سرمایهگذاری ۲۰میلیارد دالری عربستان برای توسعه
صنایع نظامی

ریـاض تـا دهـه آینـده نیمـی از بودجـه
دفاعـی را صـرف تقویـت بنیـه تولیـدات
نظامـی داخلـی خواهـد کـرد .عبدالعزیـز
العولـی ،رئیـس اداره صنایـع نظامـی
عربسـتان از تخصیـص ۲۰میلیـارد دالـر
بودجـه برای پیشـبرد پروژههـای تحقیقی
و تولیـدی خبـر داد....
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بازگشت ترامپ به جهان سیاست یک ماه پس از
ترک کاخ سفید
موضـوع بر سـر آینده حـزب جمهوریخواه
اسـت .شـکاف در ایـن حزب بیـن طرفداران
و مخالفـان ترامـپ بـه اوج خـود رسـیده
اسـت .ترامـپ اعلام کـرده اسـت کـه یـک
مـاه پـس از پایـان دوره زمامـداری خـود،
در ارتبـاط بـا آینـده ایـن حـزب سـخنرانی
خواهد کـرد....
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 محمد هدایت

قصـهی عشـق در روسـتاها شـاید بیشتر از هرچیـزی
عجیب و غریب اسـت و رسنوشـتی دارد بسیار متفاوت
از دیگـر چیزهـا .از یک سـو حـرام مطلق دانستن این
مسـئله از سـوی دیـن و مذهب و دیگر هـم تنگنظری
و گنـاه پنداشـتنش از سـوی خانوادههـا کـه آن هـم به
گامنـم از همیـن مطلقنگـری و باورهـای افراطی دین
میآید.
از همیـنرو عشـق و دوسـت داشتن در روسـتا بـرای
مـردم و والدیـن معنایـی خاصـی نـدارد ،هرچنـد کـه
خودشـان شـاید در گذشـتهها چنیـن تجربـهی ...

دیـروز سـاعت چهارونیـم بعـد از ظهـر مثـل همـه
روزهـای دیگـر کابـل در ناحیـه چهـارم ایـن شـهر
انفجـاری رخ داد کـه در آن تعـدادی کشـته و زخمـی
شـدند .همـه مـا اخبـار آن رویـداد را شـنیدیم و شـاید
هـم بـا کمـی افسـوس و ژسـت انسـانی گرفتـن از کنار
آن گذشـتیم .در ایـن میـان امـا تصاویـری ...

جمهوری و مطالبات نسل
نوین افغانستان

4

چالشهای جدید در روابط
آمریکا  -پاکستان

2

ورزش

انتقاد شورای امنیت ملی افغانستان از توافقنامه صلح آمریکا با طالبان

مظنونان به تبهکاری در قلب
بوکس جهان

شـورای امنیـت ملـی افغانسـتان در آسـتانه یـک سـالگی
امضـای توافقنامـه صلـح آمریـکا و طالبـان میگویـد ایـن
سـند در رونـد صلـح موثـر نبـوده اسـت.

رحمت الله اندر ،سـخنگوی شـورای امنیت ملی افغانسـتان
دیـروز (یکشـنبه ،سـوم حـوت) در یـک پیـام ویدئویـی گفتـه
کـه در زمـان امضـای ایـن سـند بـا حکومـت مشـورت نشـده

دنیـل کیناهـان در دادگاههـای ایرلند به عنـوان رئیس یکی
از خطرناکرتیـن باندهـای مـواد مخـدر اروپـا معرفـی شـده
اسـت .او همچنین مشـاور شخصی تایسـون فیوری ،قهرمان
سـنگین وزن جهـان بـوده اسـت .بیبیسـی در تحقیـق
خـود ،نشـان میدهـد کـه چگونـه رشکتـی کـه کیناهـان بـه
راهانـدازی آن کمـک کـرد ،تبدیـل بـه یکـی از قدرمتندتریـن
رشکتهـا در ایـن ورزش شـده اسـت .جـون گذشـته بـود که
خـود جیپسـی کینـگ (لقـب تایسـون فیـوری) ...

5

نواک جوکوویچ برای نهمین بار
قهرمان اوپن استرالیا شد
مـرد شماره یـک تنیس جهـان در دیـداری یک طرفـه موفق
شـد بـا پیـروزی در سـه سـت پیاپـی مقابـل دنیـل مـدوف
قهرمـان اولیـن گرنداسـلم فصـل تنیـس جهـان شـود.
حریـف تنیسبـاز رصب در دیدار فینـال بخت پنجم قهرمانی
ایـن مسـابقات بـود و بـه رغـم ایـن کـه تـا قبـل از ایـن بـازی
عملکـردی پرقـدرت در ملبـورن پارک داشـت ،در بازی فینال
تنهـا سـایهای از گذشـته بود و بازی را با نتیجـه  ۶-۲و  ۶-۲و
 ۷-۵واگـذار کـرد .این هجدهمیـن قهرمانی ...
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د افغانستان بانک:

تمام مشکالت در پروسۀ اخذ جواز شرکتی
حل شده است

4
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(خانه پدری)
دلدادگی نافرجام علی و
خودکشی غریبانهی شیرین

روز جهانی زبان مادری؛
خواستههای نورستانیها
از دولت
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بود.
او گفتـه کـه ایـن توافقنامه نه تنهـا در روند صلـح موثر نبوده
بلکـه خونریـزی و جنـگ را نیـز در ایـن کشـور پایـان نـداده
است.
آقـای انـدر از بعضی عبارتها در این سـند از جمله «کاهش
خشـونتها» انتقـاد کـرده و میگویـد ایـن اصطالحـات
رضایـت بـه ادامـه بخشـی از جنـگ در افغانسـتان را نشـان
میدهـد.
او تاکیـد دارد کـه دولـت افغانسـتان «مخالـف یـک سـاعت
خونریـزی» در ایـن کشـور اسـت و حفـظ افغانسـتان را
مسـئولیت خـود میدانـد و بـه رونـد صلـح و پایـان جنـگ از
دیـد ایـن مسـئولیت مینگـرد.
توافقنامـه صلـح آمریـکا و طالبـان در دهـم حـوت سـال
گذشـته بـه امضـا رسـید .بـه اسـاس ایـن سـند کـه در دوحه
امضـا شـد ،طالبـان بایـد حملات بـه نیروهـای آمریکایـی را
متوقـف کنـد ،سـطح خشـونتها را بـه شـدت کاهـش دهـد
و گفتوگوهـای صلـح بـا دولـت افغانسـتان را پیـش ببرد.
آمریـکا نیـز در مقابـل بـه اسـاس ایـن سـند تعهـد داده کـه
بـه تدریـج از شمار نیروهایـش در افغانسـتان بکاهـد و تا مه
 ۲۰۲۱آنهـا را کاملا خـارج کنـد.
آمریـکا بـه اسـاس همیـن سـند شمار نیروهـای آمریکایـی
را در افغانسـتان نخسـت از  ۱۴هـزار بـه  ،۸۶۰۰بعدتـر بـه
 ۴۵۰۰و مـاه پیـش بـه  ۲۵۰۰رسبـاز کاهـش داد.
پیـش از ایـن طالبـان پـس از چنـد حملـه هوایـی بـه
جنگجویانـش ،آمریـکا را بـه نقـض ایـن سـند متهـم کـرده
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بـود .وزارت دفـاع آمریـکا نیـز بـه تازگـی گفته کـه طالبان به
وعـدهاش در ایـن توافـق از جملـه کاهـش خشـونت و قطـع
روابـط بـا القاعـده عمـل نکـرده اسـت.
ایـن سـند در زمان ریاسـت جمهـوری دونالد ترامـپ به امضا
رسـید و حـاال گفتـه شـده حکومـت جدیـد ایـن کشـور بـه
رهبری جـو بایـدن آن را بازنگـری خواهد کـرد؛ تصمیمی که
از سـوی دولت افغانسـتان اسـتقبال شـده اسـت.
در حالـی کـه زمـان کمـی بـه تعهـد آمریـکا بـه اسـاس ایـن
سـند بـرای خـروج از افغانسـتان باقـی مانـده ،شماری از
سیاسـتمداران آمریکایـی از حکومتشـان خواهـان باقـی
ماندن برای زمان بیشتر در این کشـور شـدند اما طالبان از
عواقـب نقـض توافقنامه دوحـه به آمریکاییان هشـدار دادند.
بـا ایـن وجـود جـو بایـدن ،دو روز پیـش گفـت کـه دولـت او
قویـا از رونـد جـاری اقدامـات دیپلامتیـک در افغانسـتان
حامیـت میکنـد تـا بـه جنـگ در ایـن کشـور کـه در آسـتانه
ورود بـه  ۲۰سـالگی اسـت پایـان دهـد.
رونـد گفتوگوهـای صلـح میـان دولـت افغانسـتان و طالبان
نیـز کـه بـه اسـاس همیـن سـند آغـاز شـده بـود ،در دور
دوم کـه حـدود یـک مـاه پیـش آغـاز شـد ،بـا بـن بسـت رو
بـه رو شـده اسـت .مقامـات افغـان میگوینـد طالبـان میـز
گفتوگـو را تـرک کردنـد.
بسـیاری نیـز بـه ایـن باورند که طالبـان برای ادامـه این روند
منتظـر مشـخص شـدن رسنوشـت توافقنامـه صلح ایـن گروه
بـا آمریـکا و خـروج نیروهای خارجی از افغانسـتان هسـتند.

مارشال دوستم :به طالبان اجازه نمی دهم تا اصل آزادی زنان را زیرسوال ببرند
مارشـال دوسـتم مـى گويـد کـه نظـام کنونـی بایـد حفـظ
گـردد و آزادی زنـان ،بـا رعایـت اصـل حقـوق آنها نیـز پابرجا
مباند.
مارشـال عبدالرشـید ” دوسـتم ” بنیـان گذارحـزب جنبـش
ملـی اسلامی افغانسـتان کـه درسـومین شـب بزرگداشـت
از سـالیاد دو شـاعربزرگ اوزبیـک (امیرعلیشـیرنوایی و
ظهیرالدیـن محمـد بابـر) صحبـت مى کـرد گفـت“ :با حفظ
نظامـی کنونـی ،تا آخریـن رمق حیات ازحقـوق و آزادی زنان
دفـاع میکنـم و درایـن راسـتا یـک گام نیز به عقـب منیروم”.
وی بـا تاکيـد افـزود کـه نظـام کنونـی ،بایـد حفـظ گـردد و
آزادی زنـان بـا رعایـت اصـل حقـوق آنهـا نیـز پابرجـا مبانـد.
دوسـتم دربخشى ازصحبـت هايـش خاطرنشـان سـاخت:
“زنـان ازصـدا و تـپ تپ پای طالبان نهراسـند ،بـه آنها اجازه
منـی دهـم تـا اصـل آزادی زنـان را زیرسـوال بربند”.
وی بابيـان اينکـه زنان درمتـام عرصه های حیات اجتامعی،
نقـش داشـته و در سـیرتکاملی جامعه امروز سـهیم باشـند،
افـزود کـه مشـارکت زنـان درجشـن بـزرگ امـروزی و سـهم
گیـری آنهـا در بخـش اجـرای هرنقاشـق بـازی و ترانـه هـای
کهـن زبـان اوزبیکـی و ترکمنـی ،قابـل مالحظه اسـت.
موصـوف خاطرنشـان سـاخت که مشـاهده منایشـات هرنی
زنـان ،خاطـرات ایـام کودکـی را در ذهنـش تداعـی منود که
اکثرا ً درمجالـس عروسـی و محافل محلی ،آنرا درگذشـته ها

به اجـرا میگرفتند.
مارشـال بـه ادامـه صحبـت هایش خطـاب به زنـان گفت که
بـدون خـوف بـه مکتب برویـد ،دروس خود را به وجه احسـن
دنبـال مناییـد تـا جامعـه را بـا کار و پیکارتـان بـه شـگوفایی
رسانید.
وی ضمـن پرسـش اینکـه دررابطـه به شـدت گرفتن پروگرام
عملیاتـی طالبـان در بهارسـال جدیـد ،چـه تدابیـری
رویدسـت خواهـد داشـت؟ گفـت“ :دراین مـورد بایـد وزارت
دفـاع تصمیـم اتخـاذ کند ،ولی اگـر طالبان دسـت ازپا خطا
کننـد ،مـن هـم آرام نخواهـم نشسـت و دربرابرآنهـا واکنـش
نشـان خواهـم داد”.
مارشـال دوسـتم دراخیـر صحبـت هایـش گفـت“ :درحـال
حـارض وظیفـۀ هرکدام ما اسـت تـا ازنظام کنونی پشـتیبانی
کنیـم و دسـتاوردهای نـوزده سـاله را حفـظ مناییـم”.
محمـد ارشف ” عظیمـی ” یکـی ازشـاعران و قلم به دسـتان
زبـان اوزبیکـی گفـت کـه امـروزه بـه هنرو فرهنـگ مـردم
اوزبیـک و ترکمـن ،ارج گذاشـته میشـود.
او ترصیـح کـرد“ :روزگاری را بـه یـاد دارم که جـرات صحبت
کـردن بـه زبـان خـود را دربیـن مـردم نداشـتیم ،ولـی امـروز
نرشیـه هـای چاپـی و رسـانه هـای صوتـی و تصویـری را
دراختیارداریـم”.
وی افـزود “ :مـن طـی سـال هـای اخیرشـاهدم کـه

ازمشـاهیربزرگ هنرو ادب زبان اوزبیکـی و ترکمنی ،تجلیل
میشـود و عـدۀ کثیـری اززنـان و مـردان بـا اجـرای منایشـات
و ترانـه هـای کهـن ایـن دو زبـان ،درغنـای فرهنـگ ما سـهم
گرفتـه آنـرا نسـل بـه نسـل انتقـال میدهنـد”.

درآخریـن شـب تجلیـل ازسـالیاد دو شـخصیت ذکرشـده
ادبـی کـه بـه زنـان اختصاص داده شـده بـود ،تعـداد کثیری
ازفرهنگیـان زن ،بـا اجـرای ترانـه هـای محلی و رقص قاشـق
بـازی ،ازایـن شـب تجلیـل منودنـد.

سال پانزدهم
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مادر بلند شو که انسانیت
مرده است

مال انصاری؛

حمایت از تروریسم
در لباس دیگر

از صفحه1

محمد هدایت

دیـروز سـاعت چهارونیم بعد از ظهر مثـل همه روزهای
دیگـر کابـل در ناحیـه چهـارم ایـن شـهر انفجـاری رخ
داد کـه در آن تعـدادی کشـته و زخمـی شـدند .همـه
مـا اخبـار آن رویـداد را شـنیدیم و شـاید هـم بـا کمـی
افسـوس و ژسـت انسـانی گرفتن از کنار آن گذشـتیم.
در ایـن میـان امـا تصاویری از جسـم بیجـان یک مادر
و ضجههـای دو طفـل خردسـال کـه فریـاد میزدنـد
«مـادر بلنـد شـو» قلـب هـر انسـانی را بـه درد مـیآورد
و بـه رسعـت همـه شـبکههای اجتامعـی را فـرا گرفـت.
واقعـا وقتـی بـه ایـن تصاویـر نـگاه میکنیـم منیدانیم
کـه چـه تفسـیری از آن ارایـه دهیـم و در برابـر آن همـه
بیرحمـی و قسـاوت چـه کلامتـی بـر زبـان بیاوریـم و
چگونـه احسـاس خشـم و نفـرت خـود از تروریسـتها
و آدمکشـان قسـیالقلب را فـرو بنشـانیم و چگونـه و
بـا چـه زبانـی اظهـار همـدردی کنیـم .اساسـا آیـا ایـن
همـه خشـم و نفـرت و ایـن همـه همـدردی و افسـوس،
دردی از آن دو طفـل معصـوم کـه در ایـن دنیـای
بیرحـم بهرتیـن پناهگاه شـان را از دسـت داده اند دوا
خواهـد کـرد یانـه؟ ایـن تصویر و هـزاران تصویر مشـابه
هـر روز از رسزمینهایـی بـه رسـانههای مهـم دنیـا
همرسـانی میگردد که سـاکنان آنها خود را مسـلامن
میخواننـد و ادعـای پیـروی از آموزههای دیـن را دارند.
ایـن تصویـر بـا متـام درد و رنجـی کـه بـه بـار مـیآورد و
روح و روان آدمـی را ویـران میسـازد ،یـک چیـز را برمال

د افغانستان بانک:

تمام مشکالت در پروسۀ اخذ جواز شرکتی حل شده است
د افغانسـتان بانـک مى گويد کـه رهربی اتحادیۀ رصافان ،در
نشسـتی بـا رئیـس جمهور کشـور ،تعهـد کردند کـه جوازهای
رشکتـی اخـذ می منایند و متام مشـکالت در پروسـۀ اخذ اين
جواز حل شـده اسـت.
در خربنامـه مطبوعاىت د افغانسـتان بانک آمده اسـت که اين
بانـک ،تغییـر سـاختار حقوقـی رصافی هـا و عرضـه کنندگان
خدمـات پولـی انفـرادی بـه رشکتـی را ،در پرتـو دو اصـل مهم
کـه شـامل “تطبیـق قانـون و مقـررات مبـارزه بـا پولشـویی و
متویـل تروریـزم کـه از طریـق شـورای ملـی مورد تصویـب قرار
گرفتـه و اصـل دوم تعهدات بـا رشکای بین املللی میباشـد”،
روی دسـت گرفته اسـت.
مسـئوالن ايـن بانـک ،همچنـان خاطرنشـان کـرده انـد کـه
رونـد تبدیلـی رصافـی هـا و عرضـه کننـدگان خدمـات پولـی
انفـرادی بـه رشکتی ،یک پروسـه نـو آغاز نیسـت ،بلکه تطبیق
آن از سـال  ۲۰۱۵میلادی آغـاز و آخرین مهلت سـال ۲۰۲۰

میلادی بوده اسـت.
بربنيـاد معلومـات خربنامـه ،د افغانسـتان بانـک طـی پنـج
سـال گذشـته ،خاصتـاً ازهشـت ماه بدینسـو ،در هـر دو هفته
بـا رهبری اتحادیـه رصافـان جلسـه داشـته و طـی آن بـه همه
مشـکالت ،پرسـش ها و پیشـنهادات ایشـان در پرتو قوانین و
مقـررات مربوطـه رسـیدگی صـورت گرفته اسـت.
در خربنامـه آمـده اسـت“ :تنهـا خواسـت د افغانسـتان بانک،
از رصافـان اخـذ جـواز رشکتی می باشـد که بـا دریافت آن ،نه
تنهـا مـا بـه تطبیق قوانیـن و مقررات کشـور و تحقـق تعهدات
خویـش بـا رشکای بیـن املللـی مـا پابنـد بـوده ایـم ،بلکـه بـه
سیسـتم سـازی در کشـور لبیـک گفتـه و همچنـان از مزایـا و
تسـهیالت آن مسـتفید میگردیـم” .
بـه همين گونـه در ادامـۀ خربنامـه افـزوده شـده اسـت کـه
رهبری اتحادیـه رصافـان ،در نشسـتی کـه بـا رییـس جمهـور
کشـور داشـتند ،تعهـد منودند کـه جوازهای رشکتـی اخذ می

مناینـد ،که به همین اسـاس اکثر اعضای رهبری ،جوازهای
رشکتـی اخـذ کـرده اند.
مسـئوالن بانـک مرکـزى گفتـه انـد در صورتیکـه رصافـان و
عرضـه کننـدگان خدمـات پولـی معترض ،بـاز هـم در بخـش
تخنیکـی و پروسـه اخـذ جواز رشکتی مشـکل داشـته باشـند،
د افغانسـتان بانـک حـارض اسـت تـا بـه آن از مجـرای قانونـی
بپردازد.
دربخشى از خربنامـه آمـده اسـت کـه روی همیـن اصـل ،در
دو نشسـت جداگانـه کـه یکـی تحـت ریاسـت مقـام معاونـت
دوم ریاسـت جمهوری و دیگری در کمیسـیون محرتم اقتصاد
ملـی پارملـان تدویـر یافتـه بـود ،د افغانسـتان بانـک حضـور
یافتـه؛ امـا از اتحادیـه رصافـان هیـچ کـس اشتراک نکرد.
د افغانسـتان بانـک مـى گويـد“ :بنـا ًء گفتـه مـی توانیـم کـه
اعتراض رصافـان ،بحـث تخنیکـی نداشـته و متـام مشـکالت
در پروسـه اخـذ جـواز رشکتـی حـل شـده اسـت“ .

امنیت ملی :یک هسته پنج نفری حقانی در کابل بازداشت شد
میکنـد و آن ایـن کـه انسـانیت در وجـود همه مـا مرده
اسـت و دیگر در این خراب آباد هیچ کسـی نباید اسـم
خـود را انسـان بگـذارد .به خصوص کسـانی کـه ادعای
جهـاد و برقراری رشیعت اسلامی را دارنـد باید پیش از
دیگـران ذره ذره آب شـوند و در درون خویـش مبیرنـد و
وجـدان انسـانی خـود را در درون خویـش دفـن کننـد.
همیـن دو روز پیـش مجیـب الرحامن انصاری در شـهر
هـرات کـه خاسـتگاه متـدن و هنر رشقی اسـت عربده
میکشـید کـه بـا خداونـد معاملـه کـرده اسـت و تا یک
قطـره خـون در بـدن دارد در راه اللـه خواهـد ریخـت.
احتماال کسـانی که دیـروز مـادر آن دو طفل خردسـال
را به خاک و خون کشـیدند دسـتورات مجیب الرحامن
انصـاری و مجیـب الرحمان هـای دیگـر را اجـرا کـرده
انـد و دیشـب را رسشـار از غـرور و پیـروزی رس بـر بالش
نهـاده انـد و بـا احسـاس آرامش متـام خفته اند .شـاید
آنـان اکنـون افسـوس میخورنـد کـه چـرا هنـوز زنـده
انـد و هرچـه زودتـر بایـد رشبـت شـهادت مینوشـیدند
و بـه بهشـت میرفتنـد و حوریـان بهشـتی را در آغـوش
میگرفتنـد .ایـن همـه بالهـت ،نادانـی و سـبوعیت در
تاریـخ بشر بیسـابقه اسـت و هرگـز قبـل از ایـن تکـرار
نشـده اسـت .بیرحمی و کشـتار و حتی کشنت اطفال
و مـادران بیگنـاه بسـیار اتفـاق افتـاده اسـت .امـا این
گونـه بـرای رضـای خداوند کسـی هنوز انسـان نکشـته
اسـت که در کشـور مـا هر لحظه اتفاق میافتـد و تکرار
میشـود.
بدتـر از آن کسـانی هسـتند کـه بـه راحتی ایـن تصاویر
را مشـاهده میکننـد ولـی هنـوز نـام خویـش را انسـان
نهـاده انـد و از رشم فـرو منیریزنـد .ایـن همـه کرختـی
و ایـن همـه بدذاتـی بیسـابقه اسـت .کسـی کـه در آن
لحظـات تلـخ و غیـر قابـل تصـور به جـای این کـه به آن
مـادر و کـودکان معصـوم کمـک کند بـا خیـال راحت و
آسـوده از آن صحنـه تکرارناپذیـر تاریـخ فیلـم و عکـس
میگیرد ،منادی از انسـان سـاکن در این شـهر اسـت.
او بـدون ایـن کـه واکنـش تنـدی نشـان دهـد و بـدون
ایـن کـه تحـت تاثیر ایـن صحنه فجیـع قرار گیـرد از آن
فیلـم میگیـرد و احتماال بـرای آن کـه در شـبکههای
اجتامعـی الیـک بیشتر بگیرد بـرای نخسـتین بار نرش
کـرده اسـت .از آن پـس در نشر و پخـش آن تصاویـر
همـه مـا یکـی از دیگـر سـبقت میگیریـم و خم بـه ابرو
منیآوریـم.
حتما امـروز بـر جنـازه بـه خـون نشسـته آن مـادر منـاز
میخواننـد و دو طفـل خردسـالش ناباورانـه میبیننـد
کـه چگونـه بـر اسـاس احـکام دیـن جسـد مـادر شـان
بـه خـاک سـپرده میشـود .آنـان حتما تـا هنـوز ضجـه
میزننـد کـه مـادر بلند شـو .اما آن جنازه یـک زن و یک
مادر نیسـت .بلکه ویرانهای اسـت که جغدی بـر آن آواز
ویرانـی و تباهـی میخوانـد .اگـر انسـانی در این شـهر
هسـت و وجدانـی هنـوز بیـدار اسـت بایـد فریـاد بزنـد
کـه :مـادر بلنـد شـو کـه انسـانیت مرده اسـت.
کارتون

امنیـت ملـی کشـور اعلام کـرده اسـت کـه
یـک هسـته پنـج نفـری حقانـی -داعـش از
ناحیـه هفـده هـم شـهرکابل در یک عملیـات نیروهـای ویژه
امنیـت ملـی بازداشـت شـده انـد.
امنیـت ملـی یکشـنبه  3حـوت بـا نشر اعالمیـۀ خبری
میگویـد کـه جاویـد ،احمـد مریـد ،روح اللـه ،عبدالحفیـظ
و عبدالجبـار افـرادی انـد کـه بـه اتهـام حملات تروریسـتی
راکتـی در یـک عملیات نیروهای ویژه امنیـت ملی در ناحیه
هفدههـم شـهرکابل بازداشـت شـده انـد.
در اعالمیـه آمده اسـت که این افـراد در نگهداری ،جابجایی
و فیـر راکتهـا بر شـهرکابل موظـف بودنـد .در اعالمیه اضافه
شـده اسـت کـه افـراد بازداشـت شـده حملـه بـر مراسـم
سـالیاد شـهیدمزاری ،حملـه بر میدان هوایی بگـرام و حمله

بـر میـدان هوایـی حامد کـرزی( میـدان هوایی کابـل) را در
دسـتور کار داشتند.
در کلیپـی کـه از تروریسـتان در صفحـه امنیت ملی منشتر
شـده اسـت ،محمد جاوید یکی از تروریسـتان معرتف اسـت
کـه در دو حملـه بـر میـدان هوایی بگـرام و دو حمله بر نقاط
مختلف شـهرکابل دسـت داشـت .احمد مرید یکی دیگر از
ایـن تروریسـتان نیـز اعتراف میکند که در مدت یک سـال
گذشـته در نگهداری ماین و مواد انفجاری دسـت داشـت.
روح اللـه یـک عضـو دیگر این هسـته میگوید کـه در تامین
گلولههـای راکـت همـکاری کـرده اسـت .عبدالحفیـظ نیـز
در ایـن کلیـپ اعتراف میکنـد کـه در انتقـال و فیـر 18
فیـر بیـم یـک و یـک فیرهـاوان در مراسـم سـالیاد شـهید
مـزاری دخیـل بـود .عبدالجبـار عضـو دیگـری ایـن هسـته

تروریسـتی میگویـد کـه او نیـز در حملـه بـر میـدان هوایی
بگـرام دسـت داشـت .جالـب ایـن اسـت که همـه ایـن افراد
باشـنده هـای والیـت پـروان اند و در مدت دو سـال گذشـته
توسـط کسـی بـه اسـم طـارق در شـبکه تروریسـتی داعـش
جـذب شـده بودنـد .بـا ایـن حـال پیـش از ایـن شـهرکابل
بارهـا مـورد حملات راکتـی قرار گرفتـه اسـت .در تاریخ اول
قـوس شـهرکابل هـدف حملـه  23راکـت قـرار گرفـت کـه
در آن هشـت غیـر نظامـی کشـته شـدند و  31غیـر نظامـی
دیگـر جراحـت برداشـتند .پس از آن در تاریـخ  22قوس نیز
شـهرکابل هـدف حملـه هفـت راکـت قـرار گرفـت کـه در آن
دسـتکم یـک تن کشـته شـد و یـک نفـر دیگر زخمی شـد.
متعاقـب آن در تاریـخ  30قـوس نیـز شـهرکابل هـدف حمله
دو راکـت قـرار گرفت که در آن تلفات انسـانی گزارش نشـد.

وزارت زراعت ،مالداری و آبیاری :خودکفایی سکتور مرغداری اولویت ماست
وزارت زراعـت ،مالـداری و آبیـاری میگویـد
کـه رشـد و خودکفایـی سـکتور مرغـداری
اولویـت وزارت زراعـت ،مالـداری و آبیـاری اسـت.
ایـن وزارت یکشـنبه  3حـوت در اعالمیـه خبری گفتـه
اسـت کـه جلسـهای در دفتر داکتر انوارالحـق احـدی،
وزیـر زراعـت ،آبیـاری و مالـداری بـا حضـور مناینـدهگان
اتـاق تولیـدات زراعتـی و مالـداری ،اتحادیـهی رستـارسی
تولیدکننـدهگان و پروسـسکنندهگان مرغـداری ،سـکتور
خصوصـی ،فدراسـیون اتاقهـای افغانسـتان برگـزار شـد.
خربنامـه میافزایـد کـه در ایـن جلسـه دربـارهی بررسـی
فرصتهـا و چالشهـا و برنامههـای بعـدی بـرای انکشـاف
پایـدار سـکتور مرغـداری بحـث و بررسـی شـد.
وزیـر زراعـت گفـت کـه طـرح مدیریـت بهتر محصـوالت
صنعـت مرغـداری زیـر کار اسـت و بـرای غنامنـدی ،آن
نظـرات سـکتور خصوصـی ،اتـاق تولیـدات زراعتـی و
مالـداری ،اتحادیـه و سـایر جوانـب ذیدخـل ایـن وزارت را

کمـک میکنـد.
آقـای احـدی در ایـن جلسـه گفـت« :چطـور میتوانیـم بـا
همـکاری سـکتور خصوصـی و اتـاق تولیـدات زراعتـی و
مالـداری و سـایر بخشهـای مرتبـط ،در بخـش تولیـد تخـم
مـرغ ،گوشـت مـرغ و دانه مرغ بـه خودکفایی برسـیم و برای
رسمایهگـذاری بیشتـر ،نیـاز بـه ارقـام و آمـار دقیـق اسـت؛
بایـد بگوییـم کـه تقویت سـکتور مرغـداری و خودکفایی این
بخـش از اولویتهـا و برنامههـای اساسـی مـا اسـت و نقـش
سـکتور خصوصـی در آن نیـز برجسـته اسـت».
خانمحمـد فروتـن رییـس اتاق تولیـدات زراعـت و مالداری
در ایـن جلسـه گفـت کـه سـکتور مرغـداری در کشـور
فوقالعـاده پیشرفـت کـرده ،امـا چالشهایـی هـم هنـوز
وجـود دارد .او خواهـان جلوگیـری از «قاچـاق مـرغ بریـدر»
به کشـور شـد و گفت که سـکتور مرغداری را همیشـه وزارت
زراعـت کمـک کـرده و دلیـل موجودیـت ظرفیتهـای فعلی
هـم نشـان از حامیتهـای وزارت زراعـت در ایـن بخـش

اسـت .در اعالمیـه اضافه شـده اسـت کـه انصاراللـه بختانی
رییـس اتحادیـهی تولیدکننـدهگان و پروسـسکنندگان
مرغـداری گفـت کـه «قاچـاق بیرویـه مرغهـای زنـده هنـوز
وجـود دارد و بایـد ادارههـای دولتـی در همآهنگـی وزارت
زراعـت و اتـاق تولیـدات زراعتـی و مالـداری از قاچـاق مـرغ
جلوگیـری کننـد».
بـه قـول وی سـکتور خصوصـی آمادهـۀ رسمایهگـذاری
بیشتـر در بخـش مرغـداری اسـت و از حکومـت خواهـان
زمیـن میباشـند .او همچنـان از وزارت زراعـت خواسـت که
واردات محصـوالت مرغـداری بر اسـاس رشایط باشـد تا این
سـکتور زیـان نبیند.
در نشسـت منایندهـۀ فدراسـیون اتاقهـای افغانسـتان ،از
وزارت زراعـت خواهـان حامیت از رسمایهگـذاری روی تولید
مـرغ «سـتاک مـادری» و دانـهی مـرغ شـد .در ایـن جلسـه
تدابیـر بـرای آغـاز رسوی ملـی فارمهـا در سـکتور مرغـداری
نیـز مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفت.

در آيندۀ نزديک ٦٥ميگاوات برق درهرات توليد ميشود
رئيـس برشـناى هـرات مـى گويـد کـه با تکميـل دوه پـروژۀ برق
بـادى و سـولرى کـه کار آن جريـان دارد ،درآينـدۀ نزديـک ٦٥
ميـگاوات بـرق توليـد مى شـود.
متیـم صافـی رئیـس ریاسـت برشـنای هـرات ،در یـک مصاحبه
اختصاصـی بـه آژانـس خبری پـژواک گفت کـه در ايـن واليت،
در بخـش هـاى بـرق سـولرى و بـادى امکانـات خوبـی وجـود
دارد.
او گفـت“ :چنـد برنامـه را در هـرات بـه راه انداختیـم کـه یکـی
آن  ۲۵میـگاوات انـرژی اسـتفاده از بـاد اسـت .ايـن پـروژه در
ولسـوالی ربـاط سـنگی ميباشـد کـه رسمایـه گذاری آن توسـط
يـک کمپنـی ترکـی صـورت گرفتـه اسـت”.
همچنـان وى افـزود کـه همين کمپنـى ترکـى ،در ولسـواىل
گـذره بـاالى يـک پـروژۀ ديگر آفتـاىب يا سـولرى رسمايـه گذارى
منـوده ،کـه بـا تکميـل آن  ٤٠ميـگاوات بـرق سـولرى توليـد
خواهـد شـد.
موصـوف همچنـان گفـت کـه بـا تکمیـل ایـن دو پـروژه۶۵ ،
میـگاوات بـرق تولیـد و مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت .

وی در مـورد هزینـه ایـن پـروژه هـا اظهـار بـی اطالعی منـوده و
گفـت کـه ایـن پروژه هـا ،از سـوی رشکت هـای رسمایـه گذاری
تطبیـق میگردد .
او همچنـان گفـت کـه ایـن پـروژه ،در مدت  ۲۰سـال با رشکت
هـای رسمایـه گـذاری قـرارداد شـده اسـت و بعـد از ایـن مدت،
بـه رشکـت برشـنا واگذار مـی گردد.
او افـزود کـه در گذشـته نیـز پروژه های بادی و سـولری سـاخته
شـده اسـت ،کـه از آن در حـال حـارض ،سـه میـگاوات بـرق در
سـب استیشـن  ۲۴حوت اسـتفاده میشـود .
وی همچنـان گفـت“ :در مجمـوع ،هـرات بـه  ۲۵۰میـگاوات
انـرژی رضورت دارد کـه از منابـع داخلى ۴۰ ،میـگاوات انـرژی
سـولری و  ۲۵میـگاوات انـرژی بـادی را در نظـر گرفتيـم؛ امـا
تقاضـای بـه بـرق زیاد اسـت و به مـرور زمان در نظر اسـت که از
بندهـا و منابـع داخلـی ديگـر نيـز اسـتفاده کنیم”.
وی افـزود کـه بـراى توليـد بـرق ،تلاش مـى شـود تـا از منابـع
داخلى اسـتفاده اعظمـى صـورت بگيرد.
رییـس برشـنای هـرات اظهـار داشـت“ :مابرنامـه هـای دیگری

هـم داریـم و تـا جايـی کـه مـا بتوانیـم مصـارف بـرق وارداىت را
کـم ميکنيم”.
در حـاىل در واليـت هـرات ،روى پروژه هاى برق سـولرى و بادى
کار جريان دارد که افغانسـتان ،تنها از کشـور ازبکسـتان٤٠٠ ،
ميگاوات برق وارد منوده اسـت.

طـی سـالهای اخیـر گـه گاهـی از منابـر ومسـاجد،
تبلیغاتـی علیه نظـام و نیروهای امنیتی به گوش میرسـد.
اخیـرا روز جمعـه ملا مجیب انصـاری مالامام مسـجد جامـع گازرگاه هرات
بـه صـورت خشـن و بـدون مالحظـه ،علیـه نظـام و نیروهـای امنیتی کشـور
اظهـارات تنـدی را ایـراد کـرد کـه با و اکنشهـای تندی از سـوی حکومت و
شـد.
مواجـه
افغانسـتان
مـردم
ملا انصـاری در خطبـه مناز جمعه ،مـردم افغانسـتان را مخاطب قـرار داده
گفـت کـه کار کـردن بـا نظام سیاسـی موجـود اعـم از ملکی و نظامـی گناه
کبیـره اسـت .او افـزود کسـانی کـه از ایـن نظـام را بـا کار ،قلـم و پـول خـود
حامیـت میکنـد مرتکـب گناه کبیره شـده اسـت.
او در ایـن خطبـه اضافـه کـرد کـه هـر جنایتـی کـه در ایـن نظـام انجـام
میشـود ،عسـکر ،پولیـس ،مامـور و هـر کسـی کـه در نظـام کار میکنـد
رشیـک اسـت.
ملا انصـاری گفـت کـه عاملـان دینـی کـه ایـن نظـام را حامیـت میکند از
جملـه علمای یهـود و نصارا اسـت .مولوی انصاری نظام سیاسـی کشـور را
فاسـد و جنایـت کار توصیـف کرده اسـت.
ایـن اظهـارات انصـاری بـا موجـی از واکنشهـای تنـد مسـئوالن امنیتـی،
والـی والیـت هـرات ،وزارت ارشـاد ،حـج و اوقـاف و ریاسـت حـج و او اقـاف
والیـت هـرات مواجه شـد.
در عیـن زمـان اظهـارات ملا انصـاری واکنشهـای تنـد مـردم را نیـز در پی
داشـت و ایـن اظهـارات ضـد ملـی وی در شـبکههای مجـازی بـه صـورت
گسترده مـورد انتقـاد و داوری قـرار گرفـت.
برخـی سیاسـیون امـا موضـع گیـری نرمتـری در برابر ملا انصاری داشـت.
عطـا محمـد نـور والی پیشـین والیت بلـخ و یکـی از رهربان پرنفـوذ جهادی
ملا انصـاری را عـامل جیـد خطـاب کـرد و اظهـارات او را خطـای گفتـاری
خوانـده اسـت .به قول اسـتاد عطا منظـور مال انصاری تنها حکومت اسـت.
شـاید جنـاب اسـتاد متوجـه نیسـت کـه حکومـت یعنی قـوه مجریـه ،بدون
داشتن قـوه نظامـی و قهریـه صالحیـت اجرایـی نخواهـد داشـت .بـا ایـن
حسـاب اسـتاد عطـا هـم تائیـد میکنـد کـه کارنیروهـای امنیتـی در کنـار
حکومـت گنـاه کبیـره اسـت.
بـه هـر حـال بگذریـم از ایـن موضعگیریهـای غرض آلـود .این اولیـن مورد
نیسـت کـه ملا انصاری علیـه نظام سیاسـی کشـور و به خصـوص نیروهای
امنیتـی و دفاعی کشـور دسـت به تبلیغات عریان و ضـد ملی میزند .پیش
از ایـن نیـز ایـن ملا در چندین خطبه منـاز جمعهاش علیه نظام سیاسـی و
مـردم افغانسـتان موضعگیریهـای تندی کرده اسـت .او بارهـا تالش کرده
اسـت کـه دسـتکم اگـر بتوانـد در شـهر هـرات جنگ مذهبـی و قومـی راه
بینـدازد .منابـع مسـئول هـم موضعـی کـه در برابـر اظهـارات ملا انصـاری
گرفتنـد ،تـا حـدودی تبلیغـی و عوامگرایانـه بـود .ایـن موضعگیریهـا بـه
جـای اینکـه چیـزی از ملا انصـاری کـم کند ،بـه حاشـیههای تنـدروی مال
انصـاری میافزایـد و بیـش از پیـش وی را در میـان طرفدارانـش جدیتـر
جلـوه میدهـد و از آن طـرف هـم منابع متویل وی را بیشتر ترغیب میکند
که مال آدم حسـابی اسـت .در حالی که نیاز به این همه رس و صدا نیسـت
و ملا مسـتوجب بازداشـت و مجـازات جـدی اسـت .تاریـخ را همـه بـه یـاد
دارنـد کـه یـک ملای لنـگ متـام داعیـه امانـی را نابـود کـرد و بارهـا اتفاق
افتـاده اسـت کـه چنیـن آدمهـای اجیـر حکومتهـا را رسنگـون کـرده و چه
بسـا که در چهل سـال گذشـته در گوشـه گوشـه مملکت تجربه این آدمها
بـه ویرانـی باربـار میهن ما منجر شـده اسـت.
واقعیـت امـر ایـن اسـت کـه طالبـان و منابـع متویـل گروههـای افراطـی
مدتهاسـت تاکتیـک جنـگ را تغییـر داده اسـت.
در سـال  2014و بعـد از انتقال مسـئولیت از نیروهـای خارجی به نیروهای
ملـی کشـور ،همـه کشـورهای حامـی طالبـان منتظـر سـقوط نظـام و
ازهـم پاشـیدن متـام نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور مثـل دهـه هفتـاد
خورشـیدی بودنـد.
امـا نـه تنهـا این آمال شـوم برآورده نشـد کـه خلاف آن ثابت شـد .نیروهای
امنیتـی کشـور بـا همـه کـم و کاسـتیهای تجهیزاتـی ،در میدانهـای
نبرد بـه مراتـب جدیتـر ،مسـلکیتر و رسسـختتر از  140هـزار نیـروی
مجهـز بیناملللـی ظاهـر شـدند .نیروهای امنیتی در شـش سـال گذشـته
تلفـات سـنگینی بـر طالبـان وارد کـرده انـد .ایـن نیروهـای فـداکار فـارغ از
جنجالهـای سیاسـی و امتیازگیریهـای قومـی و سیاسـی ،بـه عنـوان
یـک کتلـه بـه هـم پیوسـته و بـرادر ،برای طالبـان و حامیـان تروریسـم ثابت
سـاختند کـه از متامیـت ارضـی کشـور محافظـت میکننـد و از امنیـت و
منافـع مـردم دفـاع مـی کنند.
ایـن شکسـت بیحـد ،طالبـان و حامیـان تروریسـم را رسشکسـته ومایـوس
کـرده اسـت .حامیـان تروریسـم کـه نتوانسـتند با انفجـار و انتحار مسـاله را
یـک رسه کننـد ،دسـت بـه تغییـر تاکتیـک در ابعـاد مختلـف زده اند.
افزایـش حملات انتحـاری ،حملات راکتـی شـهری و حملات انفجـاری و
قبـول نکـردن مسـئولیت این دهشـتافگنیها نشـانههای بارز تغییـر رفتار
نظامـی ایـن گروه اسـت .حامیـان این گروه در واپسـین تصامیم خـود بر آن
شـدند کـه افـرادی را در لبـاس ملا و عامل دیـن اجیر کنند تا مـردم متدین
و خوش باور افغانسـتان را در دام خدعه و فریب اندازند ،مگر شـاید بتوانند
از پـس نیروهـای قهرمان امنیتـی برآیند.
بـه قـول قتالـی والـی هـرات در حالیکـه مـردم مـا تـازه بـه مالکیـت آبهـا و
معـادن خـود رسـیده انـد ،صاحـب آب و بـرق میشـوند ،صاحـب جـاده و
شـفاخانه میشـوند ،مداخلهگـران و آنانیکـه از آینـده درخشـان ایـن مـرز
و بـوم هـراس دارنـد چگونـه میتواننـد آرام بگیرنـد؟ آنانـی که بقـای خود را
در فنـای مـا میبیننـد .اینجاسـت کـه بـرای ملا انصـاری ،ملا راسـخ ،مال
داعـی و صدهـا اجیـر شـده دیگـر در لباس مقـدس عامل دیـن و مال فرصت
و اجـرت فراهـم میشـود .در طـول تاریـخ سیاسـی افغانسـتان بارهـا تجربه
شـده اسـت کـه رهبران سیاسـی؛ امـا همیشـه در برابـر چنیـن خرابکارانی
بـا محافظـهکاری و کمتوجهـی گذشـت کـرده اند .حـاال تصـور کنید چنین
آدمـی بـا چنیـن اظهاراتـی در کشـورهای مثـل ایـران و عربسـتان بـا چـه
رسنوشـتی دچـار خواهد شـد؟
راه حـل ،گذشـت و ایـراد چنـد بیانیـه عوامگرایانـه نیسـت .در حالـی کـه
منابـع حقوقـی واضـح اسـت که مبلغـان ضد نظام مسـتحق جـزا و مجازات
انـد ،در یـک تحلیـل سـادهانگارانه و خوشبینانـه نیز مال انصاری مسـتحق
برخـورد جـدی امنیتـی اسـت و بایـد بـا وی بـه عنـوان یـک خائیـن ملـی و
عنصر ضـد امنیـت ملـی برخورد شـود.
تحریـک کننـدگان مـردم و جامعه ،علیه دولـت ،نظام و نیروهـای امنیتی از
نظـر ایـن قلـم دقیـق در صـف رهربان طالبـان ،داعـش و گروههـای جنایت
کار تروریسـتی قـرار دارد و بایـد بـا چنیـن افـراد و مشـخصا بـا ملا انصاری
برخـورد کاملا امنیتی صـورت گیرد.
حکومـت اگـر ایـن بـار نیـز در برابـر توهیـن آشـکار ایـن ملا علیـه نیروهای
امنیتـی کـه از خـون ،جـان و زن و فرزندان خود گذشـته و بـرای امنیت این
مـرز و بوم مایه گذاشـته اند ،بـا محافظهکاری و توجیهگری بگـذرد ،در برابر
خـون هـزاران شـهید نیروهـای امنیتـی و هـزاران بیـوه و یتیـم ایـن نیروهـا
مسـئول اسـت .عالوه بر آن ضعف خود را در دفاع از ارزش های ملی نشـان
مـی دهـد .بـدون شـک موضـع گیـری ضعیـف و مبهـم در برابـر این افـراد،
سـبب تغییـر نظر مـردم در مـورد حکومت خواهد شـد.

صنعتي پارکونو ته لس ميګاواټه نوره برېښنا هم ورکړل شوه
د برېښـنا رشکـت مسـوولني وايـي ،د کابـل صنعتـي پارکونو
تـه لـس مېګاواټـه نـوره برېښـنا هـم ورکړل شـوې او پـه پالن
کـې ده چـې پـه راتلونکي کال کې  ٤٠مېګاواټه نوره برېښـنا
هـم ورکړل يش.
د اړونـدې موضـوع پـه اړه جـوړې شـوې غونـډې تـه د
افغانسـتان برېښـنا رشکـت عمليـايت مسـوول عبداالحـد
باالکـرزي وويـل چـې پـه کابل کـې صنعتـي پارکونـو ته لس
مېګاواټـه نـوره برېښـنا هـم ورکـړل شـوه.
د ده پـه خبره ،تېـر کال هـم دغـو پارکونـو تـه  ٦٠مېګاواټـه

برېښـنا ورکـړل شـوې وه او پـام کـې ده چـې راتلونکـي کال
کـې  ٤٠مېګاواټـه نـوره هـم ورکـړل يش.
هغـه زياتـه کـړه ،د برېښـنا رشکـت دا مهـال پـه کابـل کـې
٦٧٠زره مشترکني لـري او هڅـه کيږي چې ټولـو ته عادالنه
برېښـنا ورسـول يش.
دغـه راز پـه يـاده غونـډه کـې د کابـل د صنایعـو او کانونـو
خونـې مرسـتیال ظریـف ګل وویـل چـې د صنعتـي پارکونـو
لپـاره بايـد يـو ځانګـړى د برېښـنا سـب سټېشـن جـوړ کړاى
يش.

د ده پـه وينـا ،پـه صنعتـې پارکونـو کـې د برېښـنا پايـې
منظمـې او معيـاري نـه دي چـې بايـد پاملرنـه ورتـه ويش.
هغـه زياتـه کـړه(( :دا يو ښـه اقـدام دى چې صنعتـي پارکونو
تـه  ١٠مېګاواټـه برېښـنا ورکـړل شـوې خـو دا کچـه بايـد نور
هـم لـوړه يش ترڅو د برېښـنا سـتونزه کمه او پـاى ومومي)).
د يادونـې ده چـې پـه ځلونـو پـه کابـل او واليتونـو کـې پـه
صنعتـي پارکونـو کـې فابريکـه لرونکـو د برېښـنا لـه کمـوايل
شـکايت کـړى او د يـادې سـتونزې د حـل غوښـتنه يـې کړې
ده.

کندهار ښار کې د  ٤٠ميليونه افغانيو په لګښت يو سړک جوړ شو
پـه کندهـار ښـار کـې د نړیـوال بانـک پـه لګښـت یو سـړک
جـوړ او د کندهـار ښـاروال او ځايـي مرشانـو لـه خـوا ګټـې
اخیسـتنې تـه وړانـدې شـو.
د کندهـار ښـاروال انجنیـر رفیع حیات پـژواک خربي اژانس
تـه وویـل ،د کندهـار ښـار د ۷مـې ناحیـې اړونـد د یکلنـګ
سـړک  ۱.۷کیلومتره اوږدوالـی او  ۱۲متره پلنوالـی لـري
چـې پـه اوږدو کـې یـې  ۵پلګوټـي ،دواړو غـاړو تـه ويالـې او
پلـې الرې جـوړې شـوې دي.
هغـه زیاتـه کـړه ،دغه سـړک د پنځو میاشـتو په مـوده کې په
پاخـه او اسـايس توګـه جـوړ شـوی چې نـن ګټې اخیسـتنې
ته وړاندې شـو.
دی وايـي ،یـاد سـړک د نـړۍوال بانـک د ښـاري پانګـې

اچونـې د پروګـرام لـه الرې د څه له پاسـه  ۴۰میلیونه افغانیو
پـه لګښـت جـوړ شـوی دی.
هغـه زیاتـه کړه ،کندهار ښـاروالۍ نړیوال بانـک ته د کندهار
ښـار د څلـورو سـړکونو جـوړول وړاندیـز کړي وو ،چـې په دې
لـړ کـې د میربـازار سـړک څـه مـوده وړانـدې جـوړ شـو او د
حاجـي عزیـز او بـای پـاس د سـړکونو د جوړولو چـارې روانې
دي .ښـاروال دا هـم وویـل چـې پـه روان  ۱۳۹۹ملریـز کال
کـې یـې د  ۲۸پـروژو لپـاره  ۲۱۱میلیونـه افغانـۍ ځانګـړې
کـړې وې چـې پـه کـې د سـړکونو ،پلونـو ،پلـو الرو ،ويالـو او
نورو جـوړول شـامل دي.
لـه دغـو پـروژو ځینـې یـې بشـپړې شـوي او د ځینـو کارونـه
روان دي.

د کندهـار ښـار د اوومـې ناحیـې اوسـېدونکي د یکلنـګ
سـړک پـر جوړولـو خوشـحاله دي او وايـي د دغـه سـړک
جـوړول د سـیمې د اوسـېدونکو د ډېـر وخـت غوښـتنه وه.
د دې سـیمې اوسـېدونکي نصیـر احمـد پـژواک خبري
اژانـس تـه وویـل ،د یکلنګ سـیمې اوسـېدونکي د سـړک له
نشـتوايل کړېـدل او له ډېرو سـتونزو رسه مـخ وو ،خو اوس به
دغـه سـتونزې هـوارې يش.
د ده په خربه ،د سـړک په جوړېدو خلکو ته ګڼې اسـانتیاوې
برابرې شـوي او دغه سـیمه به ال ارزښـت پیدا کړي.
نومـوړي لـه کندهـار ښـاروالۍ وغوښـتل چـې د سـړکونو
جوړولـو تـه لومړیتـوب ورکـړي څـو کندهار ښـار په یـوه پاک
او منظـم ښـار بـدل يش.
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هرجامعــه بــری متشــکل از اقشــار ســنی و نیروهــای
انســانی اســت ،عمــده تریــن و مؤثــر تریــن قــر بــرای
کار و توســعه جامعــه نیــروی جــوان اســت .ایــن بخشــی
از اجتــاع بــری دارای طاقــت کار و هــم توانــای
تحمــل رنجهــای ناشــی از کار را دارد .امــا بــرای ظرفیــت
ســازی ایــن نیــرو ،جامعــه نیــاز منــد نظــام بــا ثبــات و
معتــدل سیاســی اســت کــه بتونــد زمینههــای آمــوزش
و پــرورش را بــرای نســل جــوان مهیــا ســازد .در رشایــط
امــروز جهــان شــکی نیســت کــه بیشــرین هزینــه را
بــر نســل نــو جامعــه در نظــر دارد و رسمایــه گــزاری در
ایــن عرصــه بازدهــی اساســی و بنیادیــن بــرای جامعــه
در پــی داشــته اســت .جامعــه افغانســتان بــه تأســی از
ایــن اصــل ،هامننــد ســایر جوامــع بــری دارای نســل
جــوان هســت کــه تقریبــا قســمت قابــل مالحظــه¬ی
نفــوس آن را شــکل مــی دهــد .قــر جــوان افغانســتان
یکــی از ثروتهــای قــوی در کشــور اســت .بــرای اینکــه
ایــن نیــرو بــه صــورت مثبــت و درســت بــه نیــروی محــرک
ثبــات بخــش و توســعه ســاز بــرای افغانســتان تبدیــل
شــود ،رضورت دارد بــه مســاعد منــودن جــؤ سیاســی
افغانســتان کــه در آن بســر بــرای رشــد و ارتقــأ ظرفیــت
ایــن قــر تــدارک داده شــود .نظامهــای سیاســی
هســتند کــه اساســا اعتقــاد بــه پیرشفــت جامعــه بــری
نــدارد؛ بلکــه تحجــر گرایــی در ذات سیاســی شــان
نهفتــه و نهادینــه اســت .منونــه¬ی واضــح چنیــن
نظامهــای سیاســی کــه در تاریــخ زندگــی انســانها
الگوهــای فــراوان داشــته اســت ،یکــی آن نظامهــای
سیاســی ایدئولوژیــک بنــام امــارت اســامی مــی باشــد؛
زیــرا اینــان سیاســت را امــر قدســی و فــرا زمینــی مــی
دانــد و عــده¬ی انگشــت شــار از میــان جامعــه بــا
ایــن ترفنــد ،دریچههــا و فکتورهــای کــه منجــر بــه کار
و خدمــت در جامعــه و بــرای انســانها مــی شــود ،در
اصــل بــه آنــان بــاور نــدارد و در قــدم عملــی آنهــا را
عمــدا بــی مهابــا بســته مــی منایــد.
امــا نظامهــای سیاســی کــه سیاســت را امــر زمینــی و
متعلــق بــه مــردم مــی دانــد ،ســاختار ســازی سیاســی،
قانــون گرایــی در سیاســت و تعمیــل پالیسـیهای عملی
را در جامعــه بــه خــود مــردم وا مــی گــذارد .جمهــوری،
نظامــی سیاســی اســت کــه از چنیــن خصلتــی برخــوردار
مــی باشــد .جمهــوری بــه عنــوان یــک نظــام سیاســی
دارای اســتوانههای مســتحکم مردمــی و قراردادهــای
جمعــی اســت .وابســتگی نظــام جمهــوری بــه انتخابــات
و رأی مــردم ،همچنــان کار کــزاران سیاســت خــود را
مؤظــف و مســؤل در برابــر اعتــاد مــردم مــی دانــد.
نظــام جمهــوری بــر اســاس بســر مردمــی خــود،
مرشوعیــت خویــش را از خواســتهها و قراردادهــای
مردمــی مــی دانــد ،نــه در جــای دیگــری .بــا ایــن حــال
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جمهوری و مطالبات نسل نوین افغانستان
نظــام جمهــوری توجــه و تــاش شــان ایــن اســت کــه بــه
مــردم و نیروهــای فعــال در درون جامعــه بپــردازد و از
طریــق مســاعد ســاخنت زمینههــای بنیادیــن بــرای ارتقــأ
ظرفیــت آن نیروهــا در جامعــه کار و برنامههــای عملــی
دارد .جامعــه را یــک ارگانیســم فعــال و عینــی در نظــر
دارد و مطابــق آن نیازهــای انســانها را در جامعــه
مطمــح نظــر داشــته و در پــی رســیدن بــه مطالبــات
مــردم ســعی مــی منایــد .نیــروی جــوان یکــی از ایــن
فکتورهــای بــی بدیــل مــورد نظــر چنیــن نظامهاســت.
جمهــوری بــرای ثبــات سیاســی ،اجتامعــی ،فرهنگــی و
اقتصــادی در جامعــه بایســت روی قــر جــوان و نســل
نویــن در جامعــه رسمایــه گــزاری منایــد .نســل نویــن
یــک جامعــه اســت کــه مــی توانــد کشــور را بــه ترقــی و
بهبــودی ســوق دهــد.
بســر جدیــد در ســایه نظــام جمهوریــت؛ بحــث اگــر
بــه صــورت مشــخص در فضــای افغانســتان پــی گیــری
شــود ،بهــر تحلیــل خواهــد شــد .در افغانســتان پســا
بُــن بــا تغییــرات کــه در ســاختار و فضــای سیاســی
کشــور بــه میــان آمــد ،ایــن فرصــت مهیــا گردیــد کــه
نســل جدیــد در ایــن رسزمیــن ،بــا بســر تعلیــم و
تربیــه آشــنا شــوند .بــاز شــدن درهــای مکاتــب بــه
روی کــودکان افغانســتان در بیســت ســال قبــل ،امــروز
افغانســتان را بــه آنجــای رســانده اســت کــه بــا یک نســل
جــوان تعلیــم دیــده و مکتــب رفتــه رو بــرو هســتیم .ایــن
نســل دیگــر هرگــز بــه واپــس گرایــی افغانســتان منــی
اندیشــد .نســل نــو افغانســتان بــه فکــر چگونگــی آوردن
آرامــش در افغانســتان اســت .ایــن نســل تحصیــل کــرده
مطالبــات انســانی از نظــام سیاســی کشــور دارد و خــود
شــان را در تعییــن رسنوشــت سیاســی صاحــت اختیــار
و ســهیم مــی دانــد .از ســوی دیگــر وحــدت سیاســی
افغانســتان و توســعه ایــن کشــور از خواســتههای مهــم
ایــن نســل بــه شــار مــی رود .نســل آگاه بــا دیــدگاه
روشــن در فضــای جدیــد افغانســتان ،گام بــر مــی
دارنــد و آرزوهــای شــان افغانســتان بــا ثبــات و توســعه
یافتــه اســت .تربیــه چنیــن نســل بیــدار متکــی بــه نظــام
سیاســی اســت کــه بــاور بــه دانــش و معرفــت داشــته
باشــد .خــوش بختانــه جمهوریــت همیــن ظرفیــت را
در دل خــود دارد تــا زمینههــای رشــد جوانــان را در
جامعــه مســاعد منایــد .مثــال زنــده¬ی شــان همیــن
دوران اســت کــه البتــه بــا مشــکالت زیــاد هــم مواجــه
بــوده اســت؛ امــا صــد چنــد بهــر از نظامهــای سیاســی
دیگریســت کــه بــاور بــه پیرشفــت نــدارد .بــا ایــن وصــف
افغانســتان در ســایه نظــام جمهوریــت بــه بزرگرتیــن
دســت آورد رســیده اســت کــه در طــول تاریــخ خــود
منونــه¬ آن را نداشــته اســت.
نظــام جمهــوری مــردم ســاالر و فرصتهــا بــرای جوانــان؛

جمهوریــت ،جــؤ سیاســی را بــه صــوب رهنمــود مــی ســازد که
در آن اصالــت بــه اراده¬ی مــردم اســت .هــرگاه ارزش رأی
مــردم در جامعــه تحقــق پیــدا منایــد و آن بــه عنــوان تکیــه گاه
اصلــی نظــام سیاســی قلمــداد گــردد ،دقیقــا زمــان اســت کــه
سیاســت بــه انســانی شــدن نزدیــک شــده اســت .جمهوریــت
متثیــل کننــده آرزوهــای مــردم و نســل نویــن در افغانســتان
اســت .نظــام جمهوریــت فرصتهــای جدیــدی را بــرای ایــن
نســل بــه ارمغــان آورده اســت .ایجــاد فرصتهــای آموزشــی،
و آشــنای بــا آموزههــای ناشــی از فرهنــگ روشــنگری در
میــان جوانــان منــوط اســت بــه نظــام جدیــد سیاســی بنــام
جمهوریــت کــه در ایــن دو دهــه در افغانســتان رایــج گردیــده
اســت.
جوانــان و نســل نــو افغانســتان ایــن فرصتهــا را بــا چیــزی
دیگــری معاوضــه نخواهــد کــرد ایــن واقعیــت امــروز ایــن
کشــور اســت.
ترویــج و نهادینــه ســازی روحیــه ملــی در میــان جوانــان
کشــور در ســاختارهای نظــام سیاســی جمهــوری؛ تنهــا
جمهوریــت اســت کــه قــادر بــه ایــن نکتــه شــده اســت ،تــا
روحیــه ملــی باورانــه را در میــان جوانــان در ســطح کشــور از

دریچههــای مکاتــب و دانشــگاهها ترویــج ســازد.
نظــام سیاســی کــه مبتنــی بــر اراده¬ی مــردم و بــر اســاس
قانــون اساســی در کشــور باشــد بوجــود آورنــده و تقویــت
کننــده روحیــه ملــی اســت.
جمهوریــت ایــن برتــری را نســبت بــه همــه نظامهــای
سیاســی در جامعــه افغانســتان داشــته و دارد ،تــا بتوانــد
روحیــه ملــی را در میــان قــر تأثیــر گــزار جوانــان در
صــورت کار کــرد درســت کار گــزاران نظــام رقــم زنــد.
بقــأ جمهــوری و تأمیــن بســر بــرای رشــد نســل نویــن و
توســعه افغانســتان؛ تــداوم جمهوریــت زمینــه ســاز اصلــی
رشــد و منــوی نســل جــوان و بســر مطمــن خواهــد شــد
در راســتای ترقــی و توســعه افغانســتان .نظــام سیاســی
قانــون گــرأ و مــردم محــور ایــن قابلیــت را مــی توانــد
داشــته باشــد کــه نســل جــوان افغانســتان را بــه عنــوان
بزرگرتیــن کتلــه¬ی انســانی در جامعــه ســمت و جهــت
دهــد .چنیــن امــکان در هیــچ نــوع نظــام سیاســی دیگــری
دیــده نشــده و منــی شــود؛ زیــرا تاریــخ افغانســتان گــواه
زنــده یســت در ایــن عرصــه.
بــر ایــن اســاس بقــأ جمهوریــت بــه معنــی بقأ نســل بیــدار و

محــرک افغانســتان اســت و در نهایــت منجــر بــه اســتمرار
فرآینــد توســعه و ترقــی در کشــور خواهــد شــد .واضــح
اســت کــه ســاخنت و بــه ثبــات رســاندن افغانســتان
متکــی بــه داشــن اراده¬ی قــوی و خیــر خواهانــه همــه
مــردم افغانســتان اســت و در ایــن میــان داشــن نظــام
سیاســی بــا بنیادهــای مردمــی ایــن بســر را فراهــم مــی
کنــد تــا در بــود آن نظــام ،قــر جــوان و نســل نویــن
افغانســتان تعلیــم بیاموزنــد و بــا تخصصهــای مــورد
نیــاز بــرای کار در عرصههــای مختلــف تقدیــم جامعــه
شــود .جمهوریــت بــا پایههــای قانونــی و احــرام بــه
تصامیــم مــردم افغانســتان ،بســر رشــد نســل نویــن و
همچنــان توســعه کشــور را مهیــا مــی کنــد .امــا آنگاهــی
کــه جمهوریــت بــا میکانیــزم اصالحــات همســو و دمســاز
گــردد ایــن رونــد بــه پختگــی خویــش بیــش از پیــش نایل
خواهــد شــد .بــه هــر حــال جمهوریــت نظــام مــورد قبــول
و تأمیــن کننــده مطالبــات نســل نویــن افغانســتان اســت.
نهادینــه ســازی پایههــای ایــن نــوع نظــام سیاســی و
تقویــت آن در کشــور خواســت همــه و بخصــوص نســل
نــو افغانســتان اســت.

چالشهای جدید در روابط آمریکا – پاکستان
سید لطیف سجادی

روابــط آمریــکا – پاکســتان از زمانهــای دور تــا کنــون
وابســته بــه رشایطــی بــوده اســت کــه بــر اســاس آن،
متغییرهــای منطقــهی مرتبــط بــه منافــع آمریــکا نقــش
تعییــن کننــده در مناســبات دو جانــب داشــته اســت،
در بیشــرین مقاطــع زمانــی تعامــل دو ســویه مبتنــی بــر
منافــع هــر دو کشــور ،آنــان را بــه تعامــل مفیــد کــه بــرای
هرکــدام تأثیــرات قابــل توجــه و دســتاوردهای ملمــوس بــه
همــراه داشــته اســت کمیــت روابــط دیپلامتیــک آنــان را در
ســطح منطقــه رقــم زده اســت ،پاکســتان بــه عنــوان بــازوی
راســت سیاســت خارجــی آمریــکا در آســیای میانــه همــواره
بــه گونـهی عمــل منــوده اســت کــه در واقــع توزیــع کننــده
امکانــات و ابزارهــای پیشــرد اهــداف آمریــکا در منطقــه
بــوده اســت ،نقــش نیابتــی پاکســتان در توزیــع امکانــات
و ابــزار آالت پیشــرد اهــداف آمریــکا در ســطح منطقــه ،از
زمــان جنــگ افغانســتان وارد فــاز عملــی شــد ،در آن زمــان
کشــور پاکســتان متــام ســاز و کارهــای جنگــی مجاهدیــن
برعلیــه روسهــا و دولــت داکــر نجیــب را تــدارک میمنــود،
امکانــات پولــی و بعضــا تســلیحاتی را کــه بیشــر از آمریــکا
و قســا از کشــورهای حــوزه خلیــج دریافــت میمنــود،
بــه گونــهی کــه نقــش آمریــکا در حامیــت از دشــمنان
رقیــب دیرینــه اش « شــوروی » محــرز نگــردد ،بــه گون ـهی
توزیــع میمنــود کــه هــم پاکســتان میتوانســت بــه عمــق
اســراتژیک اش نزدیــک گــردد ،هــم آمریــکا قدمهــای
موفقیــت را در جهــت شکســت شــوروی میپیمــود ،از آن
زمــان تــا کنــون بــا انــدک کــش و قوسهــا ،روابــط آمریــکا –

رویکــرد و سیاسـتهای جدیــد منطقـهای دولــت جدیــد امریــکا ایــن روزها
بحــث داغ محافــل سیاســی و رســانهای در پاکســتان اســت .مقا مهــا در
اســا مآباد درحالیکــه بــه ترمیــم بهتــر روابــط میــان دو کشــور امیــد
دارنــد امــا رویکــرد بیاعتمــادی و تنــش میــان امریــکا و پاکســتان را
پیشبینــی میکننــد ،بــه نظــر میرســد کــه ادار هی بایــدن برخــاف
ترامــپ پالیسـیهایی را روی دســت گرفتــه اســت کــه در فراینــد آن ،انــزوای
پاکســتان در مناســبات افغانســتان تــا حــدودی قابــل تحقــق اســت.
پاکســتان ،کــاکان تــداوم یافتــه اســت و فــراز و نشــیبهای
منافــع دو جانــب ،تأثیــر بــه ســزایی در بــاز تعریــف آن داشــته
اســت ،در ایــن نوشــتهی کوتــاه تــاش گردیــده اســت تــا بــه
چشــم انداز سیاســت خارجی پاکســتان در قبال همســایگان
اشــاره صــورت گرفتــه و در فراینــد آن بــه اتخــاذ رویکردهــای
دولــت جدیــد آمریــکا در قبــال پاکســتان پرداختــه میشــود.
رویکــرد و سیاســتهای جدیــد منطقــهای دولــت جدیــد
امریــکا ایــن روزهــا بحــث داغ محافــل سیاســی و رســانهای
در پاکســتان اســت .مقامهــا در اســامآباد درحالیکــه بــه
ترمیــم بهــر روابــط میــان دو کشــور امیــد دارنــد امــا رویکــرد
بیاعتــادی و تنــش میــان امریــکا و پاکســتان را پیشبینــی
میکننــد ،بــه نظــر میرســد کــه ادارهی بایــدن برخــاف

ترامــپ پالیسـیهایی را روی دســت گرفتــه اســت کــه در فراینــد
آن ،انــزوای پاکســتان در مناســبات افغانســتان تــا حــدودی
قابــل تحقــق اســت.
روابــط پاکســتان و ایــاالت متحــده امریــکا پــس از ماجــرای
یــازده ســپتامرب و رسنگونــی رژیــم طالبــان در افغانســتان توســط
حملــه نظامــی امریــکا وارد مرحلــه جدیــدی از بیاعتــادی
و تنــش شــد ،تــا جایــی کــه امریــکا ایــن متحــد غیــر ناتــوی
خــود را بهدلیــل حامیــت مالــی و پنــاهدادن بــه گروههــای
هراسافگــن توبیــخ کــرد و تــا جایــی پیــش رفــت کــه دونالــد
ترمــپ ،رییسجمهــوری پیشــین امریــکا در نخســتین ســال دوره
ریاسـتجمهوریاش کمکهــای مالــی نظامــی را بــه پاکســتان
بــه حالــت تعلیــق درآورد .جــو بایــدن کــه دو دور بهعنــوان معاون

اوبامــا ،رییسجمهــوری قبلــی امریــکا فعالیــت کــرده اســت،
تجربــه قــوی در حــوزه سیاســت و روابــط خارجــی دارد و نــوع
نــگاه و تصــور وی بــا ترمــپ تفــاوت زیــادی دارد ،پاکســتانیها
بایــدن را دوســت قدیمــی پاکســتان میداننــد و بــاور دارنــد
کــه جــو بایــدن درک بهــری از موقعیــت اســامآباد داشــته
و حتــا زمانــی کــه رییــس کمیتــه روابــط خارجــی ســنای
امریــکا بــود نقــش محــوری بــرای ترمیــم روابــط بــا پاکســتان و
درک سیاس ـتهای ایــن کشــور در مقایســه بــا خواســتههای
کاخ ســفید ایفــا کــرده اســت ،آخریــن ســفر جــو بایــدن بــه
پاکســتان  ۹ســال پیــش انجــام شــد .وی ســال  ۲۰۱۱در
اقدامــی غیرمنتظــره از کابــل بــه اســامآباد ســفر کــرد؛
بازدیــدی کــه هــدف اصلــی آن اطمیناندهــی بــه پاکســتان
بــرای حامیــت از جنــگ علیــه تروریســم و اذعــان بــه نقــش
ایــن کشــور در مــورد افغانســتان عنــوان شــد ،از ســوی هــم
جــو بایــدن در طــول هشــت ســال فعالیــت خــود در مقــام
معــاون رییسجمهــوری و پیــش از آن ریاســت کمیتــه روابــط
خارجــی همــواره پاکســتان را بهعنــوان یــک متحــد راهــردی
در منطقــه دیــده اســت .رییسجمهــوری وقــت پاکســتان در
ســال  ۲۰۰۸و در جریــان ســفر جــو بایــدن بــه اســامآباد بــه
پــاس خدمــات وی بــرای حامیــت از توســعه روابــط میــان دو
کشــور ،دومیــن نشــان افتخــار غیرنظامــی پاکســتان موســوم
بــه «هــال پاکســتان» را بــه بایــدن تقدیــم کــرد؛ امــا حــاال بــا
آمــدن جــو بایــدن در رأس قــدرت در امریــکا ممکــن ماهیــت
روابــط واشــنگنت و اســامآباد تغییــر چندانــی پیــدا نکنــد امــا
نــوع روابــط پاکســتان بــا چهــار همســایه اصلــیاش یعنــی
افغانســتان ،ایــران ،هنــد ،و چیــن مــاک اصلــی سیاســت
پیــروی اداره جدیــد امریــکا خواهــد بــود؛ هرچنــد امریــکا
و پاکســتان در دوران حکومــت دونالــد ترمــپ در پیونــد بــه
رونــد صلــح افغانســتان در یــک کشــتی ســوار بودنــد امــا
مناســبات تیــرهی واشــنگنت بــا پکــن ،بهعنــوان دوســت و
رشیــک راهــردی اســامآباد و روابــط نزدیــک امریــکا بــا هنــد
بهعنــوان رقیــب دیرینــه و ســنتی پاکســتان در شــبهقاره،
میتوانــد مشــکالتی را در مســیر تعمیــق روابــط واشــنگنت بــا
اســامآباد در دور جدیــد ایجــاد کنــد.
امــا آنچــه کــه میتوانــد توســعه روابــط میــان واشــنگنت
و اســامآباد را بــه بنبســت بکشــاند چگونگــی رونــد
صلــح افغانســتان خواهــد بــود ،عــدم صداقــت و جدیــت
پاکســتان بــرای موفقیــت ایــن رونــد و یــا هــم ادامــه بــازی
دوگانــه پاکســتان بــرای زنــده نگهداشــن جنــگ نیابتــی
در افغانســتان کــه منتــج بــه بینتیجهمانــدن تالشهــای
صلــح در کشــور شــود ممکــن ســطح روابــط میــان دو کشــور
را در حــد پاییــن قــرار دهــد؛ درحالیکــه وزیــر امــور خارجــه
پاکســتان دیــدگاه ایــن کشــور دربــاره افغانســتان را نزدیــک به
نــگاه دولــت جدیــد امریــکا توصیــف کــرده اســت ،امــا چنــدی
قبــل مشــاور امنیــت ملــی دولــت بایــدن از بازنگــری توافــق
صلــح منعقدشــده میــان دولــت ترمــپ بــا طالبــان خــر داد،
جیــک ســالیوان ،مشــاور امنیــت ملــی امریــکا اعــام کــرد کــه
واشــنگنت توافقنامــه امضاشــده دولــت ترمــپ بــا طالبــان را
بازنگــری خواهــد کــرد؛ توافقــی کــه اســامآباد خــود را یکــی
از تســهیلکنندگان آن میدانــد و بــر اجــرای دقیــق ایــن
پیــان تأکیــد دارد ،از نظــر پاکســتان موفقیــت تالشهــای
صلــح در افغانســتان و خــروج مســئوالنه نظامیــان امریکایی از
افغانســتان ،یــک دســتاورد بــزرگ و پیــروزی دیپلامســی بــرای
اســامآباد خواهــد بــود .در عیــن حــال دولتمــردان پاکســتانی

نگــران هرگونــه توقــف در رونــد صلــح افغانســتان هســتند.
بــه همیــن دلیــل وزیــر امــور خارجــه پاکســتان اخیــرا از
دولــت بایــدن خواســت تــا بــه رونــد صلــح افغانســتان و
خــروج نظامیــان از ایــن کشــور پابنــد مبانــد.
دســتگاه دیپلامســی و رســانهای پاکســتان از همیــن حــاال
فعــال شــده و بــا پیامهــای پیشــگیرانه هشــدار میدهنــد
کــه تصمیــم دولــت بایــدن بــرای بازنگــری در پیــان صلــح
دولــت قبلــی امریــکا بــا طالبــان ،پیامدهایــی را بــر منطقــه
خواهــد داشــت و نکتــه منفــی آن نیــز چشمپوشــی از تــاش
اســامآباد بــرای کمــک بــه پیشــرد رونــد صلــح افغانســتان
خواهــد بــود ،تصمیــم دولــت جدیــد امریــکا بــرای بازنگــری
در توافــق صلــح میــان دولــت و طالبــان و همچنیــن ماجرای
تربئــه عامــان قتــل خربنــگار روزنامــه وال اســریت ژورنــال
از ســوی دیــوان عالــی پاکســتان ،چالشهــای جدیــد بــرای
اســامآباد بــا رشوع کار دولــت بایــدن محســوب میشــود؛
امــا پاکســتان کــه خــود را یکــی از تســهیلکنندگان
اصلــی امضــای پیــان صلــح دوحــه میــان دولــت ترمــپ
و طالبــان میدانــد ،تصمیــم اخیــر کاخ ســفید بــرای
بازنگــری در ایــن توافــق را بیتأثیــر خوانــده و میگویــد
دولــت بایــدن فضــای کمــی بــرای ایجــاد تغییــرات خواهــد
داشــت ،پاکســتانی هــا معتقدنــد کــه تصمیــم بایــدن تأثیــر
چندانــی بــر ایــن رونــد نخواهــد داشــت؛ زیــرا پیرشفتهــای
زیــادی از زمــان امضــای پیــان صلــح دوحــه میــان امریــکا
و طالبــان صــورت گرفتــه و امــکان تغییــرات اساســی بــرای
دولــت جدیــد امریــکا وجــود نخواهــد داشــت.
بــا ایــن حــال ،بســیاری از چهرههــای سیاســی – مدنــی در
افغانســتان ،طالبــان را ناقــض توافقنامــه دوحــه دانســته و
خواســتار فشــارهای جهانــی برعلیــه ایــن گــروه بــه دلیــل
عــدم پابنــدی بــه توافقنامــه گردیــده انــد ،هرچنــد مقامــات
در دولــت افغانســتان بارهــا گفتــه انــد کــه ایــن توافقنامــه
بــار حقوقــی را روی دوش دولــت افغانســتان نگذاشــته
اســت؛ زیــرا هیــچ یکــی از مناینــدگان حــوزه جمهوریــت
از ابتــدای مذاکــرات تــا زمــان انعقــاد توافقنامــه حضــور
نداشــته انــد؛ امــا بــا آن هــم بخــش عمــدهی تعهــدات آمریکا
در قبــال طالبــان کــه درج توافقنامــه بــود از ســوی دولــت
افغانســتان اجــرا گردیــد؛ اکنــون فشــار نیروهــای سیاســی و
دولــت برعلیــه تخطیهــای طالبــان روز افــزون گردیــده تــا
حــدی کــه چنــدی قبــل ،آمادگــی بــرای رسکــوب طالبــان
را در فصــل بهــار رسخــط خربهــای رســانهی قــرار گرفتــه
بــود ،بــا ایــن حــال ،نگرانیهــای پاکســتان از شکســت
توافقنامــه دوحــه و نقــش بــر آب شــدن رویاهــای ایــن کشــور
در مســئله افغانســتان ،آینــدهی صلــح را تــا حــدودی مبهــم
منــوده اســت ،در حــال حــارض نیروهــای سیاســی ،جامعــه
مدنــی و دولــت ،یکصــدا برعلیــه تعهــد شــکنی طالبــان
صــدا بلنــد کــرده انــد و در پیونــد بــه متامیــت خواهــی ایــن
گــروه صــف واحــد تشــکیل داده انــد کــه ایــن امــر میتوانــد
ســبب تغییــرات جدیــد در رونــد صلــح را پیشــکش منایــد،
بــه خصــوص کــه اتحادیــه اروپــا نیــز خشــم شــان از تهعــد
شــکنی طالبــان را در اعالمیــهی برجســته ســاختند ،بــا
ایــن حــال بــه نظــر میرســد کــه صلــح افغانســتان اگــر وارد
مرحلــه صفــری نشــده باشــد ،احتــال تغییــرات جــدی در
ایــن رونــد محســوس اســت ،تغییراتــی کــه بــر اســاس آن،
طالبــان منیتواننــد بــا کــم و کیــف کنونــی صــدای واحــد
در پروســه صلــح قلمــداد گردنــد.
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پیچیـد تـا بـه گـوش فامیـل شـیرین و پـدرش رسـید .یکـی از روزها شـیرین
بـه صنـف آمـد و متوجـه شـدیم کـه یک بخشـی از صورتـش کاملا پندیده و
سـیاه شـده اسـت .معلم صنـف دلیل این وضعیـت را پرسـید و او فقط گفت
وقتـی در چشـمه بـوده در حیـن آب گرفتن بـه زمین افتاده اسـت .بعـدا اما
پیـش مـا کـه دوسـتانی صمیمـیاش بودیـم پـرده دلـش را دریـد و از لـت و
کـوب مـداوم خانـواده و خصوصـا پـدرش پرده برداشـت.
او پـس از گذشـت روزهـا مکتـب آمدنـش هم قطع میشـد .گاهـی میآمد و
گاهـی هـم چندیـن روز منیآمـد .یـک روز اگـر میآمـد میدیـدی کـه لبش
خونیـن اسـت و روز دیگـر میدیـدی کـه رس و پا و دسـتش شکسـته اسـت.
دیگـر شـیرین آن آدم سـابق نبـود .از او میپرسـیدیم حـاال کـه از آن رویداد
بسـیار گذشـته و علـی هـم ایـران اسـت پـدرت چرا دسـت از لـت و کوبت بر
منـیدارد .او میگفـت ،هـر روز که از مکتـب به خانه مـیروم پدرم خربهای
جدیـدی در بـاره رابطـه مـن و علـی میشـنود و از همین خاطـر دردش زیاد
اسـت و تقریبـا همـه روزه لـت و کوبـم میکنـد .او پـس از مدتـی دیگر هیچ
وقـت حالـش خـوب نبود .هرچند کـه با او شـوخی میکردیـم و دلداریاش
میدادیـم کـه ایـن روزهـا میگـذرد و اهمیـت نـده ،امـا بـه هیچوجـه کارگر
منیافتـاد.
یکـی از روزهـا رس صحنـه امتحـان نشسـته بودیـم و اسـتاد حـارضی را
خوانـد .بـه شـیرین رسـید .نامـش را با صـدای بلنـد گرفت و شـیرین جواب
نـداد .بـار دوم و بـار سـوم ،یکـی از همصنفیهـا از گوشـهی صنـف گفـت،
شـیرین خودکشـی کـرده اسـت .سـکوت مطلقی صنـف را فرا گرفت .شـاید
عـدهای در آنجـا منیدانسـتند بـه چـه دلیـل ،امـا مـا دوسـتان نزدیکـش
میدانسـتیم بـه کـدام دلیـل چنیـن اتفاقـی افتـاده اسـت .مدتـی سـکوت
بـود ،امـا در مـدت امتحـان تقریبـا همـه بیوقفـه بـه گریـه افتادنـد.
پـس از گذشـت دو سـه روز چنـد نفـر از دوسـتانش جمـع شـده و بـه دیـدار
مـادرش رفتیـم .او بـا دیـدن مـا همصنفیها و دوسـتانش تا که میتوانسـت
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حمل

زار زار گریسـت و بـه نوبـت گـردن هرکـدام مـا را بـه بغل گرفتـه و میگفـت ،دخرتم را
چـرا بـا خودتـان نیاوردهایـد .شـیرین چـرا اکنـون در بیـن شما نباشـد که رفتـه و زیر
خـاک خفتـه اسـت .بـه قربسـتان رو بـه روی خانـه اشـاره کـرده و میگفـت ،دخترم
رفتـه و رو بـه روی خانـه مـادرش برایـش خانـه سـاخته اسـت .مـا هـم همـه بـه گریـه
افتادیـم .همـه میدانسـتیم کـه ایـن گریهها دیگـر مثری نـدارد ،اما چـارهای دیگری
هـم نبـود .از مـادرش از اینکـه چـرا به حرفش گوش نسـپرد گالیه کردیـم و از اینکه
او حـق داشـت بـرای خـودش همرس دلخـواه اختیـار کند ،سـخن گفتیم.
مـادر شـیرین پـس از مدتـی کمـی آرام گرفـت و از روزی قصـه کـرد که شـیرین در آن
خودکشـی کـرد .گفـت صبـح وقـت متوجـه شـدم که شـیرین لبـاس سـفید رنگی که
از پاکسـتان خریـده بـود را پوشـیده و آرایـش کـرده اسـت .بـه دلیـل اینکـه قبـل از
ایـن حتـی راضـی منیشـد در عروسـیها ایـن لباسـش را بپوشـد تعجب کـردم .فکر
میکـردم حتما کـدام اتفـاق خوبـی افتـاده اسـت کـه دخترم پـس از مدتهـا امروز
آرامـش دارد و از ایـن بابـت خوشـحال بـودم .پیـش روی خانـه فرشـی را پهـن کـرده،
رو بـه روی آفتـاب نشسـته و بـه رسش شـانه میکشـید .هرچنـد که دلیـل این کارش
را از او میپرسـیدم چیـزی منیگفـت .بعدتـر بـه آشـپزخانه رفتـه بـود کـه غذایـی
بـرای چاشـت تهیـه کنـد .صدایـی مهیبی شـنیدم .دویدم به طـرف آشـپزخانه ،دیدم
کـه شـیرین نقـش زمیـن اسـت .بـه شـفاخانه انتقالـش دادیـم .داکرتهـا دلیـل ایـن
وضعیتـش را خـوردن «حرشهکـش» تشـخیص دادنـد .طولـی نکشـید کـه چشمانش
را فـرو بسـت و دیگـر هرگـز بـاز نکـرد .مـادرش در حالیکـه ایـن وضعیـت را توصیـف
میکـرد زار زار میگریسـت و میگفـت ،شـیرینگم بـا هامن لباس سـفید جدیدش،
بـر روی دسـتانم جـان داد.
پـس از گذشـت چندیـن مـاه از ایـن قضیـه ،روزهـای زیـادی علـی را میدیدیـم کـه
لبـاس سـیاه برتـن دارد و صبـح وقـت از پیـش مکتـب گذشـته و بـر رس قبر شـیرین
میرفـت ،سـاعتها بـر رس قبرش مینشسـت و معلـوم نبـود چـه چیزهـای بـه
معشـوقی کـه هرگـز بـه وصالش نرسـید میگفـت و دوباره برمیگشـت .ایـن وضعیت
روزهـای بسـیاری همینگونـه تکـرار شـده میرفـت.
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امروز ممکن اســت بسیار خسته باشید و زمان سختی را با همکاران تان داشته
باشــید .سعی کنید که انعطاف پذیر باشید .امروز بعد از ظهر با یکسری نامیدی
ها مواجه می شوید.

احتیاط کنید که امروز چه چیزی می گویید! یکی از شــرکای کاری تان ممکن
اســت شــما را نامید کند و باعث خشم تان شود .امروز بعد از ظهر ممکن است
مبلغ عمده ای پول از سمت یک خانم جوان دریافت کنید.

توصیه های یک مرد ســالمند به شــما کمک می کند که با خانواده درگیر
نشوید .سعی نکنید که هر کاری را خودتان به تنهایی حل کنید! نمی توانید
به خوبی تمرکز کنید .باید حمایت پیشــنهاد شده از سمت دوستان نزدیک
تان را قبول کنید.

جوزا

یکی از همکاران تان از اعتماد شــما سواســتفاده می کند و عمیقا شما را نامید
خواهد کرد .باید احتیاط کنید و از بحث کردن اجتناب کنید .نیاز ناگهانی شما
به استقالل ،دوستی ها و زندگی عاطفی تان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

سرطان

عقرب

قوس

امروز صبح ممکن اســت مود خوبی نداشته باشید و در برقراری ارتباط دچار
شکست شوید .آرام باشید و سعی کنید که همه چیز را مرتب کنید .امشب به
یک مهمانی دعوت می شوید.

جدی

اخبار ناخوشــایندی دریافت می کنید که برنامه های شــما را کامال تغییر
می دهد .احتماال مجبور هســتید تا به یک ســفر کاری بروید .دوستان تان
از این که شــما به آن ها کمک می کنید از شــما قدردانی می کنند.

امروز صبح ،مشــکالت ارثیه ای که داشــتید به جریان می افتد .امروز بعد
از ظهر با شــریک عاطفی تان اماده یک سفر خواهید شد .ایده های تان به
مدت طوالنی نتیجه خواهد گرفت .می توانید برای آینده برنامه ریزی کنید،
اما باید صبور باشید.

امروز صبح به دلیل مشکالت عاطفی احساس سردرگمی می کنید .سعی کنید
که بیشــتر به وظایف خانگی تان توجه کنید .زمان خوبی برای نقاشــی کردن،
تعمیرات و … می باشد.

ممکن اســت پیشنهاد یک شغل جدید به شما شود و یا ترفیع بگیرید .این کار
مسئولیت های شما را بیشتر می کند ،و همچنین پرداخت های خود را بیشتر
چک کنید .باید نظرات شــریک عاطفی و یک بزرگتری که تجربه بیشتری دارد
را در نظر بگیرید.

احتماال اجبارا با نامیدی در زندگی عاطفی تان مواجه می شوید .ممکن است بیش
از حد امروز عاطفی باشید و نتوانید که خودتان را به روشنی در جامعه بیان کنید.
ارتباط برقرار کردن کلید است.

امروز با سختی های مالی مواجه می شوید .دلسرد نشوید! بعد از ظهر مود خیلی
خوبی پیدا خواهید کرد .یکی از دوستان تان به شما پیشنهاد یک شغل طوالنی
مدت می دهد که بسیار سودآور است.

اسد

دیـروز یکشـنبه ،شماری از باشـندگان والیـت نورسـتان بـا رسور
دانـش معـاون رییـس جمهـور کشـور دیـدار کردنـد .بهگـزارش دفتر
مطبوعاتی معاونت دوم ریاسـت جمهـوری ،دیدارکنندگان مطالباتی
را بـا دولـت مرکـزی مطـرح کردنـد؛ از جملـه ایجـاد دیپارمتنـت زبان
نورسـتانی در مقطـع تحصیلات عالـی ،توسـعه و تقویـت فرهنـگ و
زبـان نورسـتانی و ...
والیـت نورسـتان در رشق کشـور ،یکـی از مناطـق تاریخـی اسـت
کـه گوناگونـی زبانـی و فرهنگـی آن در کنـار زیبایـی طبیعتـش ایـن
منطقـه را «زبـانزد عـام و خـاص» سـاخته اسـت .بیشتر مـردم ایـن
والیـت بـه زبـان نورسـتانی صحبـت میکننـد و شماری هم بـه زبان
پشـهیی .بااینوجـود ،زبـان اداری و آموزشـی در ایـن والیـت پشـتو
است.
همزمانـی دیـدار و طـرح مطالبـات مـردم نورسـتان بـا معـاون رییـس
جمهـور بـا روز جهانـی زبـان مـادری ،معنامنـد و حامـل پیـام مهـم
اسـت .مردمـی کـه بخش قابـل توجهی از جمعیت کشـور را تشـکیل
میدهنـد ،حـق دارنـد کـه گنجانیـدن ایـن زبـان را در چـوکات یـک
دیپارمتنـت در نظـام تحصیلات عالـی کشـور مطالبـه کننـد.
در بخشـی از مـادهی شـانزدهم قانـون اساسـی کشـور آمـده اسـت
کـه «دولـت بـرای تقویـت و انکشـاف همـه زبانهـای افغانسـتان
پروگرامهـای مؤثـر طـرح و تطبیـق مـی منایـد ».بنابرایـن ،دولـت از
نظـر قانونـی مکلـف بـه تطبیـق برنامههایی اسـت که منجر بـه تقویه
و توسـعهی زبانهـای رایـج در کشـور و از آنجملـه زبان نورسـتانی و
پشـهیی گـردد .ایـن مکلفیـت دولـت همچنانـی محکی بـرای رعایت
عدالـت اجتامعـی اسـت.
علاوه بـر ایـن ،حق آمـوزش به زبـان مـادری از ابتدایی تریـن حقوق
انسـانی اسـت .یکی از خواسـتههای سـازمان ملل متحد از دولتها
ایـن اسـت کـه حق اقوام سـاکن کشـور خود را بـرای آمـوزش به زبان
مادریشـان بـه رسـمیت بشناسـند و زمینـه تدریـس زبـان آنهـا را در
نظام آموزشـی کشورشـان فراهـم آورند.
از سـوی دیگـر ،گوناگونـی زبانـی و فرهنگـی در یـک کشـور اهمیت
زیـاد دارد .هـر زبانـی مخزنـی از تاریـخ ،ادبیـات ،دانـش و خـرد در
خـود دارد کـه بـا از دسـت رفنت هـر کـدام ،فرهنگ و متـدن عمومی
بشر بـه درجاتـی فقیرتـر میشـود .همینطـور ،چندزبانگی به رشـد
شـناختی افـراد و اجتامعـات کمـک میکنـد و بهصـورت بالقـوه
ظرفیـت همدلـی و آزاداندیشـی را در افراد و گروههـا تقویت میکند.
هرچنـد معـاون رییس جمهـور در این دیـدار ،زبانهـا و فرهنگهای
گوناگـون را از جملـه رسمایـه هـای ملـی کشـور عنـوان کـرده و برای
دیـدار کننـدگان وعـده همـکاری و پیگیـری مطالبات شـان را داده
اسـت ،امـا در واقـع ،دولـت بـرای تحقـق ایـن مهـم نیازمنـد یـک
پالیسـی جامـع و فراگیـر در چوکات ادارات سـکتور فرهنگ و نظارت
جـدی بـر تطبیـق آن اسـت .ایـن درحالیسـت که مـا هنـوز همچنان
در کشـمکش «دانشـگاه» و «پوهنتـون» بـهرس میبریـم.

خبر

کمیسیون مستقل حقوق بشر :زبانهای بومی
افغانستان در وضعیت دشواری قرار دارند

افغانسـتان مـا :کمیسـیون مسـتقل حقـوق بشر افغانسـتان در
اعالمیـهی کـه بـه مناسـبت روز جهانی زبـان مادری منتشر کرده،
گفتـه اسـت کـه بـا توجـه بـه وضعیـت جنگـی ،فقـر و پایینبـودن
سـطح سـواد در کشـور ،زبانهـای بومـی افغانسـتان در وضعیـت
دشـواری قـرار دارد.
کمیسـیون مسـتقل حقوق برش بـه گونه مثـال از زبانهای پامیری
و اویغـوری یـاد کـرده و یـادآوری کـرده اسـت کـه ایـن دو زبـان بـا
خطـر جـدی رو بـه رو اسـتند و دسرتسـی بـه آمـوزش معیـاری بـه
زبـان مـادری بـرای بسـیاری از گروههـا دشـوار اسـت.
ایـن کمیسـیون بـه مناسـبت روز جهانی زبان مـادری و برای حفظ
تنـوع و بهبـود زبانهـای بومـی ،میراثهـا و رسمایههـای فرهنگـی
کشـور از دولـت خواسـتار طـرح و اجـرای برنامههـای نتیجـه بخش
شـده است.
کمیسـیون مسـتقل حقوق برش همچنان از وزارت معارف خواسـته
اسـت کـه ایـن وزارت بایـد منتهای درسـی را با تامیـن این هدف،
بـرای متـام گوینـدگان زبانهای کشـور تهیه و دسترسپذیر کند.
بـرای اولیـن بـار سـازمان جهانـی یونسـکو در  ۱۷نوامبر سـال
 ۱۹۹۹روز  ۲۱فبروری را روز جهانـی زبان مادری نامید و از سـال
 ۲۰۰۰بـه بعـد این روز در بیشتر کشـورها گرامی داشـته میشـود
و برنامههایـی در ارتبـاط بـا ایـن روز برگـزار میگـردد.

میزان

به نظر می رســد که به دلیل مشــکالت مالی نگران باشید ،و روابط تان را
نادیده بگیرید .شــریک عاطفی تان ممکن اســت شما را به بی دقتی متهم
کند .مشــکالت مالی نباید دلیلی باشــد که زندگی عاطفــی تان را نادیده
بگیرید .از هر گونه حدس و گمان اجتناب کنید.
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حسین معرفت

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 9 کلمه :متوسط
 18 کلمه :خوب
 27 کلمه :عالی

سنبله

سال پانزدهم

دلدادگی نافرجام علی و خودکشی غریبانهی شیرین

قصهی عشـق در روسـتاها شـاید بیشتر از هرچیزی عجیب و غریب اسـت
و رسنوشـتی دارد بسـیار متفـاوت از دیگـر چیزهـا .از یک سـو حـرام مطلق
دانستن ایـن مسـئله از سـوی دیـن و مذهـب و دیگـر هـم تنگنظـری و
گنـاه پنداشـتنش از سـوی خانوادههـا کـه آن هـم بـه گامنـم از همیـن
مطلقنگـری و باورهـای افراطـی دیـن میآیـد.
از همینرو عشـق و دوسـت داشتن در روسـتا برای مردم و والدین معنایی
خاصـی نـدارد ،هرچنـد که خودشـان شـاید در گذشـتهها چنیـن تجربهی
را از رس گذرانـده باشـند .میخواسـتم برایتـان از وضعیـت عشـق و شـاید
از رسگذشـت چندیـن نفـر در ایـن رابطـه بنویسـم ،امـا در حین نوشتن در
ایـن بـاره ،یکـی از اقـارب از رسگذشـت عشـق و آوارگی یکـی از همصنفان
دوران مکتبـش در روسـتا قصـه کـرد .قصـهی ایـن دخرت خانـم دلداده در
حـد دردنـاک و آزاردهنـده بـود که حـامل را دگرگون کرد و پـس از این قصه
دیگـر نتوانسـتم بـه چیـز دیگری جـز ایـن روایـت و اتفاقـات متاثرکنندهای
درون قصـه فکـر کنـم و بـا خودم گفتـم احتامال بـه خـط در آوردن این یک
رخداد ،شـاید بتواند تصویری نسـبتا روشـنی از عشـق ،از دوسـت داشتن،
از وابسـتگی ،از افـراط در ایـن زمینـه به خواننـدگان بدهد.
بیشتر عاشـق شـدنها در روسـتاها در خفـا اتفـاق میافتـد و همینگونـه
در خفـا هـم میمیـرد .تقریبـا هیـچ خانـوادهای از ارتبـاط عاطفـی پسر
و یـا دخترش باخبر منیشـوند و انـگار باخبر شـدن و پـس از آن کاری
نداشتن دختر و پسر ننگـی بزرگـی اسـت کـه هـر خانـوادهای منیتوانـد
آن را تحمـل کنـد .خصوصـا اگـر طـرف ،دختر خانـواده باشـد کـه آن وقت
تقریبـا همیشـه بـه لـت و کوب مداوم و حتی خودکشـی و کشتن از سـوی
خانـواده ختـم میشـود .بـه همیـن خاطـر هـم جوانانـی کـه در روسـتا
دلبسـته هـم میشـوند بسـیار کـم اتفـاق میافتد که بـه وصال هم برسـند
و نیـز اگـر نرسـند هم قصهی عشـق و دلدادگیشـان مثل آب خـوردن زیر
خـاک دفـن میشـوند و در بسـیاری مـوارد طرفهـا مجبورنـد بـا آدمهـای
غیـر از دلدادهشـان تـن بـه زندگـی بدهند کـه این خـود باعـث خرابیها و
بدبختیهـای بسـیاری در زندگـی ایـن افـراد میشـود.
در ادامـه بخشـی از داسـتان دلدادگی علی و شـیرین ،مخاطـرات راه این
دلبسـتگی و در عین حال به رسنوشـت که این دو دچار شـدند را برایتان
بازگـو خواهـم کـرد .بـه دلیـل روان شـدن رویداد تلاش کردهام یادداشـت
را بـه شـکل داسـتانمنا ارایـه کـرده و نیـز خودم بـه جای قصهگـوی اصلی
داسـتان از دیـد شـخص اول ،قصـه را روایـت کنـم تـا اینگونـه کار بـرای
نویسـنده و خواننـده سـهلتر گـردد .قابـل یـادآوری میدانـم کـه بـه خاطر
بعضـی مالحظـات از اسـتفاده نامهـای اصلی شـخصیتها خـودداری و از
نامهای مسـتعار اسـتفاده کـردهام.
شـیرین از هیـچ فرصتـی منیگذشـت تا از عشـقش نسـبت به علی سـخن
نگویـد .عشـقش در حـد آتشـین بـود کـه در هرفرصتـی از خوبیهـای
معشـوقش و از اینکـه چـه کارهـای حـارض اسـت بـرای همدیگـر انجـام
بدهنـد میگفـت و نیـز از اینکـه منیتوانند بـدون یکدیگـر دوام بیاورند.
در همیـن مدت پرس بیشتر از سـه بار برایش خواسـتگار رفته بـود ،اما پدر
دختر بـه دلیـل اینکه خانـواده پرس پولـدار نیسـت ،خانهی درسـت ندارد
و علـی تااکنـون درسـش متـام نشـده اسـت بـه خواسـتگاریاش جـواب رد
داده بـود .پـس از مدتـی علـی رسگشـته و حیـران و بـه دلیـل اینکـه بـرود
اقتصـادش را بهتر کـرده و برگـردد بـه ایـران رفـت .در ایـن مـدت اما حرف
و حدیثهـای از ارتبـاط و دوسـت داشتن علـی و شـیرین بیـن مـردم بـاال
گرفـت کـه دختر فلان آدم بیحیا اسـت و ایـن آدم جلوی دختر و ناموس
خـود را گرفتـه منیتوانـد و ...ایـن حـرف و حدیثهـا همینگونـه پیچیـد و
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آبدات تاریخی

ساختمانهای باال حصار کابل ترمیم میشوند
افغانسـتان مـا :رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنگ و رییـس خدمات فرهنگی
بنیـاد آغاخـان امـروز تفاهمنامـه همـکاری در رابطـه بـه تحکیـم دیوارهـا و
سـاختامنهای باالحصـار کابـل و ایجـاد پـارک باستانشناسـی در آن سـاحه
را امضـا کردنـد .بـه گـزارش آژانـس باختر بـر اسـاس ایـن تفاهمنامـه بخـش
خدمـات فرهنگـی بنیـاد آغـا خـان دیوارهـا و سـاختامنهای باالحصـار کابل را
ترمیـم و اسـتحکام کاری میکنـد و همچنـان پارک باستانشناسـی و تفریحی
در آن سـاحه ایجـاد میکنـد .رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ در مراسـم
امضـای ایـن تفاهمنامـه ،صحبـت کـرده و از همـکاری بنیـاد آغاخـان ،بـه ویـژه
بخـش خدمات فرهنگی این بنیاد در قسـمت تحکیم ،ترمیـم و مرمت آبدههای
تاریخی و میراثهای فرهنگی کشـور ،قدردانی منوده اسـت .محمد طاهر زهیر
در رابطـه بـه قدمـت و جایـگاه تاریخـی باالحصـار کابـل معلومـات داده و گفته
اسـت که این بنای تاریخی حدود  5هزار سـال سـابقه دارد و بیشتر مرکز قدرت
شـاهان کشـور بـود .وی افزوده که باالحصار کابل یکـی از بناهای مهم تاریخی
برای افغانسـتان اسـت و مدت  20سـال مرکز قدرت و سـلطنت ظهیرالدین بابر
شـاه بوده اسـت .رسپرسـت وزارت اطالعات و فرهنگ از پروژههای بنیاد آغاخان
در بـاغ چهلسـتون ،باغ علم گنج (ماشـین خانۀ کابل) ،منارپنجم هـرات که کار
اسـتحکام آن آغـاز خواهـد شـد و همچنان باالحصـار کابل ،به نیکی یـاد کرده و
از همـکاری ایـن بنیـاد سپاسـگزاری کـرده اسـت .در این مراسـم انجنیر اجمل
میونـدی رییـس خدمـات فرهنگی بنیـاد آغاخـان ،در رابطه به فعالیتهـای آن
بنیـاد در افغانسـتان معلومـات داده و گفتـه اسـت کـه از سـال  2002میالدی
تاحال بنیاد فرهنگی آغاخان در افغانستان به ویژه در قسمت ترمیم ،استحکام،
مرمـت و حفاظـت آبدههای تاریخـی و میراثهای فرهنگـی ،همکاری میکند.
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تانکر حامل  ۴۴میلیون لیتر
بنزین ایران "مخفیانه" به ونزوئال رسید
تانکـر "فارسـت" سـومین تانکـری اسـت کـه از
سـوی جمهـوری اسلامی بـه طـور غیرقانونـی
سـوخت و بنزیـن بـه ونزوئلا حمـل کـرده اسـت.
گفتـه میشـود کـه ایـن تانکـر حامـل  ۴۴میلیون
لیتر بنزیـن بـوده اسـت .ونزوئلا با کمبود شـدید
بنزیـن و سـوخت روبـهرو اسـت.
رشکـت "تانکرترکـرز" کـه حرکـت تانکرهـا و حمل
نفـت را رصـد میکنـد ،بـا انتشـار یـک پسـت
توییتری خبر از تحویـل مجدد سـوخت از سـوی
ایـران بـه ونزوئلا داده اسـت.
در ایـن پسـت توییتری آمـده اسـت« :محمولهای
بالـغ بـر  ۴۴میلیـون لیتر بنزین به طـور مخفیانه
به ال پالیتو ارسـال شـده اسـت».
تانکرترکـرز" در ادامـه نوشـته اسـت کـه تانکـر
فارسـت ،سـومین تانکـری اسـت کـه ایـران بـا
اسـتفاده از آن محمولـه سـوختی خـود را بـه
ونزوئلا منتقـل کـرده اسـت.
پیـش از تانکـر فارسـت ،تانکرهـای فورچـون و

فاکسـون نیز از سـوی ایـران برای حمـل مخفیانه
بنزیـن و سـوخت بـه ونزوئلا اعـزام شـده بودنـد.
رشکـت ردیابـی تانکرها گـزارش خود را بر اسـاس
شـش هفتـه تحقیق پیرامـون انتقال ایـن محموله
سـوختی منترش کرده اسـت.
ونزوئلا بـا کمبـود شـدید سـوخت روبـهرو اسـت.
ایـن کشـور روزانـه بـه  ۱۱۰هـزار بشـکه بنزیـن و
 ۱۰۰هـزار بشـکه دیـزل نیـاز دارد .ایـن در حالی
اسـت کـه پاالیشـگاههای ایـن کشـور بـه علـت
فرسـودگی و عـدم دسرتسـی بـه قطعـات یدکـی
عمدتـا فلـج شـدهاند .مجموعـه ظرفیـت تولیـد
سـوخت روزانـه ونزوئلا  ۳۸هـزار بشـکه اعلام
شـده اسـت .ایران ضمن صـدور بنزین و سـوخت
بـه ونزوئلا ،بـه دولـت نیـکالس مـادورو در زمینـه
راهانـدازی مجدد پاالیشـگاههای آن کشـور کمک
میکند.گفتـه میشـود کـه جمهوری اسلامی در
ازای صـدور سـوخت و لوازم تکنیکی بـه ونزوئال از
آن کشـور طلا دریافـت میکنـد.

نیروهای نظامی میانمار
معترضان را به گلوله بستند
تظاهـرات علیـه کودتـای نظامـی در شـهرهای
گوناگـون میامنـار همـواره طیف گستردهتری از
جامعـه را بـه خـود جـذب میکنـد .کودتاچیـان
نیـز بیـش از پیـش دسـت بـه رسکـوب معرتضان
میزننـد .تاکنـون دسـتکم دو نفـر کشـته و
بیـش از  ۳۰نفـر زخمـی شـدهاند .جنبـش ضـد
کودتـای نظامی در میامنار بـه حرکات اعرتاضی
صلحآمیـز خـود ادامـه میدهـد .همزمـان
نیروهـای نظامـی و انتظامـی در تالشانـد ،از
جملـه با اسـتفاده از اسـلحه گـرم و گاز اشـکآور
از گسترش آن جلوگیـری کننـد.
بـر اسـاس گـزارش رسـانهها در مانـداالی ،در
روز شـنبه ۲۰ ،فبروری دو تـن از معرتضـان بـا
شـلیک گلولـه پولیـس کشـته شـدند .رسویـس
فوریتهای پزشـکی دومین شـهر بـزرگ میامنار
نیـز ایـن خبر را تأییـد کـرده اسـت.
خربگزاریهـا بـه نقـل از یـک پزشـک گـزارش
دادنـد ،یک نفـر از ناحیه رس مـورد اصابت گلوله
قـرار گرفتـه و در دم جان سـپرده اسـت .یک نفر
دیگر نیز بر اثر اصابت گلوله به قفسـه سـینهاش
درگذشـته اسـت .حدود  ۳۰نفر دیگر هم زخمی
شـدهاند .تصاویـر ویدئویـی نشـان میدهنـد که
نیروهـای امنیتـی بـرای متفـرق کـردن جمعیـت
بـه روی آنهـا آتـش گشـودهاند .مشـخص نیسـت
کـه مامـوران در کجـا از گلولههـای السـتیکی
اسـتفاده میکننـد و کجا با گلولههـای واقعی به
سـوی معرتضـان شـلیک میکنند.
پیشتـر نیروهـای پولیـس و کارگـران اعتصابـی
اسـکله بـا حامیـت دیگـر تظاهرکننـدگان،
سـاعتها در مقابـل یکدیگـر صـف کشـیده
بودنـد .بـه گفتـه یـک خربنـگار آسوشـیتدپرس
کـه شـاهد خشـونتها بـوده اسـت ،بسـیاری از
تظاهرکننـدگان توسـط گلولههـای السـتیکی

زخمـی و بـا آمبوالنـس بـه بیامرسـتان منتقـل
شـدهاند .برخـی از تظاهرکننـدگان بـا فالخـن به
مامـورن پولیـس پاسـخ دادهانـد.
چنـد روز پیـش نیروهـای امنیتـی در مانـداالی
پـس از پیوستن کارگـران راه آهـن دولتـی بـه
جنبـش نافرمانـی مدنـی ،اقدامـات مشـابهی را
علیـه کارگـران انجـام دادنـد.
تظاهرات در شهرهای گوناگون
جنبـش اعرتاضـی علیـه کودتـا در شـهرهای
گوناگـون میامنـار جریـان دارد .در یانگـون و
نایپیـداو شمار زیـادی از جوانـان در مراسـم
سـوگواری بـرای میا تووت تـووت خائینگ رشکت
کردنـد .ایـن زن  ۲۰سـاله یـک هفتـه پیـش از
ناحیـه رس مـورد اصابـت گلولـه قـرار گرفـت و روز
جمعـه درگذشـت .میـا تـووت تـووت خائینـگ
بـرای بسـیاری از معرتضـان بـه منـاد مقاومـت
علیـه کودتـا تبدیـل شـده اسـت .در نایپیـداو
مراسـم خودجوشـی بـرای یادبـود او برگـزار شـد
و حـدود هـزار تـن از معرتضـان را بـه خـود جلـب
کـرد .کشتن ایـن زن جـوان خشـم بسـیاری از
شـهروندان میامنـار را برانگیختـه اسـت.
معرتضـان خواسـتار بازگشـت بـه دموکراسـی و
آزادی نخسـتوزیر آنـگ سـان سـوچی هسـتند
کـه در جریان کودتا دسـتگیر شـد و همکنون در
حبـس خانگـی بـهرس میبـرد.
حـزب او ،لیـگ ملـی بـرای دموکراسـی (،)NDL
در آخریـن انتخابـات بـا اختلاف زیـادی بر رقیب
خـود پیـروز شـد .ارتش مدعی شـده کـه انتخاب
او بـا تقلـب همـراه بوده اسـت.
محاکمـه سـوچی ،از جمله به اتهـام نقض "قانون
پیشگیـری فجایـع" آغـاز شـده اسـت .در صورت
محکومیـت ،ایـن برنـده جایـزه صلـح نوبـل بایـد
چندیـن سـال را در زنـدان بگذراند.

سال پانزدهم

سرمایهگذاری۲۰میلیارد دالری عربستان برای توسعه صنایع نظامی
ریـاض تـا دهـه آینـده نیمـی از بودجـه دفاعـی را رصف تقویـت بنیـه
تولیـدات نظامـی داخلی خواهد کـرد .عبدالعزیز العولی ،رئیـس اداره
صنایـع نظامـی عربسـتان از تخصیـص ۲۰میلیـارد دالـر بودجـه برای
پیشبرد پروژههـای تحقیقـی و تولیـدی خبر داد.
رئیس اداره صنایع نظامی عربسـتان سـعودی ،در یک نشست دفاعی
در ابوظبـی گفـت ،ریاض در نظر دارد تا سـال  ،۲۰۳۰نیمی از بودجه
دفاعـی خـود را رصف تقویـت بنیـه تولیـدات نظامـی داخلـی کند .به
گفتـه عبدالعزیـز العولـی ،از  ۲۰میلیـارد دالـر در نظر گرفته شـده ،ده
میلیـارد در حـوزه تحقیقـات و  ۱۰میلیارد دیگـر در عرصه تولید هزینه
خواهد شـد.
او افـزود کـه دولـت سـعودی ،مبلـغ مربـوط به توسـعه و تحقیقـات در
بودجـه تسـلیحاتی را نیز تـا سـال  ،۲۰۳۰از دو درصد کنونی به چهار
درصـد خواهد رسـاند.
محمد جدعان ،وزیر دارایی عربسـتان سـعودی ،پیشتر و در حاشـیه
اجلاس اقتصـادی داووس گفتـه بـود کـه ریـاض بـا توجـه بـه افزایش
ش بـا ایـران ،در صـدد رسمایهگـذاری بیشتر روی صنایـع دفاعـی
تنـ 
داخلی اسـت.
عربسـتان بزرگرتیـن خریـدار سلاح در دنیاسـت .نتیجـه پژوهـش
موسسـه صلـح اسـتکهلم (سـیپری) نشـان میدهـد کـه یـک چهـارم
تسـلیحات صادراتـی امریـکا بـه دسـت عربسـتان رسـیده و ریـاض در
فاصلـه سـالهای  ۲۰۱۵تـا  ۲۰۱۹بیـش از هـر کشـور دیگـری در

جهـان ،جنـگ افـزار و تجهیـزات نظامـی خریـداری کـرده
اسـت .در "سـند چشـمانداز  "۲۰۳۰کـه ولیعهد سـعودی
در سـال  ۲۰۱۶اعلام کـرد ،عربسـتان بایـد وابسـتگی بـه

موضـوع بـر رس آینـده حـزب جمهوریخـواه اسـت .شـکاف در ایـن
حـزب بیـن طرفـداران و مخالفان ترامپ به اوج خود رسـیده اسـت.
ترامـپ اعلام کـرده اسـت که یک ماه پـس از پایـان دوره زمامداری
خـود ،در ارتبـاط بـا آینـده این حـزب سـخرنانی خواهد کرد.
کنفرانـس سـه روزه اتحادیـه محافظـهکاران امریـکا روز  ۲۵فربوری
در ایالت فلوریدا آغاز به کار میکند .فرسـتنده خربی "سـیانان"
بـا انتشـار گزارشـی اعلام کـرده اسـت کـه دونالـد ترامـپ ،رئیـس
جمهـوری سـابق امریـکا ،در ایـن کنفرانـس حضور خواهـد یافت.
"سـیانان" اعلام کـرده اسـت کـه موعد سـخرنانی دونالـد ترامپ
روز  ۲۸فبروری ،در روز پایانـی ایـن کنفرانـس خواهـد بود.
منابـع مطلـع بـه خربنـگار "سـیانان" اطلاع دادهانـد کـه ترامـپ
ضمـن انتقـاد شـدید از عملکـرد دولـت بایـدن و بهویـژه انتقـاد
از سیاسـت گشـایش مرزهـای امریـکا ،بـه موضـوع آینـده حـزب
جمهوریخـواه خواهـد پرداخـت.

نواک جوکوویچ برای نهمین بار
قهرمان اوپن استرالیا شد

مـرد شماره یـک تنیـس جهـان در دیـداری یـک
طرفـه موفـق شـد بـا پیـروزی در سـه سـت پیاپـی

در روسـیه نخسـتین مـورد انتقـال ویـروس آنفوالنـزای مرغی به
انسـان شناسـایی شد.
طبـق گفتـه مقامـات روس ،ویـروس آنفوالنـزای مرغـی از نـوع
 H5N8بـرای اولیـن بـار در یـک مرغـداری در جنـوب ایـن
کشـور بـه انسـان منتقـل شـده اسـت.
آنـا پوپـووا ،رئیـس سـازمان حامیـت از مرصفکننـدگان روسـیه
روز شـنبه  ۲۱فبروری بـرای نخسـتینبار از انتقـال ویـروس
آنفوالنـزای مرغـی  H5N8بـه انسـان گـزارش داد .او گفـت
اطالعـات مربـوط بـه انتقـال آنفوالنـزای پرنـدگان بـه انسـان به
سـازمان صحـت جهانـی گـزارش شـده اسـت.
بـه گفتـه ایـن مقام امور صحت روسـیه ،هفت نفـر در یک واحد

مـرغداری بـه آنفوالنـزای حاد پرندگان مبتال شـدند اما
وضعیـت همه آنها خوب گزارش شـده اسـت.
تـا کنـون هیـچ نشـانهای از انتقـال ویـروس آنفوالنـزای
مرغـی حـاد از انسـان بـه انسـان وجود نداشـته اسـت.
آنفوالنـزای مرغـی در سـالهای اخیـر در چیـن ،ایـران
و آملـان نیز مشـاهده شـده اسـت که گونه "فـوق حاد"
ویروسـی به شمار میرود.
آنفوالنـزای مرغـی کـه بـه آن آنفوالنـزای پرنـدگان هـم
گفتـه میشـود ،حـدود یـک دهـه پیـش در بسـیاری از
کشـورها شـیوع یافـت و خسـارتهای هنگفتـی بـه جا
گذاشت.

ورزش
لیگ کرکت پاکستان :پیروزی "کراچی کینگز" در نخستین بازی این لیگ

بایـد تلاش کنـد تا نوجوانـان را متقاعـد کند که بوکـس به آنها
پناهـگاه امنـی میدهـد .چگونـه باید اسـتدالل کند کـه بوکس
آنهـا را در برابـر مـواد مخـدر ،از باندهـا و خشـونت محافظـت
خواهـد کـرد؟ زمانـی کـه مـردی ماننـد دنیـل کیناهـان در راس
ایـن ورزش اسـت.
مـن و همـکارم اسـتفان دمپستر ،هفتههـا تلاش کردیـم تـا
افـرادی را در بوکـس پیـدا کنیم کـه بخواهند دربـاره کیناهان با
مـا صحبـت کننـد .ایـن آغـاز یک سـفر جـادهای غیرمعمـول بود
کـه بـا گفتگـو بـا یـک بوکسـور بازنشسـته در بلفاسـت آغاز شـد.
او ابتـدا یـک اسـم و یـک شماره تلفـن بـه مـا داد .رس نـخ او را
دنبال کردیم و به اسـم دیگری رسـیدیم و همینطـور ماجرا ادامه
یافـت .بـه نظر میرسـید که یـک انجمن مخفـی در قلب بوکس
حرفـهای وجـود دارد کـه همگـی در یـک چیـز بـا هم اتفـاق نظر
داشـتند ،دنیـل کیناهـان مصیبـت بزرگـی بـرای بوکـس بـوده
اسـت و پـس از ایـن اظهـار نظـر ،همه آنها درخواسـت داشـتند
کـه" :لطفـاً نامـی از مـن برده نشـود".
بیشتر ایـن افـراد زمانـی قهرمانـان و مـردان بزرگی بودهانـد .اما
اکنـون همـه آنها از دنیـل کیناهان ،مرد اصلی تایسـون فیوری
میترسیدند.

دارنـد .جوکوویـج همچنیـن رکـورددار قهرمانـی
در یـک گرنداسـلم پـس از رافائـل نـادال اسـت.
تنیسبـازی اسـپانیایی بـا  ۱۳قهرمانـی در اوپـن
فرانسـه رکورددار قهرمانی در یک گرنداسـلم است
و پـس از او جوکوویـچ قـرار دارد کـه  ۹بـار قهرمـان
اوپـن استرالیا شـده اسـت .بـه ایـن ترتیـب "نوله"
از رکـورد  ۸قهرمانـی فـدرر در ویمبلـدون نیز عبور
کـرد .ایـن دومیـن بـاری بـود کـه دنیل مـدودف به
فینـال یـک گرنداسـلم میرسـید .او سـال ۲۰۱۹
هـم بـه دیـدار نهایـی اوپن امریکا رسـید کـه آنجا
بـازی را بـه رافائـل نـادال واگـذار کـرد.

مـدوف تـا قبـل از ایـن تورمننـت عملکـردی
درخشـان در مسـابقات تنیـس داشـت .او قبـل
از فینـال  ۲۰پیـروزی متوالـی داشـت و در دو
تورمننـت آخـر فصـل ( ۲۰۲۰مسترز پاریـس و
فینـال تـور جهانی تنیـس در لندن) قهرمان شـده
بـود .تنیسبـاز اهـل روسـیه کـه نتوانسـت اولیـن
گرنداسـلم را بـرای کشـورش در انفـرادی مـردان
پـس از سـال  ۲۰۰۵کسـب کنـد ،پـس از باخـت
در فینـال گفـت" :بـه نـواک تربیـک میگویـم۹ .
قهرمانـی در استرالیا فوقالعـاده اسـت و ایـن
آخریـن قهرمانـی تـو در گرنداسـلمها نخواهد بود.
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ایـن نخسـتین حضـور سیاسـی ترامـپ یـک مـاه پـس از
تـرک کاخ سـفید اسـت.
موضـوع اسـتیضاح دوم ترامـپ و همراهـی برخـی از
منایندگان و سـناتورهای جمهوریخواه با طرح اسـتیضاح
او باعـث شـکاف در ایـن حـزب شـده است.سـخرنانی تند
میـچ مککانـل علیـه ترامـپ و همچنیـن پاسـخ ویرانگـر
ترامـپ بـه اظهـارات رئیـس فراکسـیون جمهوریخواهـان
در مجلـس سـنا بـه شـکاف سیاسـی در ایـن حـزب دامـن
زده اسـت .دو منبـع مطلـع بـه خربنـگار "سـیانان"
گفتهانـد کـه مایـک پنـس ،معـاون وقـت دونالـد ترامـپ،
دعـوت رشکـت در ایـن کنفرانـس را رد کـرده اسـت .ایـن
در حالـی اسـت کـه سـازماندهندگان این کنفرانـس ابراز
امیـدواری کردهانـد کـه پنـس در تصمیـم خـود مبنـی بـر
عـدم رشکـت در ایـن کنفرانـس تجدیدنظـر کنـد.

شناسایی نخستین مورد انتقال ویروس آنفلوانزای مرغی به انسان در روسیه

نیمـه وقـت تعـدادی از نوجوانـان بیرسپرسـت بـوده،
نظـرش را در رابطـه بـا خبری کـه تایسـون فیـوری داد
پرسـیدم و او پاسـخ داد:
"خوشحامل ،خوشحامل .خرب فوقالعادهای بود".
اما منظور او خرب مبارزه بزرگ نبود.
او گفـت" :آن روز فکـر کـردم مقامهـا باالخـره مجبـور
شـدند تـا تکلیف دنیل کیناهان را مشـخص کننـد .آنها
بایـد از رش او در بوکـس خالص شـوند .همه میدانند که
پولیـس بـا او برخـورد خواهـد کرد".
امـا امـروز ،او دیگـر کاملاً ناامیـد شـده بـود .ماههـا
گذشـته بـود و هیـچ اتفاقـی نیفتـاده بـود .او گفـت" :بـه
خیابانهـای اینجـا نـگاه کنیـد .دختران نوجـوان بـرای
پرداخـت هزینـ ه اعتیادشـان بـه مـواد مخـدر رو به فحشـا
میآورنـد .نوجوانـان در ایـن اطـراف همگـی مـواد مخـدر
مصرف میکننـد " .گرچـه دنیـل کیناهان تاکنـون هرگز
محکـوم نشـده اسـت ،امـا همه از شـهرت او آگاه هسـتند
و میداننـد کـه او در دادگاه بـه عنـوان رئیـس یـک
سـندیکای مـواد مخـدر معرفـی شـده اسـت.
مـردی کـه بـا او مالقـات کـردم ،میخواسـت بدانـد چـرا

مقابـل دنیـل مـدوف قهرمـان اولیـن گرنداسـلم
فصـل تنیـس جهـان شـود .حریـف تنیسبـاز
رصب در دیـدار فینـال بخـت پنجـم قهرمانـی این
مسـابقات بـود و بـه رغـم ایـن کـه تـا قبـل از ایـن
بازی عملکـردی پرقدرت در ملبورن پارک داشـت،
در بـازی فینـال تنهـا سـایهای از گذشـته بـود و
بـازی را بـا نتیجـه  ۶-۲و  ۶-۲و  ۷-۵واگـذار کـرد.
ایـن هجدهمین قهرمانـی جوکوویج در رقابتهای
گرنداسـلم بـود و او یـک گام دیگـر بـه رکـورد
پرافتخارتریـن مـردان این رشـته نزدیک شـد؛ راجر
فـدرر و رافائـل نـادال که هـر کدام  ۲۰گرنداسـلم

نفـت را کاهـش دهـد و درآمدها را با مترکز بـر تنوع اقتصادی،
روی تولیـدات داخلی رسمایهگذاری کند .اداره صنایع نظامی
این کشـور نیز در سـال ۲۰۱۷در همین راسـتا تاسـیس شـد.

بازگشت ترامپ به جهان سیاست یک ماه پس از ترک کاخ سفید

مظنونان به تبهکاری در قلب بوکس جهان

دنیـل کیناهـان در دادگاههـای ایرلنـد بـه عنـوان رئیـس یکـی از
خطرناکرتیـن باندهـای مـواد مخـدر اروپـا معرفـی شـده اسـت .او
همچنین مشـاور شـخصی تایسـون فیوری ،قهرمان سـنگین وزن جهان
بـوده اسـت .بیبیسـی در تحقیـق خـود ،نشـان میدهـد کـه چگونـه
رشکتـی کـه کیناهـان بـه راهانـدازی آن کمـک کـرد ،تبدیـل بـه یکـی از
قدرمتندتریـن رشکتهـا در ایـن ورزش شـده اسـت.
جـون گذشـته بـود کـه خود جیپسـی کینـگ (لقب تایسـون فیـوری) در
پسـتی از روی خوشـحالی ،همـه چیـز را در شـبکههای اجتامعـی فاش
کرد.
"همیـن االن بـا دنیـل کیناهـان تلفنـی صحبـت میکـردم و بـه من خرب
داد کـه بـرای بزرگرتیـن مبـارزه تاریـخ بوکـس انگلیـس به توافق رسـیده
اسـت .آمـاده بـاش پرس!"
مبـارزه بـزرگ نزدیـک بـود و توافقهـای الزم بـرای برگـذاری جذابرتیـن
مسـابقه بوکـس برای هواداران انجام شـده بود ،تایسـون فیـوری در برابر
آنتونی جاشـوا.
تایسـون فیوری در پسـتی رسخوشـانه نوشـت " :دن ،بسـیار متشکرم که
این مبـارزه را جـور کردی".
بـرای طرفـداران بوکـس انگلیس ،خرب از این بهرت منیشـد .دو بوکسـور
تـراز اول سـنگین وزن جهـان برای دسـتیابی به عنوان قهرمـان بالمنازع
جهـان بـا هـم مبـارزه میکردند .بوکس تشـنه شـور و هیجان بـود چنین
مبـارزه بزرگـی بود .ایـن اتفاق بزرگرتیـن و پردرآمدترین مبـارزه در تاریخ
بوکـس انگلیـس خواهـد بـود .در مجمـوع صدهـا میلیـون پونـد درآمـد
بـرای بوکسـورها ،تبلیغکننـدگان و پخشکننـدگان خواهـد داشـت و
در پایـان ،یکـی از دو بوکسـور بریتانیایـی در بلنـدی قلـه بوکـس جهـان
خواهـد ایسـتاد و کمربنـدی را کـه روزی امثـال محمـد علـی (کلـی) و
جـورج فورمـن بـاالی رس بردهانـد ،تصاحـب خواهـد کرد.
امـا ایـن تنهـا خربی نبود که تایسـون فیوری به هواداران مشـتاق بوکس
داد ،او یکـی از تاریکتریـن رازهـای بوکس را افشـا کرد .مـردی که او در
ویدئـوی  ۵۵ثانیـهای خود سـه بـار از او تشـکر کرد ،گفته میشـود یکی
از بدنامتریـن تبهـکاران اروپـا اسـت کـه کارتـل تحـت کنرتلـش متهم به
خریـد و فـروش مـواد مخدر ،اسـلحه و جنایت اسـت .او مشـاور تایسـون
فیـوری ،دنیـل کیناهـان بـود .سـه مـاه بعـد ،مـن بـرای مسـتند پانارومـا
بیبیسـی بـا یکـی از بوکسـورهای سـابق بیـرون از باشـگاهی کـه آن را
اداره میکـرد ،مشـغول صحبـت بـودم .باشـگاه او در محلهای بـود که به
گـواه متخصصیـن علـوم اجتامعی ،از نظـر اقتصادی مدت زمـان زیادی
بـود کـه اوضـاع و احـوال خوبـی نداشـت .مـن از او کـه زمانـی نگهبـان
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در نخسـتین دیـدار ششـمین دور رقابتهـای  ۲۰آورۀ
سـوپر لیگ پاکسـتان ،تیـم کراچی کینگز توانسـت تیم
کویتـه گالدیاتـورز را بـا تفـاوت  ۷ویکـت شکسـت دهد.
در رقابت شـب گذشـته محمدنبی عیسـیخیل بازیکن
کریکـت کشـور در تیـم کراچـی کینگـز و قیساحمـد،
دیگـر بازیکـن کرکـت کشـور در تیم کویتـه گالدیاتـورز،
حضور داشـتند.
رقابتهـای سـوپر لیگ پاکسـتان قرار اسـت تـا یک ماه
دیگر در ورزشـگاه ملی شهر کراچی پاکستان ،همه روزه
ادامه داشـته باشند.
در ابتـدا تیم کویته گالدیاتـورز بازی را در بخش توپزنی
آغـاز کـرد و  ۱۲۱هـدف را بـه تیـم کراچـی کینگـز،
تعییـن کـرد .در مقابـل تیـم کراچی کینگز با درخشـش
محمدنبـی ،هـدف داده شـده را بهدسـت آورد و پیـروز
میـدان شـد .قیساحمـد کـه بـرای کویتـه گالدیاتـورز
توپزنـی میکـرد ،توانسـت در  ۱۳تـوپ  ۱۶دوش را بـه
سـود تیمـش ،انجام دهـد .او در بخـش توپاندازی نیز،
در سـه آور ۴۳ ،دوش را بـرای تیـم حریـف ،واگـذار کـرد.
محمدنبی در این بازی ،توانسـت در  ۱۴توپ  ۳۰دوش

به سـود تیمش ،انجـام دهد.
ارشـاد اقبـال ،بازیکـن تیـم کراچـی کینگز نیـز بهعنوان
بهرتیـن بازیکـن این رقابتها ،شـناخته شـد.
در سـوپر لیگ پاکسـتان ،راشـدخان آرمان در تیم الهور
قلنـدرز ،مجیـب زدران در تیـم پشـاور زملی ،محمدنبی
و نوراحمـد در تیـم کراچـی کینگـز و قیساحمـد در تیم
کویتـه گالدیاتورز ،حضـور دارند.
ایـن رقابتهـا بهگونـۀ زنـده از تلویزیـون ملـر ،پخـش
میشـوند.

رومینیگه :بدترین تصمیمم انتخاب کلینزمن بود
کارل هاینتـس رومینیگه که بـه زودی دوران مدیریتش
در بایـرن متـام خواهـد شـد از بدتریـن تصمیـم دوران
مدیریتـش رومنایـی کـرد .کارل هاینتـس رومینیگـه
مدیـر اجرایی بایـرن در پایان امسـال به پایـان دورانش
در بایـرن مونیـخ خواهـد رسـید .او پـس از سـال هـا از
بایـرن خواهـد رفت و هنوز مشـخص نیسـت کـه به چه
فعالیتـی مشـغول خواهـد شـد .در دوران مدیریـت او
بایـرن بـه افتخـارات متعـددی در فوتبـال آملـان و اروپا
رسـیده از جملـه فتح شـش گانه اخیر .رومینیگـه که از
اسـطوره هـای باشـگاه مونیخـی اسـت ،در مصاحبـه با
شـبکه  ZDFدر مورد آینده اش گفت «:هنوز منی دانم
ولـی احتمال بازنشسـتگی را رد منـی کنـم 66 .سـال
دارم و مـردم در ایـن سـن بازنشسـته مـی شـوند .کمی
استراحت خواهـم کـرد و سـپس تصمیم نهایـی را می
گیـرم .احتماال دیگـر مـرا در کارهای مربـوط به فوتبال
نخواهـد دیـد ».بدتریـن تصمیـم در دوران مدیریـت
بایـرن «:انتخاب یورگن کلینزمن به عنـوان رسمربی .او

 روزنامه «افغانستانما» از همۀ دانشمندان و
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید.
 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز
دارد.
 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه
است.

حتی نتوانسـت یک سـال دوام بیـاورد و از بابـت انتخاب او
متاسـفم ».رومینیگـه در مـورد انتقـادات به همـکاری بایرن
و قطـری هـا گفـت «:بـا گفـت و گو مـی توانیم بـه موفقیت
هـای زیـای دسـت پیـدا کنیـم .قطـر کشـوری نوپاسـت و
بایـد در مـورد حقـوق بشر و کار صبـور بـود .قطـر مذهب و
فرهنگـی متفاوت با آملـان دارد .از وقتی قطر میزبانی جام
جهانی  2022را برعهده گرفته ،به وضوح شـاهد توسـعه و
پیرشفتش هسـتیم .ما سـطح گفت و گو هایامن را افزایش
داده ایـم و معتقـدم فوتبـال مـی توانـد نقـش مهمـی در
پیرشفت این کشـور داشـته باشد ».نقل و انتقاالت و متدید
قراردادهـا «:بایـرن هـم از ناحیه پاندمی کرونـا رضبه خورده
اسـت .ما قطعا دوسـت داریم با برخی بازیکنان مان متدید
کنیـم ولـی این تحـت رشایطی خـاص مقدور خواهـد بود و
منـی توانیم زیر بار برخی درخواسـت هـا برویم .هزینه نقل
و انتقـال بازیکـن و سـطح دسـتمزدها نیـز به شـکل اغراق
آمیـزی بـاال رفتـه اسـت .بـرای مثـال مجبـور شـدیم بـرای
لـروی سـانه مبلـغ زیـادی هزینـه کنیم ولـی خـوب ،واجب
بـود .معتقـدم در دوران کرونا باید سـطح دسـتمزدها پایین
بیایـد و آن را متناسـب کـرد .شـاید تابسـتان موفـق بـه این
کار شـویم ».تسـاوی و شکسـت بایرن در دو بازی اخیر برابر
بیلفلـد و فرانکفـورت «:مـا قهرمـان آملـان و اروپا هسـتیم و
طبعـا از دسـت دادن  5امتیـاز در دو بـازی ،اتفـاق مثبتـی
نیسـت ولـی از یـکجهـت نیز باید توجه داشـت کـه با این
دو لغـزش مـا ،سـطح هیجـان و انگیـزه در بوندسـلیگا نیـز
افزایـش پیـدا کرد».
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آلمان برای ماندن نیروهای نظامی در افغانستان اعالم آمادگی کرد
نخسـت وزیـر آملـان در نشسـت امنیتـی مونیـخ گفتـه که کشـورش آماده اسـت تـا وقت زیـاد نیروهـای نیروهای
نظامـی خـود را در افغانسـتان باقـی بگذارد.
انـگال مـرکل نخسـت وزیـر آملـان روز شـنبه ( 2حـوت) در نشسـت امنیتـی مونیـخ از دولـت جدیـد امریـکا بـرای
بازنگـرای توافقنامـه صلـح دوحـه نیـز ابـراز قدردانـی کردهاسـت.
خانـم مـرکل افـزوده کـه کشـورش بـرای موفقیـت ماموریـت جامعـه جهانـی در افغانسـتان تلاش میکنـد و این
ماموریـت بایـد موقفـی را داشـته باشـد کـه فرصـت واقعی دموکراسـی در افغانسـتان فراهـم گردد و آملـان آماده
اسـت کـه نیروهـای نظامـی خـود را تـا مدت زمـان بیشتر در افغانسـتان باقـی بگذارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیمان ناتـو تـا هنـوز در مـورد ادامـه حضـور نیروهای ایـن پیمان در افغانسـتان فیصله
نکردهاسـت.
امـا؛ پیـش از ایـن مقامهـای ناتـو بارهـا اعلام کرده کـه خروج رسبـازان نظامـی این پیامن از افغانسـتان وابسـته
بـه رشایط خواهـد بود.
بـر بنیـاد توافقنامـه صلـح میـان امریـکا و طالبـان قـرار بـود نیروهـای امریکایـی در مـاه مـی افغانسـتان را تـرک
کننـد .امـا دولـت جوبایـدن اعالم کـرده که به دلیل عـدم تطبیق توافقنامه از سـوی طالبان ،نیروهـای امریکایی
در مـاه مـی افغانسـتان را تـرک نخواهند کرد.

وزارت زراعـت ،مالـداری و آبیـاری میگویـد کـه در منایشـگاه بیناملللـی گلفـود
 ۲۰۲۱کـه در مرکـز تجـارت جهانـی شـهر دبـی امـارت متحـده عربـی برگـزار شـده
اسـت 28 ،رشکـت تولیـد ،پروسـس و تجارتـی از افغانسـتان اشتراک کـرده اسـت.
ایـن وزارت یکشـنبه  3حـوت با نشر اعالمیۀ خربی گفته اسـت که رشکتهای تجارتی و پروسـس
در این منایشـگاه از  85کشـور جهان اشتراک کرده است.
حبیباللـه حبیبـی رییـس انکشـاف سـکتور خصوصـی وزارت زراعـت آبیـاری و مالـداری میگویـد
کـه منایشـگاه مذکـور یـک فرصـت اسـتثنایی و بسـیار مهـم بـه تاجـران افغانسـتان بـرای معرفـی
محصـوالت زراعتـی و مالـداری افغانسـتان بـه جهـان اسـت.
بربنیـاد ایـن اعالمیـه تاجـران افغانسـتان بـه کمـک ادارۀ انکشـاف بیناملللـی ایـاالت متحـدهی
امریـکا( )USAIDو همآهنگـی وزارت زراعـت در ایـن منایشـگاه اشتراک کـرده انـد.
در اعالمیـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن منایشـگاه رشکتهـای افغانسـتانی محصـوالت شـامل
زعفـران ،میـوه خشـک ،گیاهان طبی ،عسـل و میوهجات پروسـس شـده و ...را به منایش گذاشـته
اند.
منایشـگاه بیناملللـی گلفـود یکـی از بزرگترین منایشـگاهها در بخش غذا در سـطح جهان اسـت
کـه تاجـران بیـش از  ۸۵کشـور دنیا با محصوالتشـان در آن اشتراک میکنند.
قـرار اسـت امسـال نیز مانند سـالهای قبـل ،دهها هزار نفـر بازدیدکننـده و تاجر از این منایشـگاه
بازدید کنند.
منایشـگاه گلفـود کـه همه سـاله در شـهر دبـی امارت متحده عربی برگزار میشـود .سـال گذشـته
نیـز تاجـران افغانسـتان به همکاری ادارۀ انکشـاف بیناملللـی ایاالت متحده امریـکا »USAID« ،و
وزارت زراعـت در این منایشـگاه اشتراک کـرده بودند.
اعالمیـه میافزایـد کـه در ایـن منایشـگاه از محصـوالت زراعتـی افغانسـتان اسـتقبال شـده و بـه

ارزش بیـش از  ۱۰۰میلیـون دالـر قراردادهـای فـروش محصـوالت زراعتـی و مالـداری افغانسـتان
امضا شـده اسـت.
منایشـگاه بیناملللـی گلفـود  ۲۰۲۱بـرای چهـار روز از  ۲۱تـا  ۲۵فربوری امسـال در مرکز تجارتی
شـهر دوبی برگزار شـده است.
قابـل یـادآوری اسـت کـه افغانسـتان کشـور زراعتـی اسـت کـه در سـالهای اخیـر محصـوالت در
سـکتور زراعـت دسـتآوردهای قابـل مالحظـهای داشـته اسـت .زعفـران افغانسـتان بـرای چندیـن
سـال پیاپـی اسـت کـه مقـام نخسـت بهرتیـن زعفـران جهـان را در میـان رقبـای قدرمتنـدی چـون
ایتالیـا و ایـران از آن خـود کـرده اسـت.
جلغـوزه سـیاه نیـز از محصـوالت باغـداری افغانسـتان اسـت کـه در سـالهای اخیر تقاضـای آن در
سـطح جهـان افزایـش را نشـان میدهـد و چیـن یکـی از مارکتهـای خوبـی ایـن میوه افغانسـتان
تثبیت شـده اسـت.
حضـور در چنیـن منایشـگاههای بیناملللـی ،زمینـه رقابـت محصـوالت افغانسـتان در مارکتهای
جهانـی را تسـهیل میکند.
طبـق یـک خبر دیگـر وزارت زراعت مالـداری و آبیـاری از کمپین مبـارزه علیـه بیامری«قرغنه» در
تاکسـتانهای انگـور والیـت فاریاب خرب داده اسـت.
ایـن وزارت گفتـه اسـت کـه کمپیـن مجادلـه علیـه مـرض قرغنـه و خاکسترک تـاک انگـور و دیگـر
اشـجار مثمر در شـش ولسـوالی دارای تاکسـتان شـامل قیصار ،شـیرینتگاب ،دولتآباد ،بلچراغ،
پشـتونکوت و شـهر میمنـه آغـاز شـده اسـت .در خربنامـه افزوده شـده که تـا اکنون  ۱۲هـزار تاک
انگـور و دیگـر اشـجار مثمـر از وجـود امراض ویروسـی وقایه شـده اسـت.
قـرار اسـت در ایـن کمپیـن بـه مسـاحت هفـت هـزار هکتـار تاکسـتان و بـاغ میـوه از بیامریهـای
ذکرشـده محفـوظ شـود.

روند توزیع شناسنامه برقی در ننگرهار آغاز شد

 22گروه مخالف دولت تحت نظر طالبان در گلران هرات فعالیت می کنند

ولسـوال گلـران هـرات میگویـد  22گـروپ مسـلح مخالـف
دولـت از طالبـان در ایـن ولسـوالی فعالیتهـای مسـلحانه
دارنـد.
عبدالغنـی نورزائـی ،ولسـوال گلـران هـرات بـه خربگـزاری
جمهـور گفـت :از ایـن میـان تعـداد طالبان مسـلح کـه در این
ولسـوالی فعالیـت دارنـد نزدیـک بـه  400تـن میرسـند.

گفته میشـود ولسـوال نام نهاد طالبان در این ولسـوالی «مال
ادریـس» و فرمانده نظامی این گروه «آشـاری» میباشـد.
ایـن دو فـرد از خطرنـاک ترین افراد طلبان در ولسـوالی گلران
هـرات انـد کـه حتـی زاویـه نفـوذ آنـان در خـارج از ایـن دو
ولسـوالی هـم بـه چشـم میخـورد.
ولسـوال گلـران هـرات در ادامـه میگویـد قدرت گـروه طالبان

در ایـن ولسـوالی ضعیـف شـده و نیروهـای کمکـی از دیگـر
نقـاط هـرات اکثرا بـه کمـک آنـان میشـتابند.
نورزائـی علاوه کـرد عمدتـا طالبـان از ولسـوالیهای کشـک
کهنـه ،ربـاط سـنگی ،کهسـان ،غوریـان و زنـده جـان بـه ایـن
ولسـوالی میآینـد و در نیردهـای نسـبتا سـنگین ایـن گـروه
رشکـت میکننـد.
در طـول یـک ماه گذشـته شـش حمله از سـوی طالبـان باالی
مواضـع نیروهـای امنیتـی در ایـن ولسـوالی صـورت گرفته ،که
ایـن حملات از دو طـرف کشـته و زخمی برجای گذاشـتند.
امـا ولسـوال گلـران هـرات در مـورد تلفـات نیروهـای امنیتـی
مشـخصا در یـک مـاه گذشـته اشـارهای نکـرده اسـت.
او در ادامـه یـادآور شـد از دو روز بـه ایـن طـرف هـم عملیـات
نیروهـای امنیتـی بـرای پاکسـازی بعضـی از روسـتاهای ایـن
ولسـوالی از وجـود مخالفـان مسـلح دولـت ادامـه دارد.
بـه گفتـه وی در جاهـای کـه طالبـان حضـور دارنـد بـه زور از
مـردم ُعشر و ذکات جمـع آوری کـرده و بـه اذیـت و آذار مـردم
میپردازنـد.
آقـای نورزائـی تأکیـد کـرد که نیروهـای امنیتی در بهـار پیرشو
آمادگـی کامـل را داشـته و به هر گونه حمالت مخالفان پاسـخ
خواهنـد داد .ولسـوالی گلـران هـرات یکی از دور افتـاده ترین
ولسـوالی هـرات بوده کـه  190کیلومرت از شـهر فاصله دارد.

بیش از  29هزار نفر در زندانهای افغانستان به سر میبرند

معـاون نظامـی اداره امـور زندانهـا میگویـد کـه بیـش از 29
هـزار نفر در محابس افغانسـتان زندانی هسـتند کـه نزدیک به
چهـار هـزار آن زندانیهای طالبان هسـتند.
نظـام الدیـن نورسـتانی معـاون نظامـی اداره امـور زندانهـای
کشـور دیـروز یکشـنبه ( 3حـوت) در برنامـه حسـابدهی دولت
بـه ملـت در کابـل گفـت »:در کل  29هـزار و  248تن در متام
محابـس کشـور زندانی هسـتند».
آقـای نورسـتانی گفـت »:از میـان بیـش از  29هـزار زندانـی،
 3693تـن آنهـا مربـوط گـروه طالبـان 497 ،تـن مربـوط گروه
داعـش و  389تـن دیگـر آن خارجـی میباشـند».
وی بـا بیـان اینکـه برخی زندانیهـا معتاد به مواد مخدر اسـت
گفت »:در سـال گذشـته مالی بیش از  400تن زندانی معتاد
بـه مـواد مخـدر طی یـک برنامه منظـم به کمـک بخش صحی
ما تداوی شـدند».
معـاون نظامـی اداره امـور زندانهـای کشـور بـا برشـمردن
مهمتریـن دسـتآوردهای کشـفی در زندانهـا گفـت »:در
سـال گذشـته مالـی  985سـیت مبایـل 174 ،چارچـر و 101
بطـری مبایـل 1280 ،قبضه چاقو خودسـاز 7 ،هزار  121گرام
چـرس 1776 ،گـرام هیروییـن 1782 ،گـرام تریـاک و 325
تابلیـت کا از زندانیهـا کشـف شـده اسـت».
آقـای نورسـتانی افـزود 94 »:تـن کـه  41تـن آنهـا از کارمندان
زندانهـا هسـتند بـه دلیـل انتقـال مـواد مخـدر در داخـل
زندانهـا ،غفلت وظیفوی ،فسـاد اداری و سوءاسـتفاده گرفتار
شـدهاند».

وی بـا بیـان اینکـه  6تـن زندانـی بـه اثـر ویـروس کرونـا جـان
باختـه انـد گفـت »:در دوران اوج ویروس کرونـا حیات  38هزار
زندانـی در خطـر بـود کـه توانسـتیم بـا مدیریت درسـت از یک
فاجعـه انسـانی جلوگیـری کنیـم» .آقای نورسـتانی در قسـمت
وضعیـت زندانهـا گفـت »:متاسـفانه برخـی زندانیهـای مـا
معیـاری نیسـت کـه در ایـن بـاره ارزیابیهای خویـش را جهت
بهبـود وضعیـت زندانهـا آغـاز کردیـم و تلاش ایـن اسـت کـه

در آینـده نزدیـک متـام زندانهـای افغانسـتان معیـاری شـده
و زندانیهـای بـه جـز از حـق آزادی از دیگـر حقـوق شـان
برخـوردار شـوند» .وی دربـاره فرمـان رییـس جمهورغنی مبنی
برعفـو زندانیهای نظامی گفـت »:تاهنوز  400زندانی نظامی
مطابـق ایـن فرمـان آزاد شـده و کارهای کمیسـیون مربوط نیز
جریـان دارد» .بـه اسـاس معلومـات اداره امـور زندانهـا 38
زنـدان در رسارس کشـور وجـود دارد.

ضیاالحـق امرخیـل والـی والیـت ننگرهار میگویـد روند توزیع شناسـنامه برقی در ولسـوالیهای والیـت ننگرهار
آغاز شـده است.
آقـای امرخیـل یکشـنبه  3حـوت در تویتـی گفته اسـت کـه برای اولین بـار دفاتر رونـد توزیع شناسـنامه برقی در
ولسـوالیهای شـینوار و کامـه بـاز شـده اسـت و قـرار اسـت در ولسـوالی خوژیانی و سـایر ولسـوالیهای دیگر نیز
بـه زودی دفتر توزیع شناسـنامه برقی فعـال گردند.
وی ترصیـح کـرده اسـت کـه در ناحیههـای چهـارم و پنجـم شـهر جلال آبـاد نیـز دفاتر توزیع شناسـنامه باز شـده
اسـت و هـم اکنـون روزانـه  3500شناسـنامه برقی توزیع میشـود.
پیشتر فضـل محمـود فضلـی رئیـس اداره امـور ریاسـت جمهـوری اعالم کـرده بود کـه روزانه در رسارس کشـور 20
هـزار شناسـنامه برقـی توزیـع میشـود .وی گفتـه بـود کـه قبلا بـه مـردم وعده سـپرده بـود کـه توزیع شناسـنامه
برقـی را دهبرابـر بـاال خواهـد بـرد ،حاال بعد از حدود دو ماه ،براسـاس معلومـات اداره احصائیـه و معلومات ظرفیت
توزیـع شناسـنامه برقـی از روزانـه  2هـزار ،روزانه به  20هزار رسـیده اسـت.
ایـن درحالیسـت کـه اخیـرا اداره احصائیه و معلومـات نیز گفته بود که روند توزیع شناسـنامههای برقی در کشـور
را ترسیـع بخیشـده اسـت .ایـن اداره همچنـان گفته بـود که بـرای توزیع شناسـنامههای برقی دفاتر ایـن اداره در
والیـات نیز فعال میشـود.
احمـد جاویـد رسـولی رئیـس اداره ملـی احصائیـه و معلومـات گفتـه بود که قرار اسـت در سـال جدید خورشـیدی
بـرای پنـج میلیون شـهروند شناسـنامه برقی توزیـع گردد.
او حدود یک ماه پیش گفته بود که تاکنون  1.7میلیون شناسنامه برقی در کشور توزیع شده است.

بلینکن:
امریکا از تسریع روند صلح در افغانستان حمایت میکند
آنتونـی بلینکـن وزیـر امـور خارجـه ایـاالت متحـدهی امریـکا بـا تأکیـد بـر یافتن راه حـل سیاسـی بـرای مشـکل
افغانسـتان از افزایـش خشـونتها در ايـن کشـور ابـراز نگرانـی کـرد و خواهـان پایـان یافتن خشـونتها گردیـد.
در يـک خربنامـه کـه از طـرف شـوراى عـاىل مصالحـه مىل منترش شـده آمده اسـت که شـام ديروز داکتر عبدالله
عبداللـه بـا آنتونـی بلینکـن وزیر امـور خارجه ایـاالت متحـدهی امریکا صحبـت تلفنی کرد.
منبـع افـزوده اسـت ،وزیـر امـور خارجـهی ایـاالت متحـدهی امریـکا در صحبتهـای خـود بـا حامیـت و قدرانی از
تالشهـای صلـح در افغانسـتان گفـت ،در حالیکـه ارزیابـی و بازنگـری وضعیت در افغانسـتان از سـوی حکومت
ایـاالت متحـده ادامـه دارد ،ایـن کشـور خواهـان ترسیـع رونـد صلـح و دسـتیافنت بـه یـک توافـق جامـع و صلـح
پایـدار در افغانسـتان میباشـد.
موصـوف بـا تأکیـد بـر یافتن راه حل سیاسـی برای مشـکل افغانسـتان از افزایـش خشـونتها در اين کشـور ابراز
نگرانـی کـرد و خواهـان پایـان یافنت خشـونتها گردید.
داکتر عبداللـه عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحـهی ملـی بـا تشـکر و قدردانـی از همکاریهای همیشـگی
ن و حامیـت ایـن کشـور از تالشهـای صلـح ،در بـارهی رونـد صلـح،
ایـاالت متحـدهی امریـکا بـرای افغانسـتا 
مذاکـرات دوحـه و اوضـاع داخلـی و منطقـهای صحبـت کـرد.
رییـس شـورای عالـی مصالحـهی ملـی بـا تأکیـد بـر اراد ه و خواسـت مـردم افغانسـتان بـرای دسـتیافنت به صلح
دایمـی و پایـدار گفـت کـه جمهـوری اسلامی افغانسـتان خواهان حل مشـکل از طریـق مذاکره و دسـتیافنت به
راه حـل جامـع و قابـل قبول بـرای همه میباشـد.
موصـوف همچنـان حامیـت بیناملللـی و منطقـهای را بـرای دسـتیافنت بـه صلـح دایمـی در افغانسـتان مهـم
خوانـد و خواهـان ادامـه همکاریهـای بیناملللـی بـرای ترسیـع مذاکـرات صلـح و تأمیـن صلـح دایمـی گردیـد.
ايـن در حاليسـت کـه وزيـر خارجـه ايـاالت متحـده امريـکا دو روز قبـل بـا رييـس جمهـور ارشف غني نيـز صحبت
تيليفـوىن کـرده بود.

