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 سـفارت امریـکا در کابـل اعـام کرده کـه اینبار زملـی خلیلزاد 

در تـاش ثبـات دایمـی و آتش بس در نتیجـه گفتگوهای صلح 

در افغانسـتان است.سـفارت امریـکا در کابـل دیـروز سه شـنبه 

)12 حـوت( بـا نـر اعامیـه ای گفته کـه اینبـار زملی خلیلزاد 

مناینـده ویـژه وزارت خارجـه امریـکا بـرای صلح افغانسـتان در 

تـاش تامیـن ثبـات دایمـی و برقـراری آتش بـس در روند صلح 

افغانستان اسـت. در ایـن اعامیه گفته شـده که آقـای خلیلزاد 

در کابـل بـا برخـی مقام هـای دولتـی در مـورد صلـح گفتگـو 

کرده اسـت. سـفارت امریـکا افـزوده کـه آقـای خلیلـزاد پـس از 

کابـل بـه دوحه و دیگر کشـورها نیز سـفر می کنـد و تاش دارد 

تـا حامیـت  کشـورهای منطقـه را در رونـد صلـح افغانسـتان بـه 

دسـت آورد. در خربنامـه تاکیـد شـده کـه اینبـار آقـای خلیلزاد 

بـرای تامیـن ثبـات و برقـراری آتش بـس در نتیجـه مذاکـرات 

صلـح در افغانسـتان تـاش می کنـد.

عبداللـه  داکـر  بـا  و  شـد  کابـل  وارد  دیـروز  خلیلـزاد  آقـای 

عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی و رییـس جمهور 

غنـی در مـورد صلـح کشـور دیـدار کـرد.

از  پـس  خلیلـزاد  آقـای  سـفر  اولیـن  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

روی کار آمـدن دولـت جدیـد امریـکا بـه رهـربی جوبایـدن بـه 

بایـدن گفتـه کـه موافقنامـه صلـح  افغانسـتان اسـت. دولـت 

بازنگـری  را  توافقنامـه  ایـن  و  اسـت  طالبـان  نفـع  بـه  دوحـه 

خواهـد کـرد. همچنیـن گفتـه شـده که طالبـان به هیـچ کدام 

از تعهـدات خـود در ایـن توافقنامـه عمل نکـرده و در پی فریب 

دولـت امریکاسـت و بـه ایـن فکـر می کننـد کـه پـس از خـروج 

نیروهـای بین املللـی از افغانسـتان، حکومـت را بـا زور سـقوط 

دهنـد.

پـروان،  والیـت  شـهری  محکمـۀ   

چهـار تـن را بـه اتهـام اختطـاف 

ایمرجنسـی  کلینيـک  داکـر  دو 

ایـن  بگـرام  ولسـوالی  رسصیـاد 

1٥سـال  بـه  هرکـدام  والیـت، 

بـه  محکـوم  تنفیـذی  حبـس 

منـود. مجـازات 

بـه گفتـه مسـئوالن، حشـمت الله 

وعزیزالرحمـن داکـران کلینیـک 

ولسـوالی  رسصیـاد  ایمرجنسـی 

هشـتم  در  پـروان،  والیـت  بگـرام 

جـدی سـال روان ازهمیـن مرکـز 

صحـی اختطاف شـده بودنـد؛ اما 

پـس از سـه شـبانه روز از چنـگ 

رباینـدگان فـرار کردنـد.

پـس از آن، دو تـن بـه نـام هـای عزیزآغـا و مایـل، در پیونـد بـه 

ایـن قضیـه بازداشـت شـدند و از سـوی محکمـه شـهری پروان 

بـه گونـۀ علنـی محاکمه شـدند.

امنیـت  جرایـم  بـا  مبـارزه  څارنـوال  صافـی  مارشـال  دگرمـن 

داخلـی و خارجـی ایـن والیـت گفـت کـه پنج تـن مسـلح، وارد 

کلینیـک رسصیـاد شـده و دو داکـر یادشـده را ربـوده بودند .

وی افـزود کـه مایـل آغـا و عزیـز آغـا، در ربـودن ایـن دو داکـر 

دسـت داشـتند و داکـران یادشـده، در منـزل عزیزآغـا در قریه 

دوغ آبـاد ولسـوالی بگـرام نگهـداری می شـدند.

داکـران  خانواده هـای  از  رباینـدگان  کـه  کـرد  تاکیـد  وی 

یادشـده، دوصـد هـزار دالـر امریکایـی مطالبـه کـرده بودنـد و 

مایـل آغـا و عزیزآغـا بـه جـرم شـان اعـراف کـرده انـد.

امـا سـحر وکیـل مدافـع عزیزآغـا گفـت کـه عزیزآغـا در قضیـه 

اختطـاف دسـت نداشـت و دو داکـر را مایل، به منـزل او برده 

بـود. او گفـت کـه عزیزآغـا حتـی در فـرار داکـران از چنـگ 

رباینـدگان کمـک کـرده اسـت.

امـا داکـر حشـمت اللـه و عزیزالرحـامن داکران ایمرجنسـی 

کلینيـک رسصیـاد ولسـوالی بگرام، با رد سـخنان سـحر گفتند 

کـه آنهـا زمانـی موفـق بـه فـرار شـدند کـه عزیزآغـا بـه هـدف 

انتقـال آنهـا از یـک منـزل بـه منـزل دیگـر، قفـل زنجیرهـای 

پاهـای آنـان را بـاز کـرد و خودش مـروف زنگ تیليفون شـد.

رسانجـام قضاوتیـار فدامحمـد عرفـان رییـس محکمـه شـهری 

پـروان، در جلسـه علنـی ایـن محکمه گفـت که عزیزآغـا و مایل 

آغـا، هـر کدام به 1٥ سـال حبـس تنفیذی محکوم بـه مجازات 

شدند.

او بـدون ارایـه جزییـات افـزود کـه محکمـه در مـورد دو تـن از 

رشکای جرمـی مایـل و عزیزآغـا بـه نـام هـای قندآغا و دسـتگیر 

نیـز در غیـاب آنهـا ایـن چنیـن حکـم را صـادر کرده اسـت. 

 مـارک اسـپر و رابـرت گیتـس دو وزیـر دفـاع پیشـین 

در  خـود  تعهـدات  بـه  طالبـان  کـه  انـد  گفتـه  امریـکا 

توافقنامـه دوحـه عمل نکـرده و باید نیروهـای امریکایی 

نشـوند. خـارج  افغانسـتان  از 

رابـرت گیتـس وزیر دفـاع دولـت اوباما گفته کـه طالبان 

عمـل  دوحـه  صلـح  توافقنامـه  در  خـود  تعهـدات  بـه 

نکرده انـد. بـه گفتـه او، بـه همیـن دلیـل، رضورت اسـت 

کـه نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان باقـی مباننـد.

همزمـان بـا ایـن، مـارک اسـپر وزیر دفـاع دولت پیشـین 

امریـکا بـه رهـربی دونالدترامـپ نیـز گفتـه کـه در زمـان 

ماموریتـش بـا خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 

بود. مخالـف 

بـه گفتـه او، رسبـازان امریـکا بایـد بـا توجـه بـه رشایـط 

از افغانسـتان خـارج شـوند و روی همیـن مسـاله بـا نظر 

ترامـپ مخالـف بوده اسـت.

او گفتـه کـه ایـن پیـام بایـد بـه طالبان رسـانده شـود که 

جنـگ را کـم نکردنـد و بنـاً نیروهـای امریکایـی نیـز از 

افغانسـتان خـارج منی شـوند.

ایـن دو وزیـر دفـاع پیشـین امریـکا در حالـی بـر ادامـه 

حضـور نیروهـای امریکایـی در افغانسـتان تاکیـد دارنـد 

کـه اخیـراً دولـت جوبایدن هـم اعام کرده کـه توافقنامه 

دوحـه را بازنگـری خواهـد کرد.

مناینـدگان  مجلـس  عضـو  یـک  مـک کال  همچنیـن، 

امریـکا گفتـه کـه خلیلـزاد بـه منظـور تعدیـل توافقنامـه 

دوحـه سـفر منطقـه ای خـود را آغـاز کـرده اسـت.

آقـای خلیلـزاد دیـروز وارد کابـل شـد و با داکـر عبدالله 

عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملـی و رییـس 

جمهـور غنـی در مـورد صلـح کشـور دیـدار کـرد.

گفتنـی اسـت کـه این اولین سـفر آقـای خلیلـزاد پس از 

روی کار آمـدن دولـت جدیـد امریکا به رهـربی جوبایدن 

بـه افغانسـتان اسـت. دولـت بایـدن گفته کـه موافقنامه 

صلـح دوحـه را بازنگـری خواهد کرد. 

در  انعـکاس  تلویزیـون خصوصـی  زن  کارمنـد  سـه   

حمله افراد مسـلح ناشـناس در شـهر جال آباد مرکز 

والیـت ننگرهار کشـته شـدند.

مسـئوالن شـفاخانه ننگرهـار گفتنـد کـه اجسـاد سـه 

زن کشـته شـده بـه ایـن شـفاخانه آورده شـده و یـک 

زن دیگـر همـراه آنهـا در ایـن تیرانـدازی زخمی شـده 

است.

مسـئوالن تلویزیـون خصوصی انعکاس به بی بی سـی 

گفتنـد کـه ایـن سـه زن، کارمنـدان بخش دوبلـه این 

تلویزیـون بودنـد و در راه بازگشـت از دفـر بـه خانـه 

هـدف حملـه قـرار گرفتند.

منابـع امنیتـی ننگرهـار گفته انـد ایـن قربانیـان در 

دو حادثـه جداگانـه تیرانـدازی افـراد مسـلح کشـته 

شـده اند.

جمعـه گل همـت فرمانـده پولیـس ننگرهـار میگویـد 

کـه قـاری بصیر رسگـروه عامل تـرور کارمندان رسـانه 

ای بـا یـک قبضـه تفنگچـه بازداشـت شـده اسـت. به 

گفتـه او ایـن فـرد عضـو گـروه طالبان اسـت.

سفارت آمریکا در کابل: 
خلیلزاد این بار در تالش ثبات دایمی و آتش بس است

چهار تن به اتهام اختطاف
 دو داکتر در پروان به 15 سال حبس محکوم شدند

دو وزیر دفاع پیشین امریکا:
 نیروهای امریکایی باید در افغانستان باقی بمانند

سه کارمند زن ›تلویزیون انعکاس‹ 
در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهر جالل آباد کشته شدند

  در میدان جنگ با
 شکست مطلق مواجه شده است

وزارت دفاع ملی:

55

 قتل خاشقجی؛ امریکا خواهان 
انحالل گروه کماندویی »حمالت 

سریع« عربستان شد

 بارورسازی ابرها؛ چین چطور در 
آب و هوای خود 
دستکاری می کند

4

4

5

5

کتاب جدیِد رئیس پیشین 
سیا؛ نظریه ی جدید درباره ترور 

جان اف کندی 

یونایتد باید بدون ترس به رقبا 
احترام بگذارد 

 محدودیت های مالی جدید 
اللیگا برای رئال و بارسا

از روز فرهنگی بلوچی 
گرامی داشت شد 

هنری

ورزشی

کتابـی  به تازگـی  سـیا  سـازمان  پیشـین  رییـس   

نوشـته اسـت کـه تـا کنـون منتر نشـده اسـت. در 

ایـن کتـاب کـه نیویـورک پسـت آن را دیـده، آمـده 

خروشـچف  به دسـتور  کنـدی  اف  جـان  کـه  اسـت 

کشـته شده اسـت. جـان اف کندی، سـی وپنجمین 

رییـس جمهـور آمریـکا در 22 نوامـرب سـال 1963 

تـرور شـد. هنگامی کـه او بـا ...

 انـدی کول، سـتاره سـابق منچسـریونایتد، از اوله گنار 

سولسـر، رسمربـی ایـن تیـم، بـه دلیـل بـی توجهی به 

اولـه  کـرد.  انتقـاد  فرگوسـن،  الکـس  توصیـه هـای رس 

گنار سولسـر، رسمربـی فعلی منچسـریونایتد، پس از 

کسـب تسـاوی بـدون گل برابـر چلسـی آمـاج انتقـادات 

بـاور دارد کـه  انـدی کـول  اسـت.  قـرار گرفتـه  زیـادی 

سولسـر دارد بهـای تاکتیـک هـای محتاطانـه خود در 

برخـی از بـازی هـای ایـن فصـل  ...

 از لحـاظ محدودیـت های مالی بـرای پرداختی ها رئال 

مادریـد همچنان بیشـرین تـوان اقتصـادی را میان تیم 

هـای اللیـگا دارد. اتحادیـه اللیـگا بـا انتشـار بیانیـه ای 

اعـام کـرد که باشـگاه های حارض در دسـته اول فوتبال 

اسـپانیا چـه سـقفی بـرای پرداختـی های خـود خواهند 

داشت...

 طالبان؛ شکست در میدان 
جنگ و خیزبرداشتن در میدان 

دیپلماسی

 یادآوری داستان برادری و 
همسایگی ایران و افغانستان

 تحقق صلح و راهکارهای 
واقعی آن

 دیـروز وزیـر امور داخله افغانسـتان گفته اسـت طالبان 
در میـدان نبـرد به طـور مطلق شکسـت خورده اسـت و 
اگـر در آسـتانه ی سـال نـو خورشـیدی و در بهار سـال 
آینـده تحرکـی از خـود نشـان دهـد نیروهـای امنیتـی 

آمـاده سـرکوب ایـن گـروه هسـتند و توانایی ...

 در پـی گـزارش نهادهـای اطالعاتـی امریـکا کـه صـدور 
فرمـان قتـل جمـال خاشـقجی از سـوی محمد بن سـلمان 
را تاییـد کـرد، دولت ایـاالت متحده خواسـتار انحالل گروه 
ویژه »حمالت سـریع« عربسـتان شـد. این گروه مسـتقیما 

از ولیعهـد عربسـتان دسـتور می گیـرد....

 پکـن یکـی از آلوده تریـن شـهرهای جهـان اسـت امـا 
در روزهایـی کـه یـک نشسـت مهـم سیاسـی یـا یـک 
رویـداد جهانـی پـر اهمیـت در این شـهر جریـان دارد، 
تقریبـا هیـچ ابـری در آسـمان نیسـت و خورشـید در 

حـال تابیـدن اسـت. و ایـن البتـه اتفاقی نیسـت...
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سرمقاله

 محمد هدایت

اندرابی: 

طـالبـان
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طالبان در میدان جنگ
 با شکست مطلق مواجه 

شده است

 مسـعود اندرابـی وزیـر داخلـه کشـور می گویـد 

کـه طاالبـان در میـدان نـرد با شکسـت مطلق 

مواجـه شـده اسـت و توانایـی رویارویـی بـا نیروهـای امنیتـی و 

دفاعـی کشـور را نـدارد.

آقـای ندرابـی کـه سه شـنبه 12 حـوت در نشسـت حسـاب دهی 

دولـت بـه ملـت صحبـت می کـرد گفـت کـه طالبـان در میـدان 

نـرد بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـا شکسـت مطلـق 

مواجـه شـده اسـت. 

و شـال رشق  در شـال  جبهه هـای جنـگ  در  کـه  افـزود  وی 

کشـور گـروه طالبـان حمـات زیـادی داشـتند، امـا در نهایـت با 

شکسـت های سـخت مواجـه شـدند.

اندرابـی افـزود کـه گروه طالبـان در والیت های هلمنـد و قندهار 

نیـز در جنـگ بـا نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـا شکسـت 

مواجـه شـد. او عـاوه کـرد که ایـن گـروه در ارغنداب بـا متحمل 

شـدن 600 کشـته شکسـت سـخت خورد.

برابـر نیروهـای  نـرم در  بـه جنـگ  او گفـت کـه اخیـرا طالبـان 

امنیتی متوسـل شـده اسـت. به باور اندرابی تاش هـای طالبان 

در سـه مـاه گذشـته در اسـتفاده از ماین هـای ضـد پرسـونل و 

ماین هـای مقناطیسـی هم نتیجـه ای در پی نداشـت، چون اکرث 

گروپ هـای کـه این حمات انفجاری را سـازمان می داند توسـط 

ارگان هـای امنیتـی گرفتار شـدند.

او گفـت کـه انهـدام و تخریـب تاسیسـات عامـه راه کار دیگـری 

اسـت کـه طالبـان در پیش گرفته اسـت، اما ایـن طالبان موجب 

اختافـات میـان ایـن گروه شـده اسـت. 

سرمقاله

 دیـروز وزیـر امـور داخلـه افغانسـتان گفتـه اسـت طالبان 

در میـدان نـرد به طـور مطلـق شکسـت خـورده اسـت و 

اگـر در آسـتانه ی سـال نـو خورشـیدی و در بهـار سـال 

امنیتـی  نیروهـای  دهـد  نشـان  خـود  از  تحرکـی  آینـده 

شکسـت  توانایـی  و  هسـتند  گـروه  ایـن  رسکـوب  آمـاده 

آن را دارنـد. اکنـون پـس از بیسـت سـال نـرد بـی امـان 

نیروهـای امنیتـی بـا تروریسـم بیـن املللـی کـه در صـدر 

آن گـروه طالبـان قـرار دارد، پرسـش اساسـی ایـن اسـت 

کـه آیـا طالبـان شکسـت خـورده اسـت و یـا قوی تر شـده 

اسـت؟ ایـن سـوال از آن جهـت اهمیـت دارد کـه گـروه 

طالبـان متاسـفانه در طـی دو سـال اخیـر بـه خصـوص 

از لحـاظ سیاسـی و در عرصـه بیـن املللـی فعال تـر از 

گذشـته اسـت و رهـران ایـن گـروه تروریسـتی آزادانه در 

کشـورهای مختلـف در حـال گفتگـو و چانه زنی سیاسـی 

هسـتند. 

طالبـان  جنگ هـای  تـداوم  و  خشـونت ها  افزایـش  اگـر 

ایـن  سیاسـی  شـدن  فعـال  و  امنیتـی  نیروهـای  علیـه 

گـروه در سـطح بیـن املللـی را مـد نظـر قـرار دهیـم مثل 

خیلـی از تحلیـل گـران شـاید اذعـان بـه تقویـت طالبـان 

و قدرمتندتـر شـدن ایـن گـروه در عرصـه جنـگ کنیـم. 

طالبـان  گـروه  کـه  اسـت  ایـن  تلـخ  واقعیـت  متاسـفانه 

به خصـوص در دو سـال اخیـر به طـور معاگونـه تقویـت 

گردیـده اسـت. امـا عمـق ماجـرا و در عامل واقـع برعکس 

ایـن برداشـت اسـت. گـروه طالبـان در عرصـه جنـگ بـه 

گفتـه وزیـر امـور داخلـه بـا شکسـت مطلـق مواجـه شـده 

ولـی در عرصـه سیاسـی و دیپلاتیـک تقویـت گردیـده 

اسـت. 

در  کننـد  مـی  مطـرح  کـه  ادعاهایـی  متـام  بـا  طالبـان 

عرصـه جنـگ با شکسـت مطلـق مواجـه گردیده انـد. این 

شکسـت بیـش از آن که در عرصه ی عینی قابل مشـاهده 

باشـد، در عرصـه منطـق جنگ بـه وضوح دیده می شـود. 

طالبـان در عرصـه ی جنـگ نیـز بـا شکسـت های آشـکار 

سـال  پنـج  در  طالبـان  تـاش  متـام  شـده اند.  مواجـه 

گذشـته سـقوط برخی از والیـات و فتـح جغرافیای خاص 

در افغانسـتان بـرای تحقـق نظـام امـارت اسـامی بـوده 

اسـت. طالبـان و حامیـان بیـن املللـی آنـان بـر اسـاس 

یـک محاسـبه نـه چنـدان غلـط بـر ایـن بـاور هسـتند کـه 

اگـر بتواننـد حداقـل سـه تـا پنـج والیـت افغانسـتان را به 

طـور عینـی در دسـت گیرنـد، آن زمـان نیروهـای خارجی 

و شـاید هـم دولـت افغانسـتان امتیـازات بیشـری به این 

گـروه بدهنـد. امـا بـا متـام تـاش و کوششـی کـه در این 

زمینـه در پنـج سـال گذشـته انجـام داده انـد حتـی یـک 

فیصـد هـم موفـق نبـوده انـد. ایـن گـروه با متـام حایت 

هـای لوجیسـتیکی و اکاالتـی از سـوی حامیـان بیـن 

املللـی خـود تنهـا یـک بـار مرکـز والیـت کنـدز را نزدیک 

بـه سـه سـال قبـل بـا سـقوط کـرد روبرو کـرد. ولـی بیش 

از آن هرگـز نتوانسـته اسـت چندیـن والیـت را همزمـان 

سـقوط دهـد. ایـن نکتـه نشـان واضـح از شکسـت گـروه 

طالبـان در برابـر مـردم افغانسـتان اسـت. 

جنـگ  منطـق  عرصـه  در  طالبـان  مهم تـر  شکسـت  امـا 

اسـت. طالبـان به خصـوص پـس از امضـای توافـق صلـح 

بـرای تـداوم جنـگ و  ایـاالت متحـده هیـچ منطقـی  بـا 

خشـونت ندارنـد. آن چه بـه عنوان خشـونت های هدفمند 

توسـط طالبـان  انفـرادی در سـطح شـهرها  ترورهـای  و 

قـدرت  و  پیـروزی  نشـانه ی  تنهـا  نـه  می گیـرد،  صـورت 

ایـن گـروه نیسـت بلکـه نشـان آشـکار ضعف، اسـتیصال، 

طالبـان  اسـت.  طالبـان  گـروه  درماندگـی  و  بیچارگـی 

یـک  از کشـن  انـد کـه حتـی  بیچـاره شـده  بـه قـدری 

طفـل خردسـال و یـک پیـرزن و پیرمـرد کهنسـال دریـغ 

منی کننـد. آیـا کشـن انسـان های بی گنـاه و غیرنظامـی 

نشـانه ضعـف اسـت یـا نشـانه قـوت و قـدرت بیشـر؟ 

ایـاالت متحـده  بـا  توافقنامـه  امضـای  از  پیـش  طالبـان 

را  خارجـی  گـر  اشـغال  نیروهـای  علیـه  جهـاد  ادعـای 

داشـتند. ولـی اکنـون بـا کـدام منطـق دینـی، انسـانی، 

مذهبـی و قانونـی شـهروندان بی گنـاه کشـور را همه روزه 

بـا خـاک و خـون یکسـان مـی کننـد؟ طبیعـی اسـت کـه 

هیـچ منطقـی درپشـت ایـن کشـتارهای بی سـابقه نهفته 

نیسـت و هیـچ آییـن و دینـی کشـن انسـان های بی گناه 

تجویـز منی کنـد.  را 

امـا بـا متـام آن چـه در مـورد شکسـت طالبـان هـم در 

عرصـه جنـگ و هـم در عرصـه منطق جنگ گفته شـد، به 

معنـای ضعـف طالبان در برخـی از میدان های سیاسـی 

نیسـت. متاسـفانه طالبـان از روزی کـه بـا آقـای خلیلـزاد 

مناینـده ی خـاص ایـاالت متحـده بـرای صلح افغانسـتان 

گفتگوهـای میـان دو طـرف را آغـاز کرده اسـت بـه تدریج 

تقویـت گردیده انـد. از دو سـال بـه ایـن طـرف تـا کنـون 

طالبـان از یـک گـروه تروریسـتی بـه یـک گـروه سیاسـی 

حـال  در  گـروه  ایـن  رهـران  و  اسـت  گردیـده  تبدیـل 

رای زنـی بـا مقامـات کشـورهای مختلـف در بـاره مسـایل 

سیاسـی هسـتند. کسـانی کـه تا دو سـال پیـش در صدر 

لیسـت سـیاه سـازمان های بیـن املللـی قـرار داشـتند، 

اکنـون در حـال مذاکـره در بـاره مسـایل افغانسـتان اند. 

عرصـه ی  در  طالبـان  کـه  اسـت  آن  نشـانه  امـر  همیـن 

سیاسـی تقویـت بسـیار گردیده انـد. از همیـن رو طالبـان 

عرصـه  در  ولـی  خورده انـد  شکسـت  جنـگ  عرصـه  در 

سیاسـی تـا حـدی کامیـاب دیـدده می شـوند.

ویـژه  نیروهـای  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

اردوی ملـی بزرگریـن مرکـز سـوق و اداره طالبان 

را در زون رشق کشـور در کنـرول خـود درآوردنـد.

ایـن وزارت روز سه شـنبه 12 حـوت بـا نـر خرنامـه ای گفتـه که 

نیروهـای کانـدو در ادامـه عملیات شـان در ولسـوالی حصـارک 

بـه  را  طالبـان  گـروه  اداره  و  سـوق  مرکـز  یـک  دیـروز  ننگرهـار، 

کنـرول خـود درآوردنـد. 

در خرنامـه اضافه شـده اسـت که طالبان  از ایـن مرکز حمله های 

تروریسـتی در زون رشق بـه خصـوص در والیـت ننگرهـار را طـرح 

و اجـرا می کرد.

ایـن وزارت در خرنامـه ای دیگـری می افزایـد کـه نیروهـای ملـی 

ولسـوالی های  در  هوایـی  قـوای  حایـت  بـا  امنیتـی  و  دفاعـی 

ارغنـداب و شـاولی کوت والیـت قندهار تروریسـتان گـروه طالبان 

را هـدف قـرار دادنـد کـه در نتیجـه ایـن عملیـات ۲۰ جنگجـوی 

زخـم  گـروه  ایـن  دیگـر  جنگجـوی  دو  و  شـدند  کشـته  طالبـان 

برداشـتند.

در خرنامـه اضافـه شـده اسـت کـه در ایـن عملیـات یـک عـراده 

موتـر، هشـت عراده موتر سـایکل، پنـج میل سـاح مختلف النوع 

به دسـت آمـده اسـت. ایـن وزارت می گویـد کـه در ایـن عملیـات 

سـه مخفـی گاه، مقـداری از سـاح و مهات دشـمن نیـز تخریب 

شـده است.

در  وسـایط  ضـد  مایـن  ۳۲حلقـه  کـه  شـده  قیـد  خرنامـه  در 

ولسـوالی های میـزان والیـت زابـل، دهـراود و ترینکـوت والیـت 

ارزگان، پاتـو والیـت دایکنـدی، و ولسـوالی های ارغنـداب و شـاه 

ولی کـوت والیـت قندهـار، کشـف و خنثـا سـاخته شـد.

ایـن وزارت عـاوه می کنـد که 17 تن از تروریسـتان گـروه طالبان 

در والیت هـای ننگرهـار، بادغیـس و زابـل نیـز در پـی چندیـن 

عملیـات هوایـی بـه هاکت رسـیدند.

چنـد  در  کـه  می گویـد  ملـی  دفـاع  وزارت   

عملیـات نیروهـای امنیتـی و دفاعـی کشـور بـر 

جنگجویـان گـروه طالبـان، در والیت هـای کاپیسـا، هـرات و 

بـه  طالبـان  و 32 جنگجـوی  القاعـده  عضـو  چهـار  قندهـار 

رسـیدند. هاکـت 

ایـن وزارت سه شـنبه 12 حـوت با نر خرنامه ای گفته اسـت 

کـه در یـک عملیـات مشـرک کانـدو و قوایـی هـوای کشـور 

در »دره افغانیـه« ولسـوالی نجـراب والیـت کاپیسـا ۱۳ تـن از 

تروریسـتان طالبـان بـه شـمول چهارتـن پاکسـتانی وابسـته 

بـه گـروه القاعـده کشـته شـدند و ۱۱ تروریسـت دیگـر زخمی 

نیروهـای  گذشـته،  روز  کـه  می افزایـد  وزارت  ایـن  شـدند. 

ولسـوالی  در  هوایـی،  قـوای  حایـت  بـا  امنیتـی  و  دفاعـی 

پشـتون زرغـون والیـت هرات دشـمن را هـدف قـرار دادند که 

در آن ۱۳ جنگجـوی طالبـان کشـته شـدند و سـاحات وسـیع 

ایـن ولسـوالی از وجـود دشـمن پاک سـازی شـد.

در اعامیـه دیگـری وزارت دفـاع آمـده اسـت کـه در نتیجـه 

عملیـات نیروهـای دفاعـی و امنیتـی بـا حایـت کومانـدو و 

قـوای هوایـی در شـبانه روز گذشـته، در ولسـوالی ارغنـداب 

والیـت قندهـار ۱۱ جنگجـوی طالبان به شـمول یـک رسگروه 

ایـن جنگجویـان کشـته شـدند و ۱۱ جنگجـوی دیگـر ایـن 

گـروه زخمـی شـدند.

در خرنامـه عـاوه شـده اسـت کـه در ایـن عملیات، سـاحات 

وسـیع ایـن ولسـوالی از وجـود دشـمن پاکسـازی شـده، یـک 

عـرده واسـطه نقلیـه، هفـت عـراده موتـر سـایکل، یـک میـل 

پیـکا، یـک قبضـه راکت انـداز، دو میل کاشـینکوف به دسـت 

آمـده و ۲۰ حلقـه مایـن مختلـف النـوع طالبـان نیـز کشـف و 

خنثا سـاخته شـد.

 روزنامـه سـعودی عکاظ نوشـت؛ الربیعه وزیر صحت سـعودی 

گفـت: دریافـت واکسـین کرونـا بـرای افـرادی کـه مایـل بـه 

حضور در مراسـم حج هسـتند، الزم و رضوری اسـت زیرا یکی 

از رشایـط مشـارکت در مراسـم حـج آینده اسـت.

وزیـر صحت عربسـتان بـا تاکید بر لزوم تشـکیل کمیته تزریق 

دوزهـای واکسـین کرونـا به رشکـت کنندگان در مراسـم حج و 

عمـره، گفـت کـه مـا بایـد نیروهـای دسـت انـدرکار مـورد نیاز 

جهـت راه انـدازی مراکـز صحـی در مکـه و مشـاعر مقدسـه و 

مدینـه و گـذرگاه هـای ورود حجـاج جهـت ادای مناسـک حج 

در سـال ۲۰۲۱ را تامیـن و فراهـم کنیـم .

مراسـم حـج  امسـال با توجه به شـیوع بیاری واگیـردار کرونا 

بـه طـور اسـتثنایی برگـزار شـد و فقـط حـدود ۱۰ هـزار تـن از 

حجـاج داخل عربسـتان در آن مشـارکت کردند ایـن در حالی 

اسـت کـه تقریبـا دو میلیـون و ۵۰۰ هـزار حاجـی از رسارس 

جهـان در حـج سـال ۱۳۹۸ حضور داشـتند.

بـا توجـه بـه اینکـه عربسـتان سـاالنه درآمـد زیـادی از حـج و 

عمـره بـه  دسـت  مـی آورد لغو اعـال حج امسـال بـرای مقابله 

بـا شـیوع کرونا منجر به خسـارت میلیـارد دالری به عربسـتان 

ایـن خسـارت حـدود ۱۲ میلیـارد دالـر گـزارش شـده   شـد. 

است.

همچنیـن لغـو مراسـم حـج امسـال رضبـه جـدی بـرای طـرح 

چشـم انـداز ۲۰۳۰ محمـد بـن سـلان ولیعد سـعودی اسـت 

کـه در  آن افزایـش شـار زائران یکی از راههـای کاهش تکیه 

بـر درآمدهـای نفتـی عنوان شـده اسـت . 

او تاکیـد کـرد کـه اکنـون طالبـان اعتبـار و اعتـاد خـود را در 

میـان حلقـات طالبـان نیـز از بیـن برده اسـت. وزیـر داخله گفت 

کـه در ارغنـداب میـان گروه هـای والیت هـای جنوبـی اختافات 

شـدیدی بر حمـات انفجـاری و ترورهـای هدفمنـد غیرنظامیان 

بـروز کرده اسـت.

ایـن درحالیسـت عبدالهـادی پشـه یی وال دو روز پیـش در شـهر 

پشـاور کشـته شـد، امراللـه صالـح معـاون رئیـس جمهـور گفتـه 

بـرای  پشـاور  شـورای  از  متـرد  بخاطـر  پشـه یی وال  کـه  اسـت 

ترورهـای غیـر نظامیـان کشـته شـده اسـت.

آقـای اندرابـی در قسـمتی دیگـر از سـخنانش گفـت کـه مـردم 

بزرگـی  گامهـای  بـه صلـح  رسـیدن  بـرای  افغانسـتان  دولـت  و 

را برداشـته انـد. او عـاوه کـرد کـه برگـزاری لویـه جرگـه بـرای 

آغـاز گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان، رهـا سـاخن 5هـزار زندانـی 

طالبـان، تاش هـای هیـات گفتگوکننـده صلـح در دوحه، تاش 

مشـابه  مـوارد  و  افغانسـتان  آدرس حکومـت  از  آتش بـس  بـرای 

از جملـه تاش هـای بـوده کـه مـردم و دولـت افغانسـتان بـرای 

رسـیدن بـه صلـح انجـام داده انـد.

اندرابـی می افزایـد کـه گـروه طالبـان امـا از ایـن فرصـت هیـچ 

اسـتفاده نکـرد.

نیروهـای  اسـت  اندرابـی عـاوه کـرد کـه گـروه طالبـان گفتـه 

خارجـی را بـه ایـن دلیـل هدف قرار نداده اسـت که بـا خارجیان 

تعهـد داشـته اسـت. او بـا عبـارت پرشسـی گفـت کـه سـوال مـا 

از طالبـان ایـن اسـت کـه تعهدتـان بـه خداونـد و آیـات قـرآن 

چیسـت؟ وی ادامـه داد کـه در قـرآن کشـن یـک نفر بـه معنای 

کشـن متـام جامعـه اسـت.

وزیـر داخلـه می گویـد که طالبان دیگـر منی تواند مـردم را فریب 

دهـد. بـه قول وی طالبان در هجده سـال گذشـته مردم را فریب 

داده بود.

او می افزایـد کـه طالبـان در حالـی آمادگـی بـرای یـک جنگ در 

سـال جدیـد اسـت. امـا نیروهـای امنیتـی برنامه های مشـرک و 

موثـری را بـه پیـش گرفتـه انـد تـا برنامه هـای جنگـی طالبـان را 

جـواب دنـدان شـکن بدهند.

اندرابـی گفـت :»مـن یـک بـار دیگر بـه طالبـان می گویم کـه راه 

هـان راه صلـح اسـت، از آن راه پیـش بیائیـد، ولی اگـر جنگ را 

انتخـاب میکنیدد باز نیروهای امنیتی شـا را ناکام می سـازند.«

وزیـر داخلـه افـزود کـه وزارت داخلـه روی برنامـه نیروهـای آینده 

پولیـس 2024 کار می کنـد. او افـزود کـه هـدف اساسـی ایـن 

برنامـه تغییـر رول جنگـی پولیـس به نقـش تنفیذ قانـون پولیس 

اسـت. بـه قـول وی وزارت داخلـه در ایـن برنامـه در نظـر دارد که 

ظرفیـت پولیـس را در مبـارزه بـا جرایـم سـازمان یافته، مبـارزه با 

مـواد مخـدر و تنفیـذ قانـون بـاال برد.

وی افـزود کـه وزارت داخلـه حضـور پولیـس را از 6 هـزار پوسـته، 

بـه113 پایـگاه و 3700 پوسـته در رسارس کشـور، تقلیـل داده 

اسـت و هـدف از ایـن کار ایـن اسـت کـه نقـش جنگـی پولیـس 

کاهـش داده شـود تـا پولیـس بـه نقـش اصلـی اش برگـردد.

اندرابی افزود که نقشـه راه انکشـاف سـازمانی در پولیس تنظیم 

شـده، که تـا چهار سـال آنیده تکمیل می شـود.

پـه تـړوا نیول شـوي او په دې کسـانو کې ځینـې معتادین هم 

دي چـې پـه بـا خـره توګـه او یـا نا خـره توګـه ترې اسـتفاده 

ده.(( شوې 

هغـه دغـه راز وویـل چـې پـه تېـر کال کـې ۵۳۶،۸ میلیونـه 

افغانـۍ ترافیکـو ریاسـت او ۱،۲ ملیـارده افغانـۍ پاسـپورټ 

ریاسـت عوایـد تـر السـه کـړې دي. د انـدرايب د معلوماتـو لـه 

مخې،پـه تېـر کال کـې څـه بانـدې ۲۵۰  میلیونـه افغانـۍ 

عوایـد د امنیتـي کمپنیـو، زرهـي موټرو او د وسـلو لـه جوازونو 

پـه ۱۳۹۹ کال  وینـا،  پـه  څخـه ترالسـه شـوې دي. د هغـه 

کـې څـه بانـدې ۴۰ کیلـو ګرامـه طـا او ۷۶۱ زره یـورو چـې 

لـه افغانسـتان څخـه نـورو هېوادنـو تـه انتقالېـدل، امنيتـي 

پیسـې اخیستلې.

ریاسـت  امنیـت  مـي  د  کـس  نیـول شـوی  وايـي،  احمـدي 

د قضايـي څانګـې لـه خـوا تـر پلټنـو النـدې و چـې پـه خپلـو 

مدیـر  تـرازو  د  پُـل  بـاغ  د  چـې  و  ویـي  یـې  کـې  اعرافاتـو 

عبدالرسـول او دوه تنـه کمپیوټـر کاران حبیـت اللـه او احمـد 

وررسه  کـې  چـارو  پـه  اخیسـتلو  پیسـو  ناقانونـه  د  اغـا  اللـه 

دي. رشیـکان 

د ده پـه خـره، پـه همـدې بنسـټ د اسـتیناف څارنوالـۍ د 

اداري فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې څارنواالنـو یاد شـوي درې 

تنـه لـه دنـدې د ناوړه ګټې اخیسـتنې او فسـاد په تـور ونیول.

احمـدي وويـل، د نیـول شـوو کسـانو دوسـیې څارنوالـۍ تـه 

موظفينـو کشـف او ترالسـه کـړي دي.

هغـه زیاتـه کـړه، پـه راتلوونکـو پنځو میاشـتو کې به د فسـاد د 

مخنیـوي پـه موخـه ترافیکـي پارچې هم بانکـي کوي.

پوليسـو کـې دا مهـال ۴۰۰۰ ښـځینه  پـه مـي  وایـي،  دی 

منسـوبینې دنـده تـررسه کـوي چـې دا شـمېره بـه تـر ۲۰۲۴ 

کال پـورې لـس زرو تـه لـوړه يش.

پېښـې شـوي خـو  تېـر کال کـې ۱۶۲۸۸  پـه  وایـي،  هغـه  

۱۳۴۴۳نـورې پېښـې بيـا کشـف او مخنيـوى يـې شـوى دى.

داسـې مهـال له پنځو سـوو د ډېرو کسـانو د تـرور خره کيږي 

چـې پـه دې وروسـتيو کـې پـه هېـواد کـې د هديف وژنـو کچه 

ډېـره لـوړه شـوې او خلک يې سـخت اندېښـمن کړي دي.

لېـږل شـوي او د پلټنـو پـه پایله کې به ټول هغه کسـان عديل 

او قضايـي ارګانونـو تـه معـريف يش چـې پـه ناقانونـه توګـه د 

پیسـو اخیسـتلو پـه موضـوع کـې الس لري.

دا پـه داسـې حـال کـې ده چې څو ورځـې وړانـدې د کندهار 

وايل روح اللـه خانـزاده د دې والیـت د اقتصـاد رییـس ګل 

محمـد اریـن هـم د غفلـت او فسـاد پـه تـور څارنوالـۍ تـه ور 

پېژندلـی و.

روح الله خانزاده چې له تېرو دوو میاشـتو راهیسـې د کندهار 

د وايل پـه توګـه ټـاکل شـوی، وايـي والیتـي اداره د ټولـو هغـو 

کړیـو او کسـانو پـر وړانـدې مبـارزه کـوي چـې پـه فسـاد کـې 

دي. ښکېل 

 د کورنیـو چـارو وزارت وایـي چـې تېـر کال په ټـول هېواد کې 

۵۱۷ کسـان تـرور شـوي خـو څلـور سـوه کسـان بيـا يواځـې 

کابـل کـې د چسـپکي ماینونـو پـه تـړاو نیول شـوي دي.

د کورنیـو چـارو وزیر مسـعود اندرايب د کب پـه ۱۲ مه ملت ته 

د دولـت لـه لـوري حسـاب ورکولو پـه غونډه کې وویـل چې په 

تېـر کال کـې امنیتـي ځواکونـو په هېـواد کـې ۲۳۰۰ ماینونه 

کشـف او شـنډ کـړي دي. هغـه دا هـم وویـل چـې لـه یـادو 

ماینونـو څخـه ۱۳۰۰ یواځې د کندهار په ارغنداب ولسـوالۍ 

کې کشـف او شـنډ کړاى شـوي دي.

انـدرايب وویـل: ))تېـرکال په ټول هېواد کې ۵۱۷ کسـان ترور 

شـوي دي او ۴۰۰ کسـان پـه کابـل کـې د چسـپکي ماینونـو 

 پـه کندهار ښـار کې د بـاغ پُل ترازو مدیـر او دوه تنه کمپیوټر 

کاران د فسـاد په تور ونیول شـول.

پـر دوی تـور دی چـې لـه بـار وړونکـو موټـرو یـې پـه ناقانونـه 

توګـه پیسـې اخیسـتلې.

د کندهـار د وايل ویانـد بهیر احمـدي د کب په 12مه، پژواک 

خري اژانس ته وویل، یاد شـوي تورن کسـان د اداري فسـاد 

پـر وړانـدې مبارزې څارنواالنو له لوري نیول شـوي دي.

هغـه زیاتـه کـړه، څه مـوده وړانـدې د کندهـار وايل د خلکو د 

شـکایتونو پـر بنسـټ د شـپې ناوختـه د ټولګټـو ریاسـت اړوند 

لـه بـاغ پُـل تـرازو ناڅاپـي لیدنـه وکـړه چـې پـر مهـال یـې یـو 

کـس ونیـول شـو چې لـه باروړونکو موټـرو یې پـه ناقانونه توګه 

 مسعود اندرايب: تېرکال ٥١٧ کسان ترور شوي

د کندهار د باغ پُل ترازو مدير او دوه کمپيوټر کاران د فساد په تور ونيول شول

کارتون

طالبان؛ شکست در میدان 
جنگ و خیزبرداشتن در 

میدان دیپلماسی 

محمد هدایت

  

 

خـارج نشـوند، زیـرا خـروج آنـان وابسـته بـه رشایـط بـود.

نیروهـای  حضـور  ادامـه  مـورد  در  کـه  داشـته  بیـان  نیومـن 

امریکایـی در افغانسـتان بـزودی تصمیـم گرفتـه خواهـد شـد.

مجلـس  عضـو  یـک  مـک کال  نیومـن،  آقـای  بـا  همزمـان 

مناینـدگان امریـکا نیـز گفتـه کـه خلیلـزاد بـه منظـور تعدیـل 

توافقنامـه دوحـه سـفر منطقـه ای خـود را آغـاز کـرده اسـت.

عبداللـه  داکـر  بـا  و  شـد  کابـل  وارد  دیـروز  خلیلـزاد  آقـای 

عبداللـه رییـس شـورای عالـی مصالحـه ملی و رییـس جمهور 

غنـی در مـورد صلـح کشـور دیـدار کـرد.

از  پـس  خلیلـزاد  آقـای  سـفر  اولیـن  ایـن  کـه  اسـت  گفتنـی 

روی کار آمـدن دولـت جدیـد امریـکا بـه رهـری جوبایـدن بـه 

اسـت. افغانسـتان 

بایـدن گفتـه کـه موافقنامـه صلـح دوحـه را بازنگـری  دولـت 

کـرد.   خواهـد 

پاکسـتان و چیـن تـاش دارنـد تـا بـر طالبـان مسـلط شـوند و این 

مسـاله مایـه اقتـدار ایـن کشـورها خواهـد شـد.

ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن توافقنامـه صلـح امریـکا و 

طالبـان بـه نفع طالبـان خوانده شـده در حالی که ایـن گروه هیچ 

مـورد آنـرا عملی نکرده اسـت.

آقـای خلیلـزاد دیـروز وارد کابـل شـد و بـا داکـر عبداللـه عبداللـه 

رییـس شـورای عالـی مصالحه ملـی و رییس جمهور غنـی در مورد 

صلح کشـور دیـدار کرد.

گفتنـی اسـت کـه ایـن اولین سـفر آقـای خلیلـزاد پـس از روی کار 

آمـدن دولـت جدیـد امریـکا بـه رهـری جوبایـدن بـه افغانسـتان 

است.

دولـت بایـدن گفتـه کـه موافقنامـه صلح دوحـه را بازنگـری خواهد 

کرد.

 سـفیر پیشـین امریـکا در افغانسـتان می گویـد کـه توافقنامـه 

صلـح دوحـه کامیـاب نبـود و اداره جدیـد امریـکا بایـد اقدامـات 

جدیـد روی دسـت گیـرد.

تازه تریـن  در  کابـل  در  امریـکا  سـابق  سـفیر  رونالدنیومـن 

اظهـارات خـود در مـورد صلـح افغانسـتان گفتـه کـه توافقنامـه 

صلـح دوحـه کامیـاب نبـود؛ زیـرا طالبان بـه تعهدات خـود عمل 

نکـرد و بـه جنـگ افزایـش داد.

آقـای نیومـن گفتـه کـه توافقنامـه دوحـه بـه نفـع طالبـان بـود و 

بایـد اداره بایـدن اقدامات جدیـدی را در مورد صلح افغانسـتان 

روی دسـت گیرد.

بـه گفتـه او، هـم اکنـون فاصلـه میـان دولـت جمهوری اسـامی 

افغانسـتان و طالبان بسـیار زیاد اسـت و دو طرف رشوط متعدد 

دارند.

او یـاد آور شـده کـه احتـاالً نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 

تاش هـا  از  »مـا  کـه  می گویـد  کشـور  خارجـه  امـور  وزارت   

بـرای رسـیدگی بـه پرونـده قتـل جـال خاشـقجی اسـتقبال 

» می کنیـم.

وزارت خارجه کشـور روز سه شـنبه 12 حوت با نر خرنامه ای 

اقدامـات  از  افغانسـتان  اسـامی  جمهـوری  »دولـت  گفتـه: 

قانونـی كشـور شـاهى عربسـتان سـعودی در مـورد محاکمـٔه 

عامـان قتـل جـال خاشـقجى اسـتقبال می کنـد. عربسـتان 

سـعودی در روشـنی قوانیـن ملـی و تعهـدات بین املللـی اش 

بـرای پیگیـرد عدلـی و قضایـی عامـان قتل آقای خاشـقجی و 

تأمیـن عدالـت در ایـن راسـتا، تاش های فـراوان کرده اسـت. 

از آن حایـت  بـه دیـدٔه قـدر نگریسـته،  ایـن تاش هـا را  مـا 

می کنیـم.«

جـال خاشـقجی روزنامه نـگار منتقـد سـعودی مقیـم آمریـکا 

سـال  کـه  بـود  پسـت  واشـنگن  روزنامـه  یادداشـت نویس  و 

۲۰۱۸ در کنسـول گری عربسـتان در ترکیـه بـه طـرز فجیعـی 

بـه قتـل رسـید. جـو بایدن، رییـس جمهـوری آمریـکا بر خاف 

دونالـد ترامـپ کـه از انتشـار گـزارش سـیا دربـاره قتـل جـال 

خاشـقچی خـودداری کـرد، ایـن گـزارش را هفته پیـش منتر 

حلقـه  در  کلیـدی  افـراد  بـن سـلان  محمـد  جـز  بـه  و  کـرد 

اطـراف او را تحریـم کـرد. در ایـن گـزارش، محمد بن سـلان، 

منتقـد  روزنامه نـگار  قتـل  آمـر  عربسـتان  قدرمتنـد  ولیعهـد 

سـعودی معرفـی شـده اسـت. در پـی نـر ایـن گـزارش؛ نامزد 

جـال خاشـقچی، روزنامه نـگار سـعودی، کـه در اسـتانبول به 

قتـل رسـید خواسـتار »مجـازات« محمـد بـن سـلان، ولیعهـد 

عربسـتان سـعودی در ارتبـاط بـا ایـن قتـل شـده اسـت.

تنهـا  نـه  »ایـن  اسـت:  نوشـته  بیانیـه ای  در  چنگیـز  خدیجـه 

عدالتـی کـه مـا به دنبـال آن هسـتیم را به همراه مـی آورد بلکه 

از تکـرار اتفاقـات مشـابه هـم جلوگیـری می کنـد.«

اگنـس کاالمـار، گزارشـگر ویـژه سـازمان ملـل متحـد نیـز در 

زمینـه اعدام هـای خودرسانـه، از انفعـال دولـت جـو بایـدن در 

قبـال ولعیهـد عربسـتان ابـراز نگرانی کـرده و از رئیـس جمهور 

آمریـکا خواسـته محمـد بـن سـلان را بـه دلیل صدور دسـتور 

قتـل جـال خاشـقجی روزنامه نـگار سـعودی تحریـم کنـد.

دولـت آمریـکا کـه تحـت انتقـاد شـدید حامیـان حقـوق بـر 

اسـت در پاسـخ به انتقادها از عربسـتان خواسـته گروه واکنش 

رسیـع خـود را کـه در ارتبـاط بـا قتل آقای خاشـقجی تشـکیل 

از تکـرار  بـا اصاحـات سـاختاری،  بـود منحـل کنـد و  شـده 

عملیـات ایـن چنینـی علیـه مخالفـان جلوگیـری کنـد.

مـوارد  از  درصـد   ۱۲ تنهـا  گویـد  مـی  متحـد  ملـل  سـازمان 

قتـل روزنامه نـگاران در جهـان بـه محاکمـه و مجـازات منجـر 

می شـود.

 یـک عضـو مجلـس مناینـدگان امریـکا می گویـد که هدف از سـفر 

منطقـه ای زملـی خلیلـزاد مناینـدۀ ویـژه این کشـور در مـورد صلح 

افغانسـتان، تـاش بـرای تعدیـل توافقنامـه صلح امریکا بـا طالبان 

است.

مایـکل مـک کال، معـاون کمیته روابط خارجی مجلـس منایندگان 

امریـکا می گویـد کـه آقای خلیـل زاد در دور کنونی سـفر منطقه ای 

خـود بـرای تعدیل توافقنامـه صلح دوحه تـاش می کند.

گفتـه:  امریـکا  صـدای  بـه  تلفونـی  مصاحبـه  در  مـک کال  آقـای 

»خلیلـزاد تعدیـل توافقنامـه را می خواهـد تـا حضور نظامـی ایاالت 

متحـده )در افغانسـتان( فراتـر از اول مـاه مـی پذیرفتـه شـود و نیز 

کاهـش  افغانسـتان  مسـلح  قـوای  و  غیرنظامیـان  علیـه  خشـونت 

یابد.«

آقـای مـک کال که ارشـدترین عضـو جمهوریخـواه در کمیتۀ روابط 

خارجـی مجلـس منایندگان امریکاسـت، برای پیرفـت روند صلح 

افغانسـتان سـفارش می کنـد تـا طالبـان از »کشـن مـردم« دسـت 

بکشـند و بـا القاعـده قطع رابطـه کنند.

مـک کال همچنیـن در این مصاحبه، مترکز قـدرت را در چهاردیوار 

ارگ چالـش عمـده ای می خوانـد که به بـاور وی از زمـان تهاجم به 

رهـری امریکا در افغانسـتان تا کنون مشـکل آفرین بوده اسـت.

او تاکیـد کـرده کـه بایـد مترکز زدایی قـدرت در افغانسـتان صورت 

گرفتـه و قـدرت با والیت ها تقسـیم شـود.

روسـیه،  کـه  گفتـه  خـود  سـخنان  دیگـری  بخـش  در  مـک کال 

وزارت دفاع ملی: 
نیروی ویژه بزرگترین مرکز سوق و 

اداره طالبان را در کنترول آورد

وزارت دفاع ملی:
 چهار عضو القاعده و 32 

جنگجوی طالبان کشته شدند

عربستان:
 برای حضور در مراسم حج، تزریق 

واکسین کرونا ضروری است

سفیر پیشین امریکا: 
اداره بایدن باید اقدامات جدید در مورد صلح افغانستان روی دست گیرد 

وزارت خارجه کشور از رسیدگی 
به پرونده قتل جمال خاشقجی 

استقبال کرد 

عضو مجلس امریکا:
 خلیلزاد در تالش تعدیل توافقنامه صلح امریکا با طالبان است 

اندرابی:
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یادآوری داستان برادری و همسایگی 
ایران و افغانستان به بهانه آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه

ــه  ــه ب ــایه ک ــور همس ــدان کش ــروه از فرزن ــن گ ــه ای ــد ک دادن

ــد در  ــاه آورده ان ــه مــا پن علــت رشایــط بحرانــی کشورشــان ب

مــدارس ایرانــی و در کنــار فرزنــدان خودمــان بــدون تبعیــض 

ــش  ــه 500000 دان ــک ب ــون نزدی ــم اکن ــد. ه ــل کنن تحصی

آمــوز افغــان در مــدارس ایرانــی در کنــار فرزنــدان مــا بطــور 

ــر  ــت ه ــر ظرفی ــه اگ ــتند، ک ــوزش هس ــال آم ــاوی در ح مس

مدرســه را 300 دانــش آمــوز در نظــر بگیریــم مــا هــم اکنــون 

ــش از 1600  ــورخودمان بی ــتان در کش ــردم افغانس ــرای م ب

ــم. ــاص داده ای ــه اختص مدرس

ــوری  ــت جمه ــواره دول ــته هم ــای گذش ــال ه ــن در س بنابرای

اســامی ایــران بــه عنــوان کشــور دوســت و بــرادر افغانســتان 

بــه وظیفــه همســایگی خــود مطابــق بــا حدیثــی کــه در ابتــدا 

بــه آن اشــاره کــردم عمــل کــرده و آنچــه کــه در تــوان داشــته 

در طبــق اخــاص گذاشــته و ارائــه کــرده اســت. هفتــه 

گذشــته نیــز بــر اثــر  وقــوع حادثــه آتــش ســوزی در محوطــه 

گمــرک اســام قلعــه افغانســتان تعــداد زیــادی از کامیونهــای 

ــوش  ــه خام ــدند ک ــق ش ــار حری ــوختی دچ ــواد س ــل م حام

لــذا  و  بــود  افغانــی خــارج  نیروهــای  تــوان  از  آن  کــردن 

مســئولین دولــت جمهــوری اســامی افغانســتان  از جمهوری 

اســامی ایــران تقاضــا کردنــد کــه در اطفــاء حریــق بــه آتــش 

نشــانان افغانســتان کمــک کننــد. علــت درخواســت کمــک از 

جمهــوری اســامی ایــران  ایــن بــود کــه  حجــم آتــش ســوزی 

طلیعــه ســخنم را بــا کام معصــوم رشوع مــی کنــم، 

ــرا  ــادرم زه ــد: م ــى فرماي ــام م ــه الس ــن علي ــام حس ام

عليهاالســام را در شــب جمعــه ديــدم تــا ســپيده صبــح 

و مومنــن  بــود  و ســجود  و ركــوع  مشــغول عبــادت 

ــراى  ــا ب ــرد، ام ــى ك ــا م ــرد و دع ــى ب ــام م ــك ن ــك ي را ي

خــودش دعــا نكــرد؛ عــرض كــردم :مــادر جــان چــرا 

بــراى خودتــان دعــا منــى كنيــد؟ فرمودنــد: فرزنــدم! اول 

ــز براســاس  همســايه، بعــد خويشــن. امــام خمینــی نی

ــا  ــه ب ــام در مصاحب ــه الس ــوم علی ــه معص ــن توصی همی

خربنــگار تایمــز لنــدن در تاریــخ 57/10/18 در پاریــس 

در توصیــف نــوع رابطــه ایران بــا افغانســتان، افغانســتان 

را کشــور همســایه مســلامن و مردم افغانســتان را دوست 

بــرادر خطــاب کردنــد. چهــار عنــر همســایگی،  و 

ــه  ــرادری کــه در ایــن یــک جمل مســلامنی، دوســتی و ب

ــه و اســاس  ــه آن اشــاره شــده ســال هــا اســت کــه پای ب

پیــروزی  از  تــا قبــل  بــوده اســت.  روابــط دو کشــور 

انقــاب اســامی در ایــران علیرغــم اینکــه در فاصلــه نیــم 

ــران و افغانســتان نظــام ســلطنتی  قــرن در دو کشــور ای

حاکــم بــود، رابطــه سیاســی دولــت شاهنشــاهی ایــران 

و نظــام ســلطنتی افغانســتان رابطــه نزدیکــی نبــود. 

شــاید تعجــب کنیــد کــه طــی مــدت زمامــداری محمــد 

ــال 131۲  ــتان از س ــاه افغانس ــن پادش ــاه آخری ظاهرش

تــا 135۲ بــه مــدت چهــل ســال فقــط دو ســفر در 

ــه  ــد ک ــام ش ــایه انج ــور همس ــن دو کش ــطح رسان بی س

آن هــم عبــوری بــوده و بقــول ترشیفاتــی هــا مقصــد 

اصلــی ســفر نبــود )state visit(. بــه عبارتــی رضــا شــاه 

ــرب  ــود را در غ ــی خ ــوی فرهنگ ــه الگ ــا ک ــد رض و محم

جســتجو مــی کردنــد، توجهــی بــه کشــور همســایه و هــم 

ــه  ــا ب ــد رض ــلطنت محم ــتند. در دوره س ــگ نداش فرهن

علــت شــدت گرفــن اختــاف ایــران و افغانســتان بــر رس 

ــچ  ــه هی ــط دو کشــور ب ــد، رواب ــه هیرمن موضــوع رودخان

وجــه شایســته روابــط دو کشــور همســایه کــه بیشــرین 

ــد،  ــی دارن ــی، فرهنگــی، تاریخــی و دین اشــراکات زبان

ــل  ــرای ح ــا ب ــور نهایت ــر دو کش ــه ه ــژه اینک ــه وی ــود ب نب

ــر مســلامن هــا متوســل  ــت غی ــه حکمی مســائل خــود ب

شــدند. ایــن رابطــه در جریــان وقــوع انقاب اســامی در 

ایــران و اشــغال افغانســتان توســط ارتــش اتحاد شــوروی 

وارد مرحلــه نوینــی شــد کــه بعــد از ایــن تاریــخ بــه 

علــت جنــگ هــای داخلــی در افغانســتان و آواره شــدن 

ــده  ــیب دی ــردم آس ــان م ــران میزب ــتان، ای ــردم افغانس م

از عملیــات نیروهــای اتحــاد شــوروی در افغانســتان 

ــا  ــران از مجاهدیــن افغــان در جنــگ ب شــد. حامیــت ای

نیروهــای اشــغال گــر اتحــاد شــوروی و مواضــع انقابــی 

امــام خمینــی در ارتبــاط بــا اشــغال افغانســتان توســط 

ارتــش رسخ کــه بارهــا در مناســبت هــای مختلــف بیــان 

ــه در  ــود ک ــی ش ــوب م ــا محس ــارات م ــزو افتخ ــد، ج ش

مقابــل فشــارهای اتحــاد شــوروی کــه بــه صــدام حســین 

موشــک بــرای موشــک بــاران شــهرها و مناطق مســکونی 

ایــران مــی داد، ولــی حتــی از فــروش ســیم خــاردار بــه 

جنــگ داخلــی در ایــن کشــور اعــام منــوده اســت، ولــی 

ــد کــه  ــن شــده ان ــع از ای ــق مان متاســفانه عــده ای مناف

ــتان  ــی در افغانس ــگ داخل ــش جن ــار آت ــرای مه ــران ب ای

اقــدام کنــد. آتــش ســوزی گمــرک اســام قلعــه حادثه ای 

ــا کمــک آتش نشــانان دو کشــور  ــود کــه ب ــر عمــدی ب غی

خامــوش شــد، ولــی آتشــی کــه چندیــن ســال اســت خانه 

و زندگــی مــردم افغانســتان را تهدیــد می کنــد و همچنان 

زبانــه مــی کشــد، عمــدی اســت و جــای تاســف اســت که 

ایــن آتــش بــه دســت افــرادی افروختــه شــده کــه خــود از 

اتبــاع کشــور افغانســتان هســتند. ایــن موضــوع همــواره 

ــت  ــه تح ــرادی ک ــزه اف ــه انگی ــوده ک ــوال ب ــن س ــرای م ب

ــتار  ــل و کش ــوازم قت ــتفاده از ل ــا اس ــف ب ــن مختل عناوی

مــردم افغانســتان را بــه خــاک و خــون مــی کشــند، 

چیســت و چــه فلســفه و منطقــی بــرای اقــدام خــود 

ــام  ــرک اس ــوزی در گم ــش س ــه آت ــه ک ــد. هامنگون دارن

ــردن  ــوش ک ــرای خام ــد و ب ــا ش ــی م ــب نگران ــه موج قلع

آن بــه دولــت افغانســتان کمــک کردیــم، در موضــوع 

خامــوش کــردن آتــش فتنــه داخلــی در افغانســتان نیــز 

آمادگــی داریــم چــرا کــه هامننــد آتــش ســوزی در گمــرک 

اســام قلعــه خطــر رسایــت آتــش جنــگ از افغانســتان بــه 

ایــران دور از ذهــن منــی باشــد و ایــن موضــوع مــی توانــد 

ــت افغانســتان باشــد. ــا و دول دغدغــه مشــرک م

زیــاد و دامنــه آن گســرده بــود و نیروهــای ناتــو مســتقر در 

پایــگاه شــیندند در هــرات از هــر گونــه کمکــی بــرای اطفــاء 

حریــق  خــودداری کردنــد. ایــن نکتــه ای قابــل توجــه 

ــوارد  ــه م ــن گون ــا اســت کــه در ای ــان م ــرادران افغ ــرای ب ب

مــی شــود دوســت و دشــمن را خــوب شــناخت. هنگامــی 

کــه  از جمهــوری اســامی ایــران درخواســت کمــک شــد، 

اســتانداری خراســان رضــوی در اقدامــی رسیــع نیروهــای 

خــود را از ایســتگاههای مختلــف آتــش نشــانی اســتان 

بســیج و بــه گمــرک اســام قلعــه اعــزام منــود و بــا تــاش 

مشــرک آتش نشــانان دو کشــور، آتــش کنــرل و خامــوش 

ــن  ــرای مهمری ــامیی ب ــم بامس ــه اس ــردم چ ــر ک ــد. فک ش

ــران انتخــاب شــده و  ــن افغانســتان و ای دروازه گمرکــی بی

ــک احســاس  ــه ی ــرای قلع ــن پیشــوند اســام ب شــاید همی

مشــرکی بیــن مــا و افغانســتان بــرای  خامــوش کــردن 

آتــش ایــن حادثــه ایجــاد کــرد. ایــن حادثــه  نشــان داد کــه 

ــدی  ــد تهدی ــی توان ــایه  م ــه همس ــق در خان ــه حری چگون

بــرای خانــه همســایه مجــاور باشــد. امــا آتشــی گســرده تــر 

ــرادر  ــه اســام قلعــه سالهاســت کشــور دوســت و ب از حادث

ــگ و  ــش جن ــر روز آت ــد و ه ــی کن ــد م ــتان را تهدی افغانس

ــوری  ــد و جمه ــی کن ــدا م ــری پی ــرده ت ــاد گس ــه ابع فتن

ــرای  ــود را ب ــی خ ــا آمادگ ــته باره ــران در گذش ــامی ای اس

کمــک بــه دولــت افغانســتان بــرای خامــوش کــردن آتــش 

ایــران خــودداری کردنــد، اصول همســایگی، مســلامنی، 

دوســتی و بــرادری را زیــر پــا نگذاشــتیم و حــارض بــه تنها 

ــش رسخ  ــا ارت ــارزه ب ــتان در مب ــردم افغانس ــن م گذاش

نشــدیم و تــا آخــر دوره مبــارزه در کنــار مــردم افغانســتان 

ایســتادیم. ایــن نــوع اســتقبال و میزبانــی از میهامنــان 

ــران  ــرادران و خواه ــد ب ــا هامنن ــا آنه ــه ب ــتانی ک افغانس

دینــی خــود در خانــه هــای خــود و نــه در ارودگاه هــای 

پناهنــدگان پذیرایــی کردنــد، در مقابــل موجــب گردیــد 

ــی  ــگ تحمیل ــدان جن ــه از می ــردم گریخت ــن م ــه همی ک

هــای  میــدان  در  حضــور  داوطلــب  شــوروی  اتحــاد 

ــی  ــهدای ایران ــون ش ــدند و خ ــراق ش ــران و ع ــگ ای جن

ــی  ــگ تحمیل ــربد جن ــای ن ــدان ه ــتانی در می و افغانس

ــه شــد و  ــران و عــراق در هــم آمیخت ــردم ای ــر م صــدام ب

ــرادران افغانســتانی در طــول جنــگ  تعــداد زیــادی از ب

شــهید و جانبــاز شــدند. بعــد از روی کار آمــدن سیســتم 

ــود  ــتان خ ــار دوس ــران در کن ــتان، ای ــد در افغانس جدی

ــری نظــام جمهــوری اســامی افغانســتان  در شــکل گی

نقــش موثــری در کنفرانــس بیــن املللــی افغانســتان در 

بــن در ســال 1380 ایفــا منــود و کمــک هــای سیاســی 

ــی  ــون اساس ــن قان ــرای تدوی ــمندی را ب ــری ارزش و فک

ــرار داد. ــود ق ــتان خ ــار دوس ــتان در اختی افغانس

هنگامــی کــه نظــام جدیــد سیاســی در افغانســتان 

بودجــه  تامیــن  بــرای  کشــور  ایــن  شــد،  مســتقر 

ــات و  ــزاری انتخاب ــازی، برگ ــازی و نوس ــای بازس پروژه  ه

ــه کمــک خارجــی داشــت. در  ــاز ب ــی نی توســعه زیربنای

ــی از  ــه رســم دوســتی و اخــوت دین ــران ب اینجــا هــم ای

پــروژه  و اجــرای  افغانســتان ســهم گرفــت  بازســازی 

هــای متعــدد عمرانــی را در افغانســتان متقبــل شــد. در 

حالــی کــه تصــور مــی شــد ســیل کمــک هــای اقتصادی 

ــه هــای خارجــی وارد افغانســتان خواهــد شــد،  و رسمای

ولــی کمــک هــای خارجــی معلــوم نشــد در کجاهــا 

ــادی در  ــعه اقتص ــربی از توس ــذا خ ــدند و ل ــرف ش م

ــوان  ــت ج ــز جمعی ــار رسری ــن ب ــد و ای ــور نش ــن کش ای

و نیــروی کار فعــال افغانســتان بــرای امــرار معــاش و 

تامیــن هزینــه هــای زندگــی خــود بــه ســمت ایــران 

ســوق یافــت و همچنــان ایــن رونــد ادامــه دارد و بخــش 

قابــل توجهــی از ظرفیــت بــازار کار کشــورمان در اختیــار 

کشــور همســایه قــرار گرفــت. شــاید اگــر نبــود رشایطــی 

کــه در اثــر تحریــم هــای ظاملانــه آمریــکا بــر جمهــوری 

ــع ارزی  ــود مناب ــا کمب ــور را ب ــه کش ــران ک ــامی ای اس

مواجــه کــرده اســت؛ جمهــوری اســامی ایــران مــی 

ــاط  ــود در ارتب ــای خ ــده ه ــیاری از وع ــه بس ــت ب توانس

ــر  ــتان زودت ــی در افغانس ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــا اج ب

جامعــه عمــل بپوشــاند، از جملــه ایــن پــروژه هــا میتــوان 

بــه پــروژه راه آهــن چابهــار- زاهــدان و ادامــه آن بــه خاک 

ــه  ــی افغانســتان ب ــرای انتقــال مــواد معدن افغانســتان ب

خــارج از افغانســتان اشــاره کــرد. در موضــوع تحصیــل 

کــودکان واجــب التعلیــم افغانســتانی کــه در ایــران 

ــتور  ــربی دس ــم ره ــام معظ ــز مق ــد، نی ــی کنن ــی م زندگ

ــرادری و دوســتی رس  ــدای ب ــه در جــای کــه همــه مردمــش ن ن

ــا  ــت؛ ام ــی اس ــز و مدن ــاملت آمی ــی مس ــان زندگ داده و خواه

گروهــی تآکیــد بــر دوام جنــگ کنــد کــه اوضــاع کنونــی کشــور 

مصــداق ایــن امــر اســت. جنــگ افغانســتان ســال ها دوام کــرد 

امــا بــرای مــردم افغانســتان ایــن پرســش خلــق نشــده کــه بــرای 

چــه می جنگیــم؟  مــردم ایــن رسزمیــن بــرای چــه و بــه امــر کــی 

و بــرای بدســت آوردن چــه چیــزی مــی جنگــد؟  اگــر گفتــه شــود 

ــه  ــیم ک ــان بپرس ــد از خودم ــد بای ــی جنگ ــا م ــه خارجی ه علی

ــاال  ــت؟ و ح ــتان آورده اس ــه افغانس ــی ب ــه کس ــا را چ خارجی ه

چــه کســان زمینــه حضور شــان را درایــن وطــن بــه صــورت دراز 

مــدت مهیــا کــرده اســت؟ اگــر مــا همینگونــه بــه جنگ و کشــتار 

ــد؟  همدیگــر ادامــه بدهیــم واقعــن خارجی هــا از اینجــا می رون

بــه نظــر مــی رســد حــال نوبــت مــردم افغانســتان اســت تــا وارد 

عمــل شــوند، بــا دوام ایــن رونــد رســیدن بــه صلــح بعیــد اســت، 

تدبیــر دیگــر می بایــد گرفــت و مــردم بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه 

ــه رقــم بزننــد؟ رسنوشــت و آینده شــان را چگون

بایــد ایــن واقعیــت را بپذیریــم کــه رســیدن بــه صلــح تنهــا 

مســئولیت و مکلفیــت حکومــت نیســت، اگــر قــرار باشــد متــام 

ــح  ــه صل ــیدن ب ــود، رس ــذار ش ــت واگ ــه حکوم ــئولیت ها ب مس

ــت. کاری  ــم نیس ــت ک ــن مملک ــکات ای ــود. مش ــوار می ش دش

صلــح افغانســتان بیشــر بــه بازیچــه ی شــبیه گردیده اســت 

کــه در آن نقــش اســتخبارات بیرونــی و دســت های مغــرض 

در پشــت پــرده آن بیشــر محســوس اســت، بــا آنکــه مــردم و 

دولــت افغانســتان از آمادگــی بــرای گفتگوهــای صلــح خــرب 

ــه  ــه ب ــن پروس ــود آگاه ای ــا خ ــورت ن ــه ص ــا ب ــد؛ ام می دهن

ــته های  ــاف خواس ــاری خ ــده و مج ــه گردی ــت مواج بن بس

مــردم از ســوی طالبــان روی دســت گرفتــه می شــود. بــرای 

مــردم افغانســتان دســت یابی بــه صلــح رویاییســت کــه تنهــا 

شــیرینی آن را در قالــب الفــاظ می تــوان احســاس کــرد، نــه 

واقعیــت، هرچنــد زندگــی در ســایه صلــح از نیازهــای مــربم 

و مقــدم بــر ســائر اولویــت افغان هــا محســوب می شــود، امــا 

بــا متــام تــب و تاشــها و عــزم حکومــت بــرای آوردن صلــح، 

ظاهــرآ ایــن تقاهــا تیــر در تاریکــی رها کــردن اســت و بس. 

دوام جنــگ ســیامی هــر جامعــه ی را دگرگــون می کنــد 

ــار حقــارت و فقیــری  ــر زندگــی روزمــره مــردم گــرد و غب و ب

و بدبختــی مــی گســراند و هــر روز زندگــی را بــا رنــگ 

ــش از  ــا بی ــردم م ــه م ــد. چنانچ ــیم می کن ــون ترس رسخ خ

چهــار دهــه جنــگ متوالــی و مکــرر را بــه نــام و نشــان های 

شــفاف  و  واضــح  خواســت  و  هــدف  بــدون  مختلــف، 

ــتخباراتی  ــای اس ــد. جنگ ه ــه کرده ان ــدان داری و تجرب می

ــن  ــه ای ــد ک ــی آین ــان من ــیده و بدش ــتان رسک کش افغانس

منازعــه شــنیع دوام داشــته باشــد.تا  بــه خواســته های 

ــتان در  ــت افغانس ــق دول ــدم توفی ــه ع ــی اش منجمل سیاس

امــر مدیریــت آب هــای کــه بــه کشــورهای همســایه جــاری 

می شــود، برســد و روســیه عاقمنــد اســت کــه شــاهد 

شکســت و یــا حداقــل ناکامــی آمریــکا و متحدینــش در 

مجــرای  از  پاکســتانی ها  بــا  باشــد؛  افغانســتان  جنــگ 

مفاهمــه و بــا ذهنیــت حــل معضــات گفتگــو صــورت گیــرد، 

اکنــون کــه ایــن کشــور بــه صــورت واضحانــه اعــراف منــوده 

اســت کــه ارتش افغانســتان توامننــدی آن را دارد که هرگونه 

ــد  ــر منای ــود زمینگی ــاک خ ــتی را در خ ــای تروریس گروهه

ــراغ  ــت؛ چ ــدنی نیس ــرار ش ــتان تک ــود در افغانس ــه ن و ده

ــا دولتمــردان افغــان،  ســبزی اســت در جهــت همســویی ب

اکنــون بــر مقامــات افغــان اســت کــه ایــن رونــد را چگونــه 

مدیریــت منــوده و جــو حــارض را بــه نفــع منافــع ملــی کــه 

بــرای پاکســتان نیــز تــا حــدودی قناعــت بخــش باشــد رقــم 

ــن  ــه ای ــه دوح ــاد توافقنام ــه مف ــا زدن ب ــت پ ــا پش ــد. ب بزنن

ــت و  ــده ی نیس ــچ قاع ــه هی ــد ب ــه پایبن ــان داد ک ــروه نش گ

خواســته های جامعــه جهانــی و مــردم افغانســتان برای شــان 

اهمیــت نــدارد بلکــه مهــم دســتور اربابــان شــان  اســت.  لذا 

ــه  ــگ ک ــان جن ــا زب ــتان  ب ــت افغانس ــن دول ــد از ای ــد بع بای

هامنــا زبــان خودشــان اســت بــا آن هــا صحبــت منایــد. بــا 

گســرش روز افــزون حمــات پیچیــده علیــه متــام نیروهــای 

اجتامعــی، ایــن گــروه نشــان داد کــه پالیســی شــان تغییــر 

نکــرده اســت و پیشــنهاد صلــح و مــدارا کــه ازســوی دولــت 

ــن  ــا ای ــخن ب ــان س ــت؛ زب ــر اس ــی تآثی ــرد ب ــورت می گی ص

گــروه بایــد تعدیــل شــود. بــا آنهــا بایــد در میدان هــای 

نــربد فیصلــه شــود کــه صلــح بهرســت یــا جنــگ؟ نظامیــان 

ــی  ــز نیروهــای امنیت ــل و تجهی ــد در متوی خارجــی هــم بای

خاصتــآ نیــروی هوایــی افغانســتان از هیــچ امــکان و کمکــی 

دریــغ نکنــد مدیریــت برنامه هــای مربــوط بــه صلــح نیــز باید 

ــی  ــا بازبین ــده و در رونده ــگ ش ــجم و هامهن ــی منس اندک

ــه  ــوط ب ــای مرب ــیختگی در کاره ــام گس ــرد. لج ــورت گی ص

رونــد صلــح در افغانســتان منی توانــد بــه ســود کشــور باشــد 

لــذا بایــد بــه گونــه جــدی و طرح هــای همــه جانبــه و دقیــق 

ایــن رونــد دنبــال شــود. اجــامع ملــی کــه هــم اکنــون رئیس 

ــرار  ــت ق ــورد حامی ــد م ــت بای ــی آن اس ــی در پ ــور غن جمه

ــیع  ــف وس ــته، طی ــای گذش ــی روزه ــی ط ــای غن ــرد، آق گی

ــی  ــوده و در هامهنگ ــات من ــی را ماق ــای سیاس از چهره ه

بــا آنــان نقشــه راه صلــح زیــر چــر جمهوریــت را بــه بحــث 

ــن  ــی، برتری ــت جمع ــن حرک ــت، چنی ــه اس ــو گرفت و گفتگ

گزینــه در مقابلــه بــا متامیــت خواهــان طالبانــی اســت کــه 

ســودای حاکمیــت غیــر قابــل تعریــف شــان را در رس دارنــد، 

وقتیکــه مــردم و حکومــت در یــک اقــدام زنجیــره ی بــا طــرف 

مقابــل وارد گفتگــو شــوند، اثــرات محســوس آن بــر اعضــای 

ــدا می گــردد،  ــز هوی طالبــان و حامیــان منطقــه ی شــان نی

اتحــاد جمعــی کنونــی، بیانگــر نوعــی تأثیرگــزاری نرم اســت 

کــه تغییــر موضــع در رویکــرد حامیــان طالبــان را نیــز رو منــا 

ســاخته اســت.

را کــه مــردم افغانســتان مــی بایســت انجــام دهــد بــه صــورت 

واضــح تبییــن شــود شــاید گشایشــی در گــره کــور ایــن 

ــود: ــاز ش ــه ب مخمص

طالبــان بــا پیــش گرفــن جنــگ و کشــتار مــردم و عــدم 

پذیــرش اعــان صلــح یــک جانبــه حکومــت نشــان داده اســت 

کــه از خودشــان اراده سیاســی و خواســت سیاســی نداشــته 

ــه  ــد ن ــران می جنگن ــع دیگ ــرای مناف ــران و ب ــر دیگ ــه ام و ب

خودشــان، جهــاد و اســام و مســلامنیت بهانــه اســت، مــردم 

بایــد زمینه هــای حضــور اعضــای ایــن گــروه را محــدود کــرده 

و از موقــف و جایــگاه حکومــت کــه فعــآ بــه وجــود آمــده اســت 

حامیــت منایــد، فشــارها برایــن گــروه را افزایــش دهــد. مــردم 

هیــچ راه چــاره ی ندارنــد مگــر اینکــه دســت بــه کار شــده و بــه 

عنــوان مهم تریــن اولویــت تکلیــف ایــن جنــگ را یکــره کنــد. 

طالبــان بــه عنــوان نیروهــای نیابتــی کــه در فقــدان هــدف و 

برنامــه ملــی، جــز شــورش و اغتشــاش بــه هــدف کشــتار مــردم 

ــا  و نابودســازی زیربناهــای کشــور چیــزی در ذهــن ندارنــد ب

تدبیــر و اتحــاد جمعــی افغان هــا مواخــذه گردنــد، اکنــون کــه 

زمینــه و بســر بــرای صلــح و گفتگوهــا بــه وجــود آمــده اســت 

مــردم افغانســتان بایــد یکصــدا زیــر چــر واحــد اجــامع ملــی 

از ایــن گــروه خواهــان بــه نتیجــه رســیدن مذاکــرات گردنــد؛ 

اگــر ایــن گــروه بــه خواســته های برحــق مــردم افغانســتان تــن 

ندادنــد، اســتفاده از قــوه قهریــه در قالــب نیروهــای امنیتــی 

و خیــزش مردمــی بــه طــور منســجم و باورمندانــه راهــکار 

زمینگیــر ســاخن آنــان در جغرافیــای افغانســتان اســت.

رســانه های کشــور کــه همیشــه زبــان گویــای بیــان دردهــای 

مــردم بــوده و بایــد هــم باشــد؛ دولــت و مســئولین حکومــت 

را در محــراق انتقــادات و حمــات شدیدشــان قــرار داده 

و کارشناســان و سیاســت مــداران کشــور نیــز بــا متســک 

بــه پیــروی از جــو حاکــم رســانه ها در مباحــث، مناظــرات 

و محافــل مطبوعاتــی متــام کاســه و کــوزه را رس حکومــت 

در  جــاری  بدبختی هــای  از  طویلــی  لیســت  می شــکند. 

کشــور را نــه دولــت بــل گروه هــای مســلح مخالــف دولــت بــه 

شــمول طالبــان خلــق کرده اســت. آنــان کــه، بــرای بیگانــگان 

و گروه هــای تروریســتی خــوش خدمتــی کــرده و مصیبــت 

ــته  ــر پنداش ــت، مق ــود آورده اس ــور خ ــردم کش ــر رس م را ب

منی شــود و ایــن یــک پالیســی غلــط اســت کــه بعضــی رســانه 

هــای کشــور در پیــش گرفتــه اســت، بهرســت طرفیــن جنــگ 

را مامــت کنیــم نــه اینکــه یــک طــرف را.  برخــی رســانه های 

کشــور ناخواســته نیمــی از تبلیغــات و جنــگ روانــی دشــمن 

را بــه صــورت رایــگان انجــام می دهنــد در حالیکــه خودشــان 

هــم از تیــررس مخالفیــن دولــت دور و مســتثنی نیســت. 

ــه  ــت ک ــرده اس ــت ک ــا ثاب ــا و باره ــتی باره ــای تروریس گروه

دشــمن مــردم اســت، لــذا بــرای ایجــاد و مدیریــت یــک فضای 

ضــد طالبــان رســانه ها می تواننــد نقــش بــازی کننــد کــه تــا 

ــا کوتاهــی کــرده اســت. حــال نکــرده و ی

ــح  ــتان واض ــی افغانس ــن بین امللل ــان و متحدی ــرای جهانی ب

ایــن  اســت کــه دســت همســایه جنوبــی و اســتخبارات 

کشــور پشــت قضیــه دوام جنــگ در افغانســتان اســت،برخی 

کشــورهای همســایه و منطقــه هــم گهگاهــی بــه قضیــه جنگ 

و منطقــه ی بــر مردمــان ایــن رسزمیــن تحمیــل گردیده اســت  

وامــروز کارد بــه اســتخوان رســیده و همــه از دوام و قــوام 

ایــن وضعیــت خســته  و درمانــده اســت، نــه تنهــا رســیدن بــه 

ــت؛  ــان اس ــته قلبی ش ــه خواس ــان، بلک ــر افغ ــح آرزوی ه صل

امــا پرســش ایــن اســت کــه چــرا بــه صلــح دســت منی یابیــم؟ 

دولــت در کنــار درخواســت های مکــرر و اعــان آمادگــی  

بــرای آغــاز مذاکــره بین االفغانــی بــا مخالفیــن مســلح، بارهــا 

ایــن گروه هــا را دعــوت بــه گفتگــو کــرده اســت امــا؛ آنــان بــه 

ــرده آن،  ــت پ ــه از پش ــد ک ــده ان ــارض ش ــح ح ــه ی در صل گون

اهــداف دســت نیافتنــی شــان را محــک زده انــد.

بــا ایــن حــال،  در ادبیات مرســوم جنــگ؛ فلســفه رشوع جنگ 

رســیدن بــه صلــح و وادار کــردن طــرف مقابــل بــه حــق قایــل 

شــدن و وارد مذاکــره شــدن بــرای رســیدن بــه صلــح تعریــف 

شــده یــا تعبیــری جنــگ بــرای رســیدن بــه صلــح اســت و از 

آن بــه عنــوان آخریــن گزینــه و حربــه اســتفاده می شــوند تــا 

ــا  ــر پیشــانی م ــگار در افغانســتان ب ــا؛ ان ــد ام ــد آی ــح پدی صل

نوشــته شــده باشــد کــه در جنــگ بــه دنیــا بیاییــم و در میدان 

جنــگ مبیریــم. زمینــه دوام جنــگ بایــد در جــای باشــد کــه 

حضــور و وجــود شــام راکســانی انــکار کــرده و حقــوق مســلم 

سیاســی، دینــی، اجتامعــی و اقتصــادی شــام را نقــص کنــد 

تحقق صلح و راهکارهای واقعی آن

سعید خطیب زاده

 سید لطیف سجادی

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسامی ایران
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 بازی با اعداد              3229
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

3124    بازی با کلمات  

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

 جواب شطرنج  3399
شاه سفید را در خانه  g1 حرکت دهید. 

3428

جواب هدف         2877
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ثور
در انجام کارهایی که در دست دارید شکست خواهید خورد و این باعث ناراحتی 
شما خواهد شد. اصرار نکنید! به نظر می رسد که امروز کارآمد نیستید. احتماال 

احساس می کنید که نمی توانید بر روی چیزی تمرکز کنید.

جوزا
روابط با شریک عاطفی تان بسیار خوب است و فرصتی دارید تا زمان رمانتیکی 
را با هم ســپری کنید، حتی ممکن اســت یک ســفر کوتاه باشد. ممکن است 

همچنین تصمیم بگیرید یک اشیا گرانقیمتی را برای خانه خریداری کنید.

سرطان
امروز صبح ممکن اســت بسیار حســاس باشــید، و نتوانید تمرکز کنید و 
تصمیمــات مهمی بگیرید. بهتر اســت که از انجام کارهــای چالش برانگیز 
اجتنــاب کنید. باید کارهای روزانه خود را فقط انجام دهید و ســعی کنید 

که بیشــتر استراحت کنید و بیشــتر به زندگی عاطفی تان توجه کنید.

اسد
ممکن است موقعیت بدی داشته باشید زیرا که موقعیت مالی تان خوب نیست. 
زمان خوبی هم نمی باشــد. احتماال بخواهید که از مالقات با دوستان و خانواده 
در بهترین حس و حال نمی باشید و ممکن است بر روی روابط تان تاثیر بگذارد. 

آرام باشید و از بحث با خانواده تان اجتناب کنید.

سنبله
امروز صبح سردرگم هستید. بر روی روابط تان تاثیر خواهد گذاشت. اگر فرصتی 
برای پیوستن به یک مشارکت جدید کاری را داشتید برای بله گفتن عجله نکنید! 

بهتر است که نظر شریک عاطفی تان را نیز جویا شوید.

حمل
امروز صبح، ســردرگم هستید و با حساسیتی که دارید بر روی روابط تان تاثیر 
خواهید گذاشــت. احتماال به این دلیل اســت که دیگران را به اشتباه درک می 

کنید. باید مالقات مهم و جدی را با کارمندان به روز دیگری موکول کنید.

میزان
از جوک گفتن امروز اجتناب کنید! به نظر می رســد که در بهترین حس و 
حال از نظر جســمی و ذهنی نیستید. احتماال بخواهید که از بحث کردن با 
یک خانم بزرگتر اجتناب کنید کســی که بر پروژه های کاری تان تاثیر می 

گذارد. باید صبور باشید.

عقرب
حوادث غیر منتظره ای در طول صبح رخ می دهد که تمام برنامه های روزتان 
را بهم می ریزد. شــخص مهمی را مالقات می کنید که در کســب و کار به 
شما کمک ویژه ای می کند. باید از گرفتن تصمیمات عجوالنه اجتناب کنید.

قوس
ممکن است که مشکالت سالمتی داشته باشید و احساس خستگی کنید. باید 
کمتر کار کنید و بیشــتر استراحت کنید. امشب، یک دوست صمیمی ممکن 

است شما را به یک مهمانی دعوت کند. 

جدی
ممکن اســت با یکی از دوستان تان دچار ســوتفاهم شوید. بهتر است که 
آرامش خــود را حفظ کنید. امروز بعد از ظهر مود خوبی خواهید داشــت 

و فرصتی دارید که زمان رمانتیکی را با شریک عاطفی تان سپری کنید.

دلو
امــروز هیچ چیز در راه تان وجود ندارد. امروز قطعا کارآمد نیســتید. نباید روی 
چیزی اصرار کنید. بهترین کاری که انجام می دهید این است که استراحت کنید.

2878

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

وجود داشته باشد.
  10 کلمه: متوسط 

 20 کلمه:  خوب
 30  کلمه: عالی 

عید ـ عاید ـ دعا ـ عادی 
ـ  ـ عمید  ـ عمد  ـ عدم 
معبد ـ عابد ـ بد ـ باد ـ 
دعوا ـ دو ـ وادی ـ دما ـ 
دام ـ دایم ـ ابد ـ مواد ـ 
دوام ـ باید ـ مادی ـ دی 
ـ بودا ـ عدو ـ بدو ـ دوا 

ـ بعد.
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حسین معرفت

حوت
برنامه های عالی دارید و می خواهید هرکاری که در گذشته شروع کرده بودید را 
به اتمام برسانید. برنامه های تان ممکن است بعد از یک تماس تلفنی از بستگان 

ناگهان تغییر کند. ممکن است مجبور باشید که به مسافرت بروید.

 شطرنج                     3400

ا

آموزگار ـ ارمغان ـ بیان ـ پریــزاد ـ تامین ـ ثروت ـ جغرافیه ـ چراغ ـ 
حصار ـ خانواده ـ دریچه ـ ذکاوت ـ رحمان ـ زعیم ـ ژالتین ـ ساختار ـ 
شکارگاه ـ صانع ـ ضربه ـ طراحی ـ ظلمت ـ عوامل ـ غلو ـ فصل ـ قضا ـ 

کیله ـ گریز ـ لغزان ـ ملکه ـ نهایت ـ وقار ـ هنرمند ـ یاعلی.
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»عملیـات اژدهـا: پشـت پرده جنـگ رسی کرملین علیـه آمریکا« نـام دارد و 

قـرار اسـت در مـارچ آینـده روانـه کتاب فروشـی ها شـود.

آقای وولسـی بین ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ اداره سـازمان سـیا را بر عهده داشـت. 

آقای پاچپا نیز رسپرسـت سـابق سـازمان جاسوسـی رومانیا بود که در سال 

۱۹۷۸ از آمریكا پناهندگی سیاسـی گرفت و اوایل ماه پیش درگذشـت.

بـه گفتـه نویسـندگان، شـوروی در سـال ۱۹۵۷، اسـوالد را هنگامی که به 

عنـوان تفنگـدار دریایـی ایـاالت متحده در جاپان مشـغول خدمـت بود، به 

اسـتخدام درآورد. آن هـا ادعـا می کنند که در سـال ۱۹۶۲، احتامالً توسـط 

خـود آقـای خروشـچف، بـه او مأموریت داده شـد تا مقدمه چینی بـرای ترور 

رئیـس جمهـوری کنـدی را آغاز کند.

بـا ایـن حـال، ایـن کتـاب می گویـد کـه بیـن جـون ۱۹۶۲ و اپریـل ۱۹۶۳، رهـران 

شـوروی پـس از آن کـه »ایده هـای دیوانـه وار خروشـچف را موجـب بدنامـی شـوروی 

دانسـتند«، مأموریـت را لغـو کردند.

در ایـن کتـاب جدیـد آمـده اسـت کـه »حتـی پـس از آنکـه ک.جی.بـی. بـه اسـوالد 

او  بـاور  بـه  کـه  مأموریتـی  بـه  رسسـختانه  اسـوالد  داد،  را  ماموریـت  لغـو  دسـتور 

بـود، ادامـه داد.« او داده  بـه  قهرمانـش، خروشـچف، شـخصاً 

نویسـندگان می نویسـند: »اسـوالد بـر ایـن بـاور بـود کـه نیکیتـا خروشـچف، رهـر 

بهشـت و خانـه ی جدیـد اسـوالد، اتحـاد جامهیـر شـوروی، ایـن کار را بـه او سـپرده 

اسـت، و اطمینـان داشـت کـه می توانـد از پـس آن برآیـد.«

گفتـه می شـود کـه ایـن دو نویسـنده هیـچ مدرکـی دربـاره دسـتور تـرور، یـا هیـچ 

شـاهدی بـرای لغـو آن ارائه نکرده انـد. آن ها می گویند متـام مـدارک الزم در گزارش 

۲۶ جلـدی کمیسـیون وارن وجـود دارد، امـا هنـوز محرمانـه اسـت.

نویسـندگان می نویسـند: »اگـر ایـن اسـناد از قیـد محرمانـه بـودن آزاد شـود، ثابـت 

می کنـد کـه قاتـل جـان اف کنـدی، لـی هـاروی اسـوالد، در مالقـات مخفیانـه ای 

در مکزیکـو سـیتی بـا رابـط خـود در شـوروی، »رفیـق کوسـتین« کـه بـرای »بخـش 

سـیزدهم کا گ ب مسـئول ترورهـای برون مـرزی« کار می کـرد، ماموریـت مخفیانـه 

تـرور را گرفتـه بـود.

گـزارش شـده اسـت کـه نویسـندگان مدارکـی دربـاره مالقـات اسـوالد بـا مأمـوران 

کا گ ب و سـایر آمادگی هـا بـرای سـفر او و خانـواده اش بـه اتحـاد جامهیـر شـوروی 

پـس از تکمیـل مأموریـت، ارائـه داده انـد.

گـزارش کمیسـیون وارن دربـاره پرونـده تـرور کنـدی حکـم داد کـه »هیـچ مدرکـی 

مبنـی بـر آن کـه لـی هاروی اسـوالد یا جـک روبی بخشـی از هرگونه توطئـه داخلی 

یـا خارجـی بوده انـد، وجـود نـدارد.«

نظریه هـای توطئـه پیرامـون تـرور رئیـس جمهـوری کنـدی از زمـان درگذشـت وی 

در ۱۹۶۳ همچنـان رایـج اسـت و بسـیاری، از پذیـرش روایـت رسـمی کـه اوسـوالد 

به تنهایـی و خودرسانـه عمـل کـرده اسـت، رس بـاز می زننـد.

رییـس پیشـین سـازمان سـیا به تازگـی کتابـی نوشـته اسـت کـه تـا کنون 

منتـر نشـده اسـت. در ایـن کتـاب که نیویـورک پسـت آن را دیـده، آمده 

اسـت کـه جـان اف کنـدی به دسـتور خروشـچف کشـته شده اسـت.

جـان اف کنـدی، سـی وپنجمین رییس جمهور آمریکا در 22 نوامر سـال 

1963 تـرور شـد. هنگامی کـه او بـا همـرش سـوار موتـر کـروک بـود، 

توسـط لـی هاروی اسـوالد 24 سـاله، از ناحیـٔه صورت مـورد اصابت گلوله 

قـرار گرفـت. جـان اف کنـدی چهارمیـن رئیس جمهـور تـرور شـدٔه آمریـکا 

بـود. دربـارٔه ایـن تـرور فلم هـای متعـددی سـاخته شده اسـت از جملـه 

ان بـه جکـی )فیلـم ۲۰۱۶( و رسیـال ۱۱٫۲۲٫۶۳. هم چنیـن مطالـب 

بسـیاری در ایـن مـورد نوشـته شده اسـت. این گونـه، تـرور کنـدی یکـی 

موردپردازش تریـن ترورهـای تاریـخ قـرار گرفتـه اسـت.

کنـدی سیاسـت مدار عـر تنش هـای جهانـی بـود. او بـا کمونیسـم در 

آمریـکای التیـن مبـارزه می کـرد؛ »اتحـاد بـرای پیـروی« را تأسـیس کـرد 

از  تـا  آمریـکای التیـن داد  بـه کشـورهای  مالـی بسـیاری  و کمک هـای 

انقالب هـای کمونیسـتی در آن هـا جلوگیـری کنـد. در دوره ی او ایـاالت 

متحـده امریـکا بـه کوبـا حملـه کـرد. هم چنیـن دیـوار برلیـن هم زمـان بـا 

دوره ی ریاسـت جمهـوری او اعامر شـد. هسـته ی جنگ ویتنـام در دوره ی 

او گذاشـته شـد. اگـر بگوییـم او در یکی از تنش آمیزتریـن برهه های تاریخ 

جهـان زمـام قـدرت را در دسـت داشـت، شـاید مبالغـه نکـرده باشـیم.

به هـرروی، تـرور جـان اف کنـدی سـبب گامنه زنی هـای زیـادی شـد. از 

آن جایی کـه کنـدی در خاطراتـش هیتلـر را سـتوده اسـت و در جوانـی 

هیتلـر را تحسـین مـی کـرده و فاشیسـم بـرای آملـان درسـت می دانسـته 

اسـت، یکـی از گامن های مطرح ایـن بود که او توسـط البی های یهودیان 

بـه قتـل رسیده اسـت. تئوری هـای دیگـری نیـز در مـورد مسـوول تـرور او 

وجـود دارد. معروف تریـن ایـن مسـئوالن فرضـی سـیا، مافیـا، ک.جـی.

بـی، موسـاد، ارشاقیـون، فیـدل کاسـرو ، لینـدون ب. جانسـون )معـاون 

رئیس جمهـور( و ائتـالف نظامی-صنعتی جرناالن ارتش. نظرسـنجی های 

کـه در سـایت موسسـه گالـوپ نـر شـده، نشـان داده کـه اکرثیـت مردم 

آمریـکا بـا وجـود شـواهدی مؤیـد ایـن کـه اسـوالد تنهـا شـلیک کننده بـه 

کنـدی بـوده، معتقدنـد او ایـن کار را بـه تنهایـی انجـام نـداده و بـه همراه 

افـراد دیگـری بدیـن منظـور توطئـه کرده اسـت. هامنطـور کـه گفته شـد، 

نظریه هـای مختلفـی در خصـوص توطئـه بـودن این تـرور در اذهـان رایج 

است.

 اکنـون امـا گـزارش شـده کـه در کتابـی که قـرار اسـت همین مـاه به نر 

برسـد، نظـر جدیدی از ترور کنـدی ارایه شده اسـت. اندیپندنت به نقل از 

نیویورک پسـت نوشـته اسـت که در یک کتاب جدید به قلم رئیس سـابق 

سـازمان اطالعـات مرکـزی آمریکا )سـیا( و یک مقـام عالی رتبـه اطالعاتی 

در رومانیـای دوران کمونیسـتی، نظریـه جدیـدی دربـاره تـرور جـان اف 

کنـدی، رئیـس جمهوری اسـبق آمریکا، ارائه شـده اسـت.

در این کتاب جدید که نیویورک پسـت آن را پیش از انتشـار دیده اسـت، 

ادعا شـده اسـت که نیکیتا خروشـچف، رهر وقت شـوروی، ماموریت ترور 

را بـه لی هاروی اسـوالد داده بود.

بـه نقـل از اندیپندنـت، ایـن روزنامـه گـزارش داده اسـت کـه در این کتاب 

ادعـا شـده اسـت کـه شـوروی بعـداً نظـر خـود را دربـاره تـرور تغییـر داد، 

امـا اسـوالد از توقـف برنامـه امتنـاع ورزیـد و طبـق دسـتورالعمل قبلـی آن 

را اجـرا کرد.

کتـاب جدیـد بـه قلـم آر جیمـز وولسـی و جـرنال یـون میهـای پاچپـا، 

کتاب جدیِد رئیس پیشین سیا؛ 
نظریه ی جدید درباره ترور جان اف کندی 

دیـروز سـه شـنبه تاریـخ 12 حـوت از روز فرهنگـی بلوچـی در تـاالر 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ گرامی داشـت بـه عمـل آمـد. 

در ایـن برنامـه کـه از سـوی شـورای عالـی بلوچـان برگزار شـده بود، 

محمـد طاهـر زهیـر رسپرسـت وزارت اطالعـات و فرهنـگ صحبـت 

کـرده و حامیـت همـه جانبه ایـن وزارت را از فرهنگ بلوچان و سـایر 

فرهنگ هـای بومـی کشـور ابـراز کرده اسـت. 

ایـن برنامـه از فرهنگ هـای متنـوع اقـوام  محمـد طاهـر زهیـر در 

سـاکن در کشـور صحبـت کـرده و گفتـه اسـت کـه افغانسـتان خانه 

مشـرک همـه اقـوام اسـت و مطابـق قانون اساسـی افغانسـتان هر 

قـوم از حـق زندگـی در ایـن کشـور برخـوردار بـوده و دارای حقـوق 

مدنـی و سیاسـی خـود اسـت. 

در این مراسـم رسپرسـت وزارت اطالعات و فرهنگ از رییس شورای 

بلوچان، جوانان و قلم به دسـتان بلوچ خواسـته اسـت که با رشیک 

اطالعـات  وزارت  بـا  قـوم  ایـن  غیرملمـوس  و  ملمـوس  آثـار  کـردن 

و فرهنـگ همـکاری کننـد کـه از یـک طـرف زمینـۀ چـاپ آثـار آنـان 

فراهـم شـود و از جانـب دیگـر بتواننـد آثـار غیرملمـوس را از ایـن 

طریـق در یونسـکو بـه نـام افغانسـتان ثبـت کنند.

هم چنـان محمـد طاهـر زهیـر حفـظ خـرده فرهنگ هـای ملـی را 

خیلـی مهـم دانسـته و تأکیـد کـرده اسـت کـه حسـب حکـم قانـون 

اساسـی کشـور، مـا از هـر فرهنـگ بـه گرمـی اسـتقبال می کنیـم و 

وزارت اطالعـات و فرهنـگ آمـادۀ هـر نـوع حامیـت از فرهنگ هـای 

بومـی کشـور اسـت.

در ایـن محفـل پیـام محمـد ارشف غنـی رییـس جمهـوری اسـالمی 

بلوچـان،  کـه  اسـت  و گفتـه شـده  نیـز خوانـده شـده  افغانسـتان 

باشـندگان اصیـل ایـن خـاک اسـتند و دوشـادوش سـایر اقـوام بـه 

خاطـر آزادی، عـزت و رسبلنـدی وطـن تـالش کـرده انـد و قربانـی 

داده انـد.

در پیـام رییـس جمهـوری آمـده اسـت که دولـت جمهوری اسـالمی 

افغانسـتان بـر ایـن تأکیـد می کنـد کـه قوم بلـوچ ماننـد سـایر اقوام 

از حقـوق مسـاویانه برخـوردار اسـت و بـا توجه بـه ارزش هـای قانون 

اساسـی بـه خاطـر حامیـت، نگهـداری، پیرفـت و توسـعۀ فرهنـگ 

آنـان، گام هـای ارزشـمند برداشـته شـده اسـت و در آینـده نیـز از 

هیچ گونـه تـالش در ایـن راسـتا دریـغ نخواهـد شـد.

اقـوام بلـوچ عمدتـا در والیـات نیمـروز و قندهار و عـده ای قلیلی هم 

در سـایر والیـات زیسـت دارنـد. عبدالسـتار پردلـی عضـو پیشـین 

مجلـس منایندگان و اسـتاد دانشـگاه می گوید، جمعیـت بلوچ های 

افغانسـتان بـه حـدود دو میلیـون تـن می رسـد کـه همـه ی آن هـا به 

زبـان بلوچـی صحبـت منی کننـد.

بـه نقـل از دیپلامت، در افغانسـتان تنها سـه مکتب بـه زبان بلوچی 

تدریـس می کننـد کـه موقعیـت ایـن سـه مکتـب در والیـت نیمـروز 

اسـت و یـک بخـش زبان هـم در دانشـگاه قندهـار راه اندازی شـده 

اسـت. عبدالسـتار پردلی در گفتگو با سـایت دیپلامت گفته اسـت، 

مـن در هـم آهنگـی بـا وزارت معارف افغانسـتان، کتاب هـای مکتب 

را تـا صنـف هشـتم به زبان  بلوچی نوشـته ام و ایـن کتاب ها قبال در 

سـه مکتـب تدریس شـده اند.

گفتنـی اسـت کـه رادیو تلویزیـون ملی نیز در والیـت نیمزور فعالیت 

دارد و تنهـا یـک سـاعت برنامه بـه زبان بلوچـی در روز اجرا می کند. 

سـعدالله بلـوچ مدیـر عمومـی ایـن رادیـو در مـورد پیشـینه ی کار 

شـان بـه دیپلـامت توضیـح داده و گفتـه اسـت، ایـن تنهـا برنامـه ی 

تلویزیونـی در افغانسـتان اسـت، امـا بـرای بدسـت آوردن ایـن فضـا 

هـم سـال ها مبـارزه کردیم، چـون آن ها به مـا رصف ده دقیقـه اجازه 

می دادنـد. امـروز مـا شـعاع 100 کیلومـری را تحـت پوشـش قـرار 

می دهیـم پـس برنامه هـای مـا تقریبا در رستارس والیت متاشـا شـده 

می توانـد.

اولیـن کانـال تلویزیونی به زبـان بلوچی در سـال 1978 راه اندازی 

شـد، ایـن اقـدام احتـامال نظر بـه چـاپ اولیـن کتاب هـا و روزنامه ها 

بـه زبـان بلوچی قدامت بیشـر داشـته باشـد. گوینـدگان زبان های 

سـوی  از  و  داشـته  قـرار  تنگنـا  در  افغانسـتان  در  همـواره  محلـی 

حکومـت در ادوار مختلـف هـم چنـدان توجهـی بـه زبـان و فرهنـگ 

آن هـا نشـده اسـت. در دوره حکومـت طالبان مال محمـد عمر، رهر 

طالبـان، بـا صـدور فتوایـی علیـه مـردم والیـت نیمـروز، خواسـتار 

پاکسـازی قومـی بلوچ هـا و شـیعه ها شـده بـود.

به هــرروی، تــرور جــان اف کنــدی ســبب گمانه زنی هــای 
زیــادی شــد. از آن جایی کــه کنــدی در خاطراتــش هیتلــر را 
ســتوده اســت و در جوانــی هیتلــر را تحســین مــی کــرده و 
فاشیســم بــرای آلمــان درســت می دانســته اســت، یکــی از 
ــای  ــط البی ه ــه او توس ــود ک ــن ب ــرح ای ــای مط گمان ه
ــری  ــای دیگ ــت. تئوری ه ــل رسیده اس ــه قت ــان ب یهودی
ــن  ــود دارد. معروف تری ــرور او وج ــوول ت ــورد مس ــز در م نی
ایــن مســئوالن فرضــی ســیا، مافیــا، ک.جی.بی، موســاد، 
اشــراقیون، فیــدل کاســترو ، لینــدون ب. جانســون )معاون 
رئیس جمهــور( و ائتــاف نظامی-صنعتــی جنــراالن ارتش. 

کتاب
گزارش

سینما
مورگان فریمن در فلم 

»انسان خوب« بازی خواهد کرد
افغانسـتان مـا: مـورگان فریمـن بازیگر رسشـناس آمریکایـی و برنده 

جایـزه اسـکار قـرار اسـت در فلـم »انسـان خـوب« بـا کارگردانی زک 

بـراف بازیگـری کند. 

ددالیـن گـزارش کرده اسـت مـورگان فریمن همـراه فلورنـس پیو که 

او نیـز نامـزد جایـزه اسـکار بـود، در فلـم »یـک انسـان خـوب« بـازی 

خواهنـد کرد. 

فلم نامـه ایـن فلـم توسـط زک بـراف یکـی از نامـزدان گلـدن گـوب 

نوشـته شـده و قـرار اسـت خـودش فلـم را کارگردانـی کنـد. 

داسـتان این فلم درباره زنی به نام الیسـون اسـت که »پیو« نقشـش 

را بـه عهـده دارد. زندگـی ایـن زن پـس از نقـش داشـن در یـک 

حادثـه مرگ بـار نابـود می شـود. در سـال های بعد وی با مردی آشـنا 

می شـود کـه بایـد پدر همرش می شـد. این مـرد - با بـازی مورگان 

فریمـن ۸۳ سـاله - بـه او کمـک می کند تـا دریابد کـه زندگی ارزش 

زیسـن را دارد.

گفتـه شـده اسـت »راکت سـاینس« که حقـوق بین املللی فلـم را در 

اختیـار دارد آن را در بـازار مجـازی برلیـن ارایـه می کند.

در ایـن فلـم بـار دیگـر زک بـراف و فریمن بـا هم همـکای می کنند. 

فریمـن پیش تـر در فلم »مرگ در رسقت مسـلحانه« با براف هم کاری 

کـرده بـود. آن فلـم که بازسـازی فلمی بـه همین نام از سـال ۱۹۷۹ 

بـرای وارنـر برادرز بود سـال ۲۰۱۷ فروشـی ۸۵ میلیـون دالری را در 

گیشـه های جهان ثبـت کرد. 

مـورگان فریمـن بازیگـر فلم هایـی چـون »هفـت« و »عزیـز میلیـون 

دالری«، در فلـم اکشـن – کمـدی »بادیـگارد همـر آدم کـش« هـم 

نقش آفرینـی کـرده اسـت.

پیـو نیـز در »زنـان کوچـک« و »نیمـه تابسـتان« بـازی کـرده و بازیگـر 

فلـم »بیـوه سـیاه« نیـز بوده اسـت.

از روز فرهنگی بلوچی 
گرامی داشت شد

غضنفر کاظمی



رسمربمی تیمم ملمی برازیمل معتقمد اسمت نیمار 

بمه مراتمب  بازیکنمی  پیمش  بمه 4 سمال  نسمبت 

کاممل تمر اسمت.

تیتمه رسمربمی تیمم ملمی فوتبمال برازیمل معتقمد 

پاری سمن ژرمن  بمه  کمه  زمانمی  از  نیمار  اسمت 

پیوسمته، بازیکمن پخته تمری شمده و حاال بیشمر 

در خدممت تیمم بمازی می کنمد.

ایمن مهاجمم برازیلمی در تابسمتان 2017 پمس 

ازای  در  بارسملونا  در  حضمور  سمال  چهمار  از 

پرداخمت شمدن رقم فسمخ 222 میلیمون یورویی 

قمراردادش توسمط پاری سمن ژرمن بمه ایمن تیمم 

فرانسموی ملحق شمد. با وجود اینکه در دو سمال 

اخیمر بحث بازگشمت نیار به بارسملونا به شمدت 

مطمرح بموده، امما اخیمراً از متایلمش بمرای متدید 

قمراردادش بما PSG سمخن گفمت.

تیتمه در گفت وگمو بما سمایت رسممی فدراسمیون 

حماال  نیمار  گفمت:»  )فیفما(  فوتبمال  جهانمی 

بمه بلموغ بیشمری رسمیده اسمت. زمانمی کمه او 

اول  روزهمای  در  و  می کمرد  بمازی  بارسملونا  در 

حضمورش در تیمم ملمی برازیمل، بیشمر متایمل 

داشمت در پسمت بمال بمازی کنمد، گلزنمی کنمد، 

انفمرادی انجمام دهمد. دریبمل بزنمد و کارهمای 

حماال امما نیار پیرشفت کمرده و در کنمار گلزنی، 

موقعیت سمازی  همم  هم تیمی هایمش  بمرای 

می کنمد. او حماال چیزی اسمت کمه ما بمه آن "تیر 

و کمان" می گوییمم، او می توانمد در کنمار انجمام 

نصیبمش  کمه  موقعیت هایمی  کارهما،  یکمری 

نیمار  برسماند.  رسانجمام  بمه  همم  را  می شمود 

توپخانمه خمود را مجهمز کمرده اسمت.«

پاری سمن ژرمن  بما   2022 سمال  تما  کمه  نیمار 

قمرارداد دارد، از زممان پیوسمتنش بمه ایمن تیمم 

فرانسموی تاکنمون در 103 بمازی به میمدان رفته 

و 83 گل نیمز بمه مثمر رسمانده اسمت.

نیمار بالغ تر از دوران حضورش در بارسلوناست

ورزش

www.dailyafghanistan.com  سال پانزدهم   شماره  4167   چهار شنبه   13  حوت  1399   3  مارچ  2021 
5

 دبیر بخش فرهنگ و هنر: حسین حیدربیگی
 کاریکاتوریست: خالق علی زاده

 دیزاین: مصطفی جعفری و مجتبی صالح
 مسوول ویب سایت: محمد حسین انصاری

 صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا 0798000331 
 مدیرمسوول: محمد هدایت 0744459575 

 سردبیر: حفیظ اهلل زکی 0799157371  
 دبیر بخش مقاالت: قربانعلی انصاری

 روزنامه »افغانستان ما« از همۀ دانشمندان و 
نویسندگان دعوت به همکاری می نماید. 

 هیئت تحریر در ویرایش مطالب دست باز 
دارد.

 مسئولیت مقاالت به عهدۀ نویسندگان آنها 
است و تنها سرمقاله بیانگر دیدگاه روزنامه 

است.

 آدرس: کابل، ناحیه ششم، روبه روی لیسه حبیبیه
 شماره های تماس: 0777005019 و 0799005019 

 آدرس الکترونیکی: 
thedailyafghanistan@yahoo.com

 ویب سایت:
http://www.dailyafghanistan.com

 کاریکاتوریست: خالق علی زاده
 دیزاین: جواد ماندگار، عبداهلل زمانی

 وب سایت:حسین  انصاری 0792919494

The Daily Afghanistan-e-Ma

بایمد منحمل شموند و نیمز اصالحاتمی بایمد صمورت بگیمرد تا 

اطمینمان حاصمل شمود کمه اقمدام علیمه منتقمدان حکومت 

"بمه طمور کاممل" متوقمف می شمود. نمد پرایمس همچنین از 

ریماض خواسمت تما ممنوعیمت خمروج از کشمور علیمه لجین 

الهذلمول، فعمال حقموق زنمان را کمه به تازگمی از زنمدان آزاد 

شمده، لغمو کند.

کرد.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است:

 »مما ایمن را کامال روشمن کردیمم و خواهیم کمرد که قتل 

بیرحانمه جمال خاشمقجی در ۲۸ مماه قبمل یک عمل 

غیمر قابل پذیمرش باقمی می ماند.«

او همچنیمن تاکیمد کمرد کمه نیروهمای عملیمات رسیمع 

در پمی گمزارش نهادهمای اطالعاتمی امریمکا کمه صدور فرممان قتل 

جمال خاشمقجی از سموی محممد بن سملان را تایید کمرد، دولت 

رسیمع"  "حممالت  ویمژه  گمروه  انحمالل  خواسمتار  متحمده  ایماالت 

عربسمتان شمد. ایمن گمروه مسمتقیا از ولیعهمد عربسمتان دسمتور 

می گیمرد.

دولمت ایماالت متحمده امریمکا از عربسمتان سمعودی خواسمت تما 

یکمی از واحدهمای کاندویی ویژه این کشمور را کمه در قتل جال 

خاشمقجی رشکمت داشمته اند، منحمل کنمد.

روز دوشمنبه  امریمکا  اممور خارجمه  وزارت  پرایمس، سمخنگوی  نمد 

اول ممارچ گفمت گمروه موسموم بمه "حممالت رسیمع" کمه محممد بن 

سملان، ولیعهمد عربسمتان از آنها بمه عنوان نیروهمای محافظ خود 

اسمتفاده می کنمد، دیگمر نبایمد فعالیمت داشمته باشمند.

در  کمه  امریمکا  اطالعاتمی  گمزارش رسویس همای  انتشمار  از  پمس 

آن ترصیمح شمده بمود، محممد بمن سملان دسمتور قتمل جمال 

خاشمقچی را صادر کرده اسمت، فشمار بر دولت بایدن برای تحریم 

شمخص بمن سملان افزایمش یافتمه اسمت.

بمرای  عملیمات  اجمازه  عربسمتان  ولیعهمد  گمزارش  ایمن  براسماس 

دسمتگیری و کشمن خاشمقجی، روزنامه نمگار منتقمد سمعودی را 

صمادر کمرده اسمت. 

کنسمولگری  در  سمال ۲۰۱۸  اکتوبمر  دوم  در  جمال خاشمقجی 

عربسمتان سمعودی در اسمتانبول بمه قتمل رسمید.

روز جمعمه گذشمته پمس از انتشمار این گمزارش، دولمت امریکا گارد 

شاهنشماهی عربسمتان را کمه متعلمق بمه نیروهمای ویمژه حممالت 

رسیمع هسمتند، بمه فهرسمت تحریم شمدگان ایماالت متحمده اضافه 

قتل خاشقجی؛  امریکا خواهان انحالل 
گروه کماندویی " حمالت سریع " عربستان شد 

یونایتد باید بدون ترس به رقبا احترام بگذارد

بریتانیا کمک های خود 
به یمن را " به شدت کاهش داد "

محدودیت های مالی جدید 
اللیگا برای رئال و بارسا

بارورسازی ابرها؛ چین چطور در آب و هوای خود دستکاری می کند 

کمه ایمن کشمور را در مقابلمه با همه گیمری کرونا 

ناتموان کرده اسمت.

جیممز کلورلمی معماون وزیمر خارجمه بریتانیما در 

اممور خاورمیانمه و شمال آفریقا روز دوشمنبه در 

کنفرانسمی مجمازی کاهش کمک همای بریتانیا 

"چالش همای  گفمت  و  کمرد  اعمالم  را  یممن  بمه 

اخیمر جهانمی" بمرای همه "یمک موقعیمت مالی 

دشموار" ایجماد کمرده اسمت:

اخیمر  سمال های  در  کمک هما  ایمن  بودجمه 

کاهمش یافتمه و همه گیمری کرونما همم نیازهما را 

اسمت. کمرده  بیشمر 

کنفرانمس  ایمن  در  ململ  سمازمان  مقاممات 

مجمازی هشمدار دادنمد کمه اگمر ایمن سمازمان 

نتوانمد بمه همدف خمود یعنمی تامیمن ۳ میلیمارد 

 ، برسمد   ۲۰۲۱ سمال  در  دالمر  ۸۵میلیمون  و 

گرسمنگی  بما  اسمت  ممکمن  یمنمی  میلیون هما 

روبمرو شموند. مشمخص نیسمت کمه تاکنمون چه 

اسمت. شمده  آوری  جممع  میمزان 

جهانمی  برناممه  اجرایمی  مدیمر  بیسملی  دیویمد 

غمذای سمازمان ململ در ایمن کنفرانمس گفمت: 

"قحطمی درسمت پشمت در اسمت."

کمک همای  کمه  گفمت  همم  گوتمرش  آقمای 

در  از قحطمی  باعمث جلوگیمری  سمخاومتندانه 

سمال ۲۰۱۸ شمد و "اممروز کاهمش کمک هما به 

اسمت". اعمدام  منزلمه حکمم 

ایماالت متحمده امریمکا در ایمن کنفرانمس تعهمد 

کمرد ۱۹۱ میلیمون دالر بیشمر کممک کند و به 

ایمن ترتیمب کل کمک همای خمود را بمه یممن به 

۳۵۰ میلیمون دالمر در سمال جماری می رسماند.

بمه شمدت  یممن  بمه  بریتانیما کمک همای خمود 

کاهمش داده و گفتمه اسمت کمه شمیوع بیماری 

کرونما "وضعیمت مالمی دشمواری را بمرای هممه 

مما" ایجماد کمرده اسمت.

"حداقمل"  امسمال  کمرد  اعمالم  بریتانیما  دولمت 

۸۷ میلیمون پونمد کممک مالمی به یممن خواهد 

کمرد در حالیکمه رقمم وعده داده شمده در سمال 

گذشمته ۱۶۴ میلیمون پونمد بمود.

ایمن  از  کمک رسمانی  و  اممداد  سمازمان های 

تصمیمم دولمت بریتانیما انتقادکرده انمد. آنتونیمو 

گوتمرش دبیمرکل سمازمان ململ متحدگفمت کمه 

کاهمش کمک هما بمه منزلمه "حکم اعمدام" برای 

ممردم یممن اسمت.

جنگمی  درگیمر  اسمت  سمال  شمش  یممن 

کشمور  ایمن  وضعیمت  و  اسمت  ویران کننمده 

گرفتمه  لقمب  معمارص  انسمانی  بحمران  بدتریمن 

سمال  اواخمر  از  یممن  در  درگیری هما  اسمت. 

۲۰۱۴ آغماز شمد، زمانمی کمه شورشمیان کنمرل 

بسمیاری از مناطمق غربمی کشمور را بمه دسمت 

بمه  عربمی  کشمورهای  از  ائتالفمی  و  گرفتنمد 

نظاممی  عملیمات  سمعودی،  عربسمتان  رهمری 

بمرای بازگردانمدن حکوممت بمه عبدربمه منصمور 

آغماز  را  کشمور  ایمن  جمهموری  رئیمس  همادی 

کردنمد. تخمیمن زده می شمود کمه ۲۰ میلیمون 

نفمر -دو سموم جمعیمت یممن- وابسمته بمه کمک 

برشدوسمتانه باشمند. حمدود دو میلیمون کودک 

تغذیمه هسمتند. بمه شمدت دچمار سموء  یمنمی 

یممن همچنیمن شماهد  بمر درگیری هما،  عمالوه 

فروپاشمی سیسمتم صحمت و درممان خمود بموده 

تولید اورانیوم فلزی در ایران 
"به دستور روحانی متوقف شده " 

اخیمر بما آژانمس بین املللمی انمرژی امتی اسمت یا 

خیمر. یکمی از اسمناد این توافمق "محرمانمه" اعالم 

شمده است.

توافمق  مطابمق  ایمران  توسمط  مماده  ایمن  تولیمد 

هسمته ای برجمام ممنموع اسمت امما ایران کممر از 

دو مماه پیمش اعمالم کمرد کمه فراینمد تولیمد آن را با 

همدف "ارتقما سموخت امتمی" در تاسیسمات امتی 

اصفهمان آغماز کمرده اسمت.

مناینمده دائمم ایمران در آژانمس بین املللمی انرژی 

امتمی گفتمه بمود کمه ایمن فعالیمت در سمه مرحلمه 

انجمام می شمود و در مرحلمه اول آن، اورانیوم فلزی 

بما اسمتفاده از اورانیموم طبیعمی تولید می شمود.

ایمران ممی گوید کمه متامی ایمن مراحل بمه اطالع 

آژانمس رسمیده  و بازرسمان ایمن نهماد وابسمته بمه 

سمازمان ململ متحمد همم از کارخانمه تولید صفحه 

سموخت ایمران بازدیمد کردند.

رافائمل گروسمی مدیمرکل آژانمس دربماره تولید این 

مماده به کشمورهای عضمو اطمالع داده بود.

سمه کشمور اروپایمی آملمان، فرانسمه و بریتانیما بما 

ابمراز نگرانمی از تولیمد اورانیموم فلمزی در ایمران در 

بیانیمه مشمرکی اعالم کرده بودند کمه این ماده نه 

تنها "هیج اسمتفاده معتر غیرنظاممی ندارد" بلکه 

دارای "پیامدهمای نظاممی بالقوه" اسمت.

تهمران،  اممروز، چماپ  روزناممه اصولگمرای وطمن 

می گویمد تولید اورانیموم فلزی در ایران به دسمتور 

حسمن روحانی رئیس جمهور این کشمور "متوقف 

شمده است".

ایمن روزناممه از دولمت ایمران خواسمته در صورتمی 

که در نشسمت شمورای حمکام آژانمس بین املللی 

اسمت،  جریمان  در  ویمن  در  کمه  امتمی  انمرژی 

قطعناممه ای علیمه ایران تصویب شمود در واکنش 

بمه آن غنمی سمازی ۶۰ درصمدی اورانیموم که آیت 

اللمه علمی خامنمه ای اخیمرا بمه آن اشماره کمرده و 

تولیمد مجمدد اورانیموم فلمزی آغماز شمود.

وطن امروز نوشمته اسمت: "ایمران بایمد در واکنش 

به صدور قطعنامه شمورای حمکام، عالوه بر نادیده 

گرفمن توافمق بما آژانمس، گزینه های دیگمر برنامه 

هسمته ای از جملمه حرکمت به سممت غنی سمازی 

۶۰ درصمد را کمه در فرمایشمات اخیمر رهر معظم 

انقمالب نیمز بمه آن اشماره شمد، در دسمتور کار قرار 

دهمد. عمالوه بمر ایمن فرآینمد غنی سمازی اورانیموم 

فلمزی که بما دسمتور رئیس جمهور فعال بمه صورت 

موقمت متوقف شمده اسمت، با متام تموان بار دیگر 

آغاز شمود."

مشمخص نیسمت که "توقف تولید اورانیموم فلزی" 

که این روزنامه به آن اشماره کرده بخشمی از توافق 

هالند به من کمک کرد تا در دورتموند جا بیفتم
سمتاره برازیلمی جموان دورمتونمد نقمش  ارلینگ هالند در وفق پیمدا کردنش با دورمتوند را بسمیار مهم 

عنموان کمرد. رنیمر ژسموس بازیکمن قرضمی رئمال در دورمتونمد اسمت کمه روزهمای خوبمی در ایمن تیمم 

نداشمت و چیمزی منانمده بمود در انتقماالت جنموری راهمی تیم دیگر شمود.

او تابسمتان گذشمته بما قمراردادی دو سماله و قرضی رئال را به مقصمد دورمتوند ترک کمرد ولی زیر نظر 

لوسمین فماوره مربمی سمابق دورمتونمد بمه او بمازی منی رسمید. بما ادین ترزیچ جانشمین لوسمین فاوره 

نیمز رشایمط تغییمر نکرد تما عصبانیت رئالی ها را موجب شمود. باشمگاه مادریدی قصمد داشمت او را از 

دورمتونمد بمه باشمگاهی دیگر انتقال دهد ولی رینیر پمس از صحبت با ترزیچ تصمیم به ماندن گرفت 

و حماال رشایط بمرای او تغییر کرده اسمت.

رینیمر در بمازی اخیمر دورمتوند برابر بیلفلد زننده گل سموم تیممش روی پاس ارلینگ هالند بمود. او با 

سمتاره ناروی دوسمتی صمیانه ای دارد.

رینیر در مصاحبه جدید خود و در مورد هالند گفت:» ارلینگ بازیکن تعیین کننده و کلیدی ماسمت 

و همر لحظمه ممی توانمد ورق بمازی را برگردانمد. او نمه تنها یک فوتبالیسمت بزرگ اسمت که شمخصیت 

فموق العماده ای همم دارد. هالنمد در ایمن ممدت بمه ممن کممک زیمادی کمرده اسمت تما بتوانم خمودم را 

بما تیمم وفمق دهمم.« رینیمر در ممورد رشایمط فعلی اش گفمت:» گلی که زدم اعتاد به نفسمم را بیشمر 

کمرد. در ایمن ممدت سمخت تمالش کمرده ام و حماال بایمد در مترینات نیز خودم را نشمان دهمم تا بتوانم 

بمه ترکیمب اصلی برسمم. معتقدم در مسمیر درسمتی هسمتم و هر روز حمس می کنم رشایطمم در حال 

بهر شمدن است.«

در ایمن بماره اسمت کمه خموب فوتبال بمازی کند، سمعی کنید 

بما بمازی بمه شمیوه ای خماص بازی هما را برد، خیلی سمفت و 

سمخت و بسمته دفماع نکند و تمالش نکند که برد همای 1-0 را 

پشمت رس هم قطمار کند. 

یونایتمد منمی توانمد اینطور بازی کنمد و وقتی آنهما تالش می 

کننمد کمه اینطمور بمازی کننمد خب بمه نتیجه هم منی رسمند 

و بردی نصیبشمان منی شمود. 

اگمر قمرار باشمد باالخمره یمک زمانمی در لیمگ قهرممان شموید 

بایمد تیمم همای بمزرگ را همم شکسمت دهیمد. بما تسماوی بمه 

قهرمانمی نخواهیمد رسمید."

کننمده باشمید. بایمد به حریفمان خود احمرام بگذارید 

امما منمی توانیمد از آنهما برسمید!

هممه ممی خواهنمد کمه سمفت و سمخت باشمند. منمی 

خواهیمد گل بخوریمد، دروازه بان هما این را می گویند، 

مدافعمان همم همینطور.

 امما اگمر شما گل بخوریمد و خودتمان همم گل بزنیمد 

فکمر منمی کنم کسمی شمکایتی داشمته باشمد چمرا که 

در آنصمورت داریمد بمه شمیوه ای بمازی ممی کنیمد کمه 

یونایتمد بایمد بمازی کند.

اگمر به گذشمته نمگاه کنید می بینید کمه تاریخ یونایتد 

انمدی کمول، سمتاره سمابق منچسمریونایتد، از اولمه گنار سولسمرش، 

رسمربمی ایمن تیمم، بمه دلیل بمی توجهی بمه توصیه همای رس الکس 

فرگوسمن، انتقماد کرد.

اولمه گنمار سولسمرش، رسمربی فعلی منچسمریونایتد، پس از کسمب 

تسماوی بمدون گل برابمر چلسمی آمماج انتقمادات زیمادی قمرار گرفتمه 

است.

همای  تاکتیمک  بهمای  دارد  سولسمرش  کمه  دارد  بماور  کمول  انمدی 

محتاطانمه خمود در برخمی از بمازی همای ایمن فصل منچسمریونایتد 

را ممی پمردازد.

مهاجمم سمابق یونایتمد از رویکرد هم تیمی سمابق خمود روی نیمکت 

ایمن تیمم انتقاد کمرد و گفت که رسمربمی نروژی شمیاطین رسخ دارد 

درسمت برخمالف توصیمه کلیدی الکس فرگوسمن رفتمار می کند.

 یونایتمد در برابمر "بیمگ 6" هرگمز نتوانسمته بمه پیمروزی دسمت پیمدا 

کنمد و روز یکشمنبه برابمر چلسمی نیمز بمه یمک تسماوی ناامیدکننمده 

دیگمر رضایمت داد.

انمدی کمول گفمت: "منچسمریونایتد منمی توانمد اینگونه بمازی کند. 

ایمن بایمد باعمث نگرانیشمان شمود. اگمر فکمر می کنمی کمه واقعا می 

توانمی قهرممان شموی یما حداقمل بمر رس قهرمانمی رقابمت کنمی، باید 

بتوانمی گل بزنی!"

انمدی کمول با یمادآوری توصیه ای که رس الکس فرگوسمن در رختکن 

یونایتمد بمه او و سولسمرش کمرده بود، از سولسمرش خواسمت تما دوباره 

سمبک رسگمرم کننمده ای را که یونایتد در گذشمت بمازی می کرد، در 

ایمن تیم زنمده کند.

کمول افمزود: "وقتمی زیمر نظمر رس الکمس فرگوسمن بمازی ممی کردیم 

تنهما چیمزی کمه او عمادت داشمت بگویمد ایمن بمود: "برویمد بیمرون و 

خموش بگذرانیمد و بقیمه را رسگمرم کنیمد."

ایمن کاری اسمت کمه یونایتمد بایمد انجمام دهمد. شما بایمد رسگمرم 

یوونتوس مقابل پورتو راگبی بازی کرد نه فوتبال

رسمربمی ایتالیایمی مشمهور دنیمای فوتبمال معتقمد 

اسمت ایمن بدتریمن یوونتموس ده سمال اخیراسمت.

یوونتموس فصمل چنمدان خوبمی را پشمت رس منمی 

گمذارد. تیمم تحمت هدایت آنمدره آ پیرلمو در رسی آ با 

یمک بازی کمر 10 امتیاز از اینر صدرنشمین کمر 

دارد و در لیمگ قهرمانمان نیمز بازی رفت یک هشمتم 

نهایمی را بما نتیجمه 2-1 بمه پورتو واگذار کرده اسمت.

در آن بمازی فدریکمو کیمه زا بما گل دقایمق پایانمی 

خود،امیمدواری هما را همچنمان زنمده نمگاه داشمت.

فابیمو کاپلمو در انتقماد از وضعیمت فعلمی یوونتموس 

بمه گاتزتما دلو اسمپورت گفمت:» برابر پورتمو یوونتوس 

بیشمر راگبمی بمازی کمرد تما فوتبمال. شماهد ایمن 

بودیمم کمه تموپ را از یمک سممت بمه سممت دیگمر 

منتقمل ممی کردند و به ندرت بازی مسمتقیم و رو به 

دروازه حریمف را شماهد بودیمم. 

تنها رونالدو میل به حمله به دروازه پورتو را داشت.

تیمم پیرلمو بمه مراتمب ضعیمف تمر از یوونتموس تحت 

هدایمت سماری و آلگمری اسمت و معتقمدم مشمکل 

اصلمی در میانمه زمیمن اسمت؛ جایمی کمه رابیمو و 

بنتانکمور کیفیمت الزم را نشمان نمداده انمد. 

بمدون شمک بدتریمن بمازی فصمل یوونتموس برابمر 

پورتمو بمود.«

کاپلمو اداممه داد:» معتقمدم رونالدو، کموادرادو، کیه 

زا و دیباال تنها بازیکنانی هسمتند که عملکردشمان 

قابمل دفاع بوده اسمت. 

غیبمت دیبماال بمه یمووه رضبمه زیمادی زده چرا کمه او 

همم از جمله بازیکنان تکنیکی اسمت کمه می تواند 

بمه بمازی تیمم عممق بدهمد. کیمه زا همم بمه خوبمی 

توانسمته خمودش را با رشایمط یوونتموس وفق بدهد 

در حالمی کمه تابسمتان بمه یوونتموس ملحق شمد. با 

فموق سمتاره ای مثمل رونالمدو بمه تنهایی منمی توان 

موفق شمد. این بدترین یوونتوس 10 سمال گذشته 

است.«

۱۹۴۰ میمالدی و عمدتما در ایماالت متحده به اجمرا در آمد، هر 

چنمد هنموز همم شمک و شمبهه  زیمادی در رابطمه بما نتایمج این 

روش وجمود دارد.

جمان سمی. ممور پژوهشمگر از دانشمگاه پکمن بمه بی بی سمی 

گفمت:  "مقماالت علمی بسمیار کممی در رابطه بما کارآمدی این 

روش نوشمته شمده  اند. روش بارورسمازی ابرهما بمدون هیچ  نوع 

تاییمد علممی شمکل گرفمت و توسمعه پیدا کمرد. "

او می گویمد دسمتکاری آب وهموا از طریمق بارورسمازی ابرهما در 

چیمن یمک "مسمأله عملیاتمی" اسمت: " ایمن نمه یمک متریمن 

تحقیقاتمی اسمت و نمه حتمی ذره ای به علمم ربمط دارد. این کار 

اساسما در سمطح محلمی در شمهرهای بمزرگ و کوچمک انجمام 

می شمود. " ایمن طمرح وقتمی پکمن میزبمان رویدادهمای بمزرگ  

اسمت بمه اجرا در می آیمد. البته در برخی مموارد خاص از جمله 

زممان برگزاری جلسمات سماالنه پارملان معمموال کارخانه ها هم 

تعطیمل می شموند تما بمه کاهمش آلودگمی هوا کممک کنند.

بمه گفتمه ممور به منظمور جلوگیمری از آسمیب دیمدن زمین های 

زراعتمی عملیمات بارورسمازی ابرهما بمه طمور مرتمب در ۵۰ هزار 

شمهر کوچمک و بمزرگ چیمن بمه اجمرا در می آید.

او می گوید: " هدف از این کار اساسا جلوگیری از طوفان های 

تگمرگ اسمت کمه محصموالت کشماورزی را تخریمب می کننمد. 

بنابرایمن  امما به گفته این پژوهشمگر بارورسمازی ابرها در چین 

تنهما "یمک یما دو ماه در سمال" به طمور موثر عممل می کند.

آن همم در بحبوحمه ابهام  همای موجمود در رابطمه بما تاثیمر 

فنماوری و همین طمور تنش همای منطقمه  ای، نگرانی برخی 

کشمورهای همسمایه از جمله هند را به دنبال داشته است.

چینچگونهآبوهوارادستکاریمیکند؟

چیمن از روشمی به نام "بارورسمازی ابرها" اسمتفاده می کند 

که در رسارس جهان شمناخته شمده است.

در ایمن روش بما پخمش ذرات ممواد شمیمیایی نظیمر یدیمد 

نقمره روی ابرهما آن هما را بمه شمکل مصنوعمی وادار به بارش 

می کننمد. ایمن تکنیکمی اسمت کمه بمرای ایجماد تغییمر در 

آب و هموا ممورد اسمتفاده قمرار می گیمرد.

دانمارسی جایمارام، کارشمناس آب و هموا از آکادممی آمموزش 

عالمی مانیپمال در ایالمت کارناتماکای هنمد بمه بی بی سمی 

اسمتفاده  فنماوری  ایمن  از  زیمادی  کشمورهای   " گفمت: 

می کننمد و چیمن از مدت هما پیمش اسمتفاده از آن را آغماز 

کرده اسمت. هند هم از آن اسمتفاده کرده اسمت. این روش 

عالوه بر این در کشمورهای آفریقای سمیاه و مناطق شمال 

غربمی ایمن قماره کمه بما خشمک سمالی های شمدید روبمرو 

هسمتند یما اسمرالیا بمه عنموان مثمال، ممورد اسمتفاده قرار 

گرفتمه اسمت." امما او می گویمد اقداممات صمورت گرفتمه در 

این کشمور ها در مقایسمه با طرحی که پکن قصد انجامش 

را دارد بسمیار کوچمک هسمتند.

بارورسمازی ابرهما تاریخمی طوالنی دارد و اولین بمار در دهه 

پکمن یکی از آلوده ترین شمهرهای جهان اسمت امما در روزهایی که یک 

نشسمت مهم سیاسمی یما یک رویمداد جهانی پمر اهمیت در این شمهر 

جریمان دارد، تقریبما هیمچ ابری در آسمان نیسمت و خورشمید در حال 

تابیمدن اسمت. و این البته اتفاقی نیسمت.

دولت چین که سال هاسمت از برنامه های دسمتکاری آب و هوا اسمتفاده 

می کنمد، مماه دسممر یمک قدم هم فراتمر رفمت و اعالم کرد قصمد دارد 

از ظرفیمت عملیاتمی خود در رسارس کشمور بهره برد.

همدف مسمئوالن این اسمت که تا سمال ۲۰۲۵ نزدیک بمه ۵/۵ میلیون 

مر مربمع یعنمی تقریبما ۶۰ درصمد از خماک کشمور را تحمت پوشمش 

برنامه همای بماران یما بمرف مصنوعمی قمرار دهند. امما اجمرای این طرح 

پمس از رئمال مادریمد، دو باشمگاه بارسملونا و اتلتیکو 

مادریمد قمرار دارنمد. سمویا و ویارئال نیمز در رده های 

چهمارم و پنجمم قمرار دارند.

بمر ایمن اسماس، سمقف پرداختمی همای رئمال 420 

میلیمون یورو تعیین شمده در حالی که پاییز امسمال 

468.53 میلیمون یمورو بود.

سمقف پرداختمی همای بارسملونا 347 میلیمون یمورو 

اسمت و سمقف پرداختی های اتلتیکو نیز از 252.7 

میلیمون یمورو بمه 218 میلیمون یورو کاهمش یافت.

مجمموع پرداختمی همای 20 باشمگاه اللیمگا نیمز از 

2333 میلیمون یموروی ماه نوامر، به 2147 میلیون 

یمورو کاهش یافته اسمت.

از لحماظ محدودیمت های مالی بمرای پرداختی 

تموان  بیشمرین  همچنمان  مادریمد  رئمال  هما 

اقتصمادی را میمان تیمم همای اللیمگا دارد.

اتحادیمه اللیمگا با انتشمار بیانیمه ای اعمالم کرد 

کمه باشمگاه همای حمارض در دسمته اول فوتبال 

اسمپانیا چمه سمقفی بمرای پرداختی همای خود 

داشمت. خواهند 

پمس از امتمام نقمل و انتقماالت زمسمتانی و بما 

توجمه بمه اینکه احتمال بازگشمت همواداران به 

ورزشمگاه هما حداقمل در هفتمه همای پیمش رو 

انمدک بمه نظر می رسمد، اللیگا سمقف جدیدی 

بمرای پرداختی هما تعیین کرد. همچمون نوامر 

کمه  اسمت  باشمگاهی  مادریمد  رئمال  گذشمته، 

بیمش از هممه ممی توانمد بمه بازیکنمان، اعضای 

کادر فنمی، کارمنمدان و نیز بازیکنمان تیم های 

پایمه و تیمم فوتبمال زنمان پرداخمت کند.
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 همکاریهای انکشافی با افغانستان ادامه دار است  

 غوزخـان ارطغـرل، سـفیر ترکیـه در کابـل همزمان 

ترکیـه  افغانسـتان-  دوسـتی  سـالروز  صدمیـن  بـا 

گفـت کـه همکارهای انکشـافی در افغانسـتان ادامـه دار خواهد 

بود.

بـه  کـه  نشسـتی  در  حـوت   12 سه شـنبه  روز  ارطغـرل  آقـای 

مناسـبت صدمیـن سـالروز دوسـتی دو کشـور در کابـل برگـزار 

شـده بـود، گفـت که کشـورش روابـط خوبی بـا افغانسـتان دارد 

نـدارد، در  از یـک دفـر  تیـکا کـه در هیـچ کشـوری بیشـر  و 

دارد. دفـر  افغانسـتان سـه 

بـه  را  بورسـیه تحصیلـی  بیشـرین  ترکیـه  افـزود کـه کشـور  او 

افغانسـتان می دهـد و در کنـار آن 10 هـزار پولیـس و 5 هـزار 

افـر را آمـوزش داده اسـت.

سـفیر ترکیـه همچنیـن گفـت که ایـن کشـور در افغانسـتان 22 

ایـن مکاتـب  از 7 هـزار دانش آمـوز در  بیـش  مکتـب دارد کـه 

مشـغل تخصیـل و آمـوزش هسـتند.

او بـه دانشـگاه موالنـا جالل الدیـن بلخی نیز اشـاره کـرد و گفت 

که به زودی سـنگ تهداب این دانشـگاه گذاشـته می شـود.

صـد سـال پیـش، در دوم مـارچ؛ دو کشـور ترکیـه و افغانسـتان 

ایـن  اسـاس  بـر  کردنـد.  امضـا  مسـکو  در  را  دوسـتی  قـرارداد 

افغانسـتان  بـه  آمـوزش  بـرای  اسـتاد  هـزاران  ترکیـه   قـرارداد 

اسـت. فرسـتاده 

اطالعـات  وزارت  نرشاتـی  معیـن  رشق،  شـیوای  عبداملنـان 

و فرهنـگ نیـز در ایـن مراسـم بـه روابـط یـک قـرن دوسـتی دو 

کشـور اشـاره کـرد و گفـت کـه اگـر بـه تاریـخ مراجعـه کنیـم، 

اسـت. ترکیـه  کشـور  نیکویـی  رسارس 

آقـای شـیوای رشق افـزود کـه ایـن اقدامـات ترکیـه از آمـوزش 

گرفتـه تـا بازسـازی در کشـور بـوده اسـت، بـر خـالف اقدامـات 

همسـایگان مـا کـه زخـم ناسـوری بـر ایـن ملـک شـده انـد.

شـاکر وایـووت، رئیـس بنیـاد معـارف ترکیـه نیـز بـه روابـط دو 

کشـور در یـک قـرن گذشـته اشـاره کـرد و گفـت اکنـون صـد 

مشـغول  افغانسـتان  در  افغان-تـرک  مکاتـب  در  ترکـی  اسـتاد 

هسـتند. تدریـس 

آقـای وایـووت افـزود، سـاالنه حـدود یک هـزار شـاگرد از مکاتـب 

افغـان- تـرک فـارغ می شـوند و در سـال جـاری نیز حـدود 700 

شـاگرد جذب شـده اسـت. 

رئیـس بنیـاد معـارف ترکیـه همچنیـن گفـت کـه تصمیـم داریـم 

تعـداد مکاتـب را نیـز در کشـور افزایـش دهیـم.

در ایـن مراسـم رئیـس دانشـگاه کابـل نیـز ضمـن سپاسـگزاری 

از عملکردهـای کشـور ترکیـه، گفـت کـه این کشـور در یک قرن 

اخیـر خدمـات شـایانی بـه افغانسـتان کرده اسـت.

صلح افغانستان، صلح منطقه است 

سـفیر ترکیـه در کابـل در ایـن مراسـم بـه موضـوع گفتگوهـای 

صلـح نیـز اشـاره کرد و گفـت که صلح افغانسـتان که قلب آسـیا 

اسـت، صلـح منطقه اسـت.

بـا صدمیـن سـالگرد  کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  ارطغـرل  آقـای 

دوسـتی افغانسـتان و ترکیـه، گفتگوهـای صلـح نیـز بـه نتیجـه 

برسـد و نظامـی کـه مـورد تاییـد همـه اسـت، شـکل بگیـرد.

حـدود یـک سـال پیـش، پـس از امضـای توافقنامـه صلـح میان 

امریـکا و گـروه طالبـان، گفتگوهـا بیـن هیـات دولـت و گـروه 

طالبـان آغـاز شـد امـا تاکنـون بـه نتیجـه ای نرسـیده اسـت.

زملـی خلیلـزاد، مناینـده ویـژه وزارت خارجـه آمریـکا بـرای صلح 

افغانسـتان بـه کشـور آمـد و بـرای حـل مشـکالت و تامیـن آتش 

بـس دایمـی و رسارسی بـا رهـران دیـدار و گفتگـو کـرد.

ارگ ریاسـت جمهـوری گفتـه که آقـای خلیلزاد بـا محمد ارشف 

غنـی، رئیـس جمهـوری دیـدار و بـر تریـع رونـد صلـح تاکیـد 

کردند.

در اعالمیـه ارگ آمـده کـه آقـای خلیلـزاد از اجـاع داخلـی و 

دیپلاسـی منطقـه ای و بین املللـی برای روند صلح افغانسـتان 

اظهـار خرسـندی کـرده و از نقـش کشـورش در راسـتای تامیـن 

صلـح اطمینـان داده اسـت.

 رودرنـدرا تانـدون سـفیر هنـد در کابـل 

منصـور  بـا سـید سـعادت  دیـداری  در 

نـادری وزیـر دولـت در امـور صلـح گفـت کـه هنـد 

 رئیـس جمهـور غنـی در جلسـه رهری 

معاشـات  کـه  اسـت  گفتـه  حکومـت 

NTA تـا مـاه حمـل سـال جدیـد خورشـیدی ادامـه 

یابـد.

ارگ ریاسـت جمهـوری سـه شـنبه 12 حـوت بـا نرش 

خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه جلسـه رهـری حکومت 

جمهـوری  رئیـس  غنـی  ارشف  محمـد  ریاسـت  بـه 

اسـالمی افغانسـتان قبل از ظهر امروز در ارگ برگزار 

 . شد

در خرنامـه آمده اسـت کـه امرالله صالح معـاون اول 

NTA  ریاسـت جمهـوری، گـزارش ارزیابی معاشـات

بـه سـطح حکومـت را بـه جلسـه ارائـه کـرده، گفـت 

کـه بزرگریـن مشـکل در ایـن زمینـه، نبـود تعریـف 

واضـح وظایـف می باشـد و سیسـتم اصـالح معاشـات 

بلنـد، بایـد به گونـۀ تدریجـی تطبیـق گـردد و پـول 

رصفه جویـی شـده بـه معاشـات ماموریـن پائیـن رتبه 

شـود. افزوده 

رسور دانـش معاون دوم ریاسـت جمهوری نیز در این 

جلسـه صحبـت کـرده، گفـت: »یکی از خواسـت های 

مهـم مـردم ایـن اسـت کـه معاشـات از طریـق یـک 

میکانیـزم واضح، یکسان سـازی گردد.« وی پیشـنهاد 

منـود کـه ایـن پروسـه زمان بنـدی و بـه تدریـج مـورد 

تطبیـق قـرار گیرد.

رئیـس جمهـور غنـی گفت کـه تعریف واضـح ظرفیت 

بـرشی در ادارات و وزارت هـا بـه میـان آیـد و رسمایـه 

جهـت  در  افغانسـتان  صلـح  رونـد  واقعـی  همـکار 

حصـول نتایـج مثبـت ایـن رونـد می باشـد. او در این 

بـه دولـت  نیـز  ادامـه همکاری هـای هنـد  از  دیـدار 

وی  گـردد.  مشـخص  آنـان  مدیریتـی  و  معلوماتـی 

تاکیـد کـرد کـه هـر بسـت  NTA بایـد بـه قـرارداد 

نتیجـه محـور مبـدل گـردد.

خرنامـه می افزایـد که رئیـس جمهور بـه وزارت مالیه 

هدایـت داد کـه پروسـه NTA تنها تا مـاه حمل ادامه 

یابـد و جلسـه آینده رهـری حکومـت، روی میکانیزم 

واضـح در این خصـوص، فیصلـه خواهد کرد.

داد. اطمینـان  افغانسـتان 

وزارت دولـت در امـور صلـح سـه شـنبه 12 حـوت بـا 

نـرش خرنامـه ای گفتـه اسـت کـه سـفیر جمهـوری 

هنـد بـا اشـاره به اهمیـت افغانسـتان برای آن کشـور 

و  واحـد  مسـتقل،  افغانسـتان  از  هنـد  کـه  گفـت 

می کنـد. حایـت  دموکراتیـک 

بـر بنیـاد اعالمیـه در ایـن دیـدار روی رونـد مذاکرات 

صلـح افغانسـتان در دوحه و نقش کشـورهای منطقه 

در پیرشفـت رونـد صلـح و همچنیـن رضورت حفـظ و 

تقویـت اجـاع منطقه یـی بـرای رسـیدن افغانسـتان 

بـه صلـح گفتگـو شـد. در ایـن مالقـات نـادری ضمن 

اظهـار سـپاس از همکاری هـای هنـد بـا افغانسـتان 

در دو دهـه اخیـر و حایـت ایـن کشـور از ارزش های 

رونـد صلـح، جایـگاه هنـد در سـطح  و  دموکراسـی 

منطقـه و جهـان را ارزنـده خوانـد و نقـش آن را بـرای 

آینـده افغانسـتان مهـم توصیـف کرد.

وزیـر دولـت در امـور صلح گفت کـه با آغـاز مذاکرات 

صلـح مـردم افغانسـتان فصـل جدیدی را گشـوده اند 

و خواهـان تعمیـق روابـط نیـک دو کشـور بـه حیـث 

دوسـت و رشیـک اسـراتیژیک می باشـند.

هنـد از جملـه کشـورهای اسـت کـه در نزدیـک بـه 

بازسـازی  از دونرهـای مهـم  دو دهـه گذشـته یکـی 

مـورد  تازه تریـن  در  کشـور  ایـن  و  بـوده  افغانسـتان 

موافقـت نامـه متویـل بنـد شـاه تـوت را تعهـد کـرده 

اسـت. پیـش از این هند بند سـلا یکـی از بزرگرین 

بندهـای افغانسـتان را متویـل مالـی کـرده بـود.

رئیـس جمهـور غنی بخاطـر کاهش قیمت هـای مواد 

اولیـه در بـازار، هدایـت داد کـه نشسـتی بـا تاجـران 

بـزرگ و اتحادیه هـای تیـل و گاز برگـزار گـردد تا به با 

ایـن مشـکل راه حل بنیـادی پیدا شـود.

وی گفـت کـه ثبـات قیمـت در بازارهـا بـه نفـع همـه 

اسـت و در صـورت انحصار طلبی، حکومـت اقدامات 

الزم را انجـام خواهـد داد.
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