـاد و مبـارزه مسـلحانه در برابـر نیروهای اشـغالگر 

دوام بدهـد و کشـور خود را آزاد بسـازد.« 

وزیر خارجه روسیه: نقش هند در روند صلح افغانستان مهم است کاخ سفید: 
خروج نیروها از افغانستان در اول ماه می دشوار خواهد بود
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 حسین بخش صفری حریف 
روسی اش را شکست داد

 کواچیچ: پورتو با حذف یووه 
کیفیت خود را نشان داد

ورزشی

آزاد  مبـارزات  ورزشـکار  صفـری،  بخـش  حسـین   

افغانسـتان، اكتابريـن يكوليـوف، حریـف روسـی اش را 

در چارچـوب ›مسـابقات قهرمانـی یـو اف سـی حبیـب 

نـور محمـدوف‹ کـه شـام دیـروز در روسـیه برگـزار شـد، 

بـا  کشـور  ایـن  داخـل  در  او  پیـروزی  داد.  شکسـت 

واکنش هـا و اسـتقبال گسـرده ای روبرو شـده اسـت. از 

جملـه عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی مصالحـه 

... دانـش،   و رسور  افغانسـتان  ملـی 

 متئـو کواچیـچ، سـتاره کـروات چلسـی، معتقـد اسـت 

کـه ایـن تیـم کار بسـیار دشـواری مقابـل پورتـو پیش رو 

خواهـد داشـت.

بـه دلیـل محدودیـت هـای کرونایـی دیـدار فـردا شـب 

بیـن دو تیـم پورتـو و چلسـی در چارچـوب مرحلـه رفـت 

یـک چهـارم نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپا در سـویا برگزار 

خواهـد شـد. آبـی هـای لنـدن  ...



 

 : ر هنریا نارکلی  ا ــه  ب ریاســت جمهوری خطاب  معاون 
شــرمیدیم و  لرزیدیم  برخود  رفته،  شــما  و همگنان  شــما  بر  آنچه  ز  ا
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 رسور دانـش معـاون دوم ریاسـت جمهـوری در 

نامـه ای بـه خانم انارکلی هرنیـار عضو مجلس 

سـنای کشـور ابراز همـدردی کرد.

معـاون رئیـس جمهـوری در نوشـته ای کـه روز دوشـنبه 16 

حمـل در فیسـبوک خـود منتـر کـرده اسـت، گفتـه اسـت: 

از طریـق شـبکه های اجتامعـی، سـخنان  »چنـد روز پیـش 

شـام در محفـل اهـدای جایـزه ابـن سـینا به شـام را شـنیدم. 

اشـک و صـدای بغـض آلودتـان را دیـدم. همـراه بـا شـنیدن 

صـدای لـرزان و دیـدن قطرات غلطان اشـک شـام، مـن و ما، 

همگی اشـک ریختیم و از آنچه بر شـام و همگنان شـام رفته 

بـر خـود لرزیدیـم و رشمیدیـم. روایـت تلـخ شـام از تبعیـض، 

روایـت اکرثیـت مردم این رسزمین اسـت. اشـک شـام اشـک 

همه سـتمدیدگان و محرومان و مغضوبان روی زمین اسـت.«

آقـای دانـش در ادامـه افـزوده اسـت کـه بدانیـد خداونـد مـا 

خداونـد رحمـت و مهـر بـرای همـه انسـان ها اسـت. خداونـد 

عدالـت و برابـری اسـت؛ عدالـت بـرای همـه و برابـری بیـن 

انسـان ها. همـه 

در ایـن نامـه آمـده اسـت کـه بـدون هیچ شـک و تردیـدی هر 

کسـی کـه اندیشـه تبعیـض در رس دارد، از بندگـی و رحمـت 

خداونـدی به دور اسـت.

بلنـد  اندیشـه  بـه  کـه  اسـت  گفتـه  جمهـور  رئیـس  معـاون 

انسـانی و احسـاس پـاک وطندوسـتی این خانم همـه افتخار 

می کنـد. او افـزوده اسـت کـه افغانسـتان رسزمیـن مشـرک 

همـه شـهروندان ایـن کشـور اسـت.

بـرای  کـه  اسـت  نوشـته  امیـدواری،  ابـراز  بـا  دانـش  آقـای 

سرمقاله

انارکلـی  سـخنان  از  بخشـی  اخیـر  روزهـای  در   
یکـی  و  افغانسـتان  هندوبـاور  سـناتور  هرنیـار 
تحمـل  بـاره  در  افغانسـتان  خـوب  شـهروندان  از 
ان توسـط هندوبـاوران  از  ناشـی  رنـج  و  تبعیـض 
افغانسـتان و گالیـه بغـض آلـود وی از برخوردهای 
غیـر انسـانی بـا هـم مسـلکانش خربسـاز شـد. اما 
نامـه عاطفی و احسـاس برانگیز معاون دوم رییس 
جمهـور خطـاب بـه وی ایـن گالیـه را عمق بیشـر 
بخشـید و بـه رسخـط خربهـای رسـانه هـای مهـم 
ملـی و بیـن املللـی تبدیـل کـرد. ترکیـدن بغـض 
انارکلـی هرنیـار و سـپس پاسـخ مناسـب معـاون 
دوم رییـس جمهـور یـک بـار دیگـر بـرای خیلی از 
شـهروندان کشـور یک زخم کهنه را یـادآوری کرد. 
زخمـی از جنـس تبعیـض و سـتم همگانـی کـه ما 
هـر کـدام علیـه خویشـن و علیـه انسـان های هم 

رسنوشـت خویـش روا مـی داریـم. 
در ایـن کـه تاریـخ افغانسـتان بـا سـتم و تبعیـض 
رسشـته شـده اسـت و این تبعیض بیشـر از سوی 
بـرای شـهروندان  قـدرت  حاکـامن و رسدمـداران 
کشـور روا داشـته شـده اسـت شـکی نیسـت. پس 
از گذشـت سـال هـا هنـوز نشـانه هـای تبعیـض 
یکایـک  چهـره  بـر  گذشـته  حاکـامن  سـتم  و 
شـهروندان کشـور بـه گونـه هـای مختلـف هویـدا 
اسـت. امـا نوعـی از سـتم و تبعیـض توسـط هـر 
یـک از شـهروندان بـر همنوعـان و همگنـان خـود 
روا مـی داریـم کـه تبعیـض را همگانـی و عمومـی 
مـی سـازد. بـه گفته یکـی از نویسـندگان بزرگ ما 
هـر کـدام به نحوی یـک دیکتاتور کوچک هسـتیم 
و تـالش مـی ورزیـم کـه بـر فـرد پاییـن تـر از خـود 
سـتم و تبعیـض روا بداریـم. بـه نحـوی کـه گویـا 
وجـود مـا را بـا سـتم و تبعیـض رسشـته انـد و ما با 

زورگویـی خـو گرفتـه ایـم. 
متاسـفانه سـتم خویـی و تبعیـض مـداری ذهنیت 
مـا و فکـر و روان مـا را تسـخیر کرده اسـت و دلیل 
ایـن عمومیـت نیـز نـوع فرهنـگ و باورهـای ضـد 
هرگـز  اسـت.  مـا  روان  و  روح  بـر  حاکـم  انسـانی 
نبایـد سـتم و تبعیـض را بـه کتلـه خـاص و یـا قر 
خاص نسـبت دهیـم. یکی از کژتابـی های ذهنی 
مـا در افغانسـتان کـه آن هم نتیجه تاخـر فرهنگی 
کـه  اسـت  ایـن  اسـت  پیشـگی  سـتم  فرهنـگ  و 
معمـوال سـتم و تبعیـض و هـر گونـه پلشـتی را بـه 
دیگـری نسـبت مـی دهیـم و میـان خـود و دیگـر 
همنوعـان و همگنـان خویـش انواعـی از مرزهـای 
غیریـت سـاز ایجـاد مـی کنیـم. آن گاه خـود در 
پشـت یکـی از نـام هـا و عناویـن پنهان می شـویم 
و دیگـری را متهـم بـه تبعیـض و سـتم مـی کنیـم. 
ریشـه متـام ایـن دوگانگی هـا و غیریت سـازی ها 
کـه منشـا سـتم و تبعیـض مـی شـود در این اسـت 
ارزش هـای مشـرک میـان  کـه هنـوز متاسـفانه 
سـاکنان ایـن رسزمیـن بـه وجـود نیامـده اسـت. 
عناوینـی برگرفتـه از قومیـت، مذهـب، جنسـیت، 
نـژاد، منطقـه و زبـان یـک تاریخ اسـت که مـا را از 
همدیگر دور سـاخته اسـت و به شـدت ما حتی از 

سـایه همدیگـر هـراس داریـم. 
آن چـه در گالیـه انارکلـی هرنیـار و نامـه معـاون 
دوم رییـس جمهـور خطـاب به وی آمـد روایت یک 
درد مشـرک اسـت که همه سـاکنان این رسزمین 
را رنـج مـی دهـد. در حالـی کـه مـا از همدیگـر 
جدایـی  کـه  آوریـم  یـاد  بـه  بایـد  امـا  نالیـم  مـی 
بـه  اسـت.  مـا  درد مشـرک همـه  و جداپنـداری 
عبـارت دیگـر همه ما از تبعیض و سـتم خسـته ایم 
و شـانه هـای همـه مـا زخمی از سـتم اسـت و این 
همگانـی بـودن سـتم و تبعیـض نشـان از تاریـخ و 

فرهنـگ سـتم آلـود دارد. 
بلکـه  زبـان  و  قومیـت  تنهـا  نـه  ایـن رسزمیـن  در 
تریـن  اخالقـی  بایـد  کـه  دیـن  و  مذهـب  حتـی 
پدیـده هـای بـری باشـد، سـبب سـتم و منشـاء 
تبعیـض مـی گـردد. متاسـفانه مـا بـه نـام دیـن و 
حکـم خداونـد بدتریـن سـتم هـا و جنایـت هـا را 
مرتکـب مـی شـویم و از آن همـه جنایـت و سـتم 
احسـاس غـرور و شـادمانی و حتـی بهجـت خاطر 
نیـز مـی کنیـم. بسـیاری از جنایـت هـا بـه خاطـر 
رضـای خداونـد و انجـام فرایض دینـی صورت می 
گیـرد. آن چـه امـروزه به نـام دین و آییـن به عنوان 
یـک رنـج مضاعـف بر مـردم افغانسـتان روا داشـته 
مـی شـود و انسـان هـای بـی گنـاه در هـر گوشـه 
و کنـار کشـور قتـل عـام مـی گـردد نیـز ریشـه در 
تاریـخ و فرهنـگ مـا دارد. وقتـی بـه گفتـه انارکلی 
همسـایگان مسـلامن فقط خاطر آیین هندوباوری 
بـر درو دیـوار همسـایگان خـود سـنگ مـی زنند و 
کـودکان آنـان را ازار مـی دهنـد بایـد قبـول کنیـم 
که این ظلم و سـتم ریشـه درفرهنگ سـتم پرور ما 
دارد و هیـچ آیین و دینـی چنین ظلمی را روا منی 
دانـد. در هر صورت همه شـهروندان این کشـور از 
ظلم و سـتم و تبعیض خسـته اند و سـتم و تبعیض 
همگانـی اسـت. امیدواریـم کـه روزی فرا رسـد که 
چیـزی غیـر از انسـانیت بـرای مـا مطـرح نباشـد و 
همـه ما در سـایه فرهنگ انسـانی و بـا صلح و رفاه 

بـا همدیگـر حیات انسـانی داشـته باشـیم. 

برپایـی عدالـت، صلـح، محـو تبعیـض و سـتم و خشـونت بـه 

نیـاز اسـت. و دوامـدار  مبـارزه مشـرک 

خانـم هرنیـار یـک هفتـه پیـش در مراسـم دریافـت جایـزه 

بین املللـی صلـح ابـن سـینا از طـرف انسـتیتیوت مطالعـات 

اسـراتژیک افغانسـتان در کابـل، از تجربه هـای تبعیض آمیز 

و بدرفتـاری شـامری از هموطنـان مسـلامن خـود بـا هنـدو 

بـاوران گفـت و اشـک ریخـت.

ایـن اظهـارات تـوام بـا بغـض و اشـک خانـم انارکلـی هرنیـار 

کـه در فضـای مجـازی منتـر شـد واکنش هـای گسـرده ای 

ابـراز  و  همنوایـی  بیشـر  واکنش هـا  ایـن  داشـت.  پـی  در 

همـدردی بـا هندوبـاوران افغانسـتان اسـت.

ښـځو پـر حقونـو او بـري حقونو پر سـاتنې هـم ټينـګار کوو، 

سـوله بايـد مـوږ بېرتـه شـاتګ تـه مجبـور نـه کـړي.(( هغـه د 

جنګ له ښـکېلو اړخونو وغوښـتل چـې روان تاوتريخوالی پای 

تـه ورسـوي او د سـولې پـه برخـه کـې رښـتيني ګامونـه پورتـه 

کـړي.  پـه دې غونـډه کـې د بلـخ رسحدونـو او قبايلـو چـارو 

رييـس خليـل الله صفـوي وويل چې نړيوال بايد د افغانسـتان 

جګـړې پـر اړخونـو فشـار راوړي څـو سـولې تـه غـاړه کېـږدي. 

نومـوړي وويـل، روانه جګـړه ګټونکی نه لـري او طالبان مجبور 

دي چـې د افغانسـتان خلکـو غوښـتنې ومني. د هغـه په وينا، 

د افغـان سـولې پـه تـړاو په دې حسـاس وخت کـې بايد خلک 

غـي پاتـې نـه يش او د خپلـو حقونـو خونديتوب لپـاره دې غږ 

رود، کامـه، روداتـو،  مومنـدرې، خوږياڼـو، ګوشـته، لعلپـوره 

او دره نـور ولسـواليو کـې درې سـوه مېرمنـو تـه د سـبزیجاتو 

تخمونـه، یـو سـلو پنځـوس تنـو تـه د مالـدارۍ د محصوالتو د 

پروسـس بسـتې، اووه مېرمنو ته شـنې خونې او شـپږو مېرمنو 

تـه د ځمکنيـو توتانـو ننداریـزې قطعـې ورکړل شـوي.

د کرنـې رييـس وايـي، د اقلیـم د بدلـون لـه املـه د رامنځتـه 

کېدونکـو خطرونـو د کمولو پـروژه)DRRP( څلوېښـت مېرمنو 

تـه غټـي او وړې  شـني خونـې، دوه نررسیـاين، یوسـلو اویـا 

مېرمنـو تـه د شـېدو ټولولو بسـتې او پنځوس مېرمنـو ته یې د 

روب، اچـار، مربـا او کیچـپ جوړولـو مرکزونـه جـوړ کړي دي.

د  سـبزيجاتو  د  ورتـه  کـې  ولسـوالۍ  نـور  دره  چـې  نفيسـه 

پورته کړي. د شـامل خلکو عنعنوي اصالحي جرګې اسـتازي 

ظاهـر خـان مومنـد پروګـرام ته د خپلـې وينا په تـرڅ کې وويل 

چـې روانـه جګـړه يواځې لـه افغانانو قرباين اخـي.  هغه زياته 

کـړه چـې افغـان حکومت او طالبـان بايد خپل منـځ کې ژر تر 

ژره يـوې موافقـې تـه ورسـېږي او د سـولې پروسـه کـې دې د 

بهرنيانـو السـوهنې مخـه ونیـي. د دغـه قومي مر پـه وينا، 

د سـولې پـه روانـه پروسـه کې بايـد د هر افغـان نظـر واورېدل 

يش او درنـاوی ورتـه ويش. د يادونـې ده، پـه دې وروسـتيو 

کـې نـږدې ورځـو کـې پـه څـو واليتونـو کـې د سـولې پـه تـړاو 

ورتـه غونـډې جوړېـږي چـې تـر ډېره یـې خلـک د حکومت په 

فرمايـش بويل.

پروسـس ځـای جـوړ شـوی وايي دغـې چارې يـې کورنۍ رسه 

مرسـته کـړې چـې پـه خپلـو اوالدونـو زده کـړې وکـړي.

هغـې وويـل، هـره مياشـت تـر شـپږ زره او لـه هغـې ډېـرې 

افغانـۍ عايـد لـري چې د خاونـد له ګټې رسه يې پـرې د کور 

خـرڅ مختـه ځـي. کونـډه زرغونـه چـې اچـن ولسـوالۍ کـې 

ورتـه د سـبزيجاتو د توليـد کورنـۍ باغچـه جـوړه شـوې وايي، 

کلـه چـې ورتـه دا زمينـه نـه وه برابـره شـوې، نـو ډېـر کلـه يې 

اوالدونـو پـه کـور کي کې پـه خري راټولـه کـړې ډوډۍ باندې 

شـپې سـبا کړې دي.  هغې له حکومته وغوښـتل چې کونډو 

او يتيامنـو رسه دې د نـورو مرسـتو پرځـای هغـوی تـه د کار 

زمينـه برابـره کړي.

 د بلـخ واليـت سـلګونو اوسـېدونکو په يوه غونډه کـې وويل، له 

هغـې سـولې بـه مالتـړ وکـړي چـې ټولـو اړخونـو تـه د منلو وړ 

وي او شـته السـته راوړنـې په کـې خوندي يش. دغـه غونډه د 

وري پـه ۱۷مـه مزاررشيـف ښـار کـې د مندوزيـو قـوم ټولنيزې 

شـورا لـه خـوا جـوړه شـوې وه. پـه بلـخ کـې د مندوزيـو قـوم 

ټولنيـزې شـورا مـر حاجـي عـي شـاه منـدوزي پـژواک تـه 

وويـل چـې هـر افغان غـواړي څو روانـه جګړه پای ته ورسـېږي 

او خلـک د سـوله ييـز ژوند څښـتنان يش. خو هغـه زياته کړه، 

د سـولې مذاکـرات هغـه مهـال مثبتـه پايلـه لرلـی يش چـې 

ټولـو اړخونـو تـه د منلـو وړ وي. نومـوړي وايـي: ))مـوږ سـوله 

غـواړو خـو ترڅنـګ يـې د تېـرو دوو لسـيزو پـر السـته راوړنو، د 

 د ننګرهـار کرنـې او مالدارۍ ریاسـت له لـوري په دغه واليت 

کـې ٨٢٥ بېوزلـه مريمنـو تـه د ځـان بسـاينې او اقتصـادي 

پیاوړتیـا پـه پـار کاري زمينـه برابـره شـوه. دغـه مېرمنـې چـې 

ډېـرې يـې کونـډې او بې رسپرسـته دي د سـبزيجاتو توليد او 

پروسـس برخـه کـې کار کوي.

سـاپي  اللـه  انعـام  رييـس  مالـدارۍ  او  کرنـې  د  ننګرهـار  د 

پـژواک اژانـس تـه وويـل چـې  سـلو مېرمنـو تـه پـه اچیـن او 

د  دسـتګاوې،  وچوونکـې  ملریـزې  کـې  ولسـواليو  دوربابـا 

سـبزیجاتو او میوه جاتو د پروسـس اړین وسـایل او د پروسس 

پـه برخـه کـې عمـي او نظـري ښـوونې ورکـړل شـوي.

هغـه زياتـه کړه چې په لسـو ولسـواليو بهسـود، کوزکونړ، رسه 

د بلخ خلک: د هغې سولې چې تېرې السته راوړنې خوندي کړي، مالتړ کوي

ننګرهار کې ۸۲۵ بېوزله مېرمنو ته کاري زمينه برابره شوه

کارتون

همه ما از 
ستم و تبعیض خسته ایم

محمد هدایت

  

حضـور جـدی و قاطـع شـان نگـران اسـت. برخـی از فعـاالن 

حقـوق زنـان بـاور دارنـد کـه در اندیشـه گـروه طالبـان نسـبت 

بـه زنـان تغییـری نیامـده و در گفتگوهـای صلـح بایـد از زنـان 

کشـور منایندگـی درسـت انجـام شـود.

می گویـد  دیگـری  خربنامـه  در  شـاهین   ٢09 اردوی  قـول 

کـه روزگذشـته در یـک گیـری میـان نیروهـای ملـی دفاعـی 

تجمـع  یـک  بـر  کشـور،  هوایـی  قـوای  حامیـت  بـا  وامنیتـی 

ولسـوالی  رسآسـیاب  منطقـه  در  طالبـان  گـروه  جنگجویـان 

قیصـار و سـاحات مرکـز ولسـوالی املـار والیـت فاریـاب ۱۱ 

تروریسـت گـروه طالبان کشـته شـدند و چهـار جنگجوی دیگر 

ایـن گـروه زخمـی شـدند.

میـان  درگیـری  در  کـه  می کنـد  عـالوه  اردوی  قـول  ایـن 

نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور و جنگجویان گـروه طالبان 

پنـج  بلـخ،  والیـت  چمتـال  ولسـوالی  آمرجبـار  روسـتای  در 

جنگجـوی گـروه طالبان بـه قتل رسـیدند و دو جنگجوی دیگر 

ایـن گـروه توسـط نیروهـای امنیتـی دسـتگیر شـده انـد.

ترانسـپورتی دارای وزن سـنگین روی رسک هـا اجـازۀ رفـت و 

آمـد مـی دادنـد.”

وزیـر فوایـد عامـه گفته اسـت کـه از طریق یک پروسـه شـفاف 

بـه جـای کارکنـان برکنار شـده، بزودی افـراد متعهد به کشـور 

و مسـلکی را اسـتخدام خواهنـد کـرد و بـرای دیجیتالی شـدن 

ترازوهـا نیـز تـالش بیشـر خواهنـد کـرد، تا جلـو فسـاد گرفته 

شود.

وزیـر، تعـداد افـرد یادشـده را بیـش از ۵۰ تـن خوانـده، امـا 

خلیـل امیـد سـخنگوی وزارت گفـت کـه در مجمـوع ۱۶۸ تـن 

از وظایـف خـود برکنـار شـده انـد.

وی اظهـار نکـرد کـه چه تعـدادی از آنها به اتهام  فسـاد برکنار 

شـده و چـه تعـداد نیـز بـه دلیـل کمبود تشـکیل وظایـف خود 

را از دسـت داده انـد؛ امـا مـی گویـد، کسـانیکه به جرم فسـاد 

دسـتگیر شـده انـد، بـه اداره های عدلـی و قضایی نیـز معرفی 

شـده است.

کشـور  شـامل  در  شـاهین   ٢09 اردوی  قـول   

یـک  طالبـان  گـروه  جنگجویـان  کـه  می گویـد 

دخـر 16 سـاله را بعـد از تجـاوز گروهـی بـه شـکل بـی رحامنه 

بـه قتـل رسـاندند.

ایـن قـول اردو روز سه شـنبه 17 حمـل بـا نر خربنامـه ای گفته 

اسـت: »جنگجویـان گـروه طالبـان، بـه سلسـله جنایت های ضد 

بری شـان، یـک جنایـت غیـر انسـانی و اسـالمی دیگـر را در 

ولسـوالی درزاب والیـت جوزجـان مرتکب شـدند.«

 در خربنامـه آمـده اسـت کـه ایـن گروه دخـر خامنی را به اسـم 

آی مامـه، کـه دو مـاه قبـل همـراه فامیـل او، بـا خود بـرده بودند 

بعـد از تجـاوز جنسـی گروهـی، دو روز پیـش او را بی رحامنـه بـه 

قتـل رسـاندند. خربنامه می افزاید که باشـندگاِن ولسـوالی های 

قو  تپـه و درزاب بـا شـعار مـرگ بـر گـروه طالبـان بـر ضـد جنایت 

کاران گـروه طالبـان دسـت به تظاهـرات زدند و خواهـان رهایی 

پـدر و مـادر آی مامـه و تحویل دهی جسـد وی شـدند.

ایـن در حالیسـت کـه زنـان در رونـد گفتگوهـای صلـح از عـدم 

 وزارت فوایـد عامـه مـی گوید که بعد از شـکایات 

نهادهـای ترانسـپورتی، مـردم عـام و راننـدگان از 

اثـر فسـاد، سـهل انـگاری در وظایـف و کمبـود تشـکیل ۱۶۸ 

کارمنـد شـاهراها از وظایفـش برکنـار شـده انـد.

اللـه یمیـن وزیـر وزارت فوایـد عامـه روز سه  شـنبه 17  نجیـب 

حمـل در صفحـه فیسـبوک خـود نوشـته اسـت، پس از شـکایت 

هـای مکـرر اتحادیـه هـای ترانسـپورتی، مـرد عـام و راننـدگان 

یـک هیئـت بررسـی را تعییـن کـرد و در نتیجـۀ بررسـی های این 

هیئـت، بـه برکنـاری برخـی کارمنـدان فیصلـه صـورت گرفـت.

وی بـدون ارایـه جزییـات نوشـته اسـت کـه برخـی ماموریـن بـه 

دلیـل ایـن هـم برکنار شـدند که در تشـکیل تغییر آمـده و الیحۀ 

وظایـف عوض شـده اسـت.

یمیـن در مـورد افـراد یادشـده مـی گویـد: “ایـن کارمنـدان نـه 

تنهـا اینکـه بـه رشـوه گرفـن متهـم بودنـد، بلکـه از اثـر فسـاد 

آنهـا بـه رسک هـا نیـز خسـاره وارد شـده اسـت، کـه بـه وسـایط 

پولیـس کابـل اعـالم کرده اسـت کـه 14 تن به  

اتهـام جرایـم جنایـی در پـی چندیـن عملیات 

بازداشـت  نقـاط مختلـف والیـت  پولیـس کابـل در  اپراتیفـی 

انـد. شـده 

پولیـس کابـل روز سـه شـنبه 17 حمـل بـا نـر خربنامـه ای 

گفتـه اسـت کـه ایـن افـراد در پیونـد بـه جرم هـای چـون قتل، 

امـن و  قانونـی، دزدی موبایـل، اخـالل  انتقـال اسـلحه غیـر 

نظـم، عامـه، زورگیـری، برخـورد مسـلحانه بـا پولیـس و قـرار 

هشـتم،  هفتـم،  ششـم،  دوم،  اول،  ناحیه هـای  از  سـارنوالی 

نهم، سـیزدهم و هفدهم شـهر کابل توسـط پولیس شناسـایی 

و بازداشـت شـده انـد. 

در خربنامـه پولیـس کابـل آمـده اسـت کـه از نـزد بازداشـت 

آمـده  پولیـس  به دسـت  کمـری   میـل سـالح  هفـت  شـد گان 

اسـت.

خربنامـه می افزایـد کـه تعداد سـه عـراده  موتر فاقد اسـناد نیز 

از نـزد ایـن متهامن توسـط پولیس توقف و ضبط شـده اسـت.

کابـل شـهری بـا قدامـت تاریخـی اسـت. در کنـار حسـن های 

بـر  هـا  گذشـته  در  شـهر  ایـن  بـرای  راویـان  کـه  زیـادی 

می شـامریدند، کیسـه بـری را نیـز بازگو مـی کردند. امـروز نیز 

بـا وجـود پایتخـت بـودن و ده هـا حسـن دیگـر، یکـی از ناامن 

افغانسـتان اسـت. گروه هـای جنایـت کار در  تریـن شـهرهای 

ایـن شـهر بیـش از هـر زمـان دیگـر زیـاد شـده و تقویـت شـده 

ند. ا

کیسـه بری عبارتـی از کـه از گذشـته های دور بـا اسـم کابـل 

گـره خـورده اسـت. امـا در سـال های اخیـر ایـن کیسـه بری بـه 

دزدی و چپاول گـری متـام عیـار مبـدل شـده اسـت.

در سـال های اخیـر کوچه هـا و پس کوچه هـای کابـل نـه تنهـا 

آمـر  لوی سـارنوالی،  مراقبـت  و  کنـرول  عمومـی  ریاسـت   

سـاختامنی شـاروالی والیـت پکتیا را به  اتهـام گرفن 1٥ هزار 

دالـر امریکایـی رشـوت، بازداشـت کـرد.

خربنامـه ای  نـر  بـا  حمـل   17 سه شـنبه  روز  لوی سـارنوالی 

نوشـته اسـت کـه شـخص متهـم در اثـر شـکایت یـک تـن از 

و  ریاسـت عمومـی سـارنوالی کنـرول  بـه  شـهروندان کشـور 

مراقبـت، در یـک عملیـات اوپراتیفـی در همکاری بـا نیروهای 

کشـفی و امنیتـی، ۱۵ حمـل بازداشـت شـده بـود.

بـه گفتـۀ فرد شـاکی، آمر سـاختامن شـاروالی والیـت پکتیا در 

بـدل تغییـر یـک منـره زمیـن رهایشـی از وی، مبلـغ 1٥ هـزار 

دالـر امریکایـی درخواسـت کـرده بود. 

ریاسـت عمومی سـارنوالی کنرول و مراقبت پـس از ارزیابی و 

مستندسـازی  شـکایت، فرد متهـم را از داخل شـاروالی والیت 

پکتیا بازداشـت کرد.

لـوی سـارنوالی می گویـد کـه قضیـه در حـال پیگـرد عدلـی و 

قضایـی اسـت و پـس از اکـامل تحقیقـات، یافته هـا و نتایج آن 

در شـب کـه در روز روشـن نیـز بـه شـدت ناامـن شـده اسـت. 

و  چاقـو  تفنگچـه،  بـا  مسـلح  دزدان  چندنفـری  گروه هـای 

موترسـایکل در روز روشـن راه گیـری می کننـد و عابـران را لوچ 

می کننـد.

در برخـی مواردکـه عابـران بـه خواسـت دزدان تـن نـداده اند، 

کشـته شـده انـد. لـت و کـوب و زخمی سـاخن که جـز اولین 

اقـدام ایـن دزدان بـرای زود انجام شـدن دزدی شـان اسـت.

در یکـی دوسـال اخیـر ایـن پدیـده زشـت در شـهرکابل آنقـدر 

و  بـی کار  جوانـان  از  زیـادی  شـامر  کـه  اسـت  شـده  عـادی 

بی تربیـت دزدی، چپـاول و غارت گـری را پیشـه ای بـرای خـود 

شـان فـرض کـرده انـد.

امـا بـا آغـاز برنامـه میثـاق امنیتـی تا حـدودی پای ایـن دزدان 

از جاده هـای عمومـی شـهرکابل بسـته شـده اسـت. ولـی پس 

کوچه هـای هنـوز هـم ناامن اسـت و بعـد از شـام در واقع متام 

شـهرکابل بـه دلیـل حضـور همیـن دزدان بـه شـدت نـا امـن 

می شـود.

باشـنده های شـهرکابل از اقدامـات پولیس اسـتقبال می کنند 

ولـی بـه قـول آنان تنها گرفتـاری و چند روز به زندان فرسـتادن 

آنـان کاری از پیـش نخواهد رفت.

بایـد ایـن افـراد بـا دقـت متـام بایومریـک شـوند، از نزدشـان 

ضامنـت گرفتـه شـود، امـوال غـارت شـده مـردم بـه خودشـان 

برگردانـده شـود و در ضمـن آمران حوزه های امنیتی و مسـئول 

امنیتـی منطقـه نیـز بایـد مـورد بازپـرس جـدی قـرار گیرد.

بـه بـاور برخـی از شـهریان کابـل تـا زمانیکـه آمـران حوزه هـا 

و مسـوالن امنیتـی محلـی بـا ایـن دزدان در متـاس باشـند، 

پدیـده دزدی و چپاول گـری در کابـل همچنـان باقـی خواهـد 

بود.

همگانـی خواهد شـد.

ایـن اداره می گویـد کـه بـه گونۀ جـدی و قاطع با پدیدۀ فسـاد 

اداری مبـارزه کـرده و بـرای تأمیـن عدالـت و حاکمیـت قانـون 

می کند. تـالش 

لوی سـارنوالی و برخی از نهادهای کشـفی و امنیتی کشـور در 

ماه هـای گذشـته چندیـن کارمنـد دولـت را بـه اتهـام دریافـت 

رشـوه بازداشـت کرده انـد کـه دسـتگیری سـه سـناتور نیـز جـز 

ایـن گزارش هاسـت.

لوی سـارنوالی کشـور در مـاه جـدی سـال گذشـته خورشـیدی 

اعـالم کـرده بـود کـه بـر اسـاس اطالعـات کشـفی، سـه عضـو 

مرانوجرگـه در بلـخ بـه اتهـام 40 هـزار دالـر رشـوه گرفـن، 

دسـتگیر شـدند. ایـن سـناتوران بـه گونـه باالفعـل بازداشـت 

شـده  بودنـد.

گفتنـی اسـت کـه طی سـال های گذشـته همـواره افغانسـتان 

جـز سـه کشـور فسـاد دنیـا بـوده اسـت. در سـال گذشـته بـا 

گرفـن چنـد امتیـاز یـک رتبـه باالتـر رفـت.

قول اردوی 209 شاهین:
 گروه طالبان یک دختر 16 ساله را بعد از تجاوز گروهی بی رحمانه کشتند

وزارت فواید عامه 16۸ کارمندش را به دلیل فساد برکنار کرده است

بازداشت 14 تن به اتهام جرایم جنایی در کابل

لوی سارنوالی: یک کارمند شهرداری پکتیا به اتهام رشوه ستانی بازداشت شد



 

جنگ و بحران نزدیک به نیم قرن در افغانسـتان، 

هزینـه هـای سـنگین را بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل 

در  دوران  ایـن  در  فـروان  هـای  اسـت. خـون  منـوده 

مـردم  اسـت.  شـده  ریختـه  ُملـک  ایـن  بـرزن  و  کـوه 

افغانسـتان اصلـی تریـن قربانـی ایـن جنـگ طوالنـی 

در افغانسـتان اسـت. آمار کشـته شـده های ناشـی از 

ایـن جنـگ در کشـور را هیـچ کسـی دقیـق منـی داند 

جـز خانوادهـای قربانیـان کـه در ایـن جنـگ خامنـان 

سـوز و بـی رحـم عزیزانش را از دسـت داده اند. شـاید 

هیـچ خانواده¬ی را در افغانسـتان پیـدا نتوان کرد که 

در جریـان ایـن جنـگ طوالنـی و تبـاه کننـده، اعضـأ 

فامیلـش را از دسـت نـداده باشـد و در غـم آن محـزون 

نگردیـده باشـد. تـوده هـای مـردم افغانسـتان، متـام 

اقشـار و گـروه هـای اجتامعی همـه از تـداوم این آفت 

کشـنده در حالـت انزجار شـدید قرار دارنـد. همچنان 

از متـام کشـور  افغانسـتان  خواسـت عامـه¬ی مـردم 

هـای جهانـی و بـه خصـوص سـازمان ملـل متحـد این 

اسـت کـه در رشایـط کنونی کـه افغانسـتان در آن قرار 

گرفتـه اسـت، مـردم افغانسـتان را صادقانـه همـکاری 

مناینـد، تـا صلـح پایـدار و بـا ثبـات برای ایـن رسزمین 

زمینه سـازی شـود. 

بـرای متامـی جنـاح درگیـر جنـگ در افغانسـتان 

بایـد ایـن امـر مسـلم و ثبـات شـده باشـد کـه تـداوم 

و  نبـوده  افغانسـتان  بـرای  حـل  راه  و جنـگ  کشـتار 

کـه جنـگ  اسـت  عینـی  واقعیـت  یـک  ایـن  نیسـت. 

بـرای  روزی  سـیاه  و  بدبختـی  بحـران،  اسـتمرار  و 

افغانسـتان و مردم آن را مداوم می سـازد. راهکاری که 

بتواند مشـکالت افغانسـتان را از میان بـردارد به یقین 

در گفتـامن صلـح واقعـی نهفتـه اسـت. ایـن بدیهـی 

تریـن مسـأله¬ی اسـت کـه در عـامل واقعـی و دنیـای 

پـر از کشـمکش سیاسـت در افغانسـتان وجـود دارد. 

خوبیسـت  فرصـت  یـک  افغانسـتان،  کنونـی  رشایـط 

ایـن  دهـه¬ی  چنـد  منازعـات  یافـن  پایـان  بـرای 

کشـور. ایـن فرصـت را نباید بـا لجاجت هـا و اقدامات 

و  جهانـی  نظـر  اتفـاق  داد.  دسـت  از  سیاسـی  خـام 

منطقوی در مورد آمدن و موفق شـدن پروسـه صلح در 

افغانسـتان بخشـی از این فرصت اسـت، که روند صلح 

را بـه کامیابـی می رسـاند. بیـزاری مردم افغانسـتان از 

تـداوم جنگ و بیداری سیاسـیون افغانسـتان از تجربه 

چهـار دهـه جنـگ قسـمتی دیگـر ایـن غنیمـت اسـت 

کـه امـروز در انتظـار مـردم افغانسـتان اسـت، پـس! 

نبایـد بـه ایـن فرصت بـا خـود خواهی های سیاسـی و 

منافـع هـای گروهـی رضبـه زد.

از سـوی دیگـر افغانسـتان در ایـن بیسـت سـال 

اخیـر بنیـاد های قـوی و ارزشـمندی را بـا هزینه های 

هزاران خون بدسـت آورده اسـت، این بنیـاد ها به نفع 

کلیـت افغانسـتان و بـه سـود نسـل آینـده افغانسـتان 

اسـت. در پروسـه صلـح نبایـد بـه ایـن ثـروت ملـی بـا 

دیـده¬ی اغـامض نگریسـت. زیـرا ایـن هـا حیثیـت و 

سـامانه¬ی اسـت بـرای ترقـی و پیرشفـت افغانسـتان. 

حفـظ ارزش هـای انسـان مـدار و اسـالمی پسـند کـه 

افغانسـتان حیثیـت  مـردم  تـوده هـای  بـرای متامـی 

منـد  ارزش  و  مهـم  خیلـی  دارد،  را  رسمایـه  و  ثـروت 

اسـت. ایـن نکات بـرای تهداب افغانسـتان آرام و صلح 

آمیـز و مرتقـی امـر ناگزیر اسـت. کلیت نظام سیاسـی 

افغانسـتان، قانـون مـداری و اصالـت قایـل بـودن بـه 

قوانیـن جمعـی، حقـوق بـرش، حقـوق زنـان و اقلیـت 

هـای قومـی و دینـی – مذهبـی، حـق تعلیـم و تربیـه، 

حـق کار و درآمـد زایـی، حـق و آزادی بیـان و آزادی 

رسـانه هـا و ... همـه ارزش هـای هسـتند کـه به سـود 

متامـی تـوده هـای مـردم افغانسـتان اسـت. 

راه رفـن بـه صـوب صلـح پایـدار و قابـل قبـول 

اعتـامد  بـه  منـد  نیـاز  افغانسـتان  مـردم  همـه  بـرای 

سـازی هـای اسـت کـه مـردم افغانسـتان بـه عنـوان 

مشـاهده  واضـح  را  آن  بایـد  قربانیـان،  اصلـی  بسـرت 

مناینـد. مقدمـه رفـن بـه صلـح قطـع کشـتار و خامته 

دادن بـه جنـگ اسـت. در حالیکـه در ایـن یـک سـال 

پسـین کـه صحبت جـدی تر از صلـح و فرآیند صلح در 

کشـور مـی شـود، پدیـده جنگ نـه تنها قطـع نگردیده 

اسـت؛ بلکه تشـدید نیز شـده اسـت. اگر چنین باشـد 

مـردم افغانسـتان همچنـان که در گذشـته هزینه های 

سـنگین را متقبـل و برآنـان تحمیـل شـده اسـت، بـد 

بختانـه حـاال هـم هامن رونـد تـداوم دارد. پـس! مردم 

افغانسـتان چگونـه اعتـامد کننـد کـه پروسـه صلـح، 

رونـد واقعا صلح سـازی در افغانسـتان باشـد. بنابراین 

گام اساسـی بـرای تأمیـن اعتـامد دو جانبـه و چنـد 

جانبـه و نـزد مـردم افغانسـتان، قطـع جنـگ و کشـتار 

خصـوص  بـه  و  جنـگ  درگیـر  هـای  طـرف  هاسـت. 

گـروه طالبـان، اگـر صلـح را بـه صـورت صادقانـه برای 

افغانسـتان خواهـان هسـتند، اقدام اصلـی برای رفن 

بـه سـوی صلـح پایـدار و متـداوم، اعـالن قاطعانـه¬ی 

آتـش بـس و قطـع کشـتار مـردم در افغانسـتان اسـت. 

از  جـدی  هـای  صحبـت  کـه  اکنـون  تـا  شـوربختانه 

آمـدن صلـح و نشسـت هـای مهـم جهانـی بـرای صلح 

افغانسـتان اسـت، این اقدام نخسـتین صـورت نگرفته 

اسـت. در ایـن صـورت مـردم افغانسـتان چگونـه بـاور 

منایـد کـه ایـن پروسـه بـه موفقیـت منتـج مـی گـردد. 

موضـوع دوم که پختگی پروسـه صلـح را نزد مردم 

افغانسـتان مسـجل خواهد کرد، اجامع نظر در سـطح 

منقوی و جهانیسـت؛ که نسـبت به مسـأله افغانستان، 

خوشـبختانه تـا حـدودی بوجـود آمـده اسـت. دیـدگاه 

نسـبتا واحـد، از طـرف کشـور هـای ذیدخـل در امـور 

مـردم  بـرای  را  امیـدواری  ایـن  افغانسـتان  سیاسـی 

افغانسـتان انتبـاه مـی سـازد کـه شـاید بـاران صلح بر 

در قسـمت اول بـه ویژگـی »تبارشناسـی دینـی« 

در  سـلفیت  نـگاه  کـه  گفتیـم  و  پرداختیـم.  طالبـان 

دیـن  ویژگـی  از جملـه  و  دارد  »غلبـه«  آنـان  اندیشـه 

متـون  از  ای  سـلیقه  برداشـت   )1  : آنـان  شناسـی 

دیـن 2( فقـه محـوری و روایـت تـک بعـدی از دیـن 

دینـی  اسـتنباط  روش  در  عقـل  گرفـن  نادیـده    )3

4( وانهـادن اندیشـه بومـی دیـن و پیـروی از اندیشـه 

قسـمت  بـه  اکنـون  باشـد.  مـی  بومـی  غیـر  خشـن 

دوم مـی پردازیـم کـه بـه »جامعـه شـناختی طالبـان« 

می شـود. مرتبـط 

ب( ویژگی های جامعه شـناختی طالبان

1( قبیله ساالری 

»قبیلـه  طالبـان  شناسـی  مـردم  ویژگـی  اولیـن 

اسـت. آن  بـودن  سـاالر« 

خـود  قبیلـه  ،رئیـس  سـاالر«  »قبیلـه  نظـام  در 

»قبلـه  بلکـه  پنـدارد  مـی  ومدبـر  مدیـر  تنهـا  نـه  را 

کسـی  شـود  مـی  پرسـتش  نوعـی  بـه  اسـت  قبیلـه« 

حـق نـدارد بـه او اعـرتاض کنـد زیـرا او صـالح همـه 

را بهـرت از خودشـان مـی دانـد.در چنیـن جامعـه ای 

کدخداهـای ده خـود را محـور کشـور بلکـه محـور و 

قطـب همـه عـامل هسـتی مـی داننـد زیـرا کسـی کـه 

بتوانـد یـک قبیلـه را در یـک قریـه اداره کنـد حتـام 

از اداره جهـان هـم بـر مـی آیـد گرچـه این قیـاس مع 

الفـارق اسـت امـا چیـزی اسـت کـه واقعـاً در جریـان 

اسـت و همیـن اندیشـه را دارند.وقتـی چنین اندیشـه 

گـروه هیچـگاه  ایـن  باشـد  گـروه حاکـم  یـک  بـر  ای 

و  نبـوده  گذشـته  در  زیـرا  شـود  منـی  سـاالر  مـردم 

تغییـری هـم ایجـاد نشـده اسـت تغییـرات اجتامعـی 

در بسـرت تاریـخ بـر اثـر عواملـی پدیدمـی آیدکـه یکی 

افـکار  بـه  دسرتسـی  امـکان  بـاال  تحصیـالت  آنهـا  از 

مخالـف ،امـکان گفتگـو در قبیلـه بیـن افـکار مختلف 

،احـرتام بـه اقلیـت هـای قبیلـه، پدیـد مـی آیـد کـه 

هیچکـدام در نظـام قبیلـه سـاالری طالبـان مشـاهده 

منـی شـود.در نظام قبیله سـاالر اکرثیـت حرف اول و 

آخـر را مـی زنند و باب گفتگو بسـته اسـت زیـرا نیازی 

بـه گفتگـو نیسـت کدخـدای ده و قریـه دار موجـود 

بـه  نیـازی  لـذا  باالسـت  هـم  اسـالم  پرچـم  و  اسـت 

بررسـی اقـوال اقلیـت و سـخنان غیر از قبیله نیسـت.

اگـر طالبـان در همیـن خصلـت قبیلـه سـاالری کهـن 

مبانـد و فرهنـگ شـهری را پذیـرا نباشـد بـا آمدنشـان 

بـه شـهر نـه تنهـا از ایـن خصیصـه هـا دسـت بـر منی 

دارنـد بلکـه سـعی بـر تحمیل افـکار قبیلگی شـان در 

شـهر خواهند داشـت و این بسـیار خطرناک اسـت.از 

عوامـل خشـونت بسـیار طالبـان همیـن انسـداد بـاب 

گفتگـو توسـط آنـان اسـت کـه از روحیه قبیلـه محور و 

قبیلـه سـاالری آنهـا نشـأت مـی گیـرد.

2( ژئوپولوتیک بومی

طالبـان بیشـرتین مـرز را بـا پاکسـتان دارد کـه 

نقصـان  و  کنـد  مـی  بیـداد  آن  در  دینـی  »تحجـّر« 

همنشـین در آن اثـر مـی کند. اگر طالبان با کشـوری 

مثـل ترکیـه هـم مرز بـود بعید بـود چنین اندیشـه ای 

در آنجـا رسـوخ کنـد درحالـی کـه ترکیـه نیـز مذهـب 

در  کـه  مارکسیسـم  و  سوسیالیسـم  دارد.  حنفـی 

شـوروی سـابق رشوع شـد اول رشق اروپا را در نوردید 

تـا بـه آذربایجـان و تاجیکسـتان و شـامل افغانسـتان  

حتـی از نظـر فکـری بـه ایران نیـز رسـید. ژئوپولوتیک 

نقـش موثـری در شـکل گیـری اندیشـه دارد.انقـالب 

کشـورهای  همـه  در  زمـان  مـرور  بـه  فرانسـه  کبیـر 

اروپایـی رسایـت کـرد و سـلطنت طلـب هـا یکـی پس 

از دیگـری بـه خـاک سـیاه نشسـتند. از دالیـل مهـم 

خشـونت طلبـی طالبـان هـم جـواری آنـان بـا کشـور 

پاکسـتان اسـت. اندیشـه سوسیالیسـم بـا همه ضعف 

و نواقصـی کـه داشـت حداقـل سـبب شـد عـده ای 

از دانشـجویان اندیشـه هـای مائـو ،لنیـن،و مارکـس 

را بخواننـد امـا ایـن کتـاب هـا بـه جنـوب افغانسـتان 

هنـوز نرسـیده که انقالب رشوع شـد. جنـوب از لحاظ 

فکـری از تفکـر سـلفیت پاکسـتان تغذیـه مـی شـد به 

نوعـی در تحجـر خالـص مانـد ایـن خلـوص در تحجـر 

وانجـامد فکـری کـه ناشـی از هـم جـواری بـا کشـور 

پاکسـتان اسـت بـر روحیـه خشـونت محـوری طالبـان 

تأثیـر بسـیاری نهـاد لـذا مـا در آغـاز مـی بینیـم کـه 

بعـد  کردنـد  تـرف  را  قندهـار  والیـت  اول  طالبـان 

از  خشـونت  منشـأ  یعنـی  والیـات...  سـایر  و  غزنـی 

تحجـر  ژئوپولوتیکـی  دالیـل  بـه  آنهـم  اسـت  جنـوب 

افغانسـتان  امـروزه در شـامل  کشـور همسـایه.گرچه 

نیـز شـاهد حضـور طالبـان و داعـش هسـتیم امـا این 

تفکـر ریشـه دار نیسـت بلکـه وارداتی از سـوی جنوب 

اسـت کـه بـا درهـم و دینار برخـی کشـورها تامین می 

شـود. شـامل افغانسـتان همواره مهد عرفان و فلسـفه 

بـوده اسـت. ابوعلـی سـینای بلخـی و موالنـای بلخی 

فیلسـوف و عـارف بودنـد در شـامل ایـن اندیشـه هـا 

بومـی اسـت امـا فعـال به دالیـل مختلـف این اندیشـه 

هـا فرامـوش شـده اسـت.

خشـونت  هـای  روش  بـا  قـدرت  بـه  ورود   )3

تـر خشـن  هـای  روش  بـا  آن  تثبیـت  و  آمیـز 

اولیـن ورود آنهـا در عرصـه قـدرت بـا خشـونت و 

زور اسـلحه بـوده اسـت که هنـگام نربد بـا ارتش رسخ 

اولیـن  و  داد  رخ  افغانسـتان  هـای  چپـی  و  شـوروی 

حکومت رسـمی آنان با خشـونت بیشـرت شـکل گرفت 

. آنـان ایـن سـّنت سـیئه را ظاهـراً از قوانیـن اساسـی 

خویـش قـرار دادنـد که ورود بـه قـدرت و حفظ قدرت 

نـه  طالبـان  نیسـت.  پذیـر  امـکان  خشـونت  بـا  جـز 

هنـگام ورود بـه قـدرت و نـه هنگامـی که قـدرت را در 

دسـت داشـتند هیچ گونه مالیمتی  وخویشـن داری 

از خـود بـه منایـش نگذاشـتند وایـن تبدیـل بـه یـک 

اصـل در جنبـش آنـان شـده اسـت.. اگـر بعـد از ورود 

بـه قـدرت قـدری فضـا را بازتـر و آزاد تـر مـی کردنـد 

ایـن خشـونت ذاتـی آنـان رو بـه کاهـش می گذاشـت 

امـا آنـان خشـونت ابتدایـی را نـه تنهـا ادامـه دادنـد 

بلکـه بـر دامنـه آن نیـز افزودنـد تـا بـا رعـب و وحشـت 

حکمرانـی کننـد وکسـی را یـارای مقابلـه بـا اندیشـه 

جمـود و خمـود آنـان را نداشـته باشـد. خـود نگارنـده 

در زمـان طالبـان در شـهر هـرات مشـاهده منـود کـه 

کسـانی را کـه در مناز رشکت منی کردنـد هنگام اذان 

بـا شـالق مـی زدند ، کسـی را دیـدم که وضو نداشـت 

وقتـی مامـوران امر بـه معـروف طالبان نزدیک شـدند 

او رسیـع مشـغول خوانـدن منـاز شـد و تکبیـر گفـت . 

ایـن گونـه جلـوه خشـن از دیـن را به منایـش درآوردن 

می گیرد.طالبـان  نشـأت  قبیلگـی  هـای  از خصیصـه 

ایـن اندیشـه خشـک را با خشـونت تلفیـق کردند و به 

مـرور زمـان تبدیـل به اصـل عملـی در بین آنان شـده 

است.کسـانی کـه از بـدو نوجوانـی در چنیـن جامعـه 

ای زیسـت کـرده انـد بعیـد اسـت از بیـن آنان انسـان 

گفتگـو محـور و مـردم سـاالر بیـرون بیایـد.

4( پایـگاه اجتامعی متحجر

طالبـان از آنجـا کـه پایگاه اجتامعـی آنها افرادی 

متحجـر هسـتند نیـازی منی بیننـد کـه بـرای توجیـه 

حـرکات خشـونت آمیز خود بـه مردم خویش پاسـخگو 

باشـند زیـرا طرفـداران آنهـا همیـن کار را از آنهـا مـی 

خواهنـد. همچنیـن نویسـنده دید طالبـان یک جوان 

هـزاره  را تنبیـه می کردنـد که چرا »ریـش« نداری! در 

حالـی کـه اکرث مـردم هزاره یـا برخی از آنان »کوسـه« 

هسـتند و ذاتـاً فاقـد ریش می باشـند ایـن رسزنش بر 

ذات یـک شـخص اهانـت بـه »خداونـد متعـال« اسـت 

زیـرا خداونـد او را ایـن گونـه خلـق کـرده اسـت. ایـن 

از حـاالت یـک جامعـه قبیله سـاالر اسـت که بـه هیچ 

کـس حـارض نیسـتند پاسـخ گـو باشـند و مـردم قبیله 

نیـز ایـن حـرکات را تأییـد می کنند.

خـود  رسدمـداران  از  اگـر  آمریـکا  دموکراتهـای 

بـا  ببیننـد  انسـانی  ضـد  و  کننـده  منزجـر  حـرکات 

رسـانه های  فشـار  و  ومجـازی  تویئـرتی  طوفـان 

امـا  گیرنـد.  مـی  را  خشـونت  بسـط  جلـو  متعـدد، 

پایـگاه اجتامعـی طالبـان کامـالً بـر عکـس اسـت بـر 

حسـب آن چـه گفته شـد بـه دلیـل قبیله سـاالر بودن 

و نـگاه دینـی بسـته ایـن پایـگاه مردمـی هیچـگاه از 

چالـش  بـه  را  آنـان  و  منی کننـد  سـوال  بزرگانشـان 

منی کشـند لـذا وقتـی طالبـان چنیـن برخـوردی در 

پایـگاه اجتامعـی خویـش می بیننـد احسـاس نیـازی 

منی کننـد  که به جوامع شـهری افغانسـتان پاسـخگو 

باشـند زیـرا کسـانی را کـه آنـان منایندگـی می کنند، 

سـخت  روزهـای  و  ندارنـد  را  شـهری  هـای  دغدغـه 

طالبـان بـه هـامن مـردم قریـه سـنتی روی مـی آورنـد 

آنهـا هسـتند کـه خـود را انتحاری مـی کننـد بنابراین 

طالبـان خـود را فقـط وام دار آنـان مـی بینـد. 

طالبـان شـخصیت  آینـده  در  کـه  ایـن  احتـامل 

هـای فرهنگـی را مـورد هجمه قـرار بدهند بسـیارزیاد 

اسـت. روزنامـه نـگاران، روشـنفکران  دینی مخالـف و 

منتقـد آنهـا ، آزاد اندیشـان، همـه و همـه یـک طـرف 

حـذف  و  شـخصیت  حـذف  بـه  تنـه  یـک  طالبـان  و 

شـخص و فیزیـک آنـان مـی پـردازد. ایـن یـک خطـر 

جـدی اسـت اگـر طالبـان در صـدد گسـرتش پایـگاه 

نخبـگان  و  محصـالن  دل  در  خویـش  اجتامعـی 

فرهنگـی نباشـد هیـچ گاه آینـده ای آبـاد و آرام را در 

مـواد  نیسـت کـه  بعیـد  کابـل نخواهیـم دیـد. حتـی 

تغییـرات  هـم دسـتخوش  را  کابـل  پوهنتـون  درسـی 

دینـی بنامینـد آن هـم بـا گرایـش سـلفیت.  ایـن امـر 

بـرای جامعـه فرهنگـی افغانسـتان بسـیار گـران متـام 

کـه  ایـن  مگـر  شـود.  مـی  نـزاع  بـه  ومنجـر  می شـود 

طالبـان بخواهـد تغییـری در خـود ایجاد کنـد که اگر 

آب بـاران رسبـاال رفت شـاید طالبان هـم تغییر کنند. 

اما انسـان از سـنگ سـاخته نشـده اسـت طالبان باید 

»ضامنـت« مهمـی بـرای مذاکـره کننـدگان بدهند که 

بـه »حقـوق بـرش« ،»حقـوق اقلیـت هـای مذهبـی« ، 

» آزادی بیـان« احـرتام مـی گذارنـد و در یـک رونـد 

»دموکراتیـک« در چارچـوب اصـول اسـالمی- افغانـی 

همـکاری مـی کننـد در غیـر ایـن صـورت، اگـر آنـان 

رصاحتـاً پایبنـدی خویـش را بـه »دموکراسـی« اعـالم 

نکننـد بـروز خشـونت های مجـدد بـا توجه بـه مواردی 

کـه ذکـر شـد از سـوی آنـان بعیـد نیسـت.

برهـوت جنگ زده افغانسـتان بعـد از نیم قرن بدبختی 

ببـارد و ایـن خونهـای بـه ناحـق ریخته شـده¬ی را که 

در این ُملک ریخته شـده اسـت بشـوید و صفا و آرامی 

و آبـادی را مـردم افغانسـتان از این سـال به بعد تجربه 

منایـد. البتـه این هم وابسـته اسـت به رشایـط داخلی 

و اراده¬ی سیاسـت مـداران افغانسـتان و بخصـوص 

گـروه در حـال جنـگ در افغانسـتان یعنـی طالبان. 

کامیابـی فرآینـد صلـح سـازی و حفـظ صلـح در 

و  قـوی  هـای  بـه ضامنـت  اسـت  منـوط  افغانسـتان، 

کشـور  و  متحـد  ملـل  سـازمان  انسـانی  و  مقتدرانـه 

هـای بـزرگ دنیـا. ایـن موضـوع اگـر در پروسـه صلـح 

افغانسـتان بـه شـکل بسـیار گسـرتده و قـوی شـامل 

در  کـه  تاریخـی  هـای  داده  بـه  توجـه  بـا  نباشـد، 

در  را  صلـح  پیـروزی  اسـت،  شـده  واقـع  افغانسـتان 

نـزد مـردم افغانسـتان مـورد شـک و تردیـد قـرار مـی 

دهـد. لـذا صلح افغانسـتان نیازمند اساسـی اسـت به 

تضمیـن هـای بـزرگ سـازمان ملـل و جامعـه جهانـی. 

نشسـت صلـح اسـتانبول پیـرشو اسـت و ایـن فرصتـی 

خیلـی خـوب خواهـد بـود بـرای قطـع کشـتار و اعالن 

اگـر  افغانسـتان.  در  دایمـی  و  رسارسی  بـس  آتـش 

پایـان کشـتار مـردم  و  آتـش دایمـی  و  چنیـن شـود، 

شـود،  اعـالن  طالبـان  گـروه  جانـب  از  افغانسـتان 

بـه یقیـن قسـمت بـزرگ از اعتـامد سـازی در چشـم 

انـداز صلـح نـزد مـردم افغانسـتان ایجـاد خواهد شـد. 

همچنـان تضمیـن منـودن جامعـه جهانـی و سـازمان 

ملـل متحـد از اجرایـی شـدن گام به گام پروسـه صلح 

در افغانسـتان نیـز قـوت و فرصت اساسـی دیگریسـت 

توقـع  اسـتانبول  نشسـت  از  افغانسـتان  مـردم  کـه 

دارد. بنـا نشسـت صلـح اسـتانبول مقدمـات بنیادیـن 

بـا  همـکاری  در  آن  روی  کـه جهـان  دارد  اساسـی  و 

اگـر  متهیـدات  ایـن  کنـد؛  توجـه  افغانسـتان  مـردم 

بـرای نشسـت صلـح ترکیـه – اسـتانبول گرفتـه نشـود، 

ایـن فرصـت عظیـم تلـف خواهـد شـد و اینـکار جفـای 

نابخشودنیسـت در حـق عامـه¬ی مـردم افغانسـتان. 

نظـارت قاطع سـازمان ملـل متحد از متامـی بخش ها 

و طـرح صلـح افغانسـتان بـرای تطبیـق آن در سـاحه 

عمـل، نکته¬ی اعتامد بخشـی اسـت بـرای امیدواری 

مـردم افغانسـتان و همینطـور بـرای موفقیـت صلح در 

کشـور. 

گام دیگـری کـه کـه مـی توانـد ایـن صلـح را بـه 

صلـح پایـدار و بـا ثبات بـرای مـردم افغانسـتان تبدیل 

منایـد، گفتـامن و توافـق بـر رس نظـام سیاسـی آینـده 

و  تریـن  حیاتـی  از  موضـوع  ایـن  اسـت.  افغانسـتان 

در  صلـح  پیـروزی  و  تـداوم  بـرای  حامـی  بزرکرتیـن 

افغانسـتان خواهـد بـود. مراجعـه بـه آرای و نظریـات 

عامـه¬ی مـردم افغانسـتان و دخیـل و سـهیم منـودن 

مـردم افغانسـتان در رسنوشـت سیاسـی شـان، یگانـه 

راهیسـت کـه مـی توانـد پایـه هـای صلـح را در کشـور 

مسـتحکم منایـد. برحـذر بـودن از نظام های سیاسـی 

از  انحطاطـی، قسـمتی  و  انحصـار گـر  و  خـود کامـه 

خواسـت تـوده هـای مـردم افغانسـتان اسـت. مـردم 

افغانسـتان دیگـر هرگـز بـه بدبختـی هـای گذشـته بر 

منـی گـردد و هامننـد انسـان هـای عاقـل، آزاد و بـا 

شـعور مـی خواهنـد در نظـام سیاسـی و در چارچـوب 

سـازمان هـای سیاسـی مدیریـت جمعـی و رسنوشـت 

خویـش را بدسـت داشـته باشـند. نظـام مـردم سـاالر 

و قانـون محـور و عادالنـه کمرتیـن متاعـی اسـت برای 

مـردم افغانسـتان کـه در برابـر ایـن همـه هزینـه هـای 

پرداخـت شـده از جانـب آنهـا، در پروسـه صلـح مـورد 

توجـه بایسـت باشـد.  

 مهدی بابک

قطع کشتار و آتش بس دایمی؛ گام اول در پروسه صلح
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 سلطان علی نایبی

چرا	طالبان	خشــونت	محور	اند؟!	)تبارشناســی	دینی	و	جامعه	شــناختی	طالبان(	
	و	پایانی 	 قسمت	دوم	
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 بازی با اعداد              3251
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3146    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3422
وزیرسفید را در خانه  c7 حرکت دهید. 

3450

جواب هدف         2899

  

 
خنم

ی
ر

هنرو

ثور
ممکن است عصبی باشید و احساس کنید که نمی توانید با کسی ارتباط برقرار 
کنید. افراد را از کنار خودتان دور نکنید! باید متعادل باشــید و از واکنش بیش 
از حد نشان دادن اجتناب کنید. اگر صبوری به خرج دهید، همه چیز به زودی 

به حالت نرمال باز خواهد گشت.

جوزا
امــروز تمایل دارید که نقاط ضعف تمام چیزهایی که در اطراف تان وجود دارد 
را ببینید و به زبان بیاورید. امشــب، فرصتی دارید که زمان خوبی را با شــریک 
عاطفی تان ســپری کنید. ممکن است به زودی مطلع شوید که می خواهید به 

یک سفر طوالنی مدت بروید.

سرطان
ممکن اســت از نزدیکان خود نامید شــوید. سرشــار از انرژی هســتید و 
شــرایط به نفع شــما خواهد بود. فرصت خوبی دارید تــا در تمام تعهدات 
خود موفقیت کســب کنید. ســعی کنید که زمان بیشــتری را با شــریک 

کنید. سپری  تان  عاطفی 

اسد
شــرایط مالی تان ممکن است کمی ناراحت کننده باشد. می توانید به حمایت 
پیشنهاد شده از ســمت اعضای مسن اطراف تان تکیه کنید. فرصتی دارید که 
مزایای مالی زیادی را کســب کنید. توصیه های شــریک عاطفی تان را نیز در 

نظر بگیرید.

سنبله
ممکن است وارد بحث با یکی از همکاران تان در محیط کاری شوید که شایعاتی 
درباره شــما پخش کرده است. آرام باشید و به حس تان اطمینان کنید! احتماال 

بخواهید که زمان بیشتری را با خانواده تان سپری کنید.

حمل
ممکن است درگیر یک پروژه کاری شوید که سود زیادی را برای شما به ارمغان 
می آورد، اما تمام زمان آزاد شــما را خواهــد گرفت. اطمینان حاصل کنید که 

دوستان و خانواده تان را نادیده نگرفته اید.

میزان
یک مشــکل عاطفی قدیمی دوباره پیدا می شود و بحث و دعوایی را میان 
شــما و شــریک عاطفی تان راه می اندازد. قبل از اینکه هر گونه اتهامی به 
او بزنید بهتر اســت که خوب فکر کنید. ضربتی عمل نکنید. سعی کنید که 

آرام باشید تا بیمار نشوید!

عقرب
تمام مشکالت را به تنهایی حل نکنید! حمایت پیشنهاد شده از سمت دوستان 
تان را نیز قبول کنید. توصیه هایی که از ســمت یک شخص مسن در اطراف 

تان به شما پیشنهاد می شود را بپذیرید زیرا که مفید خواهد بود. 

قوس
یکی از بســتگان مسن با شما رفتار ناعادالنه ای دارد. باید محتاط باشید و از 
بحث و دعوا با او اجتناب کنید. مواظب خودتان و سالمتی تان بیشتر باشید!

جدی
احتماال امروز احساسات مختلطی در ارتباط با مشکالت خانوادگی و حرفه 
ای تان خواهید داشــت. امروز بعد از ظهر افکار خود را مرتب کنید و زمان 

خوبی را با شریک عاطفی تان سپری خواهید کرد.

دلو
ممکن است اجبارا به یک سفر بروید. باید هزینه زیادی را خرج کنید اما سفر پر 
سودی خواهد بود. به راحتی موفق خواهید شد که با یک گروه ادغام شوید. باید 

بیشتر به قوانین ترافیک توجه کنید.

2100

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

وجود داشته باشد.
  8 کلمه: متوسط 

 16 کلمه:  خوب
 24  کلمه: عالی 

فردا ـ فرهاد ـ فراه ـ فدا 
ـ  فاخر  ـ  فخر  ـ  ـ هدف 
خرافه ـ رفــاه ـ عرف ـ 
عارف ـ دفــاع ـ دفع ـ 
دافع ـ فرع ـ رفع ـ رافعه 

ـ فرد.
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محمد باقریان

حوت
بسیار پر انرژی هستید و مود خوبی برای حل مشکالتی که به تعویق انداخته بودید 
دارید. یکی از دوستان نزدیک که به او اعتماد داشتید شما را نامید خواهد کرد، 

اما نباید جدی بگیرید. باید زمان بیشتری را با شریک عاطفی تان سپری کنید.

 شطرنج                     3423

ا

آســیب ـ ادیبانه ـ باتجربه ـ پریزاد ـ ترفند ـ ثریــا ـ جلگه ـ چگونه ـ 
حکمرانـ  خریدارـ  داییـ  ذبیحـ  رجالـ  زندوافـ  ژرفـ  سنبلـ  شیرجه 
ـ صنعتکارـ  ضرورـ  طبابتـ  ظلمتـ  عمودـ  غذاـ  فلزاتـ  قضاتـ  کنایه 

ـ گریستن ـ لطیف ـ میمنت ـ نونهال ـ واگذار ـ هویت ـ یگانه.
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هـ

نویسـنده ای اظهـار کنـد کـه پدیـده ای وجـود دارد یـا عقیـده ای دارای ویژگـی 

خاصی اسـت، آنگاه ممکن اسـت سـوال های دیگری را از کتاب وی مطرح کنیم. 

ایـن سـوال ها ممکـن اسـت راجـع بـه ایـن باشـد کـه آن پدیـده، چگونـه شـناخته 

می شـود یـا آن عقیـده چگونـه خـود را متجلی می کنـد. سـوال های پایانی ممکن 

اسـت در مـورد نتایـج پاسـخ های سـوال های قبلـی باشـد«. )ص 392(

4ـ تعییـن مسـایل مـورد اختـاف: در مرحلـه چهـارم، وظیفـه خواننـده تلفیقـی 

کـه  اسـت  ممکـن  اسـت.  اختـاف  مـورد  موضوعـات  دسـته بندی  و  تعییـن 

نویسـندگان بـه پرسـش  واحـد، پاسـخ گوناگـون وگاهـی متضـاد داده باشـند، در 

ایـن صـورت » معمـوال اختـاف پاسـخ ها را بایـد بـه برداشـت های مختلفـی کـه از 

سـوال می شـود نسـبت داد تـا دیدهـای مختلفـی کـه نسـبت بـه موضـوع وجـود 

دارد. وظیفـه  خواننـدۀ تلفیقـی ایـن اسـت که موضوع هـا را به شـکلی تعیین کند 

کـه مطمـن شـود حتـی االمـکان مربـوط به هـم هسـتند. گاهـی اوقات ایـن کار 

وی را مجبـور می کنـد، سـوال را بـه شـکلی تنظیم کند کـه رصیحا مورد اسـتفاده 

هیـچ یـک از نویسـندگان قرار نگرفته باشـد. ممکن اسـت موضوع هـای زیادی در 

مـورد مسـئله ی کـه بـه آن می پردازیم، وجود داشـته باشـد، ولی احتـاال می توان 

آنهـا را دسـته بندی کـرد. ...ایـن موضوع هـا ممکـن اسـت بسـیار پیچیده باشـد و 

ظیفـۀ خواننـدۀ تلفیقـی اسـت کـه آنهـا را بـه شـکل منظم و روشـن دسـته بندی و 

مرتـب کنـد، حتـی اگـر هیـچ نویسـنده ای ایـن کار را انجـام نـداده باشـد«. ) ص 

)393 392ـ 

5ـ تجزیـه و تحلیـل مباحـث: آخریـن مرحلـه یـا مرحلـه پنجـم خوانـدن تلفیقـی، 

تجزیـه و تحلیـل اطاعـات به دسـت آمده از نویسـندگان و متـون گوناگـون اسـت. 

در ایـن مرحلـه می تـوان ماننـد قواعـد خوانـدن تحلیلـی بـه این پرسـش ها پاسـخ 

گفـت کـه» کتـاب چـه مطلبـی را عرضه می کنـد و چگونه عرضـه می کنـد؟ ...این 

سـوال ها را بایـد بـه ترتیـب خـاص مطـرح کـرد و بایـد بتـوان از ایـن ترتیـب دفاع 

در یادداشـت های قبلـی خوانـدن ابتدایی، اجالـی و تحلیلی مورد بحث 

و بررسـی قـرار گرفـت؛ امـا در مـورد خوانـدن تلفیقـی بحـث نشـد. درایـن 

بخـش، بیشـر بـه این مسـئله می پردازیـم. خواندن تلفیقی کـه چهارمین 

سـطح خوانـدن اسـت، بلندتریـن نـوع خوانـدن از نگاه کیفیت می باشـد. 

می گیـرد.  قـرار  تلفیقـی  خوانـدن  مرحلـه ی  تحلیلـی،  خوانـدن  از  پـس 

خواننـده ی کـه تلفیقـی می خواند، پویاتریـن و فعال ترین خواننده اسـت. 

در ایـن سـطح، مـا بـا یک کتـاب روبه رو نیسـتیم، بلکـه با کتاب هـای زیاد 

در موضـوع واحـد روبـه رو هسـتیم. در این سـطح بـه این پرسـش پرداخته 

می شـود که شـا چگونـه کتاب های مختلـف را که در مـورد موضوع واحد 

نوشته شـده اسـت، بخوانید؟

    در پاسـخ این پرسـش، نویسـندگان کتاب » چگونه کتاب بخوانیم« پنج 

قاعـده یـا راهـکار مرحلـه ای را مطـرح کـرده انـد. البتـه پیـش از آن تأکیـد 

می کننـد کـه شـا همـه ی کتاب هایی را کـه قرار اسـت در موضـوع واحد 

بخوانیـد، بـه اسـاس راهکارهـای خوانـدن اجالـی، مـرور کنیـد. سـپس 

مسـتقیم بـه سـطح چهـارم خوانـدن بیاییـد و بـه اسـاس قاعده هـای زیـر، 

کتاب هـا را بخوانیـد.

1ـ پیداکـردن عبـارات مربـوط به موضـوع: در مرحله ی اول، آثـاری را مرور 

کنیـد کـه مرتبـط بـا موضـوع هسـتند. »هدف ایـن اسـت کـه در کتاب ها 

عباراتـی را پیداکنیـد کـه بیشـرین رابطـه را بـا موضـوع مـورد نظـر شـا 

داشـته باشـند. احتـاِل کمـی دارد کـه متـام قسـمت های کتابـی کـه 

انتخـاب کـرده ایـد، مسـتقیا راجـع بـه موضوع مورد تحقیق شـا باشـد. 

حتـی اگـر ایـن طـوری باشـد کـه بسـیار بعید بـه نظر می رسـد، بایـد متام 

کتـاب را بـه رسعـت بخوانیـد. در ضمـن همیشـه ایـن واقعیـت را در نظـر 

داشـته باشـید کـه کتـاب را بـه خاطـر خـود آن مطالعـه منی کنیـد، بلکـه 

بـدان سـبب آن را می خوانیـد کـه ممکن اسـت به روشـن تر شـدن موضوع 

مـورد نظرتـان کمـک کنـد«. )ص 388( 

هسـتید  باتجربـه  و  ماهـر  خواننـده  اگـر  کـه  دارد  تأکیـد  نویسـندگان 

می توانیـد ایـن کار را در هنـگام خوانـدن اجالـی انجـام دهیـد؛ امـا اگـر 

ایـن ویژگـی را نداریـد، ایـن فعالیت را پـس از خواندن اجالـی به صورت 

جداگانـه اجـرا کنیـد.

یـک  بـا  خواننـده  تحلیلـی،  خوانـدن  در  نویسـنده:  موافقـت  جلـب  2ـ 

نویسـنده روبـه رو اسـت؛ بـه همیـن دلیـل در تـاش پیداکـردن مفهـوم 

و معنـای مـورد نظـر نویسـنده و توافـق بـا او اسـت. در خوانـدن تلفیقـی، 

مسـئله برعکـس اسـت؛ یعنـی اینکـه در ایـن مرحلـه خواننده بایـد مفهوم 

و مـرز مشـرک بیـن نویسـندگان ایجـاد کنـد. اگر مـا بخواهیم بـه صورت 

تلفیقـی بخوانیـم، »بایـد اصطاحاتـی عمومی را بـه تعداد از نویسـندگان 

کـه دارای زبان مشـرکی هسـتند تحمیـل کنیم. این نویسـندگان به طور 

اختصاصـی بـا موضوعی کـه در حل آن می کوشـیم در متاس نبـوده اند و 

بنابـر ایـن ممکن اسـت اصطاحاتی مناسـبی بـرای پرداخنت بـه آن خلق 

نکـرده باشـند. ایـن بـدان معنی اسـت کـه در حیـن انجـام پـروژۀ تلفیقی 

بایـد رشوع بـه سـاخت یـک رشـته از اصطاحـات بکنیـم کـه اوال بـه مـا 

کمـک کننـد کـه نه تنهـا تعـدادی از نویسـندگان، بلکه متام نویسـندگان 

موضـوع مـورد نظـر خـود را بشناسـیم و ثانیـا در حـل مسـایل بـه ما کمک 

کننـد«. )ص 390(

3ـ روشـن کـردن پرسـش ها: در ایـن مرحله، ما بـه عنوان خواننـده باید به 

طـرح پرسـش هایی بپردازیـم کـه نویسـندگان به آن پاسـخ می دهنـد و در 

راسـتای موضوع مورد نظر ما اسـت. در نظر داشـته باشـیم که پرسـش ها 

هم در مسـیر موضوع مورد نظر ما باشـد و هم تعداد زیادی از نویسـندگان 

بتواننـد بـه آن پاسـخ دهنـد. در مورد طرح پرسـش ها، نویسـندگان کتاب، 

ایـن رهنمـود کلـی را مطـرح می کنـد: »معمـوال اولیـن سـوال بـه وجـود 

اگـر  مـا مربـوط می شـود.  مـورد تحقیـق  اندیشـۀ  یـا  پدیـده  ویژگـی  یـا 

»چگونه کتاب بخوانیم«
 کـرد. بایـد نشـان داد کـه می تـوان به این سـوال ها پاسـخ گوناگون 

داد و دلیـل آن را بیـان کـرد و بـرای حایـت از طبقه بندی پاسـخ ها 

بایـد بتـوان بـه متـون کتاب های مـورد تحقیق اشـاره کرد. 

تنهـا بعـد از انجـام ایـن کارها اسـت کـه می تـوان ادعا کـرد مباحث 

یـک موضـوع، تجزیـه و تحلیـل شـده اسـت و تنهـا در ایـن موقـع 

می توانیـم ادعـا کنیـم آن را فهمیـده ایـم.« )ص 393ـ 394( 

مطالـب بـاال، قاعده هـای خوانـدن تلفیقی بـود که به صورت بسـیار 

فـرده و گـذرا مطـرح گردیـد. اکنـون کـه  در پایـان بحـث کتـاب 

»چگونـه کتـاب بخوانیـم« رسـیده ایم، یـادآوری نکات زیـر را رضوری 

می دانـم:

1ـ آنچـه کـه در این یادداشـت ها )شـش قسـمت( مطرح شـد، بحث 

روی چهـار سـطح خوانـدن )خوانـدن ابتدایـی، اجالـی، تحلیلی و 

تلفیقـی( بود. 

کتـاب   »چگونـه  کتـاب  از  بخشـی  موضوعـات،  و  بحث هـا  ایـن 

بخوانیـم« را شـکل می دهـد، نـه همـه ی آن را؛ بنابر ایـن موضوعات 

و بحث هـای مفیـد و ارزشـمند زیـادی در ایـن کتاب باقـی مانده که 

مجـال پرداخـنت بـه آن هـا در ایـن زمـان میـر نبـود. 

نقـد منصفانـه کتـاب بـا زیرشـاخه هایش، موافق بـودن و یـا مخالف 

بـودن با نویسـنده همراه بـا موضوعات فرعـی آن و کمک هایی برای 

خوانـدن بـا متـام جزئیـات آن از بحث هایـی اسـت که باقـی مانده و 

بـه آن پرداخته نشـده. 

همچنـان بخش سـوم کتـاب )روش های برای انـواع مختلف مطالب 

خواندنـی( کـه به صورت اختصاصـی به چگونگی خوانـدن کتاب ها 

در موضوعـات خـاص می پـردازد، نیـز از بخش هـای باقـی مانـده 

است. 

در بخـش سـوم چگونگی خواندن کتاب هـای کاربردی، آثار تخیلی، 

داسـتان، منایشـنامه، شـعر، کتاب های تاریخـی، علـوم، ریاضیات، 

فلسـفه و علـوم اجتاعـی مورد بحث و بررسـی قرار گرفته اسـت. 

مشـخص  راهکارهـای  بخش هـا  ایـن  از  یـک  هـر  خوانـدن  بـرای 

پیشـنهاد گردیـده. اگـر فرصـت یـاری کرد، هـر یک از ایـن بخش ها 

بـه صـورت یـک یادداشـت مسـتقل در آینـده مطـرح خواهـد شـد. 

2ـ آنچـه کـه در این یادداشـت های به هم پیوسـته در شـش قسـمت 

مطـرح شـد، از نـگاه محتوایـی و سـاختاری کامـا باهـم در پیونـد 

اسـت. می شـود آن را بـه صـورت یـک کل در خوانـش هـر کتـاب و 

متنـی بـه کار گرفت. 

3ـ نگارنـده یادداشـت ها، می دانـد کـه جزئیـات بسـیار ارزشـمند و 

زیـادی از بحث هـای طـرح شـده در ایـن یادداشـت ها، بـه دالیـل 

مختلـف جـا مانـده اسـت کـه در خـود کتـاب باجزئیـات آمـده؛ از 

خواننـده عزیز خواهشـمند اسـت که بـرای برطرف کـردن این خا و 

کاسـتی بـه کتـاِب »چگونـه کتـاب بخوانیـم« مراجعـه کنـد.

یادداشـت ها تـاش شـده کـه محتـوای کلـی کتـاب  ایـن  4ـ  در 

شـود.  بازخوانـی  بخوانیـم«  کتـاب  »چگونـه 

ایـن کـه نگارنـده یادداشـت ها چقـدر در ایـن مـورد موفـق شـده یـا 

خیـر، داوری اش مبانـد بـرای خواننـده ی پویا و نکته سـنجی که این 

یادداشـت های بـه هـم پیوسـته را خوانده اسـت. 

کتـاب  »چگونـه  کتـاب  بازخوانـی  از  مـن  انگیـزه ی  و  نیـت  امـا 

بخوانیـم« ایـن بـوده که بـرای هـر خواننده ی کـه با کتـاب و مطالعه 

رسوکار دارد، بـدون تردیـد، مفیـد و یـاری کننـده اسـت؛ امیـدوارم 

کـه بـا بازخوانـی ایـن کتـاب ارزشـمند، کمکـی بـرای خواننـدگان 

باشـد.  شـده  فراهـم  کتاب دوسـت، 

ــرح  ــه ط ــد ب ــده بای ــوان خوانن ــه عن ــا ب م
ــه  ــندگان ب ــه نویس ــم ک ــش هایی بپردازی پرس
ــوع  ــتای موض ــد و در راس ــخ می دهن آن پاس
مــورد نظــر مــا اســت. در نظــر داشــته باشــیم 
کــه پرســش ها هــم در مســیر موضــوع 
مــورد نظــر مــا باشــد و هــم تعــداد زیــادی از 
نویســندگان بتواننــد بــه آن پاســخ دهنــد. در 
ــاب،  ــندگان کت ــش ها، نویس ــرح پرس ــورد ط م
ایــن رهنمــود کلــی را مطــرح می کنــد: »معموال 
اولیــن ســوال بــه وجــود یــا ویژگــی پدیــده یا 
اندیشــۀ مــورد تحقیــق مــا مربــوط می شــود. 
ــده ای  اگــر نویســنده ای اظهــار کنــد کــه پدی
وجــود دارد یــا عقیــده ای دارای ویژگــی خاصی 
اســت، آنــگاه ممکــن اســت ســوال های 
ــن  ــم. ای ــرح کنی ــاب وی مط ــری را از کت دیگ
ســوال ها ممکــن اســت راجــع بــه ایــن باشــد 
کــه آن پدیــده، چگونــه شــناخته می شــود یــا 
آن عقیــده چگونــه خــود را متجلــی می کنــد. 
ــورد  ــت در م ــن اس ــی ممک ــوال های پایان س
ــد«. ــی باش ــوال های قبل ــخ های س ــج پاس نتای

کتاب

افغانسـتان مـا: فلم نامه نویـس مجموعـه تلویزیونی »اوشـین« در سـن 

۹۵ سـالگی از دنیـا رفت.

به گزارش  ان اچ کی، هاشـیدا سـوگاکو فلم نامه نویس مشـهور جاپانی 

بـه دلیـل رسطان شـدید لنفوم در ۹۵ سـالگی از دنیا رفت. او بیشـر 

از همـه بـه خاطر نوشـنت فلم نامه رسیال محبوب »اوشـین« شـناخته 

می شـد کـه در فارسـی بـا عنـوان »سـال های دور از خانـه« روی آنـنت 

می رفت. هاشـیدا در سـال ۱۹۲۵ در سـئول کره جنوبی به دنیا آمد. 

او در سـال ۱۹۴۹ بـه اسـتودیو معـروف جاپانـی شـوچیکو پیوسـت و 

بعدهـا تبدیـل بـه فلم نامه نویـس برنامه هـای درام تلویزیونـی شـد. 

 Wataru Seken wa Oni«        طوالنی تریـن رسیـال او بـا عنـوان

Bakari« از دهـه ۱۹۹۰ میـادی آغـاز بـه کار کـرد و بیـش از ۵۰۰ 

اپیـزود آن روی آنـنت رفـت. او هـم چنیـن فلم نامه نویـس تعـدادی از 

درام صبحگاهـی  بـود. رسیـال  ان اچ کـی  درام شـبکه  رسیال هـای 

سـال های  بیـن  می رفـت  آنـنت  روی  ان اچ کـی  از  کـه  »اوشـین« 

۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ پخـش شـد و بـه محبوبیـت فراوانـی فراتـر از جاپـان 

دسـت یافـت. ایـن رسیـال دربـاره زندگـی شـخصیت زنـی خیالـی و 

سـختی های بسـیاری بـود کـه او از دوران کودکی تا پایـان عمرش در 

دهـه ۱۹۸۰ میـادی تحمـل کـرد.

شـخصیت اصلـی ایـن رسیـال خامنی اسـت که اوشـین تانوکـورا نام 

دارد و در سـنین پیـری خاطـرات زندگـی سـختش از زمـان کودکی تا 

بزرگسـالی را تعریـف می کند.

»اوشین« در بیش از ۶۰ کشور و منطقه که بسیاری از آن ها در آسیا، 

خاورمیانه و آفریقا بودند روی آننت رفت و هواداران زیادی داشـت.

هاشـیدا یکی از شناخته شـده ترین فلم نامه نویسـان جاپان بود. او در 

سـال ۲۰۱۵ به عنوان فرد برتر فرهنگی جاپان شـناخته شـده و سـال 

گذشـته هـم مقام فرهنگ واالی جاپـان را دریافت کرد.

بعـد از اعام مثبت شـدن تسـت کرونا اکشـی کـار، این بازیگـر هند در 

بیارسـتان بسـری و تولید فلم جدید او متوقف شـد.

تاییـد شـده اسـت بعـد از آن کـه تسـت کرونـای اکشـی کـار سـتاره 

بالیـوودی مثبـت شـده، ایـن بازیگـر راهی بیارسـتانی در مببئی شـده 

اسـت. مببئـی بـه عنـوان منطقـه اصلـی صنعـت فلـم سـازی هنـد، وارد 

مـوج دوم مبتایـان بـه ایـن ویـروس شـده اسـت. عـاوه بـر کـار، روز 

دوشـنبه اعـام شـد کـه تسـت ۴۵ نفـر از عوامـل فلـم سـینایی جدیـد 

کـار بـه نام »Ram Setu« نیز مثبت بوده اسـت. اکشـی کـار در توییر 

بـرای طرفـداران خـود نوشـته اسـت: »از همـه شـا بـه خاطـر دعاهـا و 

آرزوهایتـان ممنونـم چـرا کـه بـه نظـر می رسـد مـورد اثـر واقـع شـده اند. 

در حـال حـارض حامل خوب اسـت، امـا جهت پیشـگیری و احتیاط تحت 

نظارت پزشـکی هسـتم و در بیارسـتان بسـری شـدم. امیـدوارم خیلی 

زود بـه خانـه برگـردم.« قـرار بـود فلم برداری ایـن فلم روز دوشـنبه در یک 

لوکشـین جدیـد در مببئـی آغاز شـود که عوامـل ملزم بودند تسـت کرونا 

را انجـام دهنـد. از میـان صـد نفری که این آزمایش را انجام دادند تسـت 

کرونـای ۴۵ نفـر مثبـت شـد. به همین جهـت فلم برداری این پـروژه فعا 

متوقـف شـده اسـت. گفتنـی اسـت که اکشـی کـار بـرای اولین بـار در 

روز یکشـنبه از ابتـای خـود بـه ویـروس کرونـا خـر داده بود.

)قسمت ششم و پایانی(

رویداد
خالق سریال تلویزیونی 

»اوشین« درگذشت

اکشی کمار ستاره سینمای هند 
در بیمارستان بستری شد

خبر



 ۱۶ دوشـنبه،  روز  منیراحمـد،  تکوانـدوکاران  تیـم 

حمـل قهرمـان رقابت هـای آزاد تکوانـدوی نونهـاالن 

بـا  روزه  یـک  رقابت هـا  ایـن  برگـزار شـد.  در کابـل 

اشـراک ۱۰۰ ورزشـکار از والیت هـای هـرات، بلـخ، 

پـروان، ننگرهار، پکتیا، کندز، تخـار و تیم های کابل 

در گـروه سـنی نونهـاالن و در وزن هـای گونه گـون، 

برگـزار شـده بودنـد. مسـؤوالن فدراسـیون تکوانـدو 

در  رقابت هـا  ایـن  برگـزاری  بـا  بتواننـد  امیدوارنـد 

مثبتـی  تغیـرات  نونهـاالن  و  کـودکان  بخش هـای 

بیارنـد و پشـتبانی خوبی برای تیم های ملی داشـته 

باشـند. تیـم تکوانـدو کاران منیراحمد بـا ۲۱ امتیاز 

قهرمـان و تیـم ابریشـم درخشـان کابـل نیـز بـا ۱۱ 

امتیـاز، نایب قهرمان این رقابت ها شـدند. همچنان 

مربـی  بهریـن  منیراحمـد،  تیـم  از  رومـل جاللـی 

و مسـیح الله از تیـم میهـن، بهریـن ورزشـکار ایـن 

رقابت هـا شـناخته شـدند. قراراسـت دور دیگـر ایـن 

رقابت هـای به اسـتقبال از گشـایش بنـد کامل خان 

نیمـروز، فـردا در بخـش جوانـان برگـزار شـوند.

رقابت های تکواندوی نونهاالن در کابل؛ 
تیم منیراحمد قهرمان شد

ورزش
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آنـکارا گسـرش دهـد. سـفر دو رهرب ارشـد اتحادیه اروپـا حدود 

یـک مـاه بعـد از بیـرون آمـدن ترکیـه از پیامنـی مربـوط بـه منع 

خشـونت علیـه زنـان و آغـاز تالش هـای رسـمی بـرای منحـل 

کـردن حـزب اصلـی کردهـا در ترکیه انجام می شـود. بـا این که 

بروکسـل هـر دو اقدام را محکوم کـرده اما رهـربان اتحادیه اروپا 

مـاه گذشـته تاکیـد کردند که همچنـان به گفت وگوهـا با ترکیه 

در صـورت ادامـه رونـد کاهـش تنـش پایبند هسـتند.

تحریم هـای تـازه ای را علیـه چنـد مقـام ترکیـه در ارتبـاط بـا 

خریـد سـامانه دفاع موشـکی S-۴۰۰ از روسـیه اعـالم خواهد 

کرد.

را  آن  فرانسـه  خربگـزاری  کـه  رویکـردی  در  اروپـا  اتحادیـه 

سیاسـت "چـامق و هویـج" توصیـف کـرده، تـالش می کنـد 

در مـوارد مختلـف از جملـه روابـط گمرکـی، سـفر بـدون ویـزا 

و کمـک مالـی بیشـر بـرای پناهجویـان، مذاکرات خـود را با 

بلندپایـه تریـن مقام های اتحادیـه اروپا دیروز به ترکیه سـفر کردند تا در 

اقدامـی کم سـابقه با رجب طیـب اردوغان، رئیس جمهوری این کشـور، 

دیـدار و دربـاره اظهـارات اخیـر او در مـورد تـالش بـرای کاهـش تنش و 

بهبـود روابط آنـکارا با اتحادیـه گفت وگو کنند.

بـه گـزارش خربگـزاری فرانسـه، اورزوال فـون درالیـن، رئیس کمیسـیون 

اروپـا و شـارل میشـل، رئیـس شـورای اروپا، با ایـن هدف به دیـدار آقای 

اردوغـان رفتنـد کـه عـزم او را بـرای آنچـه "برگردانـدن ورق" در روابـط بـا 

اروپـا خوانـده، محـک بزنند.

دو طـرف سال هاسـت کـه بر رس مسـائل گوناگـون اختالف دارنـد و این 

تنش هـا تابسـتان گذشـته با اعـزام ناو نیـروی دریایی ترکیه بـه آب های 

مـورد مناقشـه بـا قـربس و یونـان، دو عضـو اتحادیـه اروپـا، بـه اوج خـود 

رسید.

ایـن کشـمکش با عقب نشـینی ناو ترکیـه فروکش کرد و این کشـور بعد 

از حـدود پنـج سـال در مذاکـرات تعیین حـدود دریایی بـا یونان رشکت 

کـرد. در نتیجـه اتحادیـه اروپـا هـم از تهدیـد بـه تحریـم ترکیـه دسـت 

برداشت.

آنـکارا می گویـد در پـی آن اسـت که دو طـرف از گفت وگوهـای "مثبت" 

در مجموعـه متاس هـای اخیـر بـا مقام هـای اتحادیـه، به مرحلـه "اقدام 

واقعـی" در حل اختالف ها بـه ویژه درباره معضل مهاجران و پناهجویان 

برسـند. امـا مقام  های اروپایی هشـدار داده اند که هـر گونه پیرشفت در 

ایـن زمینـه مـرشوط بـه اقدامـات عملی دولـت آقـای اردوغـان و قصد او 

بـرای رشاکت سـازنده بـا اتحادیه اروپا اسـت.

تالش هـا بـرای بهبـود روابـط اتحادیـه اروپـا و ترکیـه در حالـی صـورت 

می گیـرد کـه دولـت جدیـد امریـکا موضعـی سـفت و سـخت در قبـال 

ترکیـه گرفته اسـت. 

اپریـل   ۷ چهارشـنبه  روز  امریـکا  خارجـه  وزارت  گزارش هـا  بـر  بنـا 

را شکست داد حســین بخش صفری حریف روسی اش 

هواپیمای سرنگون شده اوکراینی؛ 
'صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر از مسئوالن حادثه'

کواچیچ: پورتو با حذف یووه کیفیت خود را نشان داد

رئیس جمهور ارسائیل نتانیاهو را مامور تشکیل دولت ائتالفی کرد

خـود  گـزارش  در  سـازمان  ایـن  کـرد.  منتـرش 

اپراتـور پدافنـد موشـکی سـپاه را در رسنگونـی 

دانسـت. مقـر  اوکرایـن  هواپیـامی 

خانواده هـای  انجمـن  انتقـاد  بـا  گـزارش  ایـن 

جانباختـگان هواپیـامی اوکراینـی مواجه شـد. 

دولت هـای  خـود  بیانیـه  در  خانواده هـا  ایـن 

درگیـر در ایـن فاجعه را به "مذاکـرات توخالی" 

بـا ایـران و تنها گذاشـن خانواده های سـوگوار 

چهـارده  از  "بعـد  گفته انـد:  و  کرده انـد  متهـم 

مـاه جامعـه  بین املللـی نتوانسـته اسـت ایـران 

را در ارتـکاب چنیـن جنایـت وحشـتناکی مورد 

بازخواسـت قـرار دهـد".

بازمانـدگان قربانیـان رسنگونـی ایـن هواپیـام، 

ایـن روایـت را کـه قبـال هـم از سـوی مقام های 

ایـران مطـرح شـده بـود نپذیرفتـه بودنـد. آنهـا 

نقـش  و  اولیـه  پنهانـکارِی  دالیـل  می گوینـد 

نادیـده  ماجـرا  ایـن  در  بلندپایـه  فرماندهـان 

گرفتـه شـده اسـت.

مقام هـای کانادایـی و اوکراینـی از ایـن گزارش 

بـه تنـدی انتقـاد کرده اند.

خـرب صدور کیفرخواسـت برای مقران سـاقط 

صـادر  حالـی  در  اوکراینـی  هواپیـامی  کـردن 

می شـود کـه در ماه هـای گذشـته، قـوه قضائیه 

ایران برای بسـیاری از کسـانی که در تجمعات 

اوکراینـی  هواپیـامی  رسنگونـی  بـه  اعراضـی 

رشکـت کـرده  بودنـد، حکـم زنـدان صـادر کرده 

است.

نظامـی  سـابق  سـارنوال  ترکـی،  غالم عبـاس 

از  نفـر   ۱۰ "بـرای  کـرد  اعـالم  تهـران  والیـت 

هواپیـامی  سـقوط  حادثـه  در  کـه  مسـئوالنی 

اوکرایـن دخیل بودند کیفرخواسـت صادر شـده 

اسـت". او ایـن صحبت هـا را در مراسـم معارفـه 

اعـالم  تهـران  والیـت  نظامـی   جدیـد  سـارنوال 

تهـران  والیـت  نظامـی  سـابق  سـارنوال  کـرد. 

گفتـه در خصـوص ایـن ۱۰ نفـر دادگاه نتیجـه 

جزئیـات  او  کـرد.  خواهـد  را  الزم  گیری هـای 

بیشـری از ایـن پرونـده منتـرش نکـرده اسـت.

امـور  وزارت  سـخنگوی  زاده،  خطیـب  سـعید 

خارجـه ایـران، مـاه جـدی سـال گذشـته گفتـه 

بـود کیفرخواسـتی بـرای متهـامن ایـن پرونـده 

صـادر خواهـد شـد.

بـه  زمیـن  موشـک  دو  سـانحه  ایـن  جریـان  در 

هـوای پدافنـد سـپاه پاسـداران یـک هواپیـامی 

از  کـه  را  اوکرایـن  هوایـی  خطـوط  مسـافربری 

تهـران عـازم کی یـف بـود در هـوا نشـانه گرفت و 

رسنگـون کـرد. همگـی ۱۷۶ نفر رسنشـین پرواز 

۷۵۲ جـان باختنـد. بسـیاری از آنها شـهروندان 

کی یـف  طریـق  از  کـه  بودنـد  کانادایی-ایرانـی 

پـس  ایرانـی  مقام هـای  بودنـد.  کانـادا  عـازم 

از سـه روز انـکار، مسـئولیت ایـن رسنگونـی را 

پذیرفتنـد.

سـازمان   ۱۳۹۹ سـال  حـوت  مـاه  اواخـر 

هواپیامیی کشـوری ایران گزارش نهایی بررسـی 

رسنگونـی هواپیـامی خطـوط هوایـی اوکراین را 

به اطالع منایندگی سیاسـی امریکا خواهد رسـید.

اهمیت اجالس ۴+۱

دنبـال  را  هـدف  دو  کشـورهای۴+۱  اجـالس 

می کنـد: یافـن راهـی بـرای بازگشـت امریـکا بـه 

توافـق هسـته ای و تعییـن گام هایـی بـرای پایبندی 

جمهـوری اسـالمی ایـران بـه تعهـدات برجامـی این 

کشـور.

پـس از خـروج دولـت ترامـپ از توافـق هسـته ای در 

مـاه مه ۲۰۱۸ و تجدید و تشـدید تحریم هـای ایران 

از سـوی آن کشـور، جمهـوری اسـالمی ایـران نیـز از 

سـال ۲۰۱۹ بـه ایـن سـو، در چنـد گام، از سـطح 

تعهـدات هسـته ای خود کاسـت.

کنـرل   ۲۰۱۵ سـال  هسـته ای  توافـق  از  هـدف 

از  مامنعـت  و  ایـران  هسـته ای  فعالیت هـای 

دسـت یابی این کشـور بـه جنگ افزارهای هسـته ای 

اعـالم شـده بـود. اکنـون، در پـی خـروج امریـکا از 

توافـق هسـته ای، ذخایـر اورانیـوم ایـران بـه میـزان 

اسـت. یافتـه  افزایـش  فوق العـاده ای 

پـس از روی کار آمـدن دولـت جـو بایـدن در امریکا، 

ایـن کشـور از آمادگی خـود برای بازگشـت به توافق 

هسـته ای خـرب داد. دولـت بایـدن اما لغـو تحریم ها 

را بـه پایبنـدی ایـران به تعهـدات برجامی آن کشـور 

مـرشوط کـرد. ایـران نیزاعـالم کـرد کـه تنهـا زمانـی 

از نقـض تعهـدات خـود دسـت می کشـد کـه امریکا 

تحریم هـا را پیـش از آن لغـو کـرده باشـد.

مناینـدگان سیاسـی کشـورهای حـارض در توافـق 

هسـته ای ۲۰۱۵ منهـای امریـکا به دعـوت اتحادیه 

محـور  می دهنـد.  جلسـه  تشـکیل  ویـن  در  اروپـا 

اصلـی گفت وگوهـا بر رس بازگشـت امریکا بـه توافق 

هسـته ای و پایبنـدی ایـران به تعهـدات برجامی اش 

اعـالم شـده اسـت.

رشوع گفت وگوهـا پیرامـون احیـای توافق هسـته ای 

سـال ۲۰۱۵ از سـوی هـر دو کشـور ایـران و امریـکا 

اقدامـی مثبـت ارزیابـی شـده اسـت. به رغـم آن، در 

حـال حـارض، مذاکره مسـتقیم منایندگان سیاسـی 

دو کشـور ممکن نیسـت.

امـور  پرایـس، سـخنگوی وزارت  نـد  در حالـی کـه 

خارجـه امریـکا و رابرت مالی، مسـئول امـور ایران در 

دولـت بایـدن از آمادگی این کشـور برای گفت وگوی 

مسـتقیم با ایـران سـخن گفته اند، عبـاس عراقچی، 

اعـالم  ایـران  خارجـه  امـور  وزارت  سیاسـی  معـاون 

کـرد کـه در ویـن، محل برگـزاری این نشسـت، هیچ 

برگـزار  امریـکا  بـا مناینـدگان سیاسـی  مذاکـره ای 

شـد. نخواهد 

محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه ایـران نیـز 

گفتـه اسـت کـه در حـال حـارض رضورتـی بـه دیدار 

و گفت وگوی مسـتقیم با منایندگان سیاسـی امریکا 

نـدارد. وجود 

بـه گزارش خربگزاری فرانسـه، پس از پایان نشسـت 

کمیسیون مشـرک برجام در وین، نتایج این جلسه 

کوریای شمالی در المپیک توکیو شرکت  نمی کند

کوریـای جنوبـی امیـد داشـت کـه املپیـک توکیـو فرصـت نزدیـک شـدن بـه کوریـای شـاملی و 

گفت وگـو بـا ایـن کشـور را برایـش فراهـم آورد. امـا ایـن فرصـت از دسـت رفـت، چـون کوریـای 

شـاملی بـه دلیـل پاندمـی کرونـا از رشکـت در ایـن بازی هـا انـراف داده اسـت.

کوریـای شـاملی اعـالم کـرده که در بازی هـای املپیک توکیـو رشکت نخواهد کـرد. وزارت ورزش 

ایـن کشـور سه شـنبه ۶ اپریـل در وبسـایت خـود دلیـل عـدم رشکـت این کشـور در ایـن رقابت ها 

را حفاظـت از جـان ورزشـکاران در برابـر ویروس کرونـا عنوان کرد.

بـه گـزارش رویـرز، کوریـای جنوبـی از ایـن کـه کوریـای شـاملی از رشکـت در ایـن بازی هـا 

رصفنظـر کـرده ابـراز تأسـف کـرده اسـت. سـئول امیدوار بـود که ایـن بازی ها بـه برقـراری "صلح 

و آشـتی میـان دو کوریـای کمـک کنـد." برگزارکننـدگان ایـن رقابت هـا در توکیـو اعـالم کرده اند 

کـه همچنـان بـه تـالش خـود بـرای فراهـم کـردن بهریـن رشایط بـرای حضـور ورزشـکاران همه 

کشـورها ادامـه خواهنـد داد. ایـن اولین بار از سـال ۱۹۸۸ اسـت که کوریای شـاملی بازی های 

املپیـک تابسـتانی را از دسـت می دهـد. در آن زمـان کوریـای شـاملی در میانـه جنـگ رسد 

بازی هـای سـئول را تحریـم کـرد. عـدم رشکـت پیونـگ یانـگ در املپیـک توکیو، شکسـتی برای 

ابتـکار میزبانـی مشـرک جـام جهانـی فوتبـال زنان در سـال ۲۰۲۳ توسـط دو کشـور محسـوب 

می شـود کـه در نشسـتی عالـی در سـال ۲۰۱۸ اعـالم شـده بـود.

ایـن دو کشـور همسـایه هنـوز هـم در جنـگ رسد بـه رس می برنـد، چـرا کـه درگیری  میـان این دو 

در سـال های ۱۹۵۰ تـا ۱۹۵۳ اگـر چـه بـا آتش بس متوقف شـد اما بـه قرارداد صلـح نیانجامید.

بازی هـای املپیـک توکیـو در سـال گذشـته بـه دلیـل پاندمـی کرونـا به تابسـتان امسـال موکول 

شـد. قـرار اسـت کـه ایـن بازی هـا از ۲۳ جـون تـا ۸ اوت سـال جـاری )۲۰۲۱( برگزار شـوند.

کابینـه جدیـد ایـن کشـور کـرد. او گفـت انتخـاب نتانیاهـو برای 

وظیفـه تشـکیل دولـت ائتالفـی جدیـد ایـن کشـور برخاسـته از 

شـامر آرای حزب لیکود و نیروهای پشـتیبان او در کنست است.

اکنـون نتانیاهـو بـرای تشـکیل دولـت ائتالفـی ۲۸ روز فرصـت 

دارد. در صـورت آنکـه او موفـق بـه تشـکیل یـک دولـت ائتالفـی 

را ۱۴  زمـان  ایـن  رئیـس جمهـوری ارسائیـل می توانـد  نشـود، 

روز متدیـد کنـد.  پـس از پایـان ایـن مهلـت، در صـورت نافرجام 

مانـدن تـالش نتانیاهـو، انتخابـات پارملانـی ایـن کشـور تجدید 

خواهـد شـد. در چنین صورتی، مردم ارسائیـل برای پنجمین بار 

طی دو سـال گذشـته باید به پـای صندوق های اخـذ رای بروند. 

بـر اسـاس اطالعـات منتـرش شـده  از سـوی خربگزاری فرانسـه، 

حـزب لیکـود بـه همـراه احـزاب پشـتیبان آن، مجموعـا موفـق 

بـه جلـب ۵۲ رای از پارملـان ۱۲۰ نفـری ایـن کشـور شـده اند. 

نتانیاهـو بـرای تشـکیل دولـت ائتالفـی خـود بـه پشـتیبانی ۶۱ 

مناینـده پارملـان نیاز دارد. حزب مخالـف نتانیاهو، حزب لیربال 

"یـش عتیـد" )آینـده آنجاسـت( بـه رهـربی یائیـر الپیـد موفق به 

کسـب آرای مجموعـا ۴۵ مناینـده پارملـان شـده اسـت. بـه این 

ترتیـب، اپوزیسـیون دولت نیز در کسـب اکرثیـت آرای پارملان با 

دشـواری بیشـری نسـبت بـه حزب لیکـود روبـه رو اسـت.  حزب 

لیکـود به رهربی نتانیاهو با کسـب ۳۰ کرسـی موفـق به پیروزی 

در انتخابـات پارملانی این کشـور شـده بود. به رغـم آن، نتانیاهو 

بـرای تشـکیل دولـت خـود نیازمند جلـب رای مثبـت منایندگان 

برخـی از دیگـر احـزاب رشکـت کننـده در پارملـان اسـت.

تشـکیل دولـت ائتالفـی پدیـد آورد. احتـامل تجدیـد انتخابـات 

بـرای پنجمیـن بـار نیـز منتفـی نیسـت. خربگـزاری فرانسـه روز 

سه شـنبه ششـم اپریـل در گزارشـی از اورشـلیم )بیت املقـدس( 

دولـت  تشـکیل  دربـاره  ارسائیـل  جمهـور  رئیـس  اظهـارات  بـه 

ائتالفـی پرداختـه اسـت. روویـن ریولین، رئیس جمهـور ارسائیل 

در نطـق تلویزیونـی خـود، بنیامیـن نتانیاهـو را مامـور تشـکیل 

بنیامیـن  از  مجـددا  ارسائیـل،  جمهـور  رئيـس  ریولیـن،  روویـن 

نتانیاهـو خواسـت تـا در راسـتای تشـکیل دولـت ائتالفـی جدیـد 

اقـدام کند. نخسـت وزیر ارسائیل ۲۸ روز برای تشـکیل دولت خود 

فرصـت دارد. ائتـالف پشـتیبان او از اکرثیت الزم برخوردار نیسـت. 

نتایـج چهارمین انتخابات پارملانی ارسائیل طی دو سـال گذشـته 

بـرای  ایـن کشـور  پارملـان  نتوانسـته اسـت اکرثیـت روشـنی در 

کامـالً آگاه هسـتیم کـه بایـد پیرشفـت کنیـم. ما 

دهیـم." تغییـر  را  رشایـط  می خواهیـم 

کواچیـچ دربـاره دیـدار برابـر پورتـو نیـز گفـت: 

مـا  بـرای  دشـوار  قرعـه  یـک  پورتـو  بـا  تقابـل   "

خوبـی  بسـیار  تیـم  پورتـو  می شـود.  محسـوب 

بـه حسـاب مـی آیـد و ایـن مسـئله را در برابـر 

یوونتـوس نشـان داد. آنهـا موفـق بـه حـذف یک 

تیـم بسـیار بـزرگ شـدند و روحیـه بـاالی خـود 

را بـه منایـش گذاشـتند. ماننـد متـام مسـابقات 

لیـگ قهرمانان اروپا یک بازی سـخت پیش روی 

مـا خواهـد بـود و بایـد مترکـز خـود را بـه شـکل 

کامـل حفـظ کنیـم."

کار دشـوار مهاجامن چلسی برابر پپه: " او فردی 

فـوق العاده و بسـیار دوسـت داشـتنی محسـوب 

مـی شـود. وقتـی بـا هـم در رئـال مادریـد بودیم 

رابطـه بسـیار خوبی بیـن مان وجود داشـت. من 

مـی دانـم کـه او می توانـد چـه کیفیتـی بـه تیـم 

خـود اضافـه کنـد امـا مهاجـامن مـا نیـز ماننـد 

متـام سـتاره هـای هجومـی لیـگ برتـر بـه تالش 

و جنگیـدن عـادت دارنـد و او می دانـد کـه بایـد 

مقابـل چنیـن مدافعانـی چگونـه بـازی کنند."

چلسـی،  کـروات  سـتاره  کواچیـچ،  متئـو 

بسـیار  کار  تیـم  ایـن  کـه  اسـت  معتقـد 

خواهـد  رو  پیـش  پورتـو  مقابـل  دشـواری 

داشـت.

بـه دلیـل محدودیـت هـای کرونایـی دیـدار 

فـردا شـب بیـن دو تیـم پورتـو و چلسـی در 

چارچـوب مرحلـه رفـت یـک چهـارم نهایـی 

لیـگ قهرمانان اروپا در سـویا برگـزار خواهد 

 . شد

اخیـر  هـای  هفتـه  طـی  لنـدن  هـای  آبـی 

بـا تومـاس توخـل رونـد خوبـی را پشـت رس 

گذاشـته انـد امـا قطعاً مقابـل تیم بـا انگیزه 

پورتو کار دشـواری پیش رو خواهند داشـت.

چلسـی،  کـروات  هافبـک  کواچیـچ،  متئـو 

 " گفـت:  پورتـو  برابـر  فـردا  بـازی  از  پیـش 

زنـگ  یـک  توانـد  مـی  شـنبه  روز  مسـابقه 

برابـر وسـت  مـا در  باشـد.  مـا  بـرای  خطـر 

بـروم مرتکـب اشـتباهاتی شـدیم کـه پیـش 

از آن مرتکبـش نشـده بودیـم و در ابتـدای 

مسـابقه یـک اخراجـی دادیم. البتـه رشایط 

قـرار دادیـم و  را مـورد بررسـی   آن مسـابقه 

ستاره بایرن مونیخ باز هم کرونا گرفت؟

کونسیسائو: کاش چلسی بازی آخر خود را نمی باخت

آملانـی  سـتاره  گنابـری،  رسژ  غیبـت  احتـامل 

بایـرن مونیـخ برابـر پـاری سـن ژرمن زیاد اسـت.

در آسـتانه رشوع رقابـت هـای مرحله یـک چهارم 

ابتـال بـه  نهایـی لیـگ قهرمانـان اروپـا، بحـران 

ویـروس کرونـا دوبـاره گریبـان تیم های بـزرگ را 

گرفتـه و باعـث غیبت برخـی بازیکنـان تیم های 

بزرگ در این مسـابقات شـده اسـت. حـاال اخبار 

حاکـی از آن اسـت کـه رسژ گنابـری نیـز قـادر به 

حضـور در دیـدار حسـاس بایـرن مونیـخ مقابـل 

پـاری سـن ژرمـن نیسـت. تسـت آنتـی ژن رسژ 

گنابـری مثبـت شـده و اگـر تسـت PCR او هـم 

مثبـت شـود، هـر دو دیدار رفت و برگشـت مقابل 

پـاری سـن ژرمـن را از دسـت خواهـد داد. ایـن 

در حالیسـت کـه در اردوی رقیـب نیـز بازیکنانی 

بـه  فلورنـزی  الکسـاندر  و  وراتـی  مارکـو  چـون 

رسجیـو کونسیسـائو، رسمربـی پورتـو، می گویـد این 

تیـم بـا انگیـزه پیـروزی پـا بـه دیـدار برابـر چلسـی 

لیـگ  قبلـی  مرحلـه  در  پورتـو  گذاشـت.  خواهـد 

قهرمانـان اروپـا شـگفتی بزرگـی را رقـم زد و یکـی از 

مدعیـان مسـابقات یعنـی یوونتـوس را حـذف کـرد 

تـا بـه جمـع هشـت تیـم پایانـی مهم تریـن تورنومنت 

رسجیـو  شـاگردان  کنـد.  پیـدا  راه  اروپـا  فوتبـال 

کنسیسـائو فـردا شـب در در دیـدار رفـت مرحلـه یک 

چهـارم نهایـی بـه مصـاف چلسـی خواهنـد رفـت که 

ایـن روزهـا بـا رسمربـی جدیـد خـود یعنـی تومـاس 

کونسیسـائو،  رسجیـو  اسـت.  شـده  متحـول  توخـل 

رسمربـی پورتـو، در کنفرانـس خـربی پیـش از بـازی 

تیمـش مقابـل چلسـی گفـت: "ما مـی دانیم کـه کار 

همیـن علـت قـادر بـه همراهی پـاری سـن ژرمن 

نیسـتند. البتـه رسژ گنابـری در اوایـل فصـل و 

در مـاه سـپتامرب نیـز یـک بـار بـه ویـروس کرونـا 

مبتـال شـده بـود و بـه نظر می رسـد ایـن بیامری 

دوبـاره گریبـان او را گرفتـه اسـت. البتـه باشـگاه 

بایـرن مونیـخ هنوز به صورت رسـمی ابتالس رسژ 

گنابـری بـه ویـروس کرونـا را تاییـد نکـرده اسـت

بسـیار دشـواری پیش رو خواهیم داشـت امـا آمادگی 

خوبـی داریـم. مـا یـک باشـگاه تاریخـی هسـتیم و 

توانسـته ایـم بـرای بهبـود روحیه و کیفیت بـازی خود 

بجنگیـم. هـر کسـی بـه پیـروزی بـاور نداشـته باشـد 

منـی توانـد ایـن پیراهـن را بـر تـن کنـد. در زندگـی 

هیـچ چیز غیرممکن نیسـت مخصوصـاً در فوتبال که 

هـر تیمـی ایـده هـا و نقـاط قـوت خـود را دارد."

بـازی در سـویا: "مـا دوسـت داریـم همـواره در خانـه 

خـود بـازی کنیـم امـا ایـن زمانـی معنـا پیـدا می کند 

امـا  باشـند  داشـته  آن حضـور  در  نیـز  کـه خانـواده 

حـاال هـواداران را کنـار مـان نداریـم بنابرایـن تفـاوت 

یـا  کنیـم  بـازی  دراگائـو  در  کـه  چندانـی منی کنـد 

سـویا."

استقبال ایران و امریکا 
از دور جدید گفت وگوها بر سر برجام

پا  و ر ا تحادیه  ا ــد  رش ا رهبر    دو   سفر 
ردوغان ا با  کم ســابقه  ری  دیدا برای  ترکیه  بــه 

مسـابقات برون مرزی خود در الهور، پاکسـتان با شکسـت دادن 

حریفانش از ایران، پاکسـتان، عراق و کره جنوبی توانسـت مدال 

نقره این مسـابقات را کسـب کند. وی عالوه بر ورزش جوجیتسـو 

در رشـته های پهلوانـی و مسـابقات آزاد هـم فعالیـت می کند.

جوجیتسـو جهـان را نیـز بـا خـود دارد. 

حسـین بخش صفری متولد ۱۳۷۵ خورشـیدی است. حسین 

از نـه سـالگی بـه ورزش روی آورد و در سـال های ۲۰۱۰ الـی 

۲۰۱۱ بـه عضویـت تیـم ملـی افغانسـتان درآمـد. در اولیـن 

حسـین بخـش صفـری، ورزشـکار مبـارزات آزاد افغانسـتان، اكتابريـن 

يكوليـوف، حریـف روسـی اش را در چارچـوب 'مسـابقات قهرمانـی یـو 

اف سـی حبیـب نـور محمـدوف' کـه شـام دیـروز در روسـیه برگزار شـد، 

شکسـت داد.

پیـروزی او در داخـل ایـن کشـور بـا واکنش هـا و اسـتقبال گسـرده ای 

روبـرو شـده اسـت. از جملـه عبداللـه عبداللـه رئیـس شـورای عالـی 

مصالحـه ملـی افغانسـتان و رسور دانـش، معـاون دوم رئیـس جمهوری 

نیـز پیـروزی او را تربیـک گفته انـد.

بـا پایـان مسـابقه و اعالم پیـروزی آقای صفری شـامر زیـادی از کاربران 

در شـبکه های اجتامعـی نیـز بـا هم رسـانی تصاویـر و  خـرب پیـروزی او 

شـادمانی شـان را بـا این بـرد ابـراز کردند.

قابـل ذکـر اسـت کـه شـامر زیـادی از افغان هـای مقیـم در روسـیه و 

همچنـان منایندگان سـفارت جمهوری اسـالمی افغانسـتان در مسـکو 

جهت تشـویق حسـین بخـش صفری به محـل برگزاری مسـابقه حضور 

بـه هـم رسـانده بودند.

حسـین بخش صفـری از ورزشـکاران نـام آشـنای افغانسـتان اسـت و در 

رده بنـدی بهرین هـای رشـته فـول کنتـاک جوجیتسـو؛ بـرای دومیـن 

سـال پیاپـی در صـدر جـدول قـرار گرفته اسـت.

صفـری تاکنـون در چندیـن مسـابقه بـه منایندگـی از افغانسـتان در 

مسـابقات بـرون مـرزی رشکـت کـرده اسـت و چندیـن مـدال طـال بـه 

دسـت آورده اسـت. او در بازی هـای آسـیایی داخـل سـالن و هرنهـای 

رزمـی ۲۰۱۷ کـه در عشـق آباد ترکمنسـتان برگـزار شـده بود، توانسـت 

مـدال طـالی این مسـابقات را کسـب کنـد. همچنـان وی بهرین لقب 
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کاهـش تاثیـرات منفـی اقتصـادی و صحـی کویـد 19 بـه 

می کنـد. کمـک  افغانسـتان 

افزایـش فقـر شـده اسـت.

منبـع مـی افزاید:«ایجـاد مارکیـت بـرای رسعت بخشـیدن رشـد 

بـا  بهبـود معیشـت حیثیـت حیاتـی دارد. همـراه  اقتصـادی و 

عـدم پیرشفت به سـمت صلـح و حکومتداری خوب رشـد نسـبتاً 

رسیـع جمعیـت در مقایسـه بـا رشـد ضعیـف اقتصـادی در یـک 

دهـه گذشـته منجـر بـه کاهـش در آمـد رسانـه و افزایـش فقـر 

شـده اسـت. ایـن گـزارش تخمیـن مـی زنـد اگـر چـه اقتصـاد 

ممکـن اسـت در دو سـه سـال آینـده بـه سـطح پیـش از همـه 

گیـری ویـروس کرونـا بهبـود یابـد، در آمـد رسانـه ممکـن اسـت 

در سـال ۲۰۲۴ در مقایسـه بـا سـال ۲۰۱۹ تقریبـا ۱۰ درصـد 

کمرت باشـد. سـطح فقر ممکن اسـت تـا ۷۰ درصـد افزایش یابد 

و تعـداد کسـانی کـه بـه کمک هـای برش دوسـتانه نیـاز دارند تا 

پایـان سـال ۲۰۲۱ ممکـن ۱۸ میلیـون نفـر برسـد.«

هـم چنـان ایـن گـزارش تخمیـن مـی زنـد کـه بـرای بهبـود در 

فضـای تجارتـی و رسمایـه گـذاری، سـهولت دسـرتی بـه قرضـه 

هـا، کاهـش مصـارف فعالیـت هـای تجارتـی ، بهبـود در زراعـت 

و تقویـت حکومتـداری، اگـر بـه صـورت جداگانـه دنبـال شـود، 

رشـد  نـرخ  بـه  درصـد  تـا ۲،۵  بیـن ۱،۵  تواننـد  مـی  هرکـدام 

اقتصـادی اضافـه کننـد.

منبـع مـی نویسـد: »تجربـه بیـن املللـی در مـورد کشـور هـای 

آسـیب پذیـر حاکـی از آن اسـت کـه صلـح ممکـن اسـت تحقـق 

یابـد، معضـات ممکـن ادامـه یابـد. در کشـورهای کـم درآمـد 

احتـال بازگشـت مجـدد منازعـات در ظـرف پنـج تا ده سـال تا 

رسـیدن بـه سـطح درآمـد رسانـه حداقـل پنـج هـزار دالـر وجـود 

دارد. بـرای رسـیدن بـه این سـطح، اقتصاد افغانسـتان باید طی 

دو دهـه آینـده سـاالنه بـا رسعـت ثابـت ۸ درصـد رشـد کنـد.«

 ، یابـد  تحقـق  زودی  بـه  صلـح  اسـت:»اگر  آمـده  اعامیـه  در 

افغانسـتان مـی توانـد بـا خـوش بینـی بـه سـوی آینـده حرکـت 

کنـد. ایـن کشـور مـی توانـد از موقعیـت اسـرتاتیژیک خـود در 

چهـار راه آسـیا میانـه، شـبه قـاره هنـد، خاورمیانـه و رشق آسـیا 

و ثـروت منابـع معدنـی بهربـرداری نشـده بهـره بربد. این کشـور 

امـا شـفاخانه والیتـی تخار کشـته شـدن یکـی از زخمی هـا را رد 

کـرده و گفتـه چهـار زخمـی از تظاهـرات دیـروز داشـتند کـه دو 

نفرشـان مرخـص و دو نفرشـان هنـوز بسـرتی اند.

روز گذشـته صدها دانشـجو در والیت تخـار در اعرتاض به ادامه 

بزرگـراه  و  زدنـد  تظاهـرات  بـه  دسـت  استادان شـان  اعتصـاب 

تخـار- قنـدوز را بـرای چندیـن سـاعت بسـتند.

آنهـا خواهـان پایان اعتصاب اسـتادان و حل مشـکل  آنها شـدند 

جنوبـی سـاخته شـده اند و شـامل تولیـد بـرق خورشـیدی بـا 

ظرفیـت ۳۴۰ کیلـوات و تولیـد بـرق آبـی بـا ظرفیـت ۱۴۰ 

کیلـوات می شـوند.

در  بـرق  تولیـد  پـروژۀ  نخسـتین  ایـن  مسـؤوالن،  به گفتـۀ 

کشـور اسـت کـه مشـرتیان آن بـا خریـدن کریـدت کارت هـا، 

اسـتفاده کننـد. آن  تولیـد شـده  بـرق  از  می تواننـد 

عبدالقدیر بارکزی، مسـؤول 

رشکـت زولرسـتان می گوید: 

به وسـیله  شـب  طـرف  »از 

بـرتی بـه بیـش از دو هـزار 

می رسـانیم.« بـرق  خانـه 

و  احیـاء  وزارت  مسـؤوالن 

انکشـاف دهـات می گوینـد 

ایـن  شـده  تولیـد  بـرق  کـه 

در  روسـتا   ۸ بـه  پروژه هـا 

توزیـع  درۀ نـور  ولسـوالی 

ایـن اتحادیـه روز سـه شـنبه 17 بـا نرش خربنامـه ای گفته 

اسـت، در رشایـط کـه متام جهـان از تاثیـرات منفی کوید 

رنـج  اجتاعـی  و  صحـی  اقتصـادی،  حوزه هـای  در   19

می بـرد، افغانسـتان نیـز از ایـن پاندیمـی رنـج می کشـد.

بـرای  کمـک  مقـدار  ایـن  کـه  اسـت  آمـده  اعامیـه  در 

انجـام  خاطـری  بـه  افغانسـتان  بدهی هـای  پرداخـت 

می شـود کـه درآمـد ایـن کشـور ناشـی پاندیمـی کرونا در 

بـود. آمـده  پائیـن  تـا 40 درصـد  اپریـل 2020  مـاه 

پائیـن آمـدن درآمـد ناشـی از محدودیت هـای تجارتـی و 

فعالیت هـای اقتصـادی در سـطح جهانـی ایـن کشـور را 

نیـز متاثـر سـاخته اسـت. در خربنامـه بـا نگرانـی اضافـه 

آمـده  پائیـن  حالـی  در  افغانسـتان  درآمـد  اسـت،  شـده 

بـاال  گـراف  کشـور  ایـن  در  مصـارف  سـطح  کـه  اسـت 

 2.9 مسـاعدت  اعـام  خربنامـه  در  می دهـد.  نشـان  را 

میلیـون یورویـی را خـرب خـوش بـرای افغانسـتان توصیف 

شـده و گفتـه شـده اسـت کـه ایـن پـول بتوانـد پاسـخی 

بـرای مشـکات اجتاعـی، اقتصـادی و صحی یی ناشـی 

کـه  باشـد. خربنامـه می افزایـد  ایـن کشـور  در  کرونـا  از 

حکومـت افغانسـتان قـروض را کـه در زمـان کرونـا گرفتـه 

بـود، بـه خوبـی مدیریـت کـرده اسـت. اتحادیـه اورپـا بـا 

دادن رقـم یـاد شـده می خواهـد افغانسـتان را در توسـعه 

پایـدار بـرای ادای قـروض ایـن کشـور کمـک کنـد.

سـنگ  قالیـن،  ماننـد  ارزش  بـا  محصـول  چندیـن  توانـد  مـی 

قیمتـی وزعفـران  و یـک رسمایـه انسـانی بکر و دسـت نخـورده ) 

بـه دلیـل بیـکاری زیاد و نقـش محدود زنـان افغـان در اقتصاد و 

زنـد گـی عمومـی( را صـادر کنـد.«

زفیریـس زناتـوس)Zafiris Tzannatos( نویسـنده ایـن گـزارش 

بـزرگ  چالش هـای  از  یکـی  کـه  گفـت  امـروز  برنامـه  در  نیـز 

افغانسـتان نبـود صلـح اسـت کـه فعالیـت هـای حکومـت را در 

بخـش هایـی از کشـور محـدود مـی کند و سـازمان ملـل متحد، 

همچـو  چالـش  پـر  بخش هـای  در  افغانسـتان  پیرشفـت  بـرای 

فقـر، انـرژی، صنعـت، اهـداف پایدار، صلـح و عدالـت همکاری 

می کنـد.

وی در ادامـه مـی افزایـد کـه بـا ایـن حـال اگـر سیاسـت ها بـه 

طـور همزمـان راه انـدازی شـود و تولیـد ناخالـص داخلـی مـی 

توانـد تـا سـال ۲۰۳۰ بیـش از ۴۰ درصـد در مقایسـه بـا حالـت 

عـادی افزایـش یابـد.

رونـد  یـک  جـز  چیـزی  توانـد  منـی  صلـح  افـزود:»  موصـوف 

بـه رهـربی افغانهـا و متعلـق بـه افغانهـا باشـد. بـا ایـن حـال، 

بلکـه  نیسـت  گذشـته  از  رهایـی  بـرای  تـاش  در  افغانسـتان 

پیشـنهادات برنامـه انکشـافی ملل متحد با چارچـوب ملی صلح 

و توسـعه افغانسـتان با اهداف توسـعه پایدار مرتبط هسـتند که 

دولـت و رشکای بیـن املللـی بـرای آن اولویـت ها تعییـن کرده و 

بـاالی روش هـای اجرایـی آن کار کـرده انـد.«

بـه گفتـۀ وی، نبـود صلـح نـه تنهـا در افغانسـتان بلکـه بـرای 

کشـورهای منطقـه نیـز چالش برانگیز اسـت و بـرای ایجاد صلح 

در افغانسـتان بایـد پالیسـی هـای مشـخص در اهـداف پایـدار 

سـاخته شـود.

سـهراب بهمـن مناینـده وزارت اقتصـاد در ایـن برنامـه نیـز مـی 

گویـد کـه بـرای توسـعه اقتصـادی در افغانسـتان نیـز بایـد روی 

گیـرد  کار صـورت  منطقـوی  اتصـال  و  مارکیـت سـازی  برنامـه 

و بـرای ۶۵ درصـد نفـوس افغانسـتان کـه جوانـان مـی باشـند، 

زمینـه تحصیـل، تعلیـم و کار فراهـم شـود. 

تـا بی رسنوشـتی دروس دانشـجویان پایان یابد.

چنـد مـاه قبـل مسـئوالن حکومتـی در نزدیکـی دانشـگاه تخار، 

محلـی را بـرای سـاخت شـهرک اسـتادان تعییـن و آن را افتتـاح 

کردنـد امـا توزیـع منـرات )پـاک زمین( ایـن محل آغاز نشـد. از 

هشـت روز بـه ایـن سـو اسـتادان بـرای آغـاز رونـد توزیـع منرات 

زمیـن ایـن منطقه دسـت بـه اعتصـاب زدند.

امـا تظاهـرات دانشـجویان روز گذشـته زمانی که نیـروی پولیس 

بـرای بـاز کـردن راه بـه محل رسـید، به خشـونت گرایید.

خلیل اسـیر، سـخنگوی پولیـس تخار گفت که شـاری از جمع 

مظاهـره کنندگان دسـت به تیرانـدازی زدند کـه در نتیجه چهار 

نفـر زخمـی شـدند امـا دانشـجویان گفتنـد کـه پولیـس بـه آنهـا 

شـلیک کرده اسـت.

ذکراللـه عثانـی یکـی از ایـن دانشـجویان ادعای پولیـس را رد 

کـرده و تاکیـد می کنـد کـه اعرتاضـات آنها مسـاملت آمیـز بود و 

هیـچ کـدام از آنهـا مسـلح نبودند.

دانشـجویان همچنیـن مدعـی شـدند کـه پولیـس روز گذشـته 

پنجـاه دانشـجو را بازداشـت کـرد و ۳۶ نفـر آنهـا را رهـا کـرد امـا 

متباقـی هنـوز در بازداشـت هسـتند.

پلیس تخار تاکنون در مورد این ادعا چیزی نگفته است.

والـی تخـار نیـز گفتـه کـه بـرای حـل ایـن مشـکل بـا اسـتادان 

دانشـگاه بـه تفاهـم رسـیدند و بـه زودی توزیع منـرات زمین آغاز 

خواهـد شـد و اسـتادان بـه اعتصـاب خـود پایـان خواهنـد داد. 

اسـتادان تاکنـون در مـورد ایـن موضـوع چیـزی نگفتـه اسـت.

شـد. خواهنـد 

وانکشـاف  احیـاء  وزارت  برنامه هـای  معییـن  حبیـب،  پوپـل 

دهـات می گویـد: »بـا بهره گیـری از بـرق می توانیـم اقتصـاد 

بـه مارکیت هـای ملـی  را  روسـتایی و محصـوالت روسـتایی 

و  کلینیک هـا  بـه  می توانیـم  برسـانیم. همچنـان  و جهانـی 

برسـانیم.« بـرق  مکتب هـا 

ضیاالحـق امرخیـل، والی ننگرهار می گویـد: »از این پروژه ها 

به گونۀ درسـت حفاظـت کنید و آن را مالکیـت خود بدانید.«

شـاری از باشـندگان ایـن ولسـوالی بـا خرسـندی از عملـی 

شـدن ایـن پـروژه، خواهـان عملـی شـدن پروژه هـای بیشـرت 

توسـعه یی در ایـن ولسـوالی هسـتند.

محمـد ظاهـر، باشـنده دره نـور می گوید: »مشـکات جاده ها 

زیـاد اسـت. کار و وظیفـه هم برای ما نیسـت.«

در  افتـاده  دور  ولسـوالی های  از  کـه  درۀنـور  باشـنده گان 

ننگرهـار اسـت می گوینـد کـه در سـال های گذشـته در ایـن 

نشـده اند.  عملـی  توسـعه یی  الزم  پروژه هـای  ولسـوالی، 

 اتحادیـه اورپـا اعـام کـرده اسـت کـه 2.9 

بـرای  را  باعـوض  کمـک  یـورو  میلیـون 

 برنامـه انکشـافی ملـل متحـد بـا نـرش گزارشـی تخمین مـی زند 

کـه اگـر صلـح در افغانسـتان تحقـق یابـد و بـرای چهـار سـال 

آینـده برقـرار مبانـد، تولیـد ناخالـص داخلـی کشـور ۷ درصـد 

افزایـش خواهـد یافـت.

برنامـه انکشـافی ملـل متحـد UNDP دیـروز ۱۷ حمـل، گزارش 

برنامـه انکشـافی خـود را در نشسـتی زیـر نـام » دسـتیابی بـه 

اهـداف دراز مـدت افغانسـتان در میـان ناهنجـاری هـای کوتـاه 

مـدت« در کابـل اعـام کـرد.

منبـع مـی نویسـد کـه ایـن گـزارش آخریـن مجموعـه از گـزارش 

متحـد  ملـل  انکشـافی  برنامـه  توسـط  کشـور  بـه سـطح  هـای 

افغانسـتان اسـت کـه وضعیت مالـی و اقتصـادی کان را تجزیه 

و تحلیـل و پیشـنهادات راهـربدی بـرای آینـده کشـور ارایـه مـی 

. کند

بـه نقـل از منبـع، ایـن گـزارش کـه مدارکـی را بـرای درک بهـرت 

پالیسـی سـازی در اختیـار پالیسـی سـازان قـرار مـی دهـد و 

توصیـه هایـی را بـه منظـور اطمینـان از تصمیم گیـری آگاهانه، 

ارایـه مـی کند.

در ادامـه آمـده اسـت: »ایـن گـزارش واضـح می سـازد که پاسـخ 

بـه چالش هـای انکشـافی کـه در افغانسـتان بـا آن روبـرو اسـت، 

مـی توانـد بـه بهرتیـن وجـه با اهـداف توسـعه پایـدار ربـط داده 

شـود کـه دولـت، برنامـه انکشـافی ملـل متحـد و سـایر رشکای 

انکشـافی بـرای آنها اولویـت ها تعیین منوده و بـاالی روش های 

اجرایـی کار کـرده اند.«

در گـزارش آمـده اسـت کـه حکومـت داری بایـد بهبـود یابـد و بـا 

فسـاد بـه طـور مسـتقیم مبـارزه شـود و در غیـر آن اوضـاع بهبود 

یافت. نخواهـد 

رامزاللـه اکـرباووف)Ramiz Alakbarov( معاون مناینده خاص 

رس منشـی ملـل متحـد در افغانسـتان در ایـن برنامه گفت که

ایـن گـزارش تخمیـن میزنـد اگر صلـح تحقـق یابد و بـرای چهار 

سـال آینـده برقـرار مبانـد، تولیـد ناخالـص داخلی هفـت درصد 

افزایـش خواهـد یافـت، ایـن امـر همچنـان در آمـد و توانایـی 

دولـت در تامیـن بودجـه بـرای برنامه های انکشـافی و اجتاعی 

را افزایـش خواهـد داد.

موصـوف مـی افزایـد کـه افغانسـتان بـا رشـد تولیـدات داخلـی 

ناخالـص و توسـعه اقتصـادی در سـال های آینـده دارای درآمـد 

میانـه خواهد شـد.

وی همچنـان افـزود کـه بـرای توسـعۀ اقتصـادی در افغانسـتان 

صـورت  بـه  زنـان  تقویـت  و  گـذاری  رسمایـه  بخـش  در  بایـد 

گیـرد. صـورت  تـاش  هدفمندانـه 

از  تـا  اسـت  آمـاده  متحـد  ملـل  انکشـافی  برنامـه  او  گفتـه  بـه 

افغانسـتان در امتـداد راه، از طریـق کار بـا ذینفعـان داخلـی و 

رشکای انکشـافی بیـن املللـی، حایـت منایـد تـا ایـن سـفر تـا 

حـد ممکـن آسـان شـود.

رسعـت  بـرای  مارکیـت  ایجـاد  کـه  شـده  نوشـته  گـزارش  در 

بخشـیدن رشـد اقتصـادی و بهبـود معیشـت حیثیـت حیاتـی 

دارد. همـراه بـا عـدم پیرشفـت به سـمت صلـح و حکومـت داری 

خـوب، رشـد نسـبتا رسیـع جمعیـت در مقایسـه بـا رشـد ضعیف 

اقتصـادی در یـک دهه گذشـته، منجر به کاهـش درآمد رسانه و 

 دانشـجویان در والیـت تخـار دیـروز )سـه شـنبه ۱۷ حمـل( بـا 

هدف »دادخواهی برای کشـته و زخمی شـدن هم قطاران شـان« 

دسـت بـه تظاهـرات و اعرتاض زدند. آنها خواهـان تامین عدالت 

و مجـازات عامـان این قضیه شـدند.

ایـن دانشـجویان مدعـی اند کـه در نتیجه تیرانـدازی پولیس در 

تظاهـرات دیـروز چهـار نفر از آنها زخمی شـدند که یکی شـان به 

دلیـل وخامـت زخم هایش جان داده اسـت.

 دو پـروژۀ مهـم تولیـد بـرق کـه در یکـی از آنـان مشـرتیان 

می تواننـد بـرق از طریـق کریـدت کارت خریـداری کننـد، بـا 

کمـک کوریـای جنوبـی و همـکاری نهاد توسـعه یی سـازمان 

ملـل متحد در ولسـوالی درۀ  نـور والیت ننگرهار بـه بهره داری 

شدند. سـپرده 

ایـن دو پـروژه با کمک بیش از چهار میلیـون دالری کوریایی 

ملل متحد: با تحقق صلح در افغانستان تولید ناخالص داخلی این کشور هفت درصد افزایش می یابد

ادامه اعتراضات دانشجویان در تخار؛ ادعاهای ضد و نقیض از تلفات

بهره برداری دو پروژۀ برق در ننگرهار؛ مشتریان با کارت برق می خرند

ــتانکمکمیکند 2/9میلیونیوروبهافغاس اورپا اتحادیه

اداره ملـی تنظیـم امـور آب کشـور اعام کرده  

اسـت کـه در سـال جـاری خورشـیدی، کار 

سـاخت 44 بنـد آب در نقـاط مختلـف کشـور آغـاز خواهـد 

شـد. ایـن اداره روز سه شـنبه 17 حمـل بـا نـرش خربنامـه ای 

گفتـه اسـت کـه رشایـط و زمینـه احـداث ایـن ۴۴ بنـد در 

۲۱ والیـت کشـور فراهـم اسـت و مطالعـات امـکان سـنجی 

و دیزایـن تفصیلـی ایـن بندهـا بـه مرحلـه نهایـی رسـیده و 

قـرار اسـت قراردادهـای اعار هر یـک از این بندهـا به گونه 

شـود. امضـا  روان  سـال  ثـور  مـاه  در  جداگانـه، 

در خربنامـه نوشـته شـده که پـس از امضای قرارداد سـاخت 

ایـن بندهـا، کار هـر کدام از آن بـا توجه به مطالعـات امکان 

سـنجی، طـرح تفصیلـی و ظرفیـت بنـد، آغـاز و طـی زمـان 

تعییـن شـده به مرحلـه اکال و بهـره برداری خواهد رسـید.

بـر اسـاس محاسـبه تخنیکـی اداره ملـی تنظیـم امـور آب، 

مصـارف مجموعـی اعـار ایـن ۴۴ بنـد آب، بیـش از ۶۰۰ 

میلیـون دالـر امریکایـی  تخمیـن شـده اسـت.

اداره ملـی تنظیـم امـور آب می گویـد کـه در صـورت تکمیـل 

ذخیـره  ظرفیـت  آب،  بندهـای  ایـن  بـرداری  بهـره  و  شـدن 

 وزارت مالیـه کشـور اعـام کـرده اسـت کـه 

بـرای نخسـتین بـار رونـد قیمـت گـذاری در 

اسـت. شـده  الکرتونیکـی  گمـرکات 

خربنامـه ای  نـرش  بـا  حمـل   17 سه شـنبه  روز  وزارت  ایـن 

نوشـته اسـت کـه این اقدام بر اسـاس هدایـت رئیس جمهور 

و تعهـدات حکومـت بـه سـازمان جهانـی گمرکات و سـازمان 

جهانـی تجـارت مبنـی بـر الکرتونیکـی کـردن ادارات دولتی 

انجام شـده اسـت.

بـه  قبـاً  کـه  سیسـتم  ایـن  کـه  می گویـد  مالیـه  وزارت 

صـورت کتبـی طـی مراحـل می شـد، شـامل دوازده مرحلـه 

بـود و مـدت بیشـرت از ۲ روز را دربـر میگرفـت کـه بعـد از 

الکرتونیکـی شـدن آن متـام پروسـه بـه هفـت مرحلـه و چند 

اسـت.  یافتـه  کاهـش  سـاعت 

تونـل جدیـد سـالنگ با تقریبـاً هفت کیلومرت طـول پایین تر 

از تونـل سـابقه سـاخته می شـود. رسک شـاهراه سـالنگ بر 

بلنـدای کوهـی منتهی می شـود که در دهه چهـل به کمک 

روسـیه در آن تونل سـاخته شـده اسـت که دوعشـاریه هفت 

دارد. کیلومرتطول 

ایـن تونـل از کابـل ۱۱۴ کیلومـرت فاصلـه دارد کـه میـان 

اسـت.  شـده  واقـع  شـالی  سـالنگ  و  جنوبـی  سـالنگ 

اهالـی دره سـالنگ نیـز از وضعیـت ایـن شـاهراه شـکایت 

دارنـد. محمداللـه ۴۷ سـاله درقریـه ولنـگ ایـن دره زندگی 

می کنـد.

او می گویـد: »رسک بـه اندازه ای خراب اسـت که اگرمریض 

جـان  درراه  انتقـال شـود  کابـل  بـه  والیت هـای شـال  از 

می دهـد. مشـکل دیگـر بـه اهالـی سـالنگ وجـود دارد کـه 

مـردم خـاک می خورنـد بـه دلیـل بلنـد شـدن خـاک روی 

رسک.«

وزارت فوایـد عامـه افغانسـتان می گویـد بـه دلیل مشـکات 

گـذرگاه  درایـن  را  دومـی  تونـل  احـداث  برنامـه  موجـود، 

مزدحـم کوهسـتانی روی دسـت گرفتـه.

وزارت  ایـن  سـخنگوی  معـاون  شـناس  حـق  محمـدارشف 

گفـت: »درجریـان سـالهای گذشـته بـه اثرانفجـارات و پـس 

از آن بـه اثـر سـنگینی کاروانهـای وسـایط، ایـن شـاهراه بـه 

شـدت تخریـب شـده. وزارت در زمینـه ترمیـم دوبـاره آن و 

احـداث تونـل جدیـد اقدامات اساسـی را روی دسـت گرفته 

اسـت. کارمطالعـات تخنیکـی و دیزایـن آن درحـال نهایـی 

شـدن اسـت کـه قـرارداد آن به هزینه بیشـرت از ۱۹اعشـاریه 

کـردن ۱۲۰۰ میلیـون مـرت مکعـب آب را خواهـد داشـت. بـا 

اسـتفاده از آب ایـن بندهـا ۳۲۰ هـزار هکتـار زمیـن زراعتی 

آبیـاری خواهـد شـد. همچنیـن در خربنامه  نوشـته شـده که 

ظرفیـت تولیـد انـرژی بـرق از ۴۴ بنـدی کـه کار سـاختان 

آن هـا از امسـال آغـاز خواهـد شـد، ۹۷ میـگاوات تخمیـن 

است. شـده 

بـه نقـل از خربنامـه اداره تنظیـم آب؛ بـا آغـاز کار سـاختان 

از جوانـان زمینـه کار  بـرای صدهـا هـزار تـن  ایـن بندهـا، 

می شـود. فراهـم 

بـه گـزارش اداره ملـی تنظیـم امـور آب در حـال حـارض کار 

اعـار بیـش از ده بنـد بـزرگ و متوسـط بـه شـمول بند شـاه 

خـان  اره،  دهنـه  مچلغـو،  آبـاد،  بخـش  پاشـدان،  وعـروس، 

آبـاد۲، کجکـی، تـوری، پلتونـی، شـفلوغ و رساب در کشـور 

نـو ۱۴۰۰ شـهروندان کشـور  آغـاز سـال  در  دارد.  جریـان 

شـاهد افتتـاح بنـد کـال خـان توسـط رییـس جمهـور در 

والیـت نیمـروز بودنـد. بنـد کـال خـان ظرفیـت ذخیـره ۵۲ 

میلیـون مـرت مکعـب آب را دارد و ۱۷۴ هـزار هکتـار زمیـن را 

آبیـاری مـی کنـد.

گـذاری  قیمـت  کارمنـدان  کـه  اسـت  نوشـته  خربنامـه  در 

می تواننـد بـا اسـتفاده از این سیسـتم تنها با یـک کلیک هر 

مرحلـه را به شـکل سیسـتمی بررسـی کـرده و پروسـه قیمت 

گـذاری را طـی مراحـل کننـد. 

وزارت مالیـه در خربنامـه اش نوشـته اسـت کـه ایـن سیسـتم 

سـهولت دسرتسـی تجـار ملی را به سیسـتم اسـیکودا جهت 

ثبـت قیمـت امـوال وارداتـی از هـر نقطـه افغانسـتان فراهـم 

کـرده اسـت. ایـن وزارت امـا نگفتـه اسـت کـه الکرتونیکـی 

از  جلوگیـری  در  می توانـد  چقـدر  گمـرکات،  رونـد  سـازی 

فسـاد اداری و حیـف و میـل عوایـد موثـر باشـد.

پیـش از ایـن محمد ارشف غنـی، رئیس جمهور کشـور گفته 

بـود کـه حـدود 50 درصـد عوایدی کـه از گمرکات به دسـت 

می ایـد، حیـف و میل می شـود.

۶ میلیـون دالربـا یـک کمپنـی بین املللـی بنـام اسـمیک 

آسـیایی  انکشـاف  بانـک  ازسـوی  وایـن هزینـه  عقـد شـده 

« می شـود.  پرداختـه 

آقـای حـق شـناس می گویـد تونـل جدیـد نزدیـک بـه هفت 

کیلومـرت طـول خواهـد داشـت و ۳۰۰ مـرت پایین تـر از تونل 

سـابق سـاخته می شود.

از نظـر برخـی از آگاهـان مسـایل اقتصـادی احـداث تونـل 

جدیـد درشـاهراه سـالنگ چرخـش مهمـی اقتصـادی را بـه 

وجـود خواهـد آورد.

سـالنگ  »گـذرگاه  می گویـد:  عثانـی  درویـش  محمـد 

بـر  عـاوه  می شـود.  گفتـه  کشـور  ترانزیـت  راه  بزرگرتیـن 

اتصال دوازده والیت شـال افغانسـتان، پل ارتباطی اسـت 

میـان افغانسـتان و آسـیای میانـه. حتـا کشـورهای جنـوب 

محـارصه  از  افغانسـتان  جدیـد،  تونـل  احـداث  بـا  آسـیا. 

می شـود.« بیـرون  اقتصـادی 

از  کشـور  ایـن  »بخاطریکـه  کـه:  می گویـد  درویـش  آقـای 

بحرفاصلـه دارد، بایـد بـرای رشـد اقتصـادی پـل ارتباطـی 

مالیاتـی  درآمـد  و  مختلـف  کشـورهای  بیـن  شـود  واقـع 

کنـد. پیـدا  افزایـش  مسیرترانسـپورتی  ایـن  ازطریـق 

بـه اسـاس معلومـات ریاسـت اداره حفـظ و مراقبت سـالنگ 

احـداث تونـل دومـی در ایـن گـذرگاه کوهسـتانی بدیلـی 

بـرای ایـن شـاهراه خواهـد شـد.

ازآنجـا  وسـایط  کاروانهـای  جدیـد  تونـل  احـداث  از  پـس 

سـابقه  تونـل  بازسـازی  تافرصـت  کـرد  خواهنـد  رفت وآمـد 

گـردد. فراهـم 

اداره تنظیم امور آب:
 کار ساخت 44 بند آب در سال جاری آغاز می شود

وزارت مالیه:
 برای نخستین بار، پروسه قیمت گذاری در گمرکات الکترونیکی شد

کار مقدماتی ساخت تونل دومی در شاهراه سالنگ جریان دارد


