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اسرائیل سفارتخانه های خود را در حالت آماده باش 
قرار داد 

 فرانسه و بریتانیا برای توقف کامل عبور مهاجران از کانال 
مانش به توافق رسیدند

 اسـرائیل سـفارتخانه های خـود در تمـام 
برابـر  در  محافظـت  بـرای  را  کشـورها 
ایـران  انتقام جویانـه  احتمالـی  اقدامـات 
حسـن  داد.  قـرار  آماده بـاش  درحالـت 
روحانـی، رئیس جمهـوری ایران، اسـرائیل 
و امریـکا را متهـم کـرد، دانشـمند اتمـی 

کشـته اند.... را  ایـران 

کـرد  اعـام  شـنبه  روز  بریتانیـا  دولـت   
شـمار  کـردن  دوبرابـر  بـرای  فرانسـه  بـا 
فرانسـه  شـمال  در  دریایـی  گشـت های 
به منظـور متوقف کردن قایق هـای مهاجران 
در کانـال مانـش بـه توافـق رسـیده اسـت.
براسـاس ایـن توافـق، دولت فرانسـه موظف 

می شـود تـا بـا دو برابر کـردن ...

 سال پانزدهم    شماره 4099   دو شنبه   10 قوس 1399   30 نوامبر 2020  قیمت: 20 افغانی

 تـروریستـان بـاز هـم 
فاجعه آفریدند

جمهوریت و تقویت 
محورهای ملی 

پاکستان و افغانستان در تالش 
منفعت سیاسی - اقتصادی 

 گـروه هـای دهشـت افگـن، صبـح دیـروز بـا دو حمله 
از  تعـدادی  زابـل  و  غزنـی  والیـت  دو  در  انتحـاری 
هموطنـان مـا را کشـته و زخمـی کردنـد.  کشـتار و 
ایجـاد هـرج و مـرج در کشـور، کـه جزئـی راهبردهـای 

اصلـی تروریسـتان در سـال جـاری اسـت،...
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سرمقاله

 حفیظ اهلل زکی

 هـر بـار بـه دایکنـدی می رفتم در دمل بـود که رسی 

بزنـم بـه کتاب خانه هـای شـهر نیلی و دیگـر جاهای 

نزدیک تـر بـه آن؛ کنجـکاو بودم که ببینـم آنجا مردم 

چـه کتاب هـای می خواننـد و حـال و هـوای مطالعه 

اسـت؛  قـرار  چـه  از  آنجـا  در  خوانـش  فرهنـگ  و 

گرفتاری هـای  و  روزمرگـی  درگیـر  متاسـفانه  امـا 

به خصـوص زندگـی روسـتایی  ...

میلیـون   ۶۵ بودجـه ی  بـا  کـه  آزادسـازی«   

بـه  هفتـه  چنـد  از  پـس  بـود  شـده  تولیـد  دالـری 

پربیننده تریـن فلـم شـبکه نتفلیگکـس تبدیل شـد. 

تولیـد فلـم »آزادسـازی ۲« کـه دنباله ای اسـت برای 

»آزادسـازی« به زودی آغاز خواهد شـد. قسـمت اول 

»جـو  نویسـندگی  هارگریـو«،  »سـم  کارگردانـی  بـه 

... همسـورث«  »کریـس  بـازی  و  روسـو« 

گفتگوی رییس جمهور
 با عبدالله، کرزی و سیاف 

در مورد چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه 

 احوال پرسی از 
کتاب های شهر نیلی

»آزادسازی 2« با گلشیفته 
فراهانی و کریس همسورث 

ساخته می شود 

 
 

EMBASSY OF THE ISLAMIC EPUBLIC OF PAKISTAN 
KART-E-PARWAN, KABUL 

 
OPEN TENDER NOTICE 

 
 

 The Embassy of Pakistan, Kabul, is seeking tenders from reputable Afghan 
IT companies to bid for the following: 

 

“15 Computers Dell 9th Generation Core i3, (Processor Core i3, Ram 4GB, 
Hard Disk 1TB), with 19-inch Monitor, Keyboard & Mouse, 2 Printer cum 
Scanner (Heavy duty) and 2KA UPS”. 
 

The bidders can submit their quotations on their business letter head either in 
person at the Embassy during any working day (Sunday to Thursday)  or through a 
sealed envelope or email at parepkabul@mofa.gov.pk which should be distinctly 
addressed to the “Head of Chancery, Embassy of Pakistan, Kabul”. 
 

The bids can be submitted within thirty (30) days of the advertisement of this 
tender notice. 
 

It is informed that last date for submission of bids will be 30th December, 2020. 
Bids will be opened in the office of Head of Chancery, Embassy of Pakistan, Karte 
Parwan, Kabul at 1500 hours on the same day. 
 
 
 

******* 
 
 
 

 

 

 
 

EMBASSY OF THE ISLAMIC EPUBLIC OF PAKISTAN 
KART-E-PARWAN, KABUL 

 
OPEN TENDER NOTICE 

 
 The Embassy of Pakistan, Kabul, is seeking tenders from reputable Afghan 
construction companies to bid for the following: 

 

“Two additional rooms, two bathrooms, one mini-kitchen, 8 additional 
bulletproof windows for visa collection”  
 

The bidders can submit their quotations on their business letter head either in 
person at the Embassy during any working day (Sunday to Thursday)  or through a 
sealed envelope or email at parepkabul@mofa.gov.pk which should be distinctly 
addressed to the “Head of Chancery, Embassy of Pakistan, Kabul”. 
 

The bids can be submitted within thirty (30) days of the advertisement of this 
tender notice. 
 

It is informed that last date for submission of bids will be 30th December, 2020. 
Bids will be opened in the office of Head of Chancery, Embassy of Pakistan, Karte 
Parwan, Kabul at 1500 hours on the same day. 
 
 
 
 

******* 
 
 

مقام هـای امنیتـی والیـت غزنـی می گوینـد که بـر اثر حملـه موتر 

مبـب گـذاری شـده بـه پایـگاه اردوی ملـی در منطقه »قلعـه جوز« 

در اطـراف شـهر غزنـی، 30 تـن کشـته و 28 تـن دیگـر زخمـی 

شـده اند.

یـک حملـه کننـده انتحـاری همـراه بـا یـک موتـر مبـب گـذاری 

شـده حوالـی سـاعت هفـت و نیـم صبـح روز یکشـنبه بـه یـک 

همـت،  باز محمـد  کـرد.  حملـه  ملـی  اردوی  نیروهـای  پایـگاه 

رئیـس شـفاخانه غزنـی روز یکشـنبه 9 قـوس پـس وقـوع رویـداد 

گفـت کـه ۳۰ نفـر کشـته و ۲۸ زخمـی ایـن رویـداد تاکنـون بـه 

مراکـز درمانـی منتقـل شـده اند کـه همـه نظامیـان هسـتند. در 

حملـه انتحـاری دیگـر در والیـت زابـل در همسـایگی غزنـی هـم 

یـک نفـر کشـته و دسـتکم ۲۰ نفـر دیگـر زخمـی شـده اند کـه بـه 

گفتـه مسـئولین هدف آن رئیس شـورای والیتی زابل بوده اسـت. 

واحداللـه جمعـه زاده، سـخنگوی والـی غزنـی گفته اسـت که این 

حملـه بـا موتـر نظامـی نـوع »همـوی« انجام شـده اسـت. او گفته 

کـه هـدف یک واحـد اردو در نزدیکی »قلعه جوز« در اطراف شـهر 

بـوده اسـت. وزارت دفاع افغانسـتان نیز حملـه در نزدیکی یکی از 

پایگاه هـای نیروهـای امنیتـی در »قلعه جـوز« ولسـوالی »ده یک« 

والیـت غزنـی را تاییـد کـرده اسـت. بـه گفتـه ایـن وزارت انتحـار 

کننـده قصـد داشـت خـودش را بـه داخل پایـگاه برسـاند که قبل 

از رسـیدن بـه هـدف شناسـایی و در تیرانـدازی نیروهـای امنیتی 

مـورد  در  را  قطع نامـه  سـه  اسـامی  همکاری هـای  سـازمان   

جریـان  در  قطع نامـه  ایـن  اسـت.  کـرده  صـادر  افغانسـتان 

چهل وهفتمیـن نشسـت شـورای وزیـران سـازمان همکاری هـای 

اسـت. شـده  صـادر  اسـامی 

اوضـاع  مـورد  در  قطع نامه هـا  ایـن  خارجـه،  وزارت  اعـام  طبـق 

افغانسـتان، جنایـات داعـش و ابتـکارات منطقـه ای در حامیت از 

افغانسـتان اسـت.

دولـت افغانسـتان از صـدور قطع نامه هـای سـازمان همکاری های 

اسـامی اسـتقبال کـرده اسـت و آن را بـه مثابـه حامیـت جهـان 

اسـام از افغانسـتان عنـوان کرده اسـت.

نشسـت شـورای وزیـران خارجـه سـازمان همکاری هـای اسـامی 

در هفتم و هشـتم قوس در شـهر نیامی کشـور نایجیر برگزار شـد.

حنیـف امتـر، وزیـر امـور خارجـه بـه مناینده گـی از افغانسـتان 

در ایـن نشسـت رشکـت کـرده بـود. طبـق اعـام وزارت خارجـه، 

سـازمان همکاری هـای اسـامی از عاملـان و نهادهـای مذهبـی 

در کشـورهای عضـو ایـن سـازمان خواسـته اسـت کـه جنـگ در 

افغانسـتان را تحریـم و در حامیـت از صلـح موضع گیـری کننـد.

وزارت خارجـه گفتـه اسـت کـه بـا حامیـت واضح کشـورهای عضو 

از مذاکـرات صلـح، در ایـن قطع نامه هـا بـا رصاحـت متـام از آغـاز 

مذاکـرات صلـح اسـتقبال شـده و از اقدامـات دولـت افغانسـتان 

سازمان همکاری های اسالمی سه قطع نامه را در مورد افغانستان صادر کردحمله انتحاری در غزنی و زابل؛ ۳۰ نفر کشته و حدود ۵۰ نفر زخمی شدند

در نزدیکـی پایـگاه منفجـر شـد.

ایـن وزارت گفتـه کـه در ایـن حملـه ۱۰ نفـر از رسبـازان اردوی ملی 

را  ایـن حملـه  نفـر دیگـر زخمـی شـده اند. مسـئولیت  و ۷  کشـته 

تاکنـون کسـی بـه عهـده نگرفتـه اسـت. منطقـه قلعـه جـوز کـه ایـن 

رویـداد در آن رخ داده در حـدود ۱۲ کیلومـری جنـوب رشق شـهر 

غزنـی موقعیـت دارد و در مسـیر ولسـوالی ده یـک اسـت. ده یـک از 

ولسـوالی های ناامن غزنی اسـت که حدود یک سـال شـده مرکز آن 

بـه دسـت دولت افتـاده امـا جنگجویان طالبـان در اکرثیـت مناطق 

دیگـر آن فعـال انـد. در ایـن منطقـه قبـا یـک پایـگاه پولیـس نظـم 

عامـه موقعیـت داشـت کـه حـاال در اختیـار نیروهـای اردوی ملـی 

است.

در زمینـه عمل کردهـای سـازنده بـه ویـژه 

رهایـی زندانیـان طالبـان، سـتایش شـده 

است.

سـازمان همکاری هـای اسـامی حمـات 

ایـن  در  را  کشـور  در  تروریسـتی  اخیـر 

اسـت. کـرده  محکـوم  قطع نامه هـا 

این سـازمان هدف قـراردادن غیرنظامیان 

در بامیان، دانشـگاه کابل، مرکز آموزشـی 

کوثـر دانش و زایشـگاه دشـت برچی را به 

شـدت نکوهش کرده اسـت.

از  اسـامی  همکاری هـای  سـازمان 

کـه خشـونت ها  اسـت  طالبـان خواسـته 

را کاهـش دهنـد و بـا برقـراری آتش بـس 

موافقـت کنند. در قطع نامه های سـازمان 

همکاری های اسـامی از کشورهای عضو 

خواسـته شـده اسـت کـه از رونـد صلـح همه شـمول در افغانسـتان 

وزارت  یابـد.  دسـت  سیاسـی  حـل  راه  یـک  بـه  کـه  کنـد  حامیـت 

خارجـه می گویـد کـه سـازمان همکاری هـای اسـامی حامیتـش را 

از پروژه هـای مختلـف زیربنایـی که هـدف آن تقویت همـکاری میان 

افغانسـتان و همسـایگانش اسـت، اعـام کـرده اسـت. ایـن پروژه هـا 

شـامل خـط آهـن – افغانسـتان، پـروژه تاپـی و پروژه »کاسـا یک 

هـزار« انتقـال بـرق منطقـه ای اسـت.

ایـن قطع نامه هـا موضوعـات ماننـد صلـح، امنیتـی، سیاسـی، 

شـامل  را  منطقـه ای  همکاری هـای  و  مهاجـران  اقتصـادی، 

می شـود. 



 

طالبـان  حملـه  کـه  می گویـد  بدخشـان  پولیـس   

بـرای ترصف ولسـوالی نسـی این والیت ناکام شـده 

اسـت. شـورای والیتـی بدخشـان می گویـد کـه در 

پـی حملـه طالبـان دو نیـروی مـرزی کشـته و پنـج 

تـن دیگـر زخمـی شـده اند. باشـنده گان ولسـوالی 

نسـی شـار کشـته گان را شـش تـن و زخمیـان را 

سـه تـن گـزارش داده انـد.

بدخشـان،  پولیـس  سـخنگوی  روحانـی،  ثناءاللـه 

گفـت کـه گـروه طالبـان روز یک شـنبه، نهـم قوس، 

  

 مجلـس مناینـدگان پـس از توقـف رونـد رای 

اعتـاد بـه اعضـای کابینـه، ایـن رونـد را روز 

شـش  گرفـت.  رس  از  قـوس  نهـم  یک شـنبه، 

نامـزد وزیـر برنامه های کاری شـان را به مجلس 

ارائـه کردنـد.

صافـی  حسـینه  یک شـنبه  روز  نشسـت  در 

محمدهـارون  زنـان،  امـور  وزارت  نامـزد 

پرتولیـم،  و  معـادن  وزارت  نامـزد  چخانسـوری 

ترانسـپورت،  وزارت  نامـزد  ذکـی،  قدرت  اللـه 

مهاجریـن  وزارت  نامـزد  اخالقـی  نوررحـان 

نامـزد  کـرزی  محمـود  عودت کننـده گان،  و 

وزارت شهرسـازی و اراضـی و نجیب اللـه یمیـن 

نامـزد وزارت فوایـد عامـه برنامه های شـان را بـه 

کردنـد. ارائـه  مجلـس 

مجلـس مناینـدگان در چهـارم قـوس روند رای 

اعتـاد بـه اعضای کابینـه را متوقف کـرد. این 

تصمیـم در پـی اظهارات امراللـه صالح، معاون 

اول ریاسـت جمهـوری در نشسـت جنیـوا در 

مـورد دخیـل بودن شـاری از اعضـای مجلس 

مناینـدگان در فسـاد گرفته شـد.

بـود  داده  هشـدار  قبـالً  مناینـد گان  مجلـس 

تـا زمانـی کـه صالـح اسـناد ارائـه نکنـد، رونـد 

متوقـف  را  کابینـه  اعضـای  بـه  رای دهـی 

. می کنـد

ایـن مجلس هم چنان طـرح وادارکـردن امرالله 

صالـح را بـه اسـتفعا از سـوی رییـس جمهـور 

غنـی پیش کـش  کـرده بـود.

مجلـس مناینـدگان روز شـنبه تصمیـم گرفـت 

کـه رونـد رای اعتـاد بـه اعضای کابینـه از رس 

شـود. گرفته 

مجلـس  رییـس  رحانـی،  میررحـان 

در  رسخ  صلیـب  بین املللـی  کمیتـه 

یـک  کـه  اسـت  کـرده  اعـالم  افغانسـتان 

والیـت  از  کمیتـه  ایـن  ربوده شـده  کارمنـد 

اسـت. شـده  آزاد  میـدان وردک 

کمیتـه  عمومـی  رییـس  پـدرو،  خـوان 

بین املللـی صلیـب رسخ در افغانسـتان، در 

توییتـی گفتـه اسـت کـه یـک کارمنـد ایـن 

نهـاد روز گذشـته در میـدان وردک از سـوی 

افـراد مسـلح توقف داده شـده بـود، اما پس 

از متـاس رهـری صلیـب رسخ، بـه او اجـازه 

سـفر داده شـده اسـت.

رویا موسـوی، سـخنگوی کمیتـه بین املللی 

 سـازمان همکاری اسالمی در پایان نشست 

دو روزه  ی وزیـران خارجه ی کشـورهای عضو 

اسـت  خواسـته  طالبـان  از  سـازمان،  ایـن 

کـه خشـونت ها را کاهـش داده و بـه تأمیـن 

عاجـل آتش بـس توافـق کننـد.

عضـو  کشـورهای  وزیـران  شـورای  نشسـت 

سـازمان همـکاری اسـالمی بـه تاریـخ هفتم 

و هشـتم قـوس در شـهر نیامـی، پایتخـت 

همـکاری  سـازمان  شـد.  برگـزار  نایجریـا 

حمـالت  محکوم کـردن  ضمـن  اسـالمی 

تروریسـتی اخیر در افغانسـتان، از مذاکرات 

کـرده  حایـت  نیـز  کشـور  ایـن  در  صلـح 

اسـت.

کشـورهای عضو سـازمان همکاری اسـالمی 

در چهل وهفتمیـن نشسـت شـورای وزیـران 

قطع نامـه ی  سـه  سـازمان  ایـن  خارجـه ی 

گفتگوی رییس جمهور با عبداهلل،
 کرزی و سیاف در مورد چگونگی ساختار شورای عالی مصالحه 

2
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از صفحه1
 رییس جمهور اشرف غنی با عبداهلل 
عبداهلل رییس شورای عالی مصالحه 

ملی، حامد کرزی رییس جمهور پیشین 
و عبدالرب رسول سیاف از رهبران 

جهادی کشور دیدار کرده است.
این دیدار قبل از ظهر دیروز )یک شنبه، 

۹ قوس( در ارگ ریاست جمهوری 
انجام شده است.

ارگ ریاست جمهوری در اعالمیه ای 
گفته است که در این دیدار در مورد روند 
صلح، چگونگی ساختار شورای عالی 

مصالحه ملی و برگزاری نخستین 
نشست این شورا بحث و گفت وگو 

کرده اند.
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل 

روز گذشته نیز دیدار و در مورد برگزاری 
نخستین نشست شورای عالی مصالحه 

ملی بحث و گفت وگو کرده بود.
شورای عالی مصالحه ی ملی 

براساس توافق نامه ی سیاسی میان 
رییس جمهور غنی و عبداهلل عبداهلل 

که در بیست وهشتم ثور به امضا رسید، 
ایجاد شده است. 

 

کارتون روز

حفیظ اهلل زکی 

 گـروه هـای دهشـت افگن، صبح دیـروز با دو حملـه انتحاری 

در دو والیـت غزنـی و زابـل تعـدادی از هموطنان ما را کشـته 

و زخمـی کردنـد.  کشـتار و ایجـاد هـرج و مـرج در کشـور، که 

جزئـی راهردهـای اصلـی تروریسـتان در سـال جاری اسـت، 

بـار بـار تکـرار شـده اسـت و عرابـه ای خشـن جنگـی طالبـان 

و متحدانـش همچنـان بـر تـن و جسـم شـهروندان بـی گنـاه 

کشـور مـی چرخـد و خانـواده هـای بسـیاری را سـوگوار مـی 

سازد.

از  هـای دشـمن  تاکتیـک  و  راهردهـا  تحلیـل  و  شناسـایی 

امنیتـی اسـت. جنـگ طالبـان  ارگان هـای  وظایـف اصلـی 

در سـال روان تنهـا بـه جنـگ نظامـی و سـخت محـدود منـی 

شـود؛ بلکـه آنهـا مـی خواهنـد اهدافـی را مـورد حملـه قـرار 

دهنـد کـه بهـره تبلیغاتـی بـرای آنهـا داشـته باشـند.

بـا حمـالت  کـه  مـی خواهنـد  یـک طـرف  از  طالبـان  گـروه 

انتحـاری، تـوان نیروهـای امنیتـی را بـه چالش بکشـانند و از 

سـوی دیگـر تالش دارند با برجسـته سـازی عملیـات ها، روح 

و روان جامعـه را تحـت تأثیـر قـرار دهند. هدف ایـن گروه این 

اسـت کـه مـردم را از حکومت و سـازمان هـای امنیتی مأیوس 

و نـا امیـد سـاخته و ایـن بـاور را ایجـاد کننـد کـه حکومـت 

قـدرت، تـوان و اراده بـرای تأمین امنیت شـهروندان را ندارد و 

ایـن گـروه هـا مـی تواننـد در هر زمـان و مکانی کـه بخواهند، 

اهـداف مـورد نظـر شـان را هـدف قـرار دهنـد. ایجـاد تـرس و 

وحشـت در میـان جامعه از خواسـت های دیگر گـروه طالبان 

اسـت کـه بـه گونـه هـای مختلـف اجرا می شـود.  

طالبـان مـی داننـد کـه در جنـگ رویـاروی شـانس پیـروزی 

ندارنـد؛ از ایرنو سـعی مـی کنند با تشـدید اختالفات قومی و 

مذهبی و برجسـته سـازی تفاوت دیدگاه های سیاسـی میان 

رهـران احـزاب و گـروه هـا و بزرگنایـی خـأ هـا و شـکاف 

هایـی کـه بـه فاصلـه مـردم از حکومـت، کمک کنـد، حایت 

وسـیع مـردم از نظـام و حکومـت را کاهـش داده و مرشوعیـت 

آن را زیـر سـؤال برند.

ولـی گذشـت چندیـن مـاه از وحشـی گـری هـای گـروه هـای 

هـای  تاکتیـک  کـه  داد  نشـان  افغانسـتان،  در  تروریسـتی 

دشـمن بـا شکسـت انجامیده و نتایـج معکوس در پی داشـته 

هـای  گـروه  سـایر  و  طالبـان  بـرشی  ضـد  جنایـات  اسـت. 

افغانسـتان  مـردم  همبسـتگی  و  اتحـاد  سـبب  تروریسـتی، 

شـده و بـه حایـت وسـیع و آشـکار مـردم از نظـام جمهـوری 

انجامیـده اسـت. در مـاه هـای اخیـر نفـرت و بدبینـی نسـبت 

بـه طالبـان اوج گرفتـه و مخالفت با این گروه و ایسـتادگی در 

برابـر آن بـه یـک خواسـت جمعـی تبدیـل شـده اسـت. 

مشـخص  حلقـات  سـوی  از  گذشـته  سـال  یـک  طـی  در 

تبلیـغ مـی شـد کـه رویکـرد طالبـان نسـبت بـه ارزش هـای 

دموکراتیـک تغییـر کـرده و ایـن گـروه با مسـایل حقوق برشی 

آشـتی کـرده اسـت؛ امـا بـا رشوع مذاکـرات قطـر و تشـدید 

خشـونت هـا در افغانسـتان و اعـال وحشـیانه تریـن و بـی 

رشمانـه تریـن جنایـت هـای ضدبـرشی در افغانسـتان، پـرده 

از چهـره آن گـروه برداشـته شـد و ثابـت شـد که هیـچ تغییر و 

انعطافـی در باورهـای ایدئولوژیـک طالبـان بـه وجـود نیامده 

. ست ا

اکنـون حمـالت انتحاری دشـمنان بر مراکـز نظامی و محالت 

تجمـع مردمـی، هرچنـد دلهـا را مـی شـکند و روان هـا را می 

آزارد؛ امـا نفـرت و دشـمنی اعضـای جامعـه را از طالبـان و 

گـروه های هراس افگن، بیشـرت و شـدیدتر می سـازد. هرقدر 

بـر خشـونت هـا افـزوده شـود و نیروهـای ملکی آمـاج حمالت 

قـرار گیرنـد، بدبینـی جمعـی نسـبت بـه طالبـان و بـی باوری 

مـردم نسـبت بـه ادعاهـای آنهـا بیشـرت و عمیق تـر می شـود. 

طالبـان بـا آگاهـی از ایـن موضـوع مـی خواهنـد از پذیرفـن 

مسـؤلیت حمالتـی کـه مـردم ملکـی را هـدف قـرار داده انـد، 

شـانه خالـی کننـد و مسـؤلیت ایـن گونـه حمالت را بـه عهده 

شـهروندان  کـه  حالـی  در  بیندازنـد.  داعـش  خیالـی  گـروه 

افغانسـتان بـه خوبـی آگاه هسـتند کـه اوال داعـش و شـبکه 

بـدون  ثانیـا؛  و  اسـت  طالبـان  گـروه  دوم  نسـخه  حقانـی 

همـکاری و زمینـه سـازی این گروه، فعالیت سـایر گـروه های 

تروریسـتی در کشـور ناممکـن مـی گـردد. بنابرایـن از نظـر 

مردم افغانسـتان مسـؤلیت گروه طالبـان در حمالت انتحاری 

و کشـتار افـراد ملکـی، بـه هرحـال انـکار ناپذیـر مـی باشـد.

رهـران طالبـان بـا فرسـتادن هیـأت مذاکـره کننـده در قطر، 

نشـان مـی دهنـد کـه ایـن گـروه بـه مذاکـرات سیاسـی بـاور 

طریـق  از  افغانسـتان  مشـکالت  کـه  خواهنـد  مـی  و  دارنـد 

امـا در داخـل افغانسـتان  گفتگوهـای سیاسـی حـل شـود؛ 

دیوانـه وار بـه جـان مـردم افتـاده و اطفـال و جوانـان و مردان 

و زنـان بـی گنـاه را هـدف حمـالت انتحـاری قرار مـی دهند. 

بـر اسـاس معلومـات شـورای امنیـت ملـی در آینده ایـن گروه 

مـی خواهنـد محـل تجمعات مـردم را هـدف قرار دهنـد. این 

رفتـار طالبـان منافـی بـا ارزش هـای اسـالمی و معـارض بـا 

کنوانسـیون هـا و معیارهـای بیـن املللی بـوده و بـا رفتارهای 

انسـانی همخوانـی نـدارد. ایـن تعـارض رفتـاری طالبـان، یـا 

نشـانه دو رویـی طالبـان اسـت که بـرای فریب مـردم طراحی 

شـده اسـت یـا بیانگـر اختالفـات درونـی طالبـان اسـت کـه 

رهـران  از  را  طالبـان  جنگـی  فرماندهـان  متـرد  و  جدایـی 

سیاسـی شـان برمـال مـی کنـد. 

سرمقاله

تـروریستـان بـاز هـم 
فاجعه آفریدند

حنيــف رضايــي همــدا راز وويــل، چــې د همغــږۍ يــادې 

ناســتې تــه د شــاهني قــول اردو قومانــدان جــرنال هيبــت 

ــر اغېزمــن  ــا کــې د مرســتو پ ــې وين ــه خپل ــزي پ ــه علي الل

وېــش ال ټينــګار وکــړ. نومــوړي زياتــه کــړه، چــې پــه 

غونــډه کــې د طبيعــي پېښــو زيامننــو شــويو او د جګــړې 

قربانيانــو او د هغــوی کورنيــو تــه د مرســتې رســولو پــر الرو 

ــډه  ــه غون ــه خــره، پ ــي پ چــارو هــم بحــث وشــو. د رضاي

ــرشي  ــا او د ب ــا يونام ــتازولۍ ي ــو اس ــرو ملتون ــې د ملګ ک

ــګ  ــو او د جن ــو کورني ــه اړمن ــو کمېســيون اســتازو ل حقون

ــړ. ــتو ډاډ ورک ــو مرس ــويو رسه د خپل ــو ش ــه زيامنن ل

ــخ  ــت رسه م ــه مقاوم ــو ل ــو طالبان ــله وال ــې د وس ــرل چ ل

ــوې ده. دی  ــه ش ــته رامنځت ــې نښ ــال ی ــر مه ــوي او پ ش

ــو ۳ مهــم  ــو طالبان وايــي، پــه دې نښــته کــې د وســله وال

غــړي وژل شــوي او ۴ نــور ســخت ټپیــان شــوي دي. 

نومــوړي دا هــم وويــل، دغــه راز د وســله والــو طالبانــو پــه 

ــوي دي. ــم وژل ش ــړي ه ــیمې دوه وګ ــې د س ډزو ک

ــه کړپــۍ  ــه تېــره شــپه د الیشــنګ ولســوالۍ پ ــور ت ــل ل ب

ســیمه کــې د مولــوي حقمــل پــه نــوم د وســله والــو 

طالبانــو پــر ځایــي قومانــدان او پــر ۷ نــورو ملګــرو یــې د 

ــوی دی. ــد ش ــي بری ــال هوای ــر مه ــولو پ ــن خښ مای

ــه دې پېښــه کــې د  ــي چــې پ ــد واي د لغــان د وايل ويان

ــوي او ۴  ــان وژل ش ــډون درې کس ــه ګ ــل پ ــوي حقم مول

ــان شــوي دي. ــور ســخت ټپی ن

ــو  ــي پېښ ــې د طبيع ــډه ک ــاده غون ــه ي ــړه، پ ــه ک ــي زيات رضاي

ــه د بېړنــۍ او  ــو ت زيامننــو شــويو او د وروســتيو جګــړو قربانيان

ــو. ــګار وش ــدې ټين ــولو بان ــتې رس ــت مرس ــر وخ پ

نومــوړي زياتــوي، چــې پــه يــاده ناســته کــې شــال زون 

کــې د غــوڅ مالتــړ ماموريــت قومانــدان جــرنال اســګرماير لــه 

ــړ. ــګار وک ــر دوام ټين ــتو پ ــو مرس ــو رسه د خپل افغانان

ــړ  ــوڅ مالت ــې د غ ــړه، چ ــه ک ــد زيات ــول اردو ويان ــاهني ق د ش

قومانــدان پــه خپلــو خــرو کــې وويــل، چــې نړيوالــه ټولنــه لــه 

افغانانــو رسه د مرســتې پــه خاطــر دغــه هېــواد تــه راغلــې او د 

مرســتو دغــه لــړۍ بــه دوام وکــړي.

ــه دې نښــتو کــې ۳۰ وســله وال وژل  ــه کــړه چــې پ هغــه زيات

ــان شــوي دي. ــور ټپی شــوي او ۱۷ ن

اردو،  مــي  کــې  عملیاتــو  دغــو  پــه  وينــا،  پــه  نومــوړي  د 

کومانــډو، رضبتــي او نــور ځواکونــه برخــه لــري چــې پــر مهــال 

ــتونه  ــه ش ــو ل ــله وال ــیمې د وس ــې س ــورې ګڼ ــه پ ــر اوس ــې ت ی

پاکــې شــوې او عملیــات پــه بریالیتــوب رسه روان دي.

دى وايــي، پــه دغــو عملیاتــو کــې افغــان رستېــرو او عامــو 

خلکــو تــه زیــان نــه دی اوښــتی. د يــو بــل خــر لــه مخــې، د 

مــي امنیــت لــه ځانګــړو ځواکونــو رسه پــه نښــته کــې د وســله 

ــتې ده. ــه اوښ ــرګ ژوبل ــه م ــړو ت ــو ۷ غ ــو طالبان وال

ــل،  ــه ووي ــژواک ت ــزي پ ــدالله دولت ــد اس ــان د وايل ويان د لغ

ــو د  ــړو ځواکون ــت د ۰۲ ځانګ ــي امنی ــه د م ــره ورځ ناوخت تې

ــات  ــې عملی ــیمه ک ــه س ــاد پ ــع االب ــد د بدی ــز اړون ــان مرک لغ

ــدان  ــت قومان ــړ ماموري ــه شــال زون کــې د غــوڅ مالت  پ

ــه  ــتو ت ــو مرس ــو رسه خپل ــه افغانان ــه ل ــې دوی ب ــي، چ وي

ــړي. دوام ورک

پــه شــال کــې د ۲۰۹ شــاهني قــول اردو مطبوعــايت 

مســوول حنيــف رضايــي د لينــدۍ پــه ٩مــه، پــژواک 

ــول اردو  ــې ق ــه دغ ــره ورځ پ ــې تې ــل، چ ــه ووي ــس ت اژان

ــال  ــو، ش ــي چارواک ــي او ملک ــال زون نظام ــې د ش ک

کــې د غــوڅ مالتــړ ماموريــت قومانــدان، د ملګــرو ملتونــو 

اســتازولۍ او د بــرشي حقونــو کمېســيون ګــډه ناســته 

ــوده. درل

ــې د  ــت ک ــه والی ــه دغ ــې پ ــي چ ــي واي ــان چارواک  د لغ

نښــتو او هوايــي بريدونــو پــه تــرڅ کــې ۶۱ وســله والــو تــه 

مــرګ ژوبلــه اوښــتې ده.

ــو د وســلو او  ــه دې نښــتو کــې د وســله وال ــي، پ دوى واي

ــا هــم شــوې ده. ــه منځــه وړو ادع ــو د ل مهات

پــه لغــان کــې د لومــړۍ پلــې لــوا قومانــدان بریــد 

ــس  ــژواک اژان ــه پ ــه ۹م ــدۍ پ ــرد د لېن ــي ن ــرنال زمل ج

ــنګ  ــاه او د الیش ــت ش ــه دول ــره ورځ ناوخت ــل، تې ــه ووي ت

ولســوالۍ پــه ځینــو ســیمو کــې د مــي اردو پــه مــرشۍ د 

روانــو محاربــوي عملیاتــو پــه هوایــي او ځمکنیــو بریدونــو 

ــوول  ــتخباراتو د مس ــاره د اس ــوالۍ لپ ــادې ولس ــې د ی ک

ــډون  ــه ګ ــو پ ــو قوماندان ــورو مهم ــو ن ــت او پنځ ــاري هم ق

ــتې ده. ــه اوښ ــرګ ژوبل ــه م ــو ت ۶۱ طالبان

 په شامل کې د ناټو قوماندان له افغانانو رسه د مرستو د دوام ډاډ ورکړ

د لغامن چارواکي په دغه والیت کې د لسګونو طالبانو وژل کېدو ادعا کوي

یـک رشـته حمله هـای تهاجمـی را به هـدف ترصف 

ولسـوالی نسـی اجـرا کـرد که بـه ناکامـی انجامیده 

است.

سـخنگوی پولیس بدخشـان می گوید کـه در نتیجه 

امنیتـی  نیروهـای  از  تـن  هفـت  درگیری هـا  ایـن 

نبـود  و  بـه نسـبت مشـکالت  زخمـی شـده اند کـه 

امکانـات بـه مرکـز والیـت انتقـال داده نشـده اند.

روحانـی گفـت کـه به گـروه طالبان نیـز در این نرد 

تلفـات سـنگین وارد شـده اسـت و در حـال حـارض 

روز  نهـاد  ایـن  اداری  هیـأت  و  مناینـدگان 

گذشـته بـا محمـدارشف غنـی، رییـس جمهور 

کردنـد. دیـدار 

جمهـور  رییـس  دیـدار  در  ارگ،  اعـالم  طبـق 

روی  مناینـدگان،  مجلـس  اداری  هیـأت  بـا 

بیـن دو قـوه دولـت گفتگـو شـده  هآمهنگـی 

اسـت. رییـس جمهـور از تأییـد صالحیـت ۱۰ 

مناینـدگان  مجلـس  سـوی  از  کابینـه  عضـو 

سـپاس گزاری کـرده اسـت. در این دیـدار روی 

یـک سلسـه راهکارهـا نیـز توافـق شـده اسـت.

بـه  قـوس  مـاه  اول  در  مناینـدگان  مجلـس 

فضل احمـد معنـوی، حنیف امتـر، عبدالهادی 

اسـدالله  اندرابـی،  ارغندیـوال، محمدمسـعود 

بصیـر،  عبـاس  خـاوری،  معصومـه  خالـد، 

و  ته ینـج  بشـیراحمد  حلیمـی،  محمدقاسـم 

نثاراحمـد غوریانـی رای اعتـاد داد. این افراد 

بـه ترتیب بـرای تصدی کرسـی های وزارت های 

داخلـه،  امـور  مالیـه،  خارجـه،  امـور  عدلیـه، 

دفـاع ملـی، مخابـرات و تکنولـوژی معلوماتـی، 

تحصیـالت عالـی، ارشـاد، حـج و اوقـاف، کار 

نامـزد  تجـارت  و  صنعـت  و  اجتاعـی  امـور  و 

نامـزد  احـدی  انوارالحـق  هم چنـان  بودنـد. 

وزارت زراعـت، آبیـاری و مالـداری، احمدضیـا 

و  ملـی  امنیـت  ریاسـت عمومـی  نامـزد  رساج 

محمدطاهـر زهیـر، رسپرسـت وزارت اطالعـات 

را  برنامه های شـان  قـوس  سـوم  در  فرهنـگ  و 

بـه مجلـس توضیـح دادند. قـرار اسـت اعضای 

بعـدی  نشسـت های  در  کابینـه  باقی مانـده 

برنامه های شـان را ارائـه کنند و سـپس مجلس 

بـرای تأییـد صالحیـت ایـن مقام هـا صنـدوق 

بگـذارد. 

پیش تـر  افغانسـتان  در  رسخ  صلیـب 

ربوده شـدن ایـن کارمنـد ایـن نهـاد را تأییـد 

کـرده بـود.

از  مصونیـت  داشـن  بـا  رسخ  صلیـب 

جناح هـای درگیر، در همه نقاط افغانسـتان 

بـدون محافظیـن امنیتـی و موترهـای زرهی 

می کنـد. کار 

 ایـن سـازمان حتـی در مناطقـی کـه تحـت 

فعـال  نیـز  اسـت  طالبـان  گـروه  کنـرتول 

جنگـی،  اسـیران  بـه  کمـک  می باشـد. 

معلـوالن،  بـه  توان بخشـی  عرضـه خدمـات 

خدمـات صحـی بـه قربانیـان جنـگ، توزیع 

افغانسـتان،  وضعیـت  مـورد  در  مختلـف 

جنایـات داعـش و ابتـکارات منطقـه ای در 

کرده انـد. صـادر  افغانسـتان  از  حایـت 

و  علـا  از  اسـالمی  همـکاری  سـازمان 

عضـو  کشـورهای  در  مذهبـی  نهادهـای 

جنـگ  تـا  اسـت  خواسـته  سـازمان  ایـن 

از  حایـت  در  و  تحریـم  را  افغانسـتان  در 

کننـد. موضع گیـری  صلـح  مذاکـرات 

ایـن سـازمان در کنـار حایـت از مذاکـرات 

نیـز  جهانـی  جامعـه  از  افغانسـتان،  صلـح 

حایـت  رونـد  ایـن  از  کـه  اسـت  خواسـته 

کننـد. ایـن سـازمان از کشـورهای عضـو نیز 

خواسـته اسـت کـه از روند صلح افغانسـتان 

حایـت کننـد تا در نهایت منجـر به یک راه 

حـل سیاسـی شـود.

بـه گفتـه ی ایـن سـازمان، مبنـای راه حـل 

مـواد غذایـی و غیرغذایـی، کمـک بـه بی جا 

از  شـده گان داخلـی و خدمـات آب رسـانی 

فعالیت هـای صلیـب رسخ در کشـور اسـت.

والـی  سـخنگوی  رشیـف زی،  محب اللـه 

میـدان وردک در ایـن مـورد اعـالم بی خری 

کـرده اسـت.

از  کابـل  همسـایه گی  در  میـدان وردک 

مـی رود. شـار  بـه  ناامـن  والیت هـای 

چنـدی پیـش گزارش شـد که گـروه طالبان 

بـه  راه  مسـیر  از  را  مسـافران  از  شـاری 

آن هـا  از  برخـی  گـروگان گرفتـه  اسـت کـه 

بنـد هسـتند.  در  تاکنـون 

سیاسـی بایـد قطـع خشـونت، قطـع رابطـه 

بـا گروه هـای تروریسـتی، حفاظـت و تقویت 

پیرشفت هـا  و  دموکراتیـک  دسـت آوردهای 

و  اجتاعـی  سیاسـی،  عرصه هـای  در 

اقتصادی ۱۹ سـال گذشـته و رعایت قانون 

اساسـی برای متام مردم افغانسـتان باشـد.

در همیـن حال، وزارت خارجه ی افغانسـتان 

سـازمان  قطع نامه هـای  صـدور  ایـن  از 

همـکاری اسـالمی در حایت از افغانسـتان 

اسـتقبال کـرده و آن را به عنـوان تجدید قوا و 

دیدگاه مشـرتک جامعه اسـالمی در حایت 

از افغانسـتان دانسـته اسـت. وزارت خارجـه 

گفتـه اسـت کـه دولـت جمهـوری اسـالمی 

بـا سـازمان  تـا  افغانسـتان عالقمنـد اسـت 

همـکاری اسـالمی از نزدیـک در مورد محتوا 

و تطبیـق ایـن قطع نامه هـا کار کنـد. 

جنـگ خامتـه یافتـه و نیروهـای امنیتـی بـر سـاحه 

دارند. تسـلط 

برخـی از باشـندگان محـل از واردشـدن تلفـات بـه 

نیروهـای دولتـی خـر داده انـد.

بدخشـان  والیتـی  شـورای  عضـو  نظـری،  ناجـی 

ایـن حملـه  در  نیـروی رسحـدی  دو  کـه  می گویـد 

طالبـان کشـته و پنـج تـن دیگـر زخمـی شـده اند.

بـه گـزارش روزنامـه 8 صبـح؛ او گفـت کـه در ایـن 

کشـته  نیـز  طالبـان  گـروه  عضـو  دو  درگیری هـا، 

شـده اند.

احمـد شـاه باشـنده ولسـوالی نسـی بدخشـان امـا 

می گویـد شـش تـن از نیروهـای امنیتـی در حملـه 

طالبان کشـته شـده اند و سـه نیروی دیگـر نیز زخم 

برداشـته اند.

درگیری هـای  شـاهد  اخیـر  روزهـای  در  بدخشـان 

جنگ جویـان  و  امنیتـی  نیروهـای  بیـن  شـدید 

اسـت. بـوده  طالبـان 

هفتـه گذشـته گـزارش شـد کـه ولسـوالی ماه مـی 

ایـن والیـت بـه دسـت طالبـان سـقوط کرده اسـت. 

نیـروی  از ۲۵  بیـش  طالبـان  گـزارش،  ایـن   طبـق 

امنیتـی را در ایـن ولسـوالی کشـتند. چنـد روز پس 

از حملـه طالبـان بـه ولسـوالی ماه مـی، وزارت دفاع 

ملـی از تـرصف دوبـاره آن خـر داد.

حاشـیه  در  کـه  انتخاباتـی  نتیجـه  در  کـه  کـرد  اعـالم  خارجـه  وزارت   

سـازمان های  خارجـه  امـور  وزیـران  شـورای  نشسـت  چهل وهفتمیـن 

همکاری هـای اسـالمی در شـهر نیامی نایجیر برگزار شـده بود، افغانسـتان 

عضویـت کمیسـیون مسـتقل حقـوق بـرش ایـن سـازمان را بـه دسـت آورده 

اسـت.

ایـن  بـه عنـوان کمیشـرن در  افغانسـتان  از  بـه منایندگـی  اصیـال وردک، 

اسـت. شـده  گزینـش  کمیسـیون 

وزارت امـور خارجـه انتخـاب اصیـال وردک را یـک دسـت آورد در راسـتای 

تقویـت ارزش هـای حقـوق بـرشی عنـوان کـرده اسـت.

طبـق معلومـات وزارت خارجـه، از میان نامزدان گروپ آسـیایی، کشـورهای 

افغانسـتان، ترکیـه و ایـران بـه ترتیـب، بـا گرفـن بیش تریـن آرا موفـق بـه 

بـرش سـازمان همکاری هـای  کسـب عضویـت کمیسـون مسـتقل حقـوق 

اسـالمی از ۲۰۲۱ تـا ۲۰۲۴ انتخـاب شـده اند. 

افغانستان عضو کمیسیون حقوق برش 

سازمان همکاری های اسالمی شد دفع حمله طالبان بر ولسوالی نسی؛ دو سرباز کشته و پنج سرباز دیگر زخمی شدند

از سرگیری رای اعتماد؛ 
کارمند ربوده شده صلیب سرخ در میدان وردک آزاد شدشش نامزدوزیر برنامه های شان را به مجلس ارائه کردند

سازمان همکاری اسالمی از طالبان خواست که با آتش بس فوری موافقت کنند
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جمهوریت و تقویت محورهای ملی

پاکستان و افغانستان در تالش منفعت سیاسی _ اقتصادی 

ــن ســنت های ســیاه را  ــد ای ســاختار های مــردم گــرا می توانن

از جامعــه ریشــه کــن منــوده و زمینــه ســاز توافق هــای نظــام 

ــوق  ــه حق ــرام ب ــد. اح ــم منای ــور فراه ــی را در کش ــد کل من

متامی شــهروندان افغانســتان در چــوکات نظــام جمهــوری 

امــکان وجــودی دارد و بــا تــاش و همــکاری و همگرایــی 

ــا نظــام  ــوان شــکل داد. مــا ب ایــن اصــل هویــت ســاز را می ت

جمهــوری اســامی می توانیم پل هــای شکســته¬ی را کــه 

ــتان  ــه افغانس ــم، و ب ــم منای ــد، ترمی ــته می باش ــادگار گذش ی

ــیم.  ــن برس ــران آفری ــکات بح ــی از مش ــی، ته مرق

زندگــی  در  انســان ها  جمهوریــت:  در  ارزش هــا  حفــظ 

آن  و  انــد،  ارزش هــای  بــه  مزیــن  و جمعــی خــود  فــردی 

ــای  ــد. ارزش ه ــاز می باش ــت س ــد هوی ــدون تردی ــا ب ارزش ه

ــود زندگــی  ــی و بهب ــه را می ســازد و ترق کــه بنیاد هــای جامع

اجتامعــی مــا در افغانســتان وابســته بــه آن اســت از اهمیــت 

فــوق العــاده¬ی برخــوردار اســت. آزادی بــه عنــوان یــک 

نویــن محســوب می گــردد  افغانســتان  در  انســانی،  ارزش 

ــن  ــت. آزادی در تعیی ــه نیس ــل معامل ــز قاب ــن ارزش هرگ و ای

ــی و  ــور اجتامع ــه در ام ــک فعاالن ــی و ترشی ــت جمع رسنوش

سیاســی مطالبــه اساســی مــردم افغانســتان اســت. حــق 

ــور  ــهروندان کش ــاع و ش ــام اتب ــرای مت ــل ب ــوزش و تحصی آم

فــارغ از رنــگ و جنســیت، تبدیــل بــه ارزش انــکار ناپذیــر 

ــای  ــان و فعالیت ه ــت. آزادی بی ــده اس ــروز ش ــتان ام افغانس

ــی در  ــازمان های سیاســی و فرهنگ ــت س ــانه ها، موجودی رس

قالــب احــزاب و انجمن هــا و شــوراها در راســتای پویایــی 

جامعــه و مــردم افغانســتان، همــه ارزش هــای انــد کــه در 

ســیر تاریــخ جوامــع انســانی فراینــد رو بــه تکامــل را 

می پیامیــد. در ایــن میکانیســم ابعــاد چنــد گانــه¬ی 

ــل اســت. عرصــه¬ی سیاســی _ اجتامعــی  ــه دخی جامع

عمــده تریــن و مهــم تریــن بخشــی اســت کــه بایــد 

نشــانه های تکامــل در آن دیــده شــود. البتــه تکامــل 

بــه معنــای پاســخگو بــودن، درســت¬تر آن بــه نیاز هــای 

برشیســت. انســان ها بــا تجربیــات کــه از گــذر درس آمیــز 

تاریــخ، فــرا می گیرنــد؛ بــرای زندگــی و امــور جمعــی 

ــاختار های مدیریتــی را خلــق و ســاماندهی  خویــش س

ــی  ــر جمع ــت آن، ام ــد در موجودی ــه بتوانن ــد ک می مناین

را دقیقــر و همــه پســند¬تر تــدارک مناینــد. تاریــخ 

از چنیــن  ایــن کل  بــه عنــوان جــزء  نیــز  افغانســتان 

ــات  ــتان تجربی ــا در افغانس ــت. م ــوردار اس ــی برخ خصلت

تاریخــی و سیاســی بــا پشــینه¬¬ی چنــد قرنــه را بخاطــر 

ســپرده¬ایم و ایــن ســازکارهای تاریخــی عمدتــا، اگــر 

نیــک نگرســته شــود راهگشــایی امــروز و فــردای مــا 

ــی از  ــد سیاس ــوان واح ــه عن ــتان ب ــود. افغانس ــد ب خواه

آن روزیکــه شــکل گرفتــه اســت تــا کنــون نظام هــای 

آن  نگرش هــای  اســت.  آزمــوده  را  متفــاوت  سیاســی 

ــه  ــوده و ب ــاوت ب ــخ متف ــه¬ی از تاری ــر بُره ــا در ه نظام ه

نســبت هــامن نگاه هــا، مدتــی عرصــه¬ی مدیریــت کان 

ــت  ــت. غرب ــته اس ــده داش ــه عه ــت را ب ــا سیاس ــه ی جامع

نظــام سیاســی کــه مبتنــی بــر اراده¬ی توده هــای مــردم 

ــته  ــش داش ــتان نق ــی در افغانس ــتوانه های قانون ــا اس و ب

باشــد؛ در تاریــخ ایــن ُملــک بیشــر هویــدا بــوده اســت. 

امــا رشایــط جدیــد افغانســتان در دو دهــه¬¬ی اول قــرن 

ــه رخ مــردم  ــه را آرام و آهســته ب ــن روزن بیســت و یــک، ای

افغانســتان بــاز منــوده اســت. لــذا تقویــت ایــن فضــا در 

گــرو نظــام سیاســی تعییــن کننــده¬ی اســت کــه چــر 

ــام  ــن، نظ ــرد. بنابرای ــرا می گی ــت را ف ــت و مل ــزرگ دول ب

ــپهر همــه شــمول را  ــن س جمهــوری اســامی می تواند ای

ــد.  ــف منای تعری

بیشــر  جمهوریــت  آن:  شــاخص های  و  جمهوریــت 

در تقابــل بــا نظام هــای توتالیــر، ســلطنت موروثــی، 

خاندانــی، اریستوکراســی، الیگارشــی و نظام هــای بــا 

پایــه ملیتاریســم و یــک جانبــه نگــری توصیــف شــده 

اســت. جمهوریــت بــا تکیــه بــر بنیــاد لغــوی شــان و آنچــه 

کــه در یونــان باســتان از آن برداشــت می کردنــد، بــه 

ــف می شــود. ســازمان  ــه نفــع عامــه تعری حکومت هــای ب

ــتان  ــان باس ــت در یون ــرش جمهوری ــا نگ ــه ب ــی ک سیاس

شــکل و شــامیل پیدامی کــرد، دیدشــان بــه منافــع عامــه 

ــتمگر  ــت س ــی فردی ــت و حت ــد اقلی ــود و از قی ــز ب متمرک

دوری می جســت. زمــان ایــن نــوع نــگاه بــه مدیریــت 

ــردم  ــه م ــه ب ــک و توج ــازکارهای دموکراتی ــا س ــی ب جمع

ــل  ــر از قب ــود را بیش ــت راه خ ــت، جمهوری ــو گش همس

ــن  ــوم و متنفذی ــای ق ــودات عق ــد و قی ــع دی ــدون مان ب

جامعــه را قربانــی خواســته های عامــه¬ی مــردم ســاخت. 

در نظــام جمهوریــت آزادی معتــر اســت. آزادی را بــه 

عنــوان حــق طبیعــی انســان ها بــه رســمیت می شناســد. 

انســان و ارزش هــای انســان مدارانــه در بنیــاد نظــام 

ــه  ــت ک ــوده اس ــف من ــی را تعری ــی نظام ــطح جهان در س

ــده  ــن کنن ــوان تعیی ــه عن ــه و آن را ب ــه آن عاق ــت ب اکرثی

ــد.  ــوده ان ــول من ــی قب ــازمان سیاس س

نظــام سیاســی کــه بتوانــد نظــم عمومــی را بــه شــکل کــه 

ــل  ــت قاب ــت جمهوری ــد، در قام ــود را بیاب ــه در آن خ هم

تأمــل اســت. 

بــه همیــن لحــاظ اســت کــه در اکــرث کشــور های جهــان 

نظــام جمهــوری بــر بنیــاد قرارداد هــای بــزرگ اجتامعــی 

ــاوت  ــا جمهوریت هــای متف ــی ب ــج اســت. نظــام جهان رای

ــم  ــک نظ ــه ی ــت و ب ــوده اس ــدام من ــرض ان ــان ع در جه

ــذا وقتــی می توانیــم  ــل شــده اســت. ل ــی تبدی نســبتا کل

ــام  ــه از نظ ــم ک ــرار گیری ــی ق ــی جهان ــیر همگرای در مس

ــور  ــی در کش ــی و قانون ــتوانه های مردم ــا اس ــوری ب جمه

ــیم.  ــوردار باش برخ

بــا ایــن تحلیــل کوتــاه از نظــام جمهــوری بــه ایــن نتیجــه 

ــه حقــوق متــام  می رســیم کــه قانــون مــداری و احــرام ب

ــل  ــت قاب ــام جمهوری ــر نظ ــتان در چ ــهروندان افغانس ش

تعریــف و تعمیــل اســت. 

بــا اســتحکام پایه هــای ایــن نظــام در افغانســتان کنونــی 

مــا می توانیــم بــرای افغانســتان فــردا گفتامن هــای ملــی 

ــم و از حالــت شــکنندگی در ســطح  را نیــز بوجــود بیاوری

ملــی بیــرون شــویم. تقویــت محور هــای بــزرگ ملــی کــه 

در آن متــام اقشــار و افــراد ایــن کشــور خــود را عزمتندانــه 

بازیابــد، در گــرو خلــق یــک نظــام سیاســی همــه شــمول 

و همــه پســند اســت.  

نظــام سیاســی جمهــوری قابلیــت تبــارز را دارد. نظام هــای 

دیگــر بــا نگرش هــای تنــگ نظرانــه چنیــن امکانــات را 

برتابانــد.  منی توانــد 

جمهوریــت و حقــوق بــر: حقــوق بــرش و احــرام بــه آن 

در دنیــای مــدرن جــزء الینفــک نظــام جمهــوری اســت. این 

ــوق  ــه حق ــرام ب ــدن اح ــه ش ــه نهادین ــد زمین ارزش می توان

متــام شــهروندان کشــور را فراهــم ســازد. حاکــامن جامعــه 

در روشــنی قوانیــن و مقــررات انســان محــور در نظــام 

ــان ها  ــوق انس ــل حق ــد اق ــت ح ــه رعای ــف ب ــوری مکل جمه

نظــام  نیــز  آن  شــود؛  اگــر  شــان  حاکمیــت  تحــت  در 

ــا.  ــایر نظام ه ــه س ــبت ب ــازد نس ــز می س ــوری را متامی جمه

ــت  ــا هوی ــوأم ب ــه و ت ــی آبرومندان ــق زندگ ــی، ح ــق زندگ ح

ــت در  ــان ها بایس ــی انس ــی و مذهب ــژادی، قوم ــانی، ن انس

چــر زندگــی جمعــی شــکل و شــامیل پیــدا منایــد و نظــام 

ــد.  ــت کن ــد حفاظ ــه بای ــوق در جامع ــن حق ــی از ای سیاس

ــای  ــرشی و ارزش ه ــوق ب ــت حق ــد در حامی نظامی می توان

ــرام  ــه اح ــزارش را وادار ب ــد و کارگ ــانی کار منای واالی انس

قابــل  را  ارزش هــا  ایــن  اساســی  بنیاد هــای  کــه  بکنــد 

ــه  ــازش ک ــا س ــوری ب ــام جمه ــوای نظ ــد. محت ــرام بدان اح

ــد حامیــت کننــده و تقویــت  ــا ایــن ارزش هــا دارد می توان ب

ــان باشــد.   ــده آن کنن

فعلــی  ســازکارهای  در  جهانــی:  نظــام  و  جمهوریــت 

تعریــف  شــکل  بــه  زیادتــر  ســاختار ها  جهانــی،  نظــام 

ــل  می شــود کــه در آن نقــش عامــه¬ی مــردم بیشــر از قب

دیــده شــود. جمهــوری مــردم ســاالر و قانــون مــدار امــروز 

جمهــوی مطمــح نظــر قــرار می گیــرد و مــردم نیــز بــه ایــن 

ــان ها  ــه انس ــرام ب ــه آزادی و اح ــد ک ــیده ان ــی رس آگاه

ــا  یــک حــق اســت و بــه هیــچ کســی نبایــد اجــازه داد ت

ایــن ودیعــه¬ی طبیعــی را از بــرش بربایــد. از ایــن لحــاظ 

جدیــد  جمهــوری  مهــم  مشــخصه های  از  کــه  اســت 

ــوری  ــت جمه ــری از حکوم ــد براب ــه مانن ــت ک آزادی اس

جــدا شــدنی نیســت؛ زیــرا جایــی کــه آزادی نباشــد، 

ــد  ــت ندارن ــاره ی حکوم ــر درب ــار نظ ــی اظه ــردم توانای م

ــت  ــتند حکوم ــر نداش ــار نظ ــی اظه ــه توانای و هنگامی ک

متعلّــق بــه آنهــا نیســت و جایی کــه حکومــت متعلــق 

بــه مــردم نباشــد، اصــا چنیــن حکومتــی جمهــوری 

نیســت )رحیمــی، مصطفــی؛ اصــول حکومــت جمهــوری، 

تهــران، انتشــارات امیــر کبیــر، ۱۳۵۸، ص۱۱(. 

ــازنده¬ی  ــت س ــت: جمهوری ــر جمهوری آزادی در بس

ــانی از آزادی  ــراد انس ــه در آن اف ــد ک ــد باش ــای بای فض

جامعــه  در  آزادی  شــدن  نهادینــه  باشــد.  برخــوردار 

برخــاف ســنت های ضــد دموکراتیــک اتوریتــه خواهــان 

اســت. ایــن دیــدگاه تضاد هــای را در جامعــه شــکل 

تقابــل  بــه  منجــر  تضاد هــا  گهگاهــی  و  می دهــد 

ــود  ــگاه خ ــه آزادی جای ــن معادل ــرگاه در ای ــردد؛ ه می گ

را تعریــف منایــد و بــه روحیــه جمعــی مبــدل شــود، 

بســر پویــا در جامعــه شــکل می گیــرد، آنــگاه مــردم 

ــاز  ــی مــورد نی ــت را کاالی ــه جمهوری آزادی خــواه، آگاهان

جامعــه می خواننــد و بــه عنــوان نظــام سیاســی آن را 

پذیرفتــه و تقویــت خواهــد منــود. پــس! آزادی و جمهوری 

ســخره های  جمهوریــت  انــد.  همدیگــر  ملــزوم  و  الزم 

ــد می کنــد،  شــکننده¬¬ی کــه آزادی انســان ها را تحدی

ــاختار های  ــا س ــوری ب ــام جمه ــرد و در نظ ــن می ب از بی

ــرد.  ــرار می گی ــت ق ــردم اولوی ــع م ــردم و مناف ــه م عادالن

آزادی رأی، آزدای اندیشــه، آزادی بیــان، آزادی سیاســی 

ــل  ــل تعمی و... همــه در چــر کان نظــام جمهــوری قاب

اســت. زیــرا در جمهوریــت ســازماندهی نیروهــا در جهــت 

اســت کــه حامیــت از آزادی صــورت گیــرد نــه محدودیــت 

بــرای مــردم. ایــن ظرفیــت و ســعه¬ی صــدر را می تــوان 

در جمهوریــت تعریــف کــرد؛ نظــام جمهــوری آزادی افــراد 

را بــه رســمیت می شناســد و از آزادی عامــه¬ی مــردم بــر 

ــد.  ــت می منای ــی حامی ــول قانون ــی اص مبن

ــتان  ــت: افغانس ــه حقــوق همــه در جمهوری احــرام ب

جامعــه¬ی زخــم خــورده¬ی اســت از ناحیــه تبعیضــات 

گوناگــون؛ ایــن موضــوع بــه شــدت روحیــه مــردم را 

لطمــه زده انــد. عــدم احــرام بــه حقــوق دیگــری، و 

ــن کشــور را  ــف، ای ــاد مختل ــدن خــود در ابع محــق خوان

بــه بحران هــای بــزرگ مواجــه ســاخته اســت. ایده هــای 

برتریــت خواهــی و بــه تســلط بــر دیگــران گرچــه همــزاد 

ــی  ــا در بعض ــت؛ ام ــوده اس ــان ها ب ــی انس ــی جمع زندگ

از  و  آینــد  فایــق  ایــن مســأله  بــر  توانســتند  جوامــع 

ــوز  ــا هن ــتان ت ــد. در افغانس ــاب یابن ــه-ی آن نج مخمس

شــوربختانه ایــن مهــم بــه صــورت واگیــر آن تجربــه نشــده 

ــول  ــی معل ــطح مل ــقاق های کان در س ــذا انش ــت. ل اس

و  جمهــوری  نظــام  بسر هاســت.  و  عامل هــا  همیــن 

هامننــد دوره جنــگ افغان هــا – شــوروی ادامــه یافــت بــا ایــن 

تفــاوت کــه میــزان کمک هــا و تاثیرگــذاری بــر رشکای قــدرت 

در افغانســتان کاهــش یافــت  گروه هــای جهــادی پاکســتانی 

نیــز از رهــری مــا عمــر حامیــت کردنــد و عمــا در ایــن گــروه 

می پیوســت. 

همچنــان رهــر القاعــده اســامه بــن دالن بــه منظــور تقویــت 

طالبــان شــبکه حقانــی را بــه مراکــز تربیتــی اش آمــوزش 

ــی داد.  ــدت م ــاه م کوت

حامیــت پاکســتان از طالبــان ایــن کشــور را درعرصه سیاســی 

بــه انــزوا کشــاند، چــون هیــچ یــک از کشــورهای منطقــه نــه 

ــت  ــه از حکومــت پاکســتان کــه آن هــا را حامی ــان و ن از طالب

پاکســتان،   . داشــتند  ذهــن  در  خــوب  تصویــر  می کــرد، 

ــد  ــا ســه کشــور بودن ــی تنه ــارات متحــده عرب عربســتان و ام

ــه رســمیت شــناختند. ــان را ب کــه حکومــت طالب

ــازده ســپتامر   پرویــز مــرشف و سیاســت پاکســتان پــس از ی

در افغانســتان نیــز بــا تــاش ظاهــری کــه خواســت پاکســتان 

ــم  ــه تروریس ــکا علی ــا امری ــد ب ــات ده ــی نج ــزوای سیاس از ان

ــتان  ــا هندوس ــت ب ــناریوی رقاب ــک س ــا از نزدی ــد ت ــا ش یکج

ــت  ــش مرشوعی ــم خوی ــرای رژی ــان ب ــد و همچن ــب کن را تعقی

ــت آورد.  ــه دس ــی ب ــات مال ــی و امکان سیاس

اساســی تریــن عامــل پیوســن دولــت مــرشف در جنــگ 

ــکا و  ــد- امری ــاف هن ــرس آن از ائت ــم ت ــه تروریس ــکا علی امری

تاریخچــۀ روابــط دو جانبــه افغانســتان و پاکســتان از 

ــش و  ــا تن ــواره ب ــون هم ــا کن ــتان ت ــیس پاکس ــان تآس زم

اختــاف مواجــه بــوده اســت . افغانســتان بــه دلیــل 

ــد پــس از  ــر مناطــق خــط فرضــی دیورن ادعــای ارضــی ب

اســتقال پاکســتان در ۱۹۴۷ برعضویــت ایــن کشــور در 

ــرد.  ــت ک ــل مخالف ــازمان مل س

ــط  ــام خ ــرای ادغ ــتان ب ــاش افغانس ــن، ت ــر ای ــزون ب اف

ــد و نپذیرفــن نتیجــه همــه پرســی ۱۹۴۷  فرضــی دیورن

در پاکســتان مبنــی بــر ایــن کــه بــر قــوم پشــتون در 

نشــده  داده  انتخــاب  پشــتونخواه حــق  ایالــت خیــر 

ــا  ــرز ب ــورد م ــتان را در م ــئله پاکس ــن مس ــا؛ ای ــت. ام اس

افغانســتان نگــران کــرد و عمــا روی برنامه هــای تخریــب 

کارانــه اقــدام منــود ولــی افغانســتان از طریــق فشــارهای 

عنــارص  حامیــت  و  قبایــل  بــر  مداخلــه  دیپلامتیــک، 

امتیازطلــب بــر مشــکل آفرینــی در مســیر خــط مــرزی بــا 

پاکســتان ادامــه داد کــه روابــط دو دولــت در نزدیــک بــه 

ــت. ــوده اس ــش ب ــار تن ــه دچ ــه همیش ــچ ده پن

رژیــم ضیاءالحــق و جنــگ افغانســتان بــا شــوروی و نتایــج 

ــرای  ــتان ب ــگ )۱۹۷۹-۱۹۸۹( در افغانس ــل از جن حاص

پاکســتان فرصــت مقابلــه بــا طــرح پشتونســتان خواهــی، 

جلوگیــری از نفــوذ هندوســتان و شــوروی را مســاعد کــرد 

ــا یــک دولــت مــورد نظــر پاکســتان در افغانســتان روی  ت

روابــط بشــنود ولــی همیشــه ایــن دیــد و بازدید هــا نتیجــه 

آنچنانــی نداشــته و روی مســایل سیاســی و اقتصــادی 

وضعیــت بــه وخامــت گراییــده شــد.

1.منفعت اقتصادی

دولــت پاکســتان بــا درک موقعیتــی جغرافیای افغانســتان 

در تــاش اســت تــا راه خــود بــا آســیای مرکــزی و فــروش 

محصــوالت مــورد نیــاز بــه افغانســتان را بــاز کنــد و پــول 

هنگفــت را بــرای خــودش کامیــی کنــد همچنــان انتقــال 

پایــپ الیــن گاز ترکمنســتان و انتقــال پــروژه بــرق ولتــاج 

ــتان،  ــورهای قرغیزس ــن کش ــک ۱۰۰۰ بی ــا ی ــد کاس بلن

تاجکســتان، افغانســتان و پاکســتان از جملــه پروژه هــای 

ــی  ــت یاب ــاش دس ــتان در ت ــه پاکس ــد ک ــادی بودن اقتص

بــه آن اســت. 

ایجــاد و تقویــت روابــط تجارتــی یکــی از اولویت هــای 

کــه بــه منفعــت حکومــت پاکســتان باشــد اقــدام خواهــد 

کــرد حتــی دولــت عمــران خــان در توســعه اقتصــادی بــا 

اســتفاده از افغانســتان بــا چیــن هســت تــا بــه اســراتژی 

و دورمنایــی کــه برنامــه ریــزی کــرده اســت/ برســد.

2.منفعت سیاسی

پاکســتان بــا گذاشــن چنــد قــدم در تقویــت روابــط 

دوســتانه بــا افغانســتان می خواهــد منفعــت و مرشوعیــت 

بــا کشــورهای منطقــه ی و  تــا  سیاســی کســب کنــد 

ــت  ــد و ذهنی ــته باش ــری داش ــاز ت ــت ب ــی دس ــن امللل بی

کشــورهای منطقــه ی در قبــال پاکســتان منفــی نباشــد و 

دســت بــه افزایــش قــدرت نظامــی و تســلیحاتی بزنــد تــا 

ــده  ــه اش کــم نیام ــل هندوســتان دشــمنان دیرن در مقاب

ــد نقــش  ــان بتوان ــاع را داشــته باشــد. همچن ــی دف و توان

ــی در  ــده و حت ــگ ش ــم  رن ــتان ک ــتان در افغانس هندوس

ــاال  ــت ب ــه دس ــیای میان ــورهای آس ــوذ در کش ــامل نف اع

ــد.  ــته باش داش

3.منفعت از گروه طالبان

ــاه  ــان و پن ــا حامیــت دوامــدار از طالب ــت پاکســتان ب دول

دادن بــه گروه هــای تروریســتی باعــث ایجــاد دهشــت 

ــا  ــت، ت ــده اس ــتانی ش ــان افغانس ــزاران انس ــتار ه و کش

ــتیامتیک  ــور س ــم حض ــد و ه ــی باش ــت سیاس ــم منفع ه

از  بعــد  افغانســتان  نظــام  در چــوکات  گــروه طالبــان 

توافــق تضمیــن شــود و در صــورت نیــاز از ایــن گــروه بــه 

ــر عمــران خــان  ــد. ســفر اخی ــع خــودش اســتفاده کن نف

ــک  ــر ی ــته منایانگ ــای بس ــت دره ــه پش ــل و جلس ــه کاب ب

توافــق پنهانــی ســت کــه پاکســتان خواهــان آن اســت تــا 

ــان را روی  در صــورت پذیــرش حکومــت افغانســتان طالب

ــت  ــا را رسع ــن افغان ه ــق بی ــره آورده و تواف ــزی مذاک می

دهــد.

امــا؛ دولــت فعلــی افغانســتان نیــز متــام مســایل کــه 

منفعــت درعرصــه سیاســی و اقتصــادی بــا پاکســتان 

راهــردی خویــش  و مشــورت های  برنامه هــا  دارد جــز 

ــه  قــرار داده و روی ایــن موضــوع در ابعــاد مختلــف تجزی

و تحلیــل منــوده تــا گزینــه کــه منافــع مــردم افغانســتان را 

ــد. ــدام منای ــد اق ــن کن تامی

   

جبهــه شــامل بــود کــه دوســتی دیرینــه جبهــه شــامل 

را بــا هندوســتان مســتحکم تــر می کــرد. دوم ایــن کــه 

جهانــی  جامعــه  طریــق  از  می توانســت  هندوســتان 

حامیــت  و  کشــمیر  موضــوع  در  ســنگینی  فشــارهای 

پاکســتان از گروه هــای مســلح پاکســتانی در آن منطقــه 

اعــامل کنــد.

رژیــم دموکراتیــک پــس از قــدرت گرفــن در ۲۰۰۸ و ایجاد 

حکومــت ائتافــی امکانــات الزم بــرای راه انــدازی عملیــات 

ــتونخواه  ــر پش ــق خی ــتی در مناط ــد تروریس ــی و ض نظام

و اداره فــدرال قبایلــی مســاعد کــرد. حکومــت فــدرال و 

حــزب ملــی عــوام پاکســتان تــاش کــرد تــا مالکیــت جنــگ 

ــی را  ــامع مردم ــه و اج ــت گرفت ــه دس ــم را ب ــه تروریس علی

علیــه تروریســم شــکل دهــد، عملیــات ســواد در ۲۰۰۹ 

از جملــه عملیات هــای بــود کــه دولــت، مــردم، احــزاب 

سیاســی و رســانه های پاکســتان از آن حامیــت کردنــد 

ــش  ــز نق ــان نی ــه طالب ــکا علی ــم امری ــا تفاه ــتان ب و پاکس

اساســی ایفــا کــرد و بــه رغــم فشــارهای بیــن املللــی مبنــی 

ــور  ــتان، آن کش ــط پاکس ــان توس ــان افغ ــوب طالب ــر رسک ب

ــرد  ــار ک ــکوت اختی ــش س ــی خوی ــت داخل ــای سیاس برمبن

ــی  ــادی و نظام ــی، اقتص ــای سیاس ــل، فعالیت ه و در مقاب

هندوســتان در افغانســتان را مشــکوک خوانــد . امضــای 

ــتان  ــتان- هندوس ــراتژیک افغانس ــای اس ــند همکاری ه س

ــائل  ــش را در مس ــتان خوی ــا پاکس ــد ت ــث ش در ۲۰۱۱ باع

ــد.  ــاس کن ــزوا احس ــتان در ان افغانس

ــت  ــا دول ــت افغانســتان در مخالفــت ب آنچــه کــه بارهــا دول

پاکســتان قــرار می گیــرد نوعیــت حکومت هــای بــر رس 

بــه  از ملکی  هــا  قــدرت  پاکســتان، چرخــش  اقتــدار در 

ــدرت و  ــی ق ــته در تارمنای ــاکش های پیوس ــان و کش نظامی

ــار  ــی چه ــن کشــور و تحــوالت سیاســی- امنیت سیاســت ای

دهــه ی پســین افغانســتان، مانــع ایجــاد یک نقطــه ی عطف 

ــت  ــط دو کشــور همســایه شــد. در صــورت کــه دول در رواب

ملکــی  حکومت هــای  بــا  خــوب  مناســبات  افغانســتان 

پاکســتان داشــته، امــا دســتگاه نظامــی و اســتخباراتی 

سیاســت های  تعییــن  در  محــوری  نقــش  کشــور،  ایــن 

داخلــی و خارجــی ایــن کشــور دارد. پــس دیــده شــود کــه 

ــا  ــال سیاســت خارجــی خــود ب ــت عمــران خــان در قب دول

افغانســتان چگونــه بــازی می کنــد. آیــا توافــق نهایــی روی 

ــرک و  ــل مش ــان عم ــه پ ــق ب ــکاری مطاب ــای هم محوره

اجــرای تعهــدات در روابــط دو کشــور همســایه رقــم خواهــد 

ــورد ؟ خ

دولــت فعلــی پاکســتان بــا سیاســت گنــگ در تــاش اســت 

تــا منافــع سیاســی و اقتصــادی خود را با اســتفاده از کشــور 

افغانســتان تامیــن کنــد. دولــت عمــران خــان در ســطح بین 

ــال  ــی را دنب ــی مخصوصــا افغانســتان ســه هــدف کل امللل

ــک  ــه ی ــایه ب ــور همس ــتگی دو کش ــل، وابس ــد . تعام خواه

دیگــر بارهــا رسان دولــت را رو در رو هــم بــرای برقــراری 

ــرار داده اســت، حامــد  ــرد ق ــرد -ب ــط ســامل ومنفعــت ب رواب

کــرزی بیســت بــار بــه پاکســتان ســفر کــرد تــا دیدگاه هــا، 

ــود  ــر بهب ــی ب ــتان را مبن ــای پاکس ــنهادات و نگرانی ه پیش

کار آیــد. 

ــر  ــه کف ــاد علی ــوروی جه ــا ش ــا ب ــگ افغان ه ــد جن هرچن

سیاســی  تحلیلگــران  اغلــب  ولــی  می شــد  دانســته 

را  جهــادی  گروه هــای  از  پاکســتان  دولــت  حامیــت 

مبنــای سیاســی و اســراتژیک می دانــد و ضیاءالحــق بــا 

اســتفاده از شــعار دیــن در خطــر اســت فقــط بــه منظــور 

جــذب افــراد و کمک هــای بیــش تــر و همچنــان توجیــه 

ــای  ــا گروه ه ــتان عم ــود و پاکس ــگ ب ــت جن و مرشوعی

هفــت گانــه جهــادی اســام گــرا را کمــک و متویــل 

ــابق  ــوروی س ــان ش ــا نظامی ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــرد ت می ک

ــد. ــام ده ــدی را انج ــت ج ــه و مقاوم پرداخت

ــواز رشیــف شــاهد  ســال ۱۹۹۰ رژیــم بــی نظیرباتــو و ن

ســقوط حکومــت داکرنجیــب بــود، کــه پیامــد آن جنــگ 

ــراه  ــه هم ــان را ب ــک طالب ــری تحری ــکل گی ــی و ش داخل

داشــت . 

در ایــن دوره افغانســتان بــه مرکــز و هســته ی جنــگ 

آســیای  مســلح  گروه هــای  القاعــده،  مســلح  جویــان 

ــد.  ــدل ش ــتان مب ــتی پاکس ــای تروریس ــه و گروه ه میان

در ایــن دهــه چهــار انتخابــات در پاکســتان گذشــت کــه 

در نتیجــه حــزب مســلم لیــگ هــر کــدام بــه نوبــت دوبــار، 

ــا  ــد و تقریب ــت کردن ــل حاکمی ــورت مکم ــه ص ــه ب ــا ن ام

سیاســت پاکســتان در قبــال افغانســتان کــم و بیــش 

نویسنده: مهدی شیرزاد 

نویسنده: جواد ماندگار
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 بازی با اعداد              3162
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3057    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3332
شاه سفید را در خانه  b8 حرکت دهید. 

3361
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ثور
در بخــش های اجتماعی و عاطفی موفق خواهید شــد. امروز بعد از ظهر اخبار 
خوبی را دریافت می کنید که مصمم می شوید تا برنامه های تان را تغییر دهید. 

روز خوبی برای برنامه ریزی برای آینده کاری تان می باشد.  

جوزا
اگر سعی کنید که دیدگاه تان را به دیگران تحمیل کنید بر روابط تان اثر خواهد 
گذاشت. باید بیشتر انعطاف پذیر باشید و ایده های دیگران را بپذیرید. دوستان 

تان به شما کمک می کنند تا بر نامیدی که در عشق دارید غلبه کنید.

سرطان
امــروز صبح به یک مســافرت دونفره بــه همراه شــریک عاطفی تان می 
رویــد. مود خوبی ندارید تــا زمانی که حس امنیت در کنار دوســتان تان 
نداشــته باشــید. احتماال می خواهید که توصیه های یــک فرد باتجربه را 

بگیرید  درنظر 

اسد
ممکن اســت با مشکالت احساسی مواجه شــوید، و مجبور باشید تا تصمیمات 
مهمی را بگیرید. می توانید برای آینده برنامه ریزی کنید، و از دانش خود بهینه 
اســتفاده کنید. نتایج کارهای تان به زودی نمایان می شــوند، و درنهایت پول 

خوبی نصیب تان می شود.  

سنبله
زمان خوبی برای گرفتن مسئولیت های جدید یا شروع یک کار نیمه وقت نیست. 
می توانید در امور اجتماعی و فکری موفق باشــید، زیرا کاریزما و خالقیت به نفع 
شــما کار می کنند. امشب، یک دوست ممکن است اخبار ناخوشایندی راجع به 

یک پروژه به شما برساند.

حمل
امروز صبح ممکن اســت با مشکالت مالی مواجه شــوید، اما نباید امید خود را 
از دســت بدهید. امروز بعد از ظهر شــانس تان افزایش پیدا می کند و فرصت 

هایی خواهید داشت.  

میزان
ممکن اســت در ارتباط با ســاخت برنامه های کاری فکر کنید. دوستان و 
شریک عاطفی تان به شما پیشنهاد کمک ارائه می دهند. امروز بعد از ظهر 
بــا یکی از اعضای خانواده درگیر می شــوید. آرامش خود را حفظ کنید به 

زودی شرایط نرمال می شود. 

عقرب
برای امروز فشرده برنامه ریزی نکنید! امروز صبح چندین کار را همزمان انجام 
خواهید داد. می توانید مشکالت مالی خانواده را حل کنید. می توانید به حس 

ششم تان اطمینان کنید.

قوس
امروز صبح ممکن است صحبت های زده شده در ارتباط با ارث و میراث نهایی 
شــود. امشب برای یک سفر خانوادگی به همراه شریک عاطفی تان برای یک 

مشکل خانوادگی آماده می شوید.

جدی
می توانید برای یک کار ســوداور برنامه ریزی کنید که شرایط مالی تان را 
بهبود بخشــد. روابط با دوستان و بستگان عالی پیش می رود. در طول بعد 

از ظهر، مهمان های غیر منتظره ای خواهید داشت 

دلو
حس ششــم تان باعث می شود که تغییرات عمده ای در زندگی اجتماعی تان 
ایجاد کنید. ممکن است مجبور باشید که چندین کار را برای یکی از دوستان تان 
انجام دهید. سعی کنید بهتر از فرصت های امروز استفاده کنید! نتایج به زودی 

نمایان می شوند. 

2810

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

وجود داشته باشد.
 5  کلمه: متوسط 

 10 کلمه:  خوب
 15  کلمه: عالی 
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ـ مدارـ  مدیر.
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در ایـن حملـه بیشـر از 30 نفر کشـته و 50 نفـر دیگر زخم برداشـتند. پس 

از آن روز در گوشـه های دور و نزدیـک ایـن رسزمیـن بـه خون خفته بیشـر از 

30 خانـواده تـا آخـر عمـر داغـدار مـرگ عزیزان شـان باقـی ماندنـد. در ایـن 

میـان یکـی از خانواده هـا کاری بهـر از غصـه خـوردن انجـام داد: تاسـیس 

»مرکـز آموزشـی و کتاب  خانـه نجیبـه بهـار« در والیـت دور افتـاده دایکندی. 

زودی  بـه  اجتامعـی  رسـانه  های  در  کتـاب  جمـع آوری  فراخـوان  از  پـس 

کمک هـای مالـی و کتاب هـای بسـیار از رسارس جهـان بـه کتاب خانه نجیبه 

اهدا شـد. به گفته مسـوول این کتاب خانه، یک سـال و سـه ماه از تاسـیس 

ایـن مرکـز در دایکنـدی می گذرد و روزانه در حـدود 30 اال 70 نفر برای رفع 

نیازمندی هاشـان در ایـن کتاب خانـه مراجعـه می کننـد. 

ایـن مـدت کتاب خانـه تالش هـا و فعالیت هـای متعـددی را در عرصـه  در 

کتـاب و کتاب خوانـی انجـام داده اسـت. 

از جملـه برگـزاری جلسـات هـر داسـتان نویسـی، بـرای کـودکان جلسـات 

منایـش  بـه  مکاتـب  متعلمیـن  بـرای  پنج شـبنه  روزهـای  و  خوانـی  قصـه 

انگیزیشـی.  فیلم هـای  گذاشـن 

در ایـن مرکـز بیشـر از یـازده هـزار جلـد کتاب از هـر نوع برعـالوه مجالت و 

گزارش هـای تحقیقـی وجـود دارد. رشایـط عضویت و بهره منـدی از کتاب ها 

هـم بـرای همـه میـر اسـت و بـا پرداخـت مقـدار پـول و گـرو گذاشـن یک 

کاپـی تذکـره بـه راحتی می تـوان در ایـن کتاب خانـه حق العضویـت گرفت. 

کتاب خانه هـای تربیـه معلـم عالـی والیـت دایکنـدی و ریاسـت تحصیـالت 

عالـی دایکنـدی از دیگـر جاهـای بـود کـه بـه آن هـا رس زدم. 

کتاب خانـه تربیـه معلـم نسـبتا غنی تر و به گفته مسـوولین آن جـا تا حدودی 

می  توانـد حداقـل نیازهای دانشـجویان خودشـان را در زمینه تهیه سـیمینار 

 BRITISH و پایان نامـه مرفـوع سـازد. برعـالوه یـک مرکـز منابـع انگلیسـی از سـوی

COUNCIL نیـز در تربیـه معلـم دایکنـدی احـداث گردیـده اسـت و بـه گفتـه ای 

مسـوولین آن جـا از ایـن منابـع فقـط دانشـجویان دیپارمتنـت انگلیسـی و کارمنـدان 

موسسـات خارجـی اسـتفاده می کننـد. امـا بـا تاسـف کتاب خانـه ریاسـت تحصیالت 

عالـی هامننـد خـود دانشـگاه نوپاسـت و هیچ کتابـی قابـل توجهی در آن جـا موجود 

نبود. 

از دو – سـه قرطاسـیه فروشـی در شـهرک و بـازار پاییـن نیلـی را نیـز دیـدن کـردم. 

در دکان قرطاسـیه فروشـی راه سـبز در شـهرک جدید بیشـر از سـی جلد کتاب در 

بخـش ادبیـات و روانشناسـی بـه چشـم منی خـورد. 

از مسـوول کتاب فروشـی از ایـن کـه چرا کتـاب زیاد بـرای فروش منی آورند پرسـیدم. 

وی امـا از این کـه هـامن سـی جلـد کتـاب را بـرای فـروش آورده اسـت پشـیامن بود. 

می گفـت؛ بخـش از ایـن کتاب هـا از سـه سـال قبـل و بخشـی هـم از یک سـال پیش 

اسـت.  همین جا 

هیج کسی از ما کتاب برای مطالعه منی طلبند. 

ما فقط با فروش کتاب های مکتب و کمی هم قرطاسیه روزگار می گذرانیم. 

و  آموزشـی  مراکـز  و  کتاب خانه هـا  فعالیت هـای  از  سـوای  دایکنـدی  در  متاسـفانه 

فرهنگـی هیـچ نرشیـه ای محلـی آن چنـان کـه بایـد فعالیـت منی کنـد. 

در گیر و دار همین کارها در صالون ریاسـت اطالعات و فرهنگ چشـمم به دو هفته 

نامـه ای خـورد که به گامنم از سـوی خود همین ریاسـت نرش و پخش می شـود. 

بـا تاسـف بـا تـورق رسرسی می شـد دریافت کـه دو هفته نامه نـه تنهـا منی تواند برای 

آگاهی دهـی و یادگیـری در آن مـکان دور افتـاده نقـش ایفـا کنـد بلکـه بـا آن دیزاین 

ابتدایـی و یادداشـت های تهـی از محتوای خوب و ویراسـتاری ناقـص، تصویری بدی 

از ریاسـتی بـه بزرگـی اطالعـالت و فرهنـگ به منایـش می گذارد. 

احوال پرسی از کتاب های شهر نیلی

دریک گراهام رپر معروف نقش اوباما را 
بازی می کند

حوت
امروز صبح فرصتی دارید تا یک شغل جدید پیدا کنید یا ترفیع بگیرید. مسئولیت 
های بیشتری را امروز به عهده می گیرید اما درآمد تان افزایش خواهد یافت. باید 

نظر شریک عاطفی تان را جویا شوید. 
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نماینده ی هنگ کنگ در اسکار 
انتخاب شد

آمرانهـ  ادبانهـ  برخیـ  پیامبرـ  تابلوـ  ثروتمندـ  جگرگوشهـ  چهارضلعیـ  
حوضچه ـ خنثی ـ درجه دار ـ ذاللت ـ روشندان ـ زاری ـ ژورنال ـ سوخاری 
ـ شکنجهـ  صبحدمـ  ضمیمهـ  طلوعـ  ظهورـ  عابرـ  غنچهـ  فعاالنـ  قرارـ  

کاتبـ  گناهـ  لرزهـ  منبعـ  نصیبـ  وارثـ  هدرـ  یار.

ض م ی م ه ث ی ر ا خ و س

آ ی ع ل ض ر ا ه چ گ ح ظ

ق ل ر ز ه ا ش ک ن ج ه ج

ر چ ف چ پ و ز ه ر و ث ذ

ا ه ن آ گ ژ ن ا ر ب ل ر

ر غ چ ر م ا ث ط ر ا ا ف

ا ک گ ض ب ر خ ی ل ی ن ع

د ج ا د و م ا ت ث م ر ا

ه ه ا ت ن ح ا ن ظ د و ل

ج ا م ب ب ب خ ی ه ح ژ ا

ر ن ع و ل ط آ ث پ ب غ ن

د گ ر و ش ن د ا ن ص ی ب

ر

نویسنده: غضنفر کاظمی

»آزادسازی2« با گلشیفته فراهانی 
و کریس همسورث ساخته می شود

هـر بـار به دایکنـدی می رفتم در دمل بـود که رسی بزنم بـه کتاب خانه های 

شـهر نیلـی و دیگـر جاهـای نزدیک تـر بـه آن؛ کنجکاو بـودم کـه ببینم آنجا 

مـردم چـه کتاب های می خواننـد و حال و هوای مطالعـه و فرهنگ خوانش 

در آنجـا از چـه قـرار اسـت؛ امـا متاسـفانه درگیـر روزمرگـی و گرفتاری های 

به خصـوص زندگی روسـتایی می شـدم و منی شـد. 

این بـار کـه نیلـی رفتـم، بخـت بـا من یـار بـود و رسانجام توانسـتم بـه چند 

کتاب خانـه و کتاب فروشـی در شـهر نیلـی رس بزنـم.  

قبـل از همـه بـه منظور این که شـاید بتوانـم یک معلومات کلـی و جامع در 

مـورد کتاب خانه هـا به دسـت آورم به ریاسـت اطالعـات و فرهنگ دایکندی 

مراجعـه کـردم. بـا رفـن دو روز پـی هـم بـا لیسـتی از کتاب خانه هـای از 

مرکـز و ولسـوالی ها مواجـه شـدم کـه چنـدان تکمیـل نیسـت و یـک سـال 

قبـل از امـروز در سـال 1398 ترتیب داده شـده اسـت. 

در ایـن لیسـت آمـده اسـت کـه در دایکنـدی 55 کتـاب خانه وجـود دارد و 

از جملـه این هـا 14 کتاب خانـه در مرکـز والیت، 7 کتاب خانه در ولسـوالی 

شهرسـتان، 25 کتاب خانه در ولسـوالی سـنگ تخت و بندر، 2 کتاب خانه 

در ولسـوالی میرامـور، 4 کتاب خانـه در ولسـوالی کیتـی و 3 کتاب خانه در 

ولسـوالی خدیر فعالیـت می کند. 

بـر اسـاس ایـن لیسـت از مجمـوع 55 کتاب خانـه، 12 کتاب خانـه دولتی، 

19 کتاب خانـه خصوصـی و 25 کتاب خانـه توسـط موسسـه سـی.آر.اس 

متویـل می شـود.

بـا آن کـه بـا رفـت و آمدهـای بسـیار نتوانسـتم معلومـات دقیقی از ریاسـت 

اطالعـات و فرهنـگ والیـت دایکنـدی بـه دسـت آورم، اما بـا معلومات کم و 

بیشـی کـه خـودم داشـتم بـه چنـد کتاب خانه خصوصـی و دولتی در شـهر 

نیلـی رس زدم. قـرارگاه اول، کتاب خانـه عامـه ریاسـت اطالعـات و فرهنـگ 

والیـت دایکنـدی بود. 

بـا وارد شـدن بـه ایـن مـکان بـه اتـاق رسد و تاریکـی مواجه شـدم کـه هیچ 

شـباهتی ظاهـری بـه کتاب خانـه نداشـت. در دو طـرف اتـاق کتاره هـای 

چیـده شـده بـود کـه کتاب هـای روی آن بیشـر از هـزار جلـد کتـاب تجاوز 

منـی کـرد. در مدتـی کـه آن جـا بودم سـه دخـر خانم کـه ظاهرا بـه دنبال 

منبـع بـرای اسـتفاده در سـیمینار دانشگاه شـان می گشـتند بـا ورق زدن 

چنـد جلـد از ایـن کتاب هـای فرسـوده بـا ناامیـدی بسـیار پس بازگشـتند. 

پـس از آن رس زدم بـه کتاب خانـه نجیبـه بهـار کـه در زیـر زمیـن تعمیر تازه 

سـاخته شـده ریاسـت اطالعات و فرهنـگ موقعیت دارد. 

بـا شـکوه تر  و  امـا برخـالف دیگـر کتاب خانه هـا غنی تـر  ایـن کتاب خانـه 

صـورت  بـه  جداگانـه  کتاره هـای  در  بخـش  هـر  از  کتاب هـای  می منـود. 

منظـم و دسـته بنـدی شـده بـود. مسـوول کتاب خانـه بـا روی خـوش از 

مـن پذیرایـی کـرد و بـه تـک تک سـوال هایم بـا گشـاده رویی پاسـخ گفت. 

کتاب خانـه نجیبـه بهـار بـا تفاوتـی بسـیار نسـبت بـه دیگـر کتاب خانه هـا 

سـاخته شـده اسـت و نیـز روایتـی حزن انگیـزی دارد: ماننـد هـر روز دیگـر 

سـپیده صبـح دمیـد و مـردم از گوشـه و کنـار شـهر از خـواب برخواسـتند و 

صبحانـه خوردنـد و آمادگـی گرفتنـد برای رفن بـر رسکار و زندگی شـان به 

جاهـای پیـدا و پنهـان. 

از میـان همـه امـروز فقط برای رسنشـینان یک موتـر در کابل روزی نحصی 

بـود. موتـری از مربوطـات وزارت معـدن، کارمندان این وزارت را از گوشـه و 

کنـار غـرب کابـل جمع و به سـوی دفر کارشـان حرکـت کردند. 

در راه رفـن بـه یـک بارگـی صدای وحشـتناک انتحار و آتـش و دود و خون 

و خاکسـر و نیسـتی. آن روز برخـالف دیگـر روزهـا کارمنـدان وزارت معدن 

هـدف حمله طالبـان قـرار گرفته بود. 

»آزادسـازی« کـه بـا بودجه ی ۶۵ میلیـون دالری تولید شـده بود پس 

از چنـد هفتـه بـه پربیننده ترین فلم شـبکه نتفلیگکس تبدیل شـد.

تولیـد فلـم »آزادسـازی ۲« کـه دنبالـه ای اسـت بـرای »آزادسـازی« به 

زودی آغـاز خواهـد شـد. قسـمت اول بـه کارگردانی »سـم هارگریو«، 

نویسـندگی »جـو روسـو« و بـازی »کریـس همسـورث« و »گلشـیفته 

فراهانـی« در مـاه اپریـل امسـال از نت فلیکـس پخـش شـده بـود. 

هارگریـو بـه عنـوان بدلـکار، همسـورث و روسـو پیـش از ایـن فلـم در 

»دنیای سـینامیی مـارول« و فلـم »انتقام جویان: آخربـازی« همکاری 

کـرده بودنـد. داسـتان قسـمت اول در مـورد یـک رسباز به نـام »تایلر 

ریـک« بـا بـازی همسـورث بـود کـه در یکـی از شـهرهای بنـگالدش 

بایـد پـر یـک قاچاق چـی را نجـات مـی داد.

کمـر از یـک ماه پـس از انتشـار قسـمت اول »آزادسـازی«، دنباله ی 

فلـم چـراغ سـبز گرفـت و روسـو تأییـد کرد کـه فلمنامـه را بـه نگارش 

بـرای نوشـن  درمـی آورد. روسـو در آن زمـان گفـت: »قـرارداد مـن 

شـکل دهی  مراحـل  اولیـن  در  مـا  و  شـده  نوشـته   »۲ »آزادسـازی 

داسـتان هسـتیم.« او تأییـد نکـرد که آیا داسـتان فلم بعـدی به آینده 

یـا گذشـته مـی رود یـا نه.

روسـو سـپس به »کالیدر« توضیح داد که دنباله چگونه شـکل گرفته 

و بعـد از رضایـت نت فلیکـس در مـورد همـکاری بـا هارگریـو گفـت: 

»فکـر می کنـم پیش از عرضه ی قسـمت اول مذاکراتـی صورت گرفته 

بـود. همـه از فلم رضایـت داشـتند و در موردش هیجـان زده بودند.«

ایـن کارگـردان به تازگـی در مصاحبـه بـا »کامیک بـوک«، وقتـی فلـم 

»موصـل« )Mosul( را معرفـی می کـرد فـاش کـرده اسـت کـه انتظـار 

»آزادسـازی«  بـرای  دنبالـه ای   ۲۰۲۱ سـال  در  نت فلیکـس  دارد 

بسـازد: »بلـه مـا هنـوز در حـال کار بـر روی قسـمت دوم هسـتیم. 

سـال  کـه  امیدواریـم  امـا  می بریـم  رس  بـه  فلمنامـه  فـاز  در  هنـوز 

آینـده فلمـرداری اش کنیـم. فوق العـاده هیجـان زده ام، همسـورث و 

نت فلیکـس بـه همیـن ترتیـب، بنابرایـن مهـم این اسـت کـه فلمنامه 

را بـه پایـان برسـانیم.«

روسـو جزئیاتـی از داسـتان »آزادسـازی ۲« و لوکیشـن آن و یـا حتـی 

بازگشـت شـخصیت همسـورث و فراهانـی فـاش منی کنـد و بـه نظـر 

می رسـد کـه تنهـا بـا دیـدن ایـن فلـم ابهامـات و سـؤاالت هـواداران 

برطـرف خواهد شـد.

از کسـب جایـزه ی »سـتاره فلم هـای اکشـن سـال  همسـورث پـس 

بـود کـه چندیـن  ادعـا کـرده  مـردم«  »انتخـاب  مراسـم  ۲۰۲۰« در 

دنبالـه بـرای »آزادسـازی« در دسـت سـاخت اسـت: »می خواسـتیم 

فلمـی بسـازیم کـه متفـاوت، منحرصبه فـرد، هیجان انگیـز، و پـر از 

اکشـن باشـد امـا فلمـی واقعـاً پیـرشو نیـز باشـد و فکـر می کنـم بـه 

ایـن هـدف رسـیدیم. امـا هیچ یـک از ایـن موفقیت هـا بـدون حامیت 

شـام ممکـن نبـود. تـا ابـد مدیون تـان هسـتم. یکـی از بی نظیرتریـن 

تجاربـی بـود کـه در فلمسـازی داشـتم و مـا سـعی خواهیـم کـرد کـه 

چنـد فلـم دیگـر بـرای شـام بسـازیم.«

»آزادسـازی« کـه بـا بودجه ی ۶۵ میلیـون دالری تولید شـده بود پس 

از چنـد هفتـه بـه پربیننده تریـن فلـم اریجینـال شـبکه تبدیـل شـد. 

نت فلیکـس اعـالم کـرد کـه این فلـم در چهار هفته ی اول توسـط ۹۹ 

میلیـون خانواده دیده شـده اسـت.

بـاراک اوبامـا متایـل دارد که »دریـک گراهام« نقشـش را در یک فلم 

سـینامیی زندگـی نامـه ای بـازی کنـد. اوبامـا در مصاحبـه ای جدیـد 

مهـر تاییـد خـود را روی ایـن رپر بـرای بازی در نقشـش زد.

اوبامـا گفـت: بـه نظـر می رسـد »دریـک« می توانـد هـرکاری را کـه 

بخواهـد انجـام دهـد. منظورم این اسـت کـه او برای من یـک برادر با 

اسـتعداد اسـت. پـس اگـر زمانش برسـد او آمـاده خواهد بـود. اوباما 

می گویـد نـه تنهـا خـودش بلکـه دخـرش نیـز دوسـت دارد»دریـک 

گراهـام« نقـش پـدرش را بـازی کند.

رئیـس جمهـور سـابق امریـکا گفـت: او حتی مهـر تایید خانـواده من 

را نیـز دارد کـه مهم تـر از مـن اسـت. تصـور می کنم مالیا و ساشـا نیز 

بـا ایـن موضوع موافق باشـند.

دریـک کـه اولیـن بـازی اش را در رسیـال »دگراسـی: نسـل بعدی« و 

فلـم سـینامیی »چارلی بارلـت« رقم زده اسـت در مصاحبه اش با پیپر 

در سـال 2010 اعـالن کـرد کـه متایـل دارد در نقـش بـاراک اوبامـا 

بـازی کنـد. او در ایـن گفتگـو یـادآوری کـرد که امیدوار اسـت کسـی 

فلمـی در مـورد زندگـی اوبامـا بسـازد چون مـن می توانـم در نقش او 

بـازی کنم.

بـا آن کـه خـود بـاراک اوبامـا تا بـه حـال در چندیـن فلـم و پروژه های 

از  امـا هیـچ فلـم کامـل  تلویزیونـی حضـور داشـته اسـت، تاکنـون 

وضعیـت سیاسـی او سـاخته نشـده اسـت. اما حـاال با انتشـار کتابی 

بـه نـام »یـک رسزمیـن موعود« کـه خاطـرات اوباماسـت، اکنـون یک 

منبـع قابـل اسـتناد بـرای نوشـن فلمنامـه احتاملـی وجـود دارد. 

هنـگ کنـگ فلـم سـینامیی »روز های بهـر« را برای رقابـت در بخش 

بیـن املللـی اسـکار ۲۰۲۱ انتخـاب کـرده اسـت. هنـگ کنـگ درام 

»روز هـای بهـر« را بـه عنـوان مناینـده خـود در رقابت هـای بهریـن 

انتخـاب کـرده اسـت.  بیـن املللـی اسـکار ۲۰۲۱  فلـم سـینامیی 

محصـول مشـرک چیـن و هنـگ کنـگ بـه کارگردانی درک تسـانگ 

و بـا اقتبـاس از رمـان »جـوان و زیبـا«، داسـتان دخـری را روایـت 

می کنـد کـه در مدرسـه مـورد آزار و اذیـت قـرار گرفتـه و درگیـر قتلی 

می شـود. ژونـگ دونگیـو بازیگـر ایـن فلـم اسـت کـه صحنه هایـی از 

خشـونت و زورگویـی در آن دیـده می شـود. ایـن فلـم سـینامیی پس 

از فشـار مقامـات رسزمیـن اصلـی چیـن بـه کارگـردان، از جشـنواره 

فلـم برلیـن ۲۰۱۹ خـارج شـد و اکـران آن نیـز لغـو و نهایتـاً در اکتر 

۲۰۱۹ اکـران شـد و بـه طـور غیـر منتظـره ای مـورد اسـتقبال قـرار 

جوایـز  ادامـه  در  فلـم  ایـن  فروخـت.  دالـر  میلیـون   ۲۲۰ و  گرفـت 

فلـم هنـگ کنـگ را گرفـت؛ جوایـزی شـامل بهریـن فلـم، بهریـن 

کارگردانـی، بهریـن فلمنامـه و بهریـن بازیگـر زن.



پـی اس جـی هشـدار داد کـه  برازیلـی  سـتاره 

بـا ادامـه ایـن رونـد تیمـش بـرای صعـود بـه یک 

مشـکل  دچـار  قهرمانـان  لیـگ  نهایـی  هشـتم 

خواهـد شـد. پـاری سـن ژمـن دیشـب در یـک 

بـازی خانگـی با تسـاوی 2-2 برابر بـوردو متوقف 

شـد تا خطر از دسـت دادن صدر جدول را حس 

کنـد. مارسـی بـا دو بـازی کمـر اگـر بتوانـد در 

ادامـه، شـش امتیـاز بگیـرد،از پـی اس جی جلو 

خواهـد زد. لیـل هـم در صـورت برتـری در بـازی 

عقـب افتـاده خـود، بـا پـی اس جـی هـم امتیـاز 

مـی شـود. پاریسـی هـا امسـال ریتـم گذشـته 

سـتاره  نیـار  ندارنـد.  لوشـامپیونا  در  را  خـود 

می گویـد  پاری سـن ژرمن  فوتبـال  تیـم  برازیلـی 

گذشـت  شـب  بـازی  در  تیمـش  عملکـرد  کـه 

مقابـل بـوردو نشـان داد که این تیم کار سـختی 

بـرای صعـود بـه مرحلـه یک هشـتم نهایـی لیگ 

قهرمانـان اروپـا و حتـی فتـح لوشـامپیونا خواهد 

داشـت. پاریسـی ها در مصاف با بـوردو در حالی 

کـه تـا دقیقـه 60 از میهـان خـود پیـش بودنـد 

در نهایـت بـه تقسـیم امتیـازات رضایـت دادنـد 

و بـرای اولیـن بـار در ایـن فصـل مسـاوی کردنـد 

دادنـد.  دسـت  از  امتیـاز  بـار  سـومین  بـرای  و 

حتـی  قهرمانـان  لیـگ  در  تیـم  ایـن  وضعیـت 

حسـاس تر اسـت و نایـب قهرمـان فصل گذشـته 

ایـن رقابت هـا بـرای صعود بـه مرحله بعـدی باید 

منچسـریونایتد را در اولدترافورد شکسـت دهد.

نیـار بـه شـبکه کانـال پـاس فرانسـه گفـت:» 

اهمیت بازی چهارشـنبه شـب در لیگ قهرمانان 

جیمـز میلـر کاپیتـان دوم لیورپول معتقد اسـت 

وی ای آر باعـث شـده از جذابیـت هـای فوتبـال 

کاسـته شـود. لیورپـول شـب گذشـته در زمیـن 

ایـن  در  متوقـف شـد.  تسـاوی 1-1  بـا  برایتـون 

بـازی دو گل قرمزهـا توسـط وی ای آرمردود اعام 

بازی مـان  اسـت.  محـرز  مـا  همـه  بـرای  اروپـا 

مقابـل منچسـریونایتد رسنوشت سـاز اسـت. در 

بـازی قبلی مـان در لیگ قهرمانـان )پیروزی 0-1 

سه شـنبه مقابـل الیپزیـش( عملکردمـان خـوب 

نبـود، امـا در نهایـت توانسـتیم پیـروز شـویم.«

نیـار ادامـه داد:» روز چهارشـنبه بایـد بهریـن 

بـه  بایـد  بـازی  ارائـه کنیـم. در آن  را  بازی مـان 

یکـری جزئیـات توجـه خاصـی داشـته باشـیم، 

کار تیمی مـان بهـر باشـد، سـازمان  یافته تـر کار 

کنیـم، وگرنـه وضع مـان از چیزی که االن هسـت 

هـم سـخت تر خواهد شـد. مقابل بوردو ما ترسـو 

بودیـم. مـا توانسـتیم گل بزنیـم، امـا بعضـی از 

بخش هـای کارمـان ضعف داشـت. بایـد روی آن 

بخش هـا کار کنیـم، چـون در غیـر اینصـورت نـه 

تنهـا در لیـگ قهرمانـان بلکـه در لیـگ فرانسـه 

کـه معمـوالً خیلـی از بازی هـا را می بریـم هـم به 

دردرس خواهیـم افتـاد.«

شـد و ایـن تکنولـوژی دقیقه 93 یـک پنالتی به رضر 

لیورپـول گرفت تا برایتون کار را به تسـاوی بکشـاند.

قرمزهـا در فصـل جـاری از ناحیـه وی ای آر بیشـر 

رضر دیـده انـد تـا اینکـه سـود بـرده باشـند.

فنـاوری بازبینـی تصاویـر VAR در یکـی دو فصـل 

اخیـر رس و صـدا زیـادی در فوتبال خصوصا انگلیس 

ایجاد کرده اسـت و مخالفـان و موافقان زیادی دارد. 

 VAR جیمـز میلرهافبـک لیورپـول در انتقـاد از این

گفـت:» ایـن فناوری روح فوتبال را از بین برده اسـت 

و قوانینـی را در فوتبـال نهادینـه کـرده کـه دیگر این 

بـازی شـور و شـوق قبـل را نـدارد و مـن خـودم از 

جمله کسـانی هسـتم کـه عاقه خـودم را بـه فوتبال 

از دسـت داده ام.«

هشدار نیمار به پی اس جی پس از تساوی تلخ

میلنر: VAR باعث شده از فوتبال بدم بیاید

ورزش
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برنامـه هسـته ای  تـداوم  دربـاره  کـه  کـرد  متهـم  را  ایـران 

ایـن کشـور دروغ گفتـه اسـت. نتانیاهـو در آن زمـان، بـه 

برنامـه هسـته ای  تـداوم  بـر  هنـگام منایـش شـواهد دال 

ایـران، بـا افشـای نـام و عکـس محسـن فخـری زاده گفـت 

کـه افـکار عمومـی بایـد ایـن فـرد را بـه خاطـر بسـپارد.

 ۶ کـودک  سـه  از جملـه  نفـر   ۵ مـرگ  و  ایرانـی  خانـواده 

را  افکارعمومـی  خانـواده  ایـن  ماهـه  پانـزده  و  سـاله   ۹ و 

داد. قـرار  تاثیـر  تحـت  به شـدت 

بـه گـزارش خربگـزاری آسوشـیتدپرس پریتـی پتـل، وزیـر 

توافـق  کـرد  اعـام  بریتانیـا  محافظـه کار  دولـت  کشـور 

غیرممکـن  بـرای  دو طـرف  از تاش هـای  بخشـی  جدیـد، 

از طریـق  قایق هـای کوچـک  بـا  قاچـاق مهاجـران  کـردن 

کانـال مانـش اسـت. بنابرایـن گـزارش، ژرار درمنـن، وزیـر 

کشـور فرانسـه طـرف دیگـر ایـن توافـق بـوده اسـت.

و خاورمیانـه،  آفریقـا  از  پناهجویـان  از  شـار گسـرده ای 

پـس از رسـیدن بـه فرانسـه، بـه امیـد اسـکان در بریتانیـا 

از  تـا  می کننـد  تـاش  و  می رونـد  فرانسـه  غـرب  بـه 

ننـد.  را کامـل  راه هـای غیرقانونـی مسـیر مهاجـرت خـود 

بـا سـخت تر شـدن کنرل هـای پولیسـی در ورودی تونـل 

از  از قایق هـای شـخصی کوچـک یکـی  مانـش، اسـتفاده 

سـواحل  بـه  رسـیدن  بـرای  پناهجویـان  راه هـای  آخریـن 

مـی رود. شـار  بـه  بریتانیـا 

قراراسـت فرانسـه و بریتانیـا بـرای این طرح مشـرک بیش 

از ۳۱ میلیـون یـورو هزینـه کنند.

بنابـر آمـار وزارت کشـور بریتانیـا از ابتـدای سـال جـاری 

میـادی تاکنـون بیـش از ۸هـزار نفـر خـود را بـا قایق های 

کوچـک و از طریـق کانـال مانـش بـه ایـن کشـور رسـانده 

نفـر   ۱۸۰۰ بـه  تنهـا   ،۲۰۱۹ سـال  در  رقـم  ایـن  انـد. 

محـدود بـود.

احتـاال  ماننـد  مخفـی،  رسویـس  نـادر  کـه  هسـت 

امـکان  از  کـه  دارد  سـازمان موسـاد ارسائیـل، وجـود 

ایـران  در  سـوءقصد  عملیاتـی  چنیـن  یـک  اجـرای 

نخسـت وزیر  نتانیاهـو،  بنیامیـن  باشـد.  برخـوردار 

اسـامی  جمهـوری  پیـش  سـال  دو  حـدود  ارسائیـل، 

مهاجـران و پناهجویـان غیرقانونـی بـه سـوی بریتانیـا 

کنـد. متوقـف  را  کوچـک  قایق هـای  در 

قایق هـای  در  نفـر  هـزاران  گذشـته  ماه هـای  در 

بودند-بـا  شـخصی کوچـک -کـه عمدتـا رسقـت شـده 

بریتانیـا  سـواحل  بـه  را  خـود  مانـش  دریـای  از  عبـور 

رسـاندند. در ایـن میـان غـرق شـدن قایـق حامـل یک 

بـرای  را  کشـورها  متـام  در  خـود  سـفارتخانه های  ارسائیـل 

ایـران  انتقام جویانـه  احتالـی  اقدامـات  برابـر  در  محافظـت 

درحالـت آماده بـاش قـرار داد. حسـن روحانـی، رئیس جمهـوری 

ایـران، ارسائیـل و امریـکا را متهـم کـرد، دانشـمند امتـی ایران را 

کشـته اند. در پـی سـوءقصد بـه محسـن فخـری زاده، کارشـناس 

دولـت  اسـامی،  جمهـوری  هسـته ای  و  موشـکی  برنامـه  ارشـد 

در  کشـور  ایـن  سـفارتخانه های  در  تدابیـر  تشـدید  بـا  ارسائیـل 

رسارس جهـان، ایـن منایندگی هـا را بـه حالت آماده بـاش درآورد.

متـام  بـه  داد،  گـزارش  ارسائیـل   ۱۲ تلویزیونـی  شـبکه 

اسـت.  داده شـده  رابطـه  ایـن  در  سـفارتخانه ها دسـتورکار الزم 

نهادهـای جاعت هـای یهـودی نیـز به تدابیـر حفاظتـی خود در 

کشـورهای مختلـف شـدت بخشـیده اند. به گزارش سـایت خربی 

کشـته  پـی  در  ارسائیـل،  معلـوم  قـرار  از  "تاگس شـائو"،  آملانـی 

از  انتقام جویانـه  حمـات  احتـال  ایرانـی،  دان  فیزیـک   شـدن 

می دهـد. را  ایـران  اسـامی  جمهـوری  سـوی 

مقامـات جمهـوری اسـامی ارسائیل را مسـئول حملـه می دانند. 

روزنامـه "نیویـورک تایمـز" بـه نقـل از منابـع رسویس هـای مخفی 

گفتـه اسـت، ارسائیـل در پس ایـن حمله بوده اسـت.

امتنـاع ارسائیـل از هـر گونـه اظهـار نظـر دولـت ارسائیـل تاکنون 

ارائـه هرگونـه ابـراز نظـر در مـورد ایـن رویـداد را رد کـرده اسـت. 

در گذشـته نیـز ارسائیـل مشـارکت خـود در مـوارد مشـابه را نـه 

تأییـد و نـه تکذیـب کرده اسـت. هم اکنـون این برداشـت عمومی 

دوبرابـر  بـرای  فرانسـه  بـا  کـرد  اعـام  روز شـنبه  بریتانیـا  دولـت 

به منظـور  فرانسـه  شـال  در  دریایـی  گشـت های  شـار  کـردن 

متوقـف کـردن قایق هـای مهاجـران در کانـال مانـش بـه توافـق 

رسـیده اسـت.

بـا  تـا  می شـود  موظـف  فرانسـه  دولـت  توافـق،  ایـن  براسـاس 

گارد سـاحلی خـود، حرکـت  کـردن شـار گشـت های  برابـر  دو 

اسرائیل سفارتخانه های خود را در حالت آماده باش قرار داد

پیراهـن را داشـته و پـس از او کریسـتین پولیشـیچ، وینگر 

جـوان تیـم ملـی امریکا و چلسـی در 19 ایالت، بیشـرین 

در  رونالـدو  است.کریسـتیانو  داشـته  را  پیراهـن  فـروش 

در  و  اسـت  امریـکا  در  بازیکـن  پرطرفدارتریـن  سـوم  رده 

پنـج ایالـت، پیراهـن او بیشـرین فـروش را داشـته اسـت. 

در ایالـت اورگـون، سـادیو مانـه سـتاره سـنگالی لیورپـول 

محبـوب تریـن بازیکـن شـناخته شـد. در ایالـت داکوتـای 

سـفر  اوکرایـن  بـه  رئـال  کاروان  بـا  هـازارد  ادن 
نخواهـد کـرد و فردا مشـخص می شـود که رشایط 
مصدومیتـش چگونـه اسـت. ادن هـازارد دقیقـه 
30 بـازی شـب گذشـته برابـر اوساسـونا بـود کـه 
تقاضـای تعویـض داد. او دقایقـی پـس از برخـورد 
با مدافع اوساسـونا دیگر نتوانسـت به بـازی ادامه 
دهـد و رودریگـو گوئـس بـه جـای او وارد میـدان 
شـد. هـازارد در حـال خـروج از زمیـن و در پاسـخ 
بـه سـوال خربنـگار گل تـی وی در مـورد اینکـه 
مصدومیتـش از ناحیـه مـچ اسـت یـا خیـر، گفـت 
کـه خیـر و نیـاز بـه نگرانـی نیسـت. زیـن الدیـن 
زیـدان هـم در نشسـت خـربی پس از بـازی گفت 
کـه امیـدوارم اسـت مصدومیـت هـازارد عضانـی 
نباشـد. سـتاره بلجیمـی امـروز در کلینیـک رئـال 
تحـت نظـر پزشـکان قـرار گرفـت امـا همـه چیز به 
 MRI موکول شـد. فـردا از ناحیه مصـدوم او MRI
گرفته خواهد شـد و سـپس مشـخص می شود که 

او چـه مـدت از میادیـن بـه دور خواهـد بـود.
از  سـاله   29 هـازارد  مصدومیـت  هفتمیـن  ایـن 
زمانـی اسـت کـه بـه رئـال پیوسـته اسـت. سـتاره 
100 میلیون یورویی هنوز نتوانسـته در رئال کمر 
راسـت کنـد و در باشـگاه بـه شـدت نگـران فـرم 

مدیر ارتباطات رئال معتقد اسـت رئال برابر آالوس قربانی داوری شـد.

دپورتیـوو آالوس شـب گذشـته شـگفتی بزرگـی را رقـم زد. ایـن تیـم که چنـدی پیش 

بارسـا را بـا وجـود 10 نفـره شـدن بـا تسـاوی متوقف کـرده بود، توانسـت رئـال را در 

ورزشـگاه دی اسـتفانو 2-1 شکسـت دهد. 

در ایـن بـازی رئالـی هـا از داوری گایـه داشـتند. داور و ویایـآر روی صحنـه برخورد 

ادن هـازارد درون محوطـه جریمـه آالوس اعتقـادی بـه پنالتـی نداشـتند و در ادامـه 

کشـیده شـدن مـوی مارسـلو توسـط مدافـع آالوس هـم بـا دخالـت ویایآر، بـه اخطار 

نشـد. منجر 

امیلیـو بوتراگنیـو مدیـر ارتباطـات رئـال در مـورد بـازی گفـت:» بـازی بـرای مـا بـد 

رشوع شـد ولـی در 25 دقیقـه پـس از دریافـت گل اول، خیلـی خـوب کار کردیـم. 

شـانس هـای زیـادی داشـتیم و مـی توانسـتیم گلزنـی کنیـم. گل دوم حریـف روی 

اشـتباه تیبـو کورتـوا، جریمـه سـختی برای مـا بود و روحیـه تیمـی را کاهش داد. در 

15 دقیقـه پایانـی هـم موقعیـت هـای واضحـی بـرای گلزنـی داشـتیم کـه از دسـت 

رفتنـد. سـه امتیـاز را بـه راحتـی از دسـت دادیـم و بایـد بگویـم کـه فوتبـال از ایـن 

حـوادث زیـاد دارد.«

بوتراگنیـو ادامـه داد: »چنـد روز پیـش اینـر را بـرده بودیـم و روحیـه مـان خیلـی 

بـاال بـود. تصـور چنیـن شکسـتی را نداشـتیم امـا سـوای نتیجـه، در مجمـوع خـوب 

بـازی کردیـم. پنالتـی هـا؟ صحنـه مربـوط بـه مارسـلو قطعـا پنالتـی بـود و همچنین  

روی هـازارد پنالتـی کردنـد. اینجـا داور و وی ای آر را داریـم ولـی تصمیمـی دیگـر 

گرفتنـد.«

لیونـل مسـی باالتر از کریسـتین پولیشـیچ و کریس رونالـدو محبوب 

تریـن فوتبالیسـت در ایاالت متحده اسـت. فوتبـال در ایاالت متحده 

ورزش اول و جـزو ورزش هـای محبـوب ایـن کشـور نیـز قـرار نـدارد 

امـا بـه خصـوص پـس از موفقیـت های سـال های گذشـته تیـم زنان 

امریـکا و نیـز قـوت گرفـن لیـگ حرفـه ای MLS، حـاال توجهـات بـه 

فوتبال در امریکا بیشـر شـده اسـت. فـراوان التین تبارهـا نیز کمک 

کرده اسـت تا در امریکا بیش از گذشـته به فوتبال توجه شـود. شـاید 

دوسـت داشـته باشـید بدانیـد کـه در ایـن کشـور کـدام فوتبالیسـت 

از دیگـران اسـت. در میـان بازیکنـان بومـی، کریسـتین  مشـهورتر 

پولیشـیچ سـتاره سـابق دورمتونـد و حـال حـارض چلسـی محبـوب 

تریـن اسـت. او بازوبنـد کاپیتانـی تیـم امریـکا را نیز در اختیـار دارد. 

در مجمـوع امـا لیونـل مسـی از همـه باالتـر اسـت. رونالـدو بـا وجود 

اینکـه محبـوب تریـن فوتبالیسـت دنیـا در اینسـتاگرام اسـت؛ امـا در 

امریـکا محبوبیـت مسـی را نـدارد. سـایت "Soccer.com "، براسـاس 

فـروش پیراهـن هـا طی بازه زمانـی 11 اکتوبر تـا 22 نوامرب، محبوب 

تریـن بازیکـن فوتبـال در هـر ایالـت امریـکا را اعـام کرده اسـت. در 

اکرث ایاالت، کریسـتین پولیشـیچ، لیونل مسـی و کریسـتیانو رونالدو 

داکوتـای  مثـل  ایالـت  امـا چنـد  انـد  بـوده  بازیکـن  تریـن  محبـوب 

شـالی، داکوتـای جنوبی، آالسـکا، هاوایی و البتـه ورمونت، انتخاب 

هـای متفاوتـی داشـته انـد. لیونـل مسـی در 20 ایالـت امریـکا از 

جملـه ایـاالت پرجمعیـت چـون کالیفرنیـا و تگزاس، بیشـرین فروش 

منچسـریونایتد  پرتگالـی  سـتاره  فرنانـدز  برونـو  شـالی 

بونوچـی مدافـع  لئونـاردو  ایالـت داکوتـای جنوبـی،  و در 

در  هسـتند.  فوتبـال  بازیکـن  تریـن  محبـوب  یوونتـوس 

ورمونـت، دلـه آلـی از تاتنهـام بیشـرین فـروش پیراهـن را 

داشـته و آالسـکا و هاوایی هم سـلیقه متفاوتی داشـته اند. 

در آالسـکا، مارکوس رشـفورد و درهاوایی، آنتونی مارسـیال 

دو سـتاهر یونایتـد محبـوب تریـن بـوده انـد.

بدنـی او هسـتند. هازارد بازی هـای ابتدای فصل 
را بـه دلیل مصدومیت از دسـت داد. او کمی پس 
از بازگشـت بـه ویـروس کرونا مبتا شـد و دو هفته 
بـه دور از میادیـن مانـد و در نهایت شـب گذشـته 
بـار دیگـر مصـدوم شـد. فصـل جـاری او 1 و 30 
ویـروس  نوامـرب  بـود. 7  سـپتامرب مصـدوم شـده 

کرونـا و 28 نوامرب)دیشـب( مصدومیـت مجـدد.
فصـل گذشـته او 16 آگوسـت مصـدوم شـد و 30 
روز بـه دور از میادیـن مانـد. 26 نوامـرب بـار دیگـر 
مصـدوم شـد و ایـن بـار 82 روز غایـب بـود. 22 
فـربوری نیـز مصـدوم شـد و جراحـی کرد تـا 105 
روز بـه دور از میادیـن باشـد. هـازارد 28 جون نیز  

بـار دیگـر مصـدوم شـد و 12 روز غایـب بـود.

مسی محبوب ترین فوتبالیست در امریکا؛ رونالدو سوم

دانشـمند هسـته ای ایـران بـرای رضبـه زدن به 

تاش هـای رئیـس جمهـور جدیـد امریـکا، جـو 

توافـق هسـته ای  احیـای  راسـتای  در  بایـدن، 

صـورت گرفتـه اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه جـان بولتون، مشـاور 

پیشـین امنیـت ملـی کاخ سـفید از سـوءقصد 

پشـتیبانی  و  حایـت  فخـری زاده  محسـن  بـه 

کـرده اسـت. بولتـون فعالیت هـای فخـری زاده 

اسـت  گفتـه  و  دانسـته  امنیتـی  تهدیـدی  را 

کـه تاش هـای فخـری زاده در راسـتای تولیـد 

بـود. هسـته ای  جنگ افزارهـای 

نیویـورک تایمـز پیشـر  بـا اتـکا بـر اطاعـات 

سـه منبـع آگاه اعـام کـرده اسـت کـه حملـه 

توسـط  فخـری زاده  خـودروی  بـه  مسـلحانه 

ارسائیـل صـورت گرفتـه و نوشـته اسـت: »یـک 

مقـام دولـت امریـکا و دو مقام امنیتـی گفته اند 

ایـن  بـه  حملـه  ماجـرای  پشـت  ارسائیـل  کـه 

اسـت.« بـوده  دانشـمند 

اطاعـات  سـطح  مـورد  در  تایمـز  نیویـورک 

مقامـات امریکایـی از انجـام ایـن حملـه ابـراز 

ایـن روزنامـه تنهـا  بـی اطاعـی کـرده اسـت. 

بـه گفـن ایـن نکتـه بسـنده کـرده اسـت کـه 

دو  اطاعاتـی  سـازمان های  ایـران،  مـورد  در 

کشـور امریـکا و ارسائیـل بـا یکدیگـر همـکاری 

دارنـد. گسـرده ای 

سـناتور برنی سـندرز، در یک پسـت توییری از 

کشـن محسـن فخـری زاده انتقاد کـرده و آن را 

عملـی تحریک آمیـز و نابخردانه دانسـته اسـت. 

"نیویـورک تایمـز" نیز با انتشـار گزارشـی هدف 

از ایـن اقـدام را رضبـه زدن بـه مذاکـرات امتـی 

اعام کرده اسـت.

دربـاره  ارسائیلـی  مقامـات  کـه  رشایطـی  در 

حملـه مسـلحانه بـه خـودروی حامـل محسـن 

فخـری زاده سـکوت کرده انـد، برنـی سـندرز بـا 

انتشـار پسـتی توییـری نسـبت به کشـن این 

دانشـمند هسـته ای ایـران واکنش نشـان داده 

. ست ا

دولـت  در  اسـت  قـرار  کـه  سـندرز  برنـی 

جوبایـدن هدایـت وزارت کار را برعهـده گیـرد 

در توییتی نوشـته اسـت: »سـوءقصد به محسن 

تحریک آمیـز  نابخردانـه،  اقدامـی  فخـری  زاده 

و غیرقانونـی بـوده اسـت. ایـن اقـدام بـا هـدف 

تضعیـف دیپلاسـی ایـران و امریـکا در والیتـه 

رشوع کار دولـت جدیـد امریـکا صـورت گرفتـه 

اسـت. مـا منی بایسـت اجـازه دهیـم کـه چنین 

چیـزی روی دهـد. دیپلاسـی و نـه قتـل، ایـن 

آن چیـزی اسـت کـه می توانـد راهـی بـه پیـش 

باشـد.«

روزنامـه نیویـورک تایمز نیـز با انتشـار مقاله ای 

کشـن  کـه  اسـت  گفتـه  رابطـه  همیـن  در 

برنی سندرز: 
کشتن فخری زاده نابخردانه و غیرقانونی بود

MRI پنالتی های رئال را ندیدندوضعیت نگران کننده هازارد؛ در انتظار VAR نه داور و نه

رئیس جمهوری سابق هندوراس: 
پول را در کیفم گذاشته اند

کـه  زالیـا  بـرود.«  می توانـد  مـدارک  امضـای  و 

رئیـس   ۲۰۰۹ تـا   ۲۰۰۶ سـال های  فاصلـه  در 

هوگـو  متحـدان  از  بـود،  هنـدوراس  جمهـوری 

چـاوز رهـرب پیشـین ونزوئا بـه شـار می رفت. او 

در سـال ۲۰۰۹ در حالـی کـه در تدارک برگزاری 

یـک همه پرسـی بـرای انتخـاب مجدد خـودش به 

سـمت ریاسـت جمهـوری بـود، بـا یـک کودتـای 

قـدرت  از  سـال  هـان  جـون  مـاه  در  نظامـی 

کنـار گذاشـته شـد. مخالفـان او می گفتنـد کـه 

پیشـنهاد همه پرسـی زالیا ترفندی بـرای متدید و 

تحکیـم قدرت خودش بوده اسـت. زالیا همچنان 

بـه  موسـوم  چپ گـرای  حـزب  رهـرب  عنـوان  بـه 

»آزادی و همه پرسـی« در سیاسـت فعـال اسـت و 

همـرش نیـز در انتخابـات ریاسـت جمهوری در 

سـال ۲۰۱۳ نامـزد شـد. رئیـس جمهـور پیشـین 

هندوراس هنگام بازداشـت در فـرودگاه گفته بود 

كـه قصد دارد قبـل از پرواز به مقصـد نهایی خود 

یعنـی شـهر هیوسـتون در جنـوب ایالـت تگـزاس 

روز  کـه  کنفرانسـی  در  رشکـت  بـرای  امریـکا، 

شـنبه برگـزار می شـود بـه مکزیـک بـرود. قوانیـن 

هنـدوراس بـا هـدف کنـرل قاچـاق و پولشـویی، 

تنهـا اجـازه حمـل حداکـرث ۱۰ دالـر پـول نقـد را 

بـه مسـافران خارج از کشـور می دهـد. هندوراس 

بـا جمعیتـی حـدود ۱۰ میلیـون نفـر در امریکای 

مرکـزی واقـع شـده اسـت.

پیشـین  جمهـوری  رئیـس  زالیـا،  مانوئـل 

هنـدوراس کـه روز جمعـه ۲۷ نوامـرب بـه دلیـل 

همـراه داشـن پـول نقـد زیـاد در فرودگاهـی 

در ایـن کشـور موقتـا بازداشـت شـد، گفـت که 

ایـن پـول مـال او نبـوده و »به ناحق« بازداشـت 

شـده اسـت. زالیـا دربـاره ۱۸ هـزار دالـر پـول 

در  »تونکنتیـن«  فـرودگاه  مأمـوران  کـه  نقـدی 

پایتخـت، تگوسـیگالپا از او کشـف کردنـد، بـه 

رسـانه های محلـی گفـت: »مـن منشـأ ان پـول 

را  آن  کسـی  کـه  اسـت  بدیهـی  منی دانـم.  را 

در وسـایل مـن قـرار داده اسـت. مـن ۴۰۰ بـار 

سـفر کـرده ام و می دانـم کـه قانونا منی تـوان با 

ایـن مقـدار پـول سـفر کـرد. الزم اسـت تحقیق 

کنیـد کـه چه کسـی ایـن پـول را درون وسـایل 

مـن قـرار داده اسـت.« او پیـش از آن در توییر 

هـم نوشـته بـود کـه »به ناحق« بازداشـت شـده 

و اصـوال خـود کیف حاوی پول کشـف شـده در 

چمـدان دسـتی اش متعلـق بـه او نیسـت.

دفـر  سـخنگوی  مـورا،  یـوری  حـال  ایـن  بـا 

هـان  در  هنـدوراس  عمومـی  دادسـتانی 

روز گفـت کـه زالیـا »بازداشـت نشـده اسـت«. 

بـر  افتـاده  اتفـاق  داد:»آنچـه  توضیـح  وی 

اسـاس روال قانـون بـوده اسـت. یعنـی ماجـرا 

صورت جلسـه شـده و مانوئـل زالیـا کـه اظهـار 

می کنـد پـول مـال او نیسـت، پـس از تکمیـل 

فرانسه و بریتانیا برای توقف کامل عبور مهاجران 
از کانال مانش به توافق رسیدند



کـه  برشـنا می گویـد  عمومـی رشکـت  ریاسـت   

عرضـه برق بـه شـهروندان کابلی بـا افزایش برق 

بـه ظرفیـت 480 میـگاوات، بـه روال عـادی برگشـته اسـت.

سـلیم سـلیمی، معیـن عملیاتـی رشکـت برشـنا روز یکشـنبه 9 

قـوس در یـک نشسـت خـری در کابل گفـت که برشـنا مطابق 

جـدول از پیـش تنظیـم شـده، هـم اکنـون بـه چهـار گـروه از 

مشـرکان خـود؛ در جریـان روز بـرق ۱۲ سـاعته و در جریـان 

شـب، بیـن ۹ تـا ۱۲ سـاعت بـرق فراهـم مـی کنـد.

آقـای سـلیمی، افـزود، مشـکلی کـه در هفتـه گذشـته بـرای دو 

روز در رونـد بـرق رسـانی بـرای عموم مشـرکان برق بـه ویژه در 

شـهر کابل رومنا شـد، ناشـی از ایجاد عارضه در سیسـتم تولید 

پـروژه ۷۳۰ میگاواتـی برق گازی ازبیکسـتان بود.

بـه  برق رسـانی  سیسـتم  سـاله  همـه  هـوا،  شـدن  رسد  بـا 

شـهروندان بـه ویـژه شـهریان کابـل دچار مشـکل می شـود. در 

سـال جـاری نیـز در دو هفتـه گذشـته پرچاوی هـا/ قطـع بـرق 

نامنظـم و زیـاد شـده اسـت.

شـاری از شـهروندان کابـل در اعـراض بـه ایـن بی نظمی هـا، 

در فضـای مجـازی اعـراض کردند و مسـئوالن رشکت برشـنا را 

خواندند. »بی کفایـت« 

رشکـت برشـنا در پـی انتقادهـای فـراوان شـهروندان در فضای 

مجـازی، بـا نرش خرنامه ای نوشـت کـه به دلیل بروز مشـکالت 

در  بـرق  استیشـن های  سـب  از  یکـی  در  تخنیکـی  فنـی/ 

ازبیکسـتان، ایـن کشـور میـزان بـرق خـود بـه افغانسـتان را از 

۴۵۰ بـه ۲۵۰ میـگاوات در سـب استیشـن نایـب آبـاد کاهـش 

داده و فعـال میـزان برق وارداتی در کابل ۱۶۰ میگاوات اسـت.

معیـن عملیاتـی رشکت برشـنا روز یکشـنبه به خرنـگاران گفت 

کـه اکنـون مقـدار برقـی کـه بـرای شـهروندان کابلـی توزیـع 

می شـود، 480 میـگاوات اسـت.

او بـا اشـاره بـه آنکـه بخـش اعظـم برق مـورد نیـاز افغانسـتان از 

منبـع بـرق وارداتـی تأمین می شـود، افـزود: عارضـه پیش آمده 

در سیسـتم پروژه تولید ۷۳۰ میگاواتی برق گازی ازبیکسـتان، 

نـه تنهـا سـبب ایجـاد مشـکل در روند برق رسـانی در آن کشـور 

شـد، بلکـه رونـد عـادی واردات ۳۹۰ میگاوات برق ازبیکسـتان 

به افغانسـتان را با مشـکل روبه رو سـاخت و سـطح واردات برق 

را بـرای دو روز بـه ۱۵۰ میـگاوات کاهـش داده بود.

آقـای سـلیمی ترصیـح کـرد کـه کاهـش در رونـد توریـد بـرق 

ازبیکسـتان بـه افغانسـتان تنها بـرای دو روز ادامـه یافت و پس 

از آن بـه حالـت عـادی برگشـت.

او همچنیـن تأکیـد کـرد کـه در نحـوه عرضـه خدمـات رشکـت 

برشـنا بـه مشـرکان بـرق در شـهر کابـل، در مقایسـه بـا سـال 

گذشـته بهبـود رومنـا شـده و امسـال میـزان مجموعـی عرضـه 

سـال  کـه  حالـی  در  اسـت،  رسـیده  میـگاوات   ۴۸۰ بـه  بـرق 

به دلیـل  کـه  می گوینـد  کشـور  غـرب  در  صحـی  مسـئوالن 

کارزار  خانه به خانـه ی  تطبیـق  بـا  طالبـان  گـروه  مخالفـت 

واکسـین پولیـو )فلـج کـودکان(، ۴۰ درصـد کـودکان از این 

می ماننـد. بـاز  واکسـین 

کتلـوی  معافیـت  برنامـه ی  مسـئول  رحانـی،  عبدالوحیـد 

در حـوزه غـرب دیـروز )یک شـنبه، ۹ قـوس( گفـت کـه بـرای 

یـک میلیـون و صدهـزار کودک زیر سـن پنج سـال واکسـین 

پولیـو مدنظـر گرفته شـده اسـت.

او افـزود کـه طالبـان تنهـا اجازه ی تطبیـق واکسـین پولیو را 

در مراکـز صحـی می دهنـد و بـا ایـن اقـدام شـان تنهـا ۱۵ 

درصـد کـودکان زیر سـن پنج سـال واکسـین پولیـو دریافت 

خواهنـد کـرد. بـه گفتـه او، طـی سـال ۲۰۲۰ میـالدی دو 

مـورد مثبـت پولیـو در هـرات، دو مـورد در بادغیـس و چهـار 

مـورد در والیـت فـراه بـه ثبت رسـیده اسـت.

مرشانوجرگـه، طـرح بودجه ملی سـال ۱۴۰۰ هجری شمسـی 

را بـا ارایـه برخـی پيشـنهادات تایید کرد و قرار اسـت که غرض 

تصویـب به ولسـی جرگه ارایه شـود.

حکومـت، طـرح بودجـۀ سـال آينـده مـاىل را کـه جمعـاً ۴۵۲ 

ميليـارد افغـاىن؛ شـامل ۲۹۵ میلیـارد افغانـی بودجـه عـادى 

انکشـاىف اسـت، در  افغانـی بودجـه  و حـدود ۱۵۷ میلیـارد 

هجدهـم عقـرب بـه مرشانوجرگـه ارايـه کـرده بـود. سـال ماىل 

افغانسـتان در اول جـدى آغـاز مـى شـود.

مولـوی عبدالوهـاب عرفـان رئیـس کمیسـیون اقتصـاد، مالـی 

و بودجـه مرشانوجرگـه، کـه در مـورد طـرح بودجـه سـال آینده 

مالـی بـه اعضـای ایـن جرگـه، در نشسـت روز یکشـنبه ایـن 

ارایـه مـی کـرد، گفـت کـه مسـوده بودجـه  جرگـه معلومـات 

برمبنـای اولویـت  هـای ملـی و امکانـات دسـته داشـته، بـا در 

نظـر گرفـن رویکردهـا و اصالحـات در زمینـۀ پـالن  گـذاری 

مالـی کـه در سـال گذشـته صـورت گرفتـه بـود، تهیـه شـده 

اسـت.او افـزود کـه در سـند بودجه سـال آینـده، ۵۱۵ پـروژه و 

برنامـه انکشـافی تحـت کار و ۱۸ پـروژه جدید گنجانیده شـده 

اسـت. عرفـان گفـت کـه نظریـات و پیشـنهادات اعضـای ایـن 

جرگـه، در پیونـد بـه بودجـه در ۲۱ صفحه ترتیـب گردیده، که 

در آن یـک  تعـداد پـروژه هـای ملی وعـام املنفعه کـه حکومت 

شـامل طـرح بودجـه نکـرده بـود، مدنظـر گرفتـه شـده اسـت.

 تعـداد زیـادی از تاجـران و افـراد مـرصوف کاروبـار جلغـوزه، 

شـکایت دارنـد که ضمن مشـکالت دیگـر، افراد ناشـناس یک 

موتـر پـر از جلغـوزه را در مرکـز والیـت لوگر متوقف کـرده اند و 

در حـال حـارض، ناپدید اسـت.

و  والـی  بـا  را  فـوق  موضـوع  اینکـه  بـر  عـالوه  گفتنـد  آنهـا 

قوماندانـان امنیـۀ ایـن والیـت رشیـک کـرده انـد؛ امـا باوجـود 

تعهـدات آنهـا در ایـن مورد هیـچ اقدامى صورت نگرفته اسـت.

رئیـس خـان، از جملـه ایـن افـراد گفت کـه موتر گم شـده، دو 

شـب قبـل حوالی سـاعت ۸:00 شـب از راه عمومـی دور داده 

شـده است.

خـان افـزود: “از ارگـون الری را بار کرده بودیـم، ما منی دانیم 

که در سـاحۀ حکومت اسـت و یا در سـاحۀ طالبان. ما که نزد 

والـی رفتیـم، گفـت که برای پیـدا کردن آن تـالش میکنند، باز 

نـزد طالبـان رفتیم آنها نیز اینطـور گفتند.”

هچمنـان حاجـی عبدالغنـی یـک تاجـر دیگـر در ایـن مـورد، 

را  جلغـوزه  مالیـه  آنهـا  کـه  گفـت  دانسـته  مالمـت  را  دولـت 

پرداخـت مـی مناینـد و بایـد امنیـت رفـت و آمـد آن را تامیـن 

منایـد.

غنـی افـزود کـه جلغـوزۀ گم شـده، حـدود ٢0 میلیـون افغانی 

ارزش دارد و از اثر گم شـدن آن، به مالکان خسـارات سـنگین 

وارد شـده است.

نامـرده افـزود: “نـزد قومانـدان امنیـۀ لوگـر رفتیـم، وی گفـت 

کـه مسـئولیت مـن در ایـن سـاحه نیسـت و در ایـن سـاحه 

 وزارت عدلیـه کشـور می گویـد کـه مقام هـای 

هـزار   ٢0 کـه  کرده انـد  آمادگـی  اعـالم  ایـران 

زندانـی افغـان کـه در کشورشـان زندانی هسـتند، را به کشـور 

بسـپارد.

فضـل احمـد معنـوی، وزیـر عدلیـه روز یکشـنبه 9 قـوس بـا 

بهـادر امینیـان، سـفیر ایـران در کابـل دیـدار کـرد و دربـاره 

و اسـرداد مجرمـان،  میـان دو کشـور  همکاری هـای عدلـی 

کردنـد. گفتگـو 

آقـای امینیـان در ایـن دیدار، بـه آقای معنوی گفـت که وزارت 

عدلیـه ایـران آمـاده تقویـت همـکاری و تبـادل تجربیـات بـا 

وزارت عدلیـه افغانسـتان اسـت.

او افـزود کـه ایـران میزبـان حـدود سـه ونیم میلیـون پناهجوی 

افغـان اسـت و حدود ٢0 هزار زندانـی افغان نیز در زندان های 

 پـس از گذشـت یـک مـاه از آغـاز رونـد ثبـت موترهـای بـدون 

صالـح،  امراللـه  کلیـد(،  )یـک  ترافیکـی  و  گمرکـی  اسـناد 

کـه  می گویـد  کشـور  ریاسـت جمهوری  نخسـت  معـاون 

»ریاسـت احصائیـه ی مرکـزی« در بخش توزیع شـناس نامه ی 

عمـل  کُنـدی  بـا  موترهـا  ایـن  مالـکان  بـرای  الکرونیـک 

. می کنـد

آقـای صالـح دیـروز )یک شـنبه، ۹ قـوس( در یـک یادداشـت 

فیس بوکـی گفتـه اسـت کـه کُنـدی کار در ایـن مـورد توسـط 

ریاسـت احصائیـه ی مرکزی اداره ی ملـی احصائیه و معلومات 

»جـای تأسـف و یأس« اسـت.

او تأکیـد کـرده اسـت: »هیـچ فکـر منی شـد کـه ایـن اداره بـا 

متـام رسمایه گـذاری کـه باالیـش شـده اسـت و در قسـمت 

کلیدی تریـن وظیفـه و رسـالتش یعنـی توزیـع شـناس نامه به 

ایـن انـدازه سسـت، کُنـد و بی شـیمه پیـش بـرود.«

خطاب قـراردادن  بـا  ریاسـت جمهوری  نخسـت  معـاون 

و  احصائیـه  ملـی  اداره ی  رییـس  رسـولی،  احمدجاویـد 

»ریاسـت  ایـن  در  تـا  اسـت  ایـن  توقـع  کـه  معلومـات گفتـه 

شـود. ایجـاد  تحـرک  کلیـدی« 

از سـویی هـم، او بااشـاره بـه شـکایت مالکان موترهـای بدون 

ایـن  عبـور  بـر چگونگـی  مبنـی  ترافیکـی  و  اسـناد گمرکـی 

موترهـا از ایسـت های بازرسـی، گفتـه اسـت کـه ایـن مشـکل 

مشرانوجرگه طرح بودجۀ ملی سال ۱۴۰۰ هجری شمسی را تایید کرد

یک موتر مملو از جلغوزه در لوگر ناپدید شده است

ایران برای سپردن 2۰ هزار زندانی افغان اعالم آمادگی کرد
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نیـز تـا فـردا حـل می شـود.

کـه  اسـت  گفتـه  همچنـان  او 

ایـن  ثبـت  رونـد  ترسیـع  بـرای 

تـا  اسـت  شـده  فیصلـه  موترهـا 

متامـی نهادهای زیربـط در این 

مـورد امـروز جلسـه دایـر کننـد.

بـدون  موترهـای  ثبـت  رونـد 

ترافیکـی  و  گمرکـی  اسـناد 

تاریـخ  در  پیـش  مـاه  یـک 

حکـم  بـه  مطابـق  عقـرب   ۱۰

مصوبـه ی  و  رییس جمهـوری 

شـورای  جلسـه ی   ۱۵ شـاره 

شـد. آغـاز  ملـی  امنیـت 

از ثبـت موترهـای بـدون اسـناد گمرکـی و ترافیکـی  هـدف 

افزایـش عوایـد ملـی، تأمیـن امنیت و نظـم عامـه و جلوگیری 

از مختل شـدن جریـان ترافیـک گفتـه شـده اسـت.

وزارت مالیـه در هنـگام آغـاز رونـد ثبت موترهای بدون اسـناد 

گمرکـی و ترافیکـی گفتـه بـود کـه ایـن رونـد تـا تاریـخ ۲۷ 

قـوس سـال جـاری ادامـه دارد. ایـن وزارت تأکیـد کـرده بـود 

کـه پـس از ۲۷ قـوس هـر موتـری کـه بـدون اسـناد گمرکـی 

وارد افغانسـتان شـود، ضبـط و بـا واردکننـدگان نیـز مطابـق 

مالـداری و خریـداری وسـایل مـورد نیاز بـرای نورم و اسـتندرد 

داده شـده اسـت.

طـرح  امـروز  مرشانوجرگـه،  رییـس  مسـلمیار  هـادی  فضـل 

بودجـه را بـا پیشـنهادات اعضـای جرگـه بـه رای مناینـده گان 

مـردم گذاشـت و بـا اکرثیـت آراء تاییـد شـد.

بـه اسـاس مـاده ۹۸ قانـون اساسـی، بودجـه دولـت و پروگرام 

هـای انکشـافی، بـه مرشانوجرگـه و پـس از نظـر و مشـورۀ آن 

جرگـه، بـه ولسـی جرگـه ارايـه می شـود. 

تغییـر دهیـم؛ مـا در آنجـا هیـچ مشـکل نداریم.”

دیـدار لونـگ سـخنگوی والی لوگـر، فقط گفت کـه از موضوع 

خـر دارنـد و تـالش میکننـد که واقعيـت و عاملین این مسـاله 

را پیـدا مناینـد. ذبیـح اللـه مجاهد سـخنگوی طالبان مسـلح، 

در مـورد ایـن موضـوع بـه آژانـس خـری پـژواک گفـت کـه در 

ایـن خصـوص بررسـی مـی مناینـد و تـالش دارند کـه موتر گم 

شـده را پیـدا کننـد. قابـل یـادآوری اسـت کـه قبـل از ایـن نیز 

تاجـران، از اخـاذی و مشـکالت دیگـر در راه های فـوق الذکر، 

شـکایت داشتند. 

انتقال به افغانسـتان اسـت.

بهـادر امینیـان دربـاره رونـد صلـح افغانسـتان نیـز گفـت کـه 

افغانسـتان  ایـران از جمهوریـت و قانـون اساسـی در  دولـت 

حایـت می کنـد و امیـدوار اسـت هرچـه زودتـر رونـد صلـح به 

نتیجـه ای برسـد.

وزیـر  ارغندیـوال  عبدالهـادی 

مالیـه، حیـن ارایـه طـرح بودجـه 

بـود  گفتـه  مرشانوجرگـه  بـه 

کل  افغانـی  میلیـارد   ۲۱۶ کـه 

انکشـافی(  و  )عـادی  بودجـه 

داخلـی  عوایـد  از  آینـده،  سـال 

خارجـی  منابـع  از  متباقـی  و 

بـه شـمول قرضـۀ صنـدوق بیـن 

املللـی پـول متویـل مـی شـود.

بـه گفتـه او ۷۳ در صـد بودجـه 

بودجـه  درصـد  ده  و  عـادی 

و  داخلـی  عوایـد  از  انکشـافی، 

متباقـی از کمـک هـای جامعـه 

جهانـی متویـل مـی شـود؛ امـا در صورتـی کـه عوایـد داخلـی 

درسـت مدیریـت شـود؛ تـا چنـد سـال آینـده افغانسـتان مـی 

توانـد بودجـه عـادی خـود را از عوایـد داخلـی متویـل کنـد.

ارغندیـوال گفتـه اسـت کـه در طرح بودجـه برای سـال آینده؛ 

اولویـت بـه مدیریـت منابـع آبـی کشـور، کار روی ۴۳ بنـد آب، 

معـادن، بلنـد بـردن ظرفیت کارمنـدان بخش عدلـی و قضایی 

و امـور سـاختانی آن، توزیـع تذکـره برقـی بـرای ده میلیـون 

شـهروند در یـک سـال، زیربناهـا، محیـط زیسـت، زراعـت و 

مسـئولیت اردوی ملی اسـت. در 

مسـیر راه بـا مشـکالت بسـیار رو 

بـه رو هسـتیم. مشـکل امنیتـی 

موجـود اسـت، مشـکالت دزدهـا 

از سـوی پوسـته  و گرفـن پـول 

اسـت  موجـود  نظامـی  هـای 

گـم  راه  مسـیر  در  جلغـوزه  و 

میشـود.” معصـوم جـان یک تن 

گرفـن  از  جلغـوزه،  تاجـران  از 

پـول زیـاد از سـوی پوسـته هـای 

مسـیر  در  امنیتـی،  نیروهـای 

کـه  گفـت  منـوده  شـکایت  راه 

در مسـیر راه، بسـیار اذیـت مـی 

شـوند. معصـوم جـان گفـت کـه 

جلغـوزۀ گـم شـده، بخاطـر صادرکـردن بـه چیـن، بـه والیـت 

کابـل انتقـال داده میشـد. آنهـا گفتند کـه از اثر مشـکالت در 

راه و موجودیـت دزدهـا با مشـکالت فراوان مواجـه اند و اگر به 

مشـکالت شـان بـه زودی رسـیدگی نشـود، مجبورانـد کـه این 

مـواد را دوبـاره بـه پاکسـتان انتقـال دهنـد.

جـان گفـت: “مـا سـال هـای زيـاد بـا پاکسـتان ایـن کار را 

کردیـم و در حـال حـارض نیـز هزاران تـن در آنجـا کار میکنند؛ 

اگـر دولـت این مشـکالت را حل منـی کند، ما مجبور هسـتیم 

کـه کاروبـار خـود را دوبـاره درآنجـا انتقـال دهیم و مسـیر راه را 

آن کشـور زندانی اند. 

سـفیر ایـران در کابـل گفـت کـه دولـت ایـران آمـاده اسـت تـا 

ایـن زندانیـان را بـه افغانسـتان بسـپارد و همچنیـن در مـورد 

سـپردن ٢5 زندانـی ایرانـی در افغانسـتان بـه دولت ایـران نیز 

توجـه شـود. وزیـر عدلیـه کشـور در مقابـل بـا سپاسـگزاری از 

میزبانـی ایـران از مهاجـران افغـان گفـت کـه تـالش می شـود 

بـرای مشـکل مهاجـران افغـان در ایـران و انتقـال زندانیـان 

افغـان از آن کشـور یـک راه حـل منطقـی جسـتجو شـود.

مجرمـان  اسـرداد  زمینـه  در  موافقت نامـه ای  کـه  افـزود  او 

میـان افغانسـتان و ایـران وجـود دارد و تـالش می شـود ایـن 

شـود. تطبیـق  و  تقویـت  موافقت نامـه 

سـفیر جمهوری اسـالمی ایران همچنین گفت که پرونده های 

٢600 زندانـی افغـان در زندان هـای ایـران تکمیـل و آمـاده 

قانـون برخـورد خواهـد شـد. وزارت مالیـه امـا ۱۵ روز بعـد از 

آغـاز ایـن رونـد با نـرش اطالعیه ای اعـالم کرده بود کـه مالکان 

موترهـای بـدون اسـناد گمرکـی و ترافیکـی بایـد پـس از اخـذ 

اقـدام  شـان  موترهـای  ثبـت  بـه  الکرونیـک  شـناس نامه ی 

کننـد. در اطالعیـه تأکید شـده اسـت که ایـن وزارت و اداره ی 

احصائیـه و معلومـات بـرای اخـذ شـناس نامه ی الکرونیک به 

مالـکان موترهـای بدون اسـناد گمرکـی و ترافیکی تسـهیالت 

ایجـاد کرده اسـت. 

گذشـته سـطح عرضـه بـرق، ۴۵۰ میـگاوات بـود.

بـر اسـاس آمار رشکـت برشـنا، در حال حارض ۲۵ والیت کشـور 

بـه پـروژه ملـی بـرق وصـل انـد و قـرار اسـت ۴ والیـت دیگـر در 

جریـان سـه سـال آینـده بـه این پـروژه وصل شـوند.

از  حـدودی  تـا  اکنـون  کـه  باقیانـده  والیـت   ۵ همچنیـن 

پروژه هـای کوتـاه مـدت تولیـد بـرق آفتابی، بـادی و آبـی تأمین 

مـی شـوند، بیـن ۵ تـا ۶سـال آینـده بـه پـروژه ملـی بـرق نیـز 

وصـل خواهنـد شـد.

رشکـت برشـنا و وزارت انـرژی و آب پیـش از این نیـز وعده هایی 

را مبنـی بـر بهبـود وضعیـت بـرق بـه شـهروندان داده بودند اما 

هیـچ کـدام ایـن وعده ها عملی نشـد.

ایـن رشکـت در سـال ٢016 گفتـه بـود کـه بـا واردات بـرق تازه 

از ترکمنسـتان با ظرفیت باال و فعال شـدن برق آفتابی در سـد 

نغلـو، مشـکل جیره بنـدی بـرق در شـهر کابـل تـا ختـم ۲۰۱۸ 

»کامـال حـل خواهد شـد«.

معیـن کنونـی رشکت برشـنا اما می گوید که برخی از مشـکالت 

بـرای تطبیـق پروژه هـای رشکـت برشـنا قابل پیشـبینی نیسـت 

و ایـن امـر باعـث شـده اسـت کـه رونـد بـرق رسـانی بـا تاخیـر 

مواجه شـود.

ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه بـا گذشـت نزدیک 

بـه دو دهـه، نهادهـای مرتبـط اقدامـی کافی در راسـتای تولید 

بـرق در داخـل کشـور نکـرده اند تـا روند برق رسـانی با مشـکل 

مواجه نشـود.

معیـن عملیاتـی رشکـت برشـنا می گوید کـه برق در افغانسـتان 

حالـت »تجارتـی« دارد و بـه ایـن دلیـل تولیـد بـرق در داخل از 

نظـر اقتصـادی بـه رصفـه نیسـت. هـر چنـد او گفـت کـه برخی 

کارهـا در قسـمت تولیـد انرژی در کشـور شـده اسـت.

 آمارهـا و گزارش هـا می رسـاند کـه در حـال حـارض کشـور بـه 

دو هـزار میـگاوات بـرق بـرای روشـنایی خانه هـا و بـه حرکـت 

درآوردن چـرخ اقتصـاد نیـاز دارد.

بـه گفتـه رشکـت برشـنا، افغانسـتان بـرای رفـع ایـن نیازمنـدی 

سـاالنه از ایران، ازبیکسـتان، ترکمنسـتان و تاجیکستان حدود 

هـزار میـگاوات بـرق می خـرد کـه سـاالنه ۲۷۰ تـا ۳۲۰ میلیون 

دالـر هزینـه دارد. در کنـار واردات هـزار مـگاوات بـرق، تولیـد 

الـی ۳۲۰ میـگاوات در سـال  نیـز بیـن ۲۸۰  داخلـی کشـور 

اعالم شـده اسـت.

حـدود پنـج سـال پیـش وزارت انـرژی و آب اعـالم کـرده بود که 

ایـن وزارت خانـه برنامـه دارد تـا ۴ سـال آینـده از منابـع تجدید 

پذیـر ماننـد آب، بـاد و آفتـاب، حـدود ۲ هـزار میـگاوات بـرق 

تولیـد کنـد و کشـور را از نظر انرژی برق به خودکفایی برسـاند؛ 

وعـده ای کـه بـا گذشـت 5 سـال تحقـق نیافت.

مسـئوالن صحـی در غـرب کشـور نگـران انـد کـه بـا عـدم 

تطبیـق کارزار خانه به خانـه ی واکسـین پولیـو بـه مـوارد فلـج 

کـودکان در ایـن والیـت افـزوده شـود.

ایـن مسـئوالن می گوینـد کـه طالبـان به دلیل افشـا نشـدن 

مراکـز حضورشـان اجـازه ی کارزار خانه به خانـه ی واکسـین 

پولیـو را از یک ونیـم سـال بـه این سـو، منی دهنـد. در همین 

ایـن  تطبیـق  اجـازه ی  می خواهنـد  طالبـان  از  آنـان  حـال، 

کارزار به خاطـر جلوگیـری از شـیوع پولیـو بدهنـد.

فـردا  از  رس  غربـی  والیت هـای  در  پولیـو  واکسـین  کازار 

)دوشـنبه، ۱۰ قـوس( آغـاز می شـود. هرات به دلیـل نزدیک 

بـا پاکسـتان و حجـم زیـاد  بـا والیت هـای جنوبـی هم مـرز 

رفت وآمـد باشـندگان ایـن والیت هـا زیـر خطر جـدی ویروس 

پولیـو قـرار دارد. رقـم مبتالیـان ویـروس پولیـو تاکنـون در 

رسارس کشـور بـه ۵۴ مـورد می رسـد.

برشنا: برق شهر کابل افزایش یافت

۴۰ درصد کودکان در غرب کشور از واکسین پولیو باز می مانند

صالح به اداره ی احصائیه:
 در توزیع شناس نامه ی الکترونیک ُسست و بی شیمه عمل می کنید


